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Bevezető

Jon  Miller,  a  Gemba  Panta  Rei  bloggere  megjelentetett  2006-ban  egy  37 

bejegyzésből  álló  sorozatot  Taichi  Ohno  Genba  Keiei  c.  könyve  alapján.  A 

bejegyzések nem egyeztek meg szó szerint a könyv egyes fejezeteivel, inkább Jon 

értelmezései voltak, elsősorban a gyártásból származó példákkal. Amikor ráakadtam 

ezekre  a  bejegyzésekre,  engedélyt  kértem  Jontól,  hogy  magyarul  is 

megjelentethessek egy hasonló anyagot. Az engedélyt megkaptam, remélem ennek 

a végén Önök éppúgy örülni fognak, ahogy én!

 

Ezen kiadvány egyes fejezetei nem  egyszerű  fordításai Jon Miller bejegyzéseinek. 

Elkészítésükkor  Jon  anyagát  vettem  alapul,  majd kiegészítettem  saját 

gondolataimmal,  valamint aktuális  információkkal. Az  eredeti  bejegyzéseket  a 

kiadvány végén található link segítségével Önök is elolvashatják.

Az  egyes  fejezetek  olvasása  feltételez  némi  lean  alapismeretet,  ha  ez  esetleg 

hiányozna, ezt javaslom kezdésnek!

Jó szórakozást kívánok!

Kővári Róbert
2010. Február
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Ajánlás

Tisztelt Olvasó!

munkatárs, mérnök, vezető…

irodai vagy termelő, szolgáltató munkakörben…

mindegy!

Meleg szívvel ajánlom Neked Kővári Róbert művét (külön köszönet az ingyenes letölthetőségért).  

Számomra „nehezen letehető” 38 fejezetet tartasz most a kezedben, melynek különös erénye,  

hogy sikerült a legizgalmasabb témákat is 1 oldalon belül megvillantani, méghozzá olyan  

izgalmas történetekkel, idézetekkel, hogy szinte keresési kényszert érzel, hol is tudnál még utána  

olvasni és egy-egy témát még részletesebben megismerni. Az 1 oldalas fejezetek könnyed  

olvasmánynak tűnnek, de engem minden mondata további gondolkodásra inspirált, konkrét  

szituációkat idézett fel, ahol a magam és munkatársaim megnyilvánulásait, viselkedését és  

reakcióit más megvilágításban újra értelmezhettem és jobban megérthettem.

Próbáld meg Te is!

Kellemes „sorok közt” olvasgatást kívánok:

Szalay Attila

Termelési vezető

Négyhengeres Otto motorszerelde

AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
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1. fejezet: Bölcs emberek és kanyargó utak

Egy vezető  egyik  legfontosabb  feladata,  hogy meggyőzze  munkatársait  a  kaizen 
fontosságáról  és  elérje,  hogy  az  a  mindennapok  részévé  váljon  számukra.  Az 
emberek meggyőzése nem egyszerű feladat, ezt maga Ohno is elismerte.

A meggyőzés fontos elemei a jó érvelés és a magabiztosság, önbizalom. Amikor egy 
problémáról,  illetve  annak  lehetséges  megoldásáról  beszélünk,  biztosnak  kell 
lennünk döntésünk helyességében. Akkor is,  ha azzal is tisztában vagyunk,  hogy 
döntéseink nem mindig jók, akkor sem, ha adott pillanatban annak tűnnek. Az idő 
előrehaladtával, ahogy az ember bölcsebbé, tájékozottabbá válik, korábbi döntései 
akár  hibásnak  is  minősülhetnek.  Előfordulhat,  hogy  egy  vezető  rövid  időn  belül  
megváltoztathatja  egy  korábbi  döntését.  Ez  nem azt  jelenti,  hogy  az  illető  rossz 
vezető. Elképzelhető, hogy döntésének következményeit a helyszínen értékelte és 
ezért változtatott a véleményén. Ez megalapozott és értékes változtatás, hiszen fel 
kell vállalni hibáinkat (mindig a helyszínen megismert és értékelt tények alapján), és 
azonnal reagálni kell. Egy folyamatot,  szervezetet nem lehet a rossz úton vezetni 
csak azért, mert csökönyösen ragaszkodunk múltbéli döntéseinkhez.

Nagyon  fontos  szempont  az  is,  hogyha nem tudunk,  nem akarunk döntéseinken 
változtatni,  akkor  azok  idővel  szabállyá,  törvénnyé  merevedhetnek.  Olyan 
szabályokká,  amelyeket  már  senki  sem  mer,  vagy  akar  megkérdőjelezni.  Kevés 
kivételtől  eltekintve az ilyen „megkövesedett”  szabályok hátráltatják egy szervezet 
fejlődését.

Az említetteken túl a meggyőzés fontos elemei az őszinteség és a szerénység. Nem 
szabad  eltitkolni  munkatársaink  elől,  ha  tévedtünk.  Bárki  véthet  hibát  munkája 
közben, nem önmagában ez a probléma, hanem az, ha nem beszélünk róla. Ilyen 
esetben  nem  történik  meg  a  körülmények  feltárása  és  a  valódi  okokkal  történő 
szembenézés.  Ha  magunk  is  félünk  ettől,  ha  eltitkoljuk  a  problémákat,  akkor 
munkatársaink  is  hasonlóképpen  járnak  el,  ez  lesz  a  követendő  példa. 

Természetesen ez súlyosbítható azzal, ha saját  hibáink 
eltussolása mellett a hibázó munkatársat szankcionáljuk, 
ez  ugyanis  olyan  „félelemkultúrát”  alakíthat  ki  a 
szervezetben, ami minden fejlődést meggátolhat.

Nézzünk  szembe  saját  hibáinkkal,  tanuljunk  belőlük, 
ismerjük el, hogy senki sem tökéletes, ismerjük fel, hogy 
legjobb esetben is csak döntéseink fele állja majd ki az 
idők próbáját és sokkal  könnyebb lesz munkatársainkat 
meggyőzni arról, hogy érdemes új utakat járni. Akkor is, 
ha azok nehéznek és kanyargósnak tűnnek első látásra.
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2. fejezet: Ha tévedtél, ismerd be! … és próbálj ki valami mást!

Bármelyik  internetes  keresővel  próbálkozhatunk,  az  „érzéki  csalódás”  szavakra 
számtalan  érdekes  képet  találhatunk arról,  milyen  egyszerű  becsapni  az  embert. 
Általában egy jó  megoldás létezik:  a  dolgokat  ki  kell  próbálni.  Nem elég ránézni 
valamire vagy hallani valamiről. Ha nem próbáljuk ki, akármit elhiszünk, miközben az 
ellenkezőjéről is könnyű minket meggyőzni!

Előfordul,  hogy  az  emberek  nem  szeretik,  ha  valaki 
odamegy  hozzájuk,  hogy  megmondja:  rosszul 
dolgoznak,  így  és  úgy  kellene  dolgozniuk,  ha  jobb 
eredményeket  akarnak  elérni.  Ez  ritkán  vezet 
eredményre.  Jobbnak  tűnik,  ha  elbeszélgetünk  velük, 
elégedettek-e az eredményekkel  és a ráfordításokkal, 
amelyekkel  elérték  azokat.  Ha  felvillantunk  számukra 
egy  lehetséges  jobb  eredményt  és  a  vele  járó 
előnyöket,  aztán  hagyjuk,  hogy  kipróbáljanak  néhány 
módszert, ami eszükbe jut. Fontos, hogy nem szabad 
ezután  magukra  hagyni  őket,  érdeklődni  kell  az 
eredmények  után,  bátorítani  kell  őket,  ha  az  első 
néhány próbálkozás nem sikerül – azaz érdeklődést kell 
mutatni! Még az sem kizárt, hogy kiderül: mi tévedtünk, 
és nincs is jobb megoldás, vagy az gyökeresen eltér az 

általunk javasolttól.  Ezt el  kell  ismernünk, és természetesen gratulálnunk kell  a jó 
ötlethez! Ezzel motiválhatjuk őket, mivel megteremtünk egy olyan környezetet, ahol a 
jó megoldásokhoz akár hibákon keresztül is el lehet jutni.

Mai világunk egyik jellemzője, hogy bizonyos információk megszerzéséhez már nem 
kell  kimozdulnunk irodánkból,  otthonunkból.  Ez oda vezethet,  hogy az ember tele 
lesz „érzéki csalódásokkal”. Most nem a fenti képen is bemutatottra gondolok, hanem 
a családdal,  más emberekkel,  a  munkával  kapcsolatos „érzéki  csalódásokra”.  Ha 
mindent  mindig  elhiszünk  csak  azért,  mert  beleillik  eddigi  elképzeléseinkbe, 
előítéleteinkbe, vagy azért,  mert kényelmesebb hinni, mint megkérdőjelezni,  akkor 
egy olyan világot teremthetünk magunk köré, amelyben esetleg szép lassan mi sem 
érezzük majd jól magunkat.
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3. fejezet: Az „érzéki csalódások” és a hatékonyság

Előfordul,  hogy  az  ember  úgy  érzi  a  nap 
végén,  hogy mivel  egész nap szorgalmasan 
dolgozott,  sikeres  is  volt.  Előfordul  azonban 
az is, hogy ez nem így van. Ez is csak egy 
„érzéki  csalódás”.  Hiba  lenne  azonban  az 
érintettet  a  száraz  tényekkel  durván 
szembesíteni,  munkáját  esetleg  rossznak, 
hibásnak nevezni. Ilyenkor ugyanis általában 
az  illető  mélyen  meg  van  győződve  arról, 
hogy  ő  mindent  megtett,  amit  tudott.  Ami 
szintén igaz.

Ilyen példát  valószínűleg mindenki  talál  maga körül,  ha alaposan és érdeklődően 
körülnéz. A gyárakban még mindig elterjedt vélekedés, hogy jobb egyszerre többet  
gyártani adott termékből, mint megpróbálkozni a kisebb sorozatokkal, vagy akár az 
egydarabos  áramlással.  Irodákban  is  találhatunk  még  irattartókat  a  bejövő  és 
elkészült  (feldolgozott)  dokumentumoknak.  Korunk jellemzője egymás elektronikus 
túltöltése mindenféle e-mailekkel, amelyek olvasásával is eltelhet jó pár óra – és ezt 
sokan hatékonynak is tekintik. 

Vannak  szervezetek,  amelyekben  a  munkatársak  és  vezetők  napi  10-12  órát  is 
dolgoznak  és  valóban  fáradtak  a  végén,  mégsem jönnek  az  elvárt  eredmények.  
Ennek  éppúgy  lehet  oka  a  helytelen  munkaszervezés  (tulajdonképpen  fontos 
dolgokkal  foglalkoznak,  csak  rosszul  szervezik),  mint  a  látszattevékenységek 
(áltettvágy, ahogy John P. Kotter nevezi könyvében)1.

Az említett esetekben szerencsére rendelkezünk számtalan jó példával arra, hogy 
milyen könnyű játékos módon vagy mélyen tudományosan elemezve bebizonyítani, 
hogy léteznek más módszerek is.  Az emberek e példák, módszerek segítségével  
felismerik,  hogy érdemes kísérletezni,  hogy érdemes és hasznos megkérdőjelezni 
azt, ahogy és amit eddig tettek. Kedvük támadhat megnézni, hogy mások hogyan 
oldanak meg hasonló problémákat. Természetesen az előző fejezetekben említettek 
szerint mindebben vezetőik támogatására és példamutatására is szükség van!

Fontos azon is elgondolkozni, hogyha már megértettük, mit kell változtatnunk a saját 
környezetünkben,  akkor  ezt  a  gondolkodást  kiterjesszük  másokkal  való 
együttműködésünkre is. Sok esetben ennek meg kell  előznie a változtatást,  mivel 
meg  kell  akadályoznunk  a  lokális  megoldások  („nekem  jó,  de  másoknak  nem 
feltétlenül”)  kialakulását  és  törekednünk  kell  a  magasabb  szintű  (több  embert, 
szervezetet érintő) megoldások felé. A minket körülvevő világ szerencsére – talán a 
környezeti  katasztrófák  és a gazdasági  válság hatására –  egyre  fogékonyabb  az 
ilyen átfogó, globális megoldásokra.

1 John P. Kotter: Tettvágy (HVG Kiadó, ISBN 978-963-9686-92-2)
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4. fejezet: Hiszem, ha látom!

A  címben  szereplő  kijelentést  gyakran  használjuk  gyermekkorunkban,  aztán 
sajnálatos  módon szocializálódunk és  kiveszik  belőlünk ez  a fajta  szkeptikusság. 
Vagy csak átalakul: már nem akarjuk látni magát az eseményt, megelégszünk a róla 
szóló hírekkel. Amelyeket természetesen kaphatunk olyanoktól is, akik maguk sem 
ismerik  a  tényeket… Amennyiben egy vállalat  vezetői  megelégszenek a hírekkel, 
adatokból  hoznak  döntéseket,  az  kihat  a  döntések  minőségére  és  azon  túl  a 
munkatársak  viselkedésére  is.  Annak  ellenére,  hogy  egy  munkatárs  általában 
könnyebben meggyőzhető a megismeréssel,  a  kísérletezéssel  és a változtatással 
kapcsolatban, mint egy vezető, ha azt tapasztalja, hogy főnöke nem támogatja ezt a 
gondolkodásmódot,  alkalmazkodik ehhez.  Ez aztán az egész vállalat  fejlődését  is 
lassíthatja. 

A vezetőknek ezért vissza kell térni a gyermekként felvállalt hitetlenséghez, el kell 
menniük  oda,  ahol  a  dolgok  történnek,  meg  kell  érteniük,  mi  történik  ott  és 
munkatársaikkal együtt minden lehetséges dolgot kipróbálva, akár tévedéseken és 
hibákon keresztül kell eljutniuk a megoldásig. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy 
magas rangú vezetőnek minden egyes esetben le kell mennie a gyárba, vagy ki kell 
mennie  egy  bankba,  bevásárlóközpontba  azért,  hogy  megismerje  a  tényeket.  Ez 
nagyon hasznos például havonta egyszer, de véleményem szerint mindenkinek meg 
kell maradnia a saját szintjén. A felsővezető a saját munkatársaival kell, hogy együtt  
dolgozzon az eddigiekben vázolt módon saját problémáik megoldásán. Ez érvényes 
minden vezetői  szintre.  Így  a  valódi  genbán (a  helyen,  ahol  a  dolgok történnek) 
elsősorban az operatív munkát irányító vezetőnek kell minél többet tartózkodnia. Az 
azonban  igaz,  hogyha  egy  új  megoldást  találnak  ki  bármely  szinten,  annak 
kipróbálását  a  szervezet  érintett  részén  személyesen  kell  végigkísérnie  az  azért 
felelős  vezetőnek.  Amivel  együtt  járnak a sikerek  és a kudarcok is.  Mindkettőből 
tanulni kell, a sikert meg kell érteni és ünnepelni, kudarc esetén azt el kell ismerni,  
okait ki kell deríteni, és ki kell próbálni valami mást. Ezen módszerek segítségével a 
vállalat  a  korábbiaknál  sokkal  jobb  és  használhatóbb  szabályokat  (standardokat) 
alakíthat ki,  amelyek betartása és folyamatos fejlesztése már nem okoz gondot a 
szervezetnek.

Tehát: csak azt higgyük el, amit látunk! A saját szemünkkel, a helyszínen!
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5. fejezet: „Érzéki csalódások”, a „józan paraszti ész” és a szent tehenek

A  józan  paraszti  ész  (továbbiakban  JPÉ)  sokat  emlegetett  fogalom  manapság. 
Előfordul, hogy a jó megoldás, a megfelelő hozzáállás szinonimájaként alkalmazzuk. 
Ezzel semmi baj addig, amíg a JPÉ alapja nem egy már említett „érzéki csalódás”. A 
3. fejezetben említett munkamódszerekre is gyakran rámondják, hogy ezt diktálja a 
józan  paraszti  ész,  ezért  érdemes  egy  kicsit  utánajárni,  mi  is  a  vállalati  JPÉ 
tulajdonképpen.

