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1. SZÓMAGYARÁZAT 

 

AFC Automatic Flow Control - Automatikus folyamat vezérlés. 

Állomás Egy gyártósoron belül emberi tevékenységet igénylő folyamatok helyei. Lehetnek 

különálló megmunkáló gépek vagy egy megmunkáló gép részei is. 

AMC Autunoumus Manufacturing Center - Önálló termelési center. - Az AMG-ket 

összefogó termelés vezetés és az AMG vezetők a tagjai, továbbá HR, Logisztikai és 

Pénzügyi támogatás. 

AMG Autunoumus Manufacturing Group - Önálló termelési csoport. - Az AMT-ket 

összefogó termelés irányítás és művezetők a megfelelő mérnöki támogatással. 

Általában egy anyagáramot fog össze alkatrésztől késztermék szintig. 

AMT Autunoumus Manufacturing Team - Önálló termelési csapat. - Legalább egy 

gyártósor, annak operátorai, anyagmozgatói, sorfelelőse és támogató személyzete. 

Anyagáram Egy termék elkészülési útvonala az alkatrész szinttől a késztermékig. Teljes 

termelést tekintve a sorok egy olyan csoportját jelöli, ami kapacitásilag közel 

kiegyenlített, így külön AMG szervezetet képes alkotni. 

AR Avialability Rate - Gépelérési ráta - (KPI-nak számit) 

Átfutási idő Lásd: Lead Time 

Automata Retractor (magyar: visszacsévélő) – A második szintű szerelvények összefoglaló 

neve. 

Batch Csomagolási egység, tétel 

BFL Belt Finishing Line - Készterméket gyártó cella 

BG Baugruppe (angol: subassembly) - Az első szintű szerelvények összefoglaló neve. 

Bottleneck Szűk keresztmetszet - A legkisebb kapacitású gyártási folyamat. - Az a része a 

folyamatnak, ami meghatározza egy cella vagy anyagáram lehetséges legnagyobb 

sebességét. 

CC Chritilcal Charakteristic - Törvény általi előírások, specifikációk 

Ciklus idő Lásd: Cycle Time 

Cycle Time Ciklus idő - A gyártás sebessége. -  Az az idő, amennyi időközönként egy termék 

elkészül a gyártósoron. 

CS szenzor Car Sensitiv Sensor - Mikro mechanikai szenzor, ami a gépjármű gyorsulására, vagy 

dőlésszögére reagálva blokkolja az övet. 

CQ Customer Quality – Vevői minőségbiztosítás 

D-FMEA Design Failure Mode and Effect Analysis - A termékdesign kapcsán előfordulható 

hibalehetőségeket vizsgálja úgy, hogy 1-10-es pontot ad az adott hiba súlyosságára, 

gyakoriságára és detektálására. A három hiba értékéből RPN-t számol. 

DPMU Defects Per Million Unit - Egy millió darabra jutó hibás termékek száma - (KPI-nak 

számit) 

EK0 Standard Euro Komfort műanyag láda: sz*h*m: 200x300x150 [mm] 

EK1 Standard Euro Komfort műanyag láda: sz*h*m: 300x400x150 [mm] 

EK2 Standard Euro Komfort műanyag láda: sz*h*m: 400x600x150 [mm] 

FIFO First In First Out - Készletezési elv. Az anyagokat beérkezési sorrend alapján 

használjuk fel. 

FILO First In Last Out - Készletezési elv. Az anyagok közül a legutóbb beérkezettet 

használjuk fel. 

Gépelérési ráta Lásd: AR 

Géplekérdezés Lásd: Machine check 

Géprendelkezésre állás Lásd: MA 

Gravitációs polc Görgős, megdöntött, egy oldalról töltött és egy oldalról szedhető FIFO polc 

Háttérterv Adott gyártócella tervének azon, két órán túli része, amit a sor felelőse nem tud 

megnyitni. A tervezési változások elsődlegesen itt mennek végbe. 

Heijunka Kanban kártya szervező polcrendszer 

High Runner Magas vevői igényű termék 

IIP Interim Inspection Plan - Ideiglenes Ellenőrzési terv - A már elkészült termék vagy 

félkész termék újraellenőrzése adott hibaképre. 

KiSi Kinder Sicherheit - Gyermekbiztonsági Kapcsoló - A biztonsági övek egy altípusa, 

amivel aktiválni lehet az öv blokkoló funkcióját. 
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Konfekció A készterméket gyártó sorok összefoglaló neve, Lásd: BFL 

KPI Key Performance Indicator - Kulcs Teljesítmény-mutató - Az egyes területek 

értékelésénél figyelembe vett legfontosabb mutatószámok. 

Látható terv Adott gyártócella tervének azon, legalább két órát lefedő része, amit a sor felelőse 

meg tud nyitni. 

Lead Time Átfutási idő - A gyártócella műveleti időinek összege - Az az idő amennyi alatt egy 

termék elkészül adott területen az elejétől a végéig. 

Lekérdező minta Lásd: Red Rabbit 

Leveling Az a módszer, ami a teljesítmény igazodásokból származó elmaradásokat a 

teljesítmény ingadozásból származó túlteljesítéssel stabil, fix szintbe hozza. 

LL Load Limiter - Terheléshatároló - A biztonsági övek egy terméktípusa, amibe 

torziós tengelyt építettek. 

LLA Load Limiter Adaptive - Adaptív Terheléshatároló - A biztonsági övek egy 

terméktípusa, amibe két különböző nyomatékú torziós tengelyt építettek. 

LMPU Labor Minutes Per Unit - Egy darabra elkészítéséhez szükséges munkapercek száma 

a támogatói tevékenységeket is figyelembe véve 

Low Runner Alacsony vevői igényű termék 

MA Machine Availability - Géprendelkezésre állás - (KPI-nak számit) 

Machine check  Géplekérdezés - Az a funkciója a programnak, ami ellenőrzi a gép detektálási 

képességeit azáltal, hogy a géplekérdezést végző hibás darabokat (un. Lekérdező 

mintákat) biztosit az állomásnak, ami vizsgálja, hogy a várt hibát valóban képes e 

érzékelni. 

ME Maintenance Engineer – Karbantartó mérnök 

MGG Micro Gas Generator - Mikro gázgenerátor 

Minőségi Ráta Lásd: QR 

NHP 1 Productive Hourse - Planned - Előre betervezett nem gyártási órák 

NPH 2 Not Productive Hourse - Not planned - Előre be nem tervezett nem gyártási órák 

Not 

NPH 3 Not Productive Hourse - Over processing - A normál munkafolyamaton túli 

utómunka, utóellenőrzések 

OEE Overall Equipment Efficiency - Teljes berendezés hatékonyság - A rendelkezésre 

álló idő felhasználásának teljesítményét mutató indikátor. 

Operator Operátor - Betanított gyártósori dolgozó 

Operátor Lásd: Operator 

Önálló állomás Különálló megmunkáló gép 

PE Process Engineer - Folyamatmérnök 

PQE Process Quality Engineer – Folyamat-minőségügyi mérnök 

P-FMEA Process Failure Mode and Effect Analysis - A gyártási folyamatban előfordulható 

hibalehetőségeket vizsgálja úgy, hogy 1-10-es pontot ad az adott hiba súlyosságára, 

gyakoriságára és detektálására. A három hiba értékéből RPN-t számol. 

PP Pre-Pretensioner - Elő-előfeszitő - A biztonsági övek egy terméktípusa, ami PPMI 

villanymotort tartalmaz. 

PPMI Pre-Pretensioner Motor Included - Előfeszítő motor - A késztermék egyik első 

szintű szerelvénye. Előcsévélő villanymotor. 

PR Performance Rate - Teljesítmény Ráta - (KPI-nak számit) 

QR Quality Rate - Minőségi Ráta - (KPI-nak számit) 

Pufferidő Egy gyártási mennyiségnek az OEE-vel korrigált várható elkészülési idején felüli 

biztonsági rés- 

Red Rabbit Lekérdező minta - Definiált hibákkal rendelkező preparált darab. A 

géplekérdezéshez szükséges. 

RPN Riks Prioritisation Number - Kockázat priorizálás. - Fontossági mutatószáma egy 

adott hibamódnak. A skála 1-1000 között mozog. 

SC Special Charakteristic - Vevő általi előírások, specifikációk 

SQ Supplier Quality – Beszállítói minőségbiztosítás 

STD Standard - A biztonsági övek egy terméktípusa, ami nem tartalmaz villanymotort. 

Standard Lásd: STD 

SVP Safety Valve Piston – Biztonsági szelepes dugatty. R230.2-nél használt csőfajta. 

Szűk keresztmetszet Lásd: Bottleneck 
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Tact Time Takt idő - Az eladás sebessége. - Az az idő, amennyi alatt egy darabnak el kell 

készülnie, hogy a vevői igényt kielégítsük. 

Takt idő Lásd: Tact Time 

Tartalék idő Az adott soron gyártott termékek előjeles puffer időinek összege. 

Teljesítmény Ráta Lásd: PR 

TPU Time Per Unit - Egy darab elkészítéséhez szükséges direkt megmunkálási idő 

VSM Value Stream Map - Érték vagy anyagáram térkép 

WS szenzor Webbing Sensitiv Sensor - Mikro mechanikai szenzor, ami a heveder gyorsulására 

blokkolja az övet. 
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2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A diplomadolgozat kidolgozása során feltérképeztük a sopronkövesdi Autoliv Kft. 

legnagyobb volumenű, legnagyobb ütemben fejlődő biztonsági övének értékáramát és 

azonosítottuk a benne talált veszteségeket, információs hibákat és a nem megfelelően 

standardizált csomópontokat.  

A lean szemlélet nem követeli meg, hogy egy rendszerben lévő összes hiányosságot 

egyszerre orvosoljuk. A változások túlzott volumene a bevezetés utáni első visszaeséseket 

indokoltatlanul felnagyítaná. Így a működési területünket lépésről lépésre kell 

fejlesztenünk úgy, hogy közben a cél kondíciókat szem előtt tartjuk. Ebből kifolyólag 

három fő területet választottunk ki, amit fejleszteni akarunk.  

Az alkatrészellátás tervezésénél és standardizálásánál figyelembe vettük a termék 

volumenének növekedését, és a gyártóterületek átalakulását egészen 2018 év végéig. 

Olyan standard milk-run és kanban használatra épülő alkatrész köröket határoztunk meg, 

ami egy ütemet ad a termelésnek és biztosítja, hogy mind az anyagmozgatási személyzet, 

mind a gyártócellákon dolgozók egy kiszámítható, akadozásoktól mentes területen 

tevékenykedhessenek. Az anyagellátást az érintett területeken megvalósítottuk, és 

felkészültünk a következő két év változásaira is. 

A belső anyag-, és információáramlás tekintetében a késztermékbe az egymással 

párhuzamos beépülési szinten lévő első-, és másodszintű szerelvények vezérlését 

dolgoztuk ki. A második szintű retraktor vezérlésére belső kanban kört és dinamikus 

heijunka kezelés alakítottunk ki, hogy az anyagáramokból származó tervezési feladatoktól 

az ottani sorfelelősöket mentesítsük, így előzve meg az emberi hibából származó 

devianciákat. Az első szintű vágott öv-heveder vezérlését a rendelkezésre álló hely 

lecsökkentése miatt szupermarket elrendezésről többcsatornás FIFO vezérlésre alakítottuk 

át, azonban az anyagáramokon belül lévő kapacitás hiány miatt a külső területekről történő 

keresztáramlás elkerülhetetlen. Az optimalizálás érdekében minden anyagáramból a 

legnagyobb darabszámú termékek pótlását kivezényeltük, amit azonban szupermarket 

elrendezéssel oldottuk meg. A belső információ áramlás standardizálása a hevedereknél, 

jelenleg batch building box-al kiegészített szupermarket képében sikeresen elkészült, míg a 

retraktorok standardizálását 2017 júliusában kezdjük meg a másik két termékcsalád 

költözésével egy időben. 

A több megrendelési inputtal dolgozó termelésben az elvárt széria, minta, projekt és 

külső szerelvény gyártások kezelése jelenleg akadozik és nincs rá megfelelő folyamat. 
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Ezért kidolgoztunk egy integrált információs rendszer alapjait, ami a rendelkezésesére álló 

adatok alapján anyagáramokat jelöl meg, a terméket minden elkészülési szinten végig 

követi és szükség esetén visszajelzéseket ad a megfelelő célszemélyeknek. Mind a 

termékek, mint a sorok teljesítményeit figyelve a széria, projekt, minta és külső szerelvény 

gyártásokat képes összehangolni, a vezetés számára a cellák teljesítéséről információt 

nyújt és segít a tervezett nem gyártási időket ütemezni. A termelés tervezési modul 

jelenleg menedzsmenti elfogadásra vár, aminek megérkezésével a projektmunka 

megkezdődet. 

Az akciók beruházási költségei a csökkenő anyagmozgatási és várakozási veszteségek 

miatt két éven belül megtérülnek a vállalat számára. A megfelelően ütemezett alapanyag 

ellátással, a belső kapcsolatok vezérlésével és a döntési helyzetek kiszűrésével, valamint a 

megfelelően kialakított és egységesített termelés tervezési folyamattal a vállalat egy stabil 

és átlátható anyag és információ áramlási rendszerhez jut, ami támogatja annak fejlődését 

és versenyképességét a jövőben is. 
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3. EXECUTIVE SUMMARY 

 

During the preparation of dissertation, the value streams of the best developing and 

largest selling seatbelt porduct family of Autoliv Ltd. was investigated, and the losses, 

information failures, not standardised connections were identified in it. 

The lean mindset doesn’t requires the solving of all issues in a system at once. The 

first relapses after the ipmelemtation phase would be far too high because of the extreme 

volume of changes. Therefore the operation area should be improved step by step, while 

we make sure, that we are moving forward the target conditions of the company. Thus the 

three main topic were selected to be improved. 

As for the planning and standardisation of the material feeding system, we took into 

consideration the growth of the product and the production area’s changes till the end of 

2018. Standardised, kanban and milk run concept based material feeding loops were 

created, that are giving the tact to the production, and make sure that all operator could 

work in a predictable and stable work environment. The material feeding loops were 

created for the current situation, and the plans for the next two years are prepared. 

As for the internal material and information flow, the control was created for first and 

second preassembly level parts, that are used up by the finish good production cells. For 

the flow of the second level retractor an internal kanban loop was created, supported by a 

dynamic heijunka concept. This way the porduction planning activity of the line leaders 

can be eliminated, thus the chance of human mistake reduced. For the first level webbing 

FIFO channel control was created, because of the lack of space in the future. But in order 

to solve the missing capacities inside the value streams additional external capacity has to 

be involved. In order to optimize the flow that coming from outside the stream, the high 

runners are dedicated to the  additional production line. The internal information flow for 

the webbings are done as a supermarket controlled by batch building box. The 

implementation of retractor control is going to start at July 2017, when the two other 

product type moving out from the production hall. 

The production area has several demand input at the moment as serial planning, 

sample production, project production and external subassy production. The production 

planning of these demands is not controlled and has no process. Therefore we worked out 

the bases of a integrated information system, that can choose - according to the available 

datas - the relevant production lines, able to follow the product through the whole 

production, gives feedback for the relevant people if it’s needed.  
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Monitoring the performance of the different products and production lines, it 

synchronizes the deadlines and spare times, gives information for the leadership and helps 

to schedule the planned downtimes. The system is waiting for approval at the moment, 

after getting it the project phase can start. 

The investment costs of the action can be return in two year for the company. 

Alongside the implementation of the right scheduled material feeding, the control of 

internal information flow, and the standardised production planning process, our company 

is able to get a stable and transparent material and information flow system, that supports 

the additional improvements and competitiveness. 
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4. AZ AUTOLIV BEMUTATÁSA 

 

4.1 A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE 

Az Autoliv, vagyis az „AUTO Lindblad Industries Vårgårda” a világ legnagyobb 

gépjármű-utasvédelmi biztonsági berendezéseket gyártó vállalata. A céget 1953-ban 

alapította Lennart Lindbald a svéd Vårgårda 

városában, ahol eredetileg autó- és traktoralkatrész-

gyártóként működött. Az első biztonsági övvel 1956-

ban jelentek meg a piacon. A cég jelenlegi 

vezérigazgatója, Jan Carlson 2007-ben foglalta el a 

pozícióját, a vállalat székhelye Stockholm. Jelenleg 

több mint 60 ezer dolgozó dolgozik világszerte 28 

országban, több mint 100 autómárkával állnak 

kapcsolatban és közel 1300 autómodellbe szállítanak 

biztonsági berendezéseket. 

A cég által megfogalmazott vízió szerint 

jövőképük, hogy olyan újító ütközés megelőzési termékeket fejlesszenek, melyek 

csökkentik a közlekedési baleseteket. A továbbfejlesztett biztonsági öv és légzsák 

technológiák segítségével csökkentsék a halálos és sérüléses esetek számát a világ minden 

részén.  

A társaság sikere számtalan módon határozható meg és mérhető, beleértve a gyártási 

hatékonyságot, a termékminőséget és a nyereségességet. Az Autoliv-nél van azonban egy 

másik tényező is, mely ugyanolyan fontos a siker meghatározásában és mérésében, ez az 

életmentő képességünk. Évente több mint 30 ezer ember életét mentik meg az Autoliv 

eszközei.  

Az Autoliv érdekelt mind aktív, mind passzív utas védelmi eszközök gyártásában, mint 

TIR1-es beszállító az autógyárak esetén, és mint TIR 2-es beszállító utas-ülés gyárak 

esetén. Aktív utas védelmi eszköznek nevezzük a különböző szenzorokat és elektronikus 

berendezéseket, melyek állandó jelleggel figyelik az autót, annak viselkedését és 

környezetét, majd szükség szerint aktiválják az autó veszélymegelőző vagy elhárító 

funkcióit. Ilyen a szatelit szenzor, a vezetést segítő radar, az éjszakai radar vagy a vakfoltot 

figyelő radarok példának okáért. Ellenben a passzív utas védelmi berendezések csak a 

baleset bekövetkezésekor lépnek működésbe és ezért ezek többnyire mechanikai vagy 

1. ábra: „Saving lives” 

Forrás: Autoliv.com 
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pirotechnikai megoldások. Ilyenek a különböző fajtájú légzsákok és a biztonsági öv. 

szenzorrendszerével, amik egy villanymotor segítségével még a baleset megtörténte előtt 

aktiválják az öv előfeszítését.  A jelenlegi fejlesztések közé tartozik a Torricelli által 

felfedezett elven működő vákuumos fékasszisztens is. 

2. ábra: Autoliv termékek a személygépjárművekben 

Forrás: Autoliv.com / About Us 

 

Az Autoliv Inc. jelen van és működik 5 kontinens 27 országában, köztük hazánkban is. 

A magyarországi Autoliv Kft. a cégcsoport legnagyobb kapacitású biztonsági öveket 

gyártó üzeme Európában, hála az utóbbi évek folyamatos bővítésének, fejlesztésének és 

állami támogatásainak. 

 
3. ábra: Autoliv üzemek világszerte 

Forrás: Autoliv oktatási anyag 
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A magyarországi üzem kizárólag biztonsági öv zárakkal és biztonsági öv felcsévélőkkel 

(un. retractor-okkal) foglalkozik. A gyár direkt és indirekt alkalmazottainak száma 

meghaladja a 2400 főt. Jelentős bővítések és fejlesztések történtek az elmúlt években, ami 

a mai napig nem állt meg. 

Az Autoliv Inc. világszerte 64,000 munkatárssal évente több, mint 140 millió légzsákot, 

145 millió biztonsági övet, 16 millió kormánykereket, 17 millió biztonsági elektronikát és 

8 millió aktív biztonsági rendszert gyárt és értékesít. Nem meglepő, hogy értékesítése 

meghaladja az évi 9 milliárd dollárt, amivel az Autoliv a legnagyobb utas védelmi 

beszállító a világon. 

 

4.2  TÖRTÉNETE MAGYAR VONATKOZÁSBAN 

 

A sopronkövesdi cég 1990-ben kezdte meg termelését Hungarobelt Kft. néven 

Sopronban. Ekkor még biztonsági övekhez szükséges kábelkorbácsok előállításával 

foglalkozott. 1991-ben már Autoflug Kft. néven állított elő biztonsági öveket, elsősorban 

tehergépkocsikba illetve kisebb részben autobuszokba. A vállalat a mostani formáját 1993-

ban érte el, amikor is az Autoflugot megvette az Autoliv. Ebben az évben költöztették át a 

gyártást Sopronkövesdre, mivel nem sikerült megállapodniuk a soproni önkormányzattal. 

Ezután 1996-tól szinte minden második évben egy-egy újabb csarnokkal bővült a cég. 

Jelenleg már a XIII. csarnok és a központi alkatrész raktár befejező munkálatai zajlanak. 

Az Autoliv Kft. biztonsági övek és zárak gyártásával, tehát komplett szerelvények 

összeszerelésével foglalkozik. Az évek során a kezdeti 12 főről fejlődött fel több, mint 

2400 főre. 

 

A vállalat fejlődésének főbb mérföldkövei: 

1990: Cégalapítás Hungarobelt Kft. név alatt. 

1991: Termelés elindítása egyelőre Sopron területén. 

1993: Az Elektrolux - Autoliv felvásárolja a magyar üzemet. 

1993: Az üzemet áttelepítik a Soprontól 20km lévő Sopronkövesdre. 

1995: Hivatalos üzemmegnyitás Sopronkövesden. 

1996: A magyar leányvállalat alkalmazottainak száma meghaladja a 100 alkalmazottat. 
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1996: A gyár bővítése, átadják a II. csarnokot. 

2000: A gyár bővítése, átadják a III. és IV. gyártócsarnokot. 

2003: A gyár bővítése, átadják az V. csomagoló csarnokot. 

2004: A gyárépület mellett a készáruk tárolására sátrat építenek fel. 

2009: A VI. Csarnok újjáépítése termelési célra, új készáru raktár, új szociális blokk. 

2012: A gyár bővítése, átadják a VII.-X. csarnokot. 

2015: A gyár bővítése, átadják a XI.-XIII. csarnokot. 

4.3 VEVŐK ÉS VERSENYTÁRSAK 

Az Autoliv legnagyobb biztonságtechnikai beszállítóként több, mint 100 autómárkával 

áll kapcsolatban és 1300 autómodellhez szállítanak szerelvényeket. A magyarországi gyár 

legnagyobb volumenű vevője a GM, a Ford és a Renault/Nissan, akik a termelt mennyiség 

több, mint 30%-át veszik át.  

 
4. ábra: Autoliv érékesítés-megoszlása vevőnként, 2017 

Forrás: Autoliv.com / Market and Sales 

 

Azonban a három legnagyobb árbevételt hozó vevő a Daimler, a BMW és a 

Volkswagen, akik bár „mindössze” a 20%-át veszik meg a termelt daraboknak, a gyár 

bevételének több, mint felét teszik ki. Ezek a vevők általában a legtöbb kényelmi és 

elektronikus funkciókkal is ellátott öveket veszik gyártásukhoz. 
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5. ábra: Autoliv értékesítési volumene, 2017-ig 

Forrás: Autoliv.com / Market and Sales 

 

A gépjárművek utas biztonsági eszközpiaca erőteljesen oligopól piac, vagyis a 

résztvevők száma igen alacsony.  

Elsődleges piaci versenytársa a tokiói Takata Corporation, amely 1933-as alapítása óta 

20 országban gyárt kormánykerekeket, légzsákokat, biztonsági öveket, gyermek biztonsági 

rendszereket, valamint elektronikai termékeket. A Takata jelenleg több, mint 40.000 

alkalmazottat foglalkoztat, közülük ezret a miskolci gyárukban. A Takata jelenleg 

bizonytalan időszakot él át, mivel egy minőségi hibából származó nagyobb gépjármű 

visszahívás rendkívül nagy terheket rótt a vállalatra. 

Második említendő versenytárs a ZF TRW Automotive Holdings Corp. Az egyesült 

állomokbeli Michigan-ben lévő központjával a cég aktív és passzív biztonságtechnikai 

berendezésekkel, szenzorokkal és elektronikával van jelen a piacon. A ZF TRW 200 

létesítményével és több, mint 66 ezer alkalmazottjával jelen van 26 gépjármű gyárral 

rendelkező országban, és így méreteit tekintve vetekszik az Autoliv-vel.  

És bár ez a három cégcsoport bírja jelenleg a piac majdnem 80%-át, jó úton halad és 

fejlődik, ezért nem elhanyagolható az Egyesült Királyságbeli Delphi Automotive PLC, 

amely TIR1-es beszállítóként biztonsági és környezetvédelmi (üzemanyag takarékossági) 

eszközöket gyárt és forgalmaz az autóipar számára. A gilinghami központtal rendelkező 

vállalat jelenleg 44 országban kínálja termékeit és szolgáltatásait. 
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A piaci eladások tekintetében a piaci részesedése az Autoliv-nek 40%, a Takata-nak 

20%, míg a TRW-nek 19%. 

 

 

 

 

 

TAKATA 

CORPORATION 

DELPHI AUTOMOTIVE 

SYSTEMS, LLC 

ZF TRW Automotive 

Holdings Corp. 

 

6. ábra: Autoliv versenytársak 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

 

4.4 AZ AUTOLIV KFT. TERMÉKPALETTÁJA 

 

Az Autoliv cégcsoport gépjármű-utasvédelmi biztonsági berendezéseket gyárt 

világszerte az aktív radarrendszerektől a légzsákokig, azonban a magyarországi 

gyáregység csak biztonsági öv rendszerek gyártásával foglalkozik. Ezeket az 

övrendszereket úgy tervezték, hogy csökkentsék a halálos-, illetve súlyos sérülések 

valószínűségét egy közlekedési baleset során; eloszlassák az ütközési energiát az emberi 

test legerősebb részein illetve, hogy csökkentsék az autón belüli másodlagos ütközések 

hatását. 

A többi biztonsági rendszerrel összhangban optimális pozícióban tartják a testet ahhoz, 

hogy a legzsákok maximális hatásukat kifejthessék, de mindemellett megfelelő kényelmet 

és szabad mozgást kell, hogy biztosítsanak a felsőtestnek az utastérben. 

A vállalkozás termékpalettája rendkívül széles, de alapvetően két csoportba 

sorolhatóak. Ezek a biztonsági övek és a biztonsági zárak. A készáruk között akadnak 

olyanok, amelyek éves igénye nem éri el a száz darabot sem, de a legtöbb termék heti 

igénye a több ezer, vagy akár a heti több tízezer darabot is elérheti. 

A biztonsági zárak az övrendszerekkel összekapcsolva nyújtanak teljes védelmet a 

végső felhasználó számára. Az Autoliv gyártósorain általában a zárak több variánsát is 

előállítják nap, mint nap, amiket három termékcsaládba sorolhatunkk: K12A, K12E és 

TPC. 

A fő funkciójuk természetesen az övrendszer zárásának fenntartása az utasra fellépő 

erők ellenére is. A K12A és E termékek a mechanikai zárás módjában térnek el, illetve a 
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fedő sapka szerelésében. A fedő sapkát a K12A termékek esetén ultrahangos hegesztéssel 

rögzítik, míg a K12E esetén csavarral, ami jobban védi a rázkódás káros hatásaitól a 

terméket. A TPC zárak a két előbbi termék kombinációja, mivel az „E” zárak sapka-

rögzítését és az „A” zárak mechanizmusát ötvözi. 

 

 

7. ábra: Zár termékcsaládok 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: K12 termékoktatás 

 

A végső felhasználó számára az eltérést az egyes zárak között egyrészt az e-kábel 

megléte, vagy hiánya jelenti. Ez a rész felel az öv zárt vagy nyitott állapotának figyeléséért 

a személygépjárműben. Célja az, hogy az autó elektromos hálózatával összekötve 

figyelmeztető jelzést adjon abban az esetben, ha az utas nem használja a biztonsági övet. 

Az elektromos zárak gyártási ideje hosszabb a hagyományos zárak előállítási idejénél, 

mert az összeszerelés után egy úgynevezett kábelvizsgáló művelet segítségével ellenőrzik 

az elektromos kapcsoló működését. 

 

 

8. ábra: Zárak beépítési lehetőségei 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: K12 termékoktatás  

 

Másrészt eltérést lehet a rögzítés típusa, ami lehet úgynevezett merev halteros zár és 

rugalmas, úgynevezett sodronyos zár. Előállítási módja és működési funkciója megegyező, 

a két típus közötti különbség csupán a beépítés utáni mozgási funkciót befolyásolja. A 
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merev zár nevéből adódóan fixen helyezkedik el az autó utasterében, míg a rugalmas zár 

némi hajlékonyságot enged meg a végső felhasználó számára.  

A biztonsági öveknek három termékcsaládja található meg a vállalatnál, ezek az 

R200.2-es; R30-as és R230.2-es termékek. A termékcsaládok között a gyártási 

alapfolyamatok és felépítés a különbség, a funkciók – életvédelmi eszköz lévén – 

hasonlóak, vagy teljesen megegyeznek. A vállalat fő termékcsaládjának jelenleg az 

R230.2-es biztonsági övek számítanak, melynek volumene több, mint kétszerese a másik 

kettőnek együttvéve. 

 

9. ábra: R230.2-es terméktípusok 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: R230.2 termékoktatás  

 

A biztonsági övek egyik legelterjedtebb darabja az ROTO („Rotationstraffer”, azaz 

robbanóanyaggal töltött biztonsági övek. A robbanást előidéző gázgenerátor egy esetleges 

ütközés által beindított elektromos jel vagy mechanikus ütőszeg aktivál. A robbanás 

eredményeként az automata megfelelő hosszúsággal visszacsévéli a hevedert, hogy az utas 

hátrább kerüljön a műszerfaltól. E folyamat után életbe lép az úgynevezett WS és CS 

rendszer. A WS („Webbing Sensitive”) rendszer a heveder gyorsulását érzékeli, és a 

határértéket meghaladó rövid idő alatt fellépő gyorsulás esetén azonnal blokkolja a 

biztonsági övet. A CS („Car Sensitive”) funkciója megegyezik a WS rendszerével, de ez a 

gépkocsi hirtelen történő helyzet és dőlésszögének változását érzékeli. 

Az övrendszerben a hevedert egy központi tengelyre csévélik fel és rögzítik.  Ütközés 

esetén az utas tehetetlenségéből fakadóan teljes súlyával feszül neki övnek, ami jelentős 

erőt továbbít tengely felé. Maga a tengely is egy több részből álló szerkezet, blokkolás 

esetén ki kell bírnia a fellépő erőhatásokat, azonban van egy további funkciója is. 

Belsejében egy hengeres „torziós tengely” helyezkedik el, ami axiális irányban 

gyengítéseket tartalmaz. A baleset bekövetkezteköz ez a tengely eltörik és megcsavarodik, 

így az utasról a rá nehezedő erőt átveszi és a személy lassulását lassítja.  
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A tengelyeknek így jelenleg két típusát gyártja a vállalat az LL („Load Limiter”) az 

előbb részletezett torziós tengelyt tartalmazza, míg az LLA („Load Limiter Adaptive”) két 

eltérő vastagságú, ugyanazon a tengelyvonalon elhelyezkedő torziós elemből áll és a 

személy testsúlyától függően kapcsolja a biztonsági öv az egyiket, vagy a másikat.  

A PPMI-os termékek („Pre-Pretensioner Motor Included) rendelkeznek egy 

programozható vezérlőegységgel mozgatott elektromotorral, amely képes az automata 

tengelyét minden mechanikus funkciótól függetlenül forgatni, vagy esetlegesen előfeszítést 

biztosítani a gázgenerátor robbanása nélkül. Egyszerűbben leírva ez annyit jelent, hogy a 

jármű stabilitását figyelő berendezésektől (ABS, ESP stb.) kapott elektromos jel hatására a 

beépített elektromotor képes az öv előfeszítésére. Ezáltal felkészíti az utast egy esetleges 

ütközésre. Ha az ütközés mégsem következik be, akkor az elektromotor deaktiválja az 

övfeszítést.  

Bizonyos termékek tartalmaznak egy úgynevezett KiSi funkciót, ami a jármű 

gyermekbiztonságát javítja. A KiSi funkció bekapcsolásakor az övet nem lehet egészen 

addig tovább kihúzni, amíg az öv vissza nem tér a kiinduló pozícióba és ezzel kikapcsolja 

a KiSi-t. A bekapcsoláshoz az övet majdnem teljesen ki kell húzni, így a felnőtt utasok 

anélkül használhatják őket, hogy a gyermekbiztonság kapcsoljon. Erre a célra egy három 

fogaskerekű szerkezetet szerelnek az öv blokkolást kiváltó részeihez, ami az öv bizonyos 

pozíciójában egy irányban blokkolja az övet. Ez a funkció hasznos például gyermekülések 

rögzítéséhez is. 

 

4.5 A VÁLLALATI SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

Ebben a részben a szervezeti felépítést mutatjuk be a termelési területre koncentrálva, 

mivel ez az egység kerül előtérbe a továbbiakban. Az organogram-ban található szerepek 

közül a kék az első szintű vezetőt/ manager-t; a zöld középvezetőt; a sárga mérnököt/ 

közgazdász/ logisztikus, vagyis az indirekt állományt; míg a barna a termeléshez tartozó 

művezetőt vagy oktatót jelöli. A szín nélküli/ szürke szerepkörök a teljes mértékben 

operatív munkát végző sori dolgozó, anyagmozgató munkatársakat jelöli. 

A szervezet tagolása közben az üzemet lentről felfele haladunk szintről szintre és 

mutatjuk be nagy vonalakban az egyes egységek és emberek funkcióit. Az üzem kilenc 

részlegből áll. Ezek a termelés, a logisztika, a HR, az APS (Autoliv Production System), a 

Pénzügy, a Launch (új gyártósok indításával foglalkozó részleg), a Serial Support 

(mintagyártással és széria termék változásával foglalkozó részleg) a Minőségügy, és az 
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Üzem- és Karbantartó mérnökség. Ezeknek a részlegeknek az élén egy-egy manager áll, 

akik közvetlen a gyárigazgatónak tartozik elszámolással. A területek egy kivétellel a 

klasszikus hierarchikus struktúrát követik. Ez a kivétel maga a termelési terület, mivel ez a 

részleg az alkalmazottak 80%-át magába foglalja, igen komplex és a legnagyobb terület a 

gyárban. 

A sopronkövesdi gyár egy műszakja rengeteg különféle funkciójú és hatáskörű 

emberből áll úgy, mint operátorok, anyagmozgatók, műszerészek, karbantartók, 

sorfelelősök, művezetőt, minőségellenőrök és így tovább. De mivel a tanulmány 

elsődlegesen a termelési területre és a szervezetileg abba tartozókkal foglalkozik, ezt 

emeljük csak ki. 

Egy műszak alatt a sori operátorok mindig egy gyártósorhoz, azon belül egy (időnként 

kettő) gyártógéphez vannak dedikálva. Feladatuk a műszak alatt a termékek összeállítása a 

megfelelő teljesítmény és minőség mellett.  

Sor típustól függően 2-4 gyártósort irányít egy-egy sorfelelős. Az ő feladatuk a soraik 

munkájának felügyelete, a termékek könyvelése, egyeztetés az anyagáram többi 

részvevőjével, felügyelni a megfelelő dokumentációt és oktatásokat, valamint 

természetesen szükség szerint reagálás és eszkalálás vélt vagy valós eltérés esetén. Minden 

sorfelelőshöz van egy belső anyagmozgató rendelve, akinek a feladata ezeken a sorokon az 

alkatrészek, göngyölegek és kész/félkész termékek biztosítása és mozgatása, hogy a sornak 

mindig a megfelelő alkatrész a megfelelő időben rendelkezésre álljon, illetve, hogy segítse 

a sor termékváltását. 

A műszak sorfelelőseit a művezetők fogják össze, akik termelés szervezőként felelősek 

a tervben szereplő mennyiségek legyártásáért és annak raktári területre juttatásáért. 

Bármilyen, a termelésben történő probléma esetén, ők az elsődleges problémamegoldó 

személyek, felveszik a kapcsolatot a megfelelő szervekkel és személyekkel a gondok 

elhárítása érdekében, illetve foglalkozik a dolgozókkal. A művezető alá tartozik 1-4 külső 

anyagmozgató, akik a gyártósor és a raktár közi alkatrész és készáru, valamint az alkatrész 

és készáru kanbanok áramlásáért felelnek. Ők milk-run koncepciójú belső targonca és 

vontatmányok segítségével végzik munkájukat és helyenként kiszolgálnak akár hét sort is. 

(A belső anyagmozgató a behozott alkatrészek elosztásáért és a szerelvények belső 

mozgatásáért felel). A műszakvezetővel az élen így épül fel egy termelési terület egy 

műszakja a háromból, időnként négyből. A műszakvezető, az anyagmozgatók és az 

operátorok tagjai az AMG-nek vagy Platformnak, de közülük csak a művezető képviseli 
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területét az AMG/ Platform megbeszélésein (lásd: 1. melléklet: egy átlagos műszak 

szervezeti felépítése). 

Az AMG vagy Platform egy termelési területnek a napi vezetéséért és 

problémamegoldásáért felel. Az AMG és a Platform ugyanazon a szinten, egymás mellett 

lévő termelési területek, a különbség az, hogy az AMG (Autonomous Manufacturing 

Group) a gyártott késztermék mindhárom szintjét gyártja az alkatrésztől a késztermékig, 

míg a Platformok csak egy-egy szerelvény szintet. Azaz egy platform gyártja az I. szintű 

szerelvényt, egy másik a II. szintű szerelvényt és egy harmadik a készterméket, így ezek a 

platformok egymás belső vevői / beszállítói. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és 

hátrányai is. 

Az AMG vagy Platform működését egy középvezető fogja össze, ő alá tartoznak a 

művezetők, sorfelelősök, anyagmozgatók és egy alfa operátor is. (Az alfa operátor egy, 

általában igen tapasztalt és megbízható dolgozó, akit kiemelnek a sorról, hogy az újakat 

oktathassa és segítse az AMG/ Platform működésének szervezését). 

