Jól választottuk-e meg a karbantartási stratégiát? (Reflexiók és Dimenziók)
Páll István, ügyvezető, PALLOIM KFT.

1. Stratégia és versenyképesség
A konferencia egyik témaköre a karbantartás versenyképessége. Amint Gaál Zoltán (1)
kifejti „a karbantartás azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeket el kell végezni az állóeszközök üzemképessége és rendeltetésszerű használata érdekében” De hogyan minősíthetjük a karbantartás versenyképességét? Hacsak nem karbantartási szolgáltatásokat nyújtó cég szemszögéből vizsgáljuk a kérdést, a karbantartás versenyképessége
és eredményessége önmagában nehezen számszerűsíthető. Természetszerűen adódó logikus válasz: mérjük meg! Első látásra úgy tűnik, hogy elég néhány tevékenység specifikus
jellemzőt vizsgálni, valamilyen eredményskálát meghatározni és néhány adatot begyűjteni,
majd összeadni, kivonni, osztani, szorozni és előállíthatók azok a számok, amelyekhez
néhány mondat körítést csatolva teljesítettnek tekinthető a feladat. Ha viszont az alaptevékenység működési stratégiáját is figyelembe véve vizsgáljuk a karbantartás versenyképességét, rádöbbenünk, egy bonyolult feladattal állunk szemben. Kétségtelen, hogy míg a túl
egyszerű jellemzők gyakorta csak a tevékenység egy szűkebb szegmensére alkalmazhatók,
az összetettebb mutatók, amelyek átfogóbb minősítésre szolgálnak néha spekulatívnak és
erőltetettnek tűnnek. Hogyan mérjük tehát a versenyképességet ?
A versenyképesség egyidejűleg feltételezi a hatásosság („effectiveness”, azaz az elérendő cél érdekében helyesen választottuk meg cselekedeteinket, vagyis a „JÓT” tesszük) és
a hatékonyság (efficiency, meghatározott célt a legkisebb ráfordítással érjük el, azaz
„JÓL” cselekszünk) fogalmát. A kérdés megválaszolása okán célszerű a fogalomkört és
karbantartási stratégia elemeit körbejárni.
Terry Wireman (2) szerint a karbantartási illetve eszközgazdálkodási stratégia az 1. ábrán
szemléltetett funkciókat rendezi, piramisszerű, strukturális hierarchiába.

1. ábra
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A megelőző karbantartás alapelemként van jelen a modellben, amely következő szintje a
beszerzés és készletgazdálkodást, a munkafolyamat irányító rendszert, az informatikai támogató eszköztárat és a készségek fejlesztését célzó tréningeket tartalmazza. A stratégia
megbízhatósági elemei (RCM), az állapotfüggő karbantartás és a berendezés üzemeltetőinek bevonása képezik a modell következő rétegét, amelyeket tartalmazó szint fölött a teljes
körű produktív karbantartás (TPM) és a mindenkor oly fontos pénzügyi optimalizálás egészíti ki a struktúrát. A hierarchia csúcsán elhelyezkedő folyamatos jobbítási, tökéletesítési
funkció biztosítja a modell dinamikáját.
A fenti modellbe integrált funkciók eredményes működésén túl a kölcsönhatások minősége is nagymértékben befolyásolja a végeredményt. A stratégia összetevői helyes megválasztásán túlmutatóan, a sikeresség elengedhetetlen tényezője a funkciók harmonikus és
hatékony integrációja.
Wireman (1) szerint akkor választottuk meg és alkalmazzuk jól a karbantartási stratégiát,
ha a karbantartási tevékenység keretében elvégzett feladatok elősegítik, támogatják a vállalkozás eredményességét, a nyereségtermelést.

