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Bevezetés 

1.1. Téma fontossága, aktualitása 

 

Napjaink gazdasági helyzetében fokozott figyelmet élvez a termelő egységek működésének 

tekintetében a hatékonyság. A gazdasági válság bekövetkeztével egyre nőtt a téma aktualitása. 

A válság sorban elért minden iparágat és rengeteg kisvállalkozást sodort csődbe. Ez alól a 

hatás alól az acélipar sem volt kivétel. A válság ezen a területen is kifejtette hatását, minek 

következtében az ágazat bevétele csökkent. A KSH adatai alapján jól látható a 2009-es év 

elején tapasztalt visszaesés iparáganként (vö. 1. melléklet). Ez a bevételcsökkenés napjaink-

ban is érződik, tehát aktuális ez a jelenség. A beruházásokat a csarnokszerkezetek és a távve-

zeték vonalak létesítésének csökkenése negatívan befolyásolja. Mindezek alapján látható, 

hogy az iparág szereplői kevesebb projekten kénytelenek osztozni a jelen piaci körülmények 

között. A tanulmány célja hogy feltárja és elemezze a gyártástervezés és a folyamatok 

optimalizálásának jelentőségét és eredményeit az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi 

acélszerkezet-gyárában. A gödi telep vezetői csakúgy, mint számos versenytársuk, szem-

besültek a beruházások számának csökkenésével járó negatív hatásokkal. Ezen hátrá-

nyok felismerése szülte meg a folyamat innováció és szervezeti átalakulás ötletét. A veze-

tőség látta, hogy nem tartható fent fejlődés a megváltozott piaci körülmények között újítások 

nélkül. A folyamatoptimalizálás alapvető eszköze a költségcsökkentésnek. Általa kevesebb 

ráfordításból állítható elő ugyanaz az érték. Nem utolsó szempont az előállítási idő csökkené-

se sem. Mindezek nem csak magasabb profitot jelenthetnek a vállalat számára. A stratégiai 

döntések függvényében akár alacsonyabb áron történő vállalásokhoz is vezethet, ami új part-

nereket, új piacokat vonz. Ismert F.W. Taylor elmélete, mely szerint pusztán technikai eszkö-

zökkel nem érhető el a maximális profit. A termelési folyamatban sok a „bizonytalan elem” 

melyeket meg kell szüntetni, hogy az előre nem látható tényerők szerepe nullára csökkenjen. 

Ennek módja a rendszer típusú szemlélet. 

Forrás: Taylor F.W. (1983): Üzemvezetés– A tudományos vezetés alapjai. Közgazdasági és Jogi Kia-
dó Budapest  
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1.2. Az elemzésben érintett célcsoportok 

 

Az érintett célcsoportok egyike az acéliparban tevékenykedő vállalatok csoportja. Az Európa 

szerte acélszerkezet gyártással foglalkozó cégek ugyanazon a piacon tevékenykednek, így a 

beruházások csökkenése nehezebb helyzetbe hozta valamennyit. A függőség lánca azonban 

nem szakad meg a beruházók és a kivitelezők között. A gyártáshoz szükséges alapanyagok 

előállítását végző hengerművek, megrendelései nagy százalékban függenek az acélszerkeze-

tek gyártásához felhasználandó acél mennyiségétől. Emellett az alapanyag, a kész vagy fél-

kész termék és a kereskedelmi áruk szállítását végző, szállítmányozással foglalkozó vállalatok 

is érintettek. Az elkészült szerkezetek helyszíni szerelését általában nem a gyártóüzem végzi, 

így további vállalatok érintettségével kell számolni. A csökkenő pénzáramlás valamennyi 

szekcióban munkaerőigény csökkenést is jelenthet. Ez persze az adott vállalat üzletpolitikájá-

tól és egyéni lehetőségeitől is függ. Ennek ellenére elmondható, hogy a munkavállalók szintén 

érintettek a témában. Talán kevesen gondolnák, de az elektromos és mechanikus kéziszer-

számok kereslete is csökkent. Elmondható az is, hogy az elemzés által érintettek között nem 

csak a gödi üzem, hanem tágabb értelemben véve az egész Ovit Zrt is helyet kap, hiszen az 

egyik üzletigazgatóságának a maximális erőforrás kihasználásra való törekvése a gazdasági 

előnyök mellett példaértékű is lehet. Ha a vezetőség számára bebizonyosodik, hogy az új in-

formációk alapján termelés növekedés érhető el az lavinát indíthat a cégcsoporton belül és a 

gödi üzem mintájára további, az adott igazgatóságra szabott vizsgálatokat lehet végezni. 
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1.3. Kitekintés tágabb értelemben 

 

Jellemző a 2009-es időszakra a csődeljárások megszaporodása. A Coface Hungary 2009-ben 

kiadott sajtóközleménye szerint 21%-kal nőtt a csődeljárások száma az első negyedévben a 

2008-as időszakhoz képest. A közzétett elemzés kitér továbbá arra is, hogy a megnövekedett 

számú csődeljárások hatásai csak év végén rajzolódnak ki. Így a válság végének megállapítása 

még korai lenne. A fizetésképtelenné vált cégek volumenét az 1. táblázat feltárja.  

Forrás:www.coface.hu | a.) 

 

1. táblázat: Fizetésképtelenségi eljárások száma (darab) 

Időszak  Csőd Felszámolás Végelszámolás Összesen 

2009. I. félév 21 7022 5895 12 938 

2008. I. félév 10 5 601 5 009 10 620 

2007. I. félév 14 5 053 4 323 9 390 

2006. I. félév 10 4 645 2 641 7 296 

Forrás:www.coface.hu | b.)  

 

Ebben az időszakban csak a vállalatok kis százalékának volt növekvő bevétele. Olyan cégek 

is kerültek csődeljárás alá, amelyeknek az árbevétele 2007-ben meghaladta az 1milliárd forin-

tot. Az arányuk ugyan alacsony, de gazdasági súlyuk nagy. Az elemzés kitér az acéliparra is: 

„a hazai szektorok közül a leginkább veszélyeztetettek továbbra is a nagykereskedelem és a 

kiskereskedelem minden formája, valamint az építőipar, de az acélkereskedelemmel és a tu-

rizmussal kapcsolatos iparágak is beléptek a problémás szektorok körébe, ami végül is nem 

meglepetés, csak mára lett érzékelhető.” A 2. táblázat ezt számszerűsíti. 
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2. táblázat: Fizetésképtelenségi eljárásokban legtöbbször érintett iparágak 2009. első félév 

Ágazat Eljárások száma 
(darab) 

Fizetésképtelenségi arány (%) 

Építőipar 2 274 17,58% 
Kiskereskedelem 1 878 14,52% 

Nagykereskedelem 1 428 11,04% 
Turizmus és vendéglátás 816 6,31% 

Ingatlangazdálkodás 790 6,11% 
Gépjárműipar 498 3,85% 

Elektronika és számítás-
technikai tevékenység 

409 3,16% 

Fuvarozás 379 2,93% 
Faipar 257 1,99% 

Forrás: www.coface.hu | b.)  

Az Európai Bizottság úgy vélte, hogy a válság következtében az euró zónában 2009-ben szin-

te teljesen leáll, 0,1%-os lesz a gazdasági növekedés. 

Forrás: www.wikipedia.org | a.) 

A bevétel növelésének egyik módszere az értékesített termékek, szolgáltatások volumenének 

növelése. Ez azonban csak nehezen lehetséges olyan piaci körülmények között ahol csökken 

vagy jó esetben is csak stagnál a kereslet. A profit növelésének leginkább kontroll alatt tartha-

tó (saját döntéssel leginkább befolyásolható) lehetősége az áruk előállítási költségének és a 

rezsiköltségeknek a csökkentése. A termelés, a gyártás során felmerülő költségek egy része 

elkerülhetetlen, mint például az adók, szolgáltatások, közmű díjak. Akadnak olyan kiadások 

is, amik teljes mértékben elkerülhetők. A jelentős mértékben kiküszöbölhető költségek leg-

több esetben a munkafolyamatokban keresendők. Ezeknek az oka legtöbbször a nem megfele-

lően kialakított munkafolyamat, vagy az időközben megváltozott eljárások figyelmen kívül 

hagyása. Költségcsökkenés érhető el technológiaváltással is, bár ez általában jelentős befekte-

tést igényel, és csak hosszabbtávon térül meg. A szükséges ráfordítások mértéke is csökkent-

hető anélkül, hogy a termelés volumene csökkenne. Ezt a feladatot hivatott ellátni a gyártás-

tervezés és a folyamatoptimalizálás. 
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1.4. A tanulmány szerkezete 

 

A tanulmány szakirodalmi részében ismertetem a témával kapcsolatos legfontosabb tudniva-

lókat és főbb eszközöket. Ilyen eszköz például a szoftveres támogatás. ennek keretében kité-

rek a Primavera P6 nevű szoftverre, amin keresztül szemléltetem a projekttervezés alapvető 

funkcióit. 

Mindezek könnyebb megértése érdekében a „Cég ismertetése” fejezetben több oldalon ke-

resztül bemutatom a választott szervezetet, amely az Országos Villamostávvezeték Zrt. Acél-

szerkezeti üzletigazgatósága. A gödi acélszerkezet-gyár termelésén keresztül elemzem a mű-

ködését. A szervezet működésének két szakaszát fogom összehasonlítani, a termelésirányítás 

és folyamatoptimalizálás nélküli ciklust, azaz a 2010 előtti időszakot és a gödi üzemben indult 

„ovit termelésoptimalizálási projekt” (továbbiakban: OVIT TOP) által bevezetett új termelési 

rendszer ciklusát, ami 2010-ben kezdődött. Itt kitérek az OVIT TOP részleteire és főbb lépé-

seire is. 

Az összehasonlítás során, a tanulmány negyedik szakaszában elvégzem a hasonlóságelemzést, 

amit utána kiértékelek és levonom a megfelelő szakmai következtetéseket. A végkövetkezte-

téstől függően javaslatot teszek az esetleges megoldásra, amennyiben szükséges, illetve kifej-

tem személyes véleményemet a tapasztalatok alapján. A hasonlóságelemző programot fogom 

használni a termelési mutatók termelésirányítás optimalizálása előtti és az azt követő értékei-

nek összehasonlítására. A hasonlóságelemzést jó módszernek tartom az adatok objektív vizs-

gálatára mivel az 10 év alatt több ezres nagyságrendű elemzés tapasztalata és eredményei iga-

zolják a módszer hitelességét/robosztusságát. Ezen felül az elemzés része ként az eredmények 

hitelesítése is megtörténik. A végső konklúzióban helyet kap a személyes véleményem mellett 

az általam javasolt lépések részletes leírás is. 
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1.5. Személyes érintettség 

 

Személyesen is érintett vagyok ezen a területen a munkahelyem révén. A gyártástervezés terü-

letén dolgozom az OVIT Zrt. alkalmazásában. Három éven keresztül gyártás-előkészítői 

munkakörben tevékenykedtem. Ez alatt az idő alatt átláttam a gyártási folyamatokat a legele-

jétől a legvégéig. Az ezt követő három év alatt gyártástervezési feladatokat láttam el. A ko-

rábbi tapasztalatok jó alapnak bizonyultak az új munkakörhöz. A tervezés során új módszere-

ket és új programokat ismertem meg, amelyek segítségével előre lehet szervezni a munkát. A 

munkám során rengeteg adat halmozódott fel évekre visszamenőleg. Átlátva a téma fontossá-

gát, szeretném minél körültekintőbben megvizsgálni ezeknek az adatoknak az információ ér-

tékét, és a cég számára hasznos megállapításokat tenni.  

 

1.6. Célok 

 

Célul tűztem ki, hogy jelen tanulmányban nem csak feltárom, de meg is állapítom a gyártás-

tervezés és folyamatoptimalizálás jelentőségének mértékét egy vállalat termelési adatainak 

elemzésével. A megvizsgálni kívánt adatok elsősorban a költségeket alapvetően befolyásoló 

munkaidő ráfordítások. A munkaidő ráfordítás egységnyi mértéke meghatározza az adott ter-

mék előállítási költségének egy részét is. Tehát minél kevesebb idő alatt állítok elő egységnyi 

terméket, annál kisebb a termék összes költsége. Véleményem szerint a termelésirányítás il-

letve folyamatoptimalizálás elvárható eredménye a gyártási folyamatok hatékonyságának nö-

vekedése. A termelést megelőző folyamatok közé tartozó gyártástervezés szintén nagy szere-

pet játszik a folyamatok optimális vezérlésében, mivel az előre tervezett munkák könnyebben 

összehangolhatóak és az erőforrások hatékonyabban kezelhetőek. Az elemzés tárgyául válasz-

tott vállalat az Országos Villamostávvezeték Zrt. (továbbiakban OVIT Zrt.). Keresem tehát a 

választ arra a kérdésre, hogy a termékek diferálódása milyen mértékben befolyásolják 

az előre tervezett és irányított gyártást. Megállapítom azt is milyen lépésekre és változta-

tásokra van szükség egy ilyen rendszer kialakítására, és az hol helyezkedik el optimáli-

san az adott vállalat szervezeti struktúrájában. A folyamatok optimális irányításához 

feltétlenül ismerni kell a szűk keresztmetszeteket. Egyes lépések szűk keresztmetszetté 

válhatnak a folyamatban kapacitásuk vagy akár jellegük, technológiájuk okán. Erre szemléle-

tes példa lehet, egy festőüzem ahol a jelentős kapacitás ellenére sem dolgozhatnak gyorsabban 
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a festék száradásának technológiai idejénél. Ezt mindenképp meg kell várni, mielőtt a követ-

kező réteg festéket fel lehet vinni, vagy el lehet kezdeni a csomagolást. Mindezek miatt sze-

retném megvizsgálni, hogy a szűk keresztmetszetek milyen hatással vannak a teljes gyártási 

folyamatra. A későbbiekben bemutatott Ovit termelésoptimalizálási projektet vizsgálva meg-

állapítom annak megfelelőségét vagy hiányosságait. A célokat az 1. ábrán vázoltam. 

1. ábra: Célkitűzések 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A vizsgálat eszközéül a COCO hasonlóságelemzést választottam. Megbízhatósága és rugal-

massága miatt kiválóan alkalmas az adatok feldolgozására és azokból a plusz információ 

megállapítására. A hasonlóságelemzés azonban csak a megfelelő adatmennyiség rendelkezés-

re állása esetén alkalmazható. Az adatok megfelelő formátumba rendezése időigényes lehet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

2. Szakirodalmi áttekintés 

 

Egy szervezet vezetését több dimenzióban lehet definiálni: 

- Operatív menedzsment: A mindennapi feladatok folyamatos és eredményes teljesítését 

felügyelő, szervező vezetői szint. Ezzel együtt fontos, hogy az operatív célok összhangban 

legyenek az éves operatív tervel, ami a számszerűsített üzleti tervből eredő célkitűzések és 

kritériumok összessége.  

- Stratégiai menedzsment: A vezetés azon szintje ahol a szervezet jövőbeni kívánatos álla-

potának a meghatározása a feladat. A stratégiai menedzsment években gondolkozik. Figye-

lembe veszi a külső körülményeket, azok várható változásait és a saját belső adottságait. 

- Projektmenedzsment: Egyfajta köztes kategória, a stratégiai célokat realizálja az operatív 

vezetés számára. Egyedi módszereket és eszközöket igényel. 

A jó vezetőnek racionális cselekedetekre kell törekedni, de szem előtt kell tartania annak hatá-

rait is. Így számolnia kell az egyéni racionalitás korlátaival, a kulturális hatásokkal és a szer-

vezet érdek év hatalmi viszonyaival. 

Forrás: Dobák Miklós (2006): Szervezeti formák és vezetés. Akadémiai Kiadó 

Forrás: Dobák Miklós, Antal Zsuzsanna (2010): Vezetés és szervezés. Aula kiadó 

 

2.1. Gyártástervezés 

 

A gyártástervezés egyedi termékek előállításával foglalkozó vállalatok esetében projekteken 

keresztül valósul meg. Ilyen esetekben elsősorban a projektmenedzselési feladatok fűződnek a 

gyártástervezéshez. Ennek szellemében érdemes projekteken keresztül megközelíteni a kér-

dést. Az egyes projektek jellege időintervallumai és volumenei eltérnek egymástól. Éppen 

ezért rugalmasan kell kezelni azokat, egymástól függetlenül. Ennek ellenére minden projekt 

tervezésénél figyelembe kell venni egyúttal a többi projektet is. A határidők és a kapacitás 

lekötések nem engedik, hogy egy-egy projekt a többitől függetlenül kerüljön megtervezésre.  

Projektnek tekinthető minden olyan tevékenység, amelynek meghatározott költségei és teljesí-

tési időtartalma van, valamint egy meghatározott eredmény elérésére törekszik. A projektme-

nedzsment realizálja a stratégiai célokat és részcélokat egyaránt. Túllát az operatív vezetés 
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napi feladatain, célkitűzésein, de ugyanakkor nem gondolkozik olyan hosszú távon, mint a 

stratégiai menedzsment.  