A vállalati  JPÉ aránylag gyorsan megszülető jelenség. Amikor egy adott feladatot 
adott  körülmények  között  eredményesen  hajtunk  végre,  hajlamosak  vagyunk  ezt 
idővel  JPÉ-nek  nyilvánítani.  Tesszük  ezt  akkor  is,  ha  időközben  a  körülmények 
megváltoznak.  Könnyen  belátható,  hogyha  a  vállalat  egyre  több  módszere, 
megoldása lesz  része a  vállalati  JPÉ-nek,  nem lesz  egyszerű  a változás.  Nehéz 
dolga  lesz  annak,  aki  a  JPÉ-t  megkérdőjelezve  alkalmazni  szeretné a  „máshogy 
gondolkozás” művészetét.

Van egy mondás, miszerint „ha úgy dolgozunk holnap is, mint ma, azt érjük el holnap  
is, amit ma”. Ez természetesen addig megfelelő, amíg nem a fejlődést, a változást 
tűzzük ki célul. Ha új utakat keresünk, néha fenekestül fel kell forgatnunk a környező 
világot, beleértve saját gondolkodásunkat is. Még a józan paraszti eszet is meg kell  
kérdőjelezni adott esetben. Ehhez viszont meg kell érteni, mi a vállalati JPÉ eredete.  
Miért olyan, amilyen? Miért gondolják azt sokan, hogy egy gép  átállása  után jobb 
10.000 darabot legyártani, mint 1.000-et, aztán újra átállni? Sőt, azt is mondják, hogy 
ha már a gyors  átállás (SMED) módszerét megtanultuk, akkor a rendelkezésre álló 
több időben még nagyobb darabszámokat kellene termelni…

Abban biztosak lehetünk, hogy a JPÉ várát sokan védik, és jól fel vannak szerelve. 
Nem  is  javaslom,  hogy  rohanják  le  és  rombolják  földig  a  várat,  mert  a  JPÉ 
alapvetően  jó  dolog,  a  vár  sok  munkával  és  értékes  tapasztalatokkal  épült. 
Érdemesebb tárgyalni.  Kérdéseket feltenni, odafigyelni a válaszokra, megérteni az 
okokat  és  az  előző  fejezetekben  említett  módon  mindent  megtenni  azért,  hogy 
meggyőzhessük a védőket: végül is egy oldalon állunk!

A  jelenség  egy  másik  megközelítésekor  szoktuk  a  „szent 
tehenek”  hasonlatot  is  használni.  Olyan  jelenségek, 
problémák ezek, amelyeken senki sem mer változtatni, mert 
valamiért érinthetetlennek lettek nyilvánítva. Az is előfordul, 
hogy azok közül, akik így határoztak, már senki sem dolgozik 
az  adott  szervezetben,  mégis  ott  fekszenek  a  tehenek  a 
vállalatnál  úton-útfélen…  Nem  állítom,  hogy  minden  szent 
tehenet  le  kellene  vágni,  mivel  hagyományok  nélkül  sem 
lehetünk sikeresek. A tehenet azonban észre kell venni, meg 
kell  kérdezni,  miért  van  ott  és  ott  kell-e  maradnia.  Ez 
nehezebb lesz, mint minden nap kerülgetni, de biztos, hogy 
megéri!
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6. fejezet: Összeadunk és kivonunk

Az előző fejezetben említett vár hasonlatot használva a következő a helyzet:

Azt mondják a védők: olcsóbb 100-at gyártani, mint 20-at.
Azt mondják a támadók: csak azt gyártsuk, amit a vevő kér, amikor kéri.

Nem úgy tűnik, hogy egyhamar kiegyeznek, ugye? Amikor a Toyota (ill. Taichi Ohno) 
belekezdett  a  TPS bevezetésébe,  azt  a  megmunkáló részlegekben kezdte.  Ott  a 
Toyota  akkoriban  a  hagyományos  termelési  módot  alkalmazta,  annak  minden 
hátrányával (bár ezt ők a JPÉ miatt nem nagyon érezték): magas készletek, hosszú 
átfutási idők, költséges hibák (selejtek). Ohno szerint a probléma a költségszámítási 
módszerekben volt: azt hitték, hogy bizonyos költségek például a gyártott darabszám 
emelésével csökkenthetők és a készlet fontos és hasznos dolog. Ő ennek pont az 
ellenkezőjét állította. Össze is állított egy egyszerű példát arra, amit gondolt:

1. Ár – költségek = profit
2. Profit = ár – költségek
3. Ár = költségek + profit

Ohno szerint a három képlet mögött eltérő gondolkodásmód rejtőzik. Az 1. példában 
az árat a piac szabja, ebből egyszerűen levéve a költségeket megkapjuk a profitot. 
Az  ár  fix,  minél  többet  szeretnénk  keresni,  annál  jobban  le  kell  szorítanunk  a 
költségeket. A 2. példában a célunk egy meghatározott profit, amit megpróbálhatunk 
akár  az  ár  emelésével  is  elérni,  ha  ezt  jól  meg  tudjuk  indokolni  (vannak  rá 
módszerek). A 3. példa némileg hasonlít az előtte levőre, de a gondolat e mögött az, 
hogy az árat a gyártó szabja meg.

Ohno  egyértelműen  az  1.  példa  híve  volt,  mivel  elismeri,  hogy  az  árat  a  piac 
határozza meg,  a  profitot  a  tulajdonos,  így a költségek csökkentése az  egyetlen 
módszer az elvárt eredmények biztosítására. Ha jól belegondolunk, maga a vásárló, 
az ügyfél is ilyen elvárásokkal keresi a termékeket, szolgáltatásokat, miközben sok 
gyártó, szolgáltató még mindig a 2. vagy a 3. példában említett módszerekkel próbál 
meg sikert elérni.

Ohno  ebben  a  fejezetben  mondja  azt  is,  hogy  „a  költségeket  nem számolgatni,  
hanem  csökkenteni  kell.”  Ezzel  bizonyára  nagy  sikert  érne  el  ma  is,  bármelyik 
kontrolling konferencián!
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7. fejezet: A hal, a horgász és a méretek: álmok és valóság

Sok  vállalat  működik  mai  napig  a  következőképpen:  szépen  megtervezi  az 
értékesítendő  volument,  majd  attól  félve,  hogy  ezt  nem  éri  el,  mindenféle 
beruházásokat hajt végre. Ezek a vállalatok egy „lehetséges veszteség”-től tartanak, 
ami aztán könnyen átfordulhat „valóságos veszteség”-be, mivel a beruházások nem 
biztos, hogy megtérülnek, vagy nem úgy, ahogy tervezték. Horgász hasonlattal élve:  
a hal, ami elúszott, mert nem sikerült megfogni, az csak lehetséges veszteség. Ha a 
hal kifogása érdekében megvesszük a környék legmenőbb felszerelését, és ekkor 
megy el az a hal, akkor már beszélhetünk valódi veszteségekről. 

Egy hal kifogására, a vevői igényekre, illetve azok megbízhatóságára ilyen módon 
kár áldozni. Ohno szerint, akinek sikerül eltalálni a vevői igényeket, annak érdemes 
kipróbálnia  pár  szerencsejátékot  is!  Sok  más  vállalattal  ellentétben,  akik  híres 
gépgyártók  katalógusból  kiválasztott  monstrumaiból  építettek  gyártósort,  a  Toyota 
kicsi,  rugalmas,  könnyen  bővíthető,  illetve  átalakítható  gépekkel  próbálkozott, 
amelyeket jól lehetett alakítani a kereslet változásaihoz. Ez a mai napig az  ún. 3P 
(Production  Preparation  Process)  alapelve.  Az  ily  módon  épített  kicsi,  ún. 
gyártócellákkal  operáló  üzemek  inkább  elkerülik  a  lehetséges  veszteség 
valóságosba  fordulását.  Érdekes  párhuzam,  ha  ezt  a  gondolatsort  a  szolgáltató 
folyamatok mögött-mellett működő informatikai gyártósorra is alkalmazni szeretnénk. 
Az  informatikában  ugyanis  hasonló  harc  megy  manapság  is  a  saját  céges 
szerverközpontokon  nyugvó  monstrumok és  a  meghatározott  feladatokra  igénybe 
vett,  rugalmasan  és  olcsón  használható,  jól  bővíthető  („skálázható”),  sokszor 
bérelhető szoftvermegoldások között.

Nem  szabad  a  tervezés  pontatlanságáról  szóló 
gondolatokat félreérteni és azt hinni, hogy Ohno (azaz 
a lean, a TPS) arra buzdít, hogy ne tervezzünk, mert az 
mindig hibás. Minden lean vállalat, köztük a Toyota is 
sokat  áldoz  a  vevői  igények  minél  pontosabb 
feltérképezésére,  de  mindent  megtesz  azért,  hogy 
inkább kicsit  várni kelljen a vevőnek az adott autóra, 
mint hogy azok a kereskedőknél álljanak. A legutóbbi 
gazdasági  válság  alatt  az  autógyárakról  (köztük  a 
Toyotáról)  készített  fényképek  jól  bizonyítják,  hogy 
messze még a megoldás. 

Még szerencse, hogy vannak erre jó terveink!
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8. fejezet: Amikor a kevesebb a több

A 6.  fejezetben már  feszegettük  a 
„mennyit  is  kell  gyártanunk,  hogy  
megérje”  kérdést,  amire  –
remélhetőleg  mostanra  már 
mindenki tudja – nem az a válasz, 
hogy minél többet. Érdemesebb úgy 
megközelíteni  a  kérdést,  hogy 
„mennyit kell gyártanunk, ha a vevő  
1.000  darabot  rendel?”.  Persze, 
hogy  ezret.  Ez  viszont  nagyon 
megnehezíti  a  költségcsökkentést, 
ha  tradicionális  szemüvegen 
keresztül  vizsgáljuk  a  kérdést. 

Darabszám-növeléssel  (pl.  1.500  darab  legyártásával)  nem  lehet  költséget 
csökkenteni, mert ekkor könnyen megtörténhet, hogy a lehetséges veszteséget (500 
darab) valóságossá tesszük: rajtunk marad,  mozgatni  kell,  raktározni  kell,  esetleg 
tönkre is mehet közben stb. Ez az oka és indoka annak, hogy megéri kevesebbet, 
azaz pont annyit gyártani, amennyit a vevők megrendeltek (ez tulajdonképpen a JIT 
alapja).

Sajnálatos  módon  a  lean  szó  maga  is  jelent  fogyást,  karcsúsodást,  így  vannak 
vállalatok,  amelyek  az  „éppen szükséges”  elvét  félreértve  jobban lefogynak,  mint 
kellene.  Előfordul,  hogy az elvet  a  létszám alakítására is  alkalmazzák és leépítik 
azokat a munkatársakat is,  akik a fejlődésben épphogy segítségére lehetnének a 
vállalatnak, vagy olyan mértékben csökkentik a készleteket, amely veszélybe sodorja 
az erre még fel nem készült gyártást. Ohno a bokszolók példáját említi, akik néha 
lefogynak,  hogy  alacsonyabb  súlycsoportba  indulhassanak.  Ez  azonban  nem azt 
jelenti,  hogy  energiát  vagy  izomerőt  vesztenének,  mert  akkor  eleve  vesztésre 
lennének ítélve. A felesleges zsírból adnak le.

A  fejezet  üzenete  tehát,  hogy  a  TPS,  illetve  a  lean  eszközei  nem  egy  vállalat  
karcsúsítására, leépítésére valók, hanem segítenek a változó piaci körülményekhez 
egészségesen alkalmazkodni. Lehetővé teszik, hogy túléljük a kríziseket és nagyon 
sikeresek  legyünk,  ha  megy  a  szekér!  Persze  ehhez  kell  az  is,  hogy  a  termék, 
szolgáltatás, amit árulunk, keresett legyen a piacon! Rossz terméket ui. még a lean 
sem segít eladni…
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9. fejezet: A WIP és a VIP

Ha vannak meglepő fejezetei Ohno könyvének, akkor ez mindenképpen az! Rögtön 
az elején ott  a  kijelentés:  a  nyersanyagot  ne tekintsük készletnek,  és ne akarjuk 
mindenáron csökkenteni.  Erre magam is láttam már példát egy olyan cégnél,  aki 
akkor  vásárolt  fém  alapanyagot,  amikor  az  olcsó  volt,  számítva  az  árak 
emelkedésére  (ami  be  is  következett).  Ilyenkor  ez  a  „készlet”  jogosnak  tűnik, 
kimutatható az a gazdasági haszon, amit hozott. Mindamellett érdemes a beszerzési 
áron túl egyéb tényezőket is figyelembe venni (kezelés, raktározás, romlandóság,…).

A nyersanyagok raktározásával szemben kiemeli viszont a WIP (work in progress 
vagy  work  in  process),  az  ún.  köztes  készletek  veszélyét.  Ezek  azok  a  félkész 
termékek vagy akár dokumentumok, amelyeket két folyamatlépés között raktározunk. 
Már nem nyersanyag, nem üres papír, de még nem lehet eladni vagy felhasználni.  
Előfordul,  hogy bizonyos  okok miatt  inkább működtetünk egy folyamatot  ahelyett, 
hogy leállítanánk. Az okok között a költségszámítási módszerek éppúgy ott vannak, 
mint  a  félelem  bizonyos  döntésektől  és  következményeiktől.  Ilyen  esetben  a 
nyersanyagot  felhasználjuk  (eltüntetjük)  és  WIP-et  formálunk  belőle,  miközben 
energiát  használunk  fel,  esetleg  hulladék  keletkezik,  az  embereket  feleslegesen 
terheljük, a termékeket, dokumentumokat mindenfelé tároljuk, mozgatjuk. Érdekes, 
hogy  pont  ilyen  esetekben  érzi  úgy  az  ember,  hogy  egész  nap  szorgalmasan 
dolgozott (ld. 3. fejezet). Ez rövidtávon talán jó az embernek, de rossz az üzletnek. 
Így már középtávon is rossz lehet az embernek.

Ohno  csak  úgy  mellékesen  utal  arra  is,  hogy  az  így  létrejött  készletek 
menedzselésére milyen jó informatikai rendszerek léteznek. Ezekkel minden percben 
tudjuk, éppen hol is van ez a WIP. Ez jó, a bökkenő az, hogy bár tudjuk, hol van, 
szükség  nincs  rá.  A  legjobb,  amikor  ezen  eszközöket  pont  a  költségcsökkentés 
céljából vetjük be… (Ohno ezt 1982-ben írta!).

Fontos tehát,  hogy a WIP az nem VIP, remélem, hogy nem haragszanak meg a 
rövidítés értelmének némi módosításán! 
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10. fejezet: Jóból is megárt a sok

Elterjedt vélekedés szerint, ami kis szériában (alacsony darabszámban) készül, az 
drága.  Azért  drága,  mert  sokba  kerül.  Ebben  a  fejezetben  Ohno  azt  próbálja 
bizonyítani, hogy lehet kis sorozatban is alacsony költséggel gyártani. 

A kis sorozatokat nem szeretik a termelők, ahogy már az előző fejezetekben is szó 
esett  erről.  A  szolgáltatóknál  általában  ilyen  probléma  nem  merül  fel,  mivel 
szolgáltatásaik nagy része mindig is a lehető legkisebb, „egydarabos gyártásban” 
kerül előállításra (azaz mindig egy ügyfélnek, pl. fodrász, banki ügyintézés). Vállalati 
belső szolgáltató folyamatoknál azonban már ismerős lehet a probléma: beérkező 
számlák könyvelése esetében például még nem találkoztam egydarabos áramlással. 
Általában  adott  időszakonként  fogják  a  beérkező  számlákat  és  szétküldik 
ellenőrzésre, majd amikor visszajönnek, bekönyvelik azokat, végül havonta egyszer 
fizetnek. 