2. ábra
A nyereségesség növelésének forrásai a 2 sz. ábrán azonosíthatók. Az eszközök teljesítmény növelése, az állandó költségek szinten tartása mellett és a költségek csökkentése pozitív hatással van a nyereségességre. Az eszközök rendelkezésre állása és hatásfoka a gyártási folyamat vagy szolgáltatásnyújtás elengedhetetlen előfeltétele és ugyanakkor a karbantartási tevékenység eredményességének egyik fokmérője lehet. A költségcsökkentési lehetőségek, főleg napjaink forrásszegény korában, gyakorta a figyelem központjába kerülnek.
Mint minden kritikus tényező esetében ezekre is több mérőszámot kínál az irodalom. Fontos megjegyezni azonban, hogy a karbantartási költségcsökkentés hatásai nem azonnal
jelentkeznek. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a költségeket csökkenteni csak körültekintő elemzést követően érdemes. A nyereségesség növelés érdekében Wireman (2) célszerűnek tartja, hogy minden nyereségnövelő forrás elemzése az 1. ábrán szemléltetett stratégiai funkciók célkitűzéseinek figyelembevételével történjen.
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A képet árnyalja, hogy egy cég karbantartási tevékenységre vonatkozó adatainak elemzésében és a teljesítmény minősítésében különböző szintű vezetők érdekeltek. A
felsővezetés (igazgatóság, vezérigazgató, illetve cégcsoport esetében a központi irányítás)
számára kiemelten fontosak azok a mutatószámok amelyek globálisan jellemzik a cég
működésének eredményességét, piaci versenyképességének alakulását, a részvények árfolyamát. Ezek a mutatók általában a társaságcsoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását tükrözik. Találkozhatunk olyan gyakorlattal is, hogy bizonyos mutatók alapján ítélik
meg a menedzsment eredményességét.
Az igazgatók és középvezetők a számukra készülő jelentésekben specifikusabb mérőszámokat igényelnek. A stratégia célokból lebontott feladatok megvalósulásának követésére,
terv-tény összehasonlítások, tervmódosítások, korrekciók céljára alkalmazzák a mutatókat.
Cégcsoport esetében ágazati összehasonlításhoz képeznek adatokat belőlük illetve a horizontális koordinációban, szinergiák kiépítésében lehet szerepük.
A munka- és folyamatirányítói szinten a”mindennapi” tevékenységeket jellemző mutatók
iránt van igény. Az erőforrások területi felhasználásának eredményességét, a folyamatok
hatásfokát mérik úgy, hogy ezek általában konkrét termelési célokhoz vagy feladatokhoz
köthetők.
Wireman (2) az alábbi kategóriákba sorolja a teljesítménymutatókat:

3. ábra
A felső vezetési fókuszban levő társasági mutatószámok (corporate indicators) általában
cég specifikusak és a stratégiai célkitűzések teljesülését tükrözik: Értéküket jelentősen befolyásolhatják a makrogazdasági és a piaci tényezők. A pénzügyi mutatók általában egy
működési terület vagy üzleti folyamat jellemzésére szolgálnak. A következő szinten levő
hatásossági és hatékonysági mutatók feltárhatják a pénzügyi mutatók alakulásának okát. A
taktikai mutatók általában rövidebb időtávú akciók, szakmai szervezetek működését jellemzik. Az ötödik szintet a funkcionális mutatók képezik, amelyek egy konkrét folyamat
vagy részfolyamat működési elemeit minősítik.
A karbantartás teljesítményének vizsgálatát célszerű azzal kezdeni, hogy áttekintjük miként választottuk meg magát a karbantartási stratégiát. Ha ezt régebben tettük és nem épí-
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tettük be a változások dinamikáját érdemes újragondolni a modellt. Megválaszolandó kérdés, hogy mit akartunk akkor és mi a helyzet most? A stratégiai szemlélet komplexitása
éppen abból fakad, hogy próbáljuk meg elkerülni a leegyszerűsítési csapdákat. Módszertanilag bizonyos dolgok egyszerűsítése a dolgok kezelhetősége érdekében szükséges viszont
a körültekintés elengedhetetlen.
Gulati szerint (3) a karbantartási mutatószámok (KPI, Key Performance Indicators), az
amerikai cégek körében elvégzett felmérések alapján, meglehetősen szórnak és az átlagértékek elég távol esnek a világszínvonalon teljesítő cégek mutatószámaitól.
Mérőszám (KPI)
Éves karbantartási költség az eszközpótlási érték %-ban
Meghibásodás miatti leállásoknak tulajdonított termelési
veszteség
Nem tervezett hibaelhárító karbantartás
Tervezett karbantartás
Túlórák
Újra elvégzett karbantartás