Forrás: Daróczi Miklós (2010): Projektmenedzsment. Szent István Kiadó, Gödöllő 

 

A mai modern gyártórendszerek megkövetelik a megfelelő mennyiségű és minőségű informá-

ciót. Az előre tervezés során szintén rengeteg információt kell feldolgozni, amihez a megfele-

lő eszközökre is szükség van. A gyártástervezési feladatok összetettsége nélkülözhetetlenné 

teszi a szoftveres támogatást. Számos hasonló szoftver van jelen a piacon. Szeretnék kiemelni 

egyet és azon keresztül bemutatni egy ilyen szoftver alapvető funkcióit és működését. A vá-

lasztásom az általam leginkább ismert ORACLE gondozásában lévő Primavera P6-ra esett. 

A Primavera P6 EPPM projektmenedzser szoftver egy olyan döntéstámogató rendszer, ami a 

vállalat stratégiai céljaival összhangban koordinálja a projekteket. A menedzsment modul 

lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy kialakítsák a megfelelő egyensúlyi helyze-

tet a különböző projektek között. A vállalat teljesítménye a projektek tekintetében könnyen 

számszerűsíthető és folyamatos tájékoztatást nyújt a projekt résztvevői számára. A folyamatos 

adatszolgáltatás feltárja a szűk keresztmetszeteket és kockázati tényezőket. A tervezés és 

ütemezés modul segítségével a projektmenedzserek sikeresen kezelhetik a projekteket azok 

egész életciklusa alatt. Alkalmas a rugalmas tervezésre, az-az a folyamatban lévő munkák is 

könnyen áttervezhetők. Az esetleges változások naplózása és eredeti tervekkel való összeha-

sonlítása bázistervek készítésével lehetséges. A szoftver tehát ideális olyan vállalatok számára 

ahol egyszerre több egymástól különböző projektet kell kezelni. Támogatja továbbá a több 

felhasználói hozzáférést is. Minden felhasználónak különböző jogosultságok állíthatók be 

akár projektenként akár rendszer szinten. A felületek testre szabhatók és jól kezelhetők. Az 

ütemezés és erőforrás-vezérlés segítségével előre tervezhető az egyes egységek kapacitás le-

kötöttsége. Definiálható a tényleges humánerőforrás kapacitás vagy akár a gépi erőforrások is. 

A többszintű projekt hierarchiának és az erőforrás ütemezés képességének köszönhetően kü-

lönböző jelentések generálhatók a felső vezetés részére a kapacitás-lekötések tekintetében. A 

projektcsapatok közötti erőforrás elosztás sokkal könnyebb szerepkörönként is. A projektek 

összességét kezelve a Primavera feltárja a jövőben esetlegesen felmerülő kapacitáskorlátokat, 

és lehetőséget nyújt az áttervezésre. Természetesen az előre látható szabad kapacitások is je-

lentősen hozzájárulnak a maximális erőforrás-felhasználáshoz és így összességében a szerve-

zeti teljesítmény növeléséhez. Az ilyen típusú kockázatkezelés, a megbízható jelentéskészítés 

és elemzési lehetőségek csökkentik a váratlan problémák lehetőségét. A vezetőség részére 
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szolgáltatott összesített adatok különböző kimutatásokon keresztül web felületen jeleníthetők 

meg. Ezeket az automatikusan generált diagramokat, kimutatásokat korábban szakemberek 

hosszadalmas munkája által lehetett előállítani. 

Forrás: www.oracle.com 

2.2. Folyamatoptimalizálás 

 

A meglévő és működő folyamatok hibáinak és veszteségeinek megszüntetése és a tartalékok 

optimális kihasználása a folyamatok racionalizálása, vagyis ésszerűsítése. Szakterülettől füg-

getlenül minden tervezési feladat általános célja az adott tevékenység, költségeinek és átfutási 

idejének a csökkentése a megfelelő minőség megtartása mellett. Ehhez elengedhetetlen a kü-

lönböző tényezők számbavétele. A munkatanulmányozás fontos segédeszköze a költségszá-

mítás. Így a javasolt intézkedések kiértékelhetők és megítélhetők. Tudnia kell a szervezetnek, 

hogy minek következtében milyen mértékű költségek keletkeznek. Így az egységnyi mennyi-

ségre jutó költségek csökkenthetők, illetve minimális szinten tarthatók.  

Forrás: Galgóczi J. – Csikós I-né – Varga L. – Ramhab A. – Dömötör F. – Szücs Gy. (1985):  
Munkahely racionalizálási útmutató. Struktúra, Budapest 
 
Forrás: Végh Mihály (1990) Szerk.: A munkatanulmányozás módszertana 3. Struktúra,  
Budapest.(REFA Verband für Arbeitsstugien und Betriebsorganisation e. III.)  
 

- Célkitűzés: A tervezés során mindenekelőtt rögzíteni kell az elérni kívánt célokat. A célok 

részletes meghatározása és megismertetése az alapja minden további tevékenységnek. 

Ezért nagyon fontos hogy egyértelmű mindenki számára érthető célok kerüljenek megfo-

galmazásra. Nem elhanyagolható a teljesíthetőség sem. Irreális célok esetében nem várható 

optimális eredmény. 

 

- Rendelkezésre álló eszközök: A célok érdekében felhasználható technológiai eszközök 

számbavétele elengedhetetlen, csak úgy, mint a humán erőforrásé, információs eszközöké 

vagy éppen a rendelkezésre álló tőkéjé. Az erőforrások beszerzése, kezelése és felhaszná-

lása, a felhasználók számára történő érték előállításról szól. Ez maga az értékteremtő fo-

lyamat. A célkitűzésektől függően felmerülhet az igény olyan eszközök iránt is, amelyek 

nem állnak rendelkezésre. Ezek felmerülő plusz költségként jelentkezhetnek a tervezés so-

rán. 
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Forrás: Chikán A. – Demeter K. (1999): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula.       Buda-
pest  
 

- Humánerőforrás igény: Ezen a területen számtalan tényező határozza meg a megfelelő 

erőforrást. A megfelelő létszámú emberi erőforrás meghatározása nem elegendő. A kijelölt 

feladatok elvégzésére felállított szakembergárda elengedhetetlen a kívánt minőség érdeké-

ben.  

 

- Folyamatszabályozás: Minden a cél érdekében történő folyamatot rögzíteni kell írásban. 

A megadott folyamatleírásoktól eltérni tilos. Ezek biztosítják a tervszerű működést. A nem, 

vagy nem megfelelően szabályozott folyamatok hibaforrást jelentenek. A hibák nem csak 

az előállított termék minőségében mutatkozhatnak meg. A folyamatok hiányosságai miatt 

felmerülhetnek plusz költségek vagy időbeni csúszások is. Ez utóbbiak szintén költségek-

kel járhatnak, akár kötbér formájában is. A pontos folyamattervek további előnye a tágabb 

értelemben vett tervezhetőség. Az egymástól függő folyamatok összehangolása sokkal 

könnyebb időben és térben egyaránt. Egyes folyamatok párhuzamosan zajlanak a gyártás 

során. Más folyamatok előfeltétele egy korábbi tevékenység elvégzése és így függőség 

alakul ki. Önmagában tehát nem lehet vizsgálni a részfolyamatokat azok meghatározása 

során. 

2.3. Innováció menedzsment 

 

Egy vállalat innovációra való képessége döntő tényező a vállalat életében. A folyamato-

san változó vezetői és fogyasztói igényeknek csak egy dinamikus, fejlődőképes vállalat 

tud megfelelni. Az „innováció” szó „megújulás”-t jelent. Az üzleti siker kulcsa a folya-

matos változás. A technológiájukat, termékeiket, szervezetüket folyamatosan fejlesztő 

vállalatok megőrizhetik vagy akár erősíthetik is piaci pozíciójukat. Figyelembe kell venni 

azonban, hogy az innováció általában költségekkel jár. Az innováció sikeréhez nagy körülte-

kintésre, szakmai ismeretekre és legfőképpen alapos piaci ismeretekre van szükség. Ezek mö-

gött lennie kell egy olyan menedzsmenttudásnak, amelynek birtokában a szakembergárda 

képes az innovációs folyamatok tervezésére, szervezésére, és az irányítás kézbentartására.  

Forrás: Husti István (2010): Az innováció menedzsment elemei. Szent István Kiadó, Gödöllő 
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2.4. Folyamatok fejlesztése és változás-vezetés 

 

Napjainkban jól ismert és használt módszerek a CPI és a BPR. A története azonban a XIX. 

század végére nyúlik vissza Taylor, Gilberth, Gantt és Ford időszakába. Ahogy az a későbbi-

ekben ki fog rajzolódni, a két módszer nagyban eltér egymástól, mondhatni ellentétesek. En-

nek ellenére azonos a céljuk, változtatni, fejleszteni. 

A XX. század elején már jól látszott, nagy változások vannak kibontakozóban folyamatszer-

vezés és a termelésirányítás terén. A II. világháború hatására a negyvenes években jelentős 

változások zajlottak. Németország és az Amerikai Egyesült Államok élenjáró úttörőnek szá-

mítottak. A hadiipar és a fegyvergyártás újabb lökést adott a folyamat és a termelésszervezés-

nek. Az Egyesült Államokban általánosan elterjedté váltak a futószalagrendszerek. A költsé-

gek csökkentése és a selejtek minimalizálása előtérbe került. A 70-es években megjelentek a 

CAD rendszerek a robotok és a teljes körű minőségirányítási rendszer alapjai. A 90-es évek-

ben a belső folyamatok átlépik a vállalat határait, ami óriási kihívást jelent. Davenport rávilá-

gított a robbanásszerű információnövekedés jelentőségére. A korábban megoldhatatlan prob-

lémák kezelhetővé váltak. Napjainkban két módszert különböztetünk meg, Process 

Improvement (CPI-nek megfelelő) és a Process Reengineering (BPR-nek megfelelő). Az 

előbbi egy kisebb léptékű és volumenű változás, aminek az alapja az addigi folyamatokban 

van. A meglévő rendszerből épít, és apróbb változtatásokkal kialakítja az új rendszert. A 

Process Reengineering azonban sokkal radikálisabb és átfogóbb változást takar. Elveti a ko-

rábbi működés sémáját és eredményeit. Mindent a „0”-áról kezd. A piaci környezetben elen-

gedhetetlen változások véghezvitelét nem lehet minden esetben radikálisan megoldani, de 

olykor nem elégségesek az apróbb változások. Az is előfordul, hogy a régi sémákat elvetve, 

valami teljesen újat alkotva tud csak egy adott vállalat kellőképp innovatív megoldást nyújta-

ni. És persze erre is van ellenpélda, hiszen sokszor a meglévő rendszerek újragondolása is épp 

oly hasznos lehet sokkal kisebb idő és pénz ráfordítással. Mindent összevetve a két módszer 

jól kiegészíti egymást. Ha egy vállalat ciklikusan, a külső és belső tényezők figyelembevéte-

lével váltogatja e két módszert, sikeresen helyt tud állni a piaci szférában. Fontos hogy a külső 

tényezőket kellőképpen kontrollálja egy vállalat. A folyamatfejlesztés felfogható tulajdonkép-

pen változásvezetésnek is. A változás az esetek többségében nem mérhető rövid idő alatt. 

Ezen felül jellemzően kezdeti visszaeséssel jár. A folyamatok javulásának eredménye csak 

később mutatkozik. Ennek oka, hogy a meglévő folyamatok változása hatására átmeneti ká-

osz, bizonytalanság alakul ki. Minél radikálisabb, minél nagyobb léptékű egy változtatás an-
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nál nagyobb kockázattal jár. A kockázat mellett egyenes arányossággal nő a szervezeti ellen-

állás is. Nem szabad alábecsülni ennek a jelentőségét. A folyamatok mögött egyének, hatalmi 

viszonyok és végső soron egy szervezeti kultúra áll. Nagyon lényeges, hogy a szervezeti kul-

túra milyen mértékben áll ellen a változásnak vagy épp mennyire támogatja azt. A sikeres 

változtatások fontos tényezője ez.  

A szervezeti tanulóképesség roppant fontos a szervezet megváltoztathatósága szempontjából. 

Egy jó tanulóképességgel rendelkező munkaerőkből álló, jó tanulóképességű szervezet sokkal 

inkább tudja a folyamatfejlesztéseket változásvezetés ként kezelni és ez által sokkal sikere-

sebb lesz. A tanulási folyamtoknak is megvan a módja. Ismert az egyhurkos és a kéthurkos 

tanulási folyamat. Az egyhurkos tanulási folyamat lépései a következők: Észlelni és értelmez-

ni a környezeti változásokat, az információk összevetése a célokkal és a működési normákkal, 

végül pedig a megfelelő akciók elindítása. A kéthurkos tanulási folyamat hasonlít az egyhur-

kosra. A különbség az, hogy a 2. lépés után meg kell vizsgálni a működési normákat és célo-

kat. Ha szükséges változtatni kell. Ennek a tanulási képességnek a megléte minden szervezet 

számára elengedhetetlen. A két tanulási minta a 2. ábrán látható. 

 

2. ábra: Egy és kéthurkos tanulási folyamat 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Mivel a jövőre nézve számíthatunk arra, hogy az állandó teljesítménykényszer fokozódni fog, 

nem nehéz belátni, hogy a változás a sikeres vállalatok kulcsa. A radikális és a kisebb mértékű 

változások között dönteni vagy győztest hirdetni nem lehet. E két megközelítés egymást ki-

egészítve adja meg a sikeres változtatás receptjét. 

Forrás: HAVARD BUSINESS Manager 3/1999. Dobák Miklós feldolgozása 
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2.5. Változásmenedzsment 

 

 „Ki ne hallotta volna már a szólást: változz, vagy véged!” – így kezdi Eric Abrahamson a 

New York-i Columbia Busnisse School menedzsment professzora a Fájdalommentes változás 

című tanulmányát. Ez a tanulmány egy tíz éves kutatás eredménye, amiben a szerző a vállala-

tok átszervezési problémáira illetve ezek megoldásaira mutat rá, és nyújt segítséget, hogy a 

végbemenő változások végzetes következmények nélkül folyhassanak le. A szervezeteknek az 

életben maradáshoz márpedig szükség van a változásokra. 

Forrás: ERIC ABRAHAMSON a New York-i Columbia Business School menedzsment professzora – 

Fájdalommentes változás című tanulmány 

 

Érdemes elgondolkozni Eric Abrahamson szavain. A változások ritkán fájdalommentesek. 

Ennek gyakori oka, hogy a változások a kezdeményezések túltengésével jár, ami szervezeti 

káoszt eredményez. Sok vállalat változtatási szándéka vezetett a szervezet felbomlásához. 

Kulcs fontosságú, hogy a nagyobb változások több kisebb változtatás közbeiktatásával men-

jenek végbe. A hirtelen változás épp úgy veszélyes, mint a hosszan elhúzott, lassú átalakítás. 

Fontos a vezetőség szemszögéből, hogy a munkatársakat a változás mellé állítsák. Ha a mun-

katársak negatívan élik meg a változást, nem lesznek hajlandóak segíteni azt, és bukásra ítélik 

a szervezetet. 

Először is, nézzük a változások okozta problémákat. Az Abrahamson által vizsgált vállalatok 

többségénél fennállt az a probléma, hogy a változásokba belefáradt menedzserek elutasították 

a huszonéves beosztottaik benyújtott kezdeményezésit, ezáltal lehűtötték a felsőbb menedzse-

rek lelkesedését a változások iránt. Ez csupán azért következhetett be, mert az alkalmazottak 

féltek az újabb kudarctól. Ami ha ezeket a változásokat nem a megfelelő módon hajtjuk vég-

re, teljesen érthetővé válik. Ahhoz viszont, hogy gördülékenyen menjen, szükség van megfe-

lelő hozzáállásához. A másik probléma, hogy ezek a változások drasztikus intézkedéseket 

foglalnak magukba, mert a vezérigazgatók a növekedés vagy a gazdasági érték lehető leg-

gyorsabb maximálására törekednek. Meg kell említenünk a dinamikus stabilitást, ami a fenn-

álló problémák megszűnésére nyújt segítséget. A dinamikus stabilitás célja, a rövid és hosszú 

távon egyaránt fenntartható változás, szüntelen, de viszonylag kismértékű változások soroza-

ta, amely inkább a létező gyakorlatok és üzleti modellek átkonfigurálásából, mintsem új gya-

korlatok és üzleti modellek létrehozásából áll.  A dinamikus stabilitás két alapeleme a barká-
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csolás és a fabrikálás. Ezt a következő példa jól szemlélteti.  Egy harci helikoptereket gyártó 

cég, ami eddig nyereségesen működött, a hidegháború befejezése után a konkurencianöveke-

dés miatt, nagy nyomás alá került. A fennmaradáshoz sürgősen változtatnia kellett, mind a 

költségvetésen mind a fejlesztésekben és gyártásban. Ámbár a sok kudarcba fullad változtatá-

si kísérletek után, az emberek lelkesedése alább hagyott, mégis szükséges volt. A vezetőség-

nek eszébe jutott, hogy szoftverrészlegül igen eredményes fejlesztési modelleket követ, ami-

vel csökkenthetik a költségvetésüket. Továbbá olyan alkalmazottakat vontak be a projektbe, 

akik gépjárműipari tömeggyártásban szereztek tapasztalatot, ezzel a termelés gazdaságosságát 

növelve. Ezek kombinációjából született az új stratégiai irányvonal (Barbie babának neveztek 

el). Nem találtak ki semmi újat, csupán a meglévő anyagokat felhasználták. Természetesen a 

barkácsolás nem jelent garanciát a sikeres változásra, de mindenképpen hatékonyabb, mint a 

kreatív destrukció és invenció. A fabrikálás, is barkácsolás, de magasabb szinten. Nagyobb 

léptékű és sokkal több részből áll, alkotóelemei általában olyan eszközök, amelyek a szerve-

zet hátsó udvarában hevernek kihasználatlanul, mint például az egyes funkciókkal, standard 

technológiákkal vagy modellekkel kapcsolatos tudás. Mivel a fabrikálás nagyszabású, ezért 

akár egy új részleg vagy üzletág kialakulását is eredményezheti. A dinamikus stabilitáshoz 

azonban szükség van még valamire, amit Abrahamson ütemezésnek nevezett el. Véleményem 

szerint ez az egyik alappillére a sikeres változásnak. A vezetőségre jellemező, hogy mindent a 

lehető leggyorsabban, a leghatékonyabban és minél költségkímélőbben akarnak elvégeztetni. 