Azt Ohno sem vitatja, hogyha 10.000 darabra vagyunk berendezkedve, akkor az egy 
darabra eső költségek jobbak 10.000 darab előállítása esetén, mint 8.000 darabnál.  
A rugalmasságot azonban ennél is fontosabbnak tartja (erről a 7. fejezetben a 3P 
kapcsán  már  volt  szó).  Ahogy  már  szó  volt  róla,  ha  10.000  darabbal  megyünk 
gazdaságosan, akkor a 8.000 is probléma, de a 12.000 is az lehet. Azért,  mert a  
+2.000 darab legyártása nem fedezné a beruházást (új gép), ezért marad a túlóra. 
Azonban ez sem fokozható a végtelenségig, ezért aztán mégis megvesszük azt a 
gépet, aminek kezdettől csak a kapacitása egy részét használjuk ki, és ez végül is 
nem  csökkenti  a  költségeinket,  pont  ellenkezőleg.  Természetesen  a  remény 
megmarad, hogyha felfutnak az igények 15.000-re, akkor majd minden rendbe jön, 
de a vevői igények nem hozzánk alkalmazkodnak (ahogy erről volt is már szó a 7. 
fejezetben).  A  példa  irodai  környezetre  is  alkalmazható:  a  válság  előtti  nagyobb 
termelés jelenthetett sokkal több fizetendő számlát, mint a válság alatt és után. Ha 
200.000  számlával  megy  a  pénzügyi  osztály  „gazdaságosan”,  akkor  100.000  – 
150.000 már komoly gond lehet:  mit  teszünk a könyvelőkkel?  Ugyanígy  a másik 
oldalon, ha hirtelen nagyon sikeresek leszünk, eladásaink nőnek, több beszállítás 
van, több a számla, addig „csúcsra járatott” könyvelőink nem bírnak el egy 250.000 
darabos rohamot.

A helyzeten a termelésben sokat segítenek olyan módszerek, mint a gyors  átállás 
(SMED),  mivel  ezek  segítenek  a  meglevő  gépeket  jobban  kihasználni  (pl.  az 
átszerelési időt több lépcsőben lehet 1 óráról 10 percre csökkenteni). Fontos, hogy 
ilyenkor ezt az időt ne nagyobb sorozatok gyártására használjuk fel, hanem a vevői  
igényekhez  jobban  alkalmazkodó  termelési  programot  készítsünk  (több  fajta 
termékből kis sorozatok). 

A könyvelésben érdemes egy másik módszert alkalmazni és meghatározni, mi az 
értékteremtő tevékenység a könyvelésben és a fizetésben, minden mástól még akkor 
meg kell szabadulni, amikor 200.000 számlánk van. Amit lehet és érdemes, azt olyan 
módon  kell  egyszerűsíteni  és  standardizálni,  hogy  időszakosan  akár  bérelt 
munkaerővel is el lehessen végeztetni a munkát.
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11. fejezet: Elkészült vagy megcsináltuk?

A 3. fejezetben már volt  szó arról, hogy az egész napos szorgalmas munka nem 
biztos,  hogy hasznos is.  Megfigyeltem egyszer  egy étteremben,  ahol  egy pultnál 
kellett  kérni  az  ételt,  hogyha  rántott  sajthoz  tartárt  kért  az  ügyfél,  akkor  azért  a 
munkatársnak pár lépést meg kellett tennie, kezében a tányérral. Máshol volt a sajt,  
a köret és megint máshol a tartár. Megfigyeltem azt is, hogy az ügyfelek többsége 
tartárral kérte a sajtot, így a fiatalembernek meglehetősen sokat kellett forgolódnia és 
mennie aznap dél körül. Nem kizárt, hogy ez neki természetes, élete része. Úgy érzi 
a nap végén, hogy rengeteget dolgozott. Sajnos ez nem igaz. Rengeteget jött-ment 
és közben dolgozott is. 

Csak a helyszínen tartózkodó vezető képes ilyesmit észrevenni, de ő is csak akkor,  
ha  már  „megtanult  látni”,  ha  már  képes  elkülöníteni  az  ügyfél,  a  szolgáltatás,  a 
termék  szempontjából  értékteremtő,  illetve  veszteséges  tevékenységeket.  Ohno 
érdekes nyelvtani példát is hoz: az „elkészült” (it was produced) és a „megcsináltuk” (we 
made  it)  szavakkal  hívja  fel  a  figyelmet  arra,  hogy amíg az  „elkészült”  egy tőlünk 
független, akár sok veszteséggel (esetleg hibákkal) tarkított folyamat, amihez nem 
kötődünk,  addig  a  „megcsináltuk”  olyasmi,  ami  hozzánk  kapcsolható.  Olyan 
tevékenységek sora, amelyekben mi magunk is részt vettünk, az eredmény részben 
nekünk  köszönhető,  így  nem  lehet  mindegy,  milyen  ráfordításokkal  érjük  el.  Az 
„elkészült”  akkor  is  érthető,  ha  hibák,  illetve  a  számonkéréstől  való  félelem miatt 
szándékosan tartjuk távol magunkat bizonyos dolgoktól. 

Ez  a  kicsinek  látszó  különbség  befolyásolhatja  hozzáállásunkat  is.  Az  „elkészült” 
termékkel  kapcsolatos  problémákat  vagy az  arra utaló  jeleket  esetleg  észre sem 
vesszük,  pedig  ez  a  megoldáshoz  vezető  út  első  lépése.  Ha  egy  dolgot  „meg 
akarunk csinálni”, akkor tudatosan keressük a problémákat, hajlamosabbak vagyunk 
a megelőzéssel is foglalkozni, és nyitottabbak vagyunk az újdonságokra.
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12. fejezet: A földművesek, a túltermelés és a készletek

A fejezet  írásának  pillanatában  a  „készletgazdálkodás”  szóra  az  egyik  internetes 
kereső több mint 90.000 találatot adott, miközben a „termelésirányítás” 50.000 körül,  
a „termeléstervezés” 40.000 körül állt. A kérdés természetesen az, miért foglalkoztat 
jobban bennünket a készlet, a folyamat eredménye, mint maga a folyamat?

Ohno Japán múltjában keresi és találja 
meg  a  választ:  az  ember  és  a 
mezőgazdaság  kapcsolatát.  Az  egész 
akkor  kezdődött,  amikor  először 
megtörtént,  hogy  a  lelőtt  vadat  nem 
fogyasztotta  el  a  csoport  teljes 
egészében,  hanem  egy  részét  eltette 
ínségesebb  időkre.  Amikor  a  learatott 
terményt elraktározta, mert az időjárás 
kiszámíthatatlansága  miatt  erre  volt 
kényszerítve.  Az  idők  folyamán 
módszereket  és  eszközöket  dolgozott 
ki,  hogy  a  folyamatok  eredményét  (a 

termést) elraktározza, és a készleteket kezelje.

A modern ipari világban sok oka lehet a készletek felhalmozásának. Ezek közül csak 
néhány vezethető vissza a fenti magyarázatra. Abban ui. nagy szerepet játszik egy 
külső körülmény: az időjárás. Termelő vállalatok készleteinek nagy része azonban 
nem  függ  ilyen  jellegű  külső  körülményektől.  Az  esetek  egy  részéről,  a 
nyersanyagárak  alakulásáról  és  a  nyersanyag-készletekről  már  volt  szó  a  9. 
fejezetben.  A  többi  esetben  a  valódi  ok  a  vállalat  folyamatainak  irányításában 
rejtőzik.  Amivel  – a  fenti  keresés  eredményei  alapján –  nem  szeretünk  annyira 
foglalkozni, mint a folyamat eredményeinek kezelésével. Talán ennek az egyik oka 
az  előző  fejezetben  már  említett  jelenség,  miszerint  szeretünk  olyan  dolgokkal 
foglalkozni, amik valahogy keletkeztek, általában nem mi vagyunk érte a felelősek, 
de ha már ott vagyunk, beleadunk apait-anyait.

Ha mélyebbre ásunk a készletek témakörében, hamar rájövünk, hogy azért vannak, 
mert folyamataink biztonságos működéséhez szükség van rájuk. Ez csak részben 
külső körülmény, azért is van, mert folyamataink tervezésével és irányításával nem 
foglalkozunk eleget, de legalábbis nem annyit,  mint készleteink kezelésével. Mivel 
vannak  már  lean  folyamatok  az  autóiparon  kívül  is,  van  bizonyíték  arra,  hogy a 
„nálunk ezt nem lehet máshogy csinálni” gondolkodás helytelen. Ahogy a vakhit is. A 
helyes úthoz ismernünk kell magunkat, értékelnünk kell az utat, amit eddig bejártunk 
és  késznek  kell  lenni  az  új  befogadására  és  alkalmazására.  Természetesen 
mindehhez nem árt egy adag józan paraszti ész sem!
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13. fejezet: A csökkenve növekedés titkai

Ennek a fejezetnek érdekes aktualitást ad a nemrégiben állítólag lezárult gazdasági 
válság. Ez a rész ugyanis arról szól, hogy a hatékonyság növelése akkor is feladat, 
ha  a  termelt,  értékesített  darabszámok  csökkennek.  A  példa,  amit  Ohno  említ 
rendkívül érdekes: a 80-as években a japán kormány a rizstúltermelés elkerülése 
érdekében fizetett  azért,  ha kevesebb földön termelnek a gazdák. A kormány azt 
remélte,  hogy  a  kevesebb  földön  kevesebb  rizs  terem  majd.  Nem ez  történt.  A 
gazdák a kevesebb földön jobb módszereket alkalmazva ugyanazt a mennyiséget 
termelték, azaz végül is növekedett a hatékonyságuk. A példa a hatékonyságon túl 
arra is jó, hogy bemutassuk, mit okoznak a rosszul megválasztott célok, mérőszámok 
(esetünkben  a  termelésbe  vett  föld  területének  meghatározása  a  terméshozam 
helyett). 

Általánosan elfogadott, hogy akkor vagyunk hatékonyak, ha

1) adott eszközökkel a lehető legnagyobb jövedelmet érjük el, illetve
2) adott jövedelmet a lehető legkisebb ráfordítással hozunk létre.

Az  első  meghatározás  alapján,  ha  többet 
termelünk  ugyanakkora  létszámmal, 
költséggel, ugyanazokkal a berendezésekkel, 
akkor  hatékonyabbak  vagyunk,  mint  azelőtt. 
De  mi  a  helyzet  akkor,  ha  nem kell  többet 
termelni,  mert  a  termék  nem  kell  senkinek 
sem?  Akkor  lesz  fontos  a  második 
megközelítés,  mivel  bizonyos  profitra 
szükségünk  van  a  fennmaradáshoz, 
fejlődéshez.  Ezért  olyan  módszerekre  van 
szükség,  amelyek  a  termelési  volumen 
változatlansága vagy akár csökkenése mellett 
is  képesek  a  vállalatot  szinten  tartani,  vagy 
fejleszteni.  Ohno  erre  nagyon  érdekes 
lehetőségeket  említ  (pl.  a  gépek lelassítása, 

targoncák leállítása), ezek olyan dolgok, amelyek esetleg az „á, ez lehetetlen” vagy 
„ezt  nálunk  nem  lehet”  gondolatokat  váltanak  ki  sokunkban.  A  lehetetlenséggel 
magam is vitatkoznék,  de a „nálunk nem megy”  gondolat  lehet  megalapozott.  Az 
elutasítás  azonban  nem segít  minket  a  megoldások  felé,  ezért  ha  elvetjük,  amit 
mások mondanak, nekünk magunknak kell előállni valami épkézláb ötlettel. A kaizen 
egyik  ereje,  hogy  nem  világrengető  megoldásokat  jelent,  hanem  a  folyamatok, 
tevékenységek megismerésén keresztül sok apró lépést, amelyek a „sok kicsi sokra 
megy”  elve  alapján  képes  egy  szervezettel  megértetni  és  megszerettetni  a 
folyamatos fejlődés gondolatát. 

A válságból azonban a sok kis változás nem biztos, hogy kivezeti a vállalatot, ehhez 
esetleg néhány radikális beavatkozásra is szükség lesz. Ez jelentheti azt, hogy meg 
kell ismerkednünk a JPÉ-vel és bizony rá kell ijesztenünk néhány szent tehénre!
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14. fejezet: Hegynek lefelé

Taichi Ohno „akkor fejlesszünk, amikor sikeresek vagyunk” üzenete aktuálissá vált 
napjainkban.  Legutóbb  Seth  Godin  is  utalt  a  jelenségre,  amikor  ezt  mondta  a 
kerékpározásról: „nehéz javulni a lejtőn lefelé.” Mire gondoltak ők tulajdonképpen?

Amikor egy cég sikeres (értsd: növeli az értékesítését, bevételeit, nyereségét), akkor 
az  esetek  döntő  többségében  ellenáll  a  folyamatfejlesztéssel  kapcsolatos 
kezdeményezéseknek. A szervezet ilyenkor magabiztos: ugyan miért kellene azon 
változtatni, ahogy működünk? Hiszen ezzel a módszerrel vagyunk ilyen sikeresek! 
Ezzel  elég  nehéz  vitatkozni,  de  azért  elgondolkodtató,  hogy  a  vállalat  mely 
tulajdonságai  miatt  sikeres:  mert  jó  a  termékfejlesztése?  Jó  a  marketing?  Jó  a 
szolgáltatások  minősége?  Kedvesek  az  eladók?  Nagyon  hatékony  a  termék 
előállításának folyamata? Ezek valamely kombinációja vagy mindez együtt? Sajnos 
az  is  jellemző,  hogy  amikor  sikeres  egy  vállalat,  annak  okán  sem  mindig 
gondolkodnak el a döntéshozók…

Így aztán, amikor beköszönt a válság hirtelen kapkodni kell. Az egyre romló mutatók 
miatt  idő persze nincs semmire,  sokan idegesek,  ki  az eredmények,  ki  az állása 
miatt.  A  szervezet  stresszhelyzetbe  kerül,  és  ilyen  esetben  egyszerű  és  ismert 
eszközökhöz  nyúlnak  a  vezetők.  Ilyen  pl.  az  általános  költségek  csökkentése 
(kevesebb  utazás,  oktatás,  kétoldalas  nyomtatás,  kevesebb  reprezentáció),  de 
sajnos  léteznek  rosszabb  megoldások  is:  leépítés,  termékfejlesztés  leállítása. 
Leépítéssel (ill. az abból következő bizonytalanság miatt) olyan tudás is távozhat, amely 
kulcsfontosságú  is  lehet  a  válság  alatt  és  után,  a  leállított  fejlesztések  pedig  a 
fejlődés lehetőségétől is elvághatják a céget. Elképzelhető, hogy az ilyen döntések 
rövidtávon segítenek a kasszán, de hosszú távú hatásuk kétség kívül romboló.

Érdekes,  hogy  amikor  szóba 
kerül,  mindenki  egyetért  abban, 
hogy  a  jó  időkben  kell  a 
fejlesztéssel,  fejlődéssel  foglal-
kozni,  mégis  nagyon  kevesen 
teszik  azt,  amit  mondanak.  A 
kaizen,  a  folyamatos  fejlődés,  a 
veszteségmentes  folyamatok 
gondolata  kiválóan  támogatja  a 
napjainkban  egyre  fontosabbá 
váló  környezetvédelmi  törekvé-
seket, a vállalatok által fontosnak 
tartott  CSR  (corporate  social 
responsibility,  vállalatok  társadalmi 

felelősségvállalása)  tevékenységeket.  Érdemes tehát megfontolni,  hogy most,  amikor 
éppen kilábalni  látszunk a legutóbbi  válságból,  beillesszük vállalatunk DNS-ébe a 
kaizen, a lean gondolatait, eszközeit.
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15. fejezet: Pontosan vagy éppen időben?

Ez a fejezet  elsősorban a  japán szavak  angol  fordításával,  azaz a  „just  in  time” 
kifejezéssel foglalkozik. Ez egy minden bizonnyal érdekes gondolatsor, javaslom az 
angol  eredeti  elolvasását.  Jómagam  inkább  a  just  in  time  (JIT)  lehetőségeit  
boncolgatnám egy kicsit. Azt bizonyára sokan tudják, hogy a JIT azt jelenti, hogy a 
vevő által megrendelt terméket, az igényelt minőségben, mennyiségben, a vevővel 
megállapodott  módon,  a  meghatározott  helyre  kell  szállítani.  Ugyanez  a 
gondolatmenet szolgáltatásokra is alkalmazható.