Tipikus
átlag

Világszínvonal

3 -9 %
5 -10 %

2,5 – 3,5 %
<1 %

40 – 55 %
40 – 70 %
10 – 20 %
~ 10%

< 10%
85 -90 %
<5%
< 1%

4. ábra
2. Balanced Scorecard a karbantartás irányításban
Dr. David Norton és Dr. Robert Kaplan (Harvard Business School) az 1990-es évek első
felében bevezeti a Balanced Scorecard (BSC) stratégiai mutatószám rendszert. (a
„Balanced” a nézőpontok egyensúlyára utal, a „Scorecard pontozótáblát jelent). A 5. ábrán
bemutatott modell a stratégiai irányítást és az ellenőrzést (kontrolt) integrálja. Az elmúlt
években a módszer továbbfejlesztett változatai elterjedtek a stratégia tervezés és elemzés
területén.

5. ábra
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A módszer lényege, hogy a következő négy nézőpont szerint építi fel vagy vizsgálja a jövőkép megvalósítását a választott stratéga alkalmazásával:
•
Pénzügyi nézőpont
•
Vevői nézőpont
•
Működési folyamatok nézőpont
•
Tanulás - fejlődés nézőpont.
A módszernek jelentős szakirodalma van, jelen cikk csak a karbantartási stratégia megvalósításával kapcsolatos néhány aspektust tárgyal és a mutatószámokat a teljesség igénye
nélkül sorolja fel.
Az amerikai szakirodalomban többen köztük Wireman (2) és Gulati (3) is bemutatja a
modellt, mint a karbantartás eredményességének vizsgálatára alkalmas eszközt.
A BSC modell azt sugallja, hogy a mutatók vizsgálata és az elemzések abban a komplex
összefüggésrendszerben történjenek, amely jellemzi a valós piaci és gazdasági környezetet.
A nézőpontok mentén használt mutatók társasági szintű és folyamatorientált elemzésre is
használhatók. A társasági stratégiai célok elérése a gyakorlatban a folyamatok gördülékenységén és az akciók sikerességén múlik. A BSC módszer a stratégiai tervezésben segít
lebontani a jövőkép eléréséhez szükséges célkitűzéseket és az elemzések során azt méri,
hogy a részek milyen mértékben járultak hozzá a globális célok teljesüléséhez. A modell
néhány eleme profilfüggő azonban a módszer több ágazatban is sikeresnek bizonyult.
2.1 Vevő nézőpont (Customer Perspective)
A szakirodalomban találkozhatunk olyan megközelítéssel is (3), hogy a karbantartás „vevője” az üzemeltetési szervezetet, amely ha nincs megelégedve a belső szolgáltatóval, kiszervezheti a karbantartást. Mások nem osztják ezt a nézetet (2), mert mindkét szervezettől
elvárt a maximális együttműködés a stratégiai célok teljesítése érdekében. Bár (általában) a
karbantartás nem áll direkt kapcsolatban a vevővel, a BSC modell egyik nézőpontjának
iránya a Vevő. Mit kell tenni a karbantartásnak, annak érdekében, hogy a vevői elégedettséget növelje? A karbantartás a jövedelmezőségre, gyártási költségekre gyakorolt hatásán
keresztül egyik tényezője lehet annak, hogy, hogy a vevőknek mennyire szimpatikus az
illető cég. Az optimális költségszinten megvalósított termelő vagy szolgáltató berendezés