Olykor elfelejtve azt, hogy ez nem célravezető, hiszen minél nagyobb a nyomás, annál inkább 

romlik az alkalmazottak közti morál.  Így szükséges volt egy ütemtervet felállítani. 

Abrahamson kutatási eredménye szerint azonban a barkácsolást és fabrikálást sikeresen al-

kalmazó vállalatok négy működési irányelvet követnek. Az első: díjazd a szégyenkezés nélkü-

li koppintást. 
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Egy jó ötletet „koppintani” inkább dicséretes, mintsem elítélendő. Miért ne használjuk a már 

jól bevált stratégiákat, ha tudjuk róluk, hogy működnek. A második: jelölj ki egy memória-

igazgatót, aki biztosít arról, hogy nem követjük el ugyanazokat a hibákat újra. A harmadik: 

először a vállalaton belül barkácsolj. Szervezeten kívülről származó elemekkel, sokkal nehe-

zebb fabrikálni, mint a meglévőkkel. Végül az utolsó, a negyedik: alkalmazz generalistákat, 

akik ugyan nem mesterei semminek, még is a különböző területen szerzett tapasztalataik miatt 

képesek az eltérő folyamatok, elképzelések, technikák és kultúrák ötvözésére. Eric 

Abrahamson tízévnyi kutatás után arra a következtetésre jutott, hogy a vállalatoknak a na-

gyobb változtatásokból álló, körültekintően ütemezett időszakokat apróbb változásokkal kell 

tagolni. A dinamikus stabilitás, véleményem szerint az egyik leghatékonyabb módszer az 

életben maradáshoz. Barkácsoljunk és fabrikáljunk, hasznosítsuk fel azt, amink van, ügyelve 

arra, hogy a múltbéli hibáinkat ne kövessük el újra. Ne féljük az új ötletektől, de mindent amit 

csinálunk, fokozatosan tegyünk. Nagyon fontos azonban hogy az elméletet a gyakorlatban 

kell alkalmazni. Márpedig a gyakorlatban a leg fontosabb a jó elmélet. 

Forrás: ERIC ABRAHAMSON (2000): Change without pain. Harvard Business School Press 

Forrás: Ladó L.(1986): Szervezéselmélet és módszertan. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest  
 

A változás szükségességében minden szaktekintély egye ért. John P. Kotter a sikeres szerve-

zeti átalakulás kulcsát nyolc lépésben vázolta fel. (3. ábra) 
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3. ábra: A szervezeti átalakulás nyolc lépése 

 

Forrás: John P. Kotter (1999) A változások irányítása (saját szerkesztés) 

Kotter lépésein keresztül bármelyik vállalat képes lehet elérheti a kitűzött céljait. Fontos a 

megfelelő kommunikáció a változások során. Ha a munkatársakat rákészesítik, hogy kilépje-

nek a komfortzónájukból, de nem értik annak okát az ellenállást szülhet és meghiúsíthatja a 

változást.   

Forrás: John P. Kotter (1999): A változások irányítása. Kossuth Kiadó, Budapest,  
 Kapcsolódó nevek: Bőgel György (Lektor), Tóth Imre Zoltán (Fordító) 
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2.6. Emberi erőforrás menedzsment 

 

„Ma a folyamatos tudásbővítés, készség-, képesség, illetve kompetenciafejlesztés, ezen belül 

is a konkrét teljesítmények elérésére irányuló felkészítés áll egyre több cég stratégiájának, 

egyben humánpolitikájának középpontjában” 

Mondhatni a változás és az innováció szerves része a tudásunk folyamatos bővítése. Az új 

technológiák, új rendszerek csak abban az esetben járhatnak sikerrel, ha megfelelően képzett 

szakemberek állnak a vállalkozás alkalmazásában. Éppen ezért a vállalatok gyakran az alkal-

mazottaik képzése mellett döntenek. A humán erőforrásképzésnek és fejlesztésnek ismert a 

hagyományos és az új felfogása. (4. ábra) Látható, hogy napjainkban a humán erőforrásképzés 

sokkal tágabb szempontrendszer alapján történik. Ennek eredménye képen nem csak az egyé-

ni teljesítmények értékelhetők. A csapatmunka továbbfejlesztése is előtérbe került. 

Forrás: Fehér János (2011): Emberi erőforrás menedzsment rendszerek és módszerek. Szent István 
Kiadó, Gödöllő 

 

4. ábra: Humán erőforrásképzés, fejlesztés 

 

Forrás: Fehér János Emberi erőforrás menedzsment rendszerek és módszerek 
(saját szerkesztés) 
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3. Cég ismertetése 

 

Az elemzések előtt szeretném bemutatni a termelő egységet, amin keresztül vizsgálom az 

adott témákat. Mivel a vizsgálatom tárgya az OVIT ZRT. Gödi telephelye, így ennek az egy-

ségnek az önálló működését és történetét szeretném bemutatni. Úgy vélem a gödi üzem előé-

letének ismerete elengedhetetlen, hogy teljes képet kapjuk a jelenkori helyzetről. Az ismerte-

tés során igyekszem minden szakmai és gazdasági tényezőt feltárni, ami a mai helyzet 

kialakulásában közrejátszott. Nem lehet kellő komolysággal vizsgálni egy cég helyzetét 

és jövőjét az előzmények megfelelő részletességű ismerete nélkül. A gödi telep főbb adatai 

a 3. táblázatban láthatók. 

 

3. táblázat: Gödi telephely főbb adatai 

 
Forrás: OVIT Zrt. 2013 Termelési igazgatóság (saját szerkesztés) 
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3.1. A kezdetek 

 
Az Ovit Zrt. gödi telephelye egy 1965-ös beruházás eredménye ként jött létre. Az első kapa-

vágástól az átadásig és a tényleges munkavégzés megkezdéséig öt év telt el. 1970-ben kezdő-

dött a tényleges munkavégzés. Az alap elképzelés az volt, hogy létrehozzanak egy olyan vo-

lumenű logisztikai központot, amely képes kiszolgálni a már régóta működő Ovit Zrt. tevé-

kenységeit országos szinten és központi raktárként funkcionál. A raktározás és a logisztikai 

feladatok központosítása mellett jármű és kisgépjavítással is foglalkozott a telephely a kezde-

tektől. Itt, csak úgy mint a logisztika területén, szintén a központosítás volt a fő szempont. 

Ennek oka a szervizhez és vizsgáztatáshoz szükséges berendezések költségei voltak. Emellett 

a műszaki vizsgáztatás és zöldkártyakészítés külön engedélyhez kötött volt. A targoncák és 

kisgépek mellett az Ovit Zrt. összes gépjárművének szervizelése karbantartása és műszaki 

vizsgáztatása is itt zajlott. Ez azt jelentette, hogy a személygépjárművek mellett teherautókat 

és nehézszállító járműveket is javítottak illetve vizsgáztattak. Tehát a GJÜ-nek mint gépjár-

műüzem és az Ovit Zrt. országos központi raktárának adott helyet a gödi telep. Így biztosítva 

volt már az induláskor a megfelelő munkamennyiség és annak állandósága is. Ez mindenkor 

nagy előnyt jelent és nagyban megkönnyíti egy vállalkozás indulását. Mivel adott volt a ki-

szolgálásra váró anyacég így a raktározás és a gépjárműjavítás is azonnal beindult és onnantól 

folyamatosan működött. A kezdeti létszám 50 fő volt. A raktár területén dolgozott 20 fő és a 

gépjármű illetve kisgép javító műhelyekben 30 fő. A raktár fő feladata volt az Ovit csapatának 

teljes körű kiszolgálása. Az alállomási munkákhoz szükséges kötőelemeket, szigetelőket és 

különböző berendezéseket mind itt tárolták. Az Ovit fő tevékenységei közé tartozik a távveze-

ték létesítés és karbantartás is. Az ehhez szükséges kötőelemeket és speciális berendezéseket 

szintén a gödi telephelyen tárolták, leltárazták és csoportosították a munkákhoz. Helyet adott 

a raktár az általános működéshez szükséges szerszámkészleteknek fogyó kopó eszközöknek 

valamint a munkavédelmi ruházatoknak és egyéb biztonságtechnikai kellékeknek. A telephely 

mellett létesítettek szintén 1970-re elkészülve egy alállomást is. A későbbiek során az 

alállomás bővítését, egyes mezők átalakítását a gödi raktárrendszer látta el. A logisztikai köz-

pont feladata volt a raktározás és kiadás mellett a kötőelemek rendszerezése, helyszínenkénti 

csoportosítása is. A kiszállításhoz össze kellett készíteni a megfelelő mennyiséget a megfelelő 

minőségű és méretű kötőelemekből. Ezek a mennyiségek minden esetben egyediek voltak az 

adott oszloptípusoktól és azok mennyiségétől függően. Az eddigiekből is kitűnik, hogy a gödi 
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üzem a kezdetektől egyedi projektekkel dolgozott. Ez a későbbiek során sem változott. A ter-

vezhetőség szempontjából nem elhanyagolható ez a momentum.  

A telephely első vezetője Ungi Károly volt, aki 1970-től 1997-ig igazgatta a GJÜ-t. Már ren-

delkezett korábbról kismértékű vezetői tapasztalatokkal, ami elegendő tudást biztosított neki a 

telephely elindításához és működtetéséhez. Így az elején megszabott feladatokkal és a kezdeti 

létszámmal elindult telephelyen az első években nem jelentkezett probléma. A kezdetektől 

fogva nyereséges volt a vállalkozás. Állandó nyereséggel működött, viszont az árbevétel nö-

vekedés nem volt ugrásszerű. Az elindulás és a kezdeti ciklus szokatlanul sokáig húzódott. Ez 

alatt kialakultak a megszokott rendszerek a munkamennyiség növekedése nem volt jelentős, 

de kialakultak az állandó kapcsolatok. Ezt a fajta kiszolgáló tevékenységet a telephely a 90’-

es évekig szinte stagnáló tendenciában folytatta. Természetesen valójában növekedett a telep-

hely, de igazi változásról, új életciklusról csak a megalapítást követő húsz év után beszélhet-

tünk. 

3.2. A 90’-es évek 

 

A 90’-es évek elejére felfejlődött a gépjárműjavítás, műszaki vizsgáztatás és a zöldkártyaké-

szítés. Megkezdődőt a cég életében a kreativitás ciklusa. A 90’-es évek első felében a gödi 

gépjármű javító üzem országos szinten a leg jobban felszerelt legmodernebb berendezésekkel 

ellátott műhely volt.  A technológiai háttér alkalmas volt rá hogy magánszemélyek számára is 

gépjármű javítási és vizsgáztatási szolgáltatást nyújtson a cég. A kor legmodernebb berende-

zéseivel ellátott vizsgasorokon számítógépes adatrögzítéssel folytak a személygépkocsik és a 

tehergépjárművek vizsgáztatásai. Összesen négy vizsgasoron. 1991-től KPM vizsgáztatás is 

zajlott a telephelyen. Mindezek eredményeképp az árbevétel jelentős mértékben növekedett ez 

alatt a néhány év alatt. Ezzel egy időben a raktári tevékenység lassan csökkent. Az ország 

különböző pontjain létrejött kisebb raktárak részben átvették a logisztikai központ szerepét. A 

központi raktár a túlkínálat miatt elveszítette jelentőségét. A 90’-es évek második felében már 

nem beszélhettünk központi raktárról. Addigra az alapanyagok egy része és különböző eszkö-

zök raktározása megoszlott a kisebb raktárak között. Korábban az ország bármely pontján 

zajló távvezeték létesítéshez vagy alállomási munkákhoz a központi raktár szolgáltatta a kötő-

elemet és egyéb eszközöket. Az új rendszernek köszönhetően minden építkezésre a hozzá 

legközelebb eső raktár szállította az anyagot. Ennek elsődleges okai a fuvarozás költségei 

illetve az anyagok optimálisabb csoportosítása volt. 97-től kezdve a piaci körülmények vál-

tozni kezdtek. Már nem érte meg az ország különböző területeiről idehozni a járműveket javí-
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tásra vizsgáztatásra. A gépjárműjavítás és a logisztikai központ körül egyaránt kedvezőtlenül 

alakuló körülmények előre vetítették a változást. 

A szervezett vezetőség mellett a tudatos munkamegosztás is segített a telephely hatékony mű-

ködtetésében, de 1993-1994-ben érződött, hogy változásra van szükség a továbblépéshez. 

1997-ben ez meg is történt egy új vezető Szabó Lajos kinevezésével. Néhány év alatt kiderült, 

hogy igazi innovációra van szükség a telephely fenntartásához. Profilváltás kellett. Ugrássze-

rűen megnövekedett az autószereléssel foglalkozó magánvállalkozók száma, akik sokkal ki-

sebb általános működési költséggel tudták fenntartani vállalkozásuk és így kedvezőbb árak 

mellett tudtak munkát vállalni. Az új piaci helyzet megkövetelt egy kockázatos lépést, a pro-

filváltást. Ekkor kezdődött a gödi telephelyen az acélszerkezet gyártás, amely Somogyi István 

és Szabó Lajos nevéhez köthető. Az addig autószerelést végző szakemberek az új munkaerő 

mellett szintén acélszerkezet gyártással kezdtek foglalkozni. Kezdetben az alállomásokhoz 

szükséges különböző készüléktartók gyártása összeállítása és készre hegesztése volt a cég fő 

profilja. Ez mellett jelentős mennyiségű betonvasat szolgáltatott az országszerte zajló 

alállomás és távvezeték létesítési munkálatokhoz. Az alapozás során használt betonvasakat a 

lakatosbrigádok méretre vágták és a vasalati tervek szerint meghajlították. Az acélszerkezet 

gyártás többi részét távvezeték oszlopok gyártása tette ki. Ezek között voltak a középfeszült-

ségű hegesztett rácsos szerkezetű úgy nevezett „KÖF” oszlopok és a magyar tervek alapján 

készült „FENYŐ” típusú osztott lábú oszlopok. Természetesen más típusú oszlopok gyártása 

is zajlott.  

 

3.3. Technológiai innovációk 

 

Jelentős fordulópont volt a gödi acélszerkezet gyártás fellendülésében egy 2000-ben Néme-

tországból hozott Deuma típusú CNC vezérlésű szálanyag megmunkáló gép vásárlása. Szabó 

Lajos egy tanulmányi útja során talált rá erre a Németországban már leselejtezett gépre. 

Azonnal meglátta benne a lehetőséget és megvásárolta. Ez a gép előre vetítette az acélgyártás 

jövőjét Gödön. A megvásárlását követő első két évben nem sikerült beüzemelni. De ennek 

ellenére is nagyszerű befektetésnek bizonyult mivel az üzembe helyezését követően nagyság-

rendekkel javult az üzem hatékonyága és kapacitása. Későbbi beruházások során beszerzésre 

került a szálanyag megmunkáló gép mellett egy VERNET típusú plazmavágó berendezés is. 

Ez a gép hatszor másfél méteres lemezek megmunkálására volt alkalmas. Ezt követően több 
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hasonló, de természetesen modernebb gép került megvásárlásra. A mai gödi géppark Európa 

szinten az elsők között van méretét és felszereltségét tekintve egyaránt. A technikai háttér 

megteremtése azonban nem volt elegendő a profit termeléshez, az iparágban is ki kellett vívni 

a helyét az acélszerkezet-gyárnak. A vezetőség két ciklusban tervezte a kialakult helyzet 

megoldását. Első lépéként cégcsoporton belül illetve belföldön akart terjeszkedni új, teljes 

körű szolgáltatások nyújtásával.  A második ciklusban a belföldi terjeszkedés mellett külföldi 

érdekeltségek szerzését és a bevétel növelését tűzték ki célul. Az eddigiektől eltérő típusú 

munkák vállalása, szóval a profilváltás és a kapacitás folyamatos növekedése új piacok kere-

sésére és feltérképezésére késztette a céget. Az előzetes elképzeléseknek megfelelően sikerült 

külföldi partnerekkel üzleti kapcsolatot kialakítani német és osztrák területekről. Új üzleti 

kapcsolatok születtek beszállítók és megrendelők oldalán egyaránt. Később francia és szlovák 

megrendelők is felkeresték az üzemet, akikkel csak úgy mint a német és osztrák partnerekkel, 

a mai napig fennáll az üzleti kapcsolat. Az acélszerkezet gyártás mellett még egy nagyon je-

lentős innovációt hozott magával az akkori vezetőség. Ez a duplex felületvédelem. Ennek 

lényege, hogy az acélszerkezeteket horganyozás és a megfelelő öregbítési eljárás után lefestik. 