Mind a termékek, mind a szolgáltatások esetében jellemző, hogy ezek általában nem 
egyetlen szervezet tevékenységei nyomán jönnek létre. A termékek, szolgáltatások 
többsége egy bonyolult folyamatlánc (ld. „supply chain”) eredményeképpen jönnek 
létre,  amelyben  az  egyes  folyamatok  időbeli  összehangolása  komoly  kihívás. 
Termékek esetében ez a probléma készletek felhalmozásával némileg csökkenthető 
(ami viszont okoz bőven más jellegű gondokat), szolgáltatásokat azonban nem lehet  
raktározni.  Ohno hangsúlyozza a fejezetben, hogy a JIT ezért  nem jelentheti  azt, 
hogy a szolgáltatót, szállítót arra kötelezzük, hogy 5-10 perces pontossággal szállítsa 
a  terméket,  vagy  nyújtsa  a  szolgáltatást,  ez  ui.  feleslegesen  frusztrálná  őt,  ami 
esetleg  a  minőség rovására  mehet.  Ez  a fő  különbség a  „pontosan 14:00”  és  a 
„13:30 és 14:00 között” megközelítések között.

Mivel manapság minden terméket szolgáltatásokkal értékesítenek, egyre fontosabb 
az,  hogyha  az  időpontban  a  fenti  módon  megegyezett  ügyfél  és  szolgáltató, 
utóbbinak legalább két fontos feladata van: 

• a  szolgáltatáshoz szükséges összes partnerével  egyeztetnie  kell  a  sikeres 
szolgáltatás paramétereit,

• az ügyfél  számára egy meghatározott  személyt  kell  megadni  az  esetleges 
reklamációk kezelésére.

Az első feladatot általában sikerül megoldani, a másodikkal azonban komoly gondok 
vannak.  Előfordul,  hogy  az  ügyfeleket  ide-oda  irányítja  a  szolgáltató,  eközben 
mindenki elmondja, hogy nem ő a felelős és illetékes, hanem valaki más. Ilyenkor a 
minőség és az ügyfél-elégedettség komolyan sérül, így véleményem szerint a JIT 
gondolatvilága is. 

Fontos tehát, hogy a JIT fogalmát ne 
szűkítsük  a  darabszámokra  és  az 
időre,  hanem  terjesszük  ki  a 
minőségre,  ügyfél-elégedettségre  is. 
Ahogy a mellékelt képen is látszik, a 
vállalatokról  kialakuló  képet  ugyanis 
egyre  jobban  befolyásolják  olyan 
tényezők  (pl.  az  internet,  a 
„webkettő”),  amelyekkel  korábban 
nem kellett számolni. 
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16. fejezet: Intelligens automatizálás

Aki tudja, hogy a Toyota régen textiliparral foglalkozott, nem lepődik meg a fejezet 
angol  eredetijét  olvasva.  A  fejezet  elsősorban  az  automatizálásról  szól,  ezért 
szerepel  benne  példaként  a  Ford  szállítószalagos  ötlete  éppúgy,  mint  Sakichi 
Toyoda  szövőgépes  ötlete.  Azon  túl,  hogy  nagyon  fontos  gondolat  az  ember 
megszabadítása  a  nehéz,  veszélyes  vagy  túlságosan  monoton  munkától,  az 
automatizálást is lehet rosszul alkalmazni.

Ha egy gyártósoron rossz, hibás termékeket, vagy egy szoftverben hibás adatokat 
továbbítunk automatikusan, az nem kifejezetten jó alkalmazása az automatizálásnak. 
A  jidoka  (angolul:  autonomation)  gondolata  ezért  tovább  megy,  és  olyan 
berendezéseket, megoldásokat jelent, amelyek felismerik a hibás terméket (adatot, 
dokumentumot) és nem továbbítják a folyamatban. 

Az  természetesen  csak  az  egyik 
feladatunk,  hogy  ilyen  berendezéseket, 
szoftvereket fejlesszünk, a másik – néha 
nehezebb – feladat számunkra az, hogy 
mit  tegyünk,  ha megáll  a berendezés, a 
szoftver.  Az  első  reakciónk 
mindenképpen  a  probléma  azonnali 
elhárítása (közismertebb nevén: tűzoltás) 
legyen,  hiszen  a  termelést,  illetve  a 
szolgáltatás  folytonosságát  fenn  kell 
tartani. A tűzoltó példánál maradva, addig 

kell  a  helyszínen  tartózkodni,  amíg  fennáll  a  visszagyulladás  veszélye.  Rögtön 
ezután azonban el kell kezdeni annak elemzését, miért következhetett be a hiba. Ez 
is a jidoka része. Azaz fel kell tárni, miért gyullad ki a tűz, mi volt a valódi oka. Ezzel 
kell foglalkozni, hogy ilyen a tűzeset a jövőben ne következzen be még egyszer.

Ehhez  természetesen  túl  kell  lépni  sok  érzéki  csalódáson,  esetleg  meg  kell 
kérdőjelezni a JPÉ-t és meg kell ismerkedni néhány szent tehénnel.  A vezetőknek is 
el  kell  látogatniuk a helyszínre,  meg kell  ismerkedniük a tényekkel.  Csak a gáton 
lehet látni, milyen veszélyes az árvíz.
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17. fejezet: A lépcsők és lift

Ez  egy  nagyon  nehéz  fejezet.  Statisztikákról  szól,  miszerint  ha  egy  német  gyár 
háromszor  termelékenyebb,  mint  egy  amerikai,  ami  viszont  háromszor 
termelékenyebb, mint egy japán, akkor a japán cégnek kilencszeresére kell növelni a 
termelékenységét, ha fel akarja venni a versenyt a vezető német céggel. 

Mielőtt  megijednének  a  számoktól:  a  statisztika  az  1940-es  évekből  való!  Ami 
érdekes, és amivel foglalkozni kell, az maga a különbség és ledolgozásának módja.  
Az  első  100%-os  növekedést  könnyű  volt  elérni,  utána  azonban  minden 
százalékpontért meg kellett küzdeni. A kulcs a módszerben, a hozzáállásban rejlett.  
Egyszerűen  lemásolni  a  német  módszert  nem  tűnt  Ohno  számára  jó  ötletnek. 
Helyette kidolgozta a Toyota-módszert, és az elmúlt közel 60 év őt igazolta.

Egy hasonlattal élve: ha egyik szintről el akarunk jutni a másikra, szükségünk van 
egy megoldásra.  Mehetünk lépcsőn vagy liften.  A lépcső alkalmazásával  minden 
szinten át kell  mennünk, látjuk ezeket a szinteket,  ha tetszik,  amit  látunk, meg is 
állhatunk.  Megnézhetjük,  érdeklődhetünk,  tanulhatunk.  A  lift  elzárja  előlünk  ezt  a 
lehetőséget, úgy száguldunk át az egyes szinteken, hogy nem is látjuk azokat. Pedig 
az  egyes  emeleteket  mindig  összeköti  valami,  nem a levegőben  lógnak.  Minden 
szintnek megvan a saját szerepe, és azon felül tartja a következő szintet.

Minden megoldást lehet fejleszteni. A JIT esetében elképzelhető, hogy az e-kanban 
nagyon  jó,  de  ez  már  a  jelenleg  ismert  legfelső  szint.  A  JIT  vezérlésének  első 
emelete a papír  alapú kanban alkalmazása.  Azzal  lehet  jól  megtanulni  a kanban 
használatát,  buktatóit.  Jobb  így  rájönni  vállalatunk  sajátosságaira,  kialakítani  a 
kanban  alkalmazásának  ránk  speciális  jellemzőit.  Jobb,  mint  egy  másik  vállalat 
felületesen ismert megoldásaival küzdeni.

Sajnálatos  módon  manapság  a 
gyorsaság kezdi átvenni a hatalmat a 
minőség  felett.  A  változásokat,  új 
módszereket,  eszközöket  minél 
gyorsabban  kell  bevezetni,  az 
alaposság, a jóság sok esetben nem 
ilyen  fontos.  Rohanó  világunkra 
szoktak  ilyenkor  hivatkozni. Charles 
Handy szerint az élet egy folyó, egy 
különösen  gyors  folyású  folyó, 
amelyben  sokan  küzdünk  a 
fennmaradásért.  Szerinte  azonban 
nem árt néha csak úgy kiülni a partra 

akkor  is,  ha  ezzel  egy  szempillantás  alatt  a  vesztesek  kategóriájába  sorolnak  a 
folyóban  továbbúszók.  A  kiülés  ui.  segít  a  dolgokat  más  szempontok  szerint  
értékelni. Máshogy látni. Olyat is észrevenni, amit bent, úszás közben nem láttunk. 
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18. fejezet: Bevásárlóközpontok és a JIT

Az  előző  fejezetben  említett  lépcső  vagy  lift  esetéhez  hasonló  példa  kerül 
feldolgozásra ebben a részben. Az eset, amit Ohno említ, a lean ún. „szupermarket” 
megoldása  a  JIT  gyártósori  megvalósítására.  A  történet  szerint  a  sorok 
kiszolgálására alkalmazott megoldás az amerikai bevásárlóközpontokból származik. 
Ilyesmit  akkoriban  Japánban  nem  ismertek  az  emberek.  Ohnot  és  kollegáit 
lenyűgözte a lehetőség, a szabadság az ügyfél (vásárló) számára, hogy csak akkor 
vásároljon,  amikor  szüksége van  a  dolgokra,  hogy egy bevásárlókocsit  tologatva 
összeválogassa a számára szükséges dolgokat.

Ezt az elvet alkalmazza a lean a mai napig, 
amikor  a  sort  kiszolgáló  munkatárs  (sori 
logisztikus,  kiszolgáló,  anyagkezelő, 
mizusumashi)  tevékenységeit  kialakítja.  Ő 
az,  aki  az  ún.  szupermarketből  (sorközeli 
készlet)  ellátja  a  sort  az  éppen  aktuálisan 
szükséges alkatrészekkel, biztosítva ezzel a 
folyamatos  áramlást.  Kiváló  írásokat 
olvashatunk  erről  Jon  Millertől és  Mike 
Wroblewskitől!

Aki sokat jár bevásárlóközpontba az tudja, hogy a hasonlat kicsit sántít. Tudta ezt 
Ohno is. A bevásárlóközpontok nem felelnek meg a JIT elvének, mivel felépítésükből 
adódóan hajlamossá teszik az ügyfelet arra, hogy 

• olyasmit is vásároljanak, amire igazából nincs szükségük, vagy 
• többet vásároljanak, mint amennyire szükségük van. 

Az  első  eset  (nem  szükséges  dolgok  vásárlása)  nem  jellemző  a  vállalatokra:  a 
folyamatok  csak  olyan  terméket  vagy  szolgáltatást  kapnak  más  folyamatoktól, 
amelyekre  szükségük  van.  A  másodikra  azonban  (többet,  mint  amennyit  adott 
pillanatban  igényelnek)  nagyon  sok  példát  lehet  találni.  Bevásárló-központos 
példával élve hiába szeretnénk lédig citromot venni, csak 6 darabos, hálós kiszerelés 
van, mert a boltnak ez egyszerűbb. 

Érdekes módon ez az igazi szupermarketekben is sokat változott,  manapság már 
nem  nagyon  lehet  olyan  boltot  találni,  ahol  ne  lehetne  megbontani  a  hatos 
kiszerelésű ásványvizet és lédig paradicsom, paprika és citrom is vásárolható. Ennek 
egyik  oka  minden  bizonnyal  az  ügyféligények  változása.  Amire  termelői  és 
szolgáltatói környezetben is lehet számítani.
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19. fejezet: Ahogy a kanban született

Bizonyára sokan ismerik ezt az angol gyermekverset:

Egy szög miatt a patkó elveszett.
A patkó miatt a ló elveszett. 
A ló miatt a lovas elveszett.
A lovas miatt a csata elveszett.
A csata miatt az ország elveszett.
Máskor verd be jól a patkószeget!2

Képzeljük el a következő helyzetet:

Ahogy  látható,  szinte  mindennel 
rendelkezünk,  hogy  felszereljük  lovas 
katonánkat  a  csatára.  Szinte 
mindennel, csak szöggel nem. Érdekes 
módon az nem jelenti azt, hogy akár a 
patkó-előállító,  akár  a  lótenyésztő 
folyamat  átérezné  a  teljes  folyamat 
sikertelenségét.  Ők  előállították  a 
szükséges  termékeket:  lovakat, 
patkókat. A kovács is tettre kész, várja 
a  munkát.  Csak  a  csatát  vesztjük  el 
végül  is,  az  ellenfél  meg  viszi  a 
készleteinket…

A hagyományos  gondolkodás az,  ami  vállalatoknál  mai  napi  hasonló  helyzeteket 
eredményez. Ezt akár józan paraszti észnek is nevezhetjük: a vállalati JPÉ mondatja 
a patkó-előállító folyamattal, hogy megéri 10.000 patkót előállítani egyszerre, aztán 
beraktározni. Függetlenül attól, hogy vállalati szinten ez mit sem ér a szögek hiánya 
miatt (a patkó és a szög bármilyen alkatrésszel, anyaggal, adattal behelyettesíthető).

A  megoldás  természetesen  az, 
hogy  szükséges  lovas  katonáink 
számából kiindulva szervezzük meg 
a megelőző folyamatok termelését, 
mint  időben,  mint  mennyiségben, 
kialakítva az ún. húzórendszert (pull 
system). Ez biztosítja, hogy minden 
szükséges  alapanyag,  alkatrész, 
munkatárs  pont  akkor  és  pont 
abban  a  mennyiségben  és 
minőségben  legyen  a 
meghatározott helyen, amikor és ahol szükség van rá (JIT). Amikor ez a gondolat 
már megszületett, csak akkor került szóba a kanban, mint a folyamat vezérlésének 
lehetséges eszköze. Mindjárt két eltérő szerepkörrel,  az egyik kanban a termelést 
vezérli, a másik a termelési helyek közötti anyagáramlást.

2 Angol népköltés, Károlyi Amy fordítása

© Kővári Róbert 24. oldal



20. fejezet: A gyors átállás és a szamba

Sokan és sokszor kritizálják a lean módszereket azon az alapon, hogy azok csak a 
japán  kultúrában  sikeresek,  európai  alkalmazásuk  ezért  nem  helyes  döntés. 
Érdemes utánajárni a lean eredetének, és hamar rájön az ember, hogy – hasonlóan 
az ipar sok más területéhez – a japán autóipari szakemberek utazásaik közben látott  
módszereket tanultak meg, vittek haza, majd alakítottak át saját céljaik szerint (ld. 
szupermarket  és  az  amerikai  bevásárlóközpontok).  Jómagam sem tudtam eddig, 
hogy  a  gyors  átállás  (SMED,  single  minute  exchange  of  die)  tulajdonképpen 
Brazíliából származik.

A történet maga nem csak ettől érdekes. Amikor Ohno elutazott a Toyota do Brasil  
gyárába,  ott  mindössze 2-3 járművet  építettek naponta! Ez volt  akkoriban a világ 
legkisebb autógyára. Így nem is volt szükségük nagy présekre, és nem tudtak magas 
készleteket finanszírozni. Aki ismeri a technológia sajátosságait az tudja, hogy a JPÉ 
szerint,  ha  egyszer  beindítunk  egy  présgépet,  célszerű  egy  termékből  sokat 
előállítani.  A  brazil  esetben  ez  azt jelentette,  hogy egy beszállító  sem vállalta  a 
karosszéria-elemek  gyártását  a  Toyota  számára,  mivel  a  2-3  darabos  napi 
termeléshez ez alkatrészenként több havi készletet jelentett volna. Így a Toyota úgy 
döntött, mind a 60 elemet saját maga készíti el, 10 darabos sorozatokban!

Japánban akkoriban nem találtak erre vállalkozó üzemet, ezért Ohno örült, hogy a 
brazil munkatársak nyitottak voltak a kísérletre. Az eredményt ismerjük (a részletek 
Jon  Miller  bejegyzéséből  megtudhatók),  itt  elegendőnek  tartom  azt  megemlíteni, 
hogy  10  percnél  rövidebb  átszerelésekkel,  egy  préssel  mind  a  60  alkatrészt  elő 
tudták állítani a kívánt mennyiségben (10 darab), és soha nem okoztak leállást! Ez 
óriási  előrelépés  volt  a  kiindulási  2-3.000  darabos  sorozatokhoz  és  a  hosszú 
átállásokhoz képest!

