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Itt néhány oldal kimaradt a könyv előnézetéből.



Értékfolyamat-térképezés
(Kosztolányi János)
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Alapszint

Mi az értékfolyamat-térképezés?

Először is meg kell ismernünk a „lean bevezetés” folyamatának Womack
és Jones által definiált öt lépését.

Első lépés: az érték meghatározása.
Határozzuk meg, hogy mi számít értéknek a vevő számára!

Második lépés: az értékfolyamat azonosítása.
Térképezzük fel az érték előállításának folyamatát, és határozzuk meg,
hogy mely lépések teremtenek értéket, az értéket nem teremtő lépéseket
pedig küszöböljük ki!

Harmadik lépés: áramlás.
A fennmaradó lépéseket rendezzük el úgy, hogy a termékek akadálymen-
tesen áramolhassanak a folyamatokon keresztül!

Negyedik lépés: húzóelv.
Hagyjuk, hogy a termékeket a vevő húzza, ahelyett, hogy megpróbálnánk
mi rátolni a termékeket!

Ötödik lépés: tökéletesítés.
Amire idáig eljutunk, már annyit fejlesztettünk, hogy vérünkké vált a tö-
kéletesítés. Nem is kell mást tennünk, mint tovább folytatni ezt a vég nél-
küli fejlesztő munkát. 

Amint a lépéseknél láttuk, miután meghatároztuk, hogy a vevő számára
mi számít értéknek, fel kell térképeznünk a folyamatunkat, és csak ezután
léphetünk tovább az áramlás létrehozására.

Sokan kihagyják az értékfolyamat-térképezés fontos lépését, és úgy pró-
bálnak meg fejleszteni, hogy nincsenek tisztában saját folyamataikkal.

A térképezés segít abban, hogy értékfolyamatunkat egy egységként lás-
suk, és ekként tudjuk kezelni. Megpróbálhatjuk külön-külön is optimali-
zálni az egyes lépése-ket, de így csak apró, múló sikereket érhetünk el.
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Az értékfolyamat-térképezés módszerének kialakulása

Ez az eszköz Anyag- és információáramlási diagram (Material and Infor-
mation Flow Diagram) néven évtizedek óta használatban van a Toyotá-
nál.

Mike Rother és John Shook 1999-ben megjelent könyve, a Tanulj meg látni
(LEI Magyarországi Egyesülete, 2012) írta le először a nagyközönség szá-
mára az értékfolyamat-térképezés módszerét, amely a Toyota eszközének
módosított változata. A Tanulj meg látni lapjain további ismeretekhez jut-
hatunk az értékfolyamat-térképezés témájában.

Az utóbbi években a módszer a lean egyik alapvető eszközévé vált. A
leant alkalmazó vállalatok rendszeresen használják folyamataik fejleszté-
sére.

Mire jó az értékfolyamat-térképezés?

• Az anyag- és információáramlás beszállítótól vevőig tartó teljes fo-
lyamatának ábrázolására.

• Megmutatja azokat a veszteségeket, amelyek az egyes folyamatokra
koncentrálva nem kerülnek napvilágra.

• Segíti a termelési rendszer mélyebb megértését.
• A szigetszerű alkalmazás helyett lehetővé teszi a lean eszközök

strukturált alkalmazását.
• Az alaprajztól elvonatkoztatva a folyamatokat az értékteremtés

szempontjából lényeges sorrendben ábrázolja.
• Segíti a fejlesztési projektek megvalósítási sorrendjének meghatáro-

zását.
• Megkönnyíti a kommunikációt a termelési rendszerrel kapcsolatos

kérdésekben.

Az értékfolyamat-térképezés alkalmazása

Az eszköz sikeresen alkalmazható a termelési és tervezési folyamatok fel-
térképezésére. A szolgáltatási folyamatoknál is jól alkalmazható, elsősor-
ban a gyakran ismétlődő, úgynevezett repetitív adminisztratív folyamatok
ábrázolására, elemzésére és fejlesztésére.

Ebben a füzetben a termelési folyamatokra fókuszálunk, de az itt szerzett
ismeretek kis gyakorlással a termelési folyamatokon kívül is alkalmazha-
tóak lesznek.
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Értékfolyamat-térképezés

Haladó szint

A térképezés lépései

Első lépés: a termékcsalád kiválasztása.

