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Miért az AOTS? 

 
„Már iskolás koromban megtapasztalhattuk a Japánból beszerzett termékeket, mivel ezek jelentették a 

minőséget. Később úgy alakult, hogy a munkám a minőség téma köréhez kapcsolódott és mindig a japán eszközök 
kerültek a kezemben. 2010 óta több alkalommal is tapasztaltam, hogy az japán termékek előállítása folyamán mennyi 
olyan módszer segíti a tökéletes kivitelezést. Ezek a módszerek elérhetőek könyvekben, interneten, de semmi nem 
pótolja azt az élményt, amit egy tréning, gyárlátogatás tud nyújtani Japánban.”  

Révész Gyula      gyula.revesz@qualimax.hu 
 
 
 

Vallom, hogy „csak tiszta forrásból” érdemes meríteni tudást és alakítani az értékrendet. 23 éve volt legelőszőr 
alkalmam az AOTS keretében Japánban képzésen részt venni és megtapasztalni, amit a világ „Japán csodaként” ismer. 
A csoda mögött, többek közt olyan TPS és KAIZEN rendszer szintű módszertanok állnak a amelyek elsajátíthatók és 
alkalmazásuk a vállaltnál a megváltozott üzleti környezetben is jelentős racionalizálást eredményeznek. A Japánban 
szervezett képzések ereje: a hiteles helyszín, hiteles szakemberektől, mint Dr. Noriaki Kano, Prof. Shigenobu Nomura,  
Ozawa sensei a TOYOTA Takaoka üzemének főmérnöke. Az egy vagy több hetes képzéseken, szembesültem a 
módszertanok gyakorlati erejével az üzemlátogatásokon is. Japánba szervezett képzéseken évek során 753 
honfitársammal egyetemben a tudásszintemet rendszeresen frissítettem és Nagoya-ban vizsgáztam le a Toyota 
Grade 4 szintre is. Az átélt intenzív gyakorlati helyzetek, a kulturális impulzusok, meghatározók és pótolhatatlanok. 
Mindenkinek ajánlom ezt a páratlan magas hozzáadott értékű lehetőséget! 

Vajna István (Címzetes Egyetemi Docens):   vajna@vajna.hu 
 
 
 
“Leírhatatlanul jó volt…. Egy csapásra megváltoztatta az életemet a szemléletem és mindent amit a Lean-

Kaizen és egyéb TPS -el kapcsolatos eszközökről tudtam. Használható tudást kaptam, amit akár másnap sikerre 
válthattam. Tanulni ezekről a dolgokról egy fontos dolog volt az életemben, de amikor átéltem a gyárban, az újra írt 
bennem mindent. Én azóta ezt gondolom:  “Éld át- hozd haza- Csináld meg- Vezesd be!”  

György László    laszlo.gyorgy1986@gmail.com 
 

 
 
„Születésének helyén, Japánban tanulni a Toyota Termelési Rendszerről egyedülálló élmény. Meg lehet 

próbálni elmesélni a tapasztaltakat, de nem lehet, EZT ÁT KELL ÉLNI. A szakmai tudásnál jóval többet ad, megértettem 
az összefüggéseket, összeállt a rendszer, mert mindez kiegészül a japán kultúra megismerésével. A gyárlátogatá-
sokon pl.: a Toyotánál tényleg minden úgy működik, ahogy a könyvekben le van írva, tátott szájjal bámultuk a rendszert. 
Igazán szemléletformáló, csak ajánlani tudom a Magyar AOTS Társaság Japán képzéseit.”  

Pető Sándor   sandor.peto@leannovation.hu 
 
 
 
2014-ben jutottam ki először Japánba, egy AOTS tanulmányút kapcsán. A képzésen kapott szakmai 

megértések, a rengeteg releváns gyakorlati példa és a mindennapokban is tapintható lean szemlélet gyakorlatilag újra 
értelmezte minden korábbi tudásom. A képzésen kapott számtalan szakmai impulzus és a megtapasztalt kaizen 
kultúra új pályára állította szakmai céljaim is. Nem volt kérdés, hogy Japánba vissza kell és vissza fogok 
menni!  Tanulni, látni, tapasztalni, inspirációt gyűjteni kiváló lehetőséget kínálnak a  Magyar AOTS Társaság 
közreműködésével szervezett képzések.  

Váthy Edit    edit.vathy@leannovation.hu 
 