A  történetnek  több  tanulsága  is  lehet.  Előfordul,  hogy  saját  vállalatunk  fejlődése 
érdekében  a  fontos  dolgokat  először  máshol  kell  kipróbálnunk.  Ott,  ahol  erre 
fogadókészség van. Ehhez először el kell fogadnunk a tényt, hogy saját magunknak 
is  folyamatosan  fejlődnünk,  tanulnunk  kell,  hogy  mindig  vannak  más,  jobb 
módszerek.  Hogy  nincsenek  lehetetlen  dolgok,  minden  csak  hozzáállás,  attitűd 
kérdése. 

„Ordem e progresso”, rend és haladás. Ez van a 
brazil  zászlóra  írva.  Érdekes,  hogy  valahol  a 
Toyota  termelési  rendszerében  és  a  lean 
gondolkodásmódban is ott vannak ezen elemek. 
Talán nem véletlen, hogy akkor és ott ez a két 
világ ilyen sikeresen találkozott!
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21. fejezet: Racionalitás

A wikiszótár3 szerint a „racionális” a következőket jelenti:

• logikus döntések alapján cselekvő (melléknév)
• az események vagy környezet ésszerű vizsgálata alapján létrejött vagy létező 

dolog

Azaz aki racionálisan cselekszik, ésszerű dolgokat tesz, ami a mi olvasatunkban a 
munkatársakat  tiszteletben  a  célokat  pedig  szem  előtt  tartó  döntéseket  és 
tevékenységeket  jelent.  Olyan  vállalatot,  amely  egyaránt  fontosnak  tartja  a 
munkatárs, az ügyfél és a tulajdonos érdekeit.

A  fejezetből  kiderül,  hogy  Ohno  nem  tartotta  hatékonynak  azt  a  ma  is  ismert 
kommunikációs  piramist,  hogy  ő  elmondja  a  vezetőknek,  mit  szeretne  elérni,  ők 
elmondják a hozzájuk beosztott  vezetőknek,  akik elmondják a csoportvezetőknek, 
akik  elmondják  a  munkatársaknak.  Ohno  egyszerűen  lement  a  helyszínre  és  a 
csoportvezetőkkel beszélt:

1. elmondta nekik, mit szeretne elérni,
2. megkérte őket, hogy mindezt mondják el vezetőiknek is. Így elkerülte, hogy 

kérései,  utasításai  többszörösen  átértelmezve  kerüljenek  a  végrehajtási 
szintre.

Képzelhetjük, mennyire zavarta ez a vezetőket! Ohno akkor is ilyen kellemetlen volt 
velük, amikor csak azt hallotta vissza a vezetőktől, amit ő mondott a helyszínen. Arra 
próbálta rávenni őket, hogy gondolják tovább az utasításokat, ne csak egy dolgot 
próbáljanak  ki,  hanem  többet  is.  Ne  csak  kövessék  az  utasítást  szó  szerint, 
használják a fejüket, legyenek racionálisak! Ez a fajta direkt kommunikáció is sokkal 
ésszerűbb,  mint  az utasítások végigküldése egy szervezeti  piramison,  emellett  jó 
módszer a vezetők oktatására is.

Ohno azt mondja, hogy ami igazán egyszerű, racionális, az nem készteti a szemlélőt 
csodálkozásra. Ha az ember azt mondja „hűha!”, vagy „ez igen!”, akkor az esetek 
többségében valami nagyon extra,  látványos és komplex megoldásról  van szó. A 
racionális dolgok olyan hétköznapiak, hogy fel sem tűnnek az embernek.

3  http://hu.wiktionary.org/wiki/racionális
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22. fejezet: Leállás

A japán nyelv sajátosságaiból  adódóan Ohno (és az angol  összefoglalókban Jon 
Miller is) sokat játszik a szavak közti árnyalatnyi különbségekkel. Ebben a fejezetben 
azt boncolgatja, mi a különbség a következők között:

1. a gép működik,
2. a gép dolgozik.

Ohno  meghatározása  szerint  egy  gép  akkor 
„dolgozik”,  ha  a  működés során képes  felismerni  a 
hibát  és  megállni  (ez  az  ún.  jidoka  vagy 
autonomation,  intelligens  automatizálás).  Minden 
egyéb  esetben  csak  „működik”.  Gépek  esetében  a 
hiba  észrevételére  számtalan  technikai  megoldás 
létezik (pl.  érzékelők, kamerák),  ezek azonban nem 
mindig  ésszerűek  (mert  pl.  nagyon  drágák,  nagyon 
bonyolultak,  és  alkalmazásuk  újabb  problémákhoz 
vezethet).  Van  úgy,  hogy  a  legegyszerűbb  az  a 
módszer, ha a munkatárs probléma észlelése esetén 
megállítja  a  folyamatot  (ez  az  ún.  stop-the-line 
megoldás). 

Érdekes,  hogy amikor  egy vállalat  ezt  a  megoldást 
tanulja,  tulajdonképpen  nem  termelni,  működni, 

hanem leállni tanul. Ami kétségkívül az egyik legfontosabb lépés a „dolgozás” felé, 
mivel minden leállás azonnal láthatóvá teszi a problémákat!

Az első lépés, hogy megtanuljuk, mikor és hogyan kell leállni. Valószínűleg az első 
időszakban a folyamat, gyártósor elég sokat lesz ebben a leállított állapotban, ezért a 
felsővezetés  egyetértése  és  támogatása  nélkül  nem  szabad  ezt  a  tudományt 
gyakorolni! A sok állás aztán ráveszi a folyamat kitalálóit és működtetőit arra, hogy 
mindent megtegyenek a leállások elkerülése érdekében: ez nem azt jelenti,  hogy 
megtiltják  azt,  hanem  azt,  hogy  elkerülik.  Így  aztán  a  „működés”  szép  lassan, 
kemény munka és folyamatos fejlesztések (kaizen) árán „dolgozás”-sá alakul. 

Amíg  nem  áll  le  egy  folyamat  hiba  esetén,  addig  költségeket  okoz  (utómunka, 
reklamáció,  selejt).  A  leállás,  mint  eszköz  bevezetése  után  ezek  látványosan 
csökkennek, a bevételek pedig nőnek.

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a leállás okai között ott volt a fáradtság is. Ha a 
munkatárs úgy érezte, nem bírja tovább, leállíthatta a folyamatot. Ez nagyon sokat 
elmond a lean „az ember tisztelete (respect for people)” gondolatáról!
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23. fejezet: Az olcsó hús és a leve

Ez a fejezet is szolgál újdonságokkal, még talán azoknak is, akik azt hiszik, mindent 
tudnak a Toyotáról.  A 40-es években ugyanis a Toyota akkori  elnökét politikusok 
próbálták meggyőzni arról, hogy hagyjon fel az autógyártással. Véleményük szerint –
és ezt a Bank of Japan akkori  elnöke is osztotta  – Japánban csak drágán lehet 
gépkocsit előállítani, jobban megéri azokat az Egyesült Államokból importálni. Ott – 
ahogy  azt  egy  korábbi  fejezetből  már  megtudtuk  –  a  termelékenység  sokkal 
nagyobb, mint Japánban. 

Amikor a Toyota klasszikus módon (JPÉ) próbálta költségeit csökkenteni, és növelte 
a  termelékenységet  (több  autót  állított  elő),  akkor  szembekerült  egy  másik 
problémával: nem tudta eladni azokat, és majdnem csődbe ment. A céget a koreai 
háború  megrendelései  mentették  meg,  majd  az  50-es  évek  közepén  elkezdett 
amerikai értékesítés stabilizálta. Ez értelemszerűen komoly darabszám-növekedést 
jelentett,  miközben  a  költségek  nem  emelkedhettek.  Ebben  az  időszakban 
kristályosodott ki a JIT, mint módszertan. Ohno megemlít két tanulságos esetet:

Az elsőben egy,  a Daihatsutól  (japán autógyártó,  a Toyota-csoport tagja) érkezett  
munkatárssal  beszélgetett  arról,  hogy  csak  annyit  szabad  gyártani,  amire 
megrendelés van. A munkatárs jelezte, hogy van még alapanyaga és szabadideje, 
ezért  az lenne a jó,  ha még dolgozna.  Ohno kifejtette,  hogyha a vállalatnak 100 
darabra van rendelés, de mégis 120 kerül előállításra, az veszteség a vállalatnak. 
Ennek érdekében a munkatársakat több tevékenység ellátására is megtanították, így 
kevesebb  munkaerővel  is  képesek  voltak  a  megrendelt  100  darabot  a  lehető 
legkisebb költséggel előállítani.

A  másik  történet  a  háborús rendelések kielégítéséről  szól.  Amikor  Ohno egyszer 
délben hazaengedte  a  munkatársakat,  miután befejezték  az  aznapi  mennyiséget, 
komoly  vitába  keveredett  a  hadsereg  beszerzési  tisztjeivel,  akik  máshogy 
értelmezték a munkaszervezést,  és nem voltak annyira  érzékenyek a túltermelési 
veszteségekre.

A fejezet tanulsága, hogy a JIT hagyományos meghatározása kiegészül a „lehető 
legolcsóbban”  jellemzővel.  Ohno  hangsúlyozza,  hogy  a  sorrend  is  fontos:  

JIT = 1. amit az ügyfél kér, 2. amennyit kér 3. ahova, amikorra, ahogyan, és amilyen  
minőségben kéri, 4. a lehető legalacsonyabb költségekkel

Ha nem így történik, akkor előfordulhat, hogy az olcsóságra törekvés miatt végül is 
drágább lesz a termék előállítása és értékesítése. Ezt mi is ismerjük, még mondás is 
van az olcsó húsról és a levéről…

A Toyota Termelési Rendszernek (TPS) és a leannek egyik legfontosabb eleme a 
JIT. Ahhoz, hogy sikert érjünk el  a TPS és a lean alkalmazásával, gondosan kell 
tanulmányoznunk és alkalmaznunk a JIT gondolatvilágát, eszközeit.
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24. fejezet: Robotok és emberek

Ha a cím alapján valakinek Isaac Asimov és az ő Robottörténetei4 jutnak eszébe, az 
nem  jár  túl  távol  a  valóságtól.  Ebben  a  fejezetben  a  robotok,  mint  a 
költségcsökkentés  állítólagos  eszközei  éppúgy  szóba  kerülnek,  mint  a  félelem: 
egyszer az intelligens robotok majd robotokat gyártanak, és fellázadnak emberi uraik 
ellen.

Ohno szerint sok vállalat csak azért alkalmazott robotokat, mert akkor ez divatos, 
modern volt. Nem gondolták át igazából, mi is a valódi ok egy probléma mögött, és 
arra mi lenne a legjobb megoldás, a robotokat „automatikusan” alkalmazták bizonyos 
problémák megjelenése esetén. Jon Miller idéz egy interjúból, amelyet egy robotokat  
is előállító vállalat vezetőjével készítettek 2006-ban. Ő ezt mondja:

A közeljövőben  a  robotok  bizonyára  átvesznek  nagyon  egyszerű,  monoton  vagy  
éppen  az  ember  számára  nagyon  nehéz  tevékenységeket.  A  japán  társadalom  
elöregedésével  együtt  jár,  hogy  bizonyos  iparágak  vagy  automatizálódnak,  vagy  
eltűnnek a piacról.

A  robotok  viszont  nem kreatívak,  nem adnak be ötleteket,  nem vesznek  részt  a  
folyamatos fejlesztésben, amiben pedig a japán vállalatok erősek. Fontos tehát, hogy  
a robotok és az emberek harmonikusan tudjanak együtt dolgozni.

Azt gondolom, a robotok használata mára 
már nem a divat miatt van. Megjelentek a 
robotok  a  gyártósorokon  kívül  olyan 
területeken,  ahova  az  ember  (egyelőre) 
nem képes (Mars) vagy nem akar eljutni 
(bombák  hatástalanítása,  összeomlott 
épületekben  túlélők  kutatása).  A 
gyártósorokon  pedig  átveszik  az  ember 
helyét  a  nehéz,  piszkos,  veszélyes  vagy 
éppen túlzottan egyhangú munkahelyeken 
(pl. anyagkezelő, műveletvégző, hegesztő, 
szerelő  munkahelyeken,  sőt  még  a 
mezőgazdaságban  is5).  Az  alkalmazás 
oka tehát nem csak a költségcsökkentés, sőt: bizonyos veszélyes tevékenységeket 
akkor is robotnak kell ellátnia, ha az drágább, mint ha ember végezné. Ez a lean „az 
ember tisztelete (respect for people)” elvéből egyenesen adódik. 

Hívhatjuk  ezt  ezért  akár  a  lean-robotika első  törvényének  is!  A  második  rögtön 
lehetne a „nem alkalmazunk csak azért  robotokat,  mert  azok nem reklamálnak a  
munkakörülmények és a fizetések miatt”.

4 http://hu.wikipedia.org/wiki/Robottörénetek
5 http://www.mestersegesintelligencia.hu/doc/ipari%20robotok.php
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25. fejezet: Utánam!

Az „utánam!” parancs – függetlenül attól, hogy 
hol  hangzik  el:  harctéren,  politikai  gyűlésen, 
vagy egy sporteseményen – feltételezi azt, hogy 
aki  a  parancsot  kiadta,  maga  is  a  többiekkel 
tart.  Ő megy elől,  ezért  tudják követni.  Ha az 
akció  közben  valami  történik,  annak  ő  is  a 
része, a szükséges változtatásokat azonnal,  a 
helyszínen,  a  többiekkel  egyeztetve  el  tudja 
dönteni. Ez az egyik, ami miatt a többiek ezt a 
személyt vezetőnek tartják.

A  „menedzser”  és  „vezető”  szerepkörök  körül 
kialakulásuk  óta  dúl  a  vita,  komoly 
szakirodalom6 található  a  témakörben.  Olyan 

kérdésekről van itt szó, mint például mikor melyikre van szüksége egy szervezetnek, 
lehet-e  valaki  egyszer  menedzser,  másszor  pedig  vezető,  illetve  arról,  milyen 
kompetenciákra van szükség az egyes szerepekhez.

Amit  biztosan  kijelenthetünk,  hogy  elsősorban  vezetőkre  van  szükségünk,  olyan 
emberekre, akik aktívan részt vesznek a vállalat mindennapjaiban is, nem csak a 
feladatok  kiosztásában,  és  az  eredmények  begyűjtésében.  Akik  nem  mondanak 
olyasmit,  mint  például  „itt  a  feladat,  te  vagy  a  szakember,  oldd  meg”,  vagy  „a 
megoldást hozd nekem, ne a problémát”. Akik feladatuknak érzik, hogy alkalomadtán 
részt  vegyenek a problémák elemzésében,  akik  segítenek a munkatársaknak,  ha 
azok  elakadtak  egy  probléma  megoldásában.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  feladat 
kiadásakor már rendelkezniük kell elképzeléssel arról, hogyan lehet azt megoldani. 
Ez fontos a feladat kiadásakor, mivel  így azok teljesíthetőek lesznek, és fontos a 
problémák  felmerülésekor,  mivel  a  vezető  segítséget  tud  adni  az  elakadt 
munkatársnak.  Ami  természetesen  nem  magát  a  megoldást  jelenti,  hanem 
segítséget a megoldás felé. Ez lehet akár néhány jó, a megoldás felé vezető kérdés, 
de akár kompetencia-fejlesztés is. Nagyon fontos az is, hogy – ahogy az már a 2. 
fejezetben is említésre került – a vezető elismerje, ha nincs újabb ötlete, ha nem tud 
segíteni,  és  ilyen  esetben  másokat  bevonva  próbáljon  a  megoldás  nyomára 
bukkanni.