kapacitás önmagában egy hozzáadott érték, de ezzel a szerep még korántsem ér véget. A
karbantartási tevékenység szervezése, az alkalmazott technológiák és munkamódszerek
egészségvédelemi-, munkabiztonsági- és környezetvédelmi vonatkozásban jelentősen befolyásolhatják a cégről kialakított kép minőségét. Szolgáltató cégek esetén a válaszidő rövidsége a szolgáltatás egyik minőségi mutatója, ez azonban csak szakszerűen és megfelelően
karbantartott berendezésekkel valósítható meg.
Az irodalom által (2) ajánlott egyik globális mutató az OEE (Overall Equipment
Effectiveness) amely a berendezés rendelkezésreállási- (A- Availability), teljesítmény- (PE
–Performance Efficiency), és minőségmutatóból (QR-Quality Rate) származik.
OEE= A x PE x QR ; a célérték: OEE= 90 % x 95% x 99% = 85%
Ezt a mutatószámot minden TPM (Total Productive Maintenance) rendszert alkalmazó
cég használja. Az OEE mutatószám részletes leírása és alkalmazása megtalálható (4)
Péczely Lean 3 könyvének 7. fejezetében.
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2.2 Belső Folyamatok nézőpont (Business Process Perspevctive)
Célszerű ha belső folyamatokat vizsgáló mutatószámok meghatározása, kiválasztása azon
szakemberek bevonásával történik akik részletesen és alaposan ismerik az illető folyamatokat. Így a folyamatokat működtető szervezetek alakítják ki a mérőszámokat, az adatgyűjtés mikéntjét. A stratégiai célkitűzések megvalósítása érdekében jellemzően két folyamatkategória szolgál. Az alaptevékenységet lefedő folyamatok és a támogató folyamatok. Bizonyos környezetekben a stratégia megvalósítását szolgáló (un. alap)folyamatok sokkal
több egyéni jellemvonással bírnak, mint a támogató folyamatok, amelyek gyakorta „szabványosnak” tűnhetnek, mint például az informatikai infrastruktúra működtetése, intézménygazdálkodás, könyvelés, stb. A karbantartási folyamatok irányítása a tervezéstől a
feltétel biztosításon és ütemezésen át a kivitelezésig sokoldalú és néha specifikus kompetenciákat igényel. A folyamatok minősége nem csak a szabályozottságtól függ, hanem attól, hogy mennyire sikerült kialakítani és meghonosítani azt a kultúrát, amelyben értéke
van a tudásnak, az együttműködésnek és a hatékony kommunikációnak. A korszerű karbantartás irányítás elképzelhetetlen egy jó működő számítógépes támogatás (CMMS) nélkül.
Néhány a belső folyamatok nézőpont szerinti elemzéshez ajánlott mérőszám:
•
Sürgős Karbantartási Rendelés / Összes Karbantartási Rendelés
•
Megelőző Karbantartási Rendelés / Összes Karbantartási Rendelés
•
Hibaelhárítási karbantartási Rendelés / Összes Karbantartási Rendelés
•
Karbantartási Igénylések száma / Jóváhagyott Karbantartási Rendelések
•
Jóváhagyott Karbantartási Rendelések / Befejezett (lezárt) Karbantartási
Rendelések
Fontos megemlíteni, hogy az elemzésekhez használt mérőszámok (mutatószámok) megválasztásakor célszerű az alkalmazott stratégiával illeszkedőket részesíteni előnyben.