A nem termelési részlegek egy vagy több kollegát küldenek az AMG-hez, hogy 

segítsék annak zavartalan működését. Ilyen a Minőségügytől a folyamat-minőségügyi 

mérnökök, valamint az Üzem- és Karbantartó mérnökségről a folyamatmérnökök és 

karbantartó mérnökök. Az, hogy az AMG-ben egy vagy több ilyen pozíciójú és 

szakképesítésű munkatárs van, az területtől függően változik. Itt érvényesül a termelési 

mátrix struktúrája a többi területtel. Ezeknek a munkatársaknak a szakmai vezetője a 

dedikáló részleg vezetője, aki felelős a munkája minőségéért és szakmaiságáért; míg a napi 

munkáját az AMG/ Platform vezetőtől kapja. Az AMG/ Platformok tagjai részét képezik 

az AMC-nek, de közülük csak az AMG/ Paltform vezető képviseli területét az AMC 

megbeszélésein (lásd: 2. melléklet: AMG szervezeti felépítése). 

AMC, vagyis az Autonomous Manufacturing Center az AMG összefogásáért és 

középtávú stratégiai vezetéséért felelős. Jelenleg AMC-ből kettő van a gyárban és a 

termelési terület fel van osztva a közöttük. Az egyik AMC alá tartozik az összes biztonsági 

öv zárat gyártó AMG, míg a másik AMC alá tartozik az összes biztonsági öv 

visszacsévélőt (retractort) gyártó AMG és Platform. Vezetője az AMC manager. 

Az AMC felel a termelési terület fejlődéséért és kapcsolatiért a gyáron kívül is, 

összehangolja az AMG-k és Platformok munkáját és tevékenységük irányvonalait. Az 

csapatban a manageren túl képviseli területét az összes AMC-be tartozó AMG és Platform 

vezetője és több termelés tervező munkatárs is. Továbbá különböző részlegektől dedikálva 

a mátrixszervezet felépítését követve tagja a HR-től egy HR Business Partner, a 
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logisztikától egy Széria Logisztikus, az APS-tól egy APS Koordinátor és a minőségügytől 

több Supplier Quality munkatárs is. A termelés tervezők munkáját a széria logisztikus 

felügyeli (lásd: 3. melléklet: AMC szervezeti felépítése). 

Az AMC managerek ezután közvetlen a gyárigazgatónak jelentenek. A sopronkövesdi 

üzemnél ő a legmagasabb beosztású szereplő és ő fogja össze az egész gyár összes 

területének működését. Feladata a gyár szintű stratégiák meghatározása az üzemi 

indikátorok figyelembevételével és az egyes területek irányvonalainak összehangolása. Az 

ő szerepe már nem problémamegoldás, hanem koordinálás, és felel azért, hogy a két 

csarnok egymástól független, de ugyanabba az irányba haladjon a cég értékei szerint (lásd: 

4. melléklet: gyár szintű szervezeti felépítés). 
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5. MUTATÓSZÁM RENDSZER 

 

Vállalatvezetési szempontból és a project eredményességének vizsgálatához fontos, hogy 

minden folyamatnak meglegyenek azok a mutatói, amikből következtetni lehet annak 

eredményességére, hatékonyságára. Mivel a dolgozat a gyártósorokra és azok 

kapcsolataira fókuszál, azoknak a cégnél használatos standard indikátorait kell 

használnunk az akciók eredményeinek mérésére. Ebből két elsődleges management-t 

szintű KPI létezik az OEE és az LMPU. 

 

5.1 TELJES BERENDEZÉS HATÉKONYSÁG (OEE) 

 

Az OEE (Overall Equipment Efficiency) vagy Teljes Berendezés Hatékonyság, mint 

indikátor ad információt egy gyártócella / termelési terület / üzemegység vagy teljes gyár 

idő-hatékonyság realizálásáról, attól függően mekkora terület összegzett értékeiről 

beszélünk. Az OEE lapvetően három mutatónak - a Minőségi rátának, a Gép elérési 

rátának, és a Teljesítmény rátának - a szorzata. Mindhárom fontos információt nyújt a 

termelési vezetésnek az adott területek kieséséről.  

 

A struktúrát, aminek segítségével megkapjuk ezt az értéket a 10. ábra mutatja be, ami 

alapvetően követi TPM veszteségszerkezetét.1 A kiindulási alap a vizsgált időszak teljes 

ideje. Ez egy három műszakos termelés esetén nyolc, négy műszak esetén tizenkét órát 

jelent minden egyes, a vizsgálatban részt vevő gyártási cellának. Ebből a teljes időből 

először levonjuk a kötelezően előírt munkaszüneteket, szabadságokat és az NPH 1-eket. 

Az NPH 1-ek (Not Productive Hours) azok a vezetés által betervezett állásidők, amik a 

termelési időszakban tudatosan történnek meg, vagyis közben gyártás nem realizálható. 

Ilyen az operátorok oktatása, a szakszervezeti idő, az 5S tevékenység, a sori auditok, a 

TPM és megelőző karbantartás, a leltár, megbeszélések és workshop-ok. Mivel ezek a 

tevékenységek tervezve vannak, így a gyártócella teljesítményét nem befolyásolják. A 

teljes idő valamint a szünetek és NPH1-ek különbsége a termelési terület teljes elérhető 

ideje.  

 

A teljes elérhetőből ezután levonjuk az NPH2-ket. Az NPH 2 (Not Productive Hours) 

azok a vezetés által be nem betervezett állásidők, amik a termelési időszakban váratlanul 

                                                           
1 Dr. Pécely György, Péczely Csaba, Lean3, Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben 170. oldal 
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történnek meg és fennállásuk során gyártás nem realizálható. Ilyen idők a gépállásokból, 

alkatrész és szerelvényhiányokból, a biztonsági problémákból, az áramszünetekből, 

utómunkából, válogatásból, javításból vagy mintagyártásból származó állásidők. A teljes 

elérhető idő és az NP2-k különbsége termelési terület tényleges elérhető ideje. Az OEE 

első összetevőjét, a Gépelérési rátát a tényleges elérhető idő és a teljes elérhető idő 

hányadosaként kapjuk meg. 

 

Ezek után a tényleges elérhető időből le kell vonnunk a teljesítményvesztést, ami két 

részből áll. Az első az operátorhoz nem köthető átállásokból és géplekérdezésből származó 

állási idők. Míg a második az operátorhoz köthető tiszta teljesítményvesztés. A tiszta, 

operátorokhoz köthető teljesítményvesztés ideje a kalkulált cél-darabszám és a ténylegesen 

legyártott jó és selejtes darabok különbségének, a terméktípushoz tartozó ciklusidővel 

felszorzott ideje. A cél-darabszám a tényleges elérhető idő géplekérdezéssel és átállási 

idővel csökkentett idejének, a termék ciklusidejével leosztott mennyisége. A tényleges 

elérhető idő és a teljesítményvesztés különbsége a termelési terület tényleges gyártási 

ideje. Az OEE második összetevőjét, a Teljesítmény rátát a tényleges gyártási idő és a 

tényleges elérhető idő hányadosaként kapjuk meg. 

 

Végül a tényleges gyártási időből le kell vonnunk a minőségi veszteséget, ami a 

legyártott hibás darabok a terméktípushoz tartozó ciklusidővel korrigált gyártási ideje. A 

tényleges gyártási idő és a minőségi veszteség különbsége a tényleges jó gyártási idő. Az 

OEE harmadik összetevőjét, a Minőségi rátát a hibás darabok és a teljes, adott időszakban 

legyártott darabszám hányadosaként kapjuk meg. (Amennyiben végig csak időkkel 

akarunk dolgozni, itt a darabszámokat fel kell szorozni a termékhez tartozó ciklusidővel, 

de mivel az arányok megmaradnak, a mutatószám nem változik. Azonban diagram 

készítéshez javallott, mivel e nélkül a diagram nem tudja összevetni a darabszámot az 

idővel). 
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10. ábra: Az OEE levezetése. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A területi vagy gyártósori OEE számolást algebrai úton a következő egyenletekkel lehet 

felírni: 

 

OEE = Gépelérési ráta * Teljesítmény ráta * Minőség ráta 

 

Minőségi ráta = OK darabok / (OK darabok + NOK darabok) 

Gép elérhetőségi ráta = Tényleges elérhető idő / Teljes elérhető idő 

Teljesítmény ráta = Teljes gyártási idő / Teljes elérhető idő 

 

Teljes elérhető idő = Teljes idő - Szünet - NPH 1 

Tényleges elérhető idő = Teljes elérhető idő - (Gépállás + Anyaghiány + NPH2) 

Tényleges gyártási idő = Tényleges el. idő - (Géplekérdezés + Átállás + Telj. vesztés) 

Teljesítmény vesztés = (Céldarabszám - (OK darabok + NOK darabok)) *Ciklusidő 

Céldarabszám = (Tényleges elérhető idő - (Átállás + Géplekérdezés)) / Ciklusidő 

 

Az OEE releváns adatokból további három hasznos információtartalmú mutatószámot 

lehet levezetni ezek a Géprendelkezésre állás, a DPMU és a selejtköltség. 

A géprendelkezésre állás egy százalékos formában vizsgált arányszám, a Gépállási idők 

összegének és a teljes elérhető időnek a hányadosa. Gyártócellánként, gépenként illetve 

hiba okokként vezetve információt nyújt a karbantartásnak, segít az elemzésben és 

priorizálásban. 

Minőségi veszteség

Teljes idő Teljes elérhető idő
Tényleges elérhető 

idő

Tényleges gyártási 

idő
Tényleges jó gyártás

Teljesítményvesztés

NPH 2 

Munkaszünet, szabadság, leállás

NPH 1
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Géprendelkezésre állás = Gépállás / Teljes elérhető idő 

 

A DPMU (Defects Per Million Units) az egymillió darabra jutó hibás termékek száma. 

Számolásának módja a hibás daraboknak és az összes legyártott darabnak az aránya 

felszorozva egymillióval. Tulajdonképpen a minőségi ráta egy másik formája, aminek 

azonban megvan az az előnye, hogy nem arányszámot, hanem nominális értéket mutat, így 

sokkal jobban kimutatja a kisebb változásokat is. Gyártócellánként, gépenként illetve 

hibaképenként vizsgálva információt nyújt a minőségbiztosításnak, segít az elemzésben és 

priorizálásban. 

 

DPMU = [Hibás darabok / (Hibás darabok + Jó darabok)] * 1.000.000 

 

A selejtköltség a hibás daraboknak a valamilyen valutában kifejtett értéke. Mivel a 

termelésben a különböző termékek, terméktípusok és termékcsaládok alapanyagköltsége, 

megmunkálási ideje és emberi erőforrás szükséglete különbözik, így a „hibás per jó” 

darabarány nem ad mindig megfelelő alapot az ABC elemzéshez. Amennyiben 

belevesszük a költségvonzatot a ritkább, de költségesebb hiba okok kiküszöbölése előtérbe 

kerülhet a sűrűbb, alacsonyabb költségvonzatú hibákkal szemben. Ezt a mutatót 

gyártócellánként, gépenként illetve hibaképenként elemezve információt nyújt a termelési 

vezetőknek. 

Selejtköltség = ∑ (Hiba ok * Hiba költség) 

 

5.2 EGY DARABRA JUTÓ MUNKAPERCEK (LMPU) 

 

Az OEE mellett a másik fő KPI az LMPU (Labour Minits per Unit), vagyis az egy 

darabra jutó munkapercek száma. Ez a mutató az alapja, hogy vizsgáljuk a megfelelő 

munkaerő felhasználást, mivel az OEE-val szemben, ami a gyártásból való kieső időket 

figyeli, ez a mutató a gyártás sebességét és a támogató személyzet részvételét is 

monitorozza. 

Az 11. ábrán látható, hogy az OEE-hez hasonló a felépítése a mutatónak, de számolási 

módszere teljesen más, mivel nem csupán idővel, hanem idő/személy arányokkal dolgozik. 
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Az első eleme az operátori TPU (Time Per Unit), azaz a dolgozónak az egy darab 

elkészítésére fordított ideje. Ennek számolása igen egyszerű, az operátor tényleges elérhető 

idejének és az általa elkészített jó daraboknak a hányadosa.  

 

TPU (operátori) = Tényleges elérhető idő / Legyártott jó darabok 

 

Vegyük észre, hogy ennek a hányadosnak a mértékegysége idő/darab lesz, ami 

megegyezik az adott dolgozónak a ciklusidejével. Ezt azért fontos, mert egy termék 

elkészülésén ritkán dolgozik egy fő. Jellemző, hogy egy gyártócellán belül 2-7 fő készíti el 

az adott darabokat, megosztva a feladatokat egymás között. Mivel az együtt dolgozók 

műveleti ideje soha nem egyenlő, lesznek az adott részen gyorsabba és lassabb sebességre 

képes személyek. A 12. ábrán egy gyártósoron az operátorok egy darab elkészítéséhez 

szükséges idejét ábrázoljuk, ahol az x-tengelyen a dolgozók számát, az y-tengelyen pedig a 

művelet elvégzéséhez szükséges időt mutatjuk meg.  
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12. ábra: TPU több személy esetén 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Zöld színnel jelöltük azt az időt, amit a dolgozó ténylegesen a darab elkészítésére fordít. 

Jelen esetben a leglassabb a 4.-es számú, akinek 18 másodpercre van szüksége egy darab 

elkészítésére. Alapvetően neki lenne a legmagasabb operátori TPU-ja, a többieknek pedig 

alacsonyabb. Azonban a többi négy szereplő hiába tudna gyorsabban termelni nála, az 

előtte lévők sebességét ő nem tudja tartani, míg az utána lévők pedig nem kapják a 

darabokat időben. Így a négy gyorsabb résztvevő kénytelen várakozni és TPU-juk 

ugyanakkora lesz, mint a 4.-es dolgozónak. Egy folyamat leglassabban működő részét, 

hívjuk szűk keresztmetszetnek. Azt a személy vagy gépet, aki, vagy ami a sebességével 

megadja az ütemet a többieknek. Általános szabály, hogy egy gyártócella ciklusideje 

megegyezik a szűk keresztmetszet idejével2.  

Mivel egy fő esetén megállapítottuk, hogy a TPU egyenlő a ciklusidővel, több fő esetén 

pedig a szűk keresztmetszet ciklusidejével lesz egyenlő a többi szereplő ciklusideje, így 

egy gyártócella TPU értéke a ciklus idő és az operátorszám szorzata. 

 

TPU (gyártócella) = Ciklusidő * Operátorok száma 

 

Visszavezetve az eredeti TPU képletből, algebrai úton amennyiben rendelkezésre álló idő 

/ darabszám egyenlő a ciklusidővel: 

 

                                                           
2 Dr. Prezenszki József, Logisztika II; 66.oldal 
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TPU (gyártócella) = TPU (operátori) * Operátorok száma 

TPU (operátori) = Tényleges elérhető idő / Legyártott jó darabok 

TPU (gyártócella) = Tényleges elérhető idő / Legyártott jó darabok * Operátorok száma 

TPU (gyártócella) = Ciklusidő * Operátorok száma 

 

Ehhez az értékhez természetesen hozzákapcsolódnak a nem direkt gyártási 

alkalmazottak, vagyis a támogatói tevékenységet végző személyek ideje is. Ilyen 

tevékenység a gyártósori vezetés (sorfelelős, művezető), az anyagmozgatás és rutinszerű 

gyártósoron kívüli ellenőrzések is. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy az adott 

személy a munkájával mekkora termelési volumen elkészülését tudta támogatni, és azt le 

kell osztani ezekre a darabokra. 

 

TPU (támogatói) = Tényleges elérhető idő / Támogatott jó darabok 

 

Amennyiben összegezzük a gyártócella és a támogatói TPU-t megkapjuk az adott 

gyártási terület teljes TPU-ját. 

 

TPU (teljes) = TPU (gyártócella) + TPU (támogatói) 

 

Végezetül, hogy a teljes TPU-ból megkapjuk az LMPU-t hozzá kell adnunk a termelés és 

támogatói tevékenységek veszteségeinek az egy főre és egyes darabokra leosztott idejét. 

Azaz az NPH 1, NPH 2 és NPH 3 összege, osztva a darabok elkészülésében részt vevő 

operátorok számával és a legyártott jó darabszámmal. 

(Az NPH 3 a nem termeléshez tartozó indirekt fizikai munkavállalók a szükséges 

elkészülési időn túli műveleti ideje. Ilyen a készáru átválogatás, - újracsomagolás, - 

szétszerelés és az extra ellenőrzések, vagyis IIP). 

 

LMPU = TPU (teljes) + [((NPH1+NPH2+NPH3)/Operátori létszám)/Jó darabok 

száma] 

 

Az LMPU releváns adatokat felhasználva a készletszintet is tudjuk vizsgálni, most már 

nem „csupán” mennyiségben és értékben, de időben is. Az idő alapú készletszint igen 

fontos tényező bármilyen anyagáram szervezésnél, mivel a nominális darabszám könnyen 
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megtéveszthető lehet, amikor a készletszintet, biztonsági tartalékot vagy kifutási időt 

tervezünk. 

A fejezetben felsorolt indikátorok összefüggéseit a 8. melléklet mutatja be. A 

későbbiekben ezeknek a mutatóknak a kezelését az termelés tervezési rendszernek tudnia 

kell, hogy minden a folyamatokkal kapcsolatban álló érintett a megfelelő információkhoz 

jusson és a rendszer támogassa a vezetők döntéshozatalát. 
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6. JUST IN TIME ÉS HÚZÓRENDSZER 

 

A diplomamunka témája az információ és anyagáramlás, aminek átvizsgálásához a 

következő lépéseket kell megtennünk: 

Megfelelő tartalmi, szervezési, pszichológiai előkészítés (Lean, JIT és termékvizsgálat) 

Adat felvételezés (gyártósori adatok, REFA időfelvételezés) 

Adatfeldolgozás (VSM anyagáram-elemzés) 

Összefüggések meghatározása (AMG anyagáram-elemzés) 

Szűk keresztmetszetek meghatározása (kapacitás vizsgálat) 

Ezeken a lépéseken végighaladva eljuthatunk egy mostani állapotból egy – talán nem 

tökéletes – de optimálisabb állapotig.3 

Az előkészületeket a Lean alapfokú megértésével kell kezdenünk. A lean egy 

vállalatszervezési, vállalatirányítási szemlélet, amelynek célja, hogy a vállalat minél 

gazdaságosabban állítsa elő annak termékeit és szolgáltatásait. A lean a folyamatok 

tevékenységeit elsősorban az alapján vizsgálja, hogy a vevő számára mi az érték. Ami a 

vevő számára nem teremt értéket, amiért a vevő nem fizet, azt veszteségnek (MUDA-nak) 

tekinti, és a munkafolyamatok hatékonyságát ezeknek a veszteségeknek a megelőzésével, 

megszüntetésével vagy minimálisra csökkentésével növeli. A Lean szemlélet alapvetően 

7+1 veszteséget tart számon: túltermelés, várakozás, anyagmozgatás, túlzott feldolgozás, 

készlet, felesleges mozdulatok, selejt, valamint a kihasználatlan emberi tudást.4 Ezekből a 

nem megfelelően szervezett és irányított termelési tevékenység szinte mindegyiket érinti a 

felesleges mozdulatokon, kihasználatlan emberi tudáson és a selejten kívül. (A selejt olyan 

formában lehet mégis érintett, hogy egy túltermelt készletszint mellett a várakozási idő 

alatt a termék könnyen átfordulhat el nem adható áruvá akár romlás, baleset, vagy kifutás 

miatt is).  

A vállalat követve a Taiichi Ohno által lefektetett alapelveket és módszereket kialakította 

a saját Lean szervezetét az APS-t (Autoliv Production System). A termelési rendszer 

felépítésében az anyagáramlás megfelelő szervezéséhez a Just In Time irányvonalát követi 

a vállalat, az elérendő célok egyik pilléreként azonosítva azt. 

 

                                                           
3 Dr. Prezenszki József, Logisztika II; 227.oldal 
4 James P. Womack, Daniel T. Jones, Lean szemlélet, 26. oldal 
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13. ábra: APS ház 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: APS alapok 

 

Röviden leírva a JIT lényege szinte egyszerűnek is mondható: a szükséges terméket a 

szükséges mennyiségben, a szükséges időben szabad csak gyártani és mozgatni. A JIT-

rendszer működtetésének három alapelve az ütemidővel történő gyártás, a folyamatos 

anyagáram és a húzó rendszer. Ezeknek azonban elengedhetetlen előfeltétel a vevői 

igények kiegyenlítése és a kanban használatára, célja pedig a termelési átfutási idő 

csökkentése. 

Az ütemidő egy olyan számított érték, amely megmutatja, hogy milyen tempóban, 

mennyi idő alatt kell elkészíteni egy bizonyos terméket, hogy a vevői igények 

teljesíthetőek legyenek. Ne gyártsunk annál se többet, se kevesebbet.  Az ütemidőt nem 

szabad összekeverni a ciklusidővel, mivel míg a ciklusidő egy termelési folyamat szűk 

keresztmetszetének ideje, addig a takt a rendelkezésre álló időnek és az elkészítendő 

mennyiségnek a hányadosa. Amennyiben a gyártás ciklusideje több, mint az ütemidő a 

vevő nem fogja időben megkapni az általa rendelt készterméket. Amennyiben kevesebb a 

ciklusidő, mint az ütemidő a késztermék korábban fog elkészülni, mint szükséges és 

készletként fog várakozni a kiszállítási időpontig. Ez alatt az az idő alatt az 

anyagmozgatásból származó veszteségek kerülhetnek elő. A raktározás helyet foglal és 

pénz áll benne, a nagy készlet nehezebben kezelhető, ezért késésekre is számíthatunk 

valamint akár minőségromlás is bekövetkezhet.5 

                                                           
5 Dr. Pécely György, Péczely Csaba, Lean3, Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben 246. oldal 
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A folyamatos áramlás azt jelenti, hogy úgy kell kialakítani az értékteremtő 

folyamatokat, hogy az csak olyan kevésszer szakadjon meg, amennyire csak lehet. 

Ugyanis a szakadási pontokon készlet-felhalmozódás fog realizálódni, ami a korábban leírt 

veszteségek mindegyikét magában foglalhatja, foglalja. A folyamatos áramlás eléréséhez 

három fő folyamatot kell megkülönböztetni egymástól: munkaerő áramlást (azaz 

szabványosított munkát), anyagáramlást és információ áramlást. Ebből a három témából 

csak a munkaerő áramlást nem érinti a diplomamunka, mivel nem tartozik a fő gyökér 

okok közé. 

Az információáramlás alapvetően kétféle lehet: tóló- és húzórendszer. 6 

A toló rendszer (push) lényege, hogy a gyártási folyamatok által gyártott mennyiség és 

típusösszetétel nem a következő gyártási folyamat igényein alapul. A gyártócellák teljes 

kapacitással termelnek, és küldik az elkészült bacth-eket a következő gyártócellára 

függetlenül annak igényeitől. Nagy sorozatokat alkalmazzák, hogy csökkentsék az 

átállások időveszteségét, viszont ezáltal minden terméktípusból hatalmas készleteket 

halmoznak fel. Az elv, hogy a gépek kapacitását a végsőkig fel kell használni, az 

információ pedig az anyaáramlással együtt halad a termelési területen. 

Ezzel szemben a húzó rendszerben (pull) az anyagáramlás és az információáramlás 

iránya ellentétes. A gyártási folyamatok csak a számukra szükséges alkatrészt igénylik 

meg az előző folyamattól és csak a szükséges mennyiségben, a felhasználás idejében. 

Vagyis az anyagokat a fogyásának megfelelően pótoljuk. Egy elhasznált dobozt vagy 

batch-et ugyanazzal a mennyiséggel pótoljuk vissza és nem többel, nem kevesebbel. Egy 

gyártócellán belül ezt egydarabos áramlásnak hívjuk.  

 

6.1 KANBAN KÖRÖK AZ AUTOLIV-NÉL 

 

A húzórendszer megvalósítására leggyakrabban kanban használunk. Megjelenését 

tekintve sokféle lehet, de általában kártyákat használnak erre a célra (de lehet labda, 

korong, elektronikus jel is). A kártyának négy alapvető információt kell tartalmaznia: 

termék vagy szerelvény azonosító számát, származási vagy gyártási helyet, desztinációt és 

mennyiséget.  

                                                           
6 Bányász Réka, Dr. Németh Balázs, Zámori Ágnes, Kanban a gyakorlatban, 13. oldal alapján 
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14. ábra: Kanban kártya 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: Just In Time 

 

Lehetőség szerint érdemes a kártyán lévő mennyiséget és a batch mennyiséget 

harmonizálni. Magát az időt nem tüntetjük fel a kanban kártyán, hanem a használatukra 

vonatkozó szabályok és rendszerek, valamint a kanbanok száma fogja befolyásolni az időt. 

A folyamatban a két szereplőt vagy csoportot összekötő kanban rendszert kanban kör-nek 

nevezzük. 

Egy szervezetnél négy féle kanbannal találkozhatunk: rendelési kanbanok közül a 

beszállítói és belső rendelési kanbanokkal; a termelési utasitás kanbanok közül a jel-, és 

folyamaton belüli kanbanokkal.7 A vállalatnál termelési szinten alapvetően három kanban 

kört különböztetünk meg. A készáru kanban kör felelős a vevői igények eljuttatásáért a 

készárut gyártó cellákhoz, a belső kanban kör felelős a gyártócellák közötti 

információáramlásért, míg az alkatrész kanban kör a raktárt és a gyártósort köti össze.  

                                                           
7 Bányász Réka, Dr. Németh Balázs, Zámori Ágnes, Kanban a gyakorlatban, 21. oldal 
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Az alkatrész kanban körben az anyagok szállítását ráálló lapos vontató targoncákkal 

oldják meg, amire egy vagy két többpolcos szerelvényt csatlakoztatnak. A folyamatban 

első lépésként az anyagmozgató 

összegyűjti a gyártócelláknál a 

dedikált rendelési helyre kitett 

alkatrész kanbabokat és kimegy 

velük a raktárban. Ott 

megkeresi az adott tételeket, 

amiket egy kézi szkenner 

segítségével a gyártósorra 

könyvel. A könyveléshez 

szükséges a kanbanon lévő 

egyedi vonalkód és a batch-et 

azonosító cetlin lévő vonalkód 

is. A kért tételeket felpakolja a 

vontatmányra és mindegyiket 

ellátja a megfelelő kanban 

kártyával. Így biztosítható, 

hogy kártya nélküli rendelés ne lehessen. Az alkatrészeket beszállítja a gyártócellákhoz, 

miközben összegyűjti a raktárba visszamenő göngyölegeket és hulladékokat. Ezután ismét 

a begyűjti a kanbanokat és a kör az elejétől kezdődik. Ilyen módon a Milk-run koncepció 

megfelelően működik az alkatrész kör esetén. 

 

Az alkatrész kanban kör kialakításánál figyelni kell az anyagkezelésből származó MUDA 

minimalizálásra. Tipikus ilyen veszteség az alkatrészek átcsomagolása, vagy a felesleges 

göngyöleg kezelés.   

15. ábra: alkatrész kanban kör 

Forrás: saját szerkesztés 
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1. kép: Példa a Minomi-ra 

Forrás: Autoliv Best Practice 

 

Azokat az alkatrészeket, amik vagy egyáltalán nem változnak, vagy változataik száma 

alacsony (1-5) érdemes MINOMI alkatrész becsorgón keresztül bejuttatni a sorra. A 

MINOMI lényege, hogy az eredeti beszállítói csomagolásból átcsomagolás és ládakezelés 

nélkül valamilyen csatornarendszeren keresztül a sor részére biztosítsuk az alkatrészeket 

(lásd 1. kép). Amennyiben az alkatrészekből több is van, az összekeveredést 

megelőzhetjük vizualizációval és/vagy egy mágneses ajtóval és nyitás érzékelő szenzorral. 

 

A készáru kanban körnél első lépésben a terület termelés tervezője a napos igényt 

megtervezi a heijunka szekrényben. A heijunka egy a kanbanok rendezésére szolgáló sok 

fakkos polc. A sorok (lényegében y-tengely) az egyes gyártócellákat jelölik, míg az 

oszlopok (lényegében x-tengely) a kanban körök idejét. A kanban kártyák ebbe a polcba 

kerülnek gyártósoronként és (esetünkben) félóránként felbontva. 

16. ábra: Heijunka szekrény 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: Just In Time 
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Amennyiben az adott gyártósor késztermék előállítására képes, akkor a készáru 

kanbanokat ugyanaz az anyagmozgató viszi be 

számukra, aki a készárut a kiszállítás területére viszi. 

Első lépésként az anyagmozgató kiveszi a soron 

következő kanban kártyát a heijunkából és kiviszi a 

gyártósorra. Késés esetén se visz ki korábban több 

kártyát, mivel így vizuális a kanban kör sebessége. A 

gyártósoron a kártyákat a kanban sínre akasztja. 

Esetünkben egy készáru (és az összes többi) kanban 

kör ideje 30 perc. Mivel az anyagmozgató 

ugyanannyi idő alatt, ugyanakkora időre tervezett 

kanban mennyiséget szállít a sorra így a kanban kártyák mennyisége a kanban sínen 

termelési információt hordoz. Az elfogyó kártyák a tervezettnél gyorsabb gyártást jelez, 

ami esetben a soron indokolttá válik a létszám átcsoportosítás, oktatás vagy takarítási 

tevékenység végzése. Amennyiben a kártyák feltorlódnak, azaz a sor a félóránként kapott 

félórai megrendelésekkel kezd elmaradni, akkor indokolttá válik a további ember(ek) sorra 

küldése, vagy túlóra tervezése. A jobb átláthatóság érdekében a kanban sin oldala e szerint 

színekkel van vizualizálva.  

 

A gyártócellának a kanban sín 

alapján kell gyártania. Amikor 

elkészül a rendelt tétellel, a 

csomagoló a dobozra felteszi a 

kanban kártyát is. Az 

anyagmozgató ezeket a ládákat 

összegyűjti és kiviszi a raktárba. 

Ott az átadó helyhez könyveli a 

ládákat, ehhez az átálló 

vonalkódjára és a készáru 

kanbanon lévő egyedi 

vonalkódra van szüksége. A 

késztermékek lepakolása után a 

készáru kör újraindul. 

2. kép: Kanban sín 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: 

Just In Time 

17. ábra: Készáru kanban kör 

Forrás: saját szerkesztés 
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A normál kanbanon kívül három további gyártási rányitási kártya létezik. Az „Átállást 

előre jelző kártya” szerepe, hogy figyelmeztesse a gyártósort a közelgő termékváltásra és 

megkezdhessék a felkészülést. Ez a kártya a 2. képen narancssárga színű. Az „Átálló 

kártya” pedig már a tényleges termékváltásra add utasítást, ez a 2. képen zöld színnel 

látható. Végül az „Új paletta”-t jelző kártya az anyagmozgatónak szól. Ezzel a jellel kapja 

meg az információt, hogy akár egy terméken belül is mikor kell új raklapot nyitnia, mivel 

az onnantól gyártott darabok másik célállomásra mennek. 

Abban az esetben, ha a kanban kör tervezett ideje tartható, az alkatrész és készáru kanban 

kör feladatai összevonhatóak egy anyagmozgató részére is a készterméket gyártó sorok 

esetén. 

 

A belső kanban körnek több lehetősége is van egy termelési területen. Abból adódóan, 

hogy a készterméket ez esetben nem egy gyártócella készíti el, hanem több szerelvény 

szinten kell elkészülnie. A folyamatos áramlás a gyártósorok között meg fog szakadni és 

elengedhetetlenül puffer, belső készlet fog keletkezni. Ez az esetben nem következik be, ha 

az egyik gyártócella a másiknak közvetlenül egyesével gyártja a szükséges darabokat, de 

ebben az esetben VSM szerint tekinthetőek egy gyártócellának. A folyamatos áramlás 

megszakadásának eredményeképpen létrejövő batch építés miatt a belső készlet 

felhalmozódása elkerülhetetlen, azonban megfelelő módszerekkel kontrolálható és 

minimum szinten tartható. Ezeket a belső készlet kontrollálási módszereket puffer 

vezérlésnek hívjuk.  
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6.2 PUFFERVEZÉRLÉS 

 

A szupermarket az egyik legalapvetőbb és leggyakrabban használt húzórendszerű 

puffervezérlés. Az elnevezése nem véletlenül egyezik meg a kiskereskedelmi kifejezéssel, 

mivel működésük hasonló elven nyugszik. A szupermarket elvű puffer a kiskereskedelmi 

egységhez hasonlóan minden termékből (vagy cikkszámból) tart készletet és a fogyásához 

mérten vagy a hiány észlelését követően töltik fel az alkalmazottak a polcokat, esetünkben 

indítják a termék gyártását.  

A legegyszerűbb szupermarket-fajta a fogyás utáni töltés. Ekkor a beszállító a polcokon 

észlelt készlethiány mennyisége alapján indítja a gyártást a mennyiség pótlásához. Ehhez a 

módszerhez elég a polcokon jelölni, hogy melyik termék tartozik oda és az adott 

csomagolási egység hány darabot taralmaz. Hátránya, hogy több felhasználó esetén nem 

képes a beszállító megállapítani, hogy a több hiányzó termék közül melyiket vitték el 

korábban, azaz melyiket kellene előbb legyártania. 

A sorrendiséget az üres láda rendszer képes kiküszöbölni. Itt az az eltérés az előzőhöz 

képest, hogy a polcokon túl maguk a ládák is feliratozva vannak a termék megnevezésével 

és cikkszámával (esetleg képével). A gyártás a készlet felhasználását követően a ládát 

visszaviszi és a göngyöleg átadóra teszi. Amennyiben ezt a göngyöleg átadót egy 

gravitációs polc képében alakítjuk ki, a ládákon sorrendje megadja a gyártási sorrendet is. 

Hátránya ennek a módszernek, hogy a ládák méretéből kifolyólag a göngyöleg 

visszacsorgó nagy helyet foglalhat (standard EK1 és EK2 göngyöleg esetén 

mindenképpen). 

A visszafele tartó göngyöleg helyigénye csökkenthető a kanban sínes szupermarket 

segítségével. A polcok továbbra is cikkszám szerint vannak feliratozva, azonban a ládákon 

a megnevezés egy levehető kanban kártya testesíti meg. A doboz elvitelekor az 

anyagmozgató a kártyát leveszi és a beszállító kanban sínjére helyezi. Ilyenkor már előjön 

a kanban sínes rendszerek korábban említett vizualizációs és gyártásirányítási előnyei. 

Mivel a kanban kártyán a beszállító is szerepel, ezért a több beszállítós anyagáramokat is 

könnyebben lekezeli, jobban tudjuk a kapacitás és termék elosztást kontrollálni. Ennek a 

módszernek az egyetlen hátránya, hogy amennyiben több gyártócella is felhasználja 

ugyanazt a készlettípust, akkor a kanbanok érkezési sorrendje előidézheti azt is, hogy a 

beszállítóknak egy időszakban többször is rá kell állnia egyik-másik cikkszámra. Ez a 

folyamatos gyártósor, és gépátállítás megnöveli a nem termelési időt a területen (kivétel 
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persze, ha majdnem tökéletes SMED koncepció működik a soron, ekkor a termékváltási 

idő minimális).  

A túlzottan gyakori átállást a batch buliding box-al 

kiegészített szupermarket tudja kiküszöbölni. A batch 

building box egy a kanbanok gyűjtésére és tárolására 

alkalmas több rekeszes tároló. Minden cikkszám szerepel 

rajta és alatta pontosan annyi kanbannak van hely, 

amennyi után az adott termék gyártásindítását indokoltnak 

érezzük. A rekeszekbe a kártyákat egyesével kell a termék 

elvitelekor beletenni (lásd 3. kép). A rekeszek általában 

két vagy három színnel vannak jelölve: amíg a kanbanok 

csak a zöld rekeszben vannak a gyártást nem szabad 

megkezdeni, mivel nincs rá elég igény. Amennyiben a 

kártyák elérik a sárga színnel jelölt rekeszeket (a 3. képen 

ilyen nincs) az gyárthatóvá válik, de csak abban az esetben, ha nincs másik termék a piros 

mezőben. A piros színnel jelölt rekeszeket elérő termékek gyártását azonnal el kell 

indítani, hogy a soron kövektező gyártósor igényeit ki lehessen elégíteni. Ennek a 

módszernek a hátránya, hogy a cél sorok igények változásával a színjelöléseket át kell 

vizsgálni és változtatni, ha szükséges. 

Megállapíthatjuk, hogy minden szupermarket vezérlésnél lehetett valamilyen 

negatívumot találni. A legfontosabb az, hogy a JIT-el foglalkozó szakember helyesen 

mérje fel az adott anyagáram összetettségét és a megfelelő vezérlési formát válassza ki. 

Lehetőség szerint a mindig a legegyszerűbbet, hogy minimálisak legyenek a kezeléséből 

származható hibák. 

A szupermarketeknek nagy előnye, hogy lévén minden termékből tartanak készletet, a 

gyártás képes szinte bármilyen váratlan eseményre reagálni. Hiányzó alkatrész vagy egy 

kulcsfontosságú gép meghibásodásakor alternatívát nyújt mást termékek gyártására. Igaz 

rá a az az elv, hogy mint készlet elrejti a hibákat. Azonban tökéletes húzórendszert képes 

megvalósítani és amennyiben van visszajövő maradék anyag, annak is tud helyet 

biztosítani. 

Hátránya az igen magas készletszint és a nagy területigény. Ökölszabályként az 

mondható el, hogy 20 termék-cikkszám fölött már igencsak meg kell fontolni, hogy 

3. kép: Batch Building Box 

Forrás: saját fénykép 
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valóban megéri-e, nyújtja-e azokat az előnyöket, amiket egy jó puffer vezérléstől 

elvárunk? 

 

A FIFO csatornás puffer vezérlés a másik alternatíva a szupermarket mellett. Nagyon 

sok szempontból pont az ellenkezője annak. A koncepció lényege, hogy a gyártó és 

felhasználó gyártócellák közé egy egyvonalas anyagtovábbítási csatornát létesítünk és a 

beszállító abban a sorrendben gyártja és továbbítja a termékeket, ahogy arra a következő 

folyamatnak szükséges van. 

A toló-rendszerű FIFO csatorna esetén nem a készárut gyártó cellát, hanem a beszállítót 

vezérli a logisztika, ő gyártja le és továbbítja a darabokat. Előnye, hogy több 

felhasználóval rendelkező anyagáramlás esetén jelentősen leegyszerűsíti a beszállító 

tervezését, hiszen az információ nem több felől, hanem egy központi helyről érkezik. A 

szállító sorok váltogatva hol az egyik, hol a másik cellának gyártják a termékeiket. 