Ha a vezető nem így viselkedik, akkor hamar elvesztheti munkatársai tiszteletét, akik 
ezután már nem tekintenek rá úgy, mint vezetőre. Így vagy egyáltalán nem követik 
őt, vagy csak azért teszik, mert ez a jól felfogott érdekük (munkahelyük, fizetésük 
biztosítéka).  Ez  utóbbi  viszont  minimális  motivációt  jelent,  ami  alapvetően 
befolyásolja a problémák keresését, megtalálását és a megoldásukhoz szükséges 
kreativitást.

6  http://hu.wikipedia.org/wiki/Vezetéselmélet
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26. fejezet: Modern Mátyás királyok
 

Az  adminisztratív  (irodai,  indirekt,  kiszolgáló,  támogató)  folyamatok fejlesztésének 
egyik  komoly  akadálya,  hogy  a  genba  (a  munkavégzés  helye)  csak  részben 
tekinthető meg. Termelő (megmunkáló, szerelő) és az azt közvetlenül kiszolgáló (pl.  
logisztikai)  folyamatok  esetében  maga  a  tevékenység  helye  megközelíthető,  a 
tevékenység maga, a munka, amit el kell végezni, annak azonnali eredménye (vagy 
éppen eredménytelensége) látható, az eszközök, gépek, berendezések és az általuk 
végzett  tevékenység  is  megtekinthető,  megérthető.  Nem  így  az  adminisztratív 
folyamatok esetében, ahol az informatikai támogatás egyre nagyobb méretű.

Amikor egy irodai tevékenységet szeretnénk megérteni, a fent felsoroltak közül több 
tényezővel  is nehéz dolgunk lehet:  a munkatárs munkahelye megtekinthető, de a 
munka maga esetleg valahol távol, akár egy másik országban, földrészen található 
szerverteremben található hardveren futó alkalmazás segítségével  történik.  Így az 
alkalmazott eszközök, és azok tevékenységei nem láthatóak, és nem megérthetőek. 
Nem tudjuk,  hogy a  szoftver  ott  a  távolban  mit  tesz  pontosan  az  általunk  bevitt  
adattal.  Hány helyen  és  hogyan  tárolja,  milyen  programok keresik,  jelenítik  meg, 
kapcsolják  össze  ezen  adatokat.  Hogy  maga  a  hardver  milyen  karbantartási 
folyamatokkal,  milyen  energiafelhasználással,  milyen  hatékonysággal  működik. 
Sokszor azt sem tudjuk, hogy mi az adott tevékenység célja, eredménye, mivel nem 
látjuk miből mi lett a tevékenység során, így csak remélhetjük, hogy az értékteremtés 
alapelvének megfelelően a  tevékenység  során közelebb  kerültünk  az  ügyfél  által 
elvárt  állapothoz.  Természetesen  ehhez  az  is  hozzájárul,  hogy  az  adminisztratív 
vezetők és munkatársak közül ez nagyon keveseket érdekel…

Egy másik fontos szempont, hogy az ezen területek vezetői között gyakori  a sűrű 
rotáció (munkahely változtatás vállalaton belül). Ez általában karrierjük, személyes 
fejlődésük elősegítése érdekében van így. A módszer azonban oda vezethet, hogy a 
vezetőnek nincs igazából ideje a munka, a tevékenységek céljának és tartalmának 
megértésére, ami nehézzé, vagy lehetetlenné teszi a munkatársak fejlesztését, és 
inkább a felületes problémakezelésre, mintsem a valódi, időigényes elemzésre és 
megoldásra helyezi a hangsúlyt. 

Nem  állítom,  hogy  csak  az  informatika  és  a  rotáció  a 
szolgáltató szervezetek problémája. Ebben a világban is van 
számtalan megtekinthető és megérthető folyamat, gondoljunk 
csak  egy  kórházra,  egy  bankra,  ahol  számtalan  lehetőség 
nyílik az ügyfelek elégedettségének növelésére, a szervezet, 
az egyes emberek és a folyamatok fejlesztésére.  Elegendő 
csak beülni  az ügyféltérbe vagy a váróba banki  vezetőként 
vagy  főorvosként,  majd  figyelni  türelmesen  egy  órán 
keresztül. Akár álruhában, mint Mátyás király. 

Csak akarat kérdése.

© Kővári Róbert 31. oldal



27. fejezet: Soha ne mondd, hogy vége!

Előfordul, hogy az ember úgy érzi, adott folyamat már „készen van”. Tökéletes. Nem 
lehet rajta módosítani, optimalizálni. Sőt: nem is kell. Mindenki elégedett. Legalábbis 
látszólag.

Az esetek többségében van még két lehetőségünk, ha ilyen helyzetbe kerülünk:

1.  Nézzük  meg  jó  alaposan,  milyen  adatok,  mérőszámok,  tapasztalatok  alapján 
érezzük  úgy,  hogy  folyamatunk  tökéletes.  Előfordul,  hogy  a  folyamat  tökéletes 
minőségben, maximális vevői elégedettséggel, hatékonyan működik, de például sok 
hulladék  keletkezik,  vagy  magas  az  energiafogyasztása.  Azaz  környezetvédelmi 
szempontból  van  még  mit  tenni.  Érdemes  tehát  folyamatunkat  minőség,  költség 
(hatékonyság),  határidők  betartása,  a  munkavégzés  biztonsága,  a  munkatársak 
motivációja,  hangulata,  a  környezet  védelme  és  szolgáltatások  esetében  az 
ügyfélélmény szempontjából is megvizsgálni. Szinte biztos, hogy találunk fejleszteni 
valót!

2.  Másszunk fel egy kicsit magasabbra, és 
onnan  is  nézzünk  rá  a  folyamatra.  Egy 
szakmai  anyagban  egyszer  ezt  helikopter  
nézőpontnak  nevezték.  Ilyenkor  úgy  is 
láthatjuk  a  folyamatot,  ahogy  addig 
valószínűleg  nem:  az  összes  kapcsolódó 
folyamattal,  eseménnyel együtt.  Kiderülhet, 
hogy  bár  folyamatunk  önmagában 
optimálisnak  tűnik,  más  folyamatokkal 
együtt azonban már nem ilyen rózsás a kép.

Ohno a termelés világából a kiegyenlítés elvét hozza példának. Lehetnek az egyes 
sorok,  cellák  önmagukban  optimálisak,  a  kiegyenlített  működés  az,  ami  a  teljes 
rendszer optimalizálásához hozzásegítheti a vállalatot. Mégis nagyon kevesen élnek 
ezzel  az  eszközzel.  Aminek  pedig  az  egyik  célja  az  lenne,  hogy  az  értékesítés 
pillanatára  összeálljon  a  termék,  vagy  szolgáltatás.  Az  egyes  alkotóelemek 
(alkatrészek, szolgáltatás elemei) pontosan a megfelelő pillanatban legyenek készen, 
a  megfelelő  mennyiségben,  minőségben.  Ne  kelljen  az  egyes  félkész  darabokat 
készletezni, ne kelljen egy összetevőre várni (ismét a jó öreg JIT). Ami ismét felveti a 
kérdést, hogyan tekintünk a „készlet” és „várakozás” jelenségekre: úgy, mint a világ 
természetes részére, vagy úgy, mint problémára, veszteségre?

Ez  a  gondolkodás  egy  teljesen  új  világba  vezetheti  a  vállalatokat,  új  fejlődési 
lehetőséget nyitva a szervezetek számára éppúgy, mint az egyének számára.
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28. fejezet: Teher alatt nő a pálma

A címben szereplő mondás latin eredetű: 
„Palma  sub  pondere  crescit”,  pontos 
fordítása:  súly  alatt  növekszik  a  pálma, 
tehát a magyar verzió pontosan fedi az 
eredeti  mondatot.  A  mondás  arra  utal, 
hogy  a  személyiséget  a  nehézségek, 
megpróbáltatások  edzik,  a  lélek 
gyarapodása csak terhek felvállalásával 
érhető el.7 Mit jelent ez számunkra?

Egy  probléma  felfedezésének 
valószínűsége erősen függ többek között 
attól, mekkora a motivációnk a keresésre. Ugyanez igaz a probléma elemzésére és 
megoldására:  sikerünk  a  hozzáállástól  függ.  A  latin  mondás  alapján  pedig 
hozzáállásunk attól függ, mekkora nyomás alatt dolgozunk. Talán nem véletlen, hogy 
az amúgy (pillanatnyilag)  sikeres vállalatoknál  a  lean (és minden más szervezet- 
vagy folyamatfejlesztési módszer) ritkán alkalmazott módszer, nehezen íródik be a 
vállalati DNS-be. Miért is lenne így? A vállalat sikeres, nincs krízishelyzetben, nem is 
látszik ilyen esemény a horizonton, akkor miért kellene változni? Talán éppen ezért:  
ha  úgy  tűnik,  hogy  nincs  semmi  probléma,  nagyon  nagy  a  probléma.  A  vállalat 
ilyenkor  kezdi  elveszteni  alkalmazkodási  készségét,  elfelejt  tanulni,  arrogánssá, 
magabiztossá, kényelmessé válik. Sürgősen krízisre van szükség!

Ha  egy  vezető  úgy  látja,  hogy  a  közeli  jövőben  nem fenyegeti  semmi  az  általa 
irányított szervezetet, neki magának kell „mesterséges krízist” teremteni: saját magát 
és  munkatársait  kihívások  elé  állítani.  Természetesen  mindezt  óvatosan  kell 
megtenni,  de  a mesterséges krízis  fontos:  mivel  nem valódi,  nem fenyeget  igazi 
veszély,  de a szervezet  felkészülhet  egy ilyen esemény bekövetkeztére,  sőt  akár 
meg is előzheti azt!

Nagyon fontos, hogy a vezető ne csak munkatársait  állítsa kihívások elé,  hanem 
saját magát is. Neki kell ugyanis válaszokkal előállni, ha a munkatársak azt mondják: 
„ez lehetetlen”, „ezt nem lehet megoldani”. Az előző fejezetekben már volt szó arról, 
hogy az „oldd meg, te vagy a szakember” nem jó válasz. A vezető azért „vezető”, 
mert  képes elérni,  hogy mások kövessék.  Ezt – többek között  – példamutatással 
tudja  elérni.  Ami  azt  jelenti,  hogy  adott  esetben  a  vezetőnek  rendelkeznie  kell  
elképzelésekkel  a  problémával,  annak  megoldhatóságával  kapcsolatban.  Nem 
biztos, hogy ez konkrét megoldást jelent. Lehet, hogy csak azt a képességet, hogy 
másokat tanítani képes arra, hogyan lehet problémákat elemezni és megoldani.

Ehhez viszont sokszor kell kimenni a gátra! Csak ott lehet felmérni és megérteni a 
problémát, a körülményeket és azt, ahogy munkatársaink ezen körülmények között 
dolgoznak, viselkednek.

7 http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=7784
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29. fejezet: 110 gát

Önök mennyi idő alatt tesznek meg 110 métert a vállalatuknál? Ohno szerint ha ez 
nem tart  órákig,  nem jó (lean) vezetők.  Azért  kell  ilyen sokáig tartania, mert a jó 
vezető a genbán járva nem „látogatásra hazánkba érkezett” vezető, hanem segítség 
a  munkatársaknak.  Azért  jár  a  helyszínen,  hogy  a  munkatársak  megállíthassák, 
elmondhassák  problémáikat.  Azért  jár  a  helyszínen,  hogy  segítsen  a 
munkatársaknak  ezen  problémák  megoldásában.  Ha  így  történik,  a  munkatársak 
pozitívan állnak majd a bejárásokhoz, várni fogják a vezetőt, hiszen vele együtt a 
segítség érkezik. A vezetőből előbb-utóbb megbízható vezető válik.

A  cím  nem  véletlen.  A 
gátfutás  sem  olyan  már, 
mint régen.  Eltekintve az úr 
kezében  látható  üvegtől  itt 
balra, az azért látható, hogy 
manapság kicsit más módon 
állnak hozzá a gátfutáshoz: 
mások  az  elvárások,  ezért 
mások  a  gátfutók,  más  a 
tréning, más a ruha. Új idők, új  módszerek. Ugyanez igaz 
arra  is,  ahogy  a  modern  vezetőnek  a  munkához,  az 
emberekhez viszonyulnia kell. A bevezetőben leírt eset erre 

egy példa.

Mindamellett  nem biztos,  hogy az a jó,  ha a vezérigazgató állandóan ott  van az 
operatív folyamatok mellett. Mindenkinek magának kell meghatározni, hol a genba az 
ő  számára  és  mi  a  célja  az  ott  tartózkodással.  A  vezérigazgató  tartózkodhat  a 
helyszínen azért, hogy egy átalakulási folyamatból ő maga is kivegye a részét, hogy 
megtanulja, miről szól ez a változási folyamat,  hogy megismerje, hogyan működik 
valójában a vállalata. Később tarthat bejárásokat pl. havonta egyszer azért, hogy a 
hozzá beosztott  vezetőknek példát  mutasson,  hogy segítsen nekik  a fejlődésben, 
problémáik megoldásában. Így előbb-utóbb a vezérigazgató megbízható vezetővé 
válik.  Olyan  ember  lesz  akihez  mindig  lehet  fordulni,  mert  ráér  az  emberek 
problémáival  foglalkozni,  mert  tud  nekik  segíteni.  De  nem  hiszem,  hogy  az  ő 
„genbája” a gyártósor,  a könyvelési  osztály,  vagy a banki ügyféltér lenne. Ezek a 
helyek az ott vezető beosztást betöltő munkatársak számára számítanak genbának. 
Nekik,  az operatív  vezetőknek kell  minél  többet  a helyszínen tartózkodniuk,  hogy 
előbb-utóbb megbízható vezetőkké váljanak.

Ohno ebben a fejezetben újra megemlíti, hogy az a módszer, ahogy sok vállalat a 
vezetők karrierjét tervezi,  nem támogatja a lean átalakulást. A sokfelé modernnek 
tekintett,  „dolgozzon  a  vezető  minél  több  területen”  hozzáállás  miatt  az  érintett 
vezetőnek nincs lehetősége a fent felvázolt utat végigjárni. 

Ez a 110 gát nem a gyorsaságról szól, hanem az eredményességről. Így nem 12 
másodpercig, hanem akár 5-6 évig is tarthat. 
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30. fejezet: Elöl járjunk vele és kövessük

A példamutatásra pro és kontra sok bölcsességet lehet találni az interneten:

„Kevés olyan bosszantó és elviselhetetlen dolog van a világon, mint valaki másnak a  
jó példája.” (Mark Twain)
„Szenvedéseink egyik oka az, hogy mások példája után megyünk, nem értelmünk  
irányít bennünket, hanem a megszokást követjük.” (Seneca)8

Van úgy, hogy a jó példát darabokra szedjük, vagy azért, hogy bebizonyítsuk róla,  
hogy  nem  is  jó,  vagy  azért,  hogy  elmondhassuk:  amúgy  jó,  de  nálunk  nem 
használható. Van úgy, hogy nem szedjük darabokra, hanem vakon követjük anélkül, 
hogy  a  saját  vállalatunk  speciális  körülményei  közötti  alkalmazhatóságról 
meggyőződnénk. Mindkettő helytelen hozzáállás.

Ohno könyvének 30. fejezete az 5S-ről szól. Ez a lean egyik legalapvetőbb eszköze 
és gondolata. Aki ezt nem érti, aki nem tudja megfelelően működtetni, az nem várhat 
túl sok eredményt a lean alkalmazása során. Az öt darab S kifejtése helyett nézzük, 
miről is szól szerintem az 5S:

Nyitottság, mivel olyan problémákat kell észrevennünk, amelyek eddig nem tűntek 
annak. Úgy kell látnunk dolgokat, helyzeteket, ahogy eddig nem láttuk azokat.
Elkötelezettség,  mert  hozzá  kell  nyúlni  olyan  dolgokhoz,  amelyek  addig  szent 
tehénnek vagy JPÉ-nek minősültek.  Minden tárgy áthelyezése,  kidobása,  minden 
veszteség megszüntetése előtt meg kell kérdeznünk magunktól és másoktól: hogy 
került  ide?  Hogyan  keletkezett?  A  kérdések  feltevése  és  a  kapott  válaszok  is 
jelenthetnek nehéz helyzeteket, a durva valósággal történő szembenézést.
Kitartás,  mivel  a  dolgok  természete,  hogyha  nem  foglalkozunk  velük  tartósan, 
hajlamosak újra rendezetlen állapotot felvenni.

