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Az értékelemzés a II. Világháború ideje alatt jött létre az USA –ban a 
gépipar területén. Az egyes alapanyagok hiánya akadályt jelentett - 
elsősorban - a hadiipar ellátásában. L. D. Miles (1972), aki a General 
Motors anyagellátási részleg vezetője volt, funkcióelemzés segítségével 
megvizsgálta, hogy milyen anyagokkal lehet helyettesíteni a hiányzó 
anyagokat. A helyettesítés gazdasági hatását nem vizsgálták. A II. 
világháború után megvizsgálták, hogy a helyettesítés milyen gazdasági 
többletköltségek okozott az anyaghelyettesítés. Kiderült, hogy az 
anyaghelyettesítés a legtöbb esetben költségcsökkentést eredményezett. 
Ezután az értékelemzés (Value Analysis=VA) elindult „hódító útjára”. 
Magyarországra is eljutott a VA, és elsősorban az 1970-es és 1980-as 
években nagyszámú sikeres VA projekt valósult meg – elsősorban – az 
ipar területén. A nem gépipari vállatok idegenkedtek a VA alkalmazásától, 
azzal a téves álláspontra hivatkoztak, hogy a gépiparban sikeres lehet az 
értékelemzés, de más területeken (például cipőipar, bőripar, bútoripar, 
stb.) a VA nem lehet sikeres. A Dunaújvárosi Egyetem több évtizede 
oktatjuk a VA-t, a gazdaság szinte minden területén. Az általunk 
ismertetésre kerülő VA projekt egy bútoripari technológia sikeres 
fejlesztését tartalmazza.  

 
Bevezetés 
 
A cég tevékenységi köre szerteágazó, foglalkozik bútorgyártással, 
forgalmazással, szállítással. Termékskálája igen széles, kínálatát főként 
középkategóriás jó minőségű, de elérhető áru bútorok teszik ki. Ezen kívül 
megpróbálja kielégíteni az egyedi igényeket is. Magyarország teljes 
területére kiterjedő viszonteladói hálózattal rendelkezik és országszerte 
saját üzletekkel elégíti ki a vevői igényeket. A cég összesen 11 saját 
üzlettel rendelkezik. A vezetés feladata kettős: a minőség javítása mellett 
fejleszteni kell a termelői tevékenységet is. A cég vezetése azt várja, hogy 
ezen feladatok megoldása növelni fogja a bevételeket, illetve a 
nyereséget. A termékkel szembeni szigorodó elvárások, a fogyasztói 
igényekre épülő termékfejlesztés, a versenyképesség növelése.  

Értékelemzésünk tárgya, a bútorgyártás folyamata. Fő alapanyag a 
laminált faforgácslap. Mely úgy készül, hogy natúr forgácslapra hő 
préseléssel, műgyantával átitatott dekorpapírt préselnek. Ezt a az 
alapanyagot egy előre kitervezett térkép alapján számítógép vezérlésű 
táblafelosztóval méretre darabolják. A felosztás után a félkész 
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munkadarabok átkerülnek a CNC megmunkáló központba, itt elvégzik az 
esetleges bevágásokat, kerekítéseket, fúrásokat melyek a késztermék 
összeillesztését és külső megjelenését biztosítják. A következő lépésben 
megtörténik a darabok élzárása, ezzel a művelettel eltüntetik a vágott 
éleket és létrehozzák a tetszetős megjelenést. Ezzel a bútorok összes 
alakrésze elkészült. A továbbiakban két lehetőség adódik, a bonyolult, 
vagy nagyméretű nehezen összeállítható bútorokat a dolgozók készre 
szerelik és így kerülnek raktározásra, az egyszerűbb, kisebb bútorok a 
csomagoló részlegre kerülnek. Itt karton dobozba helyezik őket kialakítva 
az úgynevezett lapra szerelt terméket. A lapra szerelt termékeket raklapra 
stócolják és így kerülnek raktározásra.  

 
Információk a technológiai folyamatról 
 
A bútorgyártás műveleteit és berendezéseit az 1. sz. táblázat foglalja 
össze: 
 

1. táblázat. A bútorgyártás műveletei és berendezései 
Bútorgyártás 

Felosztás szakasza 
Egyéb megmunkálások 

szakasza 
Csomagolás, összeállítás 

szakasza 
Berendezések Berendezések Berendezések 

Villás targonca Megmunkáló központ Kapcsozó pisztoly 
Rakattároló kocsi Sorozatfúró Raklapemelő 
Tábla felosztó  Bútorhúzó kocsi 
Hulladéktároló konténer   
Anyagmozgató kocsi   

Műveletek Műveletek Műveletek 
M1 géphez szállít M7 megmunkálást végez M9 rögzít 
M2 anyagot tárol M8 összefúr M10 terméket szállít 
M3 gépre felad  M11 terméket szállít 
M4 méretre vág   
M5 hulladékot tárol   
M6 anyagot tárol   