Hátránya ennek a vezérlésnek, hogy elhagyja a pull rendszert így a beszállító képes 

túltermelni. Ezt megelőzendő ajánlatos egy visszacsatolási kört vagy információ áramot 

beépíteni a rendszerbe, ami ideiglenesen blokkolja a beszállító adott gyártósornak való 

gyártását, míg az valamilyen oknál fogva nem, vagy nem megfelelő sebességgel termel. 

A húzó rendszert azonban fent lehet tartani a kanban kártyás FIFO csatorna esetén. 

Ebben az esetben ismét a készárut gyártó felet irányítjuk, aki a puffer szempontjából a 

vevő. A készárut gyártó cella igényei alapján, megfelelő sorrendben ugyanúgy rendeli meg 

a szerelvényeket, mint az alkatrész körben leírtak szerint. Kanban sínt használva a 

beszállító a kártyák sorrendje szerint gyárt. Figyelni kell arra, hogy amennyiben ez a 

kapcsolat, amit a FIFO összeköt nem 1-1 (egy beszállító egy vevő), akkor a kártyákat úgy 

kell létrehozni, hogy a kapacitás egyenletesen 

oszoljon el a beszállítók és készárut gyártó sorok 

között. Ennek a vezérlésnek a hátrány, hogy 

amennyiben az egyik fogadó sornál az adott 

gyártás mégsem realizálható, akkora a 

beszállítóknál a terv vagy nem módosítható és 

legyártja a még szükségtelen tételeket és 

túltermel. Vagy a nem kellő kanbanok 

kiválogatása, majd az indulás utáni 

visszarendezése nagyobb szervezést igényel a 

termelés részéről. Ezek közül pedig mindkettő MUDA. 

4. kép: Köztes Heijunka board 

Forrás: saját fénykép 
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A köztes heijunka szekrényt tartalmazó FIFO csatorna alkalmas ennek a hibának a 

kiküszöbölésére. Ilyenkor a készáru kanban körnél leírt heijunka polc kerül be a puffer 

mellé és használata is hasonló lesz ahhoz. Csak ez esetben két gyártócellát köt össze és 

nem a vásárlót és a beszállítót. Ennek a módszernek nagy előnye, hogy a sorok 

teljesítménye a kanbanok felgyülemléséből vagy lefogyásából jól látható, az esetleges 

hibákból származó átszervezés könnyen kivitelezhető, vagy a leállás is könnyen jelezhető 

(a gyártócella jelének megfordításával).  

A FIFO vezérlés előnye, hogy a szupermarketnél jelentősen kisebb készletszint és 

helyszükséglet kell a megvalósításához, a teljesítmény a készlet nagyságából látható és 

megvalósítható toló, illetve húzórendszer is. 

Hátránya, hogy a szupermarkettel ellentétben nem nyújt alternatívát a termelés nem várt 

változásaira, illetve a beszállító sorok teljesítményingadozása nagyobba hatással van a 

fogadó cellákra (a kisebb készletszint kevésbé rejti el a hibákat). 

 

Végezetül lehetséges a kombinált vezérlés, amikor ötvözzük a két vezérléstípust. Vagyis 

alapvetően FIFO csatornás rendszert létesítünk a küldő és fogadó rész közé, de az 

kiegészítjük egy csökkentett termékpalettás szupermarkettel. Ilyenkor a szupermarket csak 

néhány, napi rendszerességgel gyártott high runnert tartalmaz. Működését tekintve a 

készárut gyártó sor ugyanúgy rendeli a szükséges darabokat, mint a FIFO csatorna esetén, 

azonban nem áll rendelkezésére kanban kártya a high runnerek-hez. Amikor ezekre a 

darabokra van szüksége, elviszi a szupermarketből és akkor rendel a rajtuk lévő kártyával. 

A kombinált rendszerben a korábban felsorolt FIFO és szupermarket vezérlések 

bármelyike kombinálható (ennek eldöntése az anyagáram milyenségétől függ). Ennek a 

vegyes rendszernek az előnye, hogy viszonylag alacsony készletszint mellett nagyobb 

rugalmasságot biztosít, azonban a folyamata maga nem annyira nyomon követhető, így a 

nem megfelelő használata a gyártócellák által komoly hiányokat és kieséseket okozhat. 
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7. AZ R230.2-ES BIZTONSÁGI ÖV 

 

A tanulmány fókusza a vállalat R230.2-es biztonsági övén van. Ez a termékcsalád már 

mind értékesítési volumen, mind realizál árbevétel tekintetében elhagyta a másik két 

biztonsági öv termékcsaládot, az R30-ast és az R200.2-est is. A jövőben pedig további 

kapacitásbővítések vannak kilátásban (lásd 5. melléklet: Vevői igény és gyártó 

kapacitások). 

A termékcsalád diverzifikáltságát tekintve több mint hatszáz különböző cikkszámot 

foglal magában és ez a szám folyamatosan nő. De ezek a termék design, a funkciók és 

gyártási folyamat figyelembe vételével le lehet szűkíteni 4 nagy termékcsaládra (és azok 

egy plusz funkció kiegészített változatára, un. KiSi-s termék). Ezek a Standard Load 

Limiter (STD LL), Standard Load Limiter Adaptív (STD LLA); Pre-Pretensioner Motor 

Included Load Limiter (PP LL) és Pre-Pretensioner Motor Included Load Limiter Adaptive 

(PP LLA), illetve ezeknek a gyermekbiztonsági funkcióval (un. KiSi-vel) kiegészített 

verziói.  

 

1. táblázat: R230.2 terméktípusok 

R230.2 Tengely típusa 

LL LLA 

PPMI 

motor 

VAN PP LL PP LLA 

NINCS STD LL PP LLA 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 

Ebben a részben végigkövetjük egy R230.2-es biztonsági öv elkészülését 

gyártócellánként végigkövetve az anyagáramot, bemutatva a különböző terméktípusokból 

származó funkcióbeli és folyamatbeli különbségeket. 

 

7.1 GYÁRTÓSOROK JELLEMZÉSI 

 

A tengely az egyik legalapvetőbb része a biztonsági övnek, az anyagáramban első szintű 

szerelvény. Vagyis csak alkatrészeket tartalmaz és további két gyártócellán kell 

végigmennie, mire eléri a késztermék fázist. Maga a heveder ebbe a tengelybe kerül 

befűzésre és felcsévélésre. A késztermékhez hasonlóan négy típusát (STD LL, STD LLA, 

PPLL, PPLLA) különböztetjük meg. A szerelvény összes LL verziójában elhelyezkedik 



 

45. oldal 
 

egy belső torziós tengely, amelynek feladata, hogy egy esetleges közlekedési baleset 

esetén - amikor az utasok testsúlyukkal a hevedernek feszülnek – hosszirányban 

megtörjön, és maga körül megcsavarodjon. Ezzel enged a blokkolt hevedernek némi 

mozgást, amivel energiát vesz át az utastól. Ezzel szemben az LLA verzióba nem egy, 

hanem két különböző átmérőjű, egymásba csatlakozó torziós tengely építenek be (lásd 18. 

ábra).  

 

 

18. ábra: Robbantott ábra: tengely-szerelvény 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: R230.2 termékoktatás 

 

Ennek köszönhetően az utasról testsúlyától függően vagy a magas nyomatékú vagy az 

alacsony nyomatékú torziós tengely veszi át az energiát. Illetve annak a lehetősége is 

megvan, hogy a baleset megtörténtekor felváltva kapcsol a két rúd. Ekkor először a magas 

nyomatékú rúd törik és vesz át energiát (a szerelvénynek ez az alapállapota), majd 

terheléshatárolás átkapcsol az alacsony nyomatékú csőre. 

Amennyiben a késztermék villanymotort is fog tartalmazni, a tengely egy fogas tárcsát is 

tartalmaz, ami összeköttetésben áll a motorral így az képes az övet elektronikus vezérléssel 

megfeszíteni.  A gyárban két különböző tengely gyártócella létezik. 

Az LL tengely sor két önálló körasztalos állomásból áll, amin két fő dolgozik. 

Megnevezéséhez köthetően csak LL verziót képes gyártani, de abból a STD és a PP típust 

is. A sor ciklus ideje az előbbinél 13,5; átfutási ideje 42,5 másodperc, míg az utóbbinál a 

ciklusidő 15,5; az átfutási idő pedig 45,5 másodperc. A szerelvényeket 30-asával standard 

EK1-es ládába csomagolják, amiket anyagmozgató szögvas kocsikon tárolnak és 

szállítanak, kocsinként maximum 20 ládát. 

Az LLA tengely sor egy összetett, futószalag koncepciójú gyártógép, amin három fő 

dolgozik. Megnevezéséhez hűen csak LLA verziót képes gyártani, de abból a STD és a PP 

típust is. A sor ciklus ideje mindkét esetben 15,5 másodper, míg átfutási ideje 39,5 

másodperc. A szerelvényeket 24-esével standard EK1-es ládába csomagolják, amiket 

anyagmozgató szögvas kocsikon tárolnak és szállítanak, kocsinként maximum 20 ládát. 
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Az SVP cső ugyanazon a struktúra szinten helyezkedik el, mint a tengely. Egy hajlított 

fémcsőbe alumínium és acélgolyókat töltenek. A cső egyik végét egy MGG 

gázgenerátorral zárják le, míg a másikat egy műanyag klipsszel ellátott záró elemmel. Egy 

közúti baleset esetén az utasok gyakran nem a számukra legbiztonságosabb pozícióban 

ülnek a járműven, illetve téli időben a kabát eltarthatja a hevedert a személy testétől, ami 

növeli a sérülések bekövetkeztének esélyét. Az ütközés előtti utolsó tized másodpercekben 

a gázgenerátor feszültséget kap és elrobban. Az általa keltett nyomás elindítja a golyókat, 

amik kapcsolatba lépnek a tengelyen kialakított kosarakkal és elforgatják azt. Így a 

heveder ráfeszül az utasra és megfelelő pozícióba hozza, tulajdonképpen előkészíti őt az 

ütközés bekövetkeztére.  

A cső szerelvények között funkció és gyártófolyamat szempontjából különbség nincs, bár 

méreteikben vannak különbségek. 

A gyárban két különböző csőtöltő gyártósor létezik.  

Az körasztalos csőtöltő három önálló 

állomásból áll, amin egy fő dolgozik. A sor 

ciklus ideje 24; átfutási ideje pedig 29,5 

másodperc. Az elkészült szerelvényeket 

30-asával standard EK1-es ládába 

csomagolják, amiket anyagmozgató 

szögvas kocsikon tárolnak és szállítanak, 

kocsinként maximum 20 ládát. Az AFC 

csőtöltő egy összetett, futószalag 

koncepciójú gyártógép, amit három 

operátor kezel. A sor ciklus ideje 6,5; átfutási ideje pedig 51,5 másodperc. Az elkészült 

szerelvényeket 30-asával standard EK1-es ládába 

csomagolják, amiket anyagmozgató szögvas 

kocsikon tárolnak és szállítanak, kocsinként 

maximum 20 ládát.  

 

A kapcsolóház egy kiegészítő szerelvény, ami az 

LLA tengelytípusnál szükséges. A műanyag ház 

egy gázgenerátort és egy fém kapcsoló lemezgyűrűt 

19. ábra: SVP cső a biztonsági övben 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: R230.2 
termékoktatás 

20. ábra: LPA, kapcsolóház 

Forrás: Autoliv CAD model 
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tartalmaz. Az LLA funkció működésbe lépésekor az MGG elrobban, a piston kiugrik és 

nyomást gyakorol a tengely szerelvényen lévő gyűrűre. Ez aktiválja a második torziós 

tengelyt. A gyárban mindössze egyfajta kapcsolóház gyártósor létezik, ami két önálló 

állomásból áll, amin egy-egy fő dolgozik. A sor ciklus ideje 11,5; átfutási ideje pedig 23,3 

másodperc. Az elkészült szerelvényeket 50-esével standard EK1-es ládába csomagolják, 

amiket anyagmozgató szögvas kocsikon tárolnak és szállítanak, kocsinként maximum 20 

ládát. 

 

A PPMI motor a gyár legösszetettebb első szintű szerelvénye, a gyártósora pedig 

automatizáltságot tekintve a legfejlettebb. A PPMI tulajdonképpen egy a gépjármű 

fedélzeti computerével kommunikáló programozott ECU 

által irányított villanymotor, ami mechanikai kapcsolatban 

áll a tengellyel. Egyrészt az ütközés előtti elő-előfeszítésért 

felelős (amennyiben a baleset nem következik be a 

biztonsági öv még mindig használható marad, mivel se a 

torziós tengely nem tör el, sem a gázgenerátor nem robban 

el), másrészt kényelmi funkciói vannak (például az autó 

szenzorai a szem lecsukódása esetén jeleznek az övnek 

és a villanymotor kicsit megrángatja a vezetőt). 

 

A PPMI sor egy futószalag koncepciójú gyártógép, amin három operátor dolgozik. A sor 

ciklus ideje 8,5; átfutási ideje pedig 123,5 másodperc. Az elkészült szerelvényeket 17-

esével standard EK2-es ládába csomagolják, amiket anyagmozgató szögvas kocsikon 

tárolnak és szállítanak, kocsinként maximum 10 ládát. 

 

Ezeket az első szintű szerelvények egy termelési részleghez tartoznak és összefoglaló 

néven BG-nek hívják őket cégen belül (a német Baugruppe szóból, angol neve Subassy).  

 

A retraktor az a második szintű szerelvénye a biztonsági övnek, amiben a korábban 

felsorolt tengelyt, csövet, motort és kapcsolóházat egy közös házba összeépítik. A cégen 

belül a „retraktor” mellett az „automata” elnevezést is használják erre a termékre, vagyis a 

szó nem a sor automatizáltságára utal, hanem a termék készültségi szintjére.  

A beépülő szerelvények funkciói itt kapcsolódnak össze, illetve tovább előszerelő 

gyártócellákat nem igénylő funkciókat is kap a termék. Az első a WS (Webbing Sensitive) 

21. ábra: PPMI villanymotor 

és tengely kapcsolódása 

Forrás: Autoliv oktatási anyag: 

R230.2 termékoktatás 
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szenzor, aminek funkciója, hogy a heveder hirtelen sebességváltozásakor blokkolja az 

övet. Ez egy mikro-mechanikai szenzor, ami három alkatrészből áll és a retraktor soron 

kívül szigetszerűen, kézzel szerelik őket. Mivel kézi szerelésről van szó a gyártókapacitása 

szabadon bővíthető. A fogazott szélű műanyag korongba egy rugót és egy fém tömeget 

építenek, ami a tengellyel együtt forog és az övet blokkoló elem egy pinjét is fogja. 

Nagyobb sebességváltozás esetén a tömeg tehetetlenségéből adódóan a korong nem forog 

együtt a tengellyel és kivezényli a blokkoló elemet úgy, hogy a pint visszafogja. 

 

 

A CS (Car Sensitive) szenzor nem igényel gyártócellán kívüli előszerelést. Két részből 

áll: egy acélgolyóból és egy műanyag házból. A gépjármű dőlésszögének, vagy az autó 

sebességének változásakor a golyó elhagyja az eredeti pozícióját kosárban és feltolja a ház 

karját, ami beakad a WS egyik fogába. Így az már nem forog együtt a tengellyel és 

ugyanúgy blokkolja az öv mozgását, mint a heveder sebességváltozása esetén.  

 

   

22. ábra: CS szenzor (bal) és WS szenzor (jobb) 

Forrás: Autiliv CAD model 

23. ábra: KiSi kerék 

Forrás: Autiliv CAD model 

 

A KiSi, vagyis gyermekbiztonsági kerék egy három fogaskerékből álló rendszer, ami 

képes az öv blokkoló funkcióit aktiválni és deaktiválni is. A funkció lényege, hogy 

bekapcsolt állapotban az ott utazó ne tudjon kibújni az övből, azaz heveder ne legyen 

képes lecsévélődni tengelyről. 

Az ilyen felszereltségű automata esetén teljesen ki kell húzni a hevedert. A tengelyvégre 

szerelt hajtókerék kapcsolófoga ekkor összeér a bekapcsoló-kerék kapcsolófogával, a 

szerkezet a forgástengelyen elfordul, a kulisszában lévő záró-elem ráfeszül a WS külső 

fogazására és csak a visszafelé csévélést engedi. 

Ekkor az övből csak a biztonsági öv zárból történő kikapcsolás révén lehet ”szabadulni”. 

Meghatározott visszaengedett heveder esetén fellép az az állás, hogy a hajtókerék kapcsoló 
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foga egy állásba kerül a kikapcsoló fogaskerék kapcsoló fogával. A szerkezet most a másik 

irányba fordul el, a záró elem kiemelődik a T-tömeg fogazatából, a tengely szabadon 

forgatható mindkét irányban. A bekapcsolás csak abban az esetben automatikus, ha 

annyira ki lett húzva a heveder, hogy a kapcsoló fogak összeérjenek. Ez a majdnem 

teljesen kihúzott állapot! Tehát az utas bekötheti magát úgy is, hogy a KiSi-t nem 

aktiválta! Ez a funkció hasznos gyerekek és gyermekülések rögzítéséhez is. 

A KiSi kerék szerelése nagyon kényes, hiszen amennyiben a felszereléskor a 

fogaskerekek nem megfelelő pozícióban állnak a blokkolás nem megfelelő mértékben 

kihúzott hevedernél következik be (ez igaz a visszakapcsolásra is). Éppen ezért hozzá 

külön automatikus szerelő állomás szükséges, ami az alacsony KiSi-s igények miatt nem 

található meg mindegyik automata gyártósoron. 

A retraktor soron az állomások és operátorok száma, a csomagolási mennyiség, valamint 

az átfutási és ciklus idő is terméktípusonként változik (lásd 2. táblázat: Retraktor sori 

adatok). Mindegyik gyártócella úgy lett kialakítva, hogy mind a négy terméktípust képes 

legyen legyártani, azonban a gépek jobban beállíthatóak és jobban finom hangolhatóak, ha 

csak PPMI-os terméket vagy csak standard terméket gyártanak rajta (azon belül LL és 

LLA is gyártható). 

 

2. táblázat: Retraktor sori adatok 

 STD LL STD LLA 
STD LLA 

(KiSi) 
PP LL PP LLA 

PP LLA 

(KiSi) 

Állomások (db) 5 6 7 6 6 7 

Operátor (fő) 5 6 7 6 6 7 

Átfutási idő 

(mp) 
185,5 239,0 279,0 249,5 261,5 301,5 

Ciklusidő (mp) 13,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 

Csomagolási 

mennyiség 

(db/láda) 

15 12 12 8 8 8 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A gyártásban jelenleg három sor rendelkezik KiSi szerelésre alkalmas géppel. Az 

automatákat minden esetben EK2-es ládába csomagolják, és szögvas kocsin tárolják és 

szállítják; szögvas kocsinként maximum 10 dobozt. Az elkészült retraktort ezután a 

készterméket gyártó cellákhoz szállítják. 
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A késztermék elkészítéséhez az automatán túl az utolsó sornak három további nem 

raktárból származó anyagra van szüksége. 

Az etikett-et, a hevederfordítót és bizonyos esetekben a végvasat a WS-hez hasonlóan 

szigetszerűen az anyagáramon kívül készítik el. Az elsőnek a termék azonosításában, míg 

a másik kettőnek a különböző autófajtákba való beépítésében van szerepe. Mivel mind az 

etikett nyomtatása, mind az előszerelés (általában szegecselés) a korábban említett 

gyártósorokhoz képest elenyésző beruházási költséggel bővíthető, így kapacitása könnyen 

növelhető.  

Azonban a magába a biztonsági övbe kerülő levágott, levarrt hevederhez teljes 

gyártócella szükséges. A nyers heveder több száz méter hosszú tekercsekben érkezik a 

vágógépekhez. A gyártócella két hevedervágó és két varrógépet tartalmaz. A két 

vágógépet egy fő is megfelelően el tudja kezelni, míg a varrógépekhez külön személy kell. 

Első lépésként a nyers hevedert az ultrahangos vagy forrókéses vágógépbe fűzik, amit az a 

beállított hosszúságúra levág és kiad az operátornak. Ő ezt továbbítja a varrógépek felé, 

ahol egy stiftet belevarrnak és ládázzák azt. A 

stift lesz a felelős azért, hogy az öv elakadjon a 

tengelyben és ne csússzon át rajta. A varrat 

minősége igen fontos, mivel ütközéskor jelentős 

erőhatásnak kell ellenállnia.  

Egy hevedervágó ciklusideje 10,5; átfutási ideje 

pedig 950 másodperc. Ennek oka, hogy a 

vágógépek és a varrógépek között nincs egy 

darabos áramlás, hanem 25-ös batch-enként 

továbbítják azt. Az elkészült levágott, levarrt hevedereket 25-ével standard EK2-es ládába 

csomagolják, amiket görgős gravitációs polcokon tárolnak.  

 

A készterméket gyártó sorokat „Konfekció” soroknak nevezzük. A raktári alkatrészeken 

túl munkájához szüksége van az automatára, a vágott hevederre, az előszerelt 

hevederfordítóra és végvasra is. A gyárban két különböző készterméket gyártó cella 

létezik.  

Bár mindkettő ugyanazokat a feladatokat látja el - azaz befűzi az övet a tengelybe, felfűzi 

és felvarrja rá a használathoz szükséges elemet, majd egy különálló gépen leteszteli az öv 

funkcióit és tűréseit – az egyes gyártósorok vagy a standard vagy a PPMI-os termékeket 

5. kép: Vágásra váró hevederek 

Forrás: saját kép 
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képesek elkészíteni. Amíg standard gyártósoron négy fő dolgozik, aminek ciklus ideje 25 

másodperc, átfutási ideje 116,5 másodperc. Addig a PP gyártósoron öt fő dolgozik, 29 

másodperc ciklusidővel és 175,1 másodperces átfutási idővel. Az elkészült termékeket 

vevőtől és típustól függően csomagolják és palettát építenek a gyártócella mellett. A 

raktári kiszállítás átadóhelyére pedig kézi hidraulikus raklapemelővel szállítják. 

 

7.2 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

 

Abból a tényből kifolyólag, hogy a vállalat életvédelmi berendezéseket gyárt a „Quality 

First” szemlélet igen fontos és nagy hangsúlyt kap a mindennapi munkavégzés során a 

beérkezéstől a kiszállításig. A vállaltnál teljeskörű minőségszabályozási rendszer (TQM) 

van jelen, ami gyártást megelőző műveletekre (fejlesztés, beszerzés), a gyártásra, a 

gyártást követő műveletekre (csomagolás, értékesítés, vevőszolgálat), és a kapcsolódó 

műveletekre (raktározás, dokumentációk) is kiterjed.8 

A beérkező alkatrészekből és szerelvényekből a vállalatirányítási rendszer 

mintavételezésre és laboratóriumi ellenőrzésre ad utasítást, aminek bukása esetén az egész 

batch-et zárolja. Ezen felül a rendszer napi szinten kér be az egyes gyártósorokról is 

kiértékelendő mintákat. 

A beérkezéstől a kiszállításig a rendszer felügyeli az egyes tételek mozgását a gyártási 

igény kiírásától az elkészült darabok regisztrálásáig (félkész és készterméket is). Így egy 

esetleges minőségi hiba esetén azonosíthatóak az érintett darabok, sorok, vevők és 

mennyiségek. 

A terméktervezés időszaka alatt a mérnökök azonosítják a termék és a gyártási folyamat 

azon pontjait, ami vagy törvényi előírásból fakadóan kötelező előírás (Critical 

Characteristic: „CC"), vagy vevő által előírt specifikáció (Special Characteristic: „SC”). 

Ezeket az értékeket megkülönböztetően kell kezelni a termelési folyamat alatt. Például a 

biztonsági övben lévő heveder színe a vevő számára fontos tulajdonság, de amennyiben 

hiba történik, nem veszélyeztet emberéletet. Ezért ezek besorolása „SC”. Ellenben 

amennyiben a termék szakító szilárdsága nem megfelelő, könnyen járhat egy baleset 

esetén súlyos következményekkel. Ezért ezek besorolása „CC”. 

A termék gyártása folyamán lévő összes lépést, azok lehetséges hibaképeit és hatásait a 

termékhez tartozó P-FMEA tartalmazza. Ez a dokumentum megvizsgálja egy 

                                                           
8Dr. Körmendi Lajos, Dr. Pucsek József: A logisztika elmélete és gyakorlata 98. oldal 
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folyamatlépés lehetséges hibáinak a súlyosságát, előfordulási gyakoriságát, meglévő 

detektálását és értékeli őket egy 1-10-ig tartó skálán. (Az SC súlyossága mindig 7 vagy 8, 

míg a CC súlyossága mindig 9 vagy 10). A három szám szorzata adja meg az adott 

hibamód RPN értékét. Az RPN a Rizikó Priorizációs Szám az adott hiba javításának 

fontosságát mutatja meg egy ezres skálán. A cél, hogy ezek az értékek minél közelebb 

legyenek az 1-hez, vagyis folyamatos minőségügyi fejlesztés alapját adják. Amennyiben 

egy érték valamilyen oknál fogva meghaladja a 100-at akkor arra azonnali rövid és 

hosszútávú akciót kell hoznia a cégnek. 

Annak érdekében, hogy a gyártási folyamatok állandóan fejlődhessenek a termelési 

területek rendszeres un. Go&See folyamatfejlesztési auditokat tartanak. Ez alatt az audit 

alatt a mérnökség átnézi az adott gyártócella vagy sor összes kapcsolódó dokumentumát, 

összevetik őket egymással és a valósággal a soron, és amennyiben eltérést tapasztalnak, azt 

javítják. Ezután a gyártósoron letesztelik az összes szenzort és ellenőrzést és potenciális 

hibaforrásokat keresnek. Megnézik, hogy (a szándékosságot kizárva természetesen) a 

gépeket és vizsgálatokat át lehet e verni nem megfelelő anyagkezeléssel, folyamat 

megszakítással, - ismétléssel, - kihagyással. A talált hibákat összegzik és javítják a 

megadott határidőkre. Azonban megjegyzendő, hogy amennyiben CC-t érintő hibát talál a 

mérnökség az azonnal 8D köteles lesz (lásd később). 

A gépi folyamatok megbízhatóságát a mérnökség éves folyamatképesség vizsgálatokkal 

ellenőrzi, illetve gépképességet is vizsgál minden átalakítás és karbantartási munkálat után. 

A gyártógépek az automatikus ellenőrzéseket saját maguk ellenőrzik napi szinten, ezt 

géplekérdezésnek hívjuk. Lényege, hogy gépet irányító PLC-ben van egy programmód, 

ami előre elkészített hibás darabok érkezését várja és figyeli, hogy a neki megadott, a 

preparált darabon meglévő hibaképeket észreveszi-e. A program addig nem engedi a gépet 

tovább működni, míg a géplekérdezés sikerrel nem végződött. Ezért fontos, hogy a 

preparált, definiált hibákat tartalmazó darabok mindig a gyártócella rendelkezésére 

álljanak és szintén validálva legyenek a labor által. 

Előfordulhat, hogy olyan hibakép jelentkezik, amit géppel nem tudunk ellenőrizni 

(például hajszálrepedés egy műanyag felületen). Ekkor vagy a gyártósorra, vagy a 

késztermék sor után egy további ellenőrző funkciójú személyt tesznek, akinek feladata, 

hogy az elkészült darabokat a neki megadott hibaképekre leellenőrizze. Ezt a 

tevékenységet IIP-nek (Interim Inspection Plan - Ideiglenes Ellenőrzési tervnek) nevezzük. 

Ez a tevékenység sokszor huzamosabb ideig is megmaradhat, ezért a VSM-be is beépült 

jelen esetben az konfekció sorok után. 
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Mindazonáltal előfordulhat, hogy új hibakép jelentkezik a rendszerben. Ha ez 

bekövetkezik, az érintett készleteket azonnal zárolják és leválogattatják adott hibaképre. 

Amennyiben ez a hiba SC vagy CC karakterisztikát érint, akkor 8D kötelessé válik. A 8D 

egy a Ford-nál kifejlesztett problémafelvető, - elemző, és fejlesztő módszer. A 8D a 

következő lépéseket írja elő: 

1D: Problémamegoldó, kereszt funkcionális csapat felállítása. 

2D: Probléma pontos és részletes definiálása. 

3D: Azonnali, de ideiglenes intézkedések megtétele a hiba hatásának lehatárolására. 

4D: A hiba gyökér-okának meghatározása megfelelő eszközökkel (5WHY, ISHIKAWA) 

5D: A szükséges javító intézkedések meghatározása ellenőrzési tervekkel, 

6D: Javító intézkedések bevezetése. 

7D: Megelőző intézkedések meghozatala az ismétlődő előfordulás megakadályozására. 

8D: A csapat eredményeinek kiértékelése és zárás. 

 

A magas fokú minőségtudat, a fejlett minőségbiztosítási módszerek és a minőség javító 

intézkedések adják meg az Autoliv versenyelőnyét a versenytársaival szemben. 

 

7.3 R230.2-ES TERMÉK A JÖVŐBEN 

 

Az R230.2-es biztonsági öv termékcsalád jelenleg is növekedési periódusban van. Vele 

egyidejűleg az R200.2 és R30-as termékek viszont már kifutó terméknek számítanak. A 

következő években a termelés volumene 30-50%-al fog növekedni. Pontos adatot nem 

lehet mondani, mivel egyrészt egyéves időtávon túl már csak negyedéves átlag, kétéves 

időtávon túl csak éves átlag igényekkel tudunk számolni, másrészt a még el nem döntött, 

meg nem erősített projectek is nagyban befolyásolják a pontos értékeket. Mint például a 

Daimler MFA2-es project-e (lásd: 6. Melléklet: R230.2 Vevői igény előrejelzés).  

Az 6. mellékletben látható igény és kapacitásdiagramokon látni lehet, hogy az előre 

jelzett vevői igényeket, a tervezett sorok előreláthatóan milyen mértékben tudják majd 

lefedni. Figyeljük meg, hogy az első szintű szerelvények esetén az előre tervezett kapacitás 

előre és jóval meghaladja a várható igényeket, míg az automata és konfekció tervezett 

kapacitása még nem éri el azt. Ennek oka, hogy az első szintű gyártósorok sokkal nagyobb 

kapacitásúak, mint az anyagáram későbbi szereplői (egy AFC csőtöltő képes ellátni három 

automata sort és hat konfekció sort). Így bár az új gyártósort be kell szerezni a biztos 
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igények lefedéséhez, a teljes kapacitására nincs szükség. Viszont amennyiben a meg nem 

erősített igények mégis realizálódnak, az nem indokol új befektetést. 

Az 7. mellékletben lévő terméktípus megoszlási diagramokon látni lehet, hogy a 

legnagyobb darabszámban értékesített termék jelenleg is és továbbra is a STD LL termék 

lesz a (az adatok bázisa a 2017-es szerződött havi átlag igény, míg a vizsgált jövőbeli 

időszak a 2021-es év átlagos havi lehívása). Eladási volumene a következő 4 évben több, 

mint 31,07%-ban fog növekedni. Azonban a többi terméktípus nagyobb intenzitású 

növekedése miatt arányaiban 43,67%-ról 38,07 %-ra fog csökkenni.  

A STD LLA termékhez ebben az időszakban 36,76%-os növekedési terv van csatolva, 

arányaiban viszont bár nála is visszaesés mutatható, a STD LL-hez képest elhanyagolható 

mértékben 26,85 %-ról 24,65%-ra. 

A PPMI-os termékek iránti kereslet a következő négy évben intenzív növekedést mutat. 

Az előállított darabszáma a PPLL-es termékeknek 81,84%-al fog növekedni, míg a 

PPLLA-s terméknek majdnem megduplázódik a maga 95,93%-os növekedésével. A 

termékpalettában lévő arányaikat tekintve is növekedés mutatható ki természetesen az LL-

es verzió 15,71%-ról 19,19%-ra növekszik, az LLA-s verzió pedig 13,77%-ról 18,10%-ra. 

Bár az igény / kapacitás diagramokat 2021-ig láthatjuk, a megbízhatóságuk romlik, 

ahogy távolodnak tőlünk az időben. Először havi adatokat, majd negyedéves, végül csak 

éves adatokat szolgáltatnak. De ez teljesen természetes, mivel a piac - főleg az autóipar - 

egy rendkívüli mértékben és sebességben változó terület. 

Abból kifolyólag, hogy egyrészt 2019-ig még negyedéves lebontásokat láthatunk a 

kapacitásterveken, másrészt a csarnokba érkező gyártósorok elrendezési tervei is addig az 

időszakig vannak meg. Az anyag és információ áramlás szervezésekor, ha terméktípus 

volumennel vagy megoszlással kell számolni, akkor a 2018-as negyedik negyedévének 

havi átlagainak megoszlásával fogunk számolni. Ez a következő: STD LL: 41,61%; STD 

LLA: 26,70%; PPLL: 16,67%; PPLLA: 15,12%. (lásd: 7. melléklet: Terméktípus 

megoszlási diagramok).  
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8. ÉRTÉKÁRAM ELEMZÉSEK 

 

Az R230.2-es gyártófolyamat leggyengébb pontjainak megtalálásához a termelést több 

aspektusban is vizsgálnunk kell. A megfelelő adatok elérése érdekében meg kell 

határoznunk, hogy az egyes tényezőkhöz kapcsolódó adatokat milyen módokon vegyük 

fel. A diplomadolgozathoz szükséges adatok közül a gyártócellák és munkaidő 

kihasználtságát (OEE és LMPU) reprezentatív primer felvétellel, a raktári területeket, 

szállítási útvonalakat és munkavédelmi szempontokat teljes körű primer felvétellel kell 

meghatároznunk.9 Alulról felfele haladva először az egyes termék elkészülését, mint 

különálló anyagáramot kell vizsgálnunk Value Strem Mapping segítségével.10 Majd az egy 

AMG-t alkotó sorok összességét, mint különálló szervezeti egységet. Végül a teljes 

kapcsolódó gyártási kapacitást vizsgálva kell megállapítanunk azokat a pontokat, ahol be 

kívánunk avatkozni. 

 

8.1 ÉRTÉK ÁRAM TÉRKÉP ELEMZÉS (VSM) 

 

Az időszükséglet tekintetében elegendő a négy fő terméktípus egy-egy referencia 

cikkszámát végigkövetni a termelésen, mivel ezeken belül ciklusidő változást nem tartunk 

számon. A KiSi-vel kiegészített verziókat nem tekintjük, mivel az állomás nem az 

automata gyártósor szűk keresztmetszete és ilyen gyártás esetén erre a gépre extra 

létszámot rendelnek el, így az átfutási időket nem befolyásolja, míg a sor specifikus 

teljesítménymutatókat természetesen igen. A négy termékcsaládhoz felrajzolt értékáram 

térképeket a 10-13. mellékleteken láthatjuk. A térképek felrajzolásához nem csak egy 

alkatrészt követtünk végig az adott cikkszámhoz vonatkozóan, hanem minden ágat 

feltüntettünk a megfelelő következtetések levonása végett. A VSM-eket az automata 

gyártócella két részre osztja: az első szintű szerelvények egymással párhuzamos ágaira és a 

készáruba beépülő első és második szintű szerelvények egymással párhuzamos ágaira. 

Láthatjuk, hogy a konfekció gyártósorba becsatlakozó anyagáramok száma konstans, míg 

az automatába becsatlakozók száma típusonként változik. LL esetén 3; LLA esetén 4; PP 

LL esetén 4; míg PP LLA esetén 5. Másként fogalmazva, a termék elkészítéséhez 

szükséges alkatrészek és szerelvények összeszervezését tekintve a legbonyolultabb a PP 

                                                           
9Dr. Prezenszki József, Logisztika II; 235.oldal  
10 Dr. Pécely György, Péczely Csaba, Lean3, Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben 234. oldal 
alapján 
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LLA, míg a legegyszerűbb a STD LL. A termelésben előfordul az egyes szerelvényeknek 

vagy késztermékeknek az IIP tevékenysége. Ezek közül a VSM-ben csak a késztermék IIP 

maradt feltüntetve mivel majdnem állandónak mondható. Az értékteremtési és átfutási 

időket és arányaikat kétféleképpen is vizsgálhatjuk. A teljes arányszámot úgy kapjuk meg, 

ha az összes anyagáram összes értékteremtését elosztjuk az összes anyagáram összes 

átfutási idejével. Míg a rész arányszámnál a párhuzamos műveletekből csak a 

leghosszabbat tekintjük. Így csak a ténylegesen eltelt időt kapjuk meg a folyamat 

indításától annak befejezéséig. Az ily módon felvett idők megtalálhatóak a VSM térképek 

sarkában lévő összegző résznél, illetve a belőlük kalkulált értékteremtési arány 

megtalálható a 3. táblázatban. 

3. táblázat: Terméktípusok értékteremtési aránya. 

 STD LL STD LLA PP LL PP LLA 

Átfutás, teljes 180 óra 172 óra 138 óra 177,7 óra 

Értéktemetés, teljes 1378 mp 1461 mp 1630 mp 1665 mp 

Arány, teljes 0,21% 0,24% 0,33% 0,26% 

Átfutás, párhuzamos 97 óra 91 óra 82,9 óra 86,2 óra 

Értékteremtés párhuzamos 368 mp 412 mp 480 mp 493 mp 

Arány, párhuzamos 0,11% 0,13% 0,16% 0,16% 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az adatokat megvizsgálva láthatjuk, hogy amennyiben az egyes anyagáramokat 

párhuzamosnak tekintjük a legjobb eredményt a PP-s termékeknél sikerült realizálni, a 

legrosszabbat a STD LL-nél. Ha viszont a teljes átfutási és értékteremtő időket nézzük, 

akkora legjobb aránnyal a PP LL rendelkezik, legrosszabbal pedig ismét a STD LL. 

Ennek az az egyszerű oka van, hogy a jelenlegi pufferek veszik figyelembe az adott 

termékhez szükséges elkészülési időt. Adott gyártócellának egy megadott területnyi helye 

van a szerelvények tárolására. Azonban mivel a csomagolási egysége a STD LL-nek jóval 

több darabot tartalmaz (15db /doboz), mint a PP-s termékek esetén (8 db/doboz). Így az 

ugyanakkora (fizikai) méretű pufferbe nagyobb készletek férnek el, ami hosszabbítja a 

várakozási időket. Hibaként felvethetjük, hogy az egyes pufferek nagysága nem időben 

vagy (idővel korrigált) mennyiségben, hanem területben van megadva. A VSM készítése 

közben felvett gyártósori adatokat a 9. melléklet tartalmazza. Megvizsgálva az egyes 

sorhoz tartozó ciklusidőket, megállapíthatjuk a bizonyos időszak alatt realizálható 

maximum darabszámot,11 amit az alábbi grafikonok mutatnak.   