Példamutatás, ahogy Konfuciusz is 
mondja:

Ha hallom, elfelejtem. 
Ha látom, megjegyzem. 
Ha csinálom, megértem

Vezetőként  az  5S-t  tanítani  és 
megkövetelni csak ezután célszerű. 
Így  elől  járunk  a  jó  példával,  amit 
aztán többen fognak követni.

8 http://idezet.wordpress.com/category/peldamutatas/
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31. fejezet: Három a magyar igazság… és egy a ráadás!

Egy  folyamat  esetében,  függetlenül  attól,  hogy  termelünk  vagy  szolgáltatunk  a 
segítéségével, legalább 3 dologgal érdemes foglalkozni:

1. Az emberrel, aki a tevékenységeket végzi.
2. Az eszközökkel, amelyeket az ember tevékenységeihez használ.
3. Magával a folyamattal, amelyben az ember a  tevékenységeket végzi.

Érdekes  módon  a  folyamatszervezés tudománya  –  talán  a  nevéből  adódóan  – 
elsősorban a 3. pontban említett folyamatra koncentrál. Problémák esetén manapság 
már  nagyon  hamar nekiállnak a vállalatok  a folyamatokkal  foglalkozni.  Csoportok 
ülnek össze és azon elmélkednek, miért nem jó a folyamat és hogyan lehetne azon 
változtatni, hogy jó legyen. Aránylag sokszor ez nem sikeres (bár rövid távon néha 
úgy tűnik). Ohno ebben a fejezetben azt mondja, a siker titka a sorrendben rejlik, én 
ezt azzal egészíteném ki, hogy a sorrend titka pedig a hozzáállásban.

Érdemes  lenne  azzal  kezdeni,  hogy  elfogadjuk:  folyamataink  sikerességének 
kulcsa  az  ember! Emberek  határozzák  meg  a  célokat,  ők  alakítják  ki  a 
tevékenységet  magát,  a  szükséges  eszközöket  és  ők  fűzik  össze  az  egyes 
tevékenységeket  folyamatokká.  Ezt  a  sorrendet  érdemes  is  betartani,  amikor 
folyamainkat fejleszteni szeretnénk. 

Ha  a  célokkal  elkészültünk,  első  lépésként  határozzuk  el,  hogy  jó  alaposan 
megismerkedünk  azon  eszközökkel,  gépekkel,  szoftverekkel,  hardverekkel, 
amelyekkel már rendelkezünk. Az ismerkedés célja, hogy megtudjuk, hogyan lehet a 
legjobban  kihasználni  a  bennük  rejlő  lehetőségeket  anélkül,  hogy  új  eszközöket 
vásárolnánk, vagy átalakítanánk a meglevőket. A mai világban, ahol a technológia 
egy része aránylag  olcsó  (vagy esetleg  ingyen  van,  ld.  freeware szoftverek),  ez 
komoly önuralmat igényelhet! Az első lépés során alaposan meg kell ismernünk a 
tevékenység  részleteit  és  céljait,  hiszen  csak  így  leszünk  képesek  a  meglevő 
eszközökből a legtöbbet kihozni.

Amikor  már  mindent  tudunk  arról,  hogy  mit,  miért  és  hogyan  végzünk  a 
tevékenységek során, valamint elértünk az ebben rejlő fejlesztések határáig, jöhet a 
második  lépés:  az  eszközök  átalakítása,  új  eszközök  kialakítása,  vásárlása. 
Értelemszerűen csak az tud pontosan az igényeire szabott eszközt tervezni, építeni, 
alkalmazni, aki tisztában van a tevékenység részleteivel.

Amikor rendelkezünk optimalizált tevékenységekkel és eszközökkel, érdemes tovább 
kutatni, ha fejlődni szeretnénk. A harmadik lépés ezért folyamaink fejlesztése, ami 
nem elsősorban a régi sutba dobását és teljesen új folyamat kialakítását jelenti. 

Ha  mindezt  következetesen  elvégezzük,  akkor  ráadásként  akár  egy  optimálisan 
működő vállalatot  is  kaphatunk!  Ez elsősorban azért  következik  majd be,  mert  a 
folyamat során az emberek fejlődnek!
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32. fejezet: Összeesküvés-elmélet

Az  összeesküvés-elméletek  hívei  szerint  minden  összefügg  mindennel.  Ez  lehet, 
hogy erős túlzás a mindennapok világában, de a lean esetében jól megállja a helyét. 
Ha  ui.  az egyes  eszközöket  önállóan  alkalmazzuk  (azaz  nem  egy  rendszer 
részeként,  tervezetten),  akkor  könnyen  megeshet,  hogy  nem  érjük  el  azt,  amit 
szerettünk volna.

Az OEE-ről  nagyon sok irodalom található az interneten, az egyik,  ami laikusnak 
feltűnik, hogy sok eltérő számolási módszer létezik, függően attól, ki mit számol bele, 
vagy éppen hagy ki  belőle. Nem vagyok a termelés nagy szakértője,  de az azért 
nagyjából biztos, hogy OEE=teljesítmény*rendelkezésre állás*minőség. Értéke már 
85%-nál is nagyon jónak számít.  És hogy ez hogyan függ össze más dolgokkal? 
Például így:

A  teljesítmény  a  tényleges  kibocsátás  és  a  maximális  (elméleti)  teljesítmény 
hányadosa. Ez az „elméleti” teljesítmény erősen függ attól, hogyan tervezzük meg a 
gépet. Elképzelhető, hogy nem járjuk végig az előző fejezet lépéseit, és egy olyan 
berendezést tervezünk, vásárlunk, amely nincs összhangban az igényeinkkel, sokkal 
többet tud, mint amire nekünk szükségünk van (vagy éppen az ellenkezője: sokkal 
kevesebbet). Az „amire szükségünk van” az függ attól, mi a termék maga és attól is, 
mit és mennyit igényelnek a vevők. Nagyon fontos ui., hogy csak annyit gyártsunk 
egy termékből, amennyit meg is vesznek. Érdekes módon ez nem része a képletnek. 
Szó van benne a minőségről, darabszámokról, sebességről, de említés sincs arról, 
hogy  csak  akkor  jelenthetjük  ki  egy  berendezésről,  hogy  pont  megfelelő  a 
számunkra, ha minden egyes megfelelő minőségben legyártott terméket el is tudunk 
adni! Ha nem készletre termelünk.

Az OEE tehát lehet nagyon jó, de ha a piackutatás és értékesítés nem megfelelő, ha 
a  termelés  nem  kiegyensúlyozottan  tervezett  (heijunka),  legfeljebb  raktárra 
gyárthatunk.  Az  is  igaz,  hogy  még  az  sem garantálja  a  nyereséget,  ha  minden 
darabot el tudunk adni, mert a 6. fejezetben megismert képlet szerint az árat a piac  
szabja, függetlenül a költségeinktől.

Célszerű  tehát  az  OEE  mellett  egyéb  mérőszámokat  is  alkalmazni,  és  az 
eredményeket  összevontan  értékelni!  Előfordulhat  ui.,  hogy  az  egyik  mérőszám 
kiemelten kezelése maga után vonhatja néhány más mérőszám romlását.  Mert  a 
genbán szinte minden összefügg mindennel! 
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33. fejezet: Az út és az eredmények

A fejezethez tartozó bejegyzésében Jon Miller arról ír, hogy japán tanácsadók a 90-
es években egy amerikai gyár  látogatásakor azt mondták, hogy hiányolják az  ún. 
„production engineer” munkakört a gyárban.  Látják a gépeket,  a folyamatokat,  de 
nem értik, nem látják azt a gondolkodást, ami a gépekig, folyamatokig vezetett. 

A „gyártástervező” nem ismeretlen fogalom 
hazánkban sem. Az ő feladata általában egy 
keveréke  a  fejezetben  említett  „production 
engineer”  és  „manufacturing  engineer” 
munkaköröknek. Ohno a két munkakör közti 
különbséget az olló példájával mutatja be: a 
„manufacturing  engineer”  (gyártással 
foglalkozó mérnök) feladata, hogy az ollóval 
hatékonyan  dolgozzanak  a  folyamatokban, 
hogy  az  ollót  megfelelően  alkalmazzák.  A 
„production  engineer”  (termeléssel 
foglalkozó mérnök) feladata ezzel szemben, 
hogy kiválassza, vagy éppen megtervezze a 

megfelelő  ollót.  Egyértelműnek  tűnik,  hogy  a  két  szerepkör  fontos  feltétele  az 
optimális működésnek. Az tűnik a legjobbnak, ha ez csupán két feladatkör, de egy 
munkakörben látja el valaki. A könyvben Ohno megemlíti azt is, hogy a „production 
engineer” feladata sokszor kimerül abban, hogy egy gyártói katalógusból kiválasztja 
a  megfelelőnek  tűnő  berendezést,  szerszámot.  Ezért  „katalógusmérnöknek”  is 
nevezte őket, gondolhatjuk, mennyire szerették őt ezért…

Ha a fenti két feladatkör mellé még az „industrial  engineer”-t  is megnézzük, még 
árnyaltabb a kép.  Ha maradunk az  olló  példánál,  akkor  a  köznyelvben  IE-nek is 
nevezett munkakör az ollón és felhasználásán túl foglalkozik többek között a vágást 
végző emberrel, a vágásra fordított energiával és pénzzel, a vágásról és az ollóról 
összegyűjthető  információkkal,  a  vágáshoz  szükséges  anyagokkal  és  magával  a 
vágási folyamattal is.9 

Visszatérve a címben megfogalmazott problémára: az út alatt én a 31. fejezetben 
leírt utat értem, mert szerintem csak azt végigjárva lehet megfelelő folyamatokat és 
azokhoz megfelelő eszközöket kialakítani. Függetlenül attól, hány személy tölti be a 
fent felsorolt munkaköröket, a munkatársaknak sokat kell a folyamatok helyszínén (a 
genbán) tartózkodniuk, és végig kell járniuk ezt az utat. Csak így lehet a megfelelő 
eredményeket elérni! 

Érdekes, hogy miközben a termelést (tervezés, működtetés és fejlesztés) ilyen jól 
„ellátjuk”  munkakörökkel,  ugyanezt  a  szolgáltatások  világában  nem nagyon  lehet 
felfedezni. Van ugyan „folyamatszervező”, és a különböző informatikai munkakörök 
(üzleti elemzőtől a rendszergazdáig), de ezek nem feleltethetők meg szerintem a fent 
felsorolt  tevékenységeknek!  A  szolgáltatások  világában  még mindig  sok  szakmai 
feladat hárul a vezetőkre, ami talán az egyik okozója a problémáknak!

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_engineering
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34. fejezet: Az értékcsökkenésről

Ez a fejezet – mivel a vége felé járunk a 37 fejezetből álló könyvnek – számomra egy 
összefoglaló  az  eddig  leírtakról  a  költségszámítás  nézőpontjából.  Ohno  ismét 
rávilágít  arra,  miért  hozunk néha rossz döntéseket,  ha  a csak a költségszámítás 
módszerével dolgozunk. A fejezet elsősorban ismét termelő vállalatoknak érdekes.

Az  első  fontos  témakör  természetesen  a  számolások  alapjául  szolgáló  időszak. 
Amikor azon gondolkozunk, hogy elavult(nak tűnő) gépünk, berendezésünk helyett 
újat  vegyünk,  gyakran  olyan  tervekkel  dolgozunk,  amelyeknek  nem  sok  a 
valóságalapja (ld. 7. fejezet). A vevői igények ui. nehezen tervezhetők meg előre. 

A  második  fontos  kérdés,  hogy  valóban  elavult-e  az  a  berendezés,  és  ha  igen, 
milyen szempontból. Ohno rámutat, hogy ezt a véleményt gyakran pénzügyi adatok 
alapján alakítjuk ki,  mondván „a gépet  már teljesen leírtuk,  ideje újat  venni,  mert  
azzal hatékonyabban termelhetünk.” Ez persze nem biztos, hogy így van és még 
kevésbé  biztos,  hogy  így  lesz!  Elképzelhető  természetesen,  hogy  olyan 
berendezésről  van  szó,  amelyet  nem  a  31.  és  33.  fejezetben  leírtak  szerint 
terveztünk és szereztünk be, de minden ilyen döntés előtt érdemes elgondolkozni 
azon, hogy egy ilyen gép ügyesen használva mégis hamarabb termel profitot, mint  
egy új beszerzés. Ehhez el kell indulni a 31. fejezetben leírt úton. Ennek lehet az a 
vége, hogy mégis veszünk egy új gépet, de az egy teljesen más gép lesz, mintha a 
megszerzett tapasztalatok nélkül, tisztán elméleti kalkulációk alapján döntenénk.

A fejezetben Ohno említi, hogy a több célra használható berendezések jobbak, mint 
a  célgépek.  Példaként  szerepel,  hogy  a  Toyota  berendezés-költségeinek  60%-a 
szerszámköltség (értsd: „tool and die”). A több célra használható berendezések a 
rugalmasság előfeltételei. Érdemes tudni, hogy ez a gondolat a Toyotánál az 1973-
as  olajválság  alatt  született  (újabb  példa  arra,  hogy  teher  alatt  nő  a  pálma).  A 
gondolattól a megvalósulásig többek között a 3P-módszertan10 (ld. 7. és 10. fejezet) 
segítségével jutottak el. 

Ez  egy  elég  száraz  fejezet  (főleg  azoknak,  akik  nem  megmunkálósorok  büszke 
tulajdonosai),  de  érdemes  elgondolkozni  a  benne  foglaltakon  bármely  beruházás 
előtt. Így akár akkor is, amikor éppen egy új(abb), drága informatikai beszerzésen 
törjük  a  fejünket,  mert  a  régi  már  elavult,  és  rengeteg  új  ötletünket  és  kiváló 
folyamatainkat  már  nem  támogatja.  A  fejezetben  Ohno  említi  azt  is,  hogy  ez  a 
gondolkodás  gyakran  „fordított”:  találtunk  valahol  egy  érdekes  terméket  (internet, 
katalógus),  és  keresünk  (vagy  mesterségesen  generálunk)  problémákat,  hogy 
ezekkel alátámasszuk a beszerzési igényt. Ilyen beszerzések gyakran vezetnek oda, 
hogy  drágán  beszerzett  gépünk  vagy  szoftverünk,  szerverünk  kihasználatlanul 
álldogál az üzemcsarnokban vagy a szerverteremben. Rosszabb esetben pedig az is 
megtörténhet, hogy gépünkön raktárra gyártunk, csak hogy igazoljuk a beszerzést. 
Vagy  remek  szoftvereinkkel  újabb  és  újabb  jelentéseket  készítünk,  például  az 
értékcsökkenésekről.

10 http://www.superfactory.com/topics/3P-production-preparation.html
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35. fejezet: A Monaka-rendszer

A  monaka  egy  japán  töltött  sütemény11. 
Érdekessége,  hogy  többféle  töltelékkel 
kínálják (amellett,  hogy a külalakja is sokféle 
lehet). Ohno ezt a süteményt említi példaként, 
amikor  ismét  a  specializált,  illetve  többcélú 
présszerszámokról  beszél.  Azt  mondja,  hogy 
maga a présgép többcélú berendezés, hiszen 
több terméket is előállíthatunk vele, de maga a 
présszerszám  csak  egy  adott  termékre 
használható. Ez tehát probléma. Javaslata az, 
hogy  legyen  a  présszerszám  „belseje” 

cserélhető.  Ohno  1989-ben  5-10  évre  becsülte  az  időt,  ami  ehhez  szükséges, 
kíváncsi  lennék,  hogy  ma  hol  tartanak  a  présgép  és  présszerszám  tervezők  és 
gyártók ebben a témakörben. Az ötlet maga jó,  a kivitelezés valószínűleg komoly 
kihívás. A kérdés az, hogy mikor érezzük úgy, hogy a kérdéssel foglalkozni kell.