Az öregbítési eljárás keretében a frissen horganyzott terméket szemcse szórták ezzel alkal-

massá téve a felületet arra, hogy a festék megtapadjon rajta. A cég az ilyen típusú felületvéde-

lemre húsz év garanciát vállalt és vállal ma is. Ez a technológia igen vonzóvá tette a külföldi 

partnerek számára a gödi üzemet. Ezek a változások együttesen eredményezték, a folyamatos 

árbevétel növekedést. A negyedik táblázaton látható az árbevételek alakulása. A gödi üzemre 

a késztermék-értékesítés adatai vonatkoznak. 

 

4. táblázat: Az MVM Ovit Zrt. értékesítési árbevételének tevékenységenkénti megoszlása (Adatok 
MFt-ban) 

 

Forrás: www.ovit.hu | e.) 
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2000-től az addig szinte a kezdeti állapotban lévő telephely épületei jelentős bővülésen estek 

át. A terület mintegy meg háromszorozódott létrejöttek a lakatos, CNC illetve felületvédelmi 

munkákhoz szükséges csarnokok festő és szóró üzemek. Az utóbbi néhány évben a kihaszná-

latlan területek jelentősen csökkentek miután nagy részüket leaszfaltozták és a raktározás mel-

lett csomagolási illetve kiszállítási munkáknak ad helyet. Az építkezések üteme az ötödik áb-

rán jól áttekinthető. Minden épületen megtalálható az építési idejüket jelző dátum. 

 

5. ábra: Gödi telephely felülnézete épületek állítási évével 

 

Forrás: OVIT Zrt. 2013 Termelési igazgatóság 
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3.4. Jelenkor  

 
2000-2004 között jelentős létszámnövekedés történt. 50 főről 90-re duzzadt az alkalmazottak 

létszám. Ez mellett megjelent egy 30 fős külső vállalkozó által foglalkoztatott lakatos brigád 

is. A kezdeti 30 fő ma már 150 főt tesz ki. Szükségszerű volt a megnövekedett munkamennyi-

ség miatt külsős erőforrások bevonására is. A későbbiekben a külföldi partnerektől érkező 

munkamennyiség és a cégcsoporton belüli megrendelések összessége meghaladta a gödi üzem 

akkori szervezettségi szintje mellett elérhető kapacitást. Ennek következtében minőségbeli 

problémák léptek fel. Sok esetben a szerződésekben foglalt határidőket nehézségek és plusz 

költségek árán lehetett csak tartani. 2007-2008-ban a gyártási volumen tovább növekedett, 

amit a szervezettség és a folyamat nem bírt követni. Rohamosan nőtt az üzem termelése, 

megerősödött a cég piaci jelenléte, egyre nagyobb részarányt képviselt a külső piacra történő 

gyártás. Ekkor döbbent rá a cég vezetősége, hogy az egy vagy két személyre szabott irányítás 

nem életképes. 2009-ben Szabó Lajos nyugdíjba menetelével átvette az igazgatói széket az 

addigi igazgatóhelyettes László Ferenc. Ez a váltás minden tekintetben fordulópontot jelentett 

a cég életében. A vállalat az irányítás életciklusba lépett. Az új igazgató felismerte a folyama-

tok hiányosságait és figyelmét a munka újraszervezésére fordította. Az üzem elérte az éven-

kénti 10.000-12.000 tonnagyártási volument. A releváns piac is megnövekedett az által hogy 

vállalat feltérképezte a reálisan szóba jöhető piacokat. 

Forrás: Salamonné Huszty Anna (2010): Kis és középvállalatok menedzsmentje - részlet. 3. fejezet: A 
vállalkozások fejlődési pályájának ciklusai. Szent István Kiadó, Gödöllő 

Forrás: www.ovit.hu | b.) 
 
Forrás: Chikán A. (1995): Vállalatgazdaságtan, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – AULA Kiadó  
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4. OVIT TOP Projekt 

 

A felső vezetés felismerve a változtatás szükségszerűségét, létrehozott egy nagyszabású pro-

jektet, aminek keretében véghez kívánta vinni a szükséges szervezeti átalakításokat. Ez volt 

az Ovit termelés optimalizáló projekt. A vezetőség kitűzött célja volt, hogy az üzem folyama-

tait újragondolva csökkentsék a selejtek arányát, javítsanak a termelékenységen és növeljék a 

piacon való jelenlétüket. Mindezek kivitelezésére egy külső tanácsadó céget kértek fel, az 

NME Team Kft-t. A külső moderátorok vezette vizsgálatok és átszervezések közvetlenül a 

vezetőség részvétével zajlottak. 

 

4.1. Felmerülő igények 

 

A vezetők látták, hogy szükség van a változásra, mert az elmúlt években a termelés nőtt és így 

a régi módszerekkel már nem lehetett fenntartani a megnövekedett termelés ilyen módú irá-

nyítását, működtetését. Kinőtte a gödi telephely a két-három személyre szabott vezetést. 

Megoldást kellett találni, szükségessé vált a vezetés újjászervezése. Ennek jelei elsősorban a 

projekt határidők betartásában mutatkoztak. Érződött, hogy nem megfelelő hatásfokkal mű-

ködik az egyébként jól felszerelt, jó szakemberekkel rendelkező üzem. Így első lépésként a 

vezetőség megfogalmazta elvárásait a projekttel kapcsolatban.  

Az OVIT termelésoptimalizáló projektjének (továbbiakban: OVIT TOP) indulását követő egy 

év céljait az alábbiakban látták: 

� Elemzés szakasza: a vevőigények jobb kiszolgálása, minőségi javulás a kiszállított 

termékek határidejét és megfelelőségét tekintve. 

� Megoldás kidolgozás szakasza: termelési és az irányítási folyamat kontrollja, 

optimalizálása, minőségének javítása. 

� Szervezeti átalakulás szakasza: a szükséges szervezeti, működési és kontrolling modell 

kialakítása. 

� Informatikai támogatás szakasza: a megújult folyamatok informatikai támogatása. 

Stratégia tervek szakasza: rövid, közép és hosszú távú stratégia kidolgozása az új 

szervezeti működés tükrében. 
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4.2. Elemzés szakasza 

 

Első lépésként 2009-ben előtanulmány készült a cég működési mechanizmusáról, a folyama-

tokról és a felelősségi körökről. A vizsgálatok kiterjedtek a produktív és improduktív folya-

matokra is. Megbízott tanácsadó cég szervezésében létrejött az Ovit TOP projekt melynek 

célja az OVIT KAGÜ (Korrózió védelmi, acélszerkezet gyártó és Gépjavító üzem) munkájá-

nak minőségi javítása a termelés folyamatának optimalizálásával és a szükséges strukturális 

változásokkal, valamint az optimalizált folyamatok szoftveres támogatásával. A projekt első 

szakasza tehát az elemzési fázis volt, melynek célja az akkori helyzet feltárása, a megoldásra 

váró problémák összegyűjtése és megoldási javaslatok kidolgozása. Ennek eszközeként work 

shop-okat szervezett a tanácsadó cég. Ezeken a munkamegbeszéléseken felváltva és össze-

vonva jelen voltak a gyártás a logisztika és az előkészítés képviselői is, a vezetőség mellett. 

Bevonva a szakembereket reális képet alkottak a mindennapi folyamatokról és a rendszeresen 

felmerülő problémákról egyaránt. Részleteiben vizsgáltak minden részfolyamatot és azok 

egymás közti kapcsolatát. Górcső alá került az információáramlás is. Véleményem szerint ez 

volt az egyik kulcsa a sikernek.  Feltérképezték a formális és informális információs csatorná-

kat egyaránt. Hiba lett volna figyelmen kívül hagyni ezt, mivel az információáramlás mozgat-

ja a folyamatokat. A megfelelő információk nélkül a részegységek nem tudnak megfelelően 

működni. Sok esetben kiderült, hogy az információ akadozva és/vagy nem kellő formában, 

minőségben érkezett meg az egységekhez. Ezek a problémák rengeteg alapanyag hiányt és 

eszközbeli hiányosságot okoztak a logisztikának és a gyártásnak egyaránt. Ezen felül a köny-

nyebb kezelhetőség érdekében a gyártási folyamatokat szerepkörökre bontva taglalták az 

egyes felelősségi köröket és a hozzájuk tartozó hatásköröket. Mindezek egyik sarkalatos 

eredménye a gödi üzem fő funkcióinak és folyamatainak valamint ezek kapcsolatainak leírása 

és ábrázolása. Érdemes lett volna a régi folyamatok működését nem csak megvizsgálni, de 

felvázolni és a végén összehasonlítani az új elképzelésekkel. Ez további hasznos információ-

kat eredményezhetett volna. A jövőben esetleges felmerülő problémák megoldásában nagy 

szerepe lehetne az efféle tapasztalati információknak. A nem egyértelmű feladatkörök és ha-

táskörök további állandó nehézséget jelentettek. A work shop-ok tehát hasznosnak bizonyul-

tak, hiszen rengeteg alapvető szervezési és folyamatbeli hibára világítottak rá. A minőségbeli 

hibák mellett gyakran fordultak elő határidőcsúszások is. A work shop-ok során szimulálták a 

folyamatokat fiktív projekteken keresztül. Egy három napos kihelyezett meating alkalmával 

egy fiktív projektet vezéreltek le a tanácsadó cég moderátorai. A fiktív megrendelés tárgya 
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egy Baja típusú 110kW-os oszlop volt, amihez támasztókeretet kellett tervezni és legyártani. 

Tartozott hozzá határidő, felületkezelési eljárás, kötőelem igény, próbaszerelés és oszlopállí-

tás is, éppen ahogy a valódi megrendelésekhez. A szimulált projekt folyamatábrája a 6. ábrán 

látható. Az egységek közötti kapcsolat és a teljes folyamat nyomon követhető.  

 

6. ábra: Az acélszerkezet gyártás folyamatábrája a gödi telephelyen 

 

Forrás: OVIT Zrt. 2013 Termelési igazgatóság (saját szerkesztés) 
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A szimulálhatóság érdekében az oszlopot karton profilokból, készítették el, a tűzi horganyzott 

kötőelemeket pedig műanyag kötőelemekkel helyettesítették. A szimuláció célja az akkori 

folyamatok működésének feltérképezése volt. Így a vezetőség testközelből követhette végig 

egy projekt teljes életciklusát. Az oszlop sikeresen elkészült határidőre, de ennek ellenére 

rengeteg szervezési hibát tárt fel az eset. Az elkészült modell a 7. ábrán látható. Az elemzési 

fázisa a tervezett eredményekkel sikeresen megvalósult. 

7. ábra: A work shop alkalmával készült kartonpapír Baja típusú oszlop 

 

Forrás: fotó 2013 OVIT Zrt. Termelési igazgatóság 

  

A sikeresen megvalósult projekt ellenére hiányosnak érzem annak dokumentálását. A felme-

rülő kommunikációs hibák és folyamatbeli hibák dokumentálása és kiértékelése nem volt 

megfelelő. Az egyes hibák esetében meg kellett volna állapítani a hiba okát, felelősét, illetve a 

javítás módját. Ezt szintén össze lehetett volna vetni az új elképzelésekkel. 
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4.3. Megoldás kidolgozás szakasza 

 

A problémamegoldásba a vezetőség bevonta a szakembereket is, úgy ahogy az elemzésekbe. 

Így közvetlen és hiteles információt kaptak mindkét esetben a termelésből. Ennek megfelelő-

en a megoldási javaslatok már elméleti szinten szakmai szemmel is vizsgálva voltak. A mun-

kafolyamatok és információs csatornák kialakítása, újjáépítése hosszadalmas folyamat volt. 

Kiszűrtek minden felesleges lépést és a szükséges, de hosszadalmas részfolyamatokat optima-

lizálták. A változás másik jelentős szelete volt az inputok és outputok pontos meghatározása 

is. A folyamatoptimalizálás legnagyobb része magára a gyártásra esett. A ráfordított munka-

időt csökkenteni akarták az alapanyag kihasználtság javításával párhuzamosan. Ennek módja 

az alapanyag beszerzés optimalizálása. Ezt úgy kívánták megvalósítani, hogy minden nyers-

anyagot adott megrendeléshez szereztek be. Ez nem csak a beszerzendő mennyiséget és minő-

séget határozza meg. Szálanyagok és lemezek esetében is meg kell határozni a beszerzendő 

anyag méreteit. A kereskedelmi forgalomban kapható méretek közül a megfelelőt az adott 

munka műszaki dokumentációja alapján lehet meghatározni. Indokolt esetben, extrém mére-

teknél ki kell használni a lehetőséget és a hengerműnél hengereltetni kell egyedi méretű alap-

anyagot. Ennek a többletköltsége megtérül a jobb kihasználtságon, azaz a hulladékjelentős 

csökkenésén. Figyelembe kell venni továbbá az adott profil beszerzési idejét és a mennyiség 

függvényében változó árat is. Esetenként gazdaságosabb több anyagot vásárolni, mint ameny-

nyi az adott projekthez szükséges. Egyéb kereskedelmi forgalomban kapható termékek rende-

lése is pontos igények alapján történik. 
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4.4. Szervezeti átalakulás szakasza 

 

A gödi üzemre a funkcionális szervezeti forma volt jellemző. Ennek megfelelően a 

szervezeten belüli elsődleges munkamegosztás a szervezeti funkciók alapján történt. Jellemző 

az ilyen szervezeti formára az erőteljes szabályozottságra való törekvés, a stratégiai és az 

operatív jogkörök egyaránt a felső vezetőségnél összpontosultak. A kezdeti feltételek ideálisak 

voltak ehhez a szervezeti formához. Stabil piaccal, belső megrendelőkkel és nem túl széles 

termékskálával rendelkezett a gödi üzem. A funkcionális specializáció a termelékenység 

növekedéséhez vezet és az egységköltség csökkenését eredményezi. A növekvő diverzifikáció 

miatt azonban a materiális és információs kapcsolatok nehezen áttekinthetővé váltak. A 8. 

ábrán látható az addigi funkcionális szervezeti forma. 

8. ábra: A régi funkcionális szervezeti struktúra 

 

Forrás: OVIT Zrt. 2013 Termelési igazgatóság 

 

Összehasonlítva a funkcionális szervezeti forma általános felépítésével (9. ábra) 

észrevehetjük, hogy közel azonos két rendszer. 
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9. ábra: A funkcionális szervezet alapformája 

 Forrás: Saját szerkesztés 

10. ábra: Az új szervezeti struktúra 
A tanulmányok és megoldási javaslatok alapján létrejött a 

meghatározott funkcióknak és egyéb szempontoknak 

leginkább megfelelő szervezeti struktúra első változata. Az 

addigi szervezeti felépítésben jelentős problémát okozott a 

vezetési feladatok nem elégséges megosztása. A gyártás 

egyes területein ellenőrizetlenül zajlottak a folyamatok. 

2010-ben a szervezeti átalakulás keretein belül üzemeket, 

irodákat és osztályokat hoztak létre. A megfelelő vezetők 

kinevezésével a vezetőség is jelentősen bővült. Így a 

középvezetők is be lettek vonva a döntésekbe. a külsős 

humánerőforrások jelentősen megnövekedtek mintegy 180 

főre. Az optimalizálási folyamat nem folytatódhatott volna 

a szervezeti felépítés megfelelő kialakítása nélkül. A 

korábban előnytelenül összevont részegységek és az 

irányítás nélküli folyamatok egyértelmű besorolása után 

nem maradtak tisztázatlan területek. Az új felépítés a 10. 

ábrán látható.       

      

 

 

 Forrás: www.ovit.hu | b.) 



 
 

33 
 

 

4.5. Informatikai támogatás szakasza 

 

Manapság nem működtethető egy szervezet megfelelő informatikai támogatás nélkül. Az ada-

tok mennyisége és összetettsége megköveteli a megfelelő eszközök használatát. Ennek fi-

gyelmen kívül hagyása adatvesztéshez és információhiányhoz vezethet. Ezért ma már minden 

szervezeti tevékenység velejárója a szoftveres támogatás. 

4.5.1. Elmélet 

 

Az innovációk között kiemelt szerepe volt a gyártás és a gazdasági tevékenységek informati-

kai támogatásának. Számos gyártástervező szoftver van jelen a piacon. Ilyen esetben két 

megoldás között választhat az adott vállalat. 

Kész szoftver vásárlása: 

A piacon jelenlévő szoftverek közül választva, azt a vállalat saját képére szabva megvásárolja. 

