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1 A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA ÉS A KUTATÁS 

CÉLKITŰZÉSEI 

A modern járműipar magas minőségi követelményeket támaszt az ellátási láncok va-

lamennyi szereplője számára. A gyorsan változó üzleti környezetben a termékek 

(gyártott modellek) élettartama rövidül, a gyártási sorozat-nagyságok csökkennek, a 

vevői elvárások állandóan változnak, beszállítók szűnnek meg, s keletkeznek újak, 

így nagyobb hangsúlyt kap a gyártás rugalmassága. 

Egy megfelelően kialakított vállalati teljesítmény-mérési rendszer a diagnosztikai 

funkciókon túl abban is segíti valamennyi érintettet (a munkavállalók közösségét is), 

hogy jól érthető, egyértelműen azonosítható, a folyamatokhoz pontosan illeszkedő 

mutatókat, mérőszámokat rendel a stratégiai elképzelésekhez.  

Az autóipari beszállító termelő vállalatok termelési-logisztikai folyamatait a magas 

fokú komplexitás jellemzi.  

Az egyre összetettebbé váló folyamatok, és azok komplex leírása emeli a folyamatok 

változóinak számát, ami a klasszikus statisztikai módszerekkel egyre nehezebben ke-

zelhető. A felhasználandó erőforrásokat is a szervezetek részeként szükséges kezelni, 

így olyan módszertant kell találni, ami a ráfordításokat is figyelembe veszi. 

A BSC kereteit tágítani szükséges, s el kell mozdulni a klasszikus statisztikai-lineáris 

alapokról. A sztochasztikus kapcsolatok leírására és mérésére a fentiek miatt a meg-

változott feltételekhez jobban alkalmazható módszertan került kiválasztásra. 

A humán és a gépi bemeneteket összetettségét oly módon írom le, melynek segítsé-

gével a kimeneti eredmények előrejelzésére nyílik lehetőség.  Lehetőséget nyújt a 

leírt tényezőkön keresztül a proaktív beavatkozásra, s a folyamatok felépítésének fá-

zisában biztosítja a szűk keresztmetszetek, a lehetséges hibaforrások kimutatását, va-

lamint a védelmi rendszer megerősítését. Az általam vizsgált bemeneti tényezők 

elemzésével határértékek állapíthatóak meg, melyek az elemzett folyamatok kézben 
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tartását segítik. Célom, elsősorban, az elmélet és a gyakorlati alkalmazások össz-

hangjának megteremtése, s a folyamatok megfelelő irányíthatóságának biztosítása 

mellett, a továbblépés lehetséges útjainak feltárása volt 

A jól megtervezett mérési rendszernek különböző célokat kell szolgálnia: a vállalati 

folyamatok leírásának egyik eszközeként kell működnie, a vállalati logisztikai stra-

tégiák konkretizálásának lehet eszköze, végül mind a felső-, mind az operatív vezetés 

eszközrendszerének bővítéseként is szolgál. Az így felépülő rendszer a döntés-elő-

készítést és -támogatást, a folyamat megtervezését, működtetését és értékelését se-

gíti. 

Kutatásom célja a termelési logisztikai folyamatok humán és gépi sajátosságainak 

feltárása, ezzel kapcsolatos részrendszereinek a korábbiaknál mélyebb szintű leírása 

azért, hogy a folyamatok működtetése során még inkább meghatározhatóvá váljanak 

a várható hibák, s lehetővé váljon az eddig nem vizsgált, ám a termelési rendszer 

teljesítményét meghatározó bemeneti összetevők elemzése és ezzel párhuzamosan 

elérhetővé váljon a minimális hibaszint.  

Disszertációmban felülvizsgálom a kutatott területekkel kapcsolatos egyes vállalati 

előítéleteket illetve feltételezéseket is, s egy módszerrel igazolom azok meglétét, 

vagy meg nem létét. A vállalatokban meglévő múltbéli adatokra alapozott feltevések 

beépülnek a menedzsment döntéseibe, melyek a logisztikai rendszereket nem az el-

várt irányba módosítják. Mindazonáltal a technikai-technológia fejlődés is megkí-

vánja a módszerek és eszközök felülvizsgálatát. A korábban esetleg igaznak gondolt, 

netán megvizsgált feltevések valóságtartalma a fejlődéssel megváltozhatott, ezért 

szükséges ezek folyamatos felülvizsgálata.  