                                                           
11 Nem a ciklusidőket ábrázoljuk, mivel a későbbiekben - amikor több, különböző kapacitású sort is nézünk - 
az összehasonlítások nehézkessé válnának. 
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24. ábra: Elméleti maximum lehozatal terméktípusonként (egy anyagáram) 

Forrás: Saját szerkesztés  
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Az egy anyagáramot vizsgált értékáram térkép szerint a leglassabb résztvevője a 

gyártási folyamatoknak a készárut gyártó konfekció sorok. Az olyan gyártási folyamat, 

ahol az utolsó résztvevő a leglassabb olyan szempontból előnyös, hogy a húzó rendszer 

megvalósítható, hiszen az előtte lévőek képesek kezelni az igényit, még gyakoribb átállás 

mellett is. Hátránya, hogy nem megfelelő felügyelet mellett a gyorsabb szerelvényt gyártó 

sorok hatalmas puffereket hozhatnak létre. Azonban egy termelési terület ritkán tart 

mindössze egyet-egyet az összes sortípusából. Főleg, ha az egyes gyártócellák ciklusideje 

ilyen hatalmas mértékben eltérő. Ezeket az időbeli különbségeket a vállalat oly módon 

igyekezett kiegyenlíteni, hogy az egyes sorfajtákból egymást kiegyenlítő darabszámot 

telepített egymás után, felépülési sorrendbe és különálló egységként kezeli őket, ezt AMG-

nek nevezzük. 

 

8.2 AMG ANYAGÁRAM ELEMZÉS 

 

Ahogy az új gyártócellák folyamatosan érkeznek, számukra megfelelő helyet kell 

biztosítani. Ezért az elmúlt három évben hatalmas bővítések voltak a cégnél, ami alatt a 

gyár területe és létszáma kétszeresére nőtt. Jelenleg három csarnok alkalmas 

sorozatgyártásban történő termelésre. Növekvő alapterületi sorrendben ezek a III; IV; IX 

és XII. csarnokok (lásd: 14. melléklet: Sopronkövesdi Autoliv gyártócsarnokok). 

A IV. csarnokot teljesen lefedi a zárszerkezetek (K12A, K12E és TPC) gyártása. A IX. 

és XII. csarnokon pedig az R230.2 az R30 és az R200.2 megmaradt gyártócellái osztoznak 

meg.  

A jövőbeli terv alapján a megmaradt R200.2 és R30-as termelés átköltözik a jelenleg 

üresen álló III. csarnokba, hogy helyett adjon az új R230.2-es soroknak. A költözés terv 

szerint még idén nyáron megkezdődik. E költözési terv és az új gyártósorok megérkezési 

üteme alapján lett kialakítva a IX. és XII. csarnok 2018 év végi tervezett layout-a (lásd: 16. 

melléklet: Eredeti terv 2018 Q4 layout). 

Az elrendezés úgy lett kialakítva, hogy a termék a csarnok egyik végéből a másikba 

haladva épüljön össze és az egyes sávok (anyagáramok) ugyanakkora kapacitású sorokat 

tartalmazzon. Így csökkentve a keresztbe gyártásokat a termelésben. 
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Megjegyzendő, hogy amennyiben egy termelési 

terület egy ilyen anyagáramot foglal magába (volt 

rá példa, azonban 2015-ben egy szervezeti 

átalakulás keretében megszűnt), akkor azt AMG-

nek, Önálló Termelési Csoportnak nevezzük. Az 

AMG szervezete magába foglalja a terméke 

legyártásához szükséges összes gyártósor fajtát és 

ezen belül önálló termelési döntéseket hozhat. Ez az 

anyagáramra vertikális szervezeti forma jelenleg 

nincsen meg, mivel a gyors bővülések között 

inkább a specializálódott mérnökségre volt szükség 

a termelésben. Ezért 2015-ben az anyagáramra 

horizontális termelési csoportokat, un. Platformokat 

hoztak létre. A három platform a termelést a 

következőképpen osztotta fel: Első szintű 

szerelvény (BG platform); második szintű 

szerelvény (Automata platform); készáru gyártó 

sorok (Konfekció platform). Igaz, ez a szervezeti 

felépítés nagyobb kommunikációs odafigyelést 

követelt (lévén egy terület se tudott készterméket 

gyártani a másik kettő nélkül), a mérnökséget 

specializálni lehetett az adott sorokra, így gyorsabb 

betanulást és mélyebb ismeretet biztosítva.  

 

Az előre jelzett vevői igények lefedéséhez négy 

teljes és egy hiányos anyagáramot kell felépíteni. 

Ebből már most lehet következtetni arra, hogy az 

utolsó „csonka” anyagáramban lévő 

szerelvényekből az anyagáramok nem lesznek 

képesek eleget előállítani. Így előre vetítve az 

anyagáramot két irányból kell majd szervezni. Az 

esetleges bővítésekhez, vagy egyéb célokra a 

csarnok szélén marad kihasználatlan terület.  
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A terv alapján egy anyagáram vagy AMG a következő gyártósorokat fogja tartalmazni: 

egy LLA tengely sor, két LL tengely sor, egy kapcsolóház szerelő sor, egy AFC csősor 

vagy két körasztalos csősor, egy PPMI sor, három automata gyártócella, négy standard 

konfekció gyártósor, két PP konfekció gyártósor, valamit két darab hevedervágó, hozzá 

tartozó varrógépekkel, hogy az a 25. ábrán látható 

A WS szerelés, etikett nyomtatás, hevederfordító/vezető és végvas szerelés nincsen 

betervezve az anyagáramban - ennek többek között fizikai akadályai vannak - hanem 

folytatja a sziget elrendezésű munkát a csarnok egyik végében. 

Az egyes gyártócellákhoz tartozó idő, létszám és teljesítmény adatokat a 9. melléklet 

tartalmazza. A javító intézkedések kidolgozásánál csak teljes operátori létszámhoz tartozó 

adatokat használunk. A több vagy kevesebb dolgozóval lévő felállások a termelés leveling-

jéhez szükségesek, a tervezéshez nem. Továbbá a gyártósorokat, amelyek fizikailag nem 

érkeztek meg - így a kapacitás rájut jutó hányada nem ismert – egy meglévő gyártósor 

adataival pótoljuk. Amennyiben a fő vevője a sornak ismert, akkor egy ahhoz hasonlót 

veszünk be a vizsgálatba 

A layout-ról megállapítható, hogy a folyamatos áramlás rengetegszer megszakad, 

anyagszálanként legalább háromszor. Bár a gyártósorok a termék felépülése alapján 

vannak sorba rendezve, még így is hasonlít a szigetgyártáshoz. 

Anyagáram szempontjából pedig kérdéses, hogy a terület legvégén elhelyezett 

hevedervágók megfelelő helyen vannak-e? Mivel ezáltal van egy szerelvényünk, ami 

szembe megy az áramlással, még ha csak egy lépést is. 

Vizsgáljuk meg újra a gyártósorok elméleti maximum lehozatalát egy AMG-re 

vonatkozóan. Ahogy korábban említettük azért nézünk darabszámokat, mert így 

könnyebben összehasonlíthatóak a halmozott eredmények, mint ha a ciklusidőket 

ábrázolnánk. Az egy AMG anyagáramban lévő sorok összefoglalóját a 4. táblázat, a 

termelés kiegyenlítettségét pedig a 26. ábra mutatja. 
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4. táblázat: AMG-t alkotó gyártósorok és ciklusidők 

 

Ciklusidő 

(mp) 

Sorok száma 

(db) 

Konfekció sor - PP 29 2 

Konfekció sor - STD 25 4 

Hevedervágó 10 2 

Automata sor 15 3 

Tengely sor - LLA 15,5 1 

Tengely sor - LL 13,5 2 

Csőtöltő sor - AFC 6,5 1 

Csőtöltő sor - körasztal 18,5 0 

WS előszerelő 7 1,5 

Kapcsolóház sor 11,5 1 

Motorsor 8,5 1 

Előszerelő sziget 16,5 2,5 

Etikett nyomató 13,5 2 

Forrás: saját szerkesztés, csarnokrajz alapján 

 

 

26. ábra: Elméleti maximum lehozatal egy AMG-n belül 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

A táblázatban meg vannak adva az adott sorokhoz tartozó átlagos ciklusidők és az 

AMG-ben lévő sorok darabszáma. Ahol ez az érték (sorok száma) nem egész szám, ott az 
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anyagáramon kívüli szigetgyártás történik, és az érték az összes ilyen módon gyártó 

állomás száma leosztva az ellátandó anyagáramok számával. 

A legkisebb lehozatalú gyártócella a diagram alapján a kapcsolóházat gyártó sor. Ezt 

azonban nem tekinthetjük relevánsnak, mivel nem minden termék (csak az LLA verzió) 

tartalmaz kapcsolóházat. Az adott időszakra vonatkozó LPA igényt lila vonallal, a 

tervezett lehozatalt a lila oszloppal jelöltük. Látható, hogy az egy kapcsolóház sor képes az 

anyagáramban jelentkező szükségleteket ellátni. 

Hasonló a helyzet a PPMI gyártás tekintetében. Mivel nem minden termék tartalmaz 

villanymotort, ezért az adott időszakra vonatkozó PPMI igényt zöld vonallal, a tervezett 

lehozatalt zöld oszloppal jelöltük. Látható, hogy az egy motorsor képes az anyagáramban 

jelentkező szükségleteket ellátni. 

Az etikett gyártás és a végvas / hevederfordító / heveder vezető előszerelés kapacitása 

viszonylag alacsony, azonban mivel egyrészt ez a művelet szintén az anyagáramon kívül 

történik, másrészt a bővítéshez szükséges tőkebefektetés a többi sorhoz képest 

elhanyagolható, az anyagáramlást vizsgálva nem érdemes nagyobb figyelmet fordítani rá. 

Miután a részben szükséges, vagy könnyedén bővíthető kapacitású gyártócellák kiesnek 

a vizsgálati körből, már csak a minden egyes biztonsági övet érintő sorok maradtak, 

megállapítható, hogy a piros oszloppal jelölt előszerelt cső kapacitás a legkisebb az 

anyagáramon belül. Ez lesz az AMG szűk keresztmetszete. 

Vegyük észre, hogy az egy termék elkészülésénél a szűk keresztmetszetnek azonosított, 

készterméket gyártó konfekció rész lett a terület legnagyobb kapacitással bíró része. Ez azt 

jelenti, hogy a második szintű szerelvények nem képesek tartani a lépést a konfekció 

résszel, míg az első szintű szerelvényeket gyártó sorok pedig az automata sorokkal. Főleg 

a kritikus kapacitásúnak azonosított csősorok. A kérdés az, hogy ez változik-e 

valamiképpen, ha az ötödik „csonka” AMG kapacitásait is hozzávesszük? 

 

8.3 AMC ANYAGÁRAM ELEMZÉS 

 

A 8.2-es részben tett megállapítások igazak mind a négy AMG-re, mivel mindegyik 

ugyanazon a szisztematikus elrendezés alapján lett kialakítva. Láthatjuk a 16. 

mellékletben, hogy a gyártócsarnok egyik szélén nincs kialakult AMG szintű anyagáram. 

Ezek a plusz sorok a hiányzó kapacitások kiegyensúlyozását hivatottak elősegíten. 

Található köztük egy kapcsolóház, egy LLA tengely, egy LL tengely, és egy AFC csősor 
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is. (Az LU2911-es konfekció sor R200.2-es terméket gyárt és az automatáit másik Autoliv 

gyárból kapja). 

A teljes 2018 Q4-es R230.2-es gyártást és a sorokhoz tartozó ciklusidőket az 5. 

táblázatban foglaltuk össze. 

5. táblázat: R230.2 AMC-t alkotó gyártósorok 

 

Ciklusidő 

(mp) 

Sorok száma 

(db) 

Konfekció sor - PP 29 8 

Konfekció sor - STD 25 17 

Hevedervágó 10 10 

Automata sor 15 11 

Tengely sor - LLA 15,5 5 

Tengely sor - LL 13,5 8 

Csőtöltő sor - AFC 6,5 4 

Csőtöltő sor - körasztal 18,5 3 

WS előszerelő 7 6 

Kapcsolóház sor 11,5 4 

Motorsor 8,5 4 

Előszerelő sziget 16,5 10 

Etikett nyomató 13,5 8 

Forrás: saját szerkesztés, csarnokrajz alapján 

 

Ha ezeknek az értékeknek az összesítését a korábbiakhoz hasonlóan ábrázoljuk, a 

következő diagramot kapjuk: 

 

27. ábra: Elméleti maximum lehozatal AMC-n belül 

Forrás: Saját szerkesztés  
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A kapcsolóház (lila jelöléssel a 27. ábrán) maximális lehozatala a legalacsonyabb, de 

hasonlóan a korábbihoz, a hozzá kapcsolódó igény se magasabb. A két érték igen közel áll 

egymáshoz. Ami a motor gyártást (narancs jelöléssel a 27. ábrán) illeti, a kapacitás itt jóval 

nagyobb, mint a teljes elvárt igény. Ennek az az oka, hogy az R230.2-es és R30-as 

termékek ugyanazt a típusú villanymotort használják fel termékeikben, így az AMC-ben 

realizált többletgyártás az R30-as területnek lesz továbbítva felhasználásra. Az 

előszerelőket és etikett nyomtató állomásokat a korábban ecseteltek miatt kivesszük a 

vizsgálatból, így a megmaradtak közül a szűk keresztmetszet az automata gyártás lesz 

(piros jelöléssel a 27. ábrán). 

A kapacitás tervezéseken láttuk, hogy mindhárom szerelvény szint képes lefedni a 

jövőben várt vevői igényeket, azonban a gyártást vizsgálva a szerelvényellátottság nem 

teszik lehetővé a konfekció sorok teljes kapacitáskihasználását. Ez a diszkrepancia abból 

adódik, hogy az autógyárak csak azokról a gyártósorokról származó késztermékeket 

hajlandóak átvenni, amit korábban ők hivatalosan elfogadtak. A termelés tehát nem egy 

soron realizálódik, hanem az egyes sorok elindulnak és megállnak a szerint, hogy melyik 

vevőnek szükséges a gyártás. Így a tökéletes termék diverzifikáltság elegyenlítése nem 

teljes mértékben lehetséges, mivel az ugyanolyan gyártósorok a termékeket figyelembe 

véve nem teljesen átjárhatóak. A teljes konfekció kapacitást nem szükséges lefedni, mivel 

a vevői igények nem követelik meg azt! 

Az anyagáramot a kapcsolódási pontokat és a teljes térképet is vizsgálva több nem 

megfelelően működő, javítható részt találtunk. Azonban lean egyik szabálya, hogy ne 

próbáljunk meg elsőre tökéleteset alkotni. Lépésről lépésre kell haladnunk a cél kondíciók 

felé. Éppen ezért kiválasztunk három területet, amitől javulást várunk az anyag és 

információ-áramlásban.  

 

 

  



 

65. oldal 
 

9. JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

Az értékáramot különböző távolságokból vizsgálva három megállapítást tettünk: 

 Egy termék elkészülésénél a leglassabb szereplő a késztermék gyártó sor. 

 A gyártás lassúságát a konfekció sorok a sokaságukkal már AMG szinten is 

ellensúlyozzák. 

 Egy anyagáramon (AMG)-n belül a csőtöltő sor a leglassabb szereplő. 

 Mivel egy nem teljes anyagáram is létesülni fog, ami tartalmaz AFC csőtöltőt, ezért 

a kapacitás hiányokat az anyagáramon kívülről fogják pótolni. 

 A teljes termelést vizsgálva az automata sorok gyártás szűk keresztmetszete. 

 A tény, hogy lehozataluk nem érik el a konfekció sorokét azzal indokolható, hogy a 

vevői igények nem várják el a konfekció sorok teljes kapacitással futását. 

 

Az automata sorok a termelés szűk keresztmetszetei, ezen felül pedig a gyártás – 

tulajdonképpen – gócpontjai. Három kanban kör érinti (vagy kellene, hogy érintse) ezt a 

területet: a raktárral való kapcsolatát tekintve az alkatrész kanban kör (1); az előszerelő 

sorokkal való kapcsolatát tekintve egy belső kanban kör (2); a konfekció sorokkal való 

kapcsolatát tekintve egy második belső kanban kör (3). Vizsgáljuk, hogy meg ezen a 

három területen milyen fejlesztési pontokat találunk.  

 

9.1 ALKATRÉSZ KANBAN KÖR 

 

Megvizsgálva az alkatrész behozatalt a használt rendszer megegyezik a 6.1-es pontban 

taglaltakkal. Azonban a vonatkörök (esetünkben ugyanazok, mint az egyes alkatrész 

kanban körök) egyáltalán nincsenek kontrollálva. A folyamatos bővüléseket és szervezeti 

átalakulásokat követően ez a termelési területhez tartozó logisztikai folyamat nem kapott 

megfelelő figyelmet. Ennek oka, hogy az egyes AMG-k és Platformok szerverezetében 

nincs olyan funkció, akihez ez a témakör hivatalosan hozzátartozna. Bár láthatjuk az 1. 

mellékletben, hogy a külső (raktár és gyártócellák közti) anyagmozgató a művezetőkhöz 

tartoznak, nekik se jogkörük se elég mély ismeretük a teljes folyamatról nincs, hogy 

megfelelően alakítsák ki a kanban köröket. Az anyagmozgatóknak munkautasításuk, 

oktatási naplójuk és megfelelően rögzített menetrendjük nincsen.  
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28. ábra: OEE veszteség megoszlás, LU2985-ös gyártósor 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 28. ábrán egy standard automata gyártósor historikus OEE veszteségei láthatóak.12 

Az anyagmozgatási hibákból származó állásidők a gyártócellák top veszteségeinek egyike 

a gépállások és a teljesítményvesztés mellett. A kilenc hetes vizsgálódás alapján ennek 

értéke 15 és 45 % között mozog. 

További bonyodalmakat okoz, hogy a csarnok mindössze három vontató közlekedésre 

megfelelő bejáratot tartalmaz, így az egyes vonatkörök ugyanazon az útvonalon mozognak 

és zavarhatják egymást. Izolált alkatrész ellátási csatornák létrehozására így lehetőség 

nincs. 

Az első fejlesztési pont a csarnok szintű alkatrészellátás standardizálása. A kidolgozott 

anyagmozgató rendszerrel szembeni követelményünk, hogy biztosítsa a raktár és termelés-

, a különböző termelő területek-, valamint termelő területen belüli stabil anyagáramlást. 

Ezen felül képes legyen lekezelni a változó méretű, alakú, ciklusidejű és sorozatnagyságú 

gyártásokat is.13 

 

9.2 ALAPANYAGELLÁTÁS STANDARDIZÁLÁSA 

 

Az első, amit az alkatrész kanban szervezésénél meg kell vizsgálnunk az az adott terület 

elrendezése.  

A 15. mellékletben láthatjuk az R230.2-t előállító gyártócsarnok jelenlegi layout-ját, 

amin zölddel az R230-at, sárgával az R30-at, míg kékkel az R200-at jelöltük. Ahogy 

                                                           
12 Dr. Pécely György, Péczely Csaba, Lean3, Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben 180. oldal 
alapján 
13 Dr. Prezenszki József, Logisztika I; 67-68. odal. 
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korábban is említettük az R30-as és R200-as gyártás 2017 nyarán elhagyja a területet és 

átköltözik a III. csarnokba (lásd 14. melléklet). Így a IX és XII csarnokban csak az R230.2-

es termék marad. A vállalat ez alapján elkészítette a csarnok 2018 év végi tervezett 

layoutját, amit a 16. mellékleten láthatunk. Mivel ez a formátum kevésbé átlátható, a 

leegyszerűsített, csak gyártósor típust tartalmazó layoutot a 19. melléklet tartalmazza. 

Ennek az elrendezésnek a vizsgálatával már elkezdhetnénk az alkatrész körök tervezését, 

hiszen egy gyártási terület átrendezése az anyagmozgatási szempontok miatt jelen esetben 

nem indokolt (túlzott befektetés, kapacitás kiesés és vevői jóváhagyás igénye van). 

Azonban mivel a termék felfutó ágban van és bizonyos gyártócellák mozgása 

mindenképpen megtörténik, tehetünk javaslatokat egy eltérő elrendezésre. 

Az aktuális tervezés nem követi teljesen az egységes AMG anyagáramok kialakítását, 

így a következő módosítások javallottak (vizualizációja a 17. mellékletben): 

1: A csarnok szélére tervezett egyik standard konfekció gyártócella áthelyezése az első 

anyagáramba, így a 4+2-es készárut gyártó cella kialakítás megmarad. 

2: A helyén lévő fishmarket különösebb probléma nélkül áthelyezhető az elszállított 

gyártócella helyére. 

3: A csarnok szélére tervezett másik standard konfekció gyártócella áthelyezése a negyedik 

anyagáramba, így a 4+2-es készárut gyártó cella kialakítás megmarad. 

4: A helyén lévő nyomtatósziget és gáz-generátor tároló az eredeti terv alapján is 

szigetszerűen gyártott volna tovább, így áthelyezése a csarnok szélére nem okoz 

fennakadást. 

5: A csarnok szélén lévő közös raszterű AFC csősor és kapcsolóház sor áthelyezése a 

harmadik anyagáramba. Mivel az egy AFC sornak nagyobb kapacitása van, mint a két 

körasztalnak, így az anyagáram jobb szerelvény ellátást kap, csökken a keresztgyártás, 

ráadásul kapacitásban is hasonló lesz a többi anyagáramhoz.  

6: További előny, hogy mivel az anyagáram cső ellátását a csarnok széléről ki kell majd 

egészíteni (lásd 8. fejezet), ezért a két különálló, csarnok szélére átszervezett cső 

gyártócella rugalmasabban tudja kezelni az anyagáramok igényeit, mint az egy 

nagykapacitású sor. 

7: Az 5. pontban mozgatott AFC sor helyén lévő LL tengelysort a jelenlegi megbeszélő 

sarok helyére szállítjuk, így tartjuk az anyagáramonkénti két LL tengely sor standardot 

és csökken a keresztgyártás. 

8: A cső gyártásához szükséges duplagolyó készítését és a cső IIP-t áthelyezzük a csarnok 

szélén lévő két körasztalos és egy AFC csőtöltő sorhoz. Így a keresztgyártásban történő 
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csőgyártást és ellenőrzést már nem két, hanem csak egy sziget látja el. Egyszerűsödik 

az anyagáram. A felszabaduló hely a 8. LL tengely sornak ad helyet. 

9: Mivel a 7. pontban a megbeszélő sarok helyére gyártósort helyeztünk, a megbeszélő 

pontot és a csarnok működését nyomon követő bemutató táblákat a csarnok szélén 

helyezzük el. Az itt rendelkezésre álló hely több, mint kétszerese a réginek, ráadásul 

közel van a bejárathoz, így a kitett információkkal több személy találkozik. 

10. A bejáratnál lévő előszerelő sziget áthelyezhető az utolsó anyagáramban kissé távolabb 

a közlekedő folyosótól. Így az adott útvonalat valamennyire tehermentesítjük, amivel 

csökkenthetjük a forgalmi dugók kialakulásának lehetőségét. Mivel leginkább kézi 

szerelést tartalmaz az előszerelő sziget, így a szállítása kisebb problémát okoz, mint egy 

átlagos gyártócellának, 

11. A standard anyagáramok kialakításához a negyedikből kivesszük a második LLA 

tengely sort, ami így helyet ad a 12. automata sornak, így az egységes kapacitású 

anyagáramok kialakulása készen van. 

A továbbiakban az így elkészült csarnokrajzot használjuk az alkatrész körök 

tervezéséhez, mivel így optimalizálható a legjobban az alkatrész ellátá, és ennek a tizenegy 

lépésnek a megvalósítási korlátjai alacsonyak. A módosított layoutot a 18; míg a sortípus 

szerinti blokk vázlatot a 20. melléklet mutatja. 

 

Most, hogy megvan a végleges layout, amivel dolgozni szeretnénk, nézzük meg azt a 

három tényezőt, amihez ki kell alakítanunk az anyagmozgatási köröket. 

A közlekedési útvonalakat a 21. mellékleten láthatjuk fekete/sárga jelölésekkel. A 

raktárban a polcrendszerek kettő kivételével U-alakban vannak elrendezve, ahol a belső 

szedő oldal a termeléshez, míg a külső töltési oldal a raktárhoz tartozik. A polcok 

szupermarket elvet követnek, azaz minden alkatrésznek megvan a maga gravitációs / 

görgős, vagy teljes palettás átadója. Az U-polcok belső részei az első szinttől kezdve 

ráccsal vannak elzárva, hogy a rossz oldalról a polc ne legyen tölthető (vagyis a termelés 

területén ne legyen targonca forgalom). Az U-polc hátuljában az utolsó előtti polcköz 

üresen van hagyva, hogy a termelési anyagmozgató vontatók át tudjanak menni egyikből a 

másikba. Ez az egyedüli rész, ahol a két terület találkozhat, így itt fokozott figyelemmel 

kell közlekedni. Az U-polcok szín és betű szerint kódolva vannak A-tól G-ig. A raktár 

tervezésekor úgy határoztuk meg, hogy az A polc tartalmazza az R200-as, a B polc az 

R30-as, a D polc pedig az R230-as egyedi alkatrészeket. A C polcban helyeztük el a több 

terület által használt alkatrészeket, mert így az anyagmozgató vonatok egy fordulóval 
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(ezért szükséges az utolsó előtti polcköz helyén az átjáró) érinteni tudják az összes, 

számukra fontos átadót. Az A, B, C és D polcok késztermék gyártásához szükséges 

alkatrészeket nem tartalmaznak, mivel azok az F és G polcrendszerben vannak elhelyezve 

(G: R230; F: R200 és R30). A G polc feletti név nélküli I alakú polc a vágott, varrt 

hevederek egyik jelenlegi tároló helye, míg a felette lévő zölddel jelölt paletta helyek a 

termelés és kiszállítás közti késztermék átadók. 

A raktárat a termeléssel összesen három kapu köti össze, ehhez igazodva oldalirányt 

három fő folyosó szeli szét a termelési területet, igaz a középső nem a kapu egyenes 

vonalában helyezkedik el. Ezek után a gyártósorok között több útvonal is összeköti ezt a 

három fő folyosót, melyek így ugyanakkora területeket fognak közre.  

Az elmúlt két évben a gyártócsarnokot kibővítették, így a régi és új csarnok között egy 

kettő oszlopsor helyezkedik el, ennek mindkét oldalán lehetséges a „vonat” közlekedés. 

A raktárban és a termelésben is, a vontatók közlekedésére kijelölt útvonalak a biztonsági 

előírások szerint nem alkalmasak kétirányú közlekedésre. Így a megfelelő köridő és 

útvonal tervezés kiemelkedően fontossá válik. 

Amit először el kell döntenünk, hogy termelési területet és raktárt összekötő három kapu 

közül melyik milyen irányú lesz. A továbbiakban a bejövő, befele tartó, bejárat szavak 

alatt mindig a raktárból a termelésbe lévő mozgást, míg a kimenő, kifele tartó, kijárat alatt 

mindig a termelésből a raktárba lévő mozgást értjük. 

Azt az opciót, hogy egy szélső kapu egy bejárat legyen, míg a másik kettő kijárat 

elvethetjük (ennek ellentétét is), mivel ekkor egyes anyagmozgatóknak a teljes csarnokon 

végig kell haladniuk indokolatlanul. Két lehetőség marad: a középső kaput bejáratként, 

míg a másik kettő kijáratként használni, vagy ennek pont a fordítottját. De mindenképpen 

lesz egy útvonal, ahol az összes anyagmozgató megfordul és kettő, ami kevésbé lesz 

forgalom szempontjából leterhelve. 

Ezek után a kérdés az, hogy mit tudunk jobban kontrol alatt tartani: a bejövő forgalmat 

vagy a kimenőt? A termelésben töltött időnek van egy szórása attól függően, hogy melyik 

személy végzi, illetve mekkora mértékű átállásokat kell lekezelnie. Így ha elindítunk a 

termelés felé egy anyagkört, annak visszaérkezése nem állandó. Azonban a megfelelő 

anyagmozgatási szinkronizáláshoz használatos „menetrend” az időnkénti nagyobb 

késéseket leszámítva jól kontrolálja a bemenő forgalmat. Így eldönthetjük, hogy a három 

átjáró közül a középső bejárat, míg a két szélső kijárat lesz. 

A raktárban se lehet a közlekedést két irányúvá tenni, így ott a cél, hogy az 

anyagmozgató az egyik U-polcon behaladva, a másikon kijövet érintsen minden általa 
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szállított alkatrész átadó helyét. A termelési és raktári területen a közlekedési irányokat a 

22. mellékletben jelöltül.  

Fontos kiegészítés! Mivel a III. csarnokba költözött R30/R200.as termelés ugyanaz a 

raktár használja, mint az R230.2, ezért az ő útvonalait is be kellett tervezni a közlekedési 

problémák elkerülése végett. A mellékletben az általuk használt útvonalakat 

narancssárgával jelöltük (a jobb oldalt lévő folyosó nem termelési terület és alkalmaz 

kétirányú közlekedésre). 

Másodszor el kell döntenünk mekkorák és hol legyenek az ellátási területek (azok a 

sorok, melyeket egy alkatrész kanban kör érint). A mértékegység, amit keresünk, legyen a 

raszter / fő / perc, vagyis az a terület, amit egy bizonyos létszámú anyagmozgató bizonyos 

idő alatt el tud látni. Ennek megállapításhoz REFA időfelvételezést alkalmaztunk a 

jelenlegi kanban köröket alapul véve (az egyik felvétel mintáját lásd a 25. mellékletben). A 

felvétel alatt a következőket állapítottuk meg: Egy szerelvény raszter (jelentése: az 

anyagellátási útvonalakkal közrefogott legkisebb nem konfekció terület) és az alatta lévő 

tengely sorok ellátását két fő képes ellátni harminc perc alatt, az alkatrész mennyiség 

szállításához pedig két standard, a termelésben használt hárompolcos anyagmozgató 

szerelvény szükséges. 

Egy konfekció raszter ellátását pedig egy fő képes ellátni harminc perc alatt. Az alkatrész 

mennyiség szállításához pedig egy standard, a termelésben használt hárompolcos 

anyagmozgató szerelvény szükséges, a készáru elszállítását a targoncás anyagmozgató 

jelen állapot szerint nem végzi. 

A probléma, amivel szembesülünk, hogy az egy irányú útvonalak mentén a teljes raszter 

egy anyagmozgatóval egy kör alatt nem ellátható, vagy csak indokolatlanul nagy kitérőt 

követően. A megoldási javaslat erre a probléma a raszter ketté bontása. A 22. mellékletben 

láthatjuk, hogy a rasztereket először is elneveztük és szín kódoltuk. A konfekció raszterek 

a „K” jelet kapták és egy anyagáram sorszámot, míg a szerelvény raszterek az „S” jelet 

kapták és egy anyagáram sorszámot. Azonban ez a raszter most ketté lett bontva egy A és 

egy B kanban körre. Vagyis az anyagmozgató a helyett, hogy az egész rasztert egy hosszú 

kör alatt lássa el, két rövidebb kör alatt teszi meg ugyanezt. Azonban nem jelenthetjük ki, 

hogy mivel egy rasztert fél óra alatt volt képes a kanban kör ellátni, fél rasztert tizenöt perc 

alatt képes ellátni. A megnövekedet utazási idő miatt a két részre bontott kör 20-20 perc, 

azaz összesen negyven perc alatt történik meg. Ez bár ellene van az APS ház gyakori 

szállítás pontjával, még mindig a legjobb talált alternatíva.  
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A megfigyelések azt támasztották alá, hogy az 

egy kanban körön mozgó két anyagmozgató 

összedolgozása nem hatékony. Nincs koncepció, 

hogy melyik főnek mit kell feltöltenie, vagy mit 

kell begyűjtenie a raktában. Vagy ha van is 

(amire volt példa 2015-ben), akkor nehéz 

kiegyensúlyozni. Sokkal kézenfekvőbb 

megoldás, ha az egyik fő a sorokat látja el, míg a 

társa a rendelést gyűjti össze, kezeli és könyveli 

a tételeket a raktában. Ebben az esetben viszont 

a vontató raktárba érkezésekor az átpakolás 

indokolatlan időket vonna el, amit nem 

engedhetünk meg.  

 

Amennyiben az anyagmozgató az egyik 

vontatmányát a raktárban hagyja (hiszen az egy 

kör alatti alkatrészmennyisége 

megfogyatkozott), akkor fél kör befejezésekor 

elég csak átkapcsolnia a másik vontatmányt és 

folytatódhat a következő kör. Viszont a 

szerelvény túl nagy a kézi mozgatáshoz, és 

balesetveszélyes is, így ez a megoldás ebben a 

formában nem alkalmazható. 

Végül megoldási javaslatként a 6. képen 

látható „TAXI” vontatmányt, vagy annak egy 

változatát javasoljuk bevezetni. A raktáros 

anyagmozgató kisebb, kézzel is tolható kerekes 

polcokra készíti elő az alkatrészeket. Ezeket a 

polcokat (kettőt a két vontatmányhoz) a vonatos 

anyagmozgató raktárba érkezésekor gyorsan 

kicseréli, rögzíti és a következő kör minimális 

várakozással indulhat.  

Ebben a munkamegosztásban a vonatos 

6. kép: „TAXI” rendszerű anyagmozgató 
vontatmány 

Forrás: Orgatex.com  
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feladata az alkatrészek kiszállítása és a visszajövő anyagok begyűjtése, míg a raktári 

segítőnek a feladata az előkészítés és visszarakodás.  

Konfekció részen amennyiben a vontató nem szállít el készárut, a vonatos egymaga két 

körben kell, hogy a ketté szedett raszterét ellássa. Amennyiben szállít készárut, a raszter 

felét kell csak ellátnia.  

A hevedervágó cellák H-A és H-B részét is képes egy fő ellátni a körideje alatt. Azért 

kellett ezt a részt két részre bontani, mivel az alapanyag mennyisége, amit szállítani kell 

egy kör alatt túlságosan is helyigényes. 

 

 Ezek után meg kell határoznunk, hogy a tíz kanban kör mikor induljon a szerint, hogy 

egymás lehetőleg ne akadályozzák és végig tartsák a számukra előírt sorrendet. Egy 

kanban kört negyven percben határoztunk meg. Ez azt jelentené, hogy minden tízedik 

percben 2,5 vonatnak kéne indulnia, hogy a körök egyenletesen eloszoljanak. Azonban 

minden anyagmozgatónak két kört kell tennie ez idő alatt. Egy A és egy B kört. Tehát egy 

időpontban 5 vontatót kell indítanunk a termelés felé. Ennek áttekintését (mivel ciklikus 

folyamatról van szó) teljesen mindegy, melyik szereplővel kezdünk. Nézzük először az S1-

es résztvevőt. 

Az egymás akadályoztatását a fő bemeneti folyosókon nem kell tekintenünk, hiszen 

azon nincs anyagtöltési megálló, csak a lefordulások után. Az S1A kör tehát nem 

akadályoz egy másik anyagmozgatót sem, mivel a csarnok legvégébe megy egy olyan 

leforduló folyosóra, ahol senki mást nem zavar. A B-körében azonban közös útvonala van 

az S2A-val. Ezért érdemes ezt a két kör összehangolni, hogy párhuzamosan menjenek, és 

ne legyenek képesek akadályozni egymást. 

Mivel a K és S területek ellátói nem használnak közös mellékágakat, ezért ezt a kört 

lemásolhatjuk a konfekció részre is. Tehát az első csapatban jelenleg az S1, S2, K1, K2-es 

körök vannak, és mindig ugyanazt az A vagy B kört teszik meg az egymás 

akadályozásának megelőzése végett. 

Ugyanezen a gondolatmeneten végighaladva: egy csoportban, egyszerre és ugyanarra az 

A vagy B körre beküldve az S5, S4, S3 vonatkör együtt tud haladni a K4, K3-al a nélkül, 

hogy egymást a munkavégzésben akadályozná. Röviden az egyik csapatban a régi IX. 

csarnok anyagmozgatói vannak, míg a másikban a XII. csarnoké. Mivel a két csarnok 

között két útvonal helyezkedik el, így az esetleges késések sem okozhatnak összetorlódást. 
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Végül csak a H alkatrész kör maradt, ami viszont 

érinti mind a két csarnokot és a visszaúton 

akadályozhatja mind a négy konfekció anyagmozgatót. 

Alapesetben, ha a K3, K4-el együtt indítjuk a HA kört, 

akkor ez a forgalmi blokkolás esélye nem áll fenn. A HB 

kör esetén azonban igen. Ezt az akadályt úgy 

orvosolhatjuk, ha a H anyagmozgatót, akkor küldjük be 

termelésbe, amikor az adott hevedervágó anyagáramához 

tartozó konfekció anyagmozgatók indulnak, viszont ez 

esetben elsőként indul a hevederes vontató. Így akkor is, 

ha az idejét tekintve a H kör megcsúszik, a többinek csak 

a visszamozgását akadályozza. 

Mind két-két konfekció és szerelvény kanban kör 

esetén a raktárhoz közelebbi rasztert ellátót küldjük be 

elsőnek, így a vonatkörök felcserélődésének esélye 

csökken. Ennek a jelenlegi felállásban ennek a lépésnek 

nincs túlságosan nagy jelentősége, de abban az esetben, 

ha a csapaton belüli sorrendiség felborulása akadályozást 

okoz, fokozottan van. Például, ha nem a középső, de a 

szélső kapukat jelöltük volna meg bejáratnak. Akkor az 

S1 és S2-es vonatot ugyanebben a sorrendben kell 

indítani. Különben az S2-es vonat első állomása pont a 

három fő útvonal egyikére esne, vagyis az S1-es 

vonatnak meg kellene várnia amíg, feltölti az ott lévő két 

LL tengely sort és lefordul az egyik mellékfolyosóra. 

Esetünkben ez az akadályozás csak a visszaútnál állhat 

fenn, ami a jobbik opció, a közelebbi raszter elsőnkénti 

indításával az S2-nek annyi többlet ideje van befejezni a 

körét, mint a másik anyagmozgató plusz mozgási ideje. 