Ezt általában a szoftvert szolgáltató cég különböző modulok összeállításával, illetve a szoftver 

személyre szabásával szokta megoldani. Ennek a módszernek nagy előnye a költséghatékony-

ság. A kisebb vállalatok általában e mellett a megoldás mellett döntenek. További előny hogy 

az ilyen szoftverek szupport támogatása megoldott. Ez nem csak frissítésekkel kapcsolatos 

támogatás. A frissítések mellett fontos szempont a szoftveres hibák beállítási nehézségek el-

hárítása újratelepítések megoldása. Az egyedileg készített szoftverekkel szemben ezeknek a 

szoftvereknek a gyerekbetegségeit már kiküszöbölték. Továbbá a több éves, esetleg évtizedes 

tapasztalatok alapján kialakított programok funkcióit, kezelhetőségét és felületét tekintve is 

felülmúlják a friss, első verziós döntéstámogató, tervező szoftvereket. Ilyen, széles körben 

elterjedt szoftver például az SAP vagy a Primavera is. Ugyanakkor elmondható, hogy egy 

vállalat számára készített szoftver mindenképp jobban illeszkedik a helyi sajátosságokhoz. 

Olyan funkciók, felületek kaphatnak helyet benne, amit egy piacon lévő szoftver nem tud 

nyújtani. 
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Új szoftver fejlesztése: 

Van lehetőség az egyedi szoftverek elkészíttetésére is, de ebben az esetben szinte bizonyos 

hogy nagyobb költséggel kell számolnia a vállalatnak. Mindenképpen fel kell mérni, hogy a 

piacon jelenlévő szoftverek közül alkalmas-e valamelyik a vállalat kiszolgálására. Amennyi-

ben létezik ilyen program, meg kell vizsgálni annak személyre szabhatóságát, ár/értékarányát. 

Ha a vezetőség mégis az egyedi szoftver elkészíttetése mellett dönt, a tervező csapattal szoro-

san együttdolgozva részt kell vennie a folyamatokban. Meg kell határozni a leendő szoftver 

szerepét, funkcióit, riportjait és minden részletét. Tehát a szoftver használhatósága az igények 

megfelelő részletességű megfogalmazásán múlik. Ebben az esetben a már évek óta használt 

rendszerekkel szemben olyan szoftver kaphat a vállalat, ami maximálisan lefedi az igényeit. A 

gyerekbetegségek ilyen szoftvereknél gondot okozhatnak, ezért mindenképpen tesztidőszakot 

kell bevezetni az éles üzembe helyezés előtt. Nem szabad megfeledkeznünk a szoftvertámo-

gatásról sem. Valószínűleg nem számíthat az egyedi szoftverekkel dolgozó cég rendszeres 

frissítésre vagy rendszeres szoftvertámogatásra. Az esetleges szoftverhibák, újratelepítések 

így gondot okozhatnak. 

4.5.2. Kivitelezés 

 

Mérlegelve saját helyzetét, a gödi üzem az információkezelést és termékkövetést ez esetben a 

számára készített INFO+ elnevezésű szoftver megrendelésével kívánta lefedni. A szoftver 

elkészítésének első lépése volt a fogalmak meghatározása. 

Tevékenység: 

Adott munkafolyamat, amihez különböző erőforrások rendelhetők. Egy tevékenységhez több 

erőforrás is rendelhető. (PL.: Hegesztés -> Hegesztő, Pucoló) INFO+-ban definiált tevé-

kenységek: Gyártás előkészítés, CNC, Lakatos, Belső logisztika, Hegesztés, Festés, Csomago-

lás. 

Erőforrások: 

Különböző tevékenységek elvégzésére alkalmas emberi erőforrások. INFO+-ban definiált 

Erőforrások: Gyártás előkészítő, Alv. CNC gépkezelő, CNC gépkezelő, Lakatos, Alv. Laka-

tos, Hegesztő, Alv. Hegesztő, Alv. Pucoló, Belső logisztikus, Alv. Belső logisztikus, Festő, 

Segédfestő, Alv. Festő, Alv. Segédfestő, Csomagoló, Alv. Csomagoló. 
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A későbbiekben fontos tényező hogy egyes erőforrások szerepelnek alvállalkozó által foglal-

koztatott és ovitos munkaerőként is.  

Pénzügyi periódus: 

A központ által meghatározott időintervallumok. A periódusok alatt a naptári heteket értjük. 

Munkaóra lejelentést is ezekre a hetekre készítünk. Pénzügyi oldalról is ezek a periódusok a 

mérvadók. 

Kapacitás: 

Adott időszakhoz rendelt maximálisan felhasználható erőforrás. (tevékenységenkénti bontás, 

adott időszak lehet hét, hónap stb…) INFO+-ban feltüntetett maximális erőforrás normál 

munkaidőre értendő. 

Maximálisan felhasználható erőforrás: 

Központilag meghatározott érték, a valódi kapacitás 85%-a (betegségek, szabadságok ellensú-

lyozása). 

Előirányzott óra:  

Adott időszakra betervezett elvégzendő munkaóra. (tevékenységenkénti bontás, adott időszak 

lehet hét, hónap stb…)  

Felhasznált óra: 

Adott időszakban lejelentett munkaóra. (tevékenységenkénti bontás, adott időszak lehet hét, 

hónap stb…) 

Hátralévő óra: 

Adott időszakra, az eltelt időből és a készültségi állapotból számított várható hátralévő mun-

kaóra. (tevékenységenkénti bontás, adott időszak lehet hét, hónap stb…) 
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4.5.3. Modulok 

 
Az alapok rögzítése után felépítették a szoftver különböző moduljait: 

- Értékesítés 

- Gyártás előkészítés 

- Termeléskövetés 

- Gyártás 

- Csomagolás 

- Raktár 

 

A különböző modulok funkcióit és adathalmazait meghatározva és kialakítva, elkészült a 

tesztverzió. Meg kell jegyezni, hogy a modulokat külön-külön alakították ki és tesztelték. A 

közel egy hónapos tesztüzem után 2010-ben megtörtént az éles üzembe helyezés. 

 

4.6. Stratégia tervek szakasza 

 

„A tervezés általános értelemben véve valamilyen kívánatosnak tartott jövőbeni állapot 

felvázolását, valamint az annak elérését lehetővé tevő út (utak) és feltételek (eszközök) 

meghatározását jelenti.” (részlet Székely Cs. és György K. Stratégiai menedzsment című 

könyvéből) A stratégiai tervezésről ezek mellett elmondható, hogy a stratégiai célok 

jelentős változást jelentenek a szervezet életében és mindig hosszútávra szólnak. Az 

akciók kiválasztását és rögzítését jelentik, amiken keresztül a vállalat megvalósíthatja a 

kívánt jövőképet. A stratégia átgondolása a külső és belső változások tükrében 

elengedhetetlen. 

Elemezve a piaci helyzetet a vezetőség új stratégiai tervezetet készített melyet 2009 

májusában írásban rögzítettek. A vezetőség csökkentette az árbevétel növekedést. Ennek oka 

nem csak a válság megjelenése volt.  Ekkor a hatékonyságra, szervezettségre koncentráltak 

nem feladva azt a stratégiai elképzelést miszerint növelni kívánják a termelést, a legyártott 

acélszerkezetek mennyiségét. A vezetők közösen határozták meg a stratégiai célokat. 
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Elkezdődtek a folyamatok újragondolásai is minden szinten. A gödi üzem adottságai nagyon 

jók. Felszereltsége, szakember gárdája és szakmai tudása, tapasztalata lehetővé tette és teszi a 

mai napig, hogy a jövőben tovább növelje termelését, magas szinten elégítse ki a vevői 

igényeket és nyereséget biztosítson. Az új vezetés és a munkatársak elkötelezettsége kiváló, 

ez biztos alapot jelent a további fejlődésre. Az acélszerkezet gyártó üzem célul tűzte ki, hogy 

2012-ig Európa első számú távvezeték oszlop gyártójává válik. Az évi 18.000 tonnás gyártási 

volumen elérését a minőség folyamatos javításával, a hatékonyság növelésével nyereséges 

módon biztosítja. Új termékek és komplex szolgáltatások bevezetésével fokozza a piaci 

jelenlétet, kiemelt figyelmet fordítva az ausztriai és németországi piacokra. A nagy hozzáadott 

értékű hegesztett acélszerkezetek gyártási mennyiségét folyamatosan növeli. A vevői igények 

jobb kiszolgálása érdekében folyamatos technológiai fejlesztéseket hajt végre. Elkötelezett, 

szakképzett, önálló munkatársait megbecsüli, megtartja. A 2010-es évben megcélozta az évi 

12.000 tonnás termelési volument, amiből 8.000 tonna távvezetékoszlop. A 2011-es évben a 

tervek szerint a teljes mennyiség 15.000 tonna, amiből 10.000 tonna távvezetékoszlop. A 

2012-es évre 18.000 tonnával kalkuláltak, amiből az elképzelések szerint 12.000 tonna 

távvezetékoszlop. Fontos pontja volt a stratégiának a termékportfólió változtatás is. Bővíteni 

kívánták a termékkínálatot új típusú termékek bevezetésével. Emellett komplex szolgáltatások 

bevezetésével akarták megerősíteni piaci helyzetüket. Az új megrendelők kiszolgálása és a 

referenciamunkák fontosságának hangsúlyozása is helyet kapott a dokumentumban. A vevői 

igények jobb kiszolgálása érdekében megkövetelték a szerződésben foglalt határidők pontos 

betartását és az elvártnál magasabb szintű szolgáltatások nyújtását. A gyártási minőség 

javításának érdekében minimalizálni kellett a gyártásközi hibákat melyben jelentős szerepe 

van a karbantartó egységek hatékonyságának. A minőségbiztosítási rendszer további javulása 

érdekében növelni kell annak hatékonyságát és ragaszkodni kell a minőségi elvárások szerinti 

működéshez. A belső kommunikáció javítása érdekében rendszeres értekezletek és 

tájékoztatók kerültek bevezetésre. 
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Mindezek mellett meghatározták a szervezeti egységek céljait is. Figyelembe vették, hogy 

jelentős szerepe van a stratégia sikeres végrehajtásában az emberi tényezőnek. A végrehajtás-

ban résztvevőknek pontosan kel érteniük a célokat, és azonosulniuk kell azokkal. Ismerniük 

kell a végrehajtásban rájuk háruló feladatokat, és azok sikeres elvégzésének jelentőségét. A 

vezetés felelőssége, hogy a munkatársak e tudás birtokában legyenek, ezért kommunikálni 

kell a célokat, az egyes dolgozók szerepét, és a megvalósulás állapotát a munkatársak felé. 

Jelentős felismerés volt a vezetőség részéről az ajánlatadások hatékonyságának hiánya. A 

2011-es évben mindössze 20%-os hatékonysággal működött az árajánlatadás. A sikeres ár-

ajánlatadások aránya a 11. ábrán látható tonnára vetítve. 

 

11. Ábra: A 2011-es év ajánlatainak és megrendeléseinek aránya 

 

Forrás: OVIT Zrt. 2013 Termelési igazgatóság 

 

A 2011-es év lezárását követően a vezetőség a stratégia újragondolását és a piaci helyzethez 

való igazítását elvégezte. A folyamatosan átalakuló piaci helyzet és a cégen belüli viszonyok 

miatt egy évre előre határozzák meg az üzleti tervet. Ám minden újítás és erőfeszítés ellenére, 

ami megrendelések szerzésére irányult, a munkamennyiség 2011 második felében csökkent. 

Nem lehetett tovább csillapítani a gazdasági válság közvetett és közvetlen hatásait. Így a 

2011-es évben mindössze 10 és félezer tonnát gyártott az üzem. Ezek után a cég üzletpolitiká-
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jából adódóan igyekezett elkerülni a leépítéseket. Ennek érdekében kényszerszabadságokat 

rendelt el. Mivel a helyzet nem javul és előre láthatólag nem volt elegendő munka nem lehe-

tett tovább halogatni a leépítést. 2012 első negyedéve után 45 dolgozótól vált meg az üzem. 

Az elbocsájtások az addig fix létszámmal jelenlévő külsős erőforrásokat érintették. Ennek 

ellenére sem merült föl az eladás gondolata. Az Újragondolással párhuzamosan szervezett 

stratégiai munka zajlott az új szervezeti egységek vezetőinek bevonásával.  Az újonnan kine-

vezett vezetők szintén újraszervezik a részfolyamatokat, kijavítják a tapasztalt hibákat, hiá-

nyosságokat. Szem előtt kellett tartani a piac folyamatos változását is, ami befolyásolja a 

gyártási költségeket. Ilyen például a rövid időn belül jelentősen változó vasanyag ár is. 

 

4.7. Ovit TOP Projekt összefoglalása 

 

Az Ovit TOP projekt minden újítása ellenére nem érzek igazi innovációt a vállalat működésé-

ben. Az átszervezéssel járó pozitív hatásokat nem vitatom, de nem is érzem magam meggyőz-

ve a változtatások elégségességét illetően. A gyártási folyamatok újjászervezése nem elegen-

dő a hiányos vezérlés kiküszöböléséhez. Nem beszélhetünk igazi gyártástervezésről, mivel 

nincsenek előre meghatározott tervszerű folyamatok projektenként. Véleményem szerint to-

vábbra is hiányoznak a megfelelő részletességű információk a megfelelő időben. Ezt egy dön-

téstámogató rendszer felépítése küszöbölheti ki. Természetesen egy ilyen rendszer kizárólag a 

megfelelő információellátottság esetében működhet egyáltalán. Amennyiben a háttérben zajló 

információáramlás nem megfelel, úgy a döntéstámogató rendszer sem tehet eleget a megfelelő 

működésnek. Amennyiben nem vagy nem megfelelően működik egy ilyen rendszer, felesle-

ges költségeket jelenthet a fenntartása. 
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5. COCO Hasonlóságelemzés 

 

Az acélszerkezet-gyártás területén mindig új kihívásokra számíthatnak a piaci szereplők. Az 

egyedi termékek gyártása során szüntelen felmerülő új igények és szakmai megoldások állan-

dó fejlődésre/innovációra késztetik a szakembereket. Nem elhanyagolható azonban a profit 

szempontjából az értékesítés sem. Felmerül a kérdés, hogy a különböző szerkezetek vállalási 

árait hogyan diferálják a munkaigény tükrében? Gazdasági szemmel nézve feltehetjük a kö-

vetkező kérdést is: Melyik típusú acélszerkezet gyártása kecsegtet a legnagyobb profittal? 

Az eddig említett kérdések mellett az egyes tervezési paraméter egyenszilárdságának vizsgá-

latával további operatív gyanúk generálhatók. Az egyenszilárdság elve kimondja, hogy a ha-

tékony védelem előfeltétele a vállalat minden pontján legalább azonos erősségű és ellenálló 

képességű védelmi intézkedések alkalmazása. Profit orientált cégek esetében a költséghaté-

konyság növelése minden esetben kívánatos/elérendő cél. Minél több munkát tud a gyártás 

elvégezni egységnyi idő alatt, annál nagyobb a termelékenység. Ez különböző munkatípusok-

nál változó, ezért fontos megtalálni a vállalat profiljához, felszereltségéhez és szakembergár-

dájához leginkább ideális projekteket. Ezeknek a típusú projekteknek az egységnyi mennyisé-

ge (tonna) kevesebb ráfordítást igényelnek a gyártás részéről, mint más kevésbé előnyös 

munkák azonos egysége. Mindez azt jelenti, hogy ideális munkatípusok esetén többet tud 

termelni az üzem egységnyi idő alatt, tehát növekszik a bevétel. Az egyértelműség kedvéjért 

megjegyzem, hogy az árképzés során az általánosságban elterjedt meghatározás az eu-

ro/tonna. Másrészt a hatékonyság növelése árcsökkenéssel is járhat vezetői döntés esetében, 

ami több megrendeléshez, vagy akár új megrendelői kapcsolatok kialakulásához vezethet. 

A maximális profit érdekében hasonlóságelemzéssel megvizsgáltuk és rangsort állítottunk fel 

a különböző acélszerkezet típusok között. A rangsor a munkaerő ráfordítások igényét veszi 

alapul és egy döntéstámogató rendszer szerves részét képezheti különös tekintettel a portfo-

lióoptimalizálásra. 
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5.1. Módszertan 

 

A választott elemzési módszer tehát a COCO (Component-based Object Comparisons to 

Objectivity) hasonlóságelemzés (similarity analysis). Ez a módszer mára az innovatív HR-

modulokon át, az ingatlanok automatikus értékbecsléséig, a gyanúgenerálásig, a fenntartható-

sági, stratégiai elemzések automatikus és dinamikus készítéséig felsőoktatás, turisztikai, köz-

beszerzési, életforma-tudatossági, és egyéb területeken kipróbált/alkalmazott eljárás. A ha-

sonlóságelemzés tulajdonképpen tény-alapú döntés előkészítés. Nagy előnye, hogy olyan 

univerzális eszköz, ami meg mer fogalmazni és rutinszerűen kezelni olyan kérdéseket, 

amikre nagyrészt nincs bevett eljárás. Tehát rendkívül rugalmas módszer és egyben 

gondolkodási forma, aminek rá kell tudni mutatni arra is, ha az adott kérdésben nincs 

kellően alátámasztott eredmény és ésszerű az emberi döntésekre támaszkodni. A hason-

lóságelemzés egyetlen táblázatnyi inputból megválaszolja a feltett kérdést. Az input táblázat 

tulajdonképpen egy objektum-attribútum-mátrix (OAM). Az attribútumok egymás függvénye 

ként kerülnek értelmezésre. Így az elemzés előfeltétele a megfelelő vagy legalábbis elégséges 

adtahalmaz. Hátránya hogy ezt az adathalmazt megfelelő formátumra kell hozni az elemzés 

elvégzéséhez, ami komoly háttérmunkát jelenthet az adatok eredeti formátumától függően. 