Általában igaz,  hogyha egy vállalat  sikeres,  nem központi  téma az optimalizálás. 
Ohno három lehetőséget  említ  arra,  hogyan  lehetünk (anyagilag)  sikeresek:  vagy 
nagyon ügyesek vagyunk az értékesítésben, vagy nagyon jól kezeljük a pénzünket 
(befektetésekkel pl.), vagy jók vagyunk a költségek csökkentésében. Amikor könnyű 
eladni, akkor nincs sok motivációnk a genbán a költségcsökkentés lehetőségei után 
kutatni.  Ahogy romlanak az értékesítési  lehetőség, úgy nő a jelentősége a genba 
kaizennek. Ohno ugyan ezt nem említi (számára talán egyértelmű), de ez a folyamat  
korántsem ilyen egyszerű: ha a siker túlságosan elkényelmesített minket, akkor talán 
a genba kaizenhez szükséges kompetenciáknak is híján vagyunk. Így hiába teremti 
meg az élet a lehetőségeket, nem tudunk élni vele, vagy nem olyan gyorsan, mint 
szeretnénk.

Visszatérve  a  bevezetőben  említett  ötlethez:  ameddig  a  gyártó  vállalatoknak  (pl. 
autógyáraknak)  könnyű  volt  a  termékeket  értékesíteni,  addig  a  présszerszámok 
optimalizálása valószínűleg nem került elő. Egyszerűen nem volt probléma, amivel  
foglalkozni  kellett  volna.  Az  értékesítési  problémák megjelenésekor  a  kézenfekvő 
első  lépés  sem  a  szerszámtervezés  forradalmasítása,  hanem  a  SMED.  Ennek 
eszközei,  módszerei  aránylag  könnyen  elsajátíthatóak,  legalábbis  a  „betétes” 
szerszámok kifejlesztéséhez képest. Ha a 2009-ben kialakult válság hosszan tartó 
lesz (amire azért vannak jelek), az a vállalat kerül ki győztesen a túlélésért folytatott 
harcból, amelyik a bonyolultabb problémákkal is képes lesz megbirkózni. 

Ez a fejezet ismét egy kiváló példa arra, hogy a vállalatok legfőbb értéke mindig az 
ember. Az elkényelmesedett, sikeres vállalatokra jellemző, hogy – függetlenül attól, 
milyen  modern  és  sikeres  terméket  gyártanak  –  munkatársaik  kompetenciáinak 
folyamatos  fejlesztését  sokszor  elhanyagolják  (hiszen e  nélkül  is  sikeresek).  Ami 
aztán végzetes lehet akkor, ha már nem olyan könnyű eladni, mint azelőtt, és szépen 
lassan elfogy a befektethető pénz is…

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Monaka
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36. fejezet: Kimutatom vagy csökkentem?

A  mai  világban  az  egyik  legfontosabb 
kérdéssé  nőtte  ki  magát,  hogy  milyen 
módon lehet költségeinket csökkenteni. 
Sokan  alkalmaznak  „irodai 
módszereket”,  ami  jelentheti 
munkatársak  elbocsátását  fűnyíró-elv 
segítségével,  jelenthet  csökkentett 
kommunikációs,  oktatási  és  utazási 
költségkeretet,  és  jelentheti  azt,  hogy 
mától  nem  nyomtatunk  színesben,  sőt 
egyáltalán  nem  nyomtatunk,  vagy  ha 
igen, akkor kétoldalasra, és így tovább. 

Ezek  azonban  általában  nem célra  vezető,  nem hosszútávon  ható  intézkedések, 
mert nem a genbán, hanem egy irodában születnek.

A vállalatok nagy része mára eljutott oda, hogy költségeit havonta, költséghelyekre, 
költségnemekre bontva kiválóan ki  tudja  mutatni.  Azaz ismerik költségeiket  („cost 
knowledge”). A következő lépésben meg kell ismerniük keletkezésük pontos módját, 
majd a kaizen segítségével  a  genbán meg kell  előzniük azok keletkezését  („cost 
awareness”).  A  genbán,  nem  egy  irodában.  Személyesen,  nem  utasításokon, 
szervezeteken keresztül. Könnyebb kiadni az utasítást, miszerint „csökkenteni kell a 
készleteket”, ennél sokkal nehezebb megérteni a helyszínen azokat a motivációkat, 
amelyek  a készletekhez vezettek.  Még nehezebb lesz  lebontani  a  falakat  a  JPÉ 
körül, és nem lesz könnyű levágni azt a néhány szent tehenet. Nem lesz egyszerű 
vezetőként  szembesülni  azzal,  hogy  esetenként  saját  korábbi  utasításaink 
következményeit  kell  „kaizenelni”.  Ha  egy  ilyen  esetben  elismerjük  saját 
felelősségünket a kialakult helyzetben, majd mindent megteszünk (másokkal együtt) 
a problémák megoldásáért, nagyot léphetünk előre a lean utazáson!

Ohno  ebben  a  fejezetben  is  megemlíti,  hogy  nem  méricskélni  kell,  hanem 
csökkenteni. A könyvből azonban kiderül, hogy ő nem a költségszámítás ellenzője,  
hanem ez esetben is arra bátorít,  hogy a gyűjtögetésen és jelentéseken túl  (ami  
egyre  inkább  automatizált)  a  valódi,  helyszíni  elemzéssel,  megértéssel  is 
foglalkozzunk, mert a valódi, hosszú távú költségcsökkentés csak így kivitelezhető.
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37. fejezet: A standard a legjobb

Munkám  során  a  standardokkal  van  a  legtöbb  problémám.  Ha  toplistát  kellene 
képeznem, akkor a standardok és a célok hiányosságai vezetnének. A standardokkal 
kapcsolatban pedig egyértelműen első helyezett a „bár van valami standardunk, de  
nem  azt  használjuk”,  majd  ezt  rögtön  követi  „a  mi  munkánkat  nem  lehet  
standardokkal  leírni”  probléma.  Mintha  az  emberek  munkahelyükön  gyűlölnék  a 
standardokat, mert kreativitásuk, szabadságuk megnyirbálásaként élik meg. Érdekes 
módon  munkaidőn  kívül,  magánemberként  (ügyfélként,  páciensként)  sokkal 
érzékenyebben reagálnak a szabályok hiányára. Ott például rögtön feltűnik a szabály 
hiányát általában nem túl sikeresen pótolni szándékozó kreativitás.

Ohno ebben a fejezetben elsősorban a tevékenységek elvégzéséhez szükséges idő 
felvételéről  beszél.  Az  időfelvétel  (megfigyelés+adatrögzítés)  egyik  érdekes 
eredménye lehet, ha az ember észreveszi, hogy a folyamat, tevékenység nem képes 
ugyanazt  az  eredményt,  ugyanolyan  ráfordítással,  többször  egymás  után 
(megismételhetően) biztosítani. Azaz az egyes munkatársak máshogy végzik el az 
egyes tevékenységeket. Ez ui. arra utal, hogy (ha van is standard) a munkatársak 
individuálisan  töltik  ki  a  rendelkezésre  álló  időt.  Lehet,  hogy  a  végeredmény 
minőségét és egyéb paramétereit  ez nem befolyásolja (az ügyfél  nem vesz észre 
semmit),  viszont a tulajdonos számára ez semmiképpen sem hatékony működés. 
Rosszabb az eset, ha a standard hiányosságai, vagy azok be nem tartása miatt a 
minőség  megismételhetősége  kerül  veszélybe.  Mindkét  esetben  fontos,  hogy  az 
időfelvétel  mellett  a  megfigyelés  során  megtudjuk,  miért  nem  tartják  be  a 
munkatársak a standardot?

Ez az utolsó fejezet, és én örülök neki, hogy a standardokról szól. Bizonyára ez nem 
véletlen, hiszen a standardok kialakítása és állandó javítása problémaérzékenységet, 
kreativitást,  érdeklődést  és  sok  türelmet,  kompromisszum-készséget  igényel, 
betartásuk  pedig  önfegyelmet.  Létrehozásuk  során  akár  a  szervezet  különböző 
szintjei is dolgozhatnak együtt, kialakítva ezzel a sikeres együttműködés alapjait, a 
lean egyik alapgondolatát képező egymás iránti tiszteletet. Így bátran kijelenthető, 
hogy  a  standardok  érintik  a  lean  vállalat  számára  szükséges  összes  fontos 
tulajdonságot, kompetenciát, ezért meglétük és betartásuk foka jó értékmérője a lean 
„bevezetésnek”. 
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38. fejezet: Összefoglalás

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom a Genba Keiei  tanulságát, akkor Erdő 
Péter  gondolatát  idézném:  „A  valóság  és  a  megismerhetőség  határai  nem 
azonosak”.

Ha a vezető  sikeresen akar  működtetni  egy szervezetet,  egy vállalatot,  meg kell 
ismernie,  hogyan is működik. Ki kell  mennie a gátra.  Ez az öt szó leírva nagyon 
egyszerű,  de a megelőző 37 fejezetből  remélem nyilvánvaló,  hogy ez azért  kicsit 
bonyolultabb.  Olyan  tulajdonságok  szükségesek  ehhez,  mint  az  önkritika,  az 
őszinteség,  a  szerénység,  a  tolerancia,  a  türelem  és  kitartás,  a 
kompromisszumkészség,  és  egy  nagyon  erős  belső  motiváció  a  folyamatos 
fejlődésre és fejlesztésre. A tradíciók tiszteletben tartása mellett az új, a más állandó 
keresésére. 

A sikeres szervezet  proaktív.  Korán (még mások előtt)  felismeri  a  lehetőségeket, 
vagy ő maga alakítja a jövőt12.  Saját maga alakítja ki eszközeit,  módszereit,  vagy 
okosan  alkalmazza  másokét.  Ez  azt  jelenti,  hogy  megismeri  mire  jók,  miért  jók, 
milyen  problémára lehet  azokat  alkalmazni,  azaz nem egyszerűen másol.  Mindig 
nyitott az újra, a tanulásra. A sikeres szervezet érdeklődő, kifelé forduló. Ügyfeleit  
helyezi a középpontba, miközben a fenntartható fejlődés13 elkötelezett híve. 

Mint sok más kiadvány, így A vezetők a gáton sem tartalmaz kész receptet a sikerre. 
Még  az  egyes  módszereket,  eszközöket  is  csak  megemlítettem,  de  nem 
részleteztem. Nem is ez volt a célom. Az egy oldalon összefoglalt gondolatokkal az 
érdeklődést  szerettem  volna  felkelteni  az  olvasókban,  illetve  néhány  már  ismert 
módszer,  eszköz  esetében  rávilágítani  keletkezésük  részleteire.  Ha  Önök  már 
rendelkeznek a szükséges belső motivációval, remélhetőleg sikerült a lean nagy és 
bonyolult  kirakósából újabb részletekre rávilágítanom. Ha még csak fontolgatják a 
lean  „kipróbálását”  remélem  sikerült  megadnom  a  kezdőlökést,  és  már  holnap 
elindulnak a bölcsek hosszú és kanyargó útján!

Köszönöm, hogy 38 fejezet erejéig engem is elkísértek ezen az úton! A továbbiakhoz 
sok sikert és kitartást kívánok!

Kővári Róbert
2010. május

12 http://en.wikiquote.org/wiki/Alan_Kay
13 http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntartható_fejlődés
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A kiadványban található témákhoz további információk itt találhatóak:

http://kaizen.freeblog.hu

A vezetők a gáton a Baselean Tanácsadó Kft. kiadványa.

http://baselean.hu

ISBN 978-963-06-9571-8 

© Kővári Róbert 44. oldal

http://baselean.hu/
http://kaizen.freeblog.hu/
http://www.gembapantarei.com/gemba_keiei_by_taiichi_ohno/
http://www.gemba-shop.com/taiichi-ohno39s-workplace-management-paperba39.html
http://www.gemba-shop.com/taiichi-ohno39s-workplace-management-paperba39.html


Az egyes fejezetekben található képek forrása:

Borító: http://www.flickr.com/photos/30539067@N04/4015337418/

1. fejezet: http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4259933101/

2. fejezet: http://www.flickr.com/photos/meinjena/2920036490/

3. fejezet http://www.flickr.com/photos/fesoj/3960397486/

4. fejezet: http://www.flickr.com/photos/ktylerconk/505861530/

5. fejezet: http://www.flickr.com/photos/pixelpackr/173246228/

7. fejezet: http://dev.null.org/scrapbook/2009/0122_cars.jpg

8. fejezet: http://www.flickr.com/photos/absolutely_loverly/2348473585/

12. fejezet: http://www.flickr.com/photos/aunto/256971876/

13. fejezet: http://tinyurl.com/yjvmkem

14. fejezet: http://www.flickr.com/photos/jurvetson/6791082/

15. fejezet: http://www.flickr.com/photos/griddlecakes/3781791587/

16. fejezet: http://www.flickr.com/photos/qilin/3015701138/

17. fejezet http://www.flickr.com/photos/state-records-nsw/2588190461/

18. fejezet http://maruboland.sakura.ne.jp/sblo_files/sen-neko/image/mizusumashi-1.jpg

19. fejezet http://www2.toyota.co.jp/en/vision/production_system/image/p_2_zu.gif

20. fejezet http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/250px-
Flag_of_Brazil.svg.png

22. fejezet http://www.flickr.com/photos/markhillary/3488523351/

24. fejezet http://marsrover.nasa.gov/gallery/artwork/hires/rover3.jpg

25. fejezet http://www.flickr.com/photos/blatantnews/3951901286/

26. fejezet http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Matthias_Corvinus.jpg/
141px-Matthias_Corvinus.jpg

27. fejezet http://www.flickr.com/photos/mikebaird/1806348921/

28. fejezet: http://www.flickr.com/photos/marionardana/2886529222/

29. fejezet http://www.flickr.com/photos/philon/2421405858/
http://www.flickr.com/photos/foxtongue/2402924924/

30. fejezet http://www.flickr.com/photos/ivanwalsh/4406588934/

33. fejezet http://www.flickr.com/photos/seattlemunicipalarchives/4427186175/

35. fejezet http://www.monaka.co.jp/image/ogura1.jpg

36. fejezet http://www.flickr.com/photos/lindstrom/155852232/  

© Kővári Róbert 45. oldal

http://www.flickr.com/photos/lindstrom/155852232/
http://www.monaka.co.jp/image/ogura1.jpg
http://www.flickr.com/photos/seattlemunicipalarchives/4427186175/
http://www.flickr.com/photos/ivanwalsh/4406588934/
http://www.flickr.com/photos/foxtongue/2402924924/
http://www.flickr.com/photos/philon/2421405858/
http://www.flickr.com/photos/marionardana/2886529222/
http://www.flickr.com/photos/mikebaird/1806348921/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Matthias_Corvinus.jpg/141px-Matthias_Corvinus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Matthias_Corvinus.jpg/141px-Matthias_Corvinus.jpg
http://www.flickr.com/photos/blatantnews/3951901286/
http://marsrover.nasa.gov/gallery/artwork/hires/rover3.jpg
http://www.flickr.com/photos/markhillary/3488523351/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/250px-Flag_of_Brazil.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/250px-Flag_of_Brazil.svg.png
http://www2.toyota.co.jp/en/vision/production_system/image/p_2_zu.gif
http://maruboland.sakura.ne.jp/sblo_files/sen-neko/image/mizusumashi-1.jpg
http://www.flickr.com/photos/state-records-nsw/2588190461/
http://www.flickr.com/photos/qilin/3015701138/
http://www.flickr.com/photos/griddlecakes/3781791587/
http://www.flickr.com/photos/jurvetson/6791082/
http://tinyurl.com/yjvmkem
http://www.flickr.com/photos/aunto/256971876/
http://www.flickr.com/photos/absolutely_loverly/2348473585/
http://dev.null.org/scrapbook/2009/0122_cars.jpg
http://www.flickr.com/photos/pixelpackr/173246228/
http://www.flickr.com/photos/ktylerconk/505861530/
http://www.flickr.com/photos/fesoj/3960397486/
http://www.flickr.com/photos/meinjena/2920036490/
http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4259933101/
http://www.flickr.com/photos/30539067@N04/4015337418/