Forrás: Nádasdi Ferenc – Gallai László (1) (2008): Bútorgyártási technológia 
értékelemzése. Esettanulmány. Dunaújvárosi Főiskola, amelyet a szerzők 

továbbfejlesztettek 

 
Igényelemzés 
 
A szerzők úgy ítélték meg, hogy első lépcsőben magát a terméket célszerű 
elemezni. Ezzel elkerülhető, hogy a termék felesleges funkciókat, 
költségeket tartalmazzon. Tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy 
a technológiai változtatásokat a gyártmánytervezéssel is egyeztetni kell. 
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A bútorokkal szembeni vásárlói igények a következők: 
1. Megfelelő méretű 
2. Jól pakolható 
3. Fiókok könnyen csússzanak 
4. Esztétikus legyen 
5. Időtálló legyen  
6. Könnyen mozgatható 
7. Könnyen szállítható 
8. Kopásálló 
9. Divatos 
10.  Biztonságos 
11.  Minőségének megfelelő ár 
12.  Elfogadható ár 
13.  Könnyen szerelhető 
14.  Környezetbarát 
15.  Újrahasznosítható 
16.  Megfelelő szín 

 
Az igényelemzés második lépése a gyártással szembeni elvárások 

elemzése. Mit és hogyan kell a gyártást kialakítani ahhoz, hogy a 
termékkel szemben megfogalmazott igények maradéktalanul 
teljesüljenek. A gyártás fő eleme a technológia, ezért elemzésünk erre a 
területre terjed ki.  

Megjegyzés: A „gyártás” szélesebb fogalom, mint a „technológia”, de 
kutatási kapacitásunk erre adott lehetőséget.  
 
A technológiával szembeni igények a következők: 

1. Rugalmasan szabályozható legyen 
2. Pontos méreteket adjon 
3. Gyors átállást biztosítson 
4. Kifogástalan megjelenést adjon 
5. Minőségi terméket adjon. 
6. Gazdaságos legyen 
7. Karbantartás átlátható legyen 
8. Ne legyen káros hatása a környezetre 
9. Tegye forgalomba hozatalra alkalmassá 
10. Könnyen szerelhető legyen 
11. Könnyen csomagolható legyen 
12. Könnyen és sérülésmentesen szállítható legyen 
13. Jól raktározható legyen (Bolton et al., 2004; Bytheway, 2007). 

 
Funkcióelemzés 
 
A fogyasztói / felhasználói igényekből kiindulva, meghatározzuk először a 
termék, majd a technológia funkcióit. 
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Termék funkciói: 
F1: Látvány élményt biztosít 
 F1.1 Környezethez illeszkedik 
 F1.2. Tetszetős formát biztosít 
 
F2: Tároló helyet biztosít 
 F2.1. Megfelelő méretekkel rendelkezik 
 F2.2. Zárással – nyitással rendelkezik 
  
F3: Könnyű használatot biztosít 
F4: Minőséget biztosít 
 F4.1. Karbantarthatóságot, tisztíthatóságot biztosít 
 F4.2. Élettartammal rendelkezik 
 
F5: Elvárt megjelenést biztosít 
 F5.1. Elvárt színvilágot hordoz 
 F5.2. Helységhez illeszkedik 
 
F6: Szállíthatóságot biztosít (Clancy & Dennnis, 2004; Kaufman & 
Woodhead, 2006). 
 

Természetesen, ezek általános funkciók, amelyek a bútoroknál 
általában felmerül. Adott terméknél további funkciók is felmerülhetnek. A 
technológia funkcióit az 1. sz. ábra tartalmazza. A technológia 
tervezésénél felhasználásra került az értékelemzés módszere. A funkciók 
és a funkcióköltségek meghatározása lehetővé tette egy hatékony 
technológia üzembe állítását.  

Az új gépek adta lehetőségekkel élve új technológia bevezetésével 
termelékenyebb, gazdaságosabb lett a bútorüzem. A méretpontosság 
növekedésével, már egy laikus is össze tudja állítani a termékeket, nem 
igénylik egy asztalos szakértő rutinját, ez lehetővé tette a lapra szerelt 
termékek gyártását, amiket félkész állapotban karton dobozban kerülnek 
értékesítésre. A lapra szerelt kialakítás hatására javult a raktárak 
kihasználtsága is. A technológia fejlesztése többlet kapacitást 
eredményezett, ami viszont lehetővé tette új termékek kifejlesztését, 
amiknek helye lett a termelésben. 

