
 

 

Tisztelt Partnerek, Kollégák! 

Tombol a fociláz, elindult a várva várt foci VB! Mindenki ugyanazzal a lelkesedéssel és 

kitartással szurkol kedvenc csapatának! De vajon melyik tábor lesz az erősebb? Idén 

melyik csapat emelheti magasba a Bajnokok trófeáját? 

A válaszra még egy hónapot várnunk kell, azonban indul egy újabb verseny, melyben 

csapatával akár Önök is lehetnek bajnokok! Hogyan? Azoknak, akikben tombol a 

versenyszellem, szeretnék megmutatni munkájuk gyümölcsét, elért eredményeiket, jó 

hírrel szolgálhatunk.  Ugyanis idén megrendezésre kerül a Lean Olimpia, méghozzá 

szakavatott leaneseknek, melyen aktív szereplőként cégével 5 fős csapatban Önök is 

részt vehetnek! Pontosan mi is ez? 

 

A Lean Olimpia 

 
A Lean Olimpia a graphIT és a LeanCenter által közösen kidolgozott verseny. Itt a jó és 

a legjobb megoldások lesznek terítéken. Azon cégek, akik folyamatfejlesztés területén 

értek már el sikereket és ezt konkrét – a közvéleménnyel is megosztható – tényekkel, 

adatokkal alá tudják támasztani, indulhatnak a megmérettetésen. 

A fókuszban egy bizonyos fejlesztési projekt áll, egy olyan projekt, melynek 

megvalósításával az adott cég például megtakarításokat ért el, átfutási időket, 
selejtszintet, vagy éppen raktárkészletet csökkentett. A téma tehát szabadon választott. 

Pályázat menete: 

 A versenyre maximum 5 fős csoportokkal lehet nevezni, bármilyen termelő 

vállalattól. 

 A résztvevőknek előzetes témaleírást kell beküldeniük, melyet a zsűri elbírál 

annak függvényében, hogy a beadott anyag megfelel-e a verseny céljainak, 

feltételeinek. 

 Az elfogadást követően a vállalatok részletesen kidolgozzák a beadott 

probléma/téma megoldását, majd illusztrációval, képekkel-videókkal, 

mérőszámokkal alátámasztva benyújtják értékelésre. 

 A verseny eredményhirdetése az őszi Perspektíva a gyártásban 
rendezvényen lesz megtartva. 

Bírálati szempontok: 

 Elért eredmény 

 Együttműködés mértéke 

 Pályázat szakmai megfelelősége 

 Lean eszközök helyes alkalmazása 

 Szimuláció szakmai értékelése 

 Audit a TOP3 pályamunka estében 
 Fenntarthatóság 



 

   

Bíráló zsűri: 

 Molnár Zsolt - graphIT Kft. 

 Tömpe László - LeanCenter 

 Dr. Kovács Zoltán - Pannon Egyetem 

 Tavaszi Tivadar - Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Hungária Kft. 

 Perger József - Audi Hungaria Motor Kft. 

  

Az előzetes témaleírások beadási határideje: 2014. július 15. 

A pályamunkákat az alábbi e-mail címre várjuk: oleanpia@outlook.com 

További részletek a versenyről és részvételi feltételekről: oleanpia.leancenter.hu 
 
 

 

Üdvözlettel, 

 

Tömpe László 

 

LeanCenter – a lean szakma központja 

 

tompel@leancenter.hu  
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