Igaz ilyen szempontból talán előnyösebb lett volna 

távolabbi raszterek alkatrész köreit indítani együtt (S1, 

  

  

29. ábra: Alkatrész kör 

időtábla 

Forrás: Saját szerkesztés 

S5, S4, S3, 

K4, K3

S2, S1, K2, 

K1, H

6 00 MŰSZAK A kör indul

6 10 A kör indul A

6 20 A B kör indul

6 30 B kör indul B

6 40 B A kör indul

6 50 A kör indul A

7 00 A B kör indul

7 10 B kör indul B

7 20 B A kör indul

7 30 A kör indul A

7 40 A SZÜNET

7 50 B kör indul SZÜNET

8 00 B B kör indul

8 10 SZÜNET B

8 20 SZÜNET A kör indul

8 30 A kör indul A

8 40 A B kör indul

8 50 B kör indul B

9 00 B A kör indul

9 10 A kör indul A

9 20 A B kör indul

9 30 B kör indul B

9 40 B A kör indul

9 50 A kör indul A

10 00 A B kör indul

10 10 B kör indul B

10 20 B A kör indul

10 30 A kör indul A

10 40 A B kör indul

10 50 B kör indul B

11 00 B SZÜNET

11 10 SZÜNET A kör indul

11 20 A kör indul A

11 30 A B kör indul

11 40 B kör indul B

11 50 B A kör indul

12 00 A kör indul A

12 10 A B kör indul

12 20 B kör indul B

12 30 B A kör indul

12 40 A kör indul A

12 50 A B kör indul

13 00 B kör indul B

13 10 B A kör indul

13 20 A kör indul A

13 30 A B kör indul

13 40 B kör indul B

13 50 B MŰSZAK
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S3 például), de akkor több közös útvonaluk lett volna a másik csapattal, ami növeli az 

egymás akadályoztatásának esélyét. 

A különböző anyagmozgatók tevékenységeit Gannt diagramban nem tudjuk 

megfelelően ábrázolni, mivel több szereplő tevékenységét kell nyomon követnünk. Az 27.-

ik mellékletben időtábla segítségével ábrázoltuk, hogy az egyes anyagmozgatók melyik 

időpontokban milyen tevékenységet végeznek. Ez lehet az A vagy B körön való 

anyagmozgatás (az indulás időpontját sötétebb színnel és szöveggel jelöltük), szünet, 

illetve műszakonkénti - esetünkben takarítási - tevékenység. Az együtt mozgó köröket 

összevonva az időtáblát a 29. ábrán láthatjuk. 

Az összehangolás jónak tekinthető, mivel sem a szünetek, sem a műszakváltások nem 

csúsztatják az indulási időpontokat össze. Pusztán az a különbség áll fenn, hogy az egyik 

csoportban műszak végi, a másikban műszak eleji tevékenységeket kell elvégezni. 

A szüneteket is teljesen, gond nélkül bele lehet integrálni az idő táblába, mindössze arra 

az egyre kell figyelnünk, hogy az anyagmozgatók és az általuk ellátott gyártósorok 

szünetei egyszerre legyenek kiadva. Ellenkező esetben lesz olyan alkalom, hogy az 

anyagmozgató üres sorra szállít alkatrészeket és olyan is, amikor a sor anyagellátás nélkül 

marad. Azonban az anyagmozgatási köröket szünettel félbeszakítani indokolatlan lenne. 

Ezért javasolt a gyártósorok szünetrendjét az anyagmozgatási szünetrendhez alakítani. 

Az anyagmozgató szerelvényeket és a sorokat javasolt a 22. mellékletben használt 

színkódokkal jelölni. Így mind a gyártócellának, mind az anyagmozgatónak könnyebb az 

egymás azonosítása. A 7. képen látható a 

zárrészen működő szerelvények 

vizualizációja, ami saját munka 

eredménye. A színjelölésen túl 

tartalmazza az anyagmozgatási útvonalat 

és érintett sorokat, a menetrendet, ami 

tartalmazza a szüneteket és általános 

szabályokat, takarítási utasítást és a 

visszakönyvelésekhez szükséges lokáció 

vonalkódokat is.  

Az öv részen annyival egészítem ki, 

hogy útvonaltervet a raktári részekkel, illetve a megállók és parkolók jelölésével is 

elláttam. 

7. kép: Standardizált Kanban szerelvény 

Forrás: Saját fénykép 
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Miután megvannak az időben teljesíthető kanban körök, biztosítanunk kell az 

összhangot köztük és a gyártósorok között. Amennyiben a gyártócella alulrendel, a 

termelés megakad. Túlrendelés esetén az anyagmozgatók műveleti ideje megnő, így nem 

képesek a kört időben teljesíteni, ami szintén fennakadáshoz vezet. A következő cél tehát 

biztosítani a megfelelő mennyiségű alkatrész bekérést, a húzást. (Megjegyzendő, hogy 

amennyiben az anyagmozgató korábban teljesítette az adott körét, a megadott időpont előtt 

nem szabad elindulni a következő körre, mivel ekkor a gyártócella szempontjából 

ugyanúgy kiszámíthatatlan lesz az érkezése, mint a késés esetén. A gyártósornak meg kell 

adni azt a biztonságot, hogy az anyagellátás mindig pontosan érkezik). 

Ahogy korábban a 6. pontban leírtuk a kanban kártya egy egyszeri rendelést tesz 

lehetővé a sor számára, ahol az egy kártyával rendelt mennyiség az egyszerű munkavégzés 

érdekében egy alkatrész batchnek (doboznak) felel meg. Fontos, hogy a sor csak annyi 

alkatrészt rendeljen be, amennyit felhasznált. Így az anyagmozgatók által a behozott 

ládába vagy ládára tett kanbannal csak annak kiürülésekor szabad új rendelést leadni. Ez a 

szabály annyiban előnyösebb a láda kinyitásakor leadott rendelésnél, hogy egyrészt 

könnyen auditálható, mivel minden ládában kell, hogy legyen kanban kártya. Másrészt 

megakadályozza, hogy egy teljes tételt berendeljen a gyártócella, amikor az előzőnek csak 

részét használja fel (átállás esetén hasznos).14 Így tehát képesek vagyunk a rendelést a 

fogyás ütemében kivitelezni, a húzórendszer ezáltal megvan. A következő kérdés, hogy 

hány darab kanban kártyát kell kiutalni egy alkatrészhez? 

Egy gyártócellának a teljesítménye egy munkanap során is ingadozik. Azonban van egy 

sebesség, amit nem képes átlépni. Meg kell találnunk a sor által gyártott cikkszámok közül 

a leggyorsabbat, vagyis amiből egy időtartam alatt (egy kanban kör hossza, azaz 40 perc 

alatt) a legnagyobb darabszámot képes realizálni. Ez a leggyorsabb ciklusidejű terméktípus 

lesz, amivel elosztjuk a rendelkezésre álló negyven perces köridő idejét, majd 

megszorozzuk a beépülő darabszámmal. Így megkapjuk, hogy az anyagmozgató 

szempontjából legrosszabb esetben mennyi fog elfogyni az alkatrészekből egy kanban kör 

alatt.  

Azonban egy kanban körre elegendő mennyiség nem fedi le a szükséges készleteket, 

mivel ez azt feltételezi, hogy a rendelés feladásakor az anyagmozgató nulla idő elteltével 

tudomás szerez a rendelésről. A legrosszabb eshetőség az, ha a rendelés megtörténte és 

annak azonosítása között minimális idő telik el. Egyszóval, ha az alkatrész batch majdnem 

                                                           
14 Bányász Réka, Dr. Németh Balázs, Zámori Ágnes, Kanban a gyakorlatban, 90. oldal alapján 



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

76. oldal 
 

pontosan, akkor fogy ki, amikor az anyagmozgató elhagyta a gyártócellát. Így egy kör lesz, 

mire felveszi a kanbanokat és még egy mire meghozza őket. Így a szükséges alkatrész 

darabszámot két körre kell meghatározni. Ezt a mennyiséget elosztjuk az egy ládában lévő 

darabszámmal és így megkapjuk a standard kanban körök melletti maximum fogyás 

mennyiségét.  

Azonban nem felejthetjük el, hogy az emberek nem óramű pontosságúak. Az eddig leírt 

módszerrel azt érjük el, hogy általában elegendő készletünk lesz, de „legrosszabb” esetben 

pontosan akkor érkezik meg az utánpótlás, amikor az előző kifogy. Ez egy késés esetén 

megnövekedő mikro állásokhoz vezethet. 

Továbbá amennyiben egy láda rendkívül nagy mennyiséget tartalmaz (1-2 műszak), 

akkor az előbbi számolás szerint egy kártya elég. Csakhogy azzal a szabállyal, hogy csak 

kifogyáskor lehet a kanbannal rendelni, azt eredményezzük, hogy műszak közben kifogy 

az adott alkatrész és csak ekkor rendelhetjük újra. Ami szintén anyaghiányt okoz. 

Ezek miatt az okok miatt a korábban ecsetelt számolást mindig felfele kerekítjük, illetve 

hozzáadunk egyet megadva ezzel a cella minimum biztonsági készletét. Ezzel egyúttal 

szabályba hoztuk, hogy a kanban kártyák minimum mennyisége kettő legyen, kiszűrve a 

nagy darabszámú csomagolási egységekből származó hibákat.  

Ezeket az észrevételeket figyelembe véve megkapunk egy, a sor minden alkatrészére és 

beépülő anyagára leírható kanban számolási képletet, amennyiben az egy kanbannal 

rendelhető mennyiség egyelő az egy csomagolási egységben lévő mennyiségekkel. 

 

 

 

A kanbanok mennyisége mindig természetes szám. 

A fejezet kidolgozása közben sikerült létrehoznunk egy idő alapon nyugvó, egyszerű – 

egyértelmű – vizuális, szabálykövetéssel könnyen tartható, a mikro hibákat a lehető 

legnagyobb mértékben kiszűrő húzórendszert. 

 

A feladat elvégzése közben a következő lépéseket tettük meg a megfelelő anyagellátás 

kialakítása végett: 

1. Termelés és raktári útvonalak kialakítása, amik támogatják az egy körös 

anyagellátást. 

2. Az anyagmozgatás időszükségletének megállapítása, ez alapján kanban körök 

definiálása. 

𝐾𝑎𝑛𝑏𝑎𝑛𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎 ≥  
2∗𝑣𝑜𝑛𝑎𝑡 𝑘ö𝑟𝑖𝑑ő [ℎ]∗𝑆𝑜𝑟ó𝑟𝑎𝑖 𝑙𝑒ℎ𝑜𝑧𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎 [𝑑𝑏]∗𝐵𝑒é𝑝ü𝑙ő 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑏𝑠𝑧á𝑚 [𝑑𝑏]

𝐷𝑜𝑏𝑜𝑧𝑏𝑎𝑛 𝑙é𝑣ő 𝑚𝑒𝑛𝑛𝑦𝑖𝑠é𝑔 [𝑑𝑏]
 + 1 
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3. Együtt indítható anyagmozgató körök azonosítása a szerint, hogy az útvonalakon 

történő egymás akadályoztatását elkerüljük. 

4. Menetrend készítése a körök alapján, ami magába foglalja a szüneteket és 

műszakváltásokat is. 

5. Húzórendszert támogató kanban kezelési szabályok kialakítása a soron. 

6. Megfelelően kalkulált kanban szám a gyártósoron. 

 

Amik még szükségesek a megfelelő anyagellátás kialakításához: 

1. TAXI rendszerű vontatmányok beszerzése a folyamatos áramlás biztosításához. 

2. Szabálykövetés biztosítása gyártócella és anyagmozgatói szinten. 

3. Új gyártósor indítása előtt az adott kanban kör revíziója. 

 

Ezekkel az intézkedésekkel biztosíthatjuk, hogy a termelésünk alkatrész ellátási hibák 

nélkül, a veszteségeket minimálisra csökkentve működjön. 

 

9.3 AUTOMATA KANBAN KÖR 

 

Az automata sorokra tekintve láthatja, hogy egy anyagáramban három gyártócellának 

kell ellátni hat darab konfekció gyártósort. A folyamat audit alatt megállapításra került, 

hogy a két terület között megfelelő információáramlási eszköz nincsen (se kanban se 

egyéb jel). Az információ úgy halad visszafele az anyagáramon, hogy a konfekció sort 

irányító személyzet (un. sorfelelősök) szóban egyeztetve rendelik meg a számukra 

szükséges szerelvényeket az automata soroktól és ők ugyanezt teszik az első szerelvény 

szintnél. Ez azonban azt jelenti, hogy a több cellának gyártó automata személyzettől 

komoly tervezési feladatot igényel a mindennapi gyártás megszervezési. Nincs 

kidolgozott, egyszerűen következő, standardizált szabály és eszközrendszer, ami segíthetne 

a megfelelő húzás elérésébe. 

Mivel az automata cikkszámok diverzifikáltsága igen nagy (több, mint 300 referencia), 

ezért a szupermarketes, sőt a kevert rendszert is kizártnak tekinthetjük. Vagyis a FIFO 

csatornás puffer vezérlésből kell kiindulnunk. A FIFO csatornák vezérléséhez három 

lehetséges módszert állapítottunk meg a 6.2-es pontban, ezek a toló rendszerű, a kanban 

sínes és a köztes heijunkás módszerek. Ebből kettőt azonban ismét ki kell azonnal zárnunk. 

A toló rendszert a vállalat cél kondíciói nem engedik, míg a kanban sínes vezérlés nem 
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képes lekövetni a termelésben nem ritka tervváltozásokat. Így erre a területre a köztes 

heijunkás kanban vezérlés bevezetésének lehetőségeit kell vizsgálni. 

Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy a jelenlegi (15. melléklet) és jövőbeli 

(16. melléklet) layoutokat összevetve fontos változás, hogy a heveder vágó sorok áttérnek 

a mostani sziget elrendezésű gyártásról az anyagáramonkénti eloszlásúra. Így ennek a 

résznek az újratervezése szükséges lett.  

A második fejlesztési pont a puffer vezérlés kialakítása a konfekció és automata sorok 

között, miközben harmadik pontként biztosítjuk a megfelelő heveder ellátottságot az új 

kialakítást támogatva. 

 

9.4 AUTOMATA ÉS HEVEDER ELLÁTÁS SZABÁLYOZÁSA 

 

Legelső lépésként vizsgáljuk meg, hogy a két terület, amelyet a puffer összeköt – név 

szerint az automata és a konfekció, milyen teljesítménnyel gyártanak egymáshoz képest. 

Az OEE szint figyelembe vétele ennél a résznél nem indokolt, mivel rosszabbodó 

konfekció OEE szint mellett az ellátás könnyebbé válik, javuló mellett pedig a rendszernek 

kell jeleznie az elmaradást, fedeznie a kieső időt a pufferből és akciót követelnie. Ezért 

ebben a részben teljes OEE-vel számolunk, mivel az arányok így is meg fognak maradni. 

Az automata sorok átlagos sebessége 13 és 18 másodperc között mozog terméktípustól 

függően. Ez azt jelenti, hogy típusmegoszlástól függően egy óra alatt átlagosan 220 darab 

terméket kell tudniuk legyártani. Ezzel szemben a konfekció sorok elméletben óránként 

140 darabot képesek legyártani standard termékből és 120-at PP-s termékből.  

Egy stabilan működő anyagáramlás mellett egy gyártósor számára elegendő, ha 

mindössze a következő két órás termelésével van tisztában (lásd a 10.3 fejezetben). 

Azonban három szerelvény szint mellett biztosítanunk kell a többi sornak is az információ 

ellátottságot a megfelelő időben. Ha három szerelvény szintet nézünk, akkor a konfekció 

soroknak legalább két órára előre tudniuk kell, mit akarnak gyártani. Ahhoz azonban, hogy 

ez a terv teljesen biztosan realizálható legyen, az automata szerelvényeknek már készen 

kell állniuk a pufferben. Ez azonban azt eredményezi, hogy ami a konfekció résznek a két 

órányi terv, az az automata sornak már a legyártott tény, így neki is szüksége van a 

következő két órányi gyártásához információra. Ezt úgy tudjuk biztosítani neki, ha a 

konfekció rész nem kettő, hanem négy órára lát előre a tervében, amiből kettő készen van 

és kettő tervben az automata soron. Azonban az automata sor saját két órás terve akkor 

bizonyos, ha a neki szükséges BG szerelvények már felhasználásra várnak a pufferben. Ez 
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azonban azt eredményezi, hogy ami az automata résznek a két órányi terv, az a BG sornak 

már a legyártott tény, így neki is szüksége van a következő két órányi gyártásához 

információra. Ezt úgy tudjuk biztosítani neki biztosítani, ha az automata nem kettő, hanem 

négy órát lát előre a tervében, vagyis a konfekció hatott. Ezt a gondolatmenetet a 30. ábra 

vizualizálja számunkra. Három szerelvény szint mellett a FIFO elrendezésű puffer vezérlés 

esetén legalább hat órára előre kell terveznünk a konfekció sorokat. A következő kérdés 

azután az, hogy elegendő-e a két órányi készlet egy gyártósor zavartalan működéséhez? 

 

Vannak olyan gyártósorok, melyeknek OEE értéke a 85%-os cél helyett 75% körül 

mozog. Ez egy 450 perces műszakkal számolva 112,5 perc kiesést jelent a pufferből abban 

az esetben, ha az időveszteség egyszerre történik meg a beszállító soroknál és feltételezve, 

hogy a vevő sorok ez idő alatt hiba nélkül futnak. Mire erre egyrészt elhanyagolható az 

esély, másrészt a kiesés így sem érte el a 120 perces puffer készletet, a két órányi előny 

elméletben elégnek mondható (megjegyzendő, hogy a legyártott termék nem lehet hibás, 

különben az előbb számolás nem valid. Ha ennek esélye fennáll ajánlott bevezetésnél 

nagyobb készletszintet engedélyezni és a futás alatt nyomon követve a készletingadozást 

csökkenteni azt). 

A 6. pontban leírt kanban sín és heijunka nem teljesen alkalmas egy ennyire összetett 

és szerteágazó gyártás levezénylésére. A beszállítói kanban sín használata azt várja el, 

hogy a vevői sorok tervének összességéből valamelyik fél kapacitásoknak megfelelően 

átváltsa a konfekció mennyiségét automata mennyiségre és eldöntse, melyik beszállító 

gyártsa le. 

A belső heijunka folyamatos termelés tervezési feladatot vár el a konfekció sor 

irányítóitól. Hiszen a saját tervüket kellene átszámolniuk automata teljesítménybe, majd 

azt betervezni és szükség szerint saját változásaival módosítani. De ebben az esetbe, ha 

                

  1. szerelvény szint 2. szerelvény szint Készáru szint     

  BG sor Automata sor Konfekció sor K   

        A Konfekció terv 2 óra     

    B Automata terv 2 óra   Automata puffer     

  BG terv 2 óra   BG puffer         

  Raktár készlet             

  

  
30. ábra: Termelés tervezési időtáv 

Forrás: saját szerkesztés 
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igényeket jelzünk rajta, legalább beszállítói sorokat nem kell terveznie a kétszer annyi 

konfekció sornak.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy ilyen tevékenységet nem szabad több résztvevő, 

szubjektív emberi döntésre bízni, mert a vezérlés hatékonysága változni fog személytől 

függően. 

Ezt a problémát úgy lehet orvosolni, ha heijuka mindkét félnek (automata és 

konfekció) csak a számukra könnyen értelmezhető adatokat tartalmazza, és a tervezést 

maga a rendszer adja. Ehhez dupla szerelvény szintű kanban kártyát és dinamikus 

heijunkát kell használnunk. 

A dupla szerelvény szintű kanban kártya elsődleges jellemzője, hogy két oldalas. Az 

egyik oldalon a késztermék szerepel, míg a másik oldalán a bele épülő szerelvény, 

esetünkben automata. Mivel a beépülési arány 1:1; ezért mindkét oldalon ugyanaz a 

mennyiség szerepel. Mivel a vevő nem mindig teljes palettát rendel a termékekből, ezért 

érdemes egy alacsonyabb mennyiséget hozzárendelni a kanbanhoz. Alapesetben, a 

késztermék kanban ugyanúgy csomagolási egységre van szabva, mint bármelyik kanban, 

most viszont ettől el kell térnünk, mivel a fő mértékegységünk ezúttal idő és nem 

mennyiség lesz. Határozzuk meg hát, hogy az egy kanbanhoz tartozó mennyiséget 5 darab. 

A dinamukus heijunka tulajdonképpen egy kombinációja a kanban sínnek és a 

heijunka szekrénynek. Lényege, hogy a kártyákat tartalmazó rekeszeket ki lehet venni a 

megdöntött polcokról. Amikor valaki kiveszi a soron következő rekeszt, akkor a hátra 

lévők szépen lecsúsznak az elejére. Így az eredeti heijunkától eltérően nem időpontokat 

tudunk jelölni a heijunkán, hanem idő intervallumokat. A 8. képen láthatunk egy részben 

ilyen megoldással működő kivitelezést. A mi esetünkben az adott AMG-ben minden 

készterméket gyártó sornak kell, hogy legyen egy ilyen csatornája. 

 

8. kép: Dinamikus heijunka és Kanban rekeszek 

Forrás: Orgatex.com 

 

Ennek a vezérlésnek a folyamata következő. 
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A konfekció sor megkapja a termelési tervét (listaként vagy kétoldalas kanban 

képében ez esetben nem releváns). A konfekciót vezető személyek feladata, hogy a tervük 

alapján a kétoldalú kanbant elhelyezzék a belső heijunkába a saját sorához. Tehát ennek a 

résztvevőnek nem kell semmilyen tervezési tevékenységet végeznie, az egyetlen feladata, 

hogy a kapott tervet vagy kanbanokat ugyanabban a sorrendben és mennyiségben helyezze 

a heijunka szekrénybe, ahogy azt gyártani akarja. 

A heijunka kezelése konfekció részről (vázlatos vizualizálása a 31. ábrán): 

1. A kanbanokat vagy tervet ugyanabban a sorrendben és mennyiségben kell elhelyezni a 

heijunkába, ahogy az megérkezett. Az újonnan érkezetteket mindig a sor végére tegye, 

ehhez üres rekeszeket a szekrény bal oldalán lévő tartóban talál. 

2. Az egyes rekeszekbe standard termék esetén 8, PP termék esetén legfeljebb 7 darab 

tehető. 

3. A LL kanbanokat szürke, míg a LLA-s kanbanokat fekete rekszbe kell helyezni, 

viszont minden egyes cikkszámnál a legelső rekesz sárga színű kell, hogy legyen.  

4. Amennyiben egy konfekció gyártó sor több, mint fél órája megállt és előre láthatóan 

így is marad, a sor neve mellé egy tiltó táblát kell tennie []. 

 

Ezeknek a szabályoknak a betartásával a készáru rész teljesítette a megrendelési és 

tervezési kötelezettségét. Mivel a beérkező igényeket mindig a ugyanabban a sorrendben a 

csatorna végére helyezi, így az eredeti terv változás nélkül képződik le az automata részen. 

Az egyes rekszekbe a behelyezett kanbanok darabszámának meghatározásával egy 

rekesszel ugyanakkora munkaidőt követelhetünk meg az automata résztől. Az automata 

sori cikklusidővel számolva standard esetén ez 8 [kanban] * 5 [db/kanban] * 15 [mp/darab] 

= 600 mp = 10 perc; míg PP-s termék esetén 7 [kanban] * 5 [db/kanban] * 17 [mp/darab] = 

595 mp =  9,917 perc ~ 10 perc. Ezáltal mivel minden rekesz elkészítési ideje 10 percet 

vesz igénybe az automata soroktól, így ugyanúgy vizualizálható az egyes konfekció sorra 

való gyártás állapota, mint egy kanban sín esetén. 

Nézzük és értelmezzük a 31. ábrán felvázolt példát.  

Az LU2990-es gyártócella csatornáját látjuk, ezt a kép bal oldalán lévő kék tábla jelzi. 

A sorfelelős látja, hogy az adott konfekció cellán éppen huzamosabb sorállás van, mivel az 

ottani sorfelelős kitette a tiltó táblát a sor neve mellé.  

Az automata rész jelenleg elmaradt a tervtől, mivel a kanbanok feltorlódtak a csatorna 

sárga részéig. E tekintetben ugyanúgy működik, mint a 6.1-es részben taglalt kanban sinek. 
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Azonban a tiltó tábla miatt amint a kanbanok elérik a zöld terület, ennek a sornak az 

ellátását fel kell függeszteni a probléma megoldásáig. 

A csatonrában jelenleg öt cikkszám van elhelyezve, amiknek a kezdetét a sárga 

rekeszekből látjuk. A termékek minden esetben standardok, mivel ez a konfekció sor nem 

gyárt PP terméke. Ezt a sor nevének háttérszínéből (kék) lehet megállapítani. a PP-s 

termékek háttérszíne sárgra. Az öt cikkszám közül három LLA-s termék, mivel ezek fekete 

rekeszben vannak és kettő LL, mivel ezek szürke rekeszben vannak. Az egyik autoamta 

sor (az ábrán „A”) az első két cikkszám gyártására készült fel, amit jeleztek is a sárga 

átállási rekeszen annak érdekében, hogy más ne kezdjen neki idő előtt. Egy másik 

automata gyártósor („B) éppen segít a felzárkóztatásban, az egyik nagyobb darabszánú 

tételt lefoglalta magának.  

Így lehet értelmezni és kezelni ezt a heijunkát.  

 

 

31. ábra: Dinamikus heijunka vázlata 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Természetesen minden konfekció sornak (adott területen) lennie kell egy heijunka 

csatornájának a puffer mellett. A sor nevének háttere és a rekesz színe alapján azonosítható 

a termék típusa. 

Mivel minden rekeszben 10 percnyi gyártással lefedhető igény van, így elmaradás 

esetén a rekeszek feltorlódnak és előbb a sárga, majd piros mezőbe érkeznek. Előnygyártás 

esetén lefogynak és a fehér szín fele tolódnak el. 

Amikor a sorfelelős elmegy a heijunkához, kiválasztja a legjobban elmaradottat és ott 

a saját sorának jelével ellátja az adott cikkszám első sárga rekeszét (az ábrán kék színnel és 

A, B jelöléssel). Ezzel jelzi a többi beszállító sornak, hogy adott tétel legyártását elkezdte, 

más ne kezdje el ugyanannak a gyártását.  

A vállalatirányítási rendszerben elvégzi a gyártásindítást (FA start) és azt a kiadja az 

érintett gyártósornak. A sorfelelősnek félóránként és a gyártás befejeztével ki kell vennie a 
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már elkészült tételek kanbanjait rekeszestül a csatornából. Ez maximum három rekeszt 

jelent, ezeket a bal oldali tárolóba visszateszi, a kanbabokat pedig az elkészült 

mennyiséghez rakja és a kettőt együtt továbbítja a konfekció sor FIFO csatornájába. 

Ez a puffer vezérlés nagy fegyelmet kíván és kiszámítható tervezést. Azonban 

megfelelően használva, szereplőnként 3-4 egyszerű szabállyal kiküszöböli a belső tervezés 

szükségességét. 

 

A korábbiakban taglaltuk, hogy a hevedervágók a jelenlegi sziget szerű elrendezésből 

anyagáramonként eloszlanak. Dolgozzuk ki most a 2018 Q4-es időszakra a megfelelő 

hevederkezelést.  

Jelenleg a vágott varrot heveder batch building box-al kiegészített szupermarket elven 

működik (leirását lásd 6.2-es rész). Ezt a kialakítást már elkészítettük, de az elrendezési 

változásokkal megérett az újratervezése.  

Egy anyagáramban a tervek szerint két hevedervágó és hat konfekció sor lesz. A 

korábbi adatok alapján a két vágógép műszakonként körülbelül 5000 db-os lehozatalt tud 

realizálni (5143-at), míg a két PP és négy stanard konfekció sor 6000 db-ot (6182). Mivel a 

hevederből egy késztermékbe egy darab épül be, így a két összeg közötti különbség az egy 

anyagáramon belüli kapacitáshiány méréke. Azonban megnézve a 19. mellékletet 

láthatjuk, hogy további két vágógép van elhelyezve a csarnok szélén az ötödik 

anyagáramba. Mivel ugyanazt a kapacitással kell kiegészítenie a négy anyagáram 

kapacitáshiányát, így 5143 / 4 = 1285 darabbal tudja mindegyiket tulajdonképpen 

kisegíteni. Ezzel a mennyiséggel az anyagáram heveder ellátottsága 6000 fölé kerül 

(6429), amivel már megszűnnek a kapacitás gondjai. Meg kell néznünk, hogy az egyes 

anyagáramok heveder palettája közül miket kell gyártani azon belül és azon kívül. 

Jelenleg a 2018-as tervekhez képest csak egy anyagáramhoz van meg az összes 

gyártósorunk, ez a VSM 2. A többi anyagáramot felfutatott gyártás és cikkszám 

diverzifikáltság nélkül nem tudjuk elemezni. Ezért erre az anyagáramra tervezzük meg a 

hevederellátást, aminek szisztémája továbbvihető a további gyártósorokra. 

Első lépésben összegyűjtöttük mind a hat gyártósor termékpalettáját a beépülő 

hevederekkel együtt és vállalatirányítási rendszerből lehívtuk a tizenöt hetes igény 

előrejelzést a késztermékekre. (bár az igények értékei az év folyamán változhatnak, azok 

nagysága, aránya és a lehívások gyakorisága közel állandónak tekinthető). Ezután az 

igényeket nem késztermék, hanem heveder szerint összegeztük és megkaptuk az adott 

anyagáram heveder igényeit és azok mértékét. Összesen 75 heveder cikkszámoz találtunk, 
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amihez tartozott bármekkora késztermék igény is a következő 15 hétben (további kétszer 

ennyi cikkszámhoz jelenleg nincs). Az 24-ik mellékletben (Heveder puffer tervezési tábla) 

jelöltük a cikkszámokat, majd azt, hogy a hat közül hány konfekció sor használ fel belőle. 

Kiszámoltuk a tizenöt hetes igények alapján az átlagot, amit megnöveltünk az igények 

szórásával. Ezzel a módszerrel tulajdonképpen rangsoroltuk a tételeket a lehívott 

mennyiségek alapján. Ez lesz az alapja, hogy egy cikkszámot High Runner-nek, Medium 

Runner-nek vagy Low Runnernek veszünk, mert ezeket a csoportokat másként kell 

kezelnünk. A szórással való megnövelése az átlagnak azért szükséges mert így pontosabb 

képet kapun a felső igény határairól a terméknek. A 32.-ik ábrán egy adott heveder 15 

hetes igényeit láthatjuk narancssárga színnel. Az átlagot tekintve (zöld) egy megtévesztő 

alacsonyabb értéket kapunk, pedig a lehívás az esetek többségében magasabb. Így 

pontosabb szintet ad nekünk a szórással növelt érték (lila). 

 

 

32. ábra: Heveder igény grafikon (1 referencia) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ezen kívül egy további oszlopba azt is feltüntettük, hogy adott tétel milyen 

gyakorisággal van megrendelve a vevő által (hány hetente van igény rá). A cikkszámok 

fontossági sorrendjét először gyakoriság, majd a lehívási mennyiség nagysága szerint 

rendeztük. A gyakoriságot tekintve kettő egészes vagy ritkább gyakoriságúak lettek a Low 

Runnerek. Az egyes (vagyis heti) rendszerességű tételek a szerint lettek besorolva, hogy a 

lehívások mértéke mekkora idejét foglalja le egy gyártósornak. 
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A táblázat jobb oldalát, ahol a heti igények vannak a szerint vizualizáltuk, hogy annak 

elkészítéséhez több, mint egy sor egy műszaknyi ideje kell (zöld), legalább fél műszaknyi 

(narancs), vagy kevesebb, mint egy műszaknyi (piros). Látható, hogy az elsődlegesen 

gyakoriság, másodlagosan lehívási mennyiség szerint rendezett táblázatból 

meghatározható számunkra a tétel besorolása. 

A következő döntés, amit meg kell hoznunk, hogy a tételek közül a magas 

darabszámúak vagy alacsonyak gyártása kerüljön-e az anyagáramon kívülre. 

Amennyiben az alacsony darabszámúakat szervezzük ki, akkor ritkábban kell kívülről 

anyagot behozni, azonban a kis darabszámú cikkszámokból származó termékpaletta 

szélesség, mire eléri a két extra vágó kapacitását, olyan széles lesz, hogy a folyamatos 

átállások miatt jelentős időveszteségeket realizálunk. A vágókhoz tervezett polcrendszer se 

lenne képes helyet adni mindegyik cikkszámnak, ráadásul a diverzifikáltság mértéke a 

négy anyagáram miatt legalább megkétszereződne ezen a vágógépen. 

Amennyiben a nagy darabszámúakat helyezzük anyagáramon kívülre, akkor 

gyakrabban kell kívülről anyagot behozni, de kevesebb tétellel kell ezt a két vágógépet 

leterhelnünk. Mivel a High Runnerek nagyobb mennyiségben kerülnek elszállításra, így 

mozgási veszteséget szűrűnk ki a rendszerből. És a puffer rendszernek sem kell túlságosan 

sok referenciának helyet adnia. 

A kérdés az, hogy az adott anyagáram cikkszámaiból mennyinek tesszük lehetővé a 

külső vágón való elkészítését?  

Az egy anyagáramra jutó „fél” hevedervágó heti kapacitása 19286 darab teljes 

kihasználtság mellett. Viszont amíg két sor arányszámainál használhattuk ezt az értéket a 

fix vevői igényhez nem! Így az átlagos OEE szinttel korrigálva az anyagáramra jutó külső 

heveder kapacitás 16200-ban állapítjuk meg. Az 24.-ik mellékletben a cikkszámokhoz 

tartozó minimum értékeket kumuláljuk a korábban leírt sorrenden. Minden cikkszámot 

lehetővé teszünk külső gyártásra, amíg a kumulált minimumok értéke el nem éri a 

megállapított 16200-as értéket. Ezeket a cikkszámokat a táblázatban sárga színnel jelöltük. 

Azért a minimumokat kellett figyelnünk, mivel abban az esetben, ha a top cikkszámok 

nem érik el a teljes kihasználtságot, lennie kell további lehetséges gyártási alternatívának. 

Ezzel a módszerrel, ahogy most összeraktuk a cikkszám listát, akkor is képes a külső 

hevedervágó megfelelő segítséget nyújtani az AMG-nek, ha TOP értékek ezt nem 

követelnék meg. Egyszerűen folytatja a következővel. A hevedervágónak a negyven 

perces kanban kör mellett akár két órára is szüksége lehet az első utántöltés elkezdéséhez. 

Így a legnagyobb darabszámú termékeknél a három órányi konfekció kapacitás 
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elhelyezése szükséges 432 db, vagyis kerekítve 18 láda (300 db). Ez lesz az egy tételre jutó 

maximum készletszint. Minden anyagáramból hasonló módszerrel begyűjtve a 

cikkszámokat, megkapjuk a külső hevedervágókhoz tartozó szupermarketet. Ezek után ez 

a rész a 6.2-es pontban ecsetelt kanban sínes szupermarket elvet követi. 

Az anyagáramon belül maradt hevedervágóknak szintén több órányi készlet 

felhalmozásra lenne szükségük a termelés ellátásához, ez a szupermarket hátránya. Tovább 

rontja a helyzetet, hogy az egyes cikkszámok anyagáramonként ismétlődhetnek így egy 

cikkszámnak kétszer, vagy akár háromszor annyi helyet kell fenntartani, mint indokolt 

lenne. Így ezeknél a vágóknál csak a FIFO rendszert tudjuk a Lean elveket szem ellőt tarva 

használni, főként mivel a szupermarket számára egyszerűen nincs elegendő hely.  

Az anyagáramon belüli FIFO vezérlés történhet a 6.2-es pontban leírt kanban sínes 

FIFO csatorna szerint, egy változtatással. Gyakran előforduló probléma a nem megfelelő 

termelésbeli információáramlásból kifolyólag, hogy a konfekció részt érintő egyes 

változásokat a két fő beszállító terület egyike (heveder vagy automata) nem tudja lekezelni 

időben és ezt csak akkor veszik észre, amikor már mindkettőre szükség van. A heveder 

megrendelése a vevői igény megérkezésekor a konfekció feladata maradhat az új 

elgondolás szerint. Azonban mivel a heveder ugyanazon a beépülési szinten van, mint az 

automata ezért a tervből ugyanakkora időtávot látnak, és körülbelül párhuzamosan is 

gyártanak. Így amikor az automata sor elkészül egy batch-el az ő feladata a pufferből 

elhozni a kész hevedert és hozzátenni az automatákhoz egy batch-et alkotva (10 láda 

automatán maximum három láda heveder lenne szükséges toolkit szerűen). Így az 

információs problémákból kifolyó eltérések, hibák orvoslására legalább két órányi 

reagálási idő marad. Röviden a konfekció végzi el a heveder rendelését, az automata pedig 

ellenőrzi a megfelelő elkészülést és párosítja a két anyagot, szükség esetén eszkalál. 

 

A dinamikus heijunk bevezetésével, valamit a hevedervágók és automata gyártócellák 

közötti információs híd kialakításával le tudjuk csökkenteni a szervezési hibákból történő 

állásokat, ami nagy előrelépés lehet a területen. Az automaták rendeléséhez egy egyszerű 

és vizuális eszközt fejlesztettünk ki, míg a hevederek egy kvázi kombinált szupermarket / 

FIFO vezérlést követnek azzal a különbséggel, hogy mind a két részét másik gyártócellák 

látják el. 
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10. TERMELÉS TERVEZÉSI MODUL BEVEZETÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 

 

Mindegyik témakörnél említésre került, hogy a megfelelő puffer fajta kiválasztása 

mellett a megfelelő kommunikációs csatorna kiválasztása is kritikus. A 6.2-es pontban 

végigvettük, hogy milyen helyzetben melyik anyag és információáramlási módszer 

ajánlott. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy a három struktúra szint és a nyolc 

különböző szerelvény miatt az információknak és visszajelzéseknek kiterjedt úton kell 

végighaladnia mire átjut a teljes rendszeren. 