Az elemzés során a termékportfolió átalakításának, ill. az árképzésnek stratégiai tervezését 

támogatandó a termékpaletta státuszváltozói, azaz a különböző termékek tulajdonságai kerül-

tek feltárásra annak érdekében, hogy ezek felvehető értékeit egymással szembeállítsuk egy 

anti-diszkriminációs modellezés1 keretében, ahol a modell célja, hogy feltárja, van-e mozgás-

tere a döntéshozónak az egyes termékféleségek egymással való versenyeztetése kapcsán, va-

gyis vannak-e a cég fennmaradásához való hozzájárulás (erőforrás-gazdálkodás) kapcsán ide-

álisabb és kevésbé ideális objektumok? 

 

 

 

 

                                              
1 anti-diszkriminációs modellezés: Olyan modellezés ahol az adatok egymással összehasonlítható, azonos formában 

kerülnek feldolgozásra. 
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Az objektumok (vö. 5. táblázat) gazdasági értékében megmutatkozó egyenszilárdsági anomá-

liák a későbbiekben vagy egyes termékek árképzésére, és/vagy az esetleges rendelésállomá-

nyok/prioritások kialakítására hathat. 

Forrás: miau.gau.hu/myx-free/ | a.) 

             www.wikipedia.org | b.) 

blog.mfor.hu 

www.koine.hu  

www.businessmanagement.hu 

 

5. táblázat: A gödi acél-szerkezetgyár termékeinek kategóriái, státuszváltozói 

Terület Elnevezés Kötés 
      
Belföldi 35 kV-120 kV oszlopok Csavarozott 
Külföldi 35 kV-120 kV oszlopok Csavarozott 
Belföldi 220 kV-400 kV oszlopok Csavarozott 
Külföldi 220 kV-400 kV oszlopok Csavarozott 
Belföldi Provizórok oszlopok Hegesztett 
Külföldi Provizórok oszlopok Hegesztett 
Külföldi HAMON Hűtő berendezés Hegesztett 
Belföldi Megerősítések Csavarozott 
Külföldi Megerősítések Csavarozott 
Belföldi portál oszlopok Hegesztett 
Külföldi portál oszlopok Hegesztett 
Belföldi Épület szerkezetek Vegyes 
Külföldi Épület szerkezetek Vegyes 
Belföldi Hegesztett oszlopok Hegesztett 
Külföldi Hegesztett oszlopok Hegesztett 
Belföldi Csavarozott oszlopok Csavarozott 
Külföldi Csavarozott oszlopok Csavarozott 
Belföldi Készüléktartó szerkezetek Hegesztett 
Külföldi Készüléktartó szerkezetek Hegesztett 
Belföldi Egyéb Vegyes 
Külföldi Egyéb Vegyes 

Forrás: saját szerkesztés 
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5.2. A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) 

 
Az alapadatok összegyűjtése jelentős háttérmunkát igényelt mivel közvetlenül nem léteztek a 

szükséges aggregációs2 szinten és struktúrában. A háttérmunka időigénye függ a rendelkezés-

re álló információ formátumától. Az évek alatt vezetett termelési adatok összegzése és rend-

szerezése után lehetett az elemzés adatigényét a „naplókból” előállítani. A továbbiakban a 

„http://miau.gau.hu/miau/177/acel/acel.xlsx” fájlra hivatkozva mutatom be az elemzéseket. 

Összesen 63 objektum 21 attribútuma lett felhasználva az elemzés során (vö. 2. melléklet). 

Az egyszerűbb megértés kedvéért bemutatom egy projekt felépítését. A tervezés során meg-

határozzák az elvégzendő tevékenységeket és a hozzájuk tartozó előirányzott munkaórákat. A 

teljes projekt és azon belül a tevékenységek is adott időablakban kapnak helyet, az-az megha-

tározásra kerül a kezdeti és a befejező dátum is. (vö.12. ábra) 

 

12. ábra: Minta projekt munkaórákkal, határid őkkel (saját szerkesztésű példa, fiktív adatokkal) 

  
Forrás: Saját szerkesztés a Primavera szoftver segítségével 

(jelmagyarázat: pl. 14n=14nap, 25ó= 25óra) 
 

 

Magát a folyamatot egy gantt diagram segítségével kiválóan lehet szemléltetni. A diagramon 

látható zöld sávok jelzik a tevékenységek időintervallumát, még az alattuk található citrom-

sárga sáv, a jelenesetben az aktuális időintervallummal azonos bázisterv. (vö.13. ábra) 

 

 

 

                                              
2 aggregációs: fölhalmozott 
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13. ábra: Gantt diagram egy standard projekt folyamatairól 

 

Forrás: Saját szerkesztés a Primavera szoftver segítségével 

 

5.3. A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság 

 

A tanulmány létrejöttét és az objektív eredményeket nagyban elősegítette a hasonlóságelemző 

szoftver használata. A szoftvernek ugyan egyetemi környezetben nem volt használati díja, 

csakúgy ahogy az adatgyűjtés során használt források igénybevételének sem. Ezzel szemben 

azonban az egyéb díjköteles szoftverek (Microsoft Office, Windows 7) és a ráfordított idő 

pénzben is mérhető kiadást jelentett. A szoftverhasználatot és a szerző ráfordított idejét te-

kintve mintegy 15.000 Ft költséget jelentett az elemzés elkészítése. Feltételezve hogy megfe-

lelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre, bármely hasonló profilú gyártó egység 

számára hasznos, döntéstámogató információkat hordozó elemzés készíthető az innovatív 

elemzési módszernek köszönhetően. A módszert minden szervezet, termelőegység számára 

ajánlom. Az elemzés központjában szinte bármilyen felismert vagy fel nem ismert probléma 

állhat, de akár optimális működés esetén is útmutatást jelenthet a jövőre nézve. A jelen tanul-

mányban vizsgált MVM Ovit Zrt. gödi acélszerkezet-gyára számára, a mostani elemzés is 

gyakorlati hasznossággal bír. 

A vezetőség figyelmét felhívva az eredményekre és ezzel az érdeklődésüket felkeltve, értéke-

sítésre kínálható az elemzés. A becsült piaci értéke 50.000Ft. Számszerűsített hasznosság nél-

kül is észrevehető a magában hordozott információ jelentősége. Az OVIT Zrt. számára aján-

lom a módszert a további gazdasági, vagy technológiai adatok elemzésére, magasabb szintű 

felhasználására. 
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5.4. Első elemzés 

 

Az elemzés a korábban meghatározott célkitűzések elérésének fő eszköze. Minden következ-

tetés és bizonyítás az eredményein keresztül történik. Ez az elemzés szolgál kiindulópontként 

későbbi gyanúgeneráláshoz is. Az elemzés eredményét felhasználva a felső vezetés és a vál-

lalkozási osztály jól meg tudja határozni a különböző pályázatok és egyéb külföldi munkale-

hetőségek prioritását az árajánlat készítéseknél. Más szóval a piacon kínálkozó lehetőségek 

között megkeresheti a számára kedvezőbb munkákat és elsősorban azokra koncentrálhat. Jel-

lemző az üzletágra hogy kapacitáshiány miatt nem tud egy vállalat minden lehetséges munkát 

elvállalni, vagy akár egy projektet teljes egészében nem tud lefedni. A nagyobb projektek 

esetében, mint például nagyfeszültségű hálózatok kiépítése vagy alállomás létesítés, nem ritka 

hogy a teljes gyártási mennyiséget akár három vagy négy vállalat között osztja szét a megren-

delő. Erre azért van szükség, mert egy-egy vállalat nem rendelkezik akkora kapacitással, hogy 

ilyen volumenű munkákat a szükséges határidőkön belül el tudjon végezni. Ilyenkor el kell 

döntenie a pályázónak, hogy a projekt melyik részére szeretne árajánlatot adni. A kedvezőbb 

termékekből többet tud vállalni a cég és így nagyobb profitra tehet szert. 

 

 

5.4.1.  Eredmények 

 
Az elemzés eredménye megmutatja, mely termékek gyártása ideálisabb az erőforrás-

felhasználás fentebb jelzett mutatószámai kapcsán a többihez képest. A nullától pozitív irány-

ba jelentősen eltérő „összeg/delta” érték jelölik az ideálisabb termékeket (vö. 6-7. táblázat). A 

végösszeg 1.2 ami azt jelenti, hogy a termékek összessége inkább ideális, mint nem. 

Forrás: http://miau.gau.hu/miau/177/acel/acel.xlsx | b.) 
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6. táblázat: Ideális termékek táblázata 

 

Forrás: Saját szerkesztés Mértékegységek: Delta=jóságpont 

 

A 7. táblázat terméksorosan tartalmazza az 6. táblázat aggregáltan látható előnyösségi kondí-

ciók részeredményeit, ahol is az egyes státuszváltozókhoz tartozó termékek erőforrás igény 

szerinti átlagos előnyössége termékenként is értelmezhető. Minél magasabb egy adott termék 

becslés értéke annál ideálisabb a gyártása. Ez a hetedik táblázatban színskálán keresztül is 

vizsgálható. 
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7. táblázat: A termékkategóriák közötti teljes rangsor 

 
Forrás: Saját szerkesztés Mértékegységek: Becslés=jóságpont 



 
 

48 
 

 

5.4.2. Kiértékelés/konklúzió 
 

A termékek között felállított rangsor tehát nagy segítséget jelent a vezetőség számára. Az ak-

tuális döntési helyzetek mellett alkalom nyílik akár a hosszabbtávú elképzelések alakítására 

is. A stratégiai tervezés alap szempontrendszere lehet a termelés szemszögéből. Az elemzés 

eredménye alkalmas a gazdasági döntések alátámasztására/megcáfolására. Ha a vállalat veze-

tősége birtokában van ezeknek az információknak, optimálisabb döntéseket hozhat. Az elem-

zés a jövőbeni irány és lehetőségek mellett fontos megállapítást tesz a jelen helyzetre 

nézve is. Az 1.2 összesített eredmény jelzi, hogy a szervezet tevékenységében nem tért el 

a számára ideálistól, azaz a vezetőség stratégiai elképzeléseit visszaigazolja. 

 

5.5. Második Elemzés 

 

Az alapadatok bősége és sokrétűsége okán számtalan irányból meg lehet közelíteni a témát, 

hiszem –az anti-diszkriminánciós számítás (1. modell) adatbázisából bármely mutató kiragad-

ható, mint következményváltozó. Így ez az elemzés (2. modell) csak egy szelete az egésznek, 

önmagában még nem ad teljes képet a gödi acélszerkezet gyártás szempontrendszereiről. En-

nek ellenére rávilágít a tényre, hogy mennyire fontos az adatok megfelelő bontású gyűjtése. A 

vállalat hasznára persze csak úgy válhat, ha az adatokat megfelelő módszereken keresztül 

feldolgozzák, elemzik. 

 

5.5.1. Eredmények 
 

A sokrétűséget bizonyítva készült tehát egy szimuláció, amely egy termelési függvény, vagyis 

y=f(X1,…Xi,…Xn) ami keresi az Y (azaz jelen esetben Delta mutatószám) ideális értékét 

abban az esetben, ha a keretfeltételeket az Xi-sorozat megadja. Ez a szimuláció megmutatja a 

gyártás-előkészítéssorán felmerülő potenciális gyanúkat a Delta érték tükrében (vö. 8. táblá-

zat). Ha a delta negatív, akkor ott hatékony az erőforrás-felhasználás, ha a delta pozitív, akkor 

ott potenciális pazarlás történik. Színskála is jelzi a termékek differenciáját, a zöld ideális, a 

piros kevésbé. A táblázatban szereplő terméktípusok az összes terméktípus közül került kivá-
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lasztásra a kiugró delta értékek alapján. Így tehát az ebben a táblázatban nem említett termék-

típusok homogének a gyártás-előkészítés szempontjából. Ezeknek a termékeknek az előkészí-

tésre fordított ideje jelenti a standard ráfordítást. Az attribútumok teljes körét a 3. melléklet 

tartalmazza. 

8. táblázat: A gyanús termékparaméterek listája 

 

Forrás: Saját szerkesztés Mértékegységek: Becslés, Tény, Delta = óra 

 

Látható tehát a gyártás-előkészítés tekintetében kiugró Delta értékekkel bíró termékek palettá-

ja. A kiugró értékek lehetséges oka, hogy visszatérő munkák esetében nem kell újra előkészí-

teni a tervrajzokat. Ilyenkor a termelés a már korábban elkészült dokumentációkból dolgozik. 

Ennek mérése, kimutatása azonban nem lehetséges, mivel semmilyen erre vonatkozó adatot 

nem gyűjtött az üzem a működése során. Így viszont nem lehet következtetéseket levonni az 

előkészítési folyamatok optimálisságát illetően 

 

5.5.2. Kiértékelés/konklúzió 

 

A második elemzés figyelmeztetés a jövőre nézve. Az adat hiánydöntési bizonytalanságot 

hozhat, vagy akár hibás döntések meghozatalához is vezethet. Mindez lehet a nem, vagy 

nem megfelelően felmért információs igények következménye. A szimuláció megmutatta 

tehát, hogy szükség van az előkészítés esetében az eddigiek mellett a visszatérő munkák ará-

nyának dokumentálására is. A vállalatok vezetőinek mindig szem előtt kell tartani az informá-

ciógazdálkodás szempontjából fontos kérdéseket. 
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6. Tanulmány kiértékelése 

 

Az elemzések során bizonyítást nyert a különböző termékek diferáltsága és a megfelelő adta-

kezelés jelentősége egyaránt. A célok ismeretében vonhatjuk le a megfelelő következtetéseket 

az elemzésből. A következtetések levonása azonban nem elégséges. A kitűzött célok ezen 

túlmutatnak, megkövetelik a kialakult helyzet javítását az újonnan előállított információk tük-

rében. Így tehát javaslatot teszek a megfelelő lépésekre a jövőre nézve. 

 

6.1. Célok 

 

A már korábban említett termékdifferenciálási kérdésekre az elvégzett elemzések megfeleltek. 

Tehát feltárták a gyártástervezés szempontjából fontos differenciákat az egyes termékek kö-

zött, illetve a gyanúgenerálás lehetőségét kihasználva rámutattak a szűk keresztmetszetek fel-

tárhatóságára, annak feltételeire és fontosságára. Az elemzések elkészítésében nagy segítsé-

gemre volt a hasonlóságelemző program, amit nemrégiben ismertem meg tanulmányaim so-

rán. A program az évek során több ezer elemzésen keresztül bizonyította objektivitását, pon-

tosságát. Így a most bemutatott elemzést is hitelesnek és kellőképpen tudományos módszere-

ken alapulónak tartom. Azért választottam az első elemzés tárgyául a termékek idealításának 

vizsgálatát, mert a kevésbé ideális projektek gyártásának hatékonysága / jövedelmezősége a 

továbbiakban nem emelhető semmilyen módon az ideális projektek szintjére. Ebben az eset-

ben a gyártás hatékonyságát összességében vizsgáltam. Ettől függetlenül eltérő hatékonysá-

gúak lehetnek az egyes részlegek. Ezt szintén bemutattam a második elemzés során. Az ada-

tok további vizsgálata választ adhatna arra kedvéért is, hogy melyek azok az egységek, ame-

lyeknek a teljesítménye a leg kevésbé érzékeny a terméktípusokra, vagy akár arra is, hogy 

melyek azok a terméktípusok, amelyek a legkevesebb egység számára ideálisak? 
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6.2. Következtetés 

 

Az első elemzés alapján a termékszerkezetben észlelhető egyenszilárdsági problémák 

feltárása volt a feladat, melyek feloldása lehetséges úgy technológiai alkalmazkodás, 

mint az árképzés újragondolása keretében. Így tehát a vállalt diferálhatja az árait a 

terméktípusok időráfordításának függvényében, vagy dönthet az általuk kívánatosnak 

tartott termék gyártási idejének csökkentéséhez szükséges technológiai fejlesztés mellett. 

A második elemzés egy elemzéssorozat első eleme, hiszen minden egyes erőforrás-allokációs 

paraméter esetén feltárhatók hasonló gyanúmomentumok. A gyanúk mögött létezhetnek adat-

hiányra visszavezethető értelmezések, de ugyanezen gyanúk mutathatnak rá az adatgyűjtés 

és/vagy az adatfeldolgozás esetleges anomáliáira is. A kiugró értékek esetében felmerül a 

gyanú, hogy az adatszolgáltatás pontatlan/hibás. Az alkalmazott módszertan önellenőrző, va-

gyis az itt látható eredményeken túl azt is ki tudja mutatni, hol (melyik termékek esetén) nem 

elegendő a rendelkezésre álló adatvagyon megfontolt szakvélemény kiadására, mely nem-

tudás önmagában is gyanúmomentum. A gyanúgenerálás automatizálhatósága jól illeszkedik 

az ipari folyamatok általános hatékonysági elvárásaihoz. A gyanúgenerálás context free 3és 

data-driven 4jellege magától értetődően teszi lehetővé az egy szakterületen már kialakított 

gyanúgenerálási eljárások gyors adaptálását más szakterületekre. 