2.3 Tanulás és Fejlődés (Learning and Growth Perspective)
A Tanulás és Fejlődés nézőpont szerinti elemzés főleg három fő területre összpontosít:
•
A munkaerő képzettségére
•
Az információs rendszerek minőségére
•
A szervezeti felzárkózásra és együttműködésre
A jól képzett munkaerő felbecsülhetetlen érték. A képzettség nem csak a szakmai mélységek ismerettárában való eligazodást jelenti, hanem a tanulási, fejlődési képességeket melyek nélkül nem valósítható meg az egyének és szervezetek összefogása a stratégiai célok
teljesülése érdekében. A sikeres tudás menedzsment, amint azt Spenger és ten Have (1996)
kifejti négy tanulási kompetenciát igényel: a kívülről jövő tudás felszívását, a belső tudás
szétterítését, a tudás generálását, és a tudás kiaknázását a termékekben és szolgáltatásokban.
Az információs rendszerek minősége és a tudás menedzsment között rendkívül szoros az
összefüggés. Emlékezzünk a kilencvenes évekre amikor Magyarországon elindultak a vállalatirányítási rendszereket bevezető projektek, amelyek részeként a karbantartás irányítási
területek is CMMS/EAM (Computerised Maintenance Management System /Entreprise
Asset Management System) rendszerekkel gazdagodtak. Akik részt vettünk azokban a projektekben emlékszünk rá, hogy mennyi erőfeszítést igényeltek az eredmények, mennyire
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kulcsfontosságú volt az oktatás. Az elmúlt években fokozatosan akkumulálódott a tudás és
ma már a megszerzett tapasztalatok birtokában kellene korszerűsíteni a CMMS rendszereket, mert nagyrészük teljesítőképessége alatt működik (sok adatot halmoz fel és relatíve
kevés a belőlük azonnal kinyerhető információ). A válság azonban jelentősen korlátozza a
befektetéseket ezen a területen.
Néhány a tanulás-fejlesztés nézőpont szerinti elemzésekben ajánlott mutatószám:
• Kezelői tévedésnek (hibának) tulajdonítható állásidő / Teljes állásidő
• Karbantartói tévedésnek (hibának) tulajdonítható állásidő / Teljes állásidő
• Ismerethiánynak tulajdonítható időveszteség /Teljes munkaidő alap
• Ismerethiánynak tulajdonítható Karbantartási hibajavításra fordított idő /
Teljes karbantartási idő
• Karbantartási oktatásra fordított költség / Karbantartói létszám
• Karbantartási oktatásra fordított költség / Karbantartó személyzet bér (és
személyi jellegű) költsége
2.4 Pénzügyi nézőpont (Financial Perspective)
A cég üzleti stratégiáját elemző BSC modell pénzügyi nézőpontja általában a jövedelmezőség típusú mutatókat preferálja (RONA - Return On Net Assets, ROFA – Return On
Fixed Assets, stb). A karbantartásra vonatkoztatott modell esetében a karbantartással
szembeni elvárások teljesülése kerül előtérbe. Az eszközök, berendezések termelőkapacitása növekedjen illetve elvárt szinten maradjon az állandó költségek szinten tartása mellett
úgy, hogy egyidejűleg a termelés költségei minél alacsonyabbak legyenek.
Tipikusan javasolt mérőszámok:
•
•
•
•
•

Termékre vagy szolgáltatási egységre jutó karbantartási költség
Karbantartási költség az eszköz pótlási értékének hányadában
Karbantartási alkatrész és anyag készletforgási sebessége
Karbantartási alkatrész és anyagkészlet az eszköz pótlási hányadában
Karbantartási költség az értékesítés arányában

Az elemzéshez használt adatok gyűjtésekor és feldolgozásakor feltétlenül figyelembe kell
venni, hogy a cég számviteli politikájától, költség-elszámolási szabályzatától függően, karbantartási és eszközfenntartási forrásként, némely esetben, nem csak a karbantartási költséggel, hanem a felújításként könyvelt ráfordításokkal is számolni kell.