 

PP

Konfekció

STD

Konfekció

Heveder 

vágó

Előszerelő

Etikett 

nyomtató

STD

Automata

PP

Automata

Cső

WS

LLA 

tengely

LPA

LL  

tengely

PPMI

Anyagáram iránya

 

33. ábra: Leegyszerűsített anyagáram térkép 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 33. ábrán az R230.2-es termék végletekig leegyszerűsített felépülését láthatjuk az 

üzemben. Az anyag balról jobbra halad raktártól raktárig. A konfekció sorok (zöld színnel) 

két félék lehetnek, attól függően, hogy standard vagy PP-s termék gyártására használják 

őket. Ők három első szintű szerelvényen kívül (sárgával jelölve) automatákat használnak a 

gyártásukhoz. Bár az automata sorok (kék színnel) képesek lennének mind standard, mind 

PP termék gyártására, a termelés sokkal jobban finom hangolható, ha ezeket a 

típusváltásokat elhagyjuk. Az automatába épülő BG-k közül (bal oldalt sárga színnel 

jelölve) motor csak a PP-s verzióba épül; cső és WS szenzor mindegyikbe. Tengely közül 
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vagy az LL vagy az LLA verzió csatlakozik be, de LLA esetén kapcsolóház is 

mindenképpen. Az ábrán csak a BG sorokhoz van jelölve, de természetesen mindegyik 

sornak szüksége van további alkatrészekre a raktárból a termeléséhez.  

Ennek az egyszerűsítésnek az a célja, hogy megnézzük az információnak hány „lépést” 

kell megtennie, amíg egy, a rendszerbe bekövetkezett változás eljut az összes 

résztvevőhöz, majd visszajelzés érkezik róla. Itt „lépés” alatt a két szereplő közti 

információ-cserét értjük. Nézzünk egy példát. A konfekció részt vezéreljük a termelés 

tervezés által (zöld szín) és az esemény - jelen esetben alkatrészhiány - az automata soron 

(kék szín) következik be. Az automata sor jelzi a hibát a konfekció felé (1. lépés), aki e 

szerint a tervét módosítja, halasztja vagy eszkalál. A változás mikéntjéről visszajelez az 

automata rész felé, és ideális esetben párhuzamosan jelez az előszerelők felé is (2. lépés). 

Végül a megváltozott tervezésről az információ az automatáról a BG területre (sárga szín) 

jut. Így összesen három lépésnyi távolságot kellett az információnak megtennie, mire 

minden érintett szereplőhöz eljutott.  

Nézzük meg, hogy miként rövidül vagy lesz hosszabb ez az „információs távolság” 

abban az esetben, ha az egyes szereplőket vezéreljük. 

 

6. táblázat: Vezérlés / hiba mátrix 

Információs 

távolság 

Előszerelő 

vezérelve 

BG 

vezérelve 

Automata 

vezérelve 

Konfekció 

vezérelve 

Előszerelő hiba 3 6 4 3 

BG hiba 6 3 3 4 

Automata hiba 5 4 2 3 

Konfekció hiba 4 5 3 2 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A leegyszerűsítéssel és a Vezérlés/hiba mátrix-al azonosíthatjuk azt a szereplőt, aki a 

kiinduló pontja lehet az információ áramnak, vagyis aki a húzó fél lesz, és akit a termelés 

tervezés vezényel. A táblázatból látható, hogy az információ terjedésének két leggyorsabb 

verziója, ha vagy az automata rész vagy a konfekció rész van vezérelve. Vagyis azok a 

fejlesztési irányok, amik az automata rész vezérlését célozzák meg csak azért, mert az a 

„középső” szerelvényszint, elvethetőek, mivel az információáramlás nem lesz gyorsabb. 

A két terület egyenlőségének az az oka, hogy a konfekció területtől a BG nagy 

kommunikációs távolságra van, azonban az automata nincs közvetlen kapcsolatban az 

előszerelő területekkel, így azt csak a konfekción keresztül képes elérni. (Az automata 
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vezérlés egyébiránt szembe megy a JIT-al és a vállalati cél kondíciókkal, de felvetésként 

meg kellett említeni). 

Ezek a távolságok három módszerrel csökkenthetőek: 

Új kapcsolatok: két eddig izolált terület információ áramlással való összekötése 

lerövidíti az információs távolságot, hasonlóan a 9.4-es részben az automata általi heveder 

húzáshoz. Ily módon az információnak nem kell egy köztes szereplőn keresztül mennie, 

azonban esetünkben ezt a csatornát a másik két készáruba épülő szerelvényt gyártó féllel is 

létre kellene hozni. 

Szupermarket: ez a puffer vezérlési elv tulajdonképpen ignorálja az információs 

távolságot azáltal, hogy a fogyás vezérli a beszállítót. Így az esetleges változásokról 

információ nem is juthat át a pufferen. Ez alól kivételt képezhet az, ha a változás a batch 

elvitelének idejével együtt történik meg, de ennek az esélye a felkészülési idők miatt a 

nullához közelít. 

E-kanban: az elektronikus jel - mint kanban - az információs távolság egészét ignorálja, 

hiszen a változás jelzését követően az információ azonnal, bármilyen közvetítő terület 

nélkül, egyidejűleg eljut az anyagáram összes résztvevőjéhez. Természetesen a már 

megkezdett, vagy befejezett félkész termékek idejét nem nyerjük vissza vele, de az adott 

tétel blokkolását és – a probléma megszűnését követően – feloldását képes levezérelni. 

A termelés közbeni e-kanban használó termelés tervezési modul esetén ugyanúgy, mint 

egy hagyományos kanban-nál választ kell adnunk azokra a kérdésekre, amire a kártya és 

húzórendszere ad választ. Ezek a mit, kitől, kinek, mennyit, és mikor? Valamint abból 

kifolyólag, hogy egy új rendszer alapjaként nincsen még mögöttes tapasztalatunk, 

mindegyik kérdésre vonatkozik a hogyan kérdés is. 

Ezek a kérdések - amikre keressük a választ - kifejtve a következőek: 

1. Hogyan kapja a rendszer az input adatokat, hogy mit kell gyártani? (mit és mennyit?) 

2. Hogyan dönti el, hogy a raktártól a késztermék szintig az egyes szerelvény-szinteken 

mely gyártócellákat érintse? (kitől és kinek?) 

3. Hogyan dönti el a szerteágazó anyagáramon az egyes tételek sorrendiségét? (mikor?) 

4. Kik és milyen kapcsolatban állnak a rendszerrel? (Input / output) 

Ha mindegyik kérdésre megkapjuk a megfelelően részletes választ, megvannak az 

alapjaink egy termelési tervezési modul kialakítására. 

 

A rendszer hatékonysága attól függ, hogy milyen mélységig sikerül bevezetni azt, 

mennyire automatizált az egész rendszer. Ennek a vizsgált vállalat tekintetében öt lépcsője 



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

90. oldal 
 

lehetséges.15 Esetünkben az első szint a modul bevezetése nélküli jelenlegi állapot, ezt 

ezért nevezzük 0. szintnek, vagy integrált rendszer nélküli jelenlegi állapotnak. 

Az első szinten izolált információs rendszerként üzemel. Ezen a szinten tulajdonképpen 

egy integrált információs fórum, ahol a teljes tervet (és a hozzá szükséges szerelvényeket) 

az összes termelési résztvevő látja és tudnak visszajelzést adni a saját részüről. Sikerült-e 

az adott tételt időre legyártani, gyártható-e egyáltalán, visszajeleztek-e a beépülő 

szerelvényt készítő cellák?  Tulajdonképpen egy interaktív termelési terv (lista), ahol 

jelezni tudja a szereplő az adott tétel elkészülését vagy annak ellenkezőjét.  

A második szinten izolált kanban rendszerként működik. Ez azt jelenti, hogy a terv már 

nem csak másolódik az egyik szerelvény szintről a másikra, hanem megadott belső 

folyamat és a bevitt visszajelzések alapján kiválasztja a megfelelő gyártósort és ütemezi a 

tételeket.  

A harmadik szinten termelés monitorozás történik, vagyis a rendszer összekötjük az 

Andonnal vagy L2L-el. Ekkor a rendszer már nem igényel manuális gyártási teljesítményt 

leíró adatrögzítést, hanem a valós időben figyeli a sor működését. Ennek az az előnye, 

hogy az információ a rendszerbe már nem egy időpontban, a termelés befejezését követő 

regisztrációnál történik, így az aktívan tud reagálni a változásokra. 

Végül a negyedik szinten a rendszer össze van kötve a vállaltirányítási rendszerrel, azaz 

nem igényel manuális gyártásindítást, könyvelést vagy alkatrész lista lekérést. Ehhez elég 

a sorfelelős jóváhagyása a rendszernek. 

A termelés tervezési modul egyes szintjeihez tartozó automatizáltságot úgy mérjük, 

hogy egy tétel elkészülésének lépéseit vizsgáljuk a szerint, hogy adott szinten manuális 

műveletként szerepel, vagy már automatizált. Ezt az 7. táblázat mutatja meg nekünk. 

A jelenlegi rendszer nélkül minden lépés manuális és az automatizáltság szintje 0%. 

Az első szinten a gyártási igények és az azokkal kapcsolatos visszajelzések válnak 

automatikussá, ekkor az automatikus lépések aránya 22%.  

A második szint elérésével a gyártósorok kiválasztása és az esetleges újratervezések 

információtartalma automatizált lesz és így elér a rendszer egy 29%-os automatizáltsági 

szintet.  

A harmadik szinten a gyártócella adatgyűjtése, a lokációk kiválasztása és megadása és a 

batch várható befejezésének adatai automatikusan töltődnek az Andonon keresztül. Ekkor 

az automatizáltság szintje a 38%-ra ugrik fel.  

                                                           
15 Dr. Prezenszki József, Logisztika I; 441-442. oldal alapján 
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Végül a negyedik szinten magától történik az alkatrész ellátottság ellenőrzése a lehívott 

BOM-ok alapján, illetve a gyártásindítás is automata. Ekkor elértük az 51%-os szintet a 

termelés tervezési modul által vezényelt e-kanbanok segítségével. 

A termelés tervezési modul nem e-kanban rendszer, hanem annak egy része. Feladata a 

megrendelés feldolgozás szintjeit összekapcsolása lehet, vagyis a havi és napi contract-é. 

Egy szóval a vevői igények alapján végezze el a gyártás nyomon követését és valósidejű 

irányítását, adjon visszajelzéseket a gyártás állapotáról és rendelkezzen nagyfokú 

rugalmassággal a speciális megrendeléseket illetően (lásd később: „felhasználó write”), 

valamint tartsa fenn a határidők és mennyiségek rövidtávú változtatási lehetőségeit.16 

  

                                                           
16 Dr. Kulcsár Béla, Ipari Logisztika, 107. oldal 
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7. táblázat: Automatizáltság szintje 

Modul szintje: 
Tevékenység 

0 1 2 3 4 

M M A A A Gyártósor kiválasztása a termeléshez 

M A A A A Gyártási igény megérkezik a gyártósorra 

M A A A A Párhuzamos beépülési szinten lévő szerelvények ellenőrzése 

M A A A A Alacsonyabb beépülési szinten lévő szerelvények ellenőrzése 

M M M M A Alkatrészellátás ellenőrzése 

M M M M M Döntés a gyártás realizálhatóságáról 

M M M M A FA nyitása a gyártás megkezdéséhez 

M A A A A Visszaigazolás a gyártás realizálásáról 

M A A A A Szükséges szerelvények azonosítása 

M A A A A Szükséges szerelvények megrendelése 

M M M M M Szükséges szerelvények legyártása, átfutási idő 

M A A A A Visszaigazolás érkezése a szerelvény elkészüléséről 

M M M A A Szükséges szerelvények lokációjának meghatározása 

M M M M M Szükséges szerelvények könyvelése gyártósorra 

M M M M M Szükséges szerelvények szállítása gyártósorra 

M M M M M Szükséges szerelvények előkészítése gyártáshoz 

M M M M A Szükséges alkatrészek azonosítása 

M M M M M Szükséges alkatrészek megrendelése 

M M M M A Szükséges alkatrészek lokációjának meghatározása 

M M M M M Szükséges alkatrészek könyvelése gyártósorra 

M M M M M Szükséges alkatrészek szállítása gyártósorra 

M M M M M Szükséges alkatrészek előkészítése gyártáshoz 

M M M M M Gyártósor átállása a következő cikkszámra 

M M M M M Gyártósori alkatrészek lecserélése a következő cikkszámra 

M M M M M Késztermék legyártása 

M M M M M Késztermék lejelentése, pufferba könyvelése 

M M M M M Késztermék ellátása azonosítóval (WE) 

M M M M M Késztermék pufferba mozgatása 

M M M A A Elkészült Késztermék regisztrálása a rendszerben 

M M M A A Termelési adatok megadása a rendszernek 

M M A A A Szükség szerint újratervezés 

100% 77% 71% 61% 48% Manuális tevékenység 

0% 22% 29% 38% 51% Automatizált tevékenység 
            

            

Forrás: saját szerkesztés 

 

Manuális folyamatok maradnak egyrészt a fizikai anyagmozgatások és előkészítések, 

mert az automatikus anyagszállítás jelenleg nem célja a dolgozatnak (de következő 

fejlesztési lépés lehet). Másrészt a mozgások és gyártások megtörténtét jelentő 
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könyvelések és lejelentések. Ezeket azért maradnak manuálisak, mert így az esetleges 

valóság / rendszer eltérések fokozatosan javíthatóak és a nem várt helyzetek sem okoznak 

bonyodalmat (például, ha gyártás után egy tételt valamilyen oknál fogva zároltatni kell, 

akkor a rendszer azt nem kezeli rögtön felhasználható készletként). Végül manuális marad 

a gyártásindítás elfogadása, ami megadja a lehetőséget az AMT-nek, hogy visszajelezzen, 

ha a tétel egy rendszer által nem kezelt hiba miatt nem gyártható. 

 

10.1 IDŐ KALKULÁCIÓ 

 

A megfelelően működő rendszer kialakításához, először a megfelelő időszámítások 

mikéntjét kell megállapítanunk. Az 34.-ik ábrán egy értékáram gyártását vizualizáltuk a 

jobb átláthatóság kedvéért. Az ábrán az anyag az „1”-essel jelölt kék nyíl szerint jobbról 

balra halad a BG-től indulva az IIP-ig. Az adott folyamat alatt a tételek gyártása lentről 

felfele, azaz ABC sorrendben történik. A „2”-es számmal jelölt pontok a tétel és az adott 

sor éppen aktuális kapcsolatát mutatja meg. A zöld zászló a jelenleg megmunkálás alatt 

lévő batch-et jelöli. A zöld körök a megelőző folyamatokon már keresztülment, adott 

gyártócellára várakozó darabokat jelöli. A sárga körök a megelőző folyamatokra még 

várakozó, de adott gyártócellára utalt darabokat jelöli. Míg a piros körök a számítási 

példában részt vevő „R” cikkszámot jelölik. 

Megfogalmazva az ábrán látható terv a következőképpen hangzik: 

 Az IIP jelenleg az „A” tételen dolgozik, miközben az átadón már várakozik a B-C-D 

tétel. A tervében ezeken kívül még 14 tétel várakozik az ezt megelőző műveletekre.  

A Konfekció sor jelenleg az „E” tételen dolgozik, miközben a pufferben már várakozik 

az F-G-H-I tétel. A tervében ezeken kívül még 9 tétel várakozik az ezt megelőző 

műveletekre.  

Az Automata rész jelenleg az „J” tételen dolgozik, miközben a pufferben már várakozik 

a K-L-M-N tétel. A tervében ezeken kívül még 4 tétel várakozik ezt megelőző 

műveletekre.  

Végül a BG jelenleg az „O” tételen dolgozik, miközben a raktárban alkatrészként a P-

Q-R tételek várnak a gyártósorra kerülésre. 

Ez alapján kezdjük el az időszámítás elvégzését a piros „R” tételre. 

 

Az első „várakozási idő” sorba adjuk meg folyamatlépésenként az „R” termék előtti 

összes tétel elkészülési idejének összegét. Ehhez tudnunk kell az összes tétel mennyiségét 
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és a hozzá tartozó gyártósor specifikus ciklusidejét, valamint az átállási idő hosszát (az 

ábrán hármas számmal jelölve). 

𝑉á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő(𝑚ű𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡) =  ∑ 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑛𝑎𝑔𝑦𝑠á𝑔𝑎[𝑑𝑏] ∗  𝑇𝑒𝑟𝑚é𝑘 𝑠𝑜𝑟𝑖 𝑐𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑑𝑒𝑗𝑒[𝑚𝑝]

𝑛

𝑡+1

+ Á𝑡á𝑙𝑙á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő[𝑚𝑝] 

Ezen kívül ugyanezen a módon az első „Nettó átfutási idő” mezőbe határozzuk meg, 

hogy a vizsgált tételünket az első cellán mennyi idő alatt tudják majd legyártani. Ha ezt a 

két értéket felszorozzuk a sorhoz tartozó várható OEE szinttel, akkor a BG oszlop 

várakozási idejének és nettó átfutási idejének OEE korrigált összege lesz a „BG” átfutás, 

ami az ábrán az ötös szám jelöl. A bázistól, azaz a „most”-tól számolva ennyi idő múlva 

készül el a BG soron az „R” tétel a sorra jellemző átlagos OEE szint mellett. 

Azonban amíg ez az idő eltelt a következő három gyártócella is párhuzamosan végzett 

munkát, így az ott lévő várakozási időkből le kell vonnunk a BG átfutást, hiszen amíg a 

legelső művelet előtt várakozott, illetve befejezte azt, a többi folyamat listáján is előrébb 

került.  

Mivel az automata cella a soron következő, így neki ez az érték már a „korrigált 

várakozási idő”, ami azt jelenti, hogy a kezdeti teljes várakozási idejét korrigáltuk azzal az 

idővel, amíg a tétel elért a megmunkálás e szintjére. A második nettó átfutási idő sorba 

számoljuk ki, hogy az „R” tétel mennyi idő alatt készül el ezen a soron. Az automata 

oszlopban lévő korrigált várakozási idő és nettó átfutási idő összege lesz a teljes automata 

átfutás.  

Az automata átfutási idővel megint korrigáljuk (levonjuk) a hátra lévő lépések 

várakozási idejét, hiszen az elkészüléssel párhuzamosan dolgoztak, így a tételünk előre 

került. Így már megkaptuk a konfekció korrigált várakozási idejét amihez, ha hozzáadjuk a 

vizsgált „R” tétel nettó átfutási (elkészülési) idejét, megkapjuk a konfekció átfutási időt. 

Végül a konfekció átfutási idejét levonjuk az IIP várakozási idejéből, megkapva az IIP 

korrigált várakozási idejét, ehhez hozzáadva a korábban említett módon kiszámolt IIP 

nettó átfutási időt megkapjuk az IIP átfutási időt. 

Összefoglalva az előbbieket az első soron megnézzük, hogy a tételünknek mennyi időt 

kell várni és mennyi idő alatt készül el. Ezt levonjuk a következő soroknál a kezdeti 

várakozási időből, hiszen a listán előrébb jutott ez idő alatt, majd ott is kiszámoljuk az 

elkészülési időt és így tovább. Az eredményt pedig korrigáljuk a sori átlagos OEE szinttel. 
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34. ábra: Tételes pufferidő számítás 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az így kapott átfutási időket összegezve megkapjuk az elméleti – átlagos OEE szint 

melletti – átfutási idejét az adott tételnek. 

 

𝑇𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 𝑂𝐸𝐸 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔á𝑙𝑡 á𝑡𝑓𝑢𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő =  ∑(𝑁𝑒𝑡𝑡ó á𝑡𝑓𝑢𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő + 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔á𝑙𝑡 𝑣á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő) ∗ 𝑂𝐸𝐸 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔á𝑙𝑡 𝑣á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő =  ∑ 𝐸𝑙ő𝑧ő 𝑚ű𝑣. 𝑛𝑒𝑡𝑡ó á𝑡𝑓𝑢𝑡á𝑠 + 𝐸𝑙ő𝑧ő 𝑚ű𝑣. 𝑘𝑜𝑟𝑟. 𝑣á𝑟𝑎𝑘𝑜𝑧á𝑠  

 

Cikkszám

IIP Konfekció Automata BG

R

Q

P
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H
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F
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D
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A

Várakozási idő 80480 61335 15375 3640

Nettó átfutási idő 520

Várakozási idő 76320 57175 11215

Nettó átfutási idő 1200

Várakozási idő 63905 44760

Nettó átfutási idő 2320

Várakozási idő 16825

Nettó átfutási idő 2560

Legkorábbi kész. IIP átfutás Konfekció átfutás Automata átfutás BG átfutás

2017. 8. 18. 7:35 19385 47080 12415 4160

Tétel pufferideje: Kiírási időpont:

3:24:16 2017. 8. 17. 8:02

Határidő: IIP átfutás Konfekció átfutás Automata átfutás BG átfutás

2017. 8. 18. 11:00 21647 55422 13246 4726

Átfutási idők, 

biztonsági rés:

Átfutási idők, OEE 

korrigált:

OEE szint: 89,55% 84,95% 93,72% 88,03%
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Ha az egyes gyártócellák átfutási idejét megszorozzuk a sorokra jellemző biztonsági 

szintekkel, akkor megkapjuk az Kiutalt (átfutási) időt, amit az ábrán hatossal jelöltünk. Ez 

az az időmennyiség, amennyit az adott tétel legyártására tervezünk adott soron (később 

ezek összege lesz a pufferidő). 

 

𝑇𝑒𝑙𝑗𝑒𝑠 (𝑘𝑖𝑢𝑡𝑎𝑙𝑡) á𝑡𝑓𝑢𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő =  ∑ 𝑆𝑜𝑟𝑖 𝑂𝐸𝐸 𝑘𝑜𝑟𝑟. á𝑡𝑓𝑢𝑡á𝑠𝑖 𝑖𝑑ő ∗ 𝐵𝑖𝑧𝑡𝑜𝑛𝑠á𝑔𝑖 𝑠𝑧𝑖𝑛𝑡 

 

Ezek után, ha megadjuk az adott tétel vagy batch gyártási határidejét (hetessel jelölve), 

akkor abból levonva az Teljes kiutalt átfutási időt, megkapjuk kanban indításának idejét 

(nem a gyártás indítását, hiszen a BG oszlopban a még alkatrész szinten lévő tételek is 

várakozhatnak). A kanban indításának idejéhez hozzáadva az OEE korrigált átfutási időt, 

megkapjuk a tervezett elkészülési időt (nyolcas számmal jelölve). 

A határidő és a tervezett elkészülési idő közötti különbség az adott tétel puffer ideje, az 

az extra idő, amit kiutalunk a termék legyártásához. Egy tétel puffer idejének egészét vagy 

részét felhasználjuk a gyártás során. A megmaradt rész a gyártósor tartalék idejét fogja 

növelni, amit egy másik tételnél (ami átlépi a kiutalt idejét) felhasználhatunk. Ez 

tulajdonképpen egyféle tartalékidő leveling-ként is jellemezhető. 

Az 35. ábrán mutatjuk be a tartalékidő leveling-et és monitoring-ot. Az egyes számmal 

jelölt táblán az adott gyártócellára tervezett cikkszámok adatait látjuk. A grafikonon 

(kettes szám) zölddel ábrázoljuk az alapidőt (az előbbi módon taglalt OEE korrigált 

átfutási időt), míg a pirossal a puffer időt (az alapidő és a kiutalt idő különbsége).  

A kék sáv a realizált, tényleges gyártási idő mértékét jelöli. Az e között és a teljes 

kiutalt idő közötti különbség lesz az adott tételhez tartozó pufferidő-egyenleg. Legyen az 

pozitív, vagy negatív (hármas számmal jelölve). Ez a puffer idő egyenleg fogja 

folyamatosan módosítani a sor tartalék idejét (négyes számmal jelölve), és ad lehetőséget a 

folyamatos nyomon követésre. 

Amennyiben beállítunk a tartalék időre egy alsó és felső beavatkozási határt, akkor a 

későbbiekben a rendszer jelzést küldhet a megfelelő szervezeti szintekre. Az alsó 

beavatkozási határt elérve túlóra vagy munkaerő átcsoportosítás válhat szükségessé, míg a 

felső beavatkozási határon megelőző karbantartás, szabadságolás, oktatás, leltár, takarítási 

tevékenység vagy folyamataudit szervezhető adott gyártócellára.  

Ezekkel a számolási módszerekkel, vagyis az átfutási időkkel (OEE korrigált, kiutalt, 

várakozási idő, nettó gyártósori) és puffer időkkel egy igény beérkezésekor információhoz 
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juthatunk arról, hogy melyik értékáramon haladva mikorra készülhet el. Valamint arról is, 

hogy a soroknak mekkora tartalékjaik vannak, és ez alapján dönthetünk az egyes sorok és 

anyagáramok terheléséről. Ezek a számolási módok az alapjai egy termelés tervezési 

rendszernek. 

 

 

35. ábra: Gyártócella pufferidő monitoring 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Viszont ki kell emelni, hogy amennyiben a ciklusidők diverzifikáltsága széles és nem 

csoportosíthatóak olyan mértékben, mint amennyire a korábbi fejezetekben be lett 

Minta gyártósor: LU2789

Cikkszám: A B C D E F G H

Alapidő 1800 1200 3300 3600 900 2100 600 1200

Biz. kor. 1921 1280 3521 3841 960 2241 640 1280

Pufferidő 121 80 221 241 60 141 40 80

Realizált 1680 1500 3350 3700 1200 2310 700 1100

Egyenleg: 241 -220 171 141 -240 -69 -60 180
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mutatva. Akkor a szoftver nem, vagy csak igen nehezen lesz képes lekezelni a rendszer 

változó értékeit. 

 

10.2 STAKEHOLDEREK 

 

A 10.2-es „Idő kalkuláció” és az 5. „Mutatószám rendszer” pontokból már 

rendelkezésünkre áll minden alapadat, ami egy termelés tervezési rendszer kialakításához 

szükséges. Azonban mielőtt ezt megtehetnénk, azonosítanunk kell, hogy az egyes adatok 

és információk milyen forrásból származnak, és mely résztvevők használják fel őket a 

döntéshozatalhoz vagy a mindennapi munkavégzésükhöz. Ezeket az adatokat az 8. 

táblázatban gyűjtöttük össze. 

A táblázat tételes veszi az összes információ típust, majd hozzájuk rendel egy adat 

azonosítót. Az adat azonosító egy betűből és egy futó sorszámból áll, ahol a betűkód az 

adat származására utal.  

Az „A” és „B” jelzésűek a számolt / kalkulált adatok annyi különbséggel, hogy az „A” 

csoportba a vezetői döntéshozáshoz szükséges KPI-ok találhatóak, míg a „B”-be azok 

alkotó elemei. A „C” jelzés a regisztrált adatokat jelöli, amelyeket minden kanban tételnél, 

vagy történésnél külön kell megadni a rendszernek. Ellenben a „D” a bevitt adatokat jelöli, 

ami annyiban különbözik a „C” regisztrált adatoktól, hogy nem kell minden tételhez külön 

megadni, hanem elég egyszer a rendszer indításakor meghatároznunk, és utána csak át kell 

írni, ha változás történik. Végül az „E” jel a kanban rendszer által automatikus, külső 

adatbázisból lehívott adatokat azonosítja. 

A táblázat két oldalán a rendszerrel kapcsolatba kerülő csoportok vagy szervezeti 

szintek találhatóak. Bal oldalt láthatjuk, hogy az egyes információknak ki vagy mi a 

forrása, míg jobb oldalt, hogy tevékenységéhez az adott adatra kinek vagy mire van 

szüksége. 

Az 1-es zöld szám a fő forrást vagy felhasználót mutatja, a 2-es sárga a másodlagos 

jogkörű felhasználót, míg 3-as kék a felülírási joggal rendelkező szereplőket.  
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Adat Adatkód Típus

1 Telj. Eszk. Hat. (OEE) A0 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Elérési ráta (AR) A1 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Teljesítmény ráta (PR) A2 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Minőségi ráta (QR) A3 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 LMPU A4 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 DPMU A5 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Selejtköltség A6 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Gépr. Állás (MA) A7 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 TPU B1 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 E-Kanban azonosító B10 Kalk. 1
1 Tervezett gyártásindítás B11 Kalk. 1
1 Tervezett elkészülés B12 Kalk. 1
1 Gyártócella pufferidő B13 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Kanban kiutalt pufferidő B14 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Kanban felhasznált pufferidő B15 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Pufferidő egyenleg B16 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Hibaüzenetek (aut) B17 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Gyártócella várt OEE (aut) B18 Kalk. 1
1 Realizált Kanban KPI-ok B19 Kalk. 1
1 Tényleges gyártási idő B2 Kalk. 1
1 Tényleges elérhető idő B3 Kalk. 1
1 Teljes elérhető idő B4 Kalk. 1
1 Teljesítmény vesztés B5 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Céldarabszám B6 Kalk. 1
1 Tervezett gyártósor B7 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Tényleges gyártósor B8 Kalk. 2 1 1 2 2 2
1 Tervezett Kanban KPI-ok B9 Kalk. 1

1 2 Gyártási igény (kanban) C0 Reg. 1
1 OK darabok C1 Reg. 1
1 Realizált gyártásindítás C11 Reg. 1
1 Realizált elkészülés C12 Reg. 1
1 Hibajelzések (man) C13 Reg. 1

1 2 Készáru cikkszám C14 Reg. 1
1 2 Kiszállítási határidő C15 Reg. 1
1 2 Készáru lerakó / deszt. C16 Reg. 1
1 2 Gyártási mennyiség C17 Reg. 1

1 Csomagolási egység (op 1) C17 Reg. 1
1 NOK darabok C2 Reg. 1 2
1 Géplekérdezés C3 Reg. 1 2
1 Átállás C4 Reg. 1 2
1 Gépállás C5 Reg. 1 2
1 Anyaghiány C6 Reg. 1 2
1 Egyéb NPH2 C7 Reg. 1 2
1 NPH 1 C8 Reg. 1 2

3 1 Típus selejtköltség D1 Bevitt 1
3 1 Terméktípus ciklusidő D2 Bevitt 1
3 1 Teljes idő D3 Bevitt 1 2
3 1 Munkaszünet D4 Bevitt 1
3 1 Gyártócella várt OEE (man) D5 Bevitt 1
3 1 Csomagolási egység (op 2) D6 Bevitt 1
3 1 Gyártócella kizáró tényezők D7 Bevitt 1
3 1 Gyártócella Preferenciák D8 Bevitt 1

3 3 2 1 BOM cikkszámok E1 Lehív. 1
3 3 2 1 Lejtentés WE száma E10 Lehív. 1 2 1 1
3 3 2 1 Késztermék lerakó E11 Lehív. 1 2 1 1

3 1 Csomagolási mennyiség D9 Bevitt 1
3 3 2 1 Vevői cikkszám E2 Lehív. 1 1
3 3 2 1 Vevő megnevezése E3 Lehív. 1 2 1 1
3 3 2 1 Carline project E4 Lehív. 1 2 1 1
3 3 2 1 Termék típus E5 Lehív. 1 2 1 1
3 3 2 1 Szerelvény rajzok számai E6 Lehív. 1 2 1 1
3 3 2 1 Gyártási FA start E9 Lehív. 1 2 1 1

1 - Elsődleges forrás / felhasználó

2 - Másodlagos forrás / felhasználó

3 - Felülíró felhasználó
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8. táblázat: Input / Output mátrix
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Az 8-ik táblázat áttekintését kezdjük a forrás oldalon.  

A regisztrált (C) adatokat minden egyes tételnél manuálisan kell megadnunk. Ilyen az 

összes gyártócellát érintő esemény, mint az adott gyártáshoz kapcsolódó selejtes darabok 

száma, gépállások ideje, anyaghiányok ideje stb. A termelés tervezési modul 

automatizáltsági szintjétől függően ezeket az értékeket vagy manuálisan rögzítik a 

rendszerben gyártás után, vagy az Andon automatikusan. Ilyen C értékek a kanban1 

készítésekor megadott alapadatok is. 

 

1Kanban a rendszerben: Bár a rendszer képes lenne a vállalatirányítási rendszerbe 

beérkező vevői igények alapján gyártási kanban készítésére; egy bármilyen új integrált 

információs rendszer bevezetésekor kell lennie egy átmeneti állapotnak, amíg a régi és új 

rendszerek párhuzamosan futnak. Vagyis a vevői igényekből kanban kreálása 

megmaradna manuális folyamatnak.  

A kanban elkészítéséhez a termelés tervezésnek meg kell adni a termék cikkszámát, 

mennyiségét, elkészülés határidejét és a desztinációt. Amennyiben külső területről jön a 

gyártási igény (mintagyártás, projectgyártás, stb.) a gyártás indoklását is meg kell adni. 

Ez a kanban látható része (lásd. 26. melléklet, felső szövegdoboz). 

A kanbanhoz ezután nyit egy háttér bázist, ami az elkészülését követi nyomon és 

tartalmazz a BOM-ok elérését, a rajz számokat, a kapcsolt gyártósorokat, azok tervezett és 

korrigált kezdési és elkészülési idejét, valamit a pufferidőt. (lásd. 26. melléklet, alsó 

szövegdoboz). A kanbanhoz tartozó pufferidő vizsgálatánál a párhuzamos folyamatokból 

mindig a legkésőbb realizált idejét veszi (a mellékletben piros színnel jelölve) és azzal 

módosítja a kiutalt időt (kék háttérrel jelölve). 

Az e-kanban a termelés végeztével törlődik a rendszerből, mivel a nyomon követést a 

termelésirányítási rendszer tartja számon. 

 

A bevitt (D) adatokat nem kell minden egyes tételnél megadnunk. Egyszeri bevitelt 

követően a rendszer saját adatbázisból kezeli őket. Ilyen érték a terméktípus selejtköltsége, 

a munkaszünet hossza, a teljes munkaidő (műszakszám) és a gyártócellák kizáró tényezői. 

Illetve ide tartoznak a tervezés vagy termelés alapján megadott preferált gyártócellák, 

statisztikát felülíró OEE szint vagy a vevői csomagolási egység. Természetes ezeket az 

adatokat a későbbiekben van lehetőség módosítani is. A „D” adatok elsődleges forrása az 

AMG, de felülírási jogköre van az AMC-nek. 
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A lehívott (E) adatokat az e-kanban a termelésirányítási rendszertől kapja szükség 

esetén. Ilyenek a BOM listák, a műszaki rajzok számai, a vevői cikkszámok, project 

megnevezések és gyártásindítási, illetve lejelentési azonosítók (az utóbbi kettőt a rendszer 

maga is nyitja). A minta, project és audit gyártások végett az írási joggal2 rendelkező 

felhasználó kérvényezhet eltérést, amit az AMG szint vagy művezetői szint jóváhagyhat 

vagy elutasíthat. 

 

2A stakeholderek között van két új csoport is a „Felhasználó Write” és a „Felhasználó 

Read”. Ezek speciális csoportok, amibe olyan személyek tartoznak, akik nem részei a 

termelési szervezetnek, de szoros kapcsolatban állnak vele. 

Az írási jogkörrel rendelkező személyek készíthetnek kanbant azzal a különbséggel, 

hogy azt előtte jóvá kell hagynia az AMG-nek. Ilyen lehet a széria változásokért felelős 

szervezet példának okáért. 

Az olvasási jogkörrel rendelkező személyek láthatják a gyártósorok teljesítményeit, 

hogy munkájukat segítse. Ilyen lehet a Lean koordináció, karbantartási és minőségügyi 

vezetés is. 

 

Végül az „A” és „B” kóddal a termelési adatokból számolt értékeket jelöljük, amiből a 

„B” –k csak a számítások elvégzéséhez generálódnak, míg az „A”-k pedig a 

döntéshozatalhoz szükséges indikátorok. Forrásuk minden esetben az termelés terezési 

rendszer. 

 

Az 8.-ik táblázat áttekintését folytassuk a Felhasználó oldalon.  

A bevitt, regisztrált és lehívott értékeket (C, D, E) az e-kanban használja fel a termelés 

lebonyolításához, illetve a mutatók elkészítéséhez. A regisztrált értékeket másodlagos 

felhasználóként az AMG is vizsgálhatja analízis céljából, például az OEE elemeinek ABC 

vizsgálatához. Míg a lehívható adatokat az AMT használja az első darab átvételekhez, 

struktúra ellenőrzésekhez. 

A kalkulált értékeket (A és B) számos felhasználó használhatja az AMT szinttől az 

AMC szintig, illetve a nem termelési területek is. Annak eldöntése, hogy az egyes 

szereplők mennyire részletes betekintést kaphatnak az AMC dönt. 
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10.3 FOLYAMATLEÍRÁS 

 

Az termelés tervezési modulban a gyártócellák felelősei a soraik tervét listaszerűen 

kapják meg elkészítési sorrendben. Azonban a teljes listának csak egy részét láthatja az 

AMT, vagyis az operációs csapat. Ennek az az oka, hogy amennyire lehet fix, kiszámítható 

környezetet kell teremteni a termelés részére, így az a legjobb, ha az általuk látható terv 

nem, míg a háttérben maradók változhatnak. Az adott sor termelési terv a gyártócella által 

látható részét „látható terv”-nek, míg az általuk még nem látható részét „háttérterv”-nek 

nevezzük. 

A látható terv a következő két órányi termelést tartalmazza, de legalább két tételt. A két 

óra magába foglal fél órányi feldolgozási idő (a tételkiírás és a között az időpont közti idő, 

amikor a sor észreveszi a kiírás megtörténtét), és másfél órányi anyagbekérési és 

felkészülési időt (a 40 perces körök mellett a kanban számításnál ecsetelt elcsúszások miatt 

az anyagnak akár 80 percre is szüksége lehet, hogy a megrendeléstől beérkezzen). 

Előfordulhat, hogy egy tétel gyártása két óránál több időt vesz igényben, de a megfelelő 

időben való felkészülés érdekében a gyártócellának ekkor is látnia kell az azután soron 

következő megrendelést. 