 
Beszerzési költség v. funkcióköltség 
 
Esetenként előfordul, hogy a technológiát kidolgozó mérnökök és az 
értékelemző szakértő között éles szakmai vita alakul ki egyes 
funkcióhordozók kiválasztása során. Például egyes felületek csiszolásánál 
kétféle megoldás lehetséges. Az egyik megoldás a csiszolópapír használat. 
A csiszolópapírt felerősítik egy forgó korongra. A másik megoldás egy 
marókés használata, amely forgó mozgással simára csiszolja a 
megmunkálandó felületet. A két féle megoldás egyaránt jó eredményt 
eredményezhet. A technológusok a csiszolópapírt preferálták, annak 
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alacsony beszerzéséi árára hivatkozva. Ugyan is 1 m2 csiszolópapír ára 0,1 
USD, egy marókés ára pedig 20 USD volt. Egy m2 megmunkálandó 
felületre vetítve azonban a csiszolópapír használata 10 – szer nagyobb 
költséggel járt, mint a marókés használata. 

Az értékelemzés nem használ „olcsó”, vagy „drága” anyag, és/vagy 
alkatrész kifejezést. Az értékelemzés a „Funkcióköltség” kifejezést 
használja, illetve azt határozza meg, és annak figyelembevételével 
javasolja a döntést! 

 
Bútorgyártási technológia szerszámainak értékelemzése 
 
A technológia tervezése során elemeztük a berendezések működéséhez 
szükséges szerszámokat. A szerszámok kiválasztásánál a következő 
célokat határoztuk meg: 

- a gyártásból eredő minőségi problémák megszüntetése 
- a műveleti költségek csökkentése 
- a technológia anyag- és energiafelhasználásának csökkentése 
- a gyártási főfolyamat vagy berendezés kapacitás kihasználásának 

javítása 
- a termelékenység fokozása. 

 
A szerszámok területén a következő csoportokat vizsgáltuk – alapanyag 

szerint: 
• Gyémánt szerszámok 
• CBN köbös bórnitrit 
• PCD polikristályos gyémánt 
• Kompozitok 
• Bevonatos szerszámok (Titánnitrit TiN; Titánkarbonitrid TiCN; 

Kerámia Al2O3) 
 

A szerszámok összehasonlítását funkcióelemzés segítségével végeztük 
el. A szerszámok funkciói (kiemelten a faipari forgácsoló szerszámokat). 
F0 Anyagot szétválaszt 
F1 Munkadarab minőségét javítja 
 F11 Él minőséget biztosít 
 F12 Vágásminőséget biztosít 
F2 Könnyen cserélhető 
 F2.1. Állásidőt csökkent 
 F2.2. Berendezéshez pontosan illeszkedik 
F3 Munkavégzés biztonságát fokozza 
 F3.1. Csendes üzemmódot biztosít 
 F3.2. Testrészeket véd 
F4 Hosszú élettartammal rendelkezik 
 F4.1. Kopásnak ellenáll 
 F4.2. Deformálásnak ellenáll 
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A funkcióelemzés és a funkcióköltségek meghatározása után 
megállapítottuk, hogy a gyémánt alapú szerszámok beszerzési ára a 
legmagasabb. Ugyanakkor a gyémánt alapú szerszámok élettartama 
többszöröse az egyéb szerszámoknak. A gyémánt alapú szerszámok 
használatánál jelentősen csökken az állásidő, az alkatrészek 
megmunkálása jobb minőséget eredményez, mint az egyéb szerszámoké. 
A cég vezetése az értékelemzés alapján a gyémánt alapú szerszámok 
alkalmazása mellett döntött. 

 
Várható eredmények 
 
Az új technológia megvalósításával, a termék minőségének javulását, 
felhasználói és gyártói igényeknek való maradéktalan megfelelést, 
kapacitásnövekedést, költségcsökkentést valamint mind a belföldi mind a 
külföldi piac szélesedését érheti el a vállalat. 

 
Összefoglalás 
 
Az értékelemzés (VA= Value Analysis – Értékelemzés) alkalmazása a 
bútoriparban több olyan megvalósítható javaslatot fogalmaztunk meg, 
amelyekre korában a vállalat vezetői, szakemberei nem gondoltak. A 
javaslatok megvalósítása javíthatja a cég pozícióját a piacon. 
Magyarországon, a világpiacon, több olyan cég található, amelyek 
kiszoríthatják a céget a piacról. Ezért fontos a VA alkalmazása, amely 
olyan új lehetőségek felhasználását teszi lehetővé, amely segíti a piaci 
pozíció megtartását, javítását. A javasolt technológiai megoldások közül a 
vállalat vezetői választották ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a cég 
erőforrásai lehetővé tettek (Miles, 1972; Sato & Kaufman, 2005). 
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1. ábra. A bútorgyártás technológia FAST Diagramja. 

 

 
Forrás: Nádasdi Ferenc, & Gallai László (1) (2008). Bútorgyártási technológia 

értékelemzése. Esettanulmány. Dunaújvárosi Főiskola, amelyet a szerzők 
továbbfejlesztettek 