Megváltoztak a korábbi folyamatok, új munkalépések technológiák lépnek a koráb-

biak helyébe, ezért szükséges az elemzés: vagy a meglévő feltételezések mérésekkel 

való megerősítése, vagy azok módosítása. 
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Munkám során áttekintem a szakirodalmat, megvizsgálom a szervezetek bemeneteit 

és kimeneteit, s ennek eredményeit írom le. Egy konkrét példán keresztül megvizs-

gálom a hibák felmerülésének okait, s a folyamatban fellépő zavarokat és keresem 

az okozó tényezőket.  

2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Munkám során feltérképeztem e rendelkezésre álló adatokat, majd a kutatási tervnek 

megfelelően megterveztem az adatfelvételek céljaimnak megfelelő kibővítését. 

Mind induktív, mind deduktív módszereket alkalmaztam, a céloknak megfelelően.  

A kutatás során mind az elsődleges, mind a másodlagos adatfelvételt alkalmaztam. 

A korábban alkalmazott adatfelvétel után a szükséges adatok részlegesen álltak ren-

delkezésemre, ezért alkalmazni kellett a másodlagos adatgyűjtés mellett az elsődle-

ges adatgyűjtést is. Ezt a rendelkezésre álló adatok hiányosságai, elavultsága, vagy 

nem teljessége tette indokolttá.. 

A megállapításokat mérésekkel igazoltam: a másodlagos adatfelvétel során a ténye-

zőkre bontás eszközeivel, s matematikai statisztikai módszerekkel éltem. 

A bemeneti és kimeneti adatok közötti viszonyok további, összetettebb vizsgálatára 

volt szükség, melynek nem a viszony leírása a lényege, hanem, hogy a vizsgált okok 

milyen hatást tesznek a kutatás számára fontos okozatra.  

Kutatásom során működő szervezetet vizsgálok, ezért nagyszámú, egyre bővülő adat 

áll rendelkezésre, melyek megkönnyítik megalapozott következtetések levonását. 

A kutatás folyamán a mesterséges neurális hálózatok alkalmazását - a statisztikai 

módszerekkel szemben, melyek esetén a probléma analizálása és a feltevések 

validálása több időt vesz igénybe – is alkalmazom, melynek segítségével az adatkap-

csolatok feltárásával a termelési logisztikai folyamatok tervezhetősége válik lehe-

tővé.  



 6 

3 A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS TÉZISEI 

I. Tézis (4.1 fejezet) 

A vizsgált termelési-logisztikai rendszerek a valóságban ember-gép rendszerek, s 

egyszerre kezelnek stock és flow mutatókat. Ezen rendszereknek BSC-n alapuló le-

írásához (tervezéshez és a folyamatok kezeléséhez) a humán erőforrást a szokásos 

mutatókon túl is szükséges vizsgálni. A termelési szervezet humán erőforrásainak 

leírásához és értékeléséhez ezért egy lehetséges módszertant építettem fel. 

A humán faktor teljesítményét a tapasztalati hatás elemzése, a vállalati teljesítmény-

nyel való viszonyának értékelése, a bérekben és vezetői megítélés számszerűsítése 

után egy éves és egy havi mérésekre alkalmas képlettel írom le: 

HRY = E + ME + BH + PH 

Ahol:  

𝐻𝑅𝑌: a humán erőforrás számszerűsített éves értéke 

𝐸: a humán erőforrás tapasztalatát jellemző tényező értéke,   

𝑀𝐸: a vezetői megítélés számszerűsített hatása 

𝐵𝐻 : a bérhatás  

𝑃𝐻: a premizálás számszerűsített hatása, valamint 

 

HRM = L + S 

Ahol:  

𝐿: a dolgozó teljesítményének értéke,  

𝑆: a selejtfelmerülést jellemző tényező értéke 
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A humán erőforrás leírásának kibővítése és a finomított vállalati BSC rendszer vizs-

gálata alapján lehetséges szükséges beavatkozási határértékeket megállapítani. A ter-

melési logisztikai szervezet folyamatainak alakítása céljából egy határértékekből álló 

indikátort egy adott vállalat esetében leírtam és megállapítottam: 

 

a) A dolgozó tapasztalatát jellemző tényező értéke  

A dolgozók tapasztalatát jellemző tényezők értékének átlagából, annak alakulásából 

következtetések vonhatóak le a termelő szervezet humán erőforrásának alakulásáról, 

a fluktuációról és a létszám alakulásáról. 