Egy üzemben általában számos terméktípust gyártanak, amelyek egymás-
tól eltérő folyamatokon, műveleteken áramlanak át. Ahhoz, hogy átlátható
térképet készíthessünk, bizonyos kompromisszumokat kell kötnünk. Az
első, hogy egy térképen nem ábrázolhatunk többet egy termékcsaládnál,
mert a térkép átláthatatlanná válna, és nem tudná betölteni feladatát.

Általános ökölszabály, hogy azokat a termékeket soroljuk egy termékcsa-
ládba, amelyekre igaz, hogy:

1. az egyes műveleteken belül a rájuk fordított munkamennyiség ma-
ximum 30%-ban tér el egymástól,

2. közel 80%-ban ugyanazokon a műveleteken haladnak keresztül.

A termékcsalád kiválasztása általában nagyon egyszerű – ha valamiért
mégsem menne könnyen, akkor rajzoljunk egy termékcsaládmátrixot.
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Második lépés: jelenállapot-térkép készítése.

Miután meghatároztuk az ábrázolandó terméket vagy termékcsaládot, in-
dulhatunk is az üzembe, hogy információkat gyűjtsünk a jelenállapot fel-
térképezéséhez.

Ahogy az a lean módszerek alkalmazására általában igaz: itt sem az a cé-
lunk, hogy az információk 100%-át már a jelenállapot felvétele során meg-
szerezzük. Ennél a lépésnél az is fontos szempont, hogy a térképezés
egyetlen célja a fejlesztés lehet. Tehát nem azért készítünk jelenállapot-tér-
képet, hogy kitegyük a falra.

Az információkat minden esetben mi magunk szerezzük be a helyszínen.
Ne osszuk fel a térkép készítésének feladatát részfeladatokra, mert éppen
az eszköz értelme, a folyamat egészének megértése veszne el a felosztás
által.

Sok cég elköveti azt a hibát, hogy egy lean eszközt csak önmagáért az esz-
köz bevezetéséért alkalmaz. Mi ne kövessük el ezt a hibát. Rajzoljuk meg
a jelenállapot-térképet, majd lépjünk is tovább a jövőállapot-térkép terve-
zésének szakaszába.

Harmadik lépés: a problémák jelölése.

Mielőtt megrajzolnánk a jövőállapot-térképet, a jelenállapot-térképen áb-
rázoljuk a problémákat, amelyek akadályozzák a hatékony anyag- és in-
formációáramlást. De azt is mondhatjuk, hogy jelöljük be azokat a
pontokat, amelyek eltérnek az ideális termelési rendszertől elvárt állapot-
tól.

Negyedik lépés: jövőállapot-térkép készítése.

Ha már látjuk, hogyan működik a termelési rendszerünk, valamint hogy
mely fő problémákkal kell szembenéznünk, megkezdhetjük a jövőállapot-
térkép készítését.

Akármilyen alaposan is térképeztük fel a jelenállapotot, előfordulhat,
hogy bizonyos információkkal nem rendelkezünk ebben a fázisban. Ilyen-
kor pótolnunk kell a hiányzó információkat, és azokat is fel kell vezetnünk
a jelenállapot-térképre.

Ötödik lépés: megvalósítás.

A térképezés az aktuális állapot ábrázolására szolgál. A legalaposabban
megrajzolt térkép sem lesz aktuális túl sokáig, mert folyamataink napról
napra változnak. Többek között ez az oka, hogy a jövőállapot-térkép meg-
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rajzolása után minél hamarabb neki kell kezdenünk az akciólisták meg-
írásának, és a megvalósítást is rövid időn belül meg kell kezdenünk.

A megvalósítás során is előfordulhat, hogy változtatnunk kell terveinken.
Fontos, hogy ilyenkor is az egész értékfolyamat optimumát szem előtt
tartva hozzuk meg a szükséges döntéseket.

A szokásos feladat–felelős–határidőn kívül határozzuk meg az adott fel-
adatok célját és azok mérési módszerét is.

Jelenállapot-térkép készítése

A térkép fókusza

A térképezés a beszállítótól a vevőig tart, de a fő fókusz a termelési folya-
matokon van. A beszállítókat és a vevőket is csak ezekhez való kapcsoló-
dásuk miatt ábrá-zoljuk.