3. Néhány gondolat a hazai gyakorlattal kapcsolatban
A karbantartási stratégia BSC modell szerinti elemzésnek, ismereteim szerint, Magyarországon nincs széleskörű elterjedtsége. Sok Magyarországon működő cég vezetett be karbantartás irányítási rendszereket és mutatószámokat. A karbantartás bizonyos aspektusairól
konferenciák alkalmával értesülünk és remélhetően kialakulóban van egy olyan fórum
amely többet tesz majd ezen a téren, mert tudomásom szerint egyelőre nincs olyan hazai
egyesület vagy szervezet, amely felvállalta volna a karbantartási mérőszámok szabványosítását vagy hazai karbantartási gyakorlathoz javasolt alkalmazandó mutatószámrendszert.
A magyar szakirodalomban figyelemre méltó Péczeli György” Lean 3” című könyve (4)
amely a 7. fejezetben 31db. gyakran használt karbantartási mérőszámot sorol fel és megemlíti az összetett mérőszámokat, amelyek az egyszerű mutatókból származtathatók. A
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könyv gyakorlati példákat és megvalósított projektekben használt mutatószám alkalmazási
tapasztalatot is bemutat.
Az 1. fejezetben megfogalmazott kérdésre visszautalva, a karbantartási stratégia helyes
megválasztása és a karbantartási tevékenység versenyképességének mérése összetett feladat.
Elengedhetetlenül fontos adatokat gyűjteni, elemezni, jelentéseket készíteni, mert így feltárhatók kritikus területek, a nem teljesen jól működő folyamatok. A kockázat az, hogy
csupán a számokkal való zsonglőrködés, még akkor is ha kizárható a szándékos manipuláció, legfeljebb felfedezi a lemaradást, hiányosságot, de nem tárja fel pontosan az okot. A
jelenség hasonló ahhoz amivel szembesülünk egy berendezés működési hiányosságának
észlelésekor. Jobb esetben észrevesszük a rendellenességet a meghibásodásból adódó leállás, a kár vagy egyéb kedvezőtlen következmény megtörténte előtt. Ez közelebb vihet a
probléma megoldáshoz, de nem feltétlenül jelenti magát a megoldást. A hiányosság beazonosítása csak az első lépés, amelyet az ok feltárása és a probléma kiküszöbölése kell kövessen. A megoldás olyan megelőző vagy figyelmeztető mechanizmusok beépítése a rendszerbe, amely által az illető hiba megismétlődése megelőzhető, hátrányos következménye
kiküszöbölhető.
Mindenképpen célszerűnek tűnik, hogy a karbantartási vezető amolyan „reggeli tükörbenézés” gyanánt végezze el az alábbi önvizsgálatot!

6. ábra
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4. Benchmarking:
A témakörhöz kapcsolódóan mindenképpen szót kell ejteni a „benchmarking”-ról. A stratégiák hatékonyságának egyik minősítője lehet az összehasonlító elemzés. Gulati (3) szerint a benchmarking a jó gyakorlatok („best practices”) azonosítása, megosztása.
A „benchmarking”-ot tapasztalatcserének tekinthetjük. Arról szól, hogy ismerjük meg,
hogyan működnek mások, akik sikereket értek el, és vizsgáljuk meg, gyakorlatukból a mi
helyzetünkben mi lehetne hasznosan alkalmazható. A benchmarking módszernek két változata is van. A belső benchmarking egyazon cég keretein belüli működési „jó gyakorlatokat” feltárásáról és más szervezetekre való kiterjesztéséről szól. Ezen kezdeményezésnek
azonban nem szokott átütő eredménye lenni, mert néhány kivételtől eltekintve nem jellemző, hogy egy vállalat keretein belül nagyon jelentősek a minőségi színvonal különbségek.
A”belső benchmarking” egyik válfaja a multinacionális cégek gyakorlatában gyakorta felmerülő kooperatív tapasztalatcsere, amelyet sokszor maga a cégcsoport vezetése kezdeményez és támogat. Ez esetben a feladat kissé bonyolultabb, mert a valódi lehetőségek beazonosításához meg kell vizsgálni az esetleges működési, régióra jellemző üzleti körülményeket is annak érdekében, hogy az eredményesség valós belső okait, a valódi jó módszertant
feltárjuk és átültessük egy másik környezetbe. A gyakorlat azt mutatja, hogy lehet szinergiákat találni.
A másik kategória a külső benchmarking, amely esetén egy ágazatban elismert jól teljesítő céghez vagy ágazattól függetlenül csúcseredményeket elérő céghez hasonlítunk egy céget illetve annak tevékenységi területeit.
A külső benchmarking alkalmazása is meglehetősen sok kérdést vet fel. Az egyik legjelentősebb ellentmondás abban rejlik, hogy miközben azt szeretnénk megtudni, hogy mit is
kellene megtanulni illetve másként tenni ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ezt ne mások leutánozásával esetleg védett technológiák és módszerek jogtisztának nem mondható módon
történő implementációjával végezzük.
A benchmarking egyik aranyszabálya: „Viselkedj úgy benchmarking partnereiddel, mint
ahogyan szeretnéd, hogy ők viselkedjenek veled”. Nem könnyű összeegyeztetni a jogi keretek tiszteletben tartását a nyíltsággal, a bizalmassággal, az információkezelés szabályainak betartásával.
A Society of Maintenance & Reliability Professionals (SMRP) társaság 200 a benchmarking területén használatos fogalmat dolgozott ki. Gulati, Kahn és Baldwin a „The Professional’s Guide to Maintenance and Reliability Terminology” c. munkájukban, amely
több mint 3000 fogalom meghatározást tartalmaz, tovább fejlesztették a vonatkozó fogalomkört.
Ramesh Gulati (3) a Benchmarking témakörben 70 darab olyan mérőszámot sorol fel,
amely a karbantartási stratégia elemzéséhez alkalmazható. Amint a SMRP társulat honlapja (5) is bemutatja, a mérőszámok 5 pillér köré csoportosulnak az alábbiak szerint:
1. Business and Management (Üzlet és irányítás)
2. Manufacturing Process Reliability (Gyártási folyamatok megbízhatósága)
3. Equipment Reliability (Eszköz, berendezés megbízhatósága)
4. Organization and Leadership (Szervezet és vezetés )
5. Work Management (Munkairányítás)
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Témakörönkénti számbeli megoszlásukat a 7. ábra szemlélteti.
Üzlet és