Ha mutató átlagos értéke két egymást követő évben: 

 1-gyel növekszik, akkor a létszámban, nem történt változás,  

 amennyiben az érték 1-nél kevesebbel növekszik, akkor feltételezhető az új 

belépők száma, vagy a tapasztalt dolgozók szervezetből való távozása  

 ha az érték egynél nagyobb mértékben nő, akkor az előző folyamattal ellen-

tételes mozgásokat lehet feltételezni. 

A mutató értékét indikátorként használva: ha a tapasztalati érték növekedése 1 alatt 

van, akkor a betanításnak nagyobb szerepet kell kapnia a vállalati szervezet feladatai 

között, míg ellenkező esetben a meglévő ismeretek aktívan tartása és magasabb 

szintre emelése szükséges. 

 

b) A dolgozói és a vállalati teljesítmény leírása után 

Az egyéni időkhöz hasonlóan elemezhető a dolgozó teljesítménye egy adott hónap-

ban a termelési szervezetben létrejövő átlagos teljesítményhez viszonyítva. 

Legyen: 

𝐿: az adott ’v’ dolgozó teljesítménye: 

ha 𝐿𝑣 < 91%, akkor a teljesítmény hatása 0 
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ha 91% ≤ 𝐿𝑣 < 100%, akkor a teljesítmény hatása 1 

ha 100% ≤ 𝐿𝑣< 110%, akkor a teljesítmény hatása 2 

ha 110% ≤ 𝐿𝑣 akkor a teljesítmény hatása 3 

Ezt a mutatót is abban az esetben van értelme vizsgálni, amennyiben rendelkezik a 

megfelelő tapasztalattal. Ennek megfelelően, ha a dolgozó tapasztalatát jellemző té-

nyező értéke eléri az 1-et, akkor kerül vizsgálatra. Amennyiben ennek ellenére a tel-

jesítmény hatása 0, akkor az a beavatkozás szükségességét jelzi a szervezetben.  

Ellenintézkedésként elsődlegesen a rögzítés pontosságának felülvizsgálatára, majd a 

munkafolyamatok ellenőrzésére kerül sor. Amennyiben szükséges, oktatásra, időle-

gesen bevezetett másodlagos ellenőrzésre, a dolgozó alkalmasságának felülvizsgála-

tára, munkafolyamat kiosztásának megváltoztatására kerül sor. 

Ennek megfelelően szükséges a következő időszaki folyamatokba aktívan beavat-

kozni, a munkakiosztást megtervezni. 

 

c) A dolgozók által okozott negatív hatások 

A tapasztalatot és a selejtfelmerülést együtt elemezve: az általános vállalati feltéte-

lezés szerint a tapasztalatnak és a selejtfelmerülés gyakoriságának fordított arányban 

kellene mozognia, tehát a tapasztaltabb dolgozók munkájának során ritkábban merül 

fel selejt, a kutatás alapján nem állja meg a helyét. 

A szervezetben alkalmazott adatfelvétel során a dolgozó által jelentett, s a minőség-

biztosítás által jóváhagyott selejtfelmerülés gyakorisága jellemzi a dolgozó hiányos-

ságait. (A dolgozói okozások azonosítása a selejt kódolásával került megoldásra.) 

Ha 𝑆𝑣 a selejt okozati érték adott ’v’ dolgozó esetében 

és 𝑆𝑚 az adott hónapban az adott dolgozónál felmerült selejt lejelentés gyakorisága, 

akkor az előbbiek alapján: 
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Sv = {

−1, ha Sm  = 1
−2, ha Sm  = 2 
−3, ha Sm  ≥ 3

 

 

A tapasztalatot és a selejtfelmerülést együtt elemezve: az általános vállalati feltéte-

lezés szerint a tapasztalatnak és a selejtfelmerülés gyakoriságának fordított arányban 

kellene mozognia, tehát a tapasztaltabb dolgozók munkájának során ritkábban merül 

fel selejt, a kutatás alapján nem állja meg a helyét. 

A mérések a vállalati hiedelmek cáfolatán túl egy indikátort tártak fel: az adott dol-

gozónál, egy adott hónapban: 

 Ha 𝑆𝑣 < 0, akkor az adott dolgozó esetében oktatásra, vagy egyéb továbbképzésre 

van szükség.  

