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Az MTM a  Methods Time 
Measurement  kifejezés rövidítése, 
magyarul  módszeridő mérés. A 
módszeridő azt jelenti, hogy egy 
meghatározott munka elvégzésé-
hez szükséges idő a tevékenység-
hez kiválasztott módszertől függ. 
Röviden: 
„A módszer határozza meg az időt”

Az MTM eszköz a munkarend-
szerek leírására, strukturálására, 
tervezésére és kialakítására, defini-
ált folyamatépítőelemek segítségé-
vel, ezáltal a teljesítőképes terme-
lési rendszerek standardja. Alkal-
mazható a gyártásban, a logiszti-
kában, a karbantartásban éppúgy, 
mint az igazgatásban és a szolgál-
tatásban, azaz mindenütt, ahol 
cselekvésorientált munkát kell ter-
vezni, szervezni és kivitelezni.

Az MTM-rendszerek  nemzet-
közileg  egységesen kódolt folya-
matelemekből állnak. Ez világ-
szerte garantálja a reprodukálható 
folyamatleírást és követelmény-

rendszert. Több mint 25 ország 
vállalatai majd minden ágazatban 
alkalmazzák az MTM-et üzleti fo-
lyamataik elemzésére, kialakításá-
ra és optimalizálására.
 Az MTM olyan eljárás, mely
• a mozgásfolyamatot standard 
folyamat-elemekre bontja,
• a mozgás kivitelezésénél fenn-
álló befolyásoló tényezőket rög-
zíti és
• a folyamatelemekhez szabvá-
nyos időértékeket rendel.

KEZDETTÔL HELYESEN!
Az MTM módszerrel a munka-
folyamatok különböző kialakítási 
lehetőségei már tervezési fázisban 
összehasonlíthatók, és kiválaszt-
ható a legjobb, legkisebb költségű 
megoldás (ProKon).

Az MTM eszközei lehetővé te-
szik a leghatékonyabb eljárások 
meghatározását (benchmark), 
mivel az értéket nem képző alap-
mozdulatok csökkenthetők vagy 
megszüntethetők, a termelékeny-
ség maximalizálható (költségek el-
kerülése költségcsökkentés helyett 
alapelv). A különböző munka-
módszerek hatékonysága gyorsan 
felülvizsgálható. Felismerhetők a 
költségokozók és minden nem ér-
tékteremtő folyamat-alkotórész, 
akár már a tervezési fázisban.

A standardizált építőelemek-
kel meghatározható a munkafo-
lyamatok  optimális kialakítása és 
időszükséglete.  A tevékenységről 
teljes képet alkotva lehetővé teszi 
a teljes értékteremtési folyamat 
mentén a kialakítási tartalékok 

MTM: költségek elkerülése 
költségcsökkentés helyett
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(szűk keresztmetszet) felismerését 
és realizálását. 

Időadatok a termelés megkez-
dése előtt: Az MTM időmenedzs-
ment-rendszerével a legkomple-
xebb termelési folyamatok is elő-
re leképezhetőek, ezáltal idejük 
meghatározható. Azok a termelési 
eljárások is kezelhetők, melyek a 
klasszikus időfelvételi technikák-
kal komoly kihívást jelentenek.

MTM-mel megvalósul az erő-
források jobb kihasználása, a 
költségmenedzsment, a haté kony -
ság és a termelékenység növelése.

Az MTM  kiválóan együtt al-
kalmazható a LEAN, Six Sigma, 
Kaizen, TPM, SMED, REFA mód-
szerekkel. Gondoskodik a teljes 
folyamatlánc optimalizálásáról – 
ezzel döntő versenyelőnyt biztosít. 

Az MTM támogatja a tervezőt 
kialakítási feladataiban. Mindenki 
számára érthető leírást ad, így mi-
nimalizálja a betanulási időt is, és 
már kezdettől megfelelő minősé-
get biztosít.

A racionalizálási lehetőségek 
potenciálja a gyártás automatizálá-
sával, lean-menedzsment módsze-
rekkel, vagy digitális technológiák 
bevezetésével egyre kisebb, holott 
az üzleti elvárások nem csökken-
tek. Az MTM reagált erre a kihí-
vásra, és olyan rendszereket dol-
gozott ki, melyek hasznosítják a 
kialakítási potenciálokat.

A munkatársak kompetenciájá-
nak kihasználása
Az MTM bevonja a munkatársa-
kat minden optimalizálási straté-

giába. Ez növeli az intézkedések 
elfogadását, azonosulást a vállalat-
tal és a motivációt. Cél a dolgozók 
kompetenciájának, mint forrásnak 
felhasználása a célszerűbb megol-
dások kidolgozásához.

Terhelések csökkentése, 
munkapotenciálok kihasználása
Az MTM gondoskodik az ergonó-
miai munkakialakításról. Ez lénye-
gesen csökkenti a munkából adó-
dó megbetegedésekre visszavezet-
hető távolléti időket, és csökkenti 
a költségeket. A folyamat stan-
dardok a munkatársak magasabb 
megelégedettségéhez és teljesít-
ménykészségéhez vezetnek.

Tájékozódás világos struktúrák 
révén
MTM-mel elérhető a munkatársak 
kritikus, analitikus és módszeres 
együttgondolkodása. Átfogó ter-
melési rendszerben koordinálja és 
összekapcsolja a vállalat valameny-
nyi javítási stratégiáját, megakadá-
lyozza a súrlódási veszteségeket.

Az MTM folyamatleírás alapos fo-
lyamatinformációkat szolgáltat:

Az MTM-rendszerek nemzetközi-
leg egységesen kódolt folyamatele-
mekből állnak. Ez a világ bármely 
helyszínén garantálja a reprodu-
kálható folyamatleírást.
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