Használt eszközök

A térképezéshez szükség lesz papírra, ceruzára és radírra. Az első térké-
pek megrajzolásához lehetőleg még ne alkalmazzunk számítógépet, csak
a későbbiekben a letisztázott rajz átláthatóvá és elektronikussá tételére.

Stoppert is használnunk kell majd, ugyanis az összes mérhető időadatot
nekünk kell összegyűjtenünk, hogy valóban megfeleljenek a tényeknek.
Természetesen kivételt tehetünk a könnyen nem mérhető adatokkal, ezért
nem kell lemérnünk az átállások időszükségletét, a gépállásokat és más
időigényes tevékenységeket. Ezeket tudjuk meg minél megbízhatóbb for-
rásokból.

A rajzolás megkezdése

A példa jelenállapot-térkép a 112. oldalon található.

A lap jobb felső sarkába a gyár ikon segítségével fel kell rajzolnunk a
vevőt. Az ikon alá egy adatmezőben fel kell tüntetnünk az összes fontos
adatot.

A Vevő havonta 24 000 terméket rendel, amit naponta kell kiszállítani. Az A tí-
pusból 12 800-at, míg a B típusból 11 200-at szokott rendelni. Ugyanakkor a napi
kiszállítás összetétele folyamatosan változik.

Ezután a folyamatainkat kell ábrázolnunk. A térképezés során kerüljük el
a túlzott részletességgel történő ábrázolást. Minden olyan termelési lépést
külön folyamatmezőben ábrázoljunk, ahol a termékek áramlása megakad,
amely előtt, vagy amely után készletek halmozódnak fel. Előfordulhat,
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hogy egy művelet az áramlás szempontjából elszigetelten működik a ter-
melésben. Ebben az esetben egy művelet (pl. egy megmunkáló gép) is
kaphat külön folyamatmezőt.

Termelésünk öt folyamatból áll, amelyek a következők: megmunkálás, köszörülés,
szerelés, teszt és kiszállítás.

A folyamatmezők alá is rajzolnunk kell adatmezőket. Ezekbe fognak ke-
rülni az adott folyamat legfontosabb adatai. A mérőszámok rövidítésére
gyakran az angol nyelvterületen használtakat alkalmazzuk.

Ezek az adatok a következők lehetnek (a további információkat lásd a
Standard munka rész Idővel kapcsolatos fogalmak fejezetében):

• Ciklusidő (CT – cycle time): egy termék elkészítésének időszükség-
lete. Ha a folyamatban nem egy operátor dolgozik, a ciklusidő he-
lyett a kibocsátási ütemet jelöljük, ugyanis ilyenkor ez a mérőszám
mutatja meg, hogy a folyamat milyen gyakran készít el egy termé-
ket.

• Átállási idő (CO – change over time): ha a folyamat több típust gyárt,
a típusok közötti átállásnak gyakran időszükséglete van.

• Rendelkezésre állás (UT – uptime): a termelési időnek az a része,
amelyet a folyamat tényleges termeléssel tud tölteni. Ez akkor lehet
100%, ha a gépek sosem romlanak el, nincs anyaghiány stb.

• Termelési idő: ezt az időtartamot úgy kapjuk meg, ha a műszak
hosszából levonjuk a szüneteket és az egyéb tervezett állásokat.

Ezeken kívül minden olyan adatot tüntessünk fel, ami fontos lehet a ter-
melési struktúra megértése szempontjából.

A megmunkálás 34 s-enként készít el egy terméket, viszont ahhoz, hogy az egyik
típusról a másikra átálljanak, 6 órára van szükség – ezért csak minden negyedik
műszakban szoktak átállni.

A köszörülés kapacitása jelentősen meghaladja a többi folyamat kapacitását, ezért
jelenleg egy műszakban üzemelnek. Átállás nélkül tudják gyártani mindkét tí-
pust.

A szerelésen 10 perces átállásra van szükség, míg a teszt átállás nélkül üzemel.

A folyamatmezőkbe azt is beírhatjuk, hogy mennyi operátor dolgozik a
folyamatban.

A folyamatmezők közé rajzoljuk be a készleteket. Ha két folyamat között
több különböző helyen is található készlet, azt külön kell jelölnünk. A
készlet mennyiségéről magunknak kell meggyőződnünk, de természete-