 

II. Tézis (4.2 fejezet 

A termelési logisztikai tényezők közötti kapcsolatok feltárása érdekében szükséges 

a gépi eredetű hibaforrások részletes elemzése. Ezért megalkottam a termékek komp-

lexitási mutatószámát.  

A mutatószámot a munkalépések számából, a gyártási idők hosszából és a beépülő 

egyéb alkatrészek alapján (mennyiben egy termék gyártási folyamatában vásárolt al-

katrész kerül, akkor a termék gyártása magasabb komplexitást ér el) építettem fel. 

Így alakítottam ki a termék komplexitást: 

C = MLKH + MLIH + σ 

Ahol: 

𝐶 a termékek komplexitása,  

𝑀𝐿𝐾𝐻: a munkalépések komplexitási hatása  

𝑀𝐿𝐼𝐻: a munkalépések időtartamának komplexitási hatása 
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LWFL: a munkalépések időtartamából fakadó komplexitási összetevő 

σ: a beépülő alkatrészek komplexitási hatása 

A komplexitás leírása alapján a tervezett termékek - folyamatokra való bontása utáni 

- komplexitását kiszámíthatóvá tettem.  

A komplexitás használatával a kapacitások megléte esetén, lehetséges a gyártási fo-

lyamat munkafolyamatainak módosítása. Az univerzális gépek között a kedvezőbb 

idő-komplexitási faktorral rendelkezőkhöz lehet a termelési lépéseket irányítani, 

csökkentve a teljes komplexitást, s mérsékelve ezzel a termelési kockázatokat.  

 

III. Tézis (5 fejezet) 

A vállalati elemzések, tervezések egy része olyan feltételezésekre épül, melyek a 

múltban igaznak bizonyultak. A folyamatosan változó körülmények szükségessé te-

szik ezen feltevések vizsgálatát, mert a feltevések elavulhatnak a változó keretfelté-

telek mellett. A feltevések meglétének vizsgálata lehetséges a mesterséges neurális 

hálózatok segítségével. Kutatásom során vállalati környezetben vizsgáltam olyan 

üzemi feltételezéseket, melyeket a napi gyakorlatban evidenciaként kezeltek. A mé-

rések nem igazolták vissza a feltevéseket. 

A gyártási folyamat eredményességének szempontjából a selejt képződés döntő je-

lentőséggel bír. Az első feltételezés a gyártmány-, a második a humán erőforrás jel-

lemzői alapján megalkotott bemenetek és a termelési selejtek keletkezése közötti 

összefüggéseket adja meg.  

Mindkét kísérlet során 10 szimulációt futattam le, 6 rejtett neuront alkalmazva. A 

számítás eredményének értékelését az átlagos relatív eltérés (MRE) számításával ér-

tékeltem. 

A gyártmány jellemzőinek szempontjából végzett 10 szimuláció legjobb eredménye 

14%. A humán erőforrás jellemzői alapján végzett 10 szimuláció legjobb eredménye 
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17%. Mindkét eredmény azt mutatja, hogy a neurális hálózat segítségével jól becsül-

hető az adott bemenetek mellett a selejtszámok alakulása. 

Az eredmények értékelése és a valós adatokkal való összevetése is vállalati környe-

zetben történt meg, valós adatokkal. 

Mindkét esetben több előrejelzést készítettem a legjobb forgatókönyv adataiból ki-

indulva, de az egyik inputot mindig lerontva.  

Valódi vállalati adatokkal történő validálás során megállapítottam, hogy azonos fel-

tételek mellett az éjszakai műszakban kevesebb selejtet gyártottak.  

Ez szemben áll az eddigi vállalati gondolkodásmóddal, mely eddig a délelőttös mű-

szakot feltételezte a legkevesebb selejttel működőnek. 

A másik, általam vizsgált általános üzemi feltételezés szerint a magasabb jutalmazás 

jobb teljesítménnyel, így alacsonyabb selejt darabszám gyártásával jár.  

Ebben az esetben is a további értékelések céljából a fentieknek megfelelően több 

előrejelzést készítettem. Szintén a legjobb forgatókönyv adataiból kiindulva, de az 

egyik inputot mindig lerontva. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a vállalatnál eltöltött évek emelkedő száma nem 

jár a selejt csökkenésével. A hibák bármelyik dolgozónál előfordulhatnak, függetle-

nül a szervezetnél eltöltött időtől. 