 

A folyamatba eszkalációs üzenetek küldése is bele van foglalva, ami történhet e-mail, 

rendszerüzenet és mobil SMS szolgáltatással is. Az információ átadás hatékonyságának is 

ugyanez a sorrendje (érdemes lehet a termelésben az asztali számítógépek helyett a tablet 

használata is, bár nem elengedhetetlen). Mivel a termelésen belüli anyag és 

információáramlás javítása az elsődleges, ezért az eszkalációs szintek erről a területről 

származnak. Átcsoportosítás, új tagok hozzáadása és elvétele természetesen lehetséges, az 

első körben javasolt szintek: 

6. szint: Gyárigazgató (folyamatábrában nem szerepel jelenleg) 

5. szint: AMC vezetés 

4. szint: AMG vezetés 

3. szint: Termelés tervezés 

2. szint: Művezető 

1. szint: AMT 

 

Miután rendelkezésünkre állnak a mutatószámok, időkalkulációs módok és az érintett 

csoportok, meg kell határoznunk, hogy a rendszer miként kezelje le az elkészített 
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kanbanokat. A rendszer belső döntési folyamatait az 23.-ik mellékletben tekinthetjük meg. 

A rombusz alakú döntéseknél, az abból kiinduló nyilak vízszintesen jobbra és balra 

haladva nemleges választ, míg a függőlegesen fel és lefele haladva igenlő választ 

jelentenek. 

A folyamat a vevői igényből származó kanban elkészítésével kezdődik. Miután a 

tervező megadta a 10.2-es fejezetben taglalt adatokat a rendszer egy diagnosztikát hajt 

végre.  

Első lépésben ellenőrzi az alkatrész ellátottságot és hiba esetén jelez a tervezőnek, aki 

vagy visszavonhatja a tételt, vagy jóváhagyhatja a gyártás ilyen formán is. Ez az opció 

azért áll fenn, mert ekkor a rendszer megjelöli a tételt „Hiányos BOM”-ként és a lehető 

legmagasabb készültségig viszi azt, amíg a jelzést fel nem oldja egy beérkezés, vagy 

manuális felülírás. 

Ezután ellenőrzi szerelvény szintenként a gyártósorokat. Kiveszi azokat a cellákat, 

amelyek valamilyen kizáró tényező miatt nem gyárthatják a terméket, majd a 

megmaradóaknál ellenőrzi, hogy az átfutási idők figyelembe vételével elkészülhet-e a tétel 

határidőre. Amennyiben több cella van, amelyikre kiírható a kanban, azt választja ki, 

amelyik vagy a tervezés által preferáltnak lett megadva, vagy a legnagyobb tartalék idővel 

rendelkezik (ha mindkettő érvényesül, akkor azt). Ekkor a „Normál forgatókönyv” indul, 

amit a folyamatábra zöld színnel jelöl. 

Amennyiben ilyen formán a tétel nem gyártható le határidőre, akkor megvizsgálja, 

hogy amennyiben legnagyobb tartalék idővel rendelkező (releváns) gyártócella 

háttértervének első helyére teszi a tételt, akkor a határidő tartható-e a mellett, hogy a 

többi gyártást nem veszélyezteti? Ha igen, akkor a gyorsított forgatókönyv indul, amit a 

folyamatábra sárga színnel jelöl. 

Abban az esetben, ha ilyen formán se lehetséges a határidőre való elkészülés, akkor 

megvizsgálja, hogy amennyiben legnagyobb tartalék idővel rendelkező releváns 

gyártócella látható tervének első helyére teszi a tételt, akkor a határidő tartható-e a 

mellett, hogy a többi gyártást nem veszélyezteti? Ha igen, akkor az elsőbbségi 

forgatókönyv indul, amit a folyamatábra narancssárga színnel jelöl, és a termelés 

tervezésnek jóvá kell hagynia. 

Végül, ha ilyen módon se sikerülhet időre az elkészülés, akkor a rendszer azonnal 

hibaüzenetet jelez a termelés tervezőnek, hogy engedélyezi-e az erőforrás 

átcsoportosításokat? Nemleges válasz esetén törli a kanbant és eszkalációt indít, míg 
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pozitív válasz esetén a PRIO 1 forgatókönyvet indítja. Ezt a folyamatábra piros színnel 

jelöli. 

Az egyes forgatókönyvek a kanban elkészítésekor, illetve a gyártás alatt a termelés 

monitoring kapcsolásakor aktiválódhatnak. 

 

Normál forgatókönyv esetén a rendszer a tételt a terv végére a soron következőnek 

határoz meg. Addig, amíg sorra nem kerül, figyeli a tétel puffer idejének csökkentését és 

amennyiben az elér egy szintet, figyelmezetést küld. Esetünkben ez a tétel kiutalt puffer 

idejének 25%-a. A tételt nem engedi a látható tervbe fordulni, ha adott soron a „Hiányos 

BOM” jelzés aktív, ilyenkor a tétel tovább vár és küldi a figyelmeztetéseket a pufferidő 

csökkenésével. A látható tervbe fordulva a rendszer kér egy visszajelzést a sortól a gyártás 

realizálhatóságáról. Ha megérkezik, kiírja a termelésirányítási rendszerben a 

gyártásindítást és lehívja a kapcsolódó BOM adatokat és műszaki rajzot. Továbbá a 

tényleges gyártás megkezdéséig figyeli a puffer idő alakulását és a beépülő szerelvények 

alakulását is. Hiba esetén eszkalációs üzenet indul. Az alapanyag behozatalához biztosítja 

a BOM listát és a rajta szereplő alkatrészek lokációinak helyét. Abban az esetben, ha 

ténylegesen nem található, eszkalációs folyamatot indít és azonnali leltárt ír elő.  A 

gyártás megkezdésével hozzáköti az adott időszakban soron rögzített adatokat az adott 

kanbanhoz, majd a gyártás befejezésével (amennyiben a sorfelelős jóváhagyta) kijelöli a 

szerelvény helyét és könyveli azt. Ezzel a forgatókönyv befejeződött. 

 

Gyorsított forgatókönyv akkor aktiválódik, amikor a teljes tervet végigvárva a tétel 

nem készülne el időben. Ez lehet a nem megfelelő kanban bevitel eredménye is. Ekkor a 

rendszer a tételt a háttérterv első helyére építi be. Ilyenkor a „megelőzött” tételek puffer 

ideje a gyorsított tétel adott soron lévő nettó átfutási idejével csökken, amennyiben nincs 

a sornak megfelelő tartalék ideje. Amennyiben ez veszélyezteti valamelyik tétel 

legyártását - vagyis adott tétel puffer ideje alacsonyabb lenne, mint a kiutalt időnek a 

hátralévő sorokra szánt része – akkor egy lépéssel visszaveszi a sorban. Ezt addig folytatja, 

míg nem talál megfelelő helyett. Ezzel a forgatókönyvvel a várakozási idő csökkenthető. 

 

Elsőbbségi forgatókönyv akkor aktiválódik, amikor még a várakozási idők kihagyásával 

sem gyártható le a tétel, ekkor az újratervezés nem automatikus, mint a gyorsított 
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forgatókönyv esetén, hanem a rendszer engedélyt kér a kijelölt felelőstől, aki esetünkben 

a termelés tervező. Elfogadva az elsőbbségi forgatókönyvet, a tételt a rendszer a már 

látható tervbe építi be, méghozzá soron következőnek. Ekkor eszkalációt is indít a 

rendszer mivel több, mint valószínű, hogy a felkészülési időn belül van a sor, így azonnali 

lépéseket követel meg. 

 

PRIO 1 –es forgatókönyv vagy azonnal elkészítendő termék esetén, vagy igen komoly 

külön fuvarok kilátásba helyeződésekor lehet hasznos. Akkor aktiválódik, amikor az 

azonnali átállásokkal sem képes a rendszeren végigfutni a termék időben. Ahogy az 

elsőbbségi forgatókönyvet, ezt is jóvá kell hagynia a tervezésnek. Ekkor a rendszer 

késztermék szinttől visszafele elkezdi vizsgálni a puffer készleteket, hogy talál-e olyan 

batch-et, amit el tud vonni egy másik terméktől és átadni a kritikusnak. Ha talál ilyen 

készletet, megnézi, hogy az elvont tételre milyen hatással lenne (normál, gyorsított vagy 

elsőbbségi gyártással kell azt folytatni – PRIO 1-el PRIO 1-et kiváltani nem lehet!). Pozitív 

megerősítés esetén az adott batch-et átkönyveli a kritikus terméket és a termelés e tétel 

esetén a gyorsított forgatókönyvet követi. Végül az elvont terméket is újratervezi. 

 

Amennyiben egy gyártósor termelését tervezve megállítják, a tartalék szint 

függvényében a tervezés dönthet a jelenleg rajta lévő tételek újratervezéséről vagy 

helyben hagyásáról. Vegyünk például okáért egy sor, aminek aktuális tartalék ideje négy 

óra és a rá tervezett megelőző karbantartás három óra. Ha nem élünk újratervezéssel, 

akkor a karbantartás befejeztével a sor egy óra tartalékidővel indul újra (ilyenkor a tételek 

puffer idejét nem tekintjük, mivel a sor tartalék ideje a puffer időkből megmaradt 

előnyökből épül fel). Ha újraterveztük, akkor a rajta lévő tételeket a rendszer más 

sorokhoz sorol, így a karbantartott sor tartalék ideje nem változik, de cserébe a 

szétosztásba bevont soroké igen. 

Amennyiben egy gyártósor nem tervezetten túl sokáig megáll, akkor a cella 

tartalékideje folyamatosan csökkenni fog, ha eléri az alsó beavatkozási határt és a 

döntéshozó újratervezést indít, akkor a tételeket sorrendben átszervezi más sorokra a 

korábban ecsetelt folyamat szerint. 
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A rendszer folyamata igen sok visszacsatolási és biztonsági kört tartalmaz17. A 

működését tekintve csak az új, vagy meglévő elemek a bizonyos tartalék-idő szintet elérő, 

vagy alkatrészhiányt tartalmazó szintjét elérő tételeinél indítja a tervezést, így vonva el a 

felesleges terhelést a rendszertől. A teljes folyamatot leíró és azon végigutó 

folyamatábrát az 23.-ik melléklet mutatja be.  

                                                           
17 Dr. Kulcsár Béla, Ipari Logisztika, 249-253. oldal alapján 
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11. ELŐFELTÉTELEK ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

 

Annak érdekében, hogy a korábban felvázolt akciók sikeresek legyenek, vannak 

feltételek, amelyeknek teljesülnie kell. 

Az egyes AMG-k közötti keresztgyártást a minimálisra kell csökkenteni. Ennek 

megvalósítása érdekében a késztermék gyártócellák vevőihez kell igazítanunk az automata 

gyártásokat, mivel ez a két szint, amelyek az autógyáraknak engedély nélkül nem gyárthat 

terméket. A gyártósorok összehangolását egy anyagáramon belül bár viszonylag 

hosszadalmas művelet, de mindössze megfelelő kommunikáció és dokumentáció kell 

hozzá, mivel a gyártósoroknak magas fokú a standardizáltsága a 1P1P miatt. 

A termelés tervezést egységesíteni kell minden szinten. Jelenleg csak a késztermék 

gyártásának tervezése folyik, ami teljesen ignorálja a beépülő szerelvények, minta és 

projectgyártások megvalósulásának mikéntjét. E miatt ez nem egy stabil nyolc órára előre 

vetített (de legalább hat a 9.4-es pont alapján) tervezés. Egy előre nem látható eseményeket 

tartalmazó gyártásra pedig nem lehetséges rendszert kialakítani. 

Ez megoldható a 10. pontban taglalt termelés tervezési modul segítségével. 

Amennyiben ennek a rendszernek a kiépítése nem igényelt, akkor is szükséges, hogy 

minden gyártásindítást - jöjjön az igény bárhonnan - egy központi csapat dolgozza fel, 

ütemezze és hagyja jóvá. E nélkül a 9. pontban taglalt intézkedések nem működőképesek. 

Ha a tervezés megfelelően ki van alakítva, akkor a 9.2-es részben taglalt alkatrészellátás 

bevezetése megkezdődhet. Fontos, hogy ennek a 9.4-es intézkedések előtt meg kell 

történnie, ugyanis egy jól kiépített belső anyag és információ áramlási rendszer szinte 

teljesen bizonyosan megbukik, ha a gyártócellák a nem megfelelő alapanyag-ellátás miatt 

azt nem képesek terv szerint realizálni. 

Végül, ha a tervezés és alapanyag-ellátás kiépült, elkezdhetjük a belső szerelvények 

áramlásának kialakítását.  

 

A javító intézkedések realizálásával anyaghiány, készlet, kieső idő és túlóra csökkenést 

lehet elérni. Annak vizsgálata végett, hogy a megvalósításhoz szükséges kiadásokat 

ellensúlyozza-e a realizálható megtakarítás, beruházás megtérülési számításokat kell 

elvégeznünk.18 Mivel a tevékenység igen sok nehezen meghatározható tételt tartalmaz, 

mint a kiépítéshez és oktatáshoz szükséges munkaórák, az elkerült túlórák, vagy a 

kanbanok újra-nyomtatása (forgóeszköz egy ismételt elkészítés után), ezért a számításokba 

                                                           
18 7. Illés Ivánné: Vállalkozások Pénzügyi Alapjai 126-131. oldal alapján 
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költségként a tárgyi eszközök bruttó érétkeit, míg bejövő pénzáramként az adott 

időszakban megtakarított operátori időből származó bruttó bérköltséget.  

A beruházások tekintetében az alkatrész ellátottság biztosításához 10 db „TAXI” 

rendszerű vontatmányra és a hozzájuk kapcsolódó 20db polcos kiskocsira, míg a 

szerelvény vezérlés kialakításához 4 db kiépített dinamikus heijunka board-ra van 

szükségünk. A javító intézkedések kivitelezéséhez szükséges tárgyi eszközök értéke: 

 [10 db * 2000 €/db] + [20 db * 650 €/db] + [4 db * 800 €/db] = 36200€ 

 

Ezzel szemben megtérülésként az anyaghiányból származó kieső munkaidő bruttó 

bérköltségét tudjuk megbecsülni. Szerelvény szintenként az anyaghiányokat elemezve 

2017 januártól áprilisig (15 hét) a következő átlagos kieső időket határozhatjuk meg: 

konfekció terület: 10 perc / hét / gyártósor (32 direkt operátor érintett anyagáramonként); 

automata terület: 280 perc / hét / gyártósor (19 direkt operátor érintett anyagáramonként); 

BG terület pedig 80 perc / hét / gyártósor (14 direkt operátor érintett anyagáramonként). Ez 

munkaidőben tekintve a négy anyagáramot összesen (4 AMG *[(32 op * 10 perc) + (19 op 

* 280 perc) + (80 op * 14 perc)] = 32080 perc kiesés havi szinten. Amennyiben ez a 

veszteség teljes egészében kiesik, akkor havi szinten egy 2919 € megtakarítást lehet előre 

jelezni. Azonban mivel hibátlan rendszer nem létezik, feltételezzük, hogy a veszteségek 

20%-a továbbra is megmarad a rendszerükben. Így a megtakarítás mértékét havi 2335 €-

ban, évente 28020 €-ban lehet meghatározni. 

Ezek alapján az adatok alapján kiszámoljuk a megtérülési mutatókat, ahol  

CF = az adott időszakban esedékes megtérülés 

Mk = az adott időszakban esedékes összes működési költség  

Bk = az adott időszakban esedékes összes beruházási költség  

I = Mk + Bk 

t = az adott időszak száma  

n = az időszakok száma  

r = diszkontráta (15%), és a vizsgált megtérülési időszak hossza 2 év (2019 Q1). 

 

Nettó jelenérték vizsgálat (NPV) 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− ∑

𝐼𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

 

𝑛

𝑡=1

 



 

109. oldal 
 

𝑵𝑷𝑽 =  ∑
28020𝑡

(1 + 0,15)𝑡
− ∑

36200𝑡

(1 + 0,15)𝑡
 

𝑛

𝑡=1

=  𝟗𝟑𝟔𝟏€ 

𝑛

𝑡=1

 

 

Belső megtérülési ráta (IRR) 

0 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
−  𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

0 =  ∑
28020𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
−  𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

IRR = 35% 

Jövedelmezőségi index (PI) 

𝑃𝐼 =  

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

𝐼0
 

𝑷𝑰 =  

∑
28020𝑡

(1 + 0,15)𝑡
𝑛
𝑡=1

36200
= 𝟏, 𝟐𝟔 

 

Megtérülési idő (PR) 

PR = 28020 / 36200 = 1,29 év 

 

Láthatjuk, hogy a nettó megtérülési ráta 0 fölött van, a belső megtérülési ráta nagyobb, 

mint a diszkontráta és a jövedelmezőségi index értéke 1 fölötti. Ezek mind azt támasztják 

alá, hogy a javító intézkedések az anyagi vonzatok tekintetében elfogadható, a megtérülési 

ideje pedig mindössze 1,29 év a minimum vállalat által elvárt 3 helyett. Ezeken túl 

stabilitást, kontrolálhatóságot és átláthatóságot biztosítanak, amit valutában jelenleg nem 

tudunk kifejezni. 

A fentebb említett előfeltételek megvalósulása, a tárgyi eszközök beszerzése és a 

vezetőség megfelelő támogatása mellett a javító intézkedésekkel egy megfelelő 

anyagáramlási rendszert alakíthatunk ki a vállalat számára.  
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A diplomadolgozat során feltérképeztük a sopronkövesdi Autoliv Kft. legnagyobb 

volumenű, legnagyobb ütemben fejlődő biztonsági övének gyártását. A termék 

értékáramára és felépítésére fókuszálva azonosítottuk a folyamatban a veszteségeket, 

információs hibákat és a nem megfelelően standardizált csomópontokat.  

A téma nagysága nem engedte, a lean szemlélet pedig nem követeli meg, hogy a 

rendszerben lévő összes hiányosságot egyszerre orvosoljuk. A működési területünket 

lépésről lépésre kell fejlesztenünk úgy, hogy közben a cél kondíciókat szem előtt tartjuk. 

Ebből kifolyólag három fő területet választottunk ki, amit fejleszteni akarunk. Ezek az 

alapanyag ellátás standardizálása, a belső szerelvény ellátás vezérlése, és a termelés 

tervezési rendszer megújítása. 

Az alkatrészellátás tervezésénél figyelembe vettük a termék volumenének növekedését, 

és a gyártóterületek átalakulását egészen 2018 év végéig. Olyan standard milk-run és 

kanban használatra épülő alkatrész köröket határoztunk meg, ami egy ütemet ad a 

termelésnek és biztosítja, hogy mind az anyagmozgatási személyzet, mind a 

gyártócellákon dolgozók egy kiszámítható, akadozásoktól mentes területen 

tevékenykedhessenek. Az anyagellátást az érintett területeken megvalósítottuk, és 

felkészültünk a következő két év változásaira is. 

A sorok közötti ellátás tekintetében a késztermékbe az egymással párhuzamos beépülési 

szinten lévő első-, és másodszintű szerelvények vezérlését dolgoztuk ki. A második szintű 

retraktor vezérlésére belső kanban kört és dinamikus heijunka kezelés alakítottunk ki, hogy 

az anyagáramonként jellemző 1:2 arányú gyártócella megoszlásból származó tervezési 

feladatoktól az ottani sorfelelősöket mentesítsük. Így előzve meg az emberi hibából 

származó komplikációkat. Az első szintű vágott öv-heveder vezérlését a rendelkezésre álló 

hely leszűkölése miatt szupermarket elrendezésről többcsatornás FIFO vezérlésre 

alakítottuk át. Az anyagáramokon belül lévő kapacitás hiány miatt a külső területekről 

történő keresztáramlás elkerülhetetlen. Az optimalizálás érdekében minden anyagáramból 

a legnagyobb darabszámú termékek pótlását kivezényeltük, ezt azonban szupermarket 

elrendezéssel oldottuk meg. A belső információ áramlás standardizálása a hevedereknél, 

jelenleg batch building box-al kiegészített szupermarket képében elkészült, míg a 

retraktorok standardizálását 2017 júliusában kezdjük meg a másik két termékcsalád 

költözésével egy időben. 
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A több inputtal dolgozó termelésben az elvárt széria, minta, projekt és külső szerelvény 

gyártások kezelése jelenleg akadozik, nincs rá megfelelő folyamat. Ezért kidolgoztunk egy 

integrált információs rendszer alapjait, ami a rendelkezésesére álló adatok alapján 

anyagáramokat jelöl meg, a terméket minden elkészülési szinten végig követi és szükség 

esetén visszajelzéseket ad a megfelelő célszemélyeknek. Mind a termékek, mint a sorok 

teljesítményeit figyelve a széria, projekt, minta és külső szerelvény gyártásokat képes 

összehangolni, a vezetés számára a cellák teljesítéséről információt nyújt és segít a 

tervezett nem gyártási időket ütemezni. A termelés tervezési modul jelenleg menedzsmenti 

elfogadásra vár, aminek megérkezésével a projektmunka megkezdődet. 

A húzó rendszer és a kanban alapú gyártás több mint fél évszázada létezik az iparban. 

Az egyszeri kiépítése nem elegendő, mivel a változások adaptálása nem automatikus. A 

megfelelő szemlélet, eszközhasználat és a változások rendszer szintű kezelése nélkül az 

anyag-, és információáramlási rendszerünk elavulhat, ami komoly következménnyel járhat 

vállalatunkra. 
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13. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

 

 

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetemet és tiszteletemet 

fejezzem ki mindenkinek, aki a diplomamunkám elkészítéséhez hozzájárult. 

 

Köszönetet mondok témavezetőmnek, Dr. Kocsis Zoltánnak, aki szakértelmével, 

támogatásával és a konzultációk során biztosított elengedhetetlen tanácsaival segítséget 

nyújtott szakdolgozatom elkészüléséhez! 

 

Szakértelméről, precízségéről és segítőkészségéről bizonyságot téve ezúton szeretném 

kinyilvánítani köszönetemet külső konzulensemnek Mező András logisztikai 

menedzsernek, és kívánok egyben kitartást a logisztikai osztály vezetéséhez! 

 

Dolgozatom felépítésében a Lean3 Termelékenységfejlesztés egységes rendszerben 

című könyvükkel szintén nagy segítségemre volt dr. Péczely György, Péczely Csaba, 

Péczely György. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet! 

 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném kifejezni köszönetemet menyasszonyomnak, 

Hess Viktóriának és családtagjaimnak, akik mindvégig támaszt nyújtottak a tanulmányaim 

során, és dolgozatom elkészítésének teljes ideje alatt türelmet, megértés tanúsítottak 

irántam, illetve igyekeztek nyugodt környezetet biztosítani gondolataim és a rendelkezésre 

álló tényanyag lehető legoptimálisabb feldolgozása reményében! Köszönöm! 

 

 

 

  



 

113. oldal 
 

14. IRODALOMJEGYZÉK 
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Logisztika II.; Logisztikai Fejlesztési Központ, 2000 

 

3. Dr. Prezenszki József: 
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Internetes források 

 

Autoliv kft; Market and Sales: 

https://www.autoliv.com/AboutUs/Pages/InBrief/MarketAndSales.aspx; 2016.04.08.19.00 

 

Autoliv kft; Autoliv in Brief: 

https://www.autoliv.com/AboutUs/pages/inbrief/default.aspx;  2016.04.08.19.03 

 

Autoliv kft; About us: 

https://www.autoliv.com/AboutUs/Pages/default.aspx;  2016.04.08.19.11 

 

Autoliv kft; Growth Drivers: 

https://www.autoliv.com/AboutUs/Pages/InBrief/GrowthDrivers.aspx;  2016.04.08.19.24 

 

Autoliv Product Lifecycle Management system:  

Műszaki rajzok és CAD modellek,  2016.03.22 16.20 

 

Orgatex GmbH & Co.KG; System box 

https://www.orgatex.com/products˛inserting-system/system-box;  2016.04.25. 19.30 

 

Orgatex GmbH & Co.KG; Lot Size Board 

https://www.orgatex.com/solution/lot-size/boards/7678/lot-size-board;  2016.04.25 19.30 

 

Autoliv belső oktatási anyagok 

 

 Az Autoliv bemutatása 

 K12 termékoktatás 

 R230.2 termékoktatás 

 OEE, LMPU oktatási anyag 

 APS alapok 

 Just In Time 

 Kanban és kanban sín vezérlés 
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15. KÉP, ÁBRA ÉS TÁBLÁZATJEGYZÉK 

 

1. ábra: „Saving lives” 

2. ábra: Autoliv termékek a személygépjárművekben 

3. ábra: Autoliv üzemek világszerte 

4. ábra: Autoliv érékesítés-megoszlása vevőnként, 2017 

5. ábra: Autoliv értékesítési volumene, 2017-ig 

6. ábra: Autoliv versenytársak 

7. ábra: zár termékcsaládok 

8. ábra: Zárak beépítési lehetőségei 

9. ábra: R230.2-es terméktípusok 

10. ábra: Az OEE levezetése. 

11. ábra: az LMPU levezetése 

12. ábra: TPU több személy esetén 

13. ábra: APS ház 

14. ábra: Kanban kártya 

15. ábra: alkatrész kanban kör 

16. ábra: Heijunka szekrény 

17. ábra: Készáru kanban kör 

18. ábra: Robbantott ábra: tengely-szerelvény 

19. ábra: SVP cső a biztonsági övben 

20. ábra: LPA, kapcsolóház 

21. ábra: PPMI villanymotor és tengely kapcsolódása 

22. ábra: CS szenzor 

 

22. ábra: CS szenzor (bal) és WS szenzor (jobb) 

23. ábra: KiSi kerék 

24. ábra: Elméleti maximum lehozatal terméktípusonként (egy anyagáram) 

25. ábra: Standard R230.2 anyagáram 

26. ábra: Elméleti maximum lehozatal egy AMG-n belül 

27. ábra: Elméleti maximum lehozatal AMC-n belül 
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28. ábra: OEE veszteség megoszlás, LU2985-ös gyártósor 

29 ábra: Alkatrész kör időtábla 

30. ábra: Termelés tervezési időtáv 

31. ábra: Dinamikus heijunka vázlata 

32. ábra: Heveder igény grafikon (1 referencia) 

33. ábra: Leegyszerűsített anyagáram térkép 

34. ábra: Tételes pufferidő számítás 

35. ábra: Gyártócella pufferidő monitoring 

 

1. kép: Példa a Minomi-ra 

2. kép: Kanban sín 

3. kép: Batch Building Box 

4. kép: Köztes Heijunka board 

5. kép: Vágásra váró hevederek 

6. kép: „TAXI” rendszerű anyagmozgató vontatmány 

7. kép: Standardizált Kanban szerelvény 

8. kép: Dinamikus heijunka és Kanban rekeszek 

 

 

1. táblázat: R230.2 terméktípusok 

2. táblázat: Retraktor sori adatok 

3. táblázat: Terméktípusok értékteremtési aránya. 

4. táblázat: AMG-t alkotó gyártósorok és ciklusidők 

5. táblázat: R230.2 AMC-t alkotó gyártósorok 

6. táblázat: Vezérlés / hiba mátrix 

7. táblázat: Automatizáltság szintje 

8. táblázat: Input / Output matrix 
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16. MELLÉKLETEK 
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1. MELLÉKLET: EGY ÁTLAGOS MŰSZAK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE. 

Forrás: Saját szerkesztés  
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2. MELLÉKLET: AMG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE. 

Forrás: Saját szerkesztés   
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3. MELLÉKLET: AMC SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE. 

Forrás: Saját szerkesztés   

AMC Manager

Övrész

PQE csoportvezető

Minőségügy

HR Business Partner

HR

Termelés tervező

 R230.2

APS koordinátor

APS

Széria Logisztikus

Logisztika

Termelés tervező

 R30

Termelés tervező

 R200.2

SQ – R230.2

Minőségügy

Platform vezető

BG

Platform vezető

Automata

Platform vezető

Konfekció I.

Platform vezető

R30 / R200.2

Platform vezető

Konfekció II.
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4. MELLÉKLET: GYÁR SZINTŰ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS. 

Forrás: Saját szerkesztés   
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5. MELLÉKLET: VEVŐI IGÉNY ÉS GYÁRTÓ KAPACITÁSOK. 

 

Forrás: Saját szerkesztés ALH kapacitástervek alapján   
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123. oldal 
 

6. MELLÉKLET: R230.2 VEVŐI IGÉNY ELŐREJELZÉS. 

 

Forrás: Saját szerkesztés ALH kapacitástervek alapján   



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

124. oldal 
 

7. MELLÉKLET: TERMÉKTÍPUS MEGOSZLÁSI DIAGRAMOK. 

Forrás: Saját szerkesztés ALH kapacitástervek alapján   



 

125. oldal 
 

8. MELLÉKLET: MUTATÓSZÁM-RENDSZER FELÉPÍTÉSE. 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés  



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

126. oldal 
 

9. MELLÉKLET: R230.2 GYÁRTÓSORI ADATOK 

Sortípus Sor száma Termétípus Dolgozók 
Átfutási 

idő 
Ciklusidő Munkaidő Műszak 

Átállási 

idő 
OEE szint TPU LMPU MIN batch MAX batch Gyártás 100% 

Gyártás 

85% 

Gyártás 

real. 

PPMI LU3024 Mind 3 123,5 8,5 27000 3 300 85,96% 25,5 30,6 17 170 3176 2700 2731 

PPMI LU3038 Mind 3 123,5 8,5 27000 3 300 91,79% 25,5 30,6 17 170 3176 2700 2916 

PPMI LU2987 Mind 3 123,5 8,5 27000 3 300 92,36% 25,5 30,6 17 170 3176 2700 2934 

Csőtöltő (KA) LU2997 Mind 1 29,5 18,5 27000 3 300 84,73% 24,0 28,8 30 600 1459 1241 1237 

Csőtöltő (KA) LU2992 Mind 1 29,5 18,5 27000 3 300 89,70% 24,0 28,8 30 600 1459 1241 1309 

Csőtöltő (KA) LU2984 Mind 1 29,5 18,5 27000 3 300 82,28% 24,0 28,8 30 600 1125 956 926 

Csőtöltő (AFC) LU3015 Mind 2 51,5 6,5 27000 3 300 90,33% 13,0 15,6 30 600 4154 3531 3752 

Csőtöltő (AFC) LU3024 Mind 2 51,5 6,5 27000 3 300 85,96% 13,0 15,6 30 600 4154 3531 3571 

Tengely (STD- LL) LU2989 STD LL 2 42,5 13,5 27000 3 300 93,54% 27,0 32,4 30 600 2000 1700 1871 

Tengely (PP-LL) LU2989 PP LL 2 45,5 15,5 27000 3 300 93,54% 31,0 37,2 30 600 1742 1481 1629 

Tengely (STD- LL) LU3037 STD LL 2 42,5 13,5 27000 3 300 65,65% 27,0 32,4 30 600 2000 1700 1313 

Tengely (PP-LL) LU3037 PP LL 2 45,5 15,5 27000 3 300 65,65% 31,0 37,2 30 600 1742 1481 1144 

Tengely (STD- LL) LU3013 STD LL 2 42,5 13,5 27000 3 300 96,83% 27,0 32,4 30 600 2000 1700 1937 

Tengely (PP-LL) LU3013 PP LL 2 45,5 15,5 27000 3 300 96,83% 31,0 37,2 30 600 1742 1481 1687 

Tengely (STD- LL) LU3020 STD LL 2 42,5 13,5 27000 3 300 94,30% 27,0 32,4 30 600 2000 1700 1886 

Tengely (PP-LL) LU3020 PP LL 2 45,5 15,5 27000 3 300 94,30% 31,0 37,2 30 600 1742 1481 1643 

Tengely (STD- LL) LU3046 STD LL 2 42,5 13,5 27000 3 300 97,52% 27,0 32,4 30 600 2000 1700 1950 

Tengely (PP-LL) LU3046 PP LL 2 45,5 15,5 27000 3 300 97,52% 31,0 37,2 30 600 1742 1481 1699 

Tengely (STD- LL) LU3053 STD LL 2 42,5 13,5 27000 3 300 74,63% 27,0 32,4 30 600 2000 1700 1493 

Tengely (PP-LL) LU3053 PP LL 2 45,5 15,5 27000 3 300 74,63% 31,0 37,2 30 600 1742 1481 1300 

Tengely (STD- LLA) LU2991 STD LLA 3 39,5 15,5 27000 3 300 70,65% 46,5 55,8 24 480 1742 1481 1231 

Tengely (PP-LLA) LU2991 PP LLA 3 39,5 15,5 27000 3 300 70,65% 0,0 0,0 24 480 1742 1481 1231 

Tengely (STD- LLA) LU3001 STD LLA 3 39,5 15,5 27000 3 300 78,93% 46,5 55,8 24 480 1742 1481 1375 

Tengely (PP-LLA) LU3001 PP LLA 3 39,5 15,5 27000 3 300 78,93% 0,0 0,0 24 480 1742 1481 1375 

Tengely (STD- LLA) LU3025 STD LLA 3 39,5 15,5 27000 3 300 73,98% 46,5 55,8 24 480 1742 1481 1289 

Tengely (PP-LLA) LU3025 PP LLA 3 39,5 15,5 27000 3 300 73,98% 0,0 0,0 24 480 1742 1481 1289 

Kapcsolóház LU2993 Mind 2 23,0 11,5 27000 3 300 95,05% 23,0 27,6 50 1000 2348 1996 2232 

Kapcsolóház LU3044 Mind 2 23,0 11,5 27000 3 300 90,49% 23,0 27,6 50 1000 2348 1996 2124 

Kapcsolóház LU3023 Mind 2 23,0 11,5 27000 3 300 75,64% 23,0 27,6 50 1000 2348 1996 1776 

Duplagolyózó LU3036 Mind 1 4,5 4,5 27000 3 300 89,43% 4,5 5,4 1500 1500 6000 5100 5366 

Retractor LU2967 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 87,85% 65,0 78,0 15 150 2077 1765 1825 

Retractor LU2967 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 87,85% 90,0 108,0 12 120 1800 1530 1581 

Retractor LU2967 STD LLA (k) 7 279,0 15,0 27000 3 300 87,85% 105,0 126,0 12 120 1800 1530 1581 

Retractor LU2994 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 94,83% 65,0 78,0 15 150 2077 1765 1970 

Retractor LU2994 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 94,83% 90,0 108,0 12 120 1800 1530 1707 

Retractor LU2985 PP LL 6 249,5 15,0 27000 3 300 94,83% 90,0 0,0 8 80 1800 1530 1707 

Retractor LU2985 PP LLA 6 261,5 18,0 27000 3 300 88,13% 108,0 129,6 8 80 1500 1275 1322 

Retractor LU2985 PP LLA (k) 7 301,5 18,0 27000 3 300 88,13% 126,0 151,2 8 80 1500 1275 1322 

Retractor LU2985 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 88,13% 90,0 108,0 12 120 1800 1530 1586 
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Retractor LU2985 STD LLA (k) 7 279,0 15,0 27000 3 300 88,13% 105,0 126,0 12 120 1800 1530 1586 

Retractor LU2998 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 93,62% 65,0 78,0 15 150 2077 1765 1944 

Retractor LU2998 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 63,62% 90,0 108,0 12 120 1800 1530 1145 

Retractor LU3016 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 88,91% 65,0 78,0 15 150 2077 1765 1847 

Retractor LU3021 PP LL 6 249,5 15,0 27000 3 300 89,34% 90,0 108,0 8 80 1800 1530 1608 

Retractor LU3021 PP LLA 6 261,5 18,0 27000 3 300 89,34% 108,0 129,6 8 80 1500 1275 1340 

Retractor LU3021 PP LLA (k) 7 301,5 18,0 27000 3 300 89,34% 126,0 151,2 8 80 1500 1275 1340 

Retractor LU3030 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 91,99% 65,0 78,0 15 150 2077 1765 1911 

Retractor LU3030 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 91,99% 90,0 108,0 12 120 1800 1530 1656 

Retractor LU3030 PP LL 6 249,5 15,0 27000 3 300 91,99% 90,0 108,0 8 80 1800 1530 1656 

Retractor LU3030 PP LLA 6 261,5 18,0 27000 3 300 91,99% 108,0 129,6 8 80 1500 1275 1380 

Retractor LU3061 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 nincs adat 65,0 78,0 15 150 2077 1765 0 

Retractor LU3061 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 nincs adat 90,0 108,0 12 120 1800 1530 0 

Retractor LU3061 PP LL 6 249,5 15,0 27000 3 300 nincs adat 90,0 108,0 8 80 1800 1530 0 

Retractor LU3061 PP LLA 6 261,5 18,0 27000 3 300 nincs adat 108,0 129,6 8 80 1500 1275 0 

Retractor LU3067 STD LL 5 185,5 13,0 27000 3 300 nincs adat 65,0 78,0 15 150 2077 1765 0 

Retractor LU3067 STD LLA 6 239,0 15,0 27000 3 300 nincs adat 90,0 108,0 12 120 1800 1530 0 

BFL (STD) LU3017 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 64,55% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 697 

BFL (STD) LU3032 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 80,62% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 871 

BFL (STD) LU3014 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 64,55% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 697 

BFL (STD) LU2996 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 82,76% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 894 

BFL (STD) LU3034 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 75,58% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 816 

BFL (STD) LU3018 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 86,68% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 936 

BFL (STD) LU3022 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 77,50% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 837 

BFL (STD) LU3019 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 79,52% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 859 

BFL (STD) LU2990 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 74,46% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 804 

BFL (STD) LU2988 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 64,33% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 695 

BFL (STD) LU2889 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 78,31% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 846 

BFL (STD) LU2888 STD LL/LLA 4 116,5 25,0 27000 3 300 75,22% 100,0 120,0 4 (1) 8 1080 918 812 

BFL(PP) LU2986 PP LL/LLA 5 175,1 29,0 27000 3 300 77,28% 145,0 174,0 4 (1) 8 931 791 719 

BFL(PP) LU3054 PP LL/LLA 5 175,1 29,0 27000 3 300 87,46% 145,0 174,0 4 (1) 8 931 791 814 

BFL(PP) LU3010 PP LL/LLA 5 175,1 29,0 27000 3 300 90,50% 145,0 174,0 4 (1) 8 931 791 843 

BFL(PP) LU3012 PP LL/LLA 5 175,1 29,0 27000 3 300 87,79% 145,0 174,0 4 (1) 8 931 791 817 

 

Forrás: Saját szerkesztés sori audit, REFA időfelvételezés és mozdulatelemzés alapján.  