 

6.3. Javaslatok 

 

Ebben a fejezetben konkrét javaslatokat teszek az Ovit Zrt. gödi telephelyének vezetői számá-

ra. A javaslataim nem csak a gyártási folyamatokat érintik, kitérek az elemzések során bizo-

nyított tények felhasználására is. A termékek különbözőségének figyelembevételére is felhí-

vom a figyelmet. A gyanúgenerálás segítségével javaslatot teszek továbbá az adatkezelés javí-

tására. Az Ovit TOP projekt hiányosságainak kiküszöbölésére egy döntéstámogató rendszer 

életre hívását jó megoldásnak látom. 

 

 

                                              
3context free: semmilyen tartalmi információ nem szükséges a vizsgált teszt/kérdőív-kérdésekről. 
4data-driven: adatvezérelt következtetésen alapuló eljárás 
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6.3.1. Termékdifferenciáltsággal kapcsolatos javaslatok 

 

Az első elemzés eredményeit ismerve javaslatokat teszek a szervezet számára a jövőre nézve. 

Mivel felállítottuk az ideális termékek rangsorát, optimális ezt a tudást kihasználni már a 

munkavállalások során. A kiírt pályázatok, versenytárgyalások száma és sokfélesége lehetővé 

teszi a vállalások alakítását az ajánlatokból kiindulva. Érdemes az ideális terméktípusok gyár-

tásával kapcsolatos pályázatokat megcélozni. Ezek között is a nagyobb volumenű tendereket. 

Vannak olyan távvezeték építési beruházások az európai piacon, amelyeket méretüknél fogva 

több kivitelező cégnek adnak oda. Így egyszerre nagyobb gyártókapacitás áll rendelkezésére a 

megrendelő számára és párhuzamosan folyhatnak a vonalépítési munkálatok. Érdemes ezeken 

a versenytárgyalásokon részt venni és lehetőség szerint minél több részt elhozni az acélszer-

kezet-gyártásból. Ezek a beruházások akár 10-12.000 tonnásak is lehetnek. Ilyen esetben 3-

4.000 tonnánként szokták a megrendelők megosztani a kivitelezők között a projektet. Jellem-

zően a munkálatokat összehangolva egy-három év alatt vezényelik le ezeket a projekteket. Így 

aki megnyer egy több ezer tonnás szeletet, annak a teljesítésre hosszabb időintervallum áll 

rendelkezésre. Ez 5-6 hónaptól akár másfél év is lehet. A gödi üzem vezetőinek - véleményem 

szerint - ilyen típusú, nagyobb megrendelések megszerzésére kell törekedniük első sorban. 

Ezek a munkák jól kiszámítható, előre tervezhető leterheltséget jelentenek. Néhány ilyen 

munka lekötheti az éves kapacitásuk 60-80%-át, de nem ritkán átnyúlik a következő év elejére 

is. Ez külön előnyt jelent, mivel a téli időszak alatt a kültéri építkezések nagy része leáll. 

Ilyenkor kevesebb a beruházás. Ezek a munkák viszont kitöltik a holtszezont. További elő-

nyük, hogy kapacitás kihasználatlanság esetén bármely időszakban elővehetők és gyárthatók 

az ilyen projektek. Így a későbbi munkát az üzem, mintegy magára húzva gyárthatja. Leköti a 

kapacitásait és az eredetileg gyártásra kijelölt időszakba új munkákat tud vállalni. Az ilyen 

megrendelések azonban nem köthetik le soha az üzem teljes kapacitását. A fennmaradó 20-

40%-ot kisebb, rövidebb határidejű munkákkal kell kitölteni. Ha csak nagy projekteket vállal-

na a cég, akkor nem lenne elegendő mozgástere a projektek összekoordinálásában.  
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6.3.2. A gyanúgenerálással kapcsolatos javaslat 

 

A második elemzés kapcsán kiderült, hogy a gyártás-előkészítés során keletkező adatok rögzí-

tése hiányos. Felhívom a szervezet figyelmét hogy, ez az eredmény csak egy szelete a gyártási 

folyamatnak. Élve a gyanú lehetőségével, megvizsgálnám a többi részegység működése során 

keletkezett adatok rögzítésének hiánytalanságát. A felmérést követően szükség esetén meg 

kell reformálni az adatgyűjtést. Nem csak az a fontos hogy az adatok rögzítve legyenek. A 

megfelelő minőségű adatok rögzítésére felelősöket kell kinevezni. A kinevezett felelősöket a 

felső vezetésnek támogatnia kell. Az adatszolgáltatások jellemző hibája, hogy azok között 

akik szolgáltatják az adatokat, és azok között akik megkapják, nincs beosztott-főnök viszony. 

Ez konfliktusokhoz és adathiányhoz vezethet. Mindezek miatt a végrehajtás területén dolgo-

zók mellett a közép és felső vezetőknek is nagy a felelőssége az adatszolgáltatások működé-

sében. Nekik kell megkövetelni a pontos és rendszeres könyvelést, naplózást. Az adatokból 

nyert információ fontos a vezetőség számára, mivel döntéstámogatására szolgál. 

 

6.3.3. Az Ovit TOP Projekttel kapcsolatos javaslatok 

 

A fejlődő vállalatoknak a különböző életszakaszokban különböző belső és külső változások-

nak kell megfelelniük. A változásokhoz való alkalmazkodás, az innovatív megoldások alkal-

mazása kulcs fontosságú a vállalkozások sikerességét tekintve. A megnövekedett piaci igé-

nyek fokozott termelési volument követelnek az Ovit gödi üzemétől. A humán erőforrás mel-

lett a gépparkot is bővült. A megnövelt kapacitással már képes az acélszerkezet-gyár a piac 

megfelelő kiszolgálására. Azonban a megnövelt volumenű gyártást nem lehet az addigi esz-

közökkel levezényelni. A szervezés magasabb fokát igényeli a megrendelések száma és gyak-

ran rövid határideje. Az eddigieknél sokkal érezhetőbb az előre tervezés hiánya. Az Ovit TOP 

Projekt erre nem fordított kell hangsúlyt. A munkák nem a beérkezés sorrendjét követték, a fő 

szempont a véghatáridő. Így mindennapi, hogy akár 30-40 munka zajlik egyszerre. Az opera-

tív vezetés nem tudja megfelelően koordinálni a megnövekedett munkákat a folyamat innová-

ciók ellenére sem. A felső vezetés gondot fordított a stratégia újragondolására, de figyelmen 

kívül hagyta az operatív feladatok előre tervezését. 
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Javaslom a vezetési hiányosságok innovatív megoldásául egy új döntéstámogató rendszer 

kialakítását.  Ennek első lépése ként létre kell hozni egy gyártástervező irodát. Fontos hogy a 

gyártástervezés közvetlenül a felső vezetés alá tartozzon. Nem függhet azoktól az egységektől 

ahonnan az adatszolgáltatást kapja. A gyártástervezés leglényegesebb feladata a beérkező 

munkák gyártásnak megtervezése, ütemezése. A munkákat már a gyártás előtt pontosan meg-

határozott időablakokba kell tervezni meghatározott munkaóra ráfordítással. Így kialakítva 

egy komplex humánerőforrás kapacitástervezést. Az előre megtervezett munkák tervezhetővé 

teszik a gyártás egyes lépéseit is. Így az adott részlegek vezetői is láthatják előre mikor meny-

nyi munkájuk lesz, és melyik projekten kell dolgozni. Ez nem csak az emberek munkájának 

megszervezését a szabadságolások alakítását könnyíti meg, de lehetőség nyílik a beszerzés 

számára is hogy sokkal korábban elindíthassa az anyagbeszerzéseket. 

A menedzsment dolga a munkák vállalása határidők elfogadása vagy éppen megszabása. Az 

előretervezés egyben egy döntéstámogató rendszer is, ami lehetővé teszi, hogy a menedzs-

ment a munkavállalásoknál a gyár aktuális időszakokra vetített valós vagy közel valós kapaci-

tásával számoljon. A már más munkákkal lekötött kapacitásokat nem veheti igénybe még 

egyszer. Korábban előfordultak túlvállalások, kapacitás hiányok, amik határidőcsúszást, ese-

tenként kötbért vontak maguk után. Így viszont nem csak a gyártási folyamat lépései és a be-

szerzési feladatok tervezhetőek előre, de a vállalások is. Meg kell említeni ezen felül még egy 

nagyon fontos hasznosságot a gyártástervezéssel kapcsolatban. A még meg nem rendelt, tehát 

ajánlati szinten lévő munkák árajánlat támogatását is kiszolgálhatja. A beérkező ajánlatokat, 

műszaki adatokat munkaóra igényt állít fel a vállalkozási osztály számára, ami alapján a vál-

lalkozás más tényezőket is figyelembe véve kialakítja az árajánlatot. Ennek nagy szerepe van 

az egységárak meghatározásánál, mivel nem minden acélszerkezet tonnánkénti megmunkálá-

sa igényel azonos munkaidőt. Az egyes szerkezetek munkaigénye 60-80%-ban is eltérhet. 

Ilyenek lehetnek a próbaszerelések, anyagvizsgálatok, paritási igények vagy akár a felületvé-

delemmel kapcsolatos elvárások. 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

A gyártástervezés nem csak a megfelelő létszám és a meghatározott feladatkörök összessége. 

Mint minden feladat ellátásához, ehhez is szükséges a megfelelő eszközöket biztosítani, ami-

vel elvégezheti a rászabott feladatokat. Ebben az esetben elsősorban a speciálisan ezekre a 

feladatokra kifejlesztett szoftverek használata vezet célra. Az Ovit Zrt. számára az olasz érde-

keltségű ORACLE gondozásában lévő Primavera nevű gyártástervező szoftvert javaslom. A 

szoftver alkalmas a gördülő tervezésre és így mindig a lehető leg pontosabb képet adja a vár-

ható kapacitásleterhelésekről. Nem csak a gyár összes kapacitásának leterhelését képes lekö-

vetni és előre tervezni, azon belül az egyes egységek kapacitását is kezeli. 

Ezek az egységek a következők lehetnek: 

• Gyártás előkészítés 

• CNC megmunkálás 

• Belső logisztika 

• Lakatos munka 

• Hegesztési munka 

• Festés 

• Csomagolás 

• Kiszállítás 

A részegységek külön kezelése lehetővé teszi, hogy a program feltárja a szűk keresztmetsze-

teket a humán erőforrásban. Hiába elegendő az összes kapacitás az adott munkák elvégzésé-

hez, ha azon belül egy részegység túl van terhelve. Ekkor ez az egység válik a szűk kereszt-

metszetté és ez határozza meg a gyár termelésének áteresztőképességét. Ilyen esetekben a 

menedzsment vagy az operatív vezetés döntést hozhat a szűk keresztmetszet okozta probléma 

megoldásáról. Elrendelhet túlórát vagy akár erőforrásokat csoportosíthat át. Egyszóval a veze-

tőség számára nagyon értékes információt jelent a szűk keresztmetszetek feltárása.  
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A rendelkezésre álló adatok alapján a gyártástervező iroda megtervezi a projektet a 

Primaverában, majd bázistervet hoznak létre. A létrehozott terveket a vezetők látják a rend-

szerben és azok prioritása alapján megszervezik a munkavégzést. A feladatok elvégzése során 

rögzítik a tényadatokat, amiket a későbbiekben össze tudnak hasonlítani az eredeti tervekkel. 

Ha a tényadatok szerinti munkavégzés nem egyezik a terv szerinti időráfordítással, a program 

újrakalkulálja a hátralévő munkaórákat és szükséges időket. Így ha egy adott munka 20%-on 

áll mikor a tervek alapján már 80%-on kellene állnia akkor a program nem a tervek szerinti 

hátralévő 20%-ot köti le a jövőben. A tények alapján várható 80%-nyi kapacitás lekötést ren-

deli a projekthez, tehát újratervezi azt. Így az egyes egységekre megadott időablakok lerövi-

dülnek, illetve ha nem fér bele a véghatáridőbe a hátralévő munkaóra azt a rendszer jelzi. 

Ilyenkor ismét vezetői döntésre van szükség. Túlóra elrendeléssel vagy más munkák szünetel-

tetésével lehet a kritikus projektet időben befejezni. Ez utóbbi megoldáshoz természetesen 

szükséges, hogy legyen olyan futó projekt, amin a tervek szerint dolgozni kellene, de az idő-

ablakok szűkítésével sem sérül a véghatáridő. 

További feladat a terv-tény összehasonlítás. Ez egy önjavító folyamat, ami alapján egyre pon-

tosabb munkaóraterveket készíthetnek a projektekhez. Az adatok itt is egységenként változ-

nak, így kiszűrhető és vizsgálható hogy a tervekhez képest melyik egység vagy egységek nem 

végeztek a feladatukkal a tervezett idő alatt. Jelentős eltérés esetén feltételezhető hogy nem 

terv szerint zajlott a gyártás. Ennek az oka lehet géphiba, anyaghiány, de akár hibás gyártás 

miatti javítás vagy újragyártás. 

Az életre hívásának oka elsősorban a humánerőforrások kapacitásának előretervezése lehet, 

de számos nagyon értékes funkciót is betölt a feladatkörében. Véleményem szerint az Ovit 

Zrt.-nél igazi innovatív lépést jelentene a gyártástervezés bevezetése, aminek során a vállalat 

olyan űrt tölthet ki a saját működésében, ami a mai napig fennáll. 
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6.4. Összefoglalás 

 

A tanulmány során kitértem a téma fontosságára és aktualitására. Az okfejtések alapján látha-

tó, hogy a gazdasági válság hatása a mai napig tart. A visszaesés érintette a Fémalapanyag és 

fémfeldolgozási termék gyártásával foglalkozó iparágat is. A hatás a mai napig tart. Az érin-

tett célcsoportok köre elég összetett. Nem csak az acéliparban közvetlenül tevékenykedő vál-

lalatokra volt kedvezőtlen hatással a válság. Forgalomcsökkenést eredményezett a szállítmá-

nyozásban, kisebb gyártási volument a kéziszerszámgyártásban és mindezeken keresztül a 

munkaerőpiac csökkenését a keresleti oldalon. Mindezek együttes hatása elegendő volt ahhoz, 

hogy a 2009-es időszakra megemelkedjen a csődeljárások száma. A tanulmány végigkísérte a 

személyes érintettségem révén választott OVIT Zrt. gödi telephelyének ezen időszakát, és 

vizsgálta a vezetőség reakcióit a válság ideje alatt. Ezen vizsgálat célja volt az ideális termé-

kek sorrendjének felállítása, az esetleges hiányosságokra való figyelemfelhívás gyanúgenerá-

lással s a jövőbeni stratégia alapköveinek lefektetése. Az elemzéseket a már sokat próbált 

hasonlóságelemzés segítségével végeztem el. 

A szakirodalmi részben megismerkedhettünk a változások kezelésének több ágával. Kitértem 

a változás menedzsment és az Innováció menedzsment mellett a folyamatfejlesztések elméle-

tére is. Minden szakterület alapvető eleme volt a változás szükségessége. A humán erőforrás 

menedzsment szintén azon az állásponton alapszik, hogy a változásnak folyamatosnak kell 

lennie a siker eléréséhez. Bemutattam továbbá egy szoftvert, aminek segítségével elérhetőek a 

kitűzött célok. Mindennel együtt úgy gondolom, hogy a különböző területeken alkalmazható 

módszerek és elméletek egy célt szolgálnak, a szervezet hosszú távú sikerét. Éppen ezért 

együttesen alkalmazva őket, a szervezetek elérhetik stratégiai céljaikat. 

A cég előtörténetét ismertető szakaszban felvázoltam a több mint ötven éve működő telephely 

életpályáját. Így az olvasó megismerkedhet az előzményekkel, a különböző időszakok volu-

menadataival és az azt befolyásoló külső/belső tényezőkkel. Észrevehető hogy a sokáig fenn-

álló kezdeti állapotból kibillenve, a telephely nem csak mozgásba lendült, de az óta is folya-

matosan változik. A siker egyik kulcsa a folyamatos változás. A vezetők felelőssége a válto-

zások megfelelő koordinálása és irányítása. 