 

IV. Tézis (4.3, 4.4 fejezet) 

Vizsgálataim alapján szükséges és lehetséges egy olyan indikátor és gyorsteszt rend-

szer felépítése, ami a feldolgozóiparban alkalmas a hibák előrejelzésére. 

Az általam kidolgozott gyorsteszt a következők szerint épül fel: 
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A gyártási selejtek esetén a beavatkozási kritérium 3%, ha e felett van a belső terme-

lési selejtek aránya, akkor az érintett termékek esetében az ütemezett karbantartási 

vizsgálatokat előre kell hozni, vagy rendkívüli karbantartást kell beiktatni. 

A vevői méréseknél a beavatkozási határ, a vevő által megengedett ppm szám: 1 000. 

(A ppm az egymillió beszállított darabból a vevő által is tolerált felhasználásra nem 

alkalmas darabok száma.) A szervezetnek a saját belső mérései alapján a határ el-

érése előtt beavatkozik, így elkerüli a hibákat.  

A két kritérium együttes alkalmazásával és folyamatos mérésével a vállalat BSC ve-

vői kritériumainak megfelelően képes alakítani a gyártási folyamatát. 

Azért szükséges a gyorsteszt alkalmazása, hogy a termelési logisztikai szervezet ha-

tékonyan alkalmazkodhasson a vevői elvárásokhoz. 

A termelési logisztikai folyamatok működése a karbantartási folyamatokra is hatás-

sal van. A karbantartási folyamat indításakor rögzített ütemezési lépéseket a változó 

körülményekhez és a munkalépések alakulásához kell igazítani. Ennek eléréséhez 

szükséges a karbantartási munkák ütemezésének a vizsgálata.  

Ennek bizonyítására megalkottam egy olyan indikátort, amely a vállalat gyártási fo-

lyamatának karbantartási szintjének felülvizsgálatára szolgál. 

A termelő berendezések, munkagépek tekintetében javaslatot fogalmaztam meg egy 

olyan minőségbiztosítási monitoring rendszer kialakítására, mely az esetlegesen fel-

merülő hibák jelzésére azonnal lehetőséget teremt a beavatkozásra, így lehetővé vá-

lik az ismétlődő hibák kiküszöbölése. A keletkező utómunkák egyedileg kerülnek 

kiértékelésre, de a felmerülés ténye már jelzi a beavatkozási szükségességet. Ebben 

az esetben mindig a megelőző munkafolyamatot szükséges felülvizsgálni! 

Amennyiben az  

𝐴𝑉𝑂: a munkafolyamatok numerikus számozását jelenti 10-es léptéknövekedés-

sel, 
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𝐴𝑉𝑂𝑥: az adott munkafolyamatban végzett utómunka órák száma, 

akkor a vizsgálandó munkafolyamat: 𝐴𝑉𝑂 − 10. 

Ha egy gép zavar-elhárítási gyakorisága egy adott időszakban átlag feletti, akkor a 

következő időszakban megelőző karbantartást szükséges végezni. A mutatószámok 

alapján a gépek kiemelését, rangsorolását a karbantartási szervezet megteszi, és ez 

alapján ütemezi a karbantartási munkálatokat.  

 

4 4 A KUTATÁSBÓL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

Kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy a szakirodalomban, s a gyakor-

latban az eddig alkalmazott módszereken túl is szükséges vizsgálni. ezért a termelési 

szervezet humán és gépi erőforrásainak leírásához és értékeléséhez egy lehetséges 

módszertant építettem fel. A módszertan alapján indikátorokat állapítottam meg, me-

lyek a termelési logisztikai szervezetek proaktív alkalmazását segítik elő.  

Vizsgálataim alapján felépítettem egy olyan indikátor és gyorsteszt rendszert, ami a 

feldolgozóiparban alkalmas a hibák előrejelzésére, s hatékony alkalmazkodást biz-

tosít a vevői elvárások teljesítésére. 

A neurális hálózatok alkalmazásával vállalati környezetben vizsgáltam olyan üzemi 

feltételezéseket, melyeket a napi gyakorlatban evidenciaként kezeltek. A mérések 

nem igazolták vissza a feltevéseket, ennek megfelelően a folyamatosan változó kö-

rülmények szükségessé teszik ezen feltevések vizsgálatát, mert a feltevések elavul-

hatnak a változó keretfeltételek mellett.  
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