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

128. oldal 
 

10. MELLÉKLET: R230.2 STD LL VSM 

 

Forrás: Saját szerkesztés   

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Létszám: 2

L/T: 950

Műszak: 3

C/T: 10

Átállás: 300

OEE: 85%

LU2819

Hevedervágó

[//]

Létszám: 2

L/T: 51,5

Műszak: 3

C/T: 6,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3015

Csőtöltő sor

[AFC verzió]

245

Puffer

245

Puffer

490
245150150

LU3022

Konfekció sor

[STD verzió]

LU3022

Konfekció sor

[STD verzió]

Supermarket

200
5025375

Létszám: 1

L/T: 16,5

Műszak:3

C/T: 16,5

Átállás: 180

OEE: 95%

LU2899

Előszerelő állomás

[Hevedefordító]

Supermarket

3500
15050200

Létszám: 1

L/T: 13,5 mp

Műszak: 3

C/T: 13,5 mp

Átállás: 120

OEE: 95%

LU2904

Etikett nyomtató

[//]

4004001500

LU2998

Reractor sor

[STD LL version]

LU2998

Reractor sor

[STD LL version]

150

Puffer

1800
301500

Létszám: 1

L/T: 7

Műszak: 3

C/T: 7

Átállás: 300

OEE: 95%

LU2899

Előszerelő sor

[WS rendszer]

700

Puffer

3500
350

1500

Létszám: 2

L/T: 42,5

Műszak: 3

C/T: 13,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3013

Tengely sor

[LL verzió]

210

Puffer

5000
30

240

Létszám: 1

L/T: 4,5

Műszak: 3

C/T: 4,5

Átállás: n/a

OEE: 95%

LU3036

Duplagolyózó

[//]

Puffer

4500
1500

5000

Puffer, 

előkészítő

1800

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

Beszállító

.

Logisztika

Előrejelzés: 1 hét

(E-mail)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (óra)

Távolság (lépés) KészletRaktár Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

LU3022

Konfekció sor

[STD verzió]

Készlet Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPufferKészlet

880

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet

Készlet

Készlet

DIACAR

DIACAR

Alkatrész igény

Termelés 

tervezés

Kiszállítás

DIACAR

Létszám: 5

L/T: 185,5

Műszak: 3

C/T: 15

Átállás: 330

OEE: 80%

LU2998

Reractor sor

[STD LL version]

Batch Building Box
A

B

C

Kanban gyűjtő

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

WH

WH

WH

WH

A B C D

Sori terv

Sori terv

Sori tervSori terv

Sori terv

Sori terv

DIACAR

Sori terv

Termelési 

terv

Létszám: 4

L/T: 116,5

Műszak: 3

C/T: 25

Átállás: 360

OEE: 80%

LU3022

Konfekció sor

[STD verzió]

Létszám: 1

L/T: 40

Műszak: 3

C/T: 40

Átállás: 60

OEE: 95%

IIP

[//]

W.E. W.E.

"ÉLETEKET MENTÜNK-SAVING LIVES"

AUTOLIV KFT.

Vevő

Value Stream Map

R230.2 STD LL

4,5 51,5 185,5 116,5 0

7

42,5

950

16,5

13,5

6,25 1,88 2,7 0,055 0,625 0,625 1,04 1,7 2,730,5 8,125 7,5 12,5 3,4 2,73 2 1,5

2,92 0,68 14,6 2,92

0,9 0,113 0,87520,83 5,625 1,5 2,78

0,92 0,23 17,4

6,1

1,04

1,05 0,21 0,351,4

∑: 180 óra

∑: 1387 mp

∑SZK: 97 óra

∑SZK: 368 mp
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11. MELLÉKLET: R230.2 STD LLA VSM 

 

Forrás: Saját szerkesztés   



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

130. oldal 
 

12. MELLÉKLET: R230.2 PP LL VSM 

 

Forrás: Saját szerkesztés   

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Létszám: 2

L/T: 950

Műszak: 3

C/T: 10

Átállás: 300

OEE: 85%

LU2819

Hevedervágó

[//]

Létszám: 2

L/T: 51,5

Műszak: 3

C/T: 6,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3015

Csőtöltő sor

[AFC verzió]

144

Puffer

144

Puffer

288
1448080

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

Supermarket

200
5025375

Létszám: 1

L/T: 16,5

Műszak:3

C/T: 16,5

Átállás: 180

OEE: 95%

LU2899

Előszerelő állomás

[Hevedefordító]

Supermarket

550
15050200

Létszám: 1

L/T: 13,5 mp

Műszak: 3

C/T: 13,5 mp

Átállás: 120

OEE: 95%

LU2904

Etikett nyomtató

[//]

4004001500

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

150

Puffer

1800
301500

Létszám: 1

L/T: 7

Műszak: 3

C/T: 7

Átállás: 300

OEE: 95%

LU2899

Előszerelő sor

[WS rendszer]

700

Puffer

3500
350

1500

Létszám: 3

L/T: 123,5

Műszak: 3

C/T: 8,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3038

PPMI sor

[//]

85

Puffer

510
17

192

Létszám: 2 

L/T: 39,5

Műszak: 3

C/T: 15,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3013

Tengely sor

[LL-D verzió]

210

Puffer

5000
30

300

Létszám: 1

L/T: 4,5

Műszak: 3

C/T: 4,5

Átállás: n/a

OEE: 95%

LU3036

Duplagolyózó

[//]

Puffer

4500
1500

5000

Puffer, 

előkészítő

960

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

Beszállító

.

Logisztika

Előrejelzés: 1 hét

(E-mail)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (óra)

Távolság (lépés) KészletRaktár Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

Készlet Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet

Készlet

400

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet

Készlet

Készlet

DIACAR

DIACAR

Alkatrész igény

Termelés 

tervezés

Kiszállítás

DIACAR

Létszám: 6

L/T: 249,5

Műszak: 3

C/T: 15

Átállás: 330

OEE: 80%

LU3061

Reractor sor

[PPMI LL version]

Batch Building Box
A

B

C

Kanban gyűjtő

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

WH

WH

WH

WH

A B C D

Sori terv

Sori terv

Sori tervSori terv

Sori terv

Sori terv

Sori terv

DIACAR

Sori terv

Termelési 

terv

Létszám: 5

L/T: 175,1

Műszak: 3

C/T: 29

Átállás: 360

OEE: 80%

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

Létszám: 1

L/T: 40

Műszak: 3

C/T: 40

Átállás: 60

OEE: 95%

IIP

[//]

W.E. W.E.

"ÉLETEKET MENTÜNK-SAVING LIVES"

AUTOLIV KFT.

Vevő

Value Stream Map

R230.2 PP LL

4,5 51,5 249,5 175,1 0

7

123,5

39,5

950

16,5

13,5

6,25 1,88 2,7 0,055 0,625 0,33 0,65 1,15 1,60,5 8,125 7,5 7,73 1,6 1,5

2,92 0,68 14,6 2,91

0,45 0,04 0,354

0,46 0,046 0,875

2,125

5,33 5,625 1,5 3,2

0,92 0,23 4,4

3,22

1,2

1,05 0,21 0,41,61

3,2 2 ∑: 138 óra

∑: 1630 mp

∑SZK: 82,9 óra

∑SZK: 480 mp
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13. MELLÉKLET: R230.2 PP LLA VSM 

 

Forrás: Saját szerkesztés   

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Létszám: 2

L/T: 950

Műszak: 3

C/T: 10

Átállás: 300

OEE: 85%

LU2819

Hevedervágó

[//]

Létszám: 2

L/T: 51,5

Műszak: 3

C/T: 6,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3015

Csőtöltő sor

[AFC verzió]

144

Puffer

144

Puffer

288
1448080

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

Supermarket

200
5025375

Létszám: 1

L/T: 16,5

Műszak:3

C/T: 16,5

Átállás: 180

OEE: 95%

LU2899

Előszerelő állomás

[Hevedefordító]

Supermarket

550
15050200

Létszám: 1

L/T: 13,5 mp

Műszak: 3

C/T: 13,5 mp

Átállás: 120

OEE: 95%

LU2904

Etikett nyomtató

[//]

4004001500

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

150

Puffer

1800
301500

Létszám: 1

L/T: 7

Műszak: 3

C/T: 7

Átállás: 300

OEE: 95%

LU2899

Előszerelő sor

[WS rendszer]

700

Puffer

3500
350

1500

Létszám: 3

L/T: 123,5

Műszak: 3

C/T: 8,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3038

PPMI sor

[//]

85

Puffer

510
17

192

Létszám: 3 

L/T: 39,5

Műszak: 3

C/T: 15,5

Átállás: 300

OEE: 85%

LU3001

Tengely sor

[LLA-D verzió]

168

Puffer

1280
24

240

Létszám: 2

L/T: 23,0

Műszak: 3

C/T: 11,5

Átállás: 240

OEE: 85%

LU3044

Kapcsolóház sor

[//]

250

Puffer

5000
50

420

Létszám: 1

L/T: 4,5

Műszak: 3

C/T: 4,5

Átállás: n/a

OEE: 95%

LU3036

Duplagolyózó

[//]

Puffer

4500
1500

5000

Puffer, 

előkészítő

960

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

Beszállító

.

Logisztika

Előrejelzés: 1 hét

(E-mail)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (óra)

Távolság (lépés) KészletRaktár Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer Készlet KészletPuffer

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

Átfutási idő (nap)

Távolság (lépés)

Értékteremtés (mp)

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

Készlet Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet

Készlet

Készlet

800

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet KészletPuffer

Készlet

Készlet

Készlet

DIACAR

DIACAR

Alkatrész igény

Termelés 

tervezés

Kiszállítás

DIACAR

Létszám: 6

L/T: 261,5

Műszak: 3

C/T: 18

Átállás: 330

OEE: 80%

LU3061

Reractor sor

[PPMI LLA version]

Batch Building Box
A

B

C

Kanban gyűjtő

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

ALH

W H

ALH

WH

WH

WH

WH

A B C D

Sori terv

Sori terv

Sori tervSori terv

Sori terv

Sori terv

Sori terv

Sori terv

LU3061

Reractor sor

[PPMI version]

DIACAR

Sori terv

Termelési 

terv

Létszám: 5

L/T: 175,1

Műszak: 3

C/T: 29

Átállás: 360

OEE: 80%

LU3012

Konfekció sor

[PPMI verzió]

Létszám: 1

L/T: 40

Műszak: 3

C/T: 40

Átállás: 60

OEE: 95%

IIP

[//]

W.E. W.E.

"ÉLETEKET MENTÜNK-SAVING LIVES"

AUTOLIV KFT.

Vevő

Value Stream Map

R230.2 PP LLA

4,5 51,5 261,5 175,1 0

7

123,5

39,5

23

950

16,5

13,5

6,25 1,88 2,7 0,055 0,75 0,4 0,65 1,15 1,60,5 8,125 9 7,73 3,2 1,6 2 1,5

2,92 0,68 17,5 3,5

0,45 0,04 0,425

1,03 0,103 0,84

1,34 0,16 1,25

2,55

6,4

25

5,625 1,5 3,2

0,92 0,23 4,4

6,5

1,2

1,05 0,21 0,41,61

∑SZK: 86,2 óra

∑SZK: 493 mp

∑: 177,7 óra

∑: 1665 mp
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Műszaki Menedzser msc. – levelező 

132. oldal 
 

14. MELLÉKLET: SOPRONKÖVESDI AUTOLIV GYÁRTÓCSARNOKOK 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   
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15. MELLÉKLET: JELENLEGI IX, XII. CSARNOK LAYOUT 

 
Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   
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Műszaki Menedzser msc. – levelező 

134. oldal 
 

16. MELLÉKLET: EREDETI TERV, 2018 Q4 LAYOUT 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   
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17. MELLÉKLET: JAVASOLT 2018 Q4 LAYOUT VÁLTOZTATÁSOK 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   
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Műszaki Menedzser msc. – levelező 
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18. MELLÉKLET: JAVASOLT TERV, 2018 Q4 LAYOUT 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   
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19. MELLÉKLET: KÖZLEKEDŐ FOLYOSÓK ELHELYEZKEDÉSE 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   
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Műszaki Menedzser msc. – levelező 

138. oldal 
 

20. MELLÉKLET: JAVASOLT ALKATRÉSZ KANBAN KÖRÖK ÉS KÖZLEKEDŐ FOLYOSÓK 

  

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján   



 

139. oldal 
 

21. MELLÉKLET: TERMELÉS TERVEZÉSI FOLYAMATÁBRA 

  

START

Vevői igény 

beérkezik

Kanban 

elkészítése

Alkatrész 

ellátottság 

ellenőrzése

Alkatrész 

rendelkezésre áll?

Gyártósori 

pufferidők, 

átfutási idők 

ellenőrzése

Határidőre 

legyártható?

Tétel beépítése 

a gyártósor 

háttér tervébe. 

Utolsó hely

Tétel beépítése 

a gyártósor 

háttér tervébe. 

Soron 

következő.

„Gyorsított” 

forgatókönyv

Felkészülési időn 

belül legyártható?

Azonnali átállással 

legyártható?

Tétel beépítése 

a gyártósor 

látható tervébe 

első helyre.

Átcsoportosítással 

legyártható?

Határidő 

újratervezése a 

termelés 

tervezés által

„Elsőbbségi” 

forgatókönyv

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Elérhető

készenléti szintig 

gyártás 

elindítása?

Tétel 

megjelölése: 

„Hiányos 

BOM”

Várakozás a 

háttértevben

Pufferidő

csökkent az eredeti 

25%-val?

Tétel a látható 

tervbe fordul.

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átprogramozás 

megkezédése?

Gyártási igény 

elfogadása

Beépülő 

anyagok 

lokációjának 

megadása

Beépülő 

anyagok 

könyvelése a 

gyártósorra

Anyagok 

fellelhetőek?

Beépülő 

anyagok 

mozgatása a 

gyártósorra

Gyártás 

megkezdése

Tétel gyártása

Gyártás 

befejezése

Késztermék 

lejelentése, 

pufferbe 

könyvelése

Késztermék 

azonosítójának 

nyomtatása

Késztermék 

ellátása a 

kinyomtatott 

azonosítóval

Késztermék 

elhelyezése a 

pufferben

Visszajelzés és 

adatrögzítés a 

rendszerben

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint:1,2,3,4.

FA nyitása a 

gyártáshoz

Gyártási segéd-

dokumentumok 

előkészítése.

Várakozás a 

felkészülési 

időig

Visszaigazolás: 

„nem 

realizálható?”

Beépülő 

szerelvények 

visszaigazolásai 

OK?

Beépülő 

anyagok 

berendelése

Releváns 

gyártósorok 

azonosítása

Kiírt tétel gyártása 

realizálható?

FA és BOM 

nyomtatása a 

gyártósor 

részére

Pufferidő

csökkent az eredeti 

25%-val?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átprogramozás 

megkezédése?

Felkészülési idő 

megkezdése

Alternatív batch 

rendelkezésre áll?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint: 2,4.

Azonnali akció 

hozása 

művezetői 

részről. 

Gyorsleltár.

Deviancia 

megoldható?

Átprogramozás 

megkezédése?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint: 3

Várakozás az 

átállási ideig.

Pufferidő

csökkent az eredeti 

25%-val?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átprogramozás 

megkezédése?

Gyártócella 

átállásának 

megkezdése

Beépülő 

anyagok 

lecserélése.

Gyártósor 

átállítása

Megmaradt 

anyagok 

visszaküldése

END

Megmaradt 

alkatrészek 

vissza 

könyvelése.

„Normál” 

forgatókönyv

Alternatív batch 

fellelhető?

Batch 

újragyártása 

belefér a 

pufferidőbe?

„Automata” 

puffer 

vizsgálata

Érintett tétel 

újragyártásának 

vizsgálata?

Batch 

átkönyvelése az 

érintett tételhez

(Készáru szint 

indul)

„Hiányos BOM”

fukció aktív?

Alternatív batch 

fellelhető?

Batch

újragyártása 

belefér a 

pufferidőbe?

„BG” pufferek 

vizsgálata

Érintett tétel 

újragyártásának 

vizsgálata?

Batch 

átkönyvelése az 

érintett tételhez

(Automata szint 

indul)

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átpriorizálás 

engedélyezve?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átpriorizálás 

engedélyezve?

Újratervezés

Tétel gyártása 

elhalasztva / 

törölve.

Figyelmeztető 

üzenet küldese.

Eszkalációs 

szint: 4,5

„PRIO 1" 

forgatókönyv

Erőforrások 

átcsoportosítása 

és első a látható 

tervben

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

PRIO 1 

engedélyezve?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Gyártás

áttervezése 

manuálisan?

„Hiányos 

BOM” jelzés 

bekapcsolva az 

elvont tételre.

Átkönyvelés 

javíttotta „Hiányos 

BOM”-t?

„Hiányos BOM”

fukció aktív?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint 4.

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint 1,2.

Pufferidő

Az eredeti szint 

25%-a felett?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint 1,2,3,4

Tétel pufferideje 

nagyobb, mint az 

arányos kiutalt idő?

Elsőbbség 

engedélyezve?



Győre Ferenc (EYV468) 

Műszaki Menedzser msc. – levelező 

140. oldal 
 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

START

Vevői igény 

beérkezik

Kanban 

elkészítése

Alkatrész 

ellátottság 

ellenőrzése

Alkatrész 

rendelkezésre áll?

Gyártósori 

pufferidők, 

átfutási idők 

ellenőrzése

Határidőre 

legyártható?

Tétel beépítése 

a gyártósor 

háttér tervébe. 

Utolsó hely

Tétel beépítése 

a gyártósor 

háttér tervébe. 

Soron 

következő.

„Gyorsított” 

forgatókönyv

Felkészülési időn 

belül legyártható?

Azonnali átállással 

legyártható?

Tétel beépítése 

a gyártósor 

látható tervébe 

első helyre.

Átcsoportosítással 

legyártható?

Határidő 

újratervezése a 

termelés 

tervezés által

„Elsőbbségi” 

forgatókönyv

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Elérhető

készenléti szintig 

gyártás 

elindítása?

Tétel 

megjelölése: 

„Hiányos 

BOM”

Várakozás a 

háttértevben

Pufferidő

csökkent az eredeti 

25%-val?

Tétel a látható 

tervbe fordul.

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átprogramozás 

megkezédése?

Gyártási igény 

elfogadása

Beépülő 

anyagok 

lokációjának 

megadása

Beépülő 

anyagok 

könyvelése a 

gyártósorra

Anyagok 

fellelhetőek?

Beépülő 

anyagok 

mozgatása a 

gyártósorra

Gyártás 

megkezdése

Tétel gyártása

Gyártás 

befejezése

Késztermék 

lejelentése, 

pufferbe 

könyvelése

Késztermék 

azonosítójának 

nyomtatása

Késztermék 

ellátása a 

kinyomtatott 

azonosítóval

Késztermék 

elhelyezése a 

pufferben

Visszajelzés és 

adatrögzítés a 

rendszerben

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint:1,2,3,4.

FA nyitása a 

gyártáshoz

Gyártási segéd-

dokumentumok 

előkészítése.

Várakozás a 

felkészülési 

időig

Visszaigazolás: 

„nem 

realizálható?”

Beépülő 

szerelvények 

visszaigazolásai 

OK?

Beépülő 

anyagok 

berendelése

Releváns 

gyártósorok 

azonosítása

Kiírt tétel gyártása 

realizálható?

FA és BOM 

nyomtatása a 

gyártósor 

részére

Pufferidő

csökkent az eredeti 

25%-val?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átprogramozás 

megkezédése?

Felkészülési idő 

megkezdése

Alternatív batch 

rendelkezésre áll?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint: 2,4.

Azonnali akció 

hozása 

művezetői 

részről. 

Gyorsleltár.

Deviancia 

megoldható?

Átprogramozás 

megkezédése?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint: 3

Várakozás az 

átállási ideig.

Pufferidő

csökkent az eredeti 

25%-val?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átprogramozás 

megkezédése?

Gyártócella 

átállásának 

megkezdése

Beépülő 

anyagok 

lecserélése.

Gyártósor 

átállítása

Megmaradt 

anyagok 

visszaküldése

END

Megmaradt 

alkatrészek 

vissza 

könyvelése.

„Normál” 

forgatókönyv

Alternatív batch 

fellelhető?

Batch 

újragyártása 

belefér a 

pufferidőbe?

„Automata” 

puffer 

vizsgálata

Érintett tétel 

újragyártásának 

vizsgálata?

Batch 

átkönyvelése az 

érintett tételhez

(Készáru szint 

indul)

„Hiányos BOM”

fukció aktív?

Alternatív batch 

fellelhető?

Batch

újragyártása 

belefér a 

pufferidőbe?

„BG” pufferek 

vizsgálata

Érintett tétel 

újragyártásának 

vizsgálata?

Batch 

átkönyvelése az 

érintett tételhez

(Automata szint 

indul)

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átpriorizálás 

engedélyezve?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Átpriorizálás 

engedélyezve?

Újratervezés

Tétel gyártása 

elhalasztva / 

törölve.

Figyelmeztető 

üzenet küldese.

Eszkalációs 

szint: 4,5

„PRIO 1" 

forgatókönyv

Erőforrások 

átcsoportosítása 

és első a látható 

tervben

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

PRIO 1 

engedélyezve?

Hibaüzenet a 

termelés 

tervezésnek.

Gyártás

áttervezése 

manuálisan?

„Hiányos 

BOM” jelzés 

bekapcsolva az 

elvont tételre.

Átkönyvelés 

javíttotta „Hiányos 

BOM”-t?

„Hiányos BOM”

fukció aktív?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint 4.

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint 1,2.

Pufferidő

Az eredeti szint 

25%-a felett?

Figyelmeztető 

üzenet küldése.

Eszkalációs 

szint 1,2,3,4

Tétel pufferideje 

nagyobb, mint az 

arányos kiutalt idő?

Elsőbbség 

engedélyezve?



 

141. oldal 
 

22. MELLÉKLET: HEVEDER PUFFER TERVEZÉSI TÁBLA 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Autoliv layout CAD alapján 

Heveder Gyártó Minimum X-S X X+S Maximum Gyakoriság Besorolás CW01 CW02 CW03 CW04 CW05 CW06 CW07 CW08 CW09 CW10 CW11 CW12 CW13 CW14 CW15

6305346FVE 2 1800 3365 5761 8158 9600 1 HR 3020 9600 7800 1800 8400 6600 6600 4200 9000 4200 6000 4200 2400 6000 6600

6312538FVE 2 2400 3747 5759 7771 9000 1 HR 4200 7788 7800 2400 8400 6600 6600 4200 9000 4200 5400 4200 3000 6000 6600

636400200A 2 3584 4192 5641 7091 8316 1 HR 6086 8316 4160 5040 5680 3912 5920 6016 4672 6184 7560 7784 4040 3584 5664

636400300A 2 3584 4232 5646 7060 7944 1 HR 7300 7174 5120 3920 5840 3912 5920 6016 4672 6184 7400 7944 4040 3584 5664

6315691FVG 2 4200 4965 5803 6641 6608 1 HR 6600 6608 4200 4800 6000 4200 6600 6600 6600 5436 6000 5400 6000 6000 6000

6315690FVG 2 4200 4916 5759 6602 7200 1 HR 7200 5388 4200 5400 6000 4200 6000 7200 6000 5400 6000 5400 6000 6000 6000

636399800A 2 920 2117 3284 4451 6400 1 HR 6400 3466 3200 3520 3040 2720 3680 3680 2400 3200 3680 3840 3520 1992 920

636399700A 2 920 2195 3149 4104 4960 1 HR 2888 4960 3200 3680 2880 2720 3680 3680 2400 3200 3840 3680 3680 1832 920

637382200B 1 0 721 1528 2334 2976 1 HR 2177 2976 1360 832 2832 880 1936 1600 1552 0 1744 1168 1440 1936 480

636389800A 2 0 1007 1658 2309 3422 1 HR 1762 3422 1600 1600 1760 0 1600 1760 1600 1600 1600 1600 1600 1760 1600

636389200A 2 0 1026 1662 2298 3328 1 HR 1922 3328 1600 1600 1760 0 1600 1760 1600 1600 1600 1600 1600 1760 1600

637382600B 1 0 724 1500 2276 2832 1 HR 2200 2701 1168 864 2832 880 1856 1680 1552 0 1744 1168 1440 1936 480

6294771FVE 2 1200 951 1446 1941 3004 1 HR 1200 3004 1210 1208 1206 1210 1208 1204 1800 1236 1200 1200 1800 1200 1800

636396100A 1 0 583 1253 1924 2403 1 HR 2403 0 2000 1200 1440 960 1680 880 1920 960 1520 1600 1520 316 400

6294772FVE 2 1200 1061 1439 1818 2400 1 HR 2400 1792 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1800 1200 1200 1200 1800 1200 1800

636395800A 1 316 707 1242 1778 2161 1 HR 2161 1280 960 880 1520 1040 1760 880 1920 880 1600 1520 1520 316 400

632911100D 2 0 288 963 1639 1858 1 HR 1814 1858 600 0 1742 600 1236 600 1200 0 1200 600 0 1800 1200

636400500A 2 382 660 1144 1628 1932 1 HR 960 1932 960 1920 1460 1692 1536 1372 708 1022 1024 862 382 518 808

636400800A 2 342 658 1103 1549 1920 1 HR 1280 1440 1120 1920 1288 1792 1312 1312 822 820 980 980 342 434 710

6299637HWL 2 600 509 1000 1492 2406 1 HR 600 2406 600 1200 1200 600 1200 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600

6299636HWL 2 600 510 1000 1490 2400 1 HR 600 2400 600 1200 1200 600 1200 1200 600 1200 600 1200 600 1200 600

637383000B 1 480 727 1041 1354 1769 1 HR 480 1769 880 1040 960 1200 1120 1040 1120 480 1040 1344 1056 1200 880

632911200D 2 600 542 921 1301 1800 1 HR 1212 658 1152 600 1200 600 1200 600 1200 600 600 600 600 1200 1800

632198700E 2 608 718 1009 1301 1760 1 HR 1170 1760 640 1120 800 962 1120 1280 960 1120 960 1120 800 608 720

635091700C 2 608 756 1007 1258 1450 1 HR 1446 1450 800 960 960 802 1280 1120 960 1120 1120 960 800 608 720

637382400B 1 0 260 560 861 1283 1 MR 0 1283 560 640 480 640 560 640 560 0 640 784 576 640 400

637382800B 1 0 278 474 670 868 1 MR 400 868 560 160 400 560 560 560 560 0 480 464 480 576 480

637381500B 1 0 287 452 617 576 1 MR 400 540 560 160 400 560 560 560 560 0 480 464 480 576 480

636400100A 2 160 96 333 570 1116 1 MR 160 320 320 320 160 480 160 320 160 1116 320 320 320 364 160

636396400A 1 80 150 332 514 800 1 MR 800 320 320 320 240 480 320 400 320 160 320 240 560 80 100

636402600A 1 160 266 377 488 480 1 MR 480 400 480 400 400 160 470 480 400 400 480 400 320 168 220

636402400A 1 160 258 367 476 480 1 MR 401 480 480 400 320 160 480 400 480 400 400 400 320 168 220

636396600A 1 80 169 321 473 640 1 MR 640 320 240 320 320 400 400 320 400 160 240 320 560 80 100

637382300B 1 116 242 333 424 506 1 MR 351 506 315 313 333 284 274 417 458 116 273 349 294 396 316

636399900A 2 160 193 269 344 320 1 MR 166 320 320 320 160 320 320 320 160 320 320 320 320 184 160

637382700B 1 0 136 218 301 326 1 MR 326 274 240 240 240 160 176 320 304 0 192 224 160 256 160

637382900B 1 0 107 192 277 321 1 MR 321 80 80 240 160 240 240 240 240 0 160 224 240 256 160

637382100B 1 0 107 192 277 320 1 MR 320 80 80 240 160 240 240 240 240 0 160 224 240 256 160

634507700F 1 0 26 137 247 400 1 MR 180 113 254 65 175 50 190 91 159 263 0 400 0 48 60

634507900E 1 0 27 126 225 375 1 MR 181 113 254 65 175 50 190 91 159 80 0 375 0 80 80

640072000B 1 80 76 118 160 212 1 MR 80 212 80 160 80 80 109 160 80 108 160 80 160 100 120

640071700B 1 80 86 121 156 165 1 MR 165 80 80 160 125 80 160 125 80 80 160 160 125 140 100

636396200A 1 0 27 75 122 160 1 MR 160 0 160 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0

636390300A 2 0 -2 94 189 280 2 LR 164 0 280 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 160 160

636389700A 2 0 3 85 166 164 2 LR 0 4 164 0 140 160 0 160 0 160 0 160 160 0 160

636390000A 2 0 -9 77 163 196 2 LR 0 196 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0 160 0

636389300A 2 0 1 81 162 164 2 LR 0 164 0 96 0 160 0 160 0 160 0 160 160 0 160

636396000A 1 0 4 75 145 240 2 LR 80 0 240 0 0 80 160 0 160 80 80 80 80 80 0

636402800A 1 0 -4 39 81 98 2 LR 98 80 0 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0

636402500A 1 0 -4 37 79 81 2 LR 81 80 0 0 80 0 80 0 80 0 80 0 80 0 0

635091600C 2 0 -17 65 147 170 3 LR 0 170 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0 0 160 0

632199000E 2 0 -17 64 146 166 3 LR 166 0 160 0 160 0 160 0 160 0 0 160 0 0 0

637382500B 1 0 -18 32 82 149 3 LR 0 96 0 0 80 0 149 0 0 1 0 80 80 0 0

640072200A 1 0 -2 2 6 15 3 LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 15 5

641021500C 1 0 -1 2 5 9 3 LR 0 9 0 2 2 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0

630715800D 1 0 -92 128 348 480 4 LR 0 0 480 0 0 0 0 480 0 0 0 0 480 480 0

630717200D 1 0 -92 128 348 480 4 LR 0 0 480 0 0 480 0 0 0 0 480 0 0 0 480

637383100B 1 0 -16 15 47 80 4 LR 0 0 0 0 80 0 69 0 0 1 0 0 80 0 0

632424000A 1 0 -8 5 17 48 4 LR 48 0 0 0 0 16 0 1 6 0 0 0 0 0 0

632439300A 1 0 -8 5 17 48 4 LR 48 0 0 0 0 16 0 1 6 0 0 0 0 0 0

640072400A 1 0 -2 2 6 15 4 LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 15 5

636396900A 1 0 -13 8 29 80 5 LR 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 27 10

636363100A 2 0 -59 25 109 326 8 LR 46 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636361000A 2 0 -33 19 71 174 8 LR 174 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636389500A 2 0 -18 8 35 100 8 LR 0 26 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0

636396500A 1 0 -16 9 34 80 8 LR 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 60 0 0

632441200A 1 0 -18 8 34 100 8 LR 16 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636363000A 2 0 -15 7 29 82 8 LR 28 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636360600A 2 0 -423 147 717 2206 15 LR 0 2206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6299636HWH 2 0 -115 40 195 600 15 LR 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

632441900A 1 0 -19 7 32 100 15 LR 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636360800A 2 0 -4 1 6 20 15 LR 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

632911300D 2 0 -3 1 5 16 15 LR 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

636350200B 1 0 -1 0 2 5 15 LR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

640040800A 2 0 0 0 0 0 no NR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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23. MELLÉKLET: ALKATRÉSZ KÖR REFA IDŐFELVÉTEL 

 

Forrás: Saját szerkesztés   
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24. MELLÉKLET: E-KANBAN ÉS HÁTTÉR BÁZISA 

 

Forrás: Saját szerkesztés  

EKANBAN azonosító
17040200004

Készítette:
Horáth János

Dátum
:

2017.09.18

Készáru cikkszám
624907500C

Jóváhagyta:
Tóth Attila

Vevői cikkszám
:

AUX-45-221
Dátum

:
2017.09.18

Vevő:
JLR

Project:
L405

Indoklás:
M

intagyártás

Term
éktípus

STD LL w
o KiSi

M
egjegyzés:

M
FA-2

M
ennyiség:

200 db

Desztináció:
Lipcse

Kiszállítási határidő:
2017. 9. 22. 12:00

Készáru
Heveder:

Etikett:
Autom

ata:
Heveder fordító:

Heveder vezető:
PPM

I:
Cső:

Tengely:
Kapcsolóház:

W
S szenzor:

Cikkszám
624907500C

618403200A
625018700C

635383900A
625331300C

624278000A
-

637876600A
638194000A

-
630317900B

Rajz szám
a:

6 202 372 013
6 353 737 002

Gyártósor:
LU2990

LU2819 / A
Nyom

tatósziget / D
LU2994

LU2899
LU2899

LU2992
LU3013

LU2899

BOM
:

Lehívható
Lehívható

Lehívható
Lehívható

Lehívható
Lehívható

Lehívható
Lehívható

Lehívható

Sori pufferidő:
3610 (0,67%

)
6350 (1,18%

)
5120 (0,95%

)
5608 (1,04%

)
5995 (1,12%

)
3751 (0,7%

)
4564 (0,85%

)
4277 (0,8%

)
4278 (0,8%

)

Készáru FA:
17 403 552

17 539 747
17 760 363

17 414 522
17 314 269

17 560 705
17 234 397

17 314 621
17 614 756

Készáru W
E:

17 602 345
17 568 778

17 861 648
17 699 484

17 460 679
17 341 694

17 303 324
17 395 691

17 389 744

Lerakó
LROVER

W
S4 A5

ETPUFF 4
AUPUFF 1_5

BGPUFF 2
BGPUFF 4_1

CS_PUFF_1_2
T_PUFF_3_3

BGPUFF 4_5

M
ennyiség (QR korr.)

200
215

215
215

215
215

230
230

230

Selejtköltség
18,00 €

1,50 €
0,10 €

15,00 €
2,00 €

2,00 €
8,00 €

10,00 €
0,25 €

Csom
agolási egység

UN15
EK2

W
E pocket

EK2
EK1

EK1
EK1

EK1
EK1

Csom
agolási m

ennyiség
8

25
1000

150
50

50
30

30
350

Tervezett kezdés:
2017. 9. 22. 10:00

2017. 9. 22. 8:00
2017. 9. 22. 8:00

2017. 9. 22. 7:00
2017. 9. 22. 8:00

2017. 9. 22. 8:00
2017. 9. 22. 4:00

2017. 9. 22. 4:00
2017. 9. 22. 4:00

Korrigál kezdés:
2017. 9. 22. 8:00

2017. 9. 22. 8:00
2017. 9. 22. 7:00

2017. 9. 22. 8:10
2017. 9. 22. 8:00

2017. 9. 22. 4:30
2017. 9. 22. 3:40

2017. 9. 22. 4:00

Tervezett befejezés:
2017. 9. 22. 12:00

2017. 9. 22. 8:30
2017. 9. 22. 8:30

2017. 9. 22. 9:00
2017. 9. 22. 8:30

2017. 9. 22. 8:30
2017. 9. 22. 5:00

2017. 9. 22. 6:00
2017. 9. 22. 5:30

Korrigált befejezés:
2017. 9. 22. 8:30

2017. 9. 22. 8:00
2017. 9. 22. 9:20

2017. 9. 22. 8:40
2017. 9. 22. 8:40

2017. 9. 22. 5:40
2017. 9. 22. 5:20

2017. 9. 22. 5:30

Kiutalt pufferidő:
28800

Felhasznált pufferidő:
-1200

0
-1800

1200
600

600
2400

-2400
0

Pufferidő egyeneg:
27600

Hibajelzés:
nincs

nincs
nincs

nincs
nincs

nincs
nincs

nincs
nincs
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25. MELLÉKLET: ALKTARÉSZ KANBAN KÖR IDŐTÁBLA  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

  

S5 S4 S3 S2 S1 H K4 K3 K2 K1

6 00 MŰSZAK MŰSZAK MŰSZAK A kör indul A kör indul A kör indul MŰSZAK MŰSZAK A kör indul A kör indul

6 10 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

6 20 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

6 30 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

6 40 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

6 50 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

7 00 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

7 10 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

7 20 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

7 30 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

7 40 A A A SZÜNET SZÜNET SZÜNET A A SZÜNET SZÜNET

7 50 B kör indul B kör indul B kör indul SZÜNET SZÜNET SZÜNET B kör indul B kör indul SZÜNET SZÜNET

8 00 B B B B kör indul B kör indul B kör indul B B B kör indul B kör indul

8 10 SZÜNET SZÜNET SZÜNET B B B SZÜNET SZÜNET B B

8 20 SZÜNET SZÜNET SZÜNET A kör indul A kör indul A kör indul SZÜNET SZÜNET A kör indul A kör indul

8 30 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

8 40 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

8 50 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

9 00 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

9 10 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

9 20 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

9 30 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

9 40 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

9 50 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

10 00 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

10 10 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

10 20 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

10 30 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

10 40 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

10 50 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

11 00 B B B SZÜNET SZÜNET SZÜNET B B SZÜNET SZÜNET

11 10 SZÜNET SZÜNET SZÜNET A kör indul A kör indul A kör indul SZÜNET SZÜNET A kör indul A kör indul

11 20 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

11 30 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

11 40 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

11 50 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

12 00 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

12 10 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

12 20 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

12 30 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

12 40 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

12 50 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

13 00 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

13 10 B B B A kör indul A kör indul A kör indul B B A kör indul A kör indul

13 20 A kör indul A kör indul A kör indul A A A A kör indul A kör indul A A

13 30 A A A B kör indul B kör indul B kör indul A A B kör indul B kör indul

13 40 B kör indul B kör indul B kör indul B B B B kör indul B kör indul B B

13 50 B B B MŰSZAK MŰSZAK MŰSZAK B B MŰSZAK MŰSZAK
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26. MELLÉKLET: ANYAGMOZGATÓI MENETREND MINTA  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Retractor vonat

DÉLELŐTT DÉLUTÁN ÉJSZAKA

6:10 14:10 22:10

6:30 14:30 22:30

6:50 14:50 22:50

7:10 15:10 23:10

7:30 15:30 23:30

7:50 15:50 23:50

8.10-8.30 16.10-16.20 00.10-00.20

8:30 16:30 24:30

8:50 16:50 24:50

9:10 17:10 25:10

9:30 17:30 25:30

9:50 17:50 25:50

10:10 18:10 26:10

10:30 18:30 26:30

10:50 18:50 26:50

11.10-11.20 19.10-19.20 03.10-03.20

11:20 19:20 27:20

11:40 19:40 27:40

12:00 20:00 28:00

12:20 20:20 28:20

12:40 20:40 28:40

13:00 21:00 29:00

13:20 21:20 29:20

13:40 21:40 29:40

A Retractor vonatok felváltva indulnak az 'A' és 'B' köreikre.

A Retractor vonatoknak elsőbbsége van a Konfekció vonatokkal szemben.

A műszak végén az vonatot az U-polcban kell átadni.

MENETREND - S3