A gödi üzem vezetői felismerték a változtatás szükségességét és a tettek mezejére léptek. Lét-

rejött 2009-ben az Ovit TOP projekt. A projekt keretein belül a vezetőség felmérte az akkori 

helyzetet, elemezte a folyamatokat és az információáramlást. Ezek után megoldásokat dolgoz-
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tak ki a felmerülő problémákra. Látszott, hogy a szervezet jelenlegi struktúrája nem azonosul 

tökéletesen az új elképzelésekhez, ezért szervezeti átalakítások zajlottak a cégnél. Az új szer-

vezeti struktúra az addig felépített új folyamatokhoz és felelősségi körökhöz igazodtak. A 

megfelelő szervezettség után gondot fordítottak az információáramlás technológiai támogatá-

sának kialakítására is. Felmérték az igényeket ezen a területen is. Ezt csak a kialakult folya-

matok után tehették meg optimálisan. A vezetőség döntött egy saját fejlesztésű szoftver elké-

szítése mellett. Külső cég megbízásával elkészült az INFO+ elnevezésű szoftver. A szoftver 

fejlesztése során a vezetőség a szakemberekkel együtt alakította ki az igényeket, elvárásokat. 

Ezek alapján a programozók kidolgozták és finomították a szoftvert. Aktuálissá vált a straté-

giai célok újragondolása is. A felső vezetés meghatározta a rövidtávú és a hosszú távú straté-

giát. Ennek keretében javítani akarták a megpályázott munkák és az elnyert munkák arányát. 

Új piacok feltérképezését szintén stratégiai célként tűzték ki. 

A rendelkezésre álló adatokat felhasználva elvégeztem két hasonlóságelemzést. Az első 

elemzés elvárt eredménye volt a terméktípusok optimálisság szerinti sorrendjének meg-

határozása. Ez a stratégiai célok terén nagy jelentőséggel bíró információ irányt mutat a 

pályázatok vállalásában és így közvetlenül segíti az a stratégiai célt, hogy javuljon a 

megpályázott és az elnyert munkák aránya. A második elemzés gyanúgenerálás az adat-

szolgáltatásokkal szemben. Példa értékű megállapítás, ami bebizonyítja a hiányos adat-

kezelés hátrányait. Ebből kiindulva további vizsgálatok javasoltak a cég számára. 

A kiértékelés során rámutattam a kitűzött célok jelentőségére, azaz arra hogy a szükséges vál-

toztatások meglépése nélkül a vállalat nem tud tovább fejlődni. Így az elemzésekből levontam 

a megfelelő következtetéseket és azokat felhasználva javaslatot tettem a vezetőség számára a 

stratégiai célok érvényesítésének érdekében. Az ideális termékportfólió felállítása fontos lépés 

a vállalások szempontjából. A megfelelő vállalások pozitív hatással vannak a termelés haté-

konyságára és így a profitképzésre is. 

Mindent figyelembe véve úgy érzem a tanulmány elérte a kitűzött célját. Így hasznos és ob-

jektív elemzést tartalmaz, amit az OVIT Zrt. gödi üzemének a vezetősége valóban fel tud 

használni a döntéshozás során. Ezen felül példát állít a többi acélszerkezeti vagy hasonló ipar-

ágban tevékenykedő szervezet számára is. Ahol egyedi termelés folyik ott kisebb módosítá-

sokkal, és persze az aktuális adatok feldolgozásával megismételhetőek ezek az elemzések, 

vagy akár más irányú vizsgálódások kezdeményezhetőek e módszertan nyomán. 
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Rövidítések jegyzéke 

Ovit termelés optimalizálási projekt: OVIT TOP………………….......................…9 

Országos Villamostávvezeték Zrt.: OVIT Zrt……………….………………….….10 

 

Definíciós jegyzék 
 

 

1 anti-diszkriminációs modellezés: Olyan modellezés ahol az objektumok sokdimenziós 
jellemzése nyomán feltételezésre kerül, hogy minden objektum lehet másként egyforma. 

2 aggregációs: fölhalmozott 

3 context free: semmilyen tartalmi információ nem szükséges a vizsgált teszt/kérdőív-
kérdésekről. 

4 data-driven: adatvezérelt következtetésen alapuló eljárás 

 

Kulcskifejezések 
innováció, hasonlóságelemzés, optimalizálás, termékkategóriák, becslés, döntéstámogatás 

 

A tanulmány rövid leírása 
Az acélszerkezet-gyártás területén mindig új kihívásokra számíthatnak a piaci szereplők. Az 

egyedi termékek gyártása során szüntelen felmerülő új igények és szakmai megoldások állan-

dó fejlődésre/innovációra késztetik a szakembereket. Ennek tükrében bemutatom az Országos 

Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában végzett átszervezéseket, összehasonlítva 

az ismert módszertanokkal. Továbbá elemzem a szervezet humánerőforrás adatait. Az elem-

zés során rangsort állítok fel az acélszerkezet-gyár termékei között idealításuk szerint, és gya-

núgenerálás segítségével bebizonyítom, hogy az adatszolgáltatásuk hiányos. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Mellékletek 
 

 

 



1. melléklet: forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_oia009b.html 

4.2.9. Az ipar összes értékesítésének volumenindexe i alágak szerint, az el őző év azonos id őszaka = 100,0  

Id
ő

sz
ak

 

Bányászat, k őfej-
tés 

Élelmiszer, ital, 
dohány-termék 

gyártása  

Textília, ruházat, 
bőr, és bőrtermék 

gyártása 

Fafeldolgozás, 
papírtermék gyár-

tása, nyomdai 
tevékenység 

Kokszgyártás, 
kőolaj-feldolgozás 

Vegyi anyag, ter-
mék gyártása Járműgyártás Feldolgozóipar 

20
09

. 

127,1 97,2 79,9 82,7 111,3 63,4 61,4 73,5 
110,8 95,4 67,3 75,8 83,5 68,8 53,3 70,9 
105,7 104,6 85,5 85,9 105,6 77,5 72,9 85,0 

98,0 96,4 64,2 79,4 78,1 80,0 53,9 73,0 
107,2 96,2 74,9 82,7 80,4 68,9 67,3 77,1 

95,4 101,7 76,0 95,3 97,7 73,9 66,6 81,4 
111,4 95,8 83,7 88,3 88,2 90,1 69,1 81,1 

79,2 92,9 79,2 92,2 87,4 92,2 63,4 82,8 
90,9 93,5 79,1 90,1 96,4 102,7 75,9 86,0 
75,2 97,2 76,6 91,4 89,3 91,2 89,0 87,5 
68,8 101,9 82,5 104,8 77,5 105,2 104,0 93,6 
53,5 104,0 82,1 109,4 71,6 119,6 107,7 100,7 
88,9 98,0 77,1 89,2 87,5 84,4 71,4 82,3 

Id
ő

sz
ak

 

Gyógyszer-gyártás  
Gumi-, m űanyag 

és nemfém ásványi 
termék gyártása 

Fémalapanyag és 
fémfeldolgozási 
termék gyártása 

Számítógép, elekt-
ronikai, optikai 

termék gyártása   

Villamos berende-
zés gyártása 

Gép, gépi beren-
dezés gyártása 

Villamosenergia-,  
gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

Ipar víz- és hulla-
dék-gazdálkodás 

nélkül 

20
09

. 

91,0 70,5 61,3 66,8 74,5 88,9 105,7 83,4 
102,9 65,9 59,3 76,0 66,1 81,8 98,0 78,3 

96,2 77,0 67,2 86,7 102,5 85,4 92,1 86,9 
107,7 72,4 52,9 83,7 70,2 71,1 74,2 73,4 
116,9 75,4 55,7 81,8 73,6 80,1 79,8 77,8 

97,4 81,5 60,1 83,3 94,1 73,1 85,7 82,3 
96,9 79,6 57,7 90,3 82,7 78,2 86,9 82,4 

111,0 79,6 61,1 96,6 87,3 75,9 87,7 83,9 
103,6 82,6 65,8 86,3 110,2 74,5 82,0 85,2 

96,1 81,6 67,5 85,8 73,5 121,0 91,9 88,5 
101,9 90,5 75,4 90,0 75,6 116,3 93,0 93,3 
110,5 99,0 89,3 116,5 44,8 187,8 90,8 97,1 
102,4 78,9 63,3 85,8 79,9 92,9 90,1 84,2 



2. melléklet: Felhasznált adatvagyon forrás: Saját szerkesztés 

1.     Óra/t/részleg 
Adattartomány: I7-O69 
Munkalap: „alapadat Összesítő” 
Irány: 1 

Adatok magyaráza-
ta: 

Ezek az értékek tonnánkénti óraráfordítást jelölik részlegenként minden 
terméktípusnál. Az azonos sorban lévő adatokat összeadva megkapjuk, 
hogy az adott terméktípus teljes megmunkálása hány órába került a tárgy-
évben. Az adatoknak normál esetben 20-40 óra közötti értéket kell mutat-
nia soronként. Az ettől jelentősen eltérő értékek a tényadatok szélsősége-
iből fakadnak. 

Hasznosság: 
Az adatok segítségével elemezhető hogy az elmúlt három év alapján hogy 
alakult az egyes terméktípusok gyártására fordított idő. 

Felmerülő kérdé-
sek: 

Melyik terméktípust jövedelmezőbb gyártani?  Romlott-e a valamelyik 
terméktípus gyártásának hatékonysága?  Melyik részlegen kell javítani? 

2.     %/össz. óra/részleg 
Adattartomány: P7-V69  
Munkalap: „alapadat Összesítő” 
Irány: 1 

Adatok magyaráza-
ta: 

Ezek az adatok százalékos értékek. Megmutatják, hogy tárgyévben elvég-
zett összes munkaóra hány %-a volt az adott részleg adott terméktípuson 
elvégzett munkaórája. Ennek értelmében minden harmadik sort összeadva 
(tehát évenként) megkapjuk a 100%-ot. Így a teljes adatmennyiség a há-
rom évre összesen 300%. Ennek ellenőrzőértéke az "P6" cellában találha-
tó. 

Hasznosság: 
Az adatok segítségével elemezhető az egyes terméktípusok előfordulása 
az elmúlt három évben. 

Felmerülő kérdé-
sek: 

Melyik terméktípus milyen arányban kötötte le egy-egy részleg kapacitá-
sát?  Melyik terméktípus milyen arányban kötötte le a teljes kapacitást?  
Melyik részleg milyen arányban kötötte le az egyes terméktípusok összes 
munkaigényét? 

3.     %/to/részleg 
Adattartomány: W7-AC69  
Munkalap: „alapadat Összesítő” 
Irány: 1 

Adatok magyaráza-
ta: 

Ezek az adatok százalékos értékek. Megmutatják, hogy tárgyévben adott 
részleg összes elvégzett munkaórájának hány %-a volt egy-egy terméktí-
pusra fordítva. Ennek értelmében minden oszlop harmadik sorát összead-
va (tehát évenként) megkapjuk a 100%-ot. Így az adatmennyiség oszlo-
ponkénti összesítése a három évre összesen 300%. Ennek ellenőrzőértéke 
a "W6-AC6" cellatartományban látható. 

Hasznosság: 
Az adatok segítségével elemezhető a részlegek munkaerő ráfordításainak 
eloszlása a terméktípusok között az elmúlt három évben. 

Felmerülő kérdé-
sek: 

Milyen az egyes részlegek leterheltségének összetétele terméktípusokra 
vetítve?  Vannak-e kiugróan nagy időigényű terméktípusok az egyes rész-
legek tükrében?  Mi a rangsor a munkatípusok közötti időigényben egyes 
részlegeknél? 

 



 
 

 

3. melléklet: A COCO elemzésekhez használt attribútumok köre 

 



 
 

 

 

 

Függelékek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GYÁRTÁSTERVEZÉS ÉS TERMELÉSÍRÁNYÍTÁS FOLYAMATAINAK OPTIMA-
LIZÁLÁSA AZ ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZRT. GÖDI A CÉLSZER-

KEZET-GYÁRÁBAN 

OPTIMIZATION OF PRODUCTION-PLANNING  

AND -MANAGEMENT PROCESSES  

OF OVIT ESPECIALLY IN CASE OF THE FACTORY GÖD 

Készítette: Kerepesi Adrián 

SZIE-GTK GM BA 4. évfolyam 

Témavezető: Ph.D. Pitlik László, egyetemi docens SZIE-GTK 

MY-X kutatócsoport 

 

A kutatásaink során górcső alá vettem egy acéliparban tevékenykedő országos szervezet ter-
melését. A választott szervezet az Országos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyára. 
Meg vizsgáltuk, hogy az üzem által gyártott szerkezetek között lehet-e, érdemes-e különbsé-
get tenni kockázatmenedzsment szempontból? A vizsgált fő kérdés tehát a gyártott acélszer-
kezet típusok közgazdasági/gyártástervezési homogenitására irányult. E mellett kitértem az 
egyes gyártó egységek szempontjából történő termékidealizálásra is. A vizsgálatok célja az 
volt, hogy rámutassunk a cég profiljának leginkább kedvező munka típusokra, illetve a gyár-
tóegységek lehetséges erősségeire/gyengeségeire. 

Mindezen kutatásokat a több ezer objektív elemzést felmutató, már 10 éve működő hasonló-
ságelemzésen keresztül végeztem. Az elemzés során a feldolgozott alapadatok segítségével 
rangsort állítottam az ideális és a kevésbé ideális termékek között. Ezek az információk nagy 
gazdasági jelentőséggel bírnak a vezetőség számára. Az elemzés példaértékű a hasonló, egye-
di projektekben gondolkozó termelőegységek számára is. A módszer rugalmasságának kö-
szönhetően alkalmazható más kérdések vizsgálatára is. Ebben az esetben az elemzés eredmé-
nye bebizonyította, hogy egyáltalán nem elhanyagolható a terméktípusok összetétele a gyártás 
számára. A vállalkozási osztály felelőssége a megfelelő az ideális munkák megpályázása, és 
így az optimális leterheltség biztosítása. Ehhez megfelelő döntéstámogató rendszert kell ki-
alakítani a vállalatnak. Műszaki támogatást kell nyújtani a leg optimálisabb munkák kiválasz-
tásának érdekében. Egy második elemzés során adott gyártási egység vizsgálatán keresztül 
kiderítettem, milyen hátrányokkal jár a nem meg megfelelő/hiányos adatgyűjtés a vezetőség 
számára. Minél kevesebb információ van a döntéshozók birtokában, annál nehezebb jó dön-
tést hozni, tehát nagyobb a kockázat. Az eredmények tükrében készült egy javaslat a jövőbeni 
termékportfóliót illetően. A kutatások eredményei alapján javasolt portfólió várhatóan a na-
gyobb profit mellett, nagyobb termelékenységet is jelent a vállalat számára. 

 

 

 



 
 

 

Konzulensi Nyilatkozat 

 

Ph.D. Gyenge Balázs, egyetemi docens és Ph.D. Pitlik László, egyetemi docens 
nyilatkozunk, hogy Kerepesi Adrián, a SZIE GTK Gazdálkodási és menedzs-
ment szakos,BA levelező képzésben résztvevő 3. évfolyamos hallgató iránymu-
tatásunkkal készítette a 

 

„Gyártástervezés és termelésirányítás folyamatainak    optimalizálása az Orszá-
gos Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában” 

 

című tudományos diákköri munkáját. 

 

Felelősséggel kijelentjük, hogy a hallgató pályamunkáját saját kutatásaira tá-
maszkodva készítette, a szakirodalmat és a felhasznált adatokat megítélésünk 
szerint korrekt módon kezelte. 

 

A pályamunkát bemutatásra javasoljuk a 2013/2014. tanévi Kari Tudományos 
Diákköri Konferencián. 

 

Gödöllő, 2013. október 25. 

 

 

 

…………………………………………………… 

konzulensek aláírása 

 

 



 
 

 

Hallgatói Nyilatkozat 

 

Kerepesi Adrián, a SZIE GTK Gazdálkodási és menedzsment szakos, BA levelezős 
képzésben résztvevő 3. évfolyamos hallgató nyilatkozom, hogy a 2013/2014. tanévi 
Tudományos Diákköri Konferenciára  

„Gyártástervezés és termelésirányítás folyamatainak    optimalizálása az Országos 
Villamostávvezeték Zrt. gödi acélszerkezet-gyárában” 

címmel benyújtott pályamunka a saját munkám eredménye, a felhasznált irodalmat és 
adatokat korrekt módon kezeltem. 

Jelen nyilatkozatommal* 

□ hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott pályamunkám – annak szóbeli előadását 
követően – a Kari TDK Adatbázison keresztül mások számára elektronikus 
formában hozzáférhető legyen, valamint a Szent István Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar valamely intézetének könyvtárában megtekinthető 
(nem kölcsönözhető) legyen. 

□ hozzájárulok, hogy pályamunkám – annak szóbeli előadását követően –a Szent 
István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely intézetének 
könyvtárában megtekinthető (nem kölcsönözhető) legyen. 

□ kérem, hogy pályamunkámba csak a bírálók és a SZIE GTK TDK Szekció bi-
zottsága tekinthessen be, mert a pályamunka adattartalma miatt pályamunkám 
titkosítását kértem (csak pályamunkába behelyezett titkosítási kérelem esetén 
választható!). 

 
Jelen nyilatkozatommal* 

□ hozzájárulok ahhoz, hogy az általam beküldött fotó a SZIE GTK TDK re-
zümé kötetben megjelenjen. 

□ nem járulok hozzá, hogy az általam beküldött fotó a SZIE GTK TDK rezü-
mé kötetben megjelenjen. 

 

Gödöllő, 2013. október 24. 

…………………………………… 

hallgató aláírása 

 



 
 

 

Jegyzet 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