Menedzsment
6%
Gyártási

folyamat
megbízhatósága
9%

Munkairányítás

65%

Berendezés
megbízhatósága
14%
Szervezet és

vezetés
6%

7. ábra
És végül néhány benchmarking mutató (3) . Az I-IV jelű oszlopok tartalmazzák a mutatószámok szórása szerinti minőségi osztályokat. Az I. kategória a világszínvonalnak megfelelő vagy azt közelítő színvonalat képviseli, amellyel való összehasonlítás alapján ésszerű
tenni valamit az alacsonyabb osztályokban levőknek a felzárkózáshoz.
Benchmarking mutató
Karbantartási költség az eszközpótlási érték %-ban
Túlórák száma az összes munkaóra %-ban
Személyenkénti oktatási órák száma/év
Munkabalesetek évente
Rendelkezésre állás
Állásidő a Tervezett üzemidő %-ban
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
CMMS szerint igazolt munkaórák a kifizetett munkaórák %-ban
Nem nevesített keretrendelések szerinti munkaórák
aránya
Tervezett munkaóra az összes munkaóra %-ban
Teljesítési hányad %
Hibaelhárítási munkák hányada
Minőség miatt újra elvégzett munkaórák hányada
Lezárt, dokumentált rendelések hányada
Karb. Any. és alk. raktár készlet forg. sebessége
Leltár Pontossága
Megelőző karbantartási orák részaránya
Megelőző hibaelhárítás
Kenési hibák az összes meghibásodás %-ban

I
< 2,5 %
< 5%
>80
< 0,5
> 97 %
< 1%
> 80%

II
2,5 - 3,0 %
5 - 10 %
48 - 80
0,5 - 1
95 - 97%
1 - 3%
70 - 80%

III
3 -5 %
10 -20%
20 - 48
1-3
95 - 80%
3 - 5%
40 - 60%

IV
> 5%
> 20 %
<20
>3
< 80%
> 5%
< 40%

> 99%

95 -99%

80 -95%

< 80%

< 10%
> 85%
> 90%
< 10%
< 2%
>95%
>2
> 98%
> 60%
> 95%
0

10 -20%
75 - 85 %
79 - 90 %
10 - 20%
2 -5%
80-95%
1,5 - 2
95 -98 %
40 -60%
80 - 95%
< 5%

20 -30%
65 -75%
60 -75%
20 - 30%
5 -10%
60 - 80%
1 - 1,5
90 - 95%
20 - 40%
50 - 80%
5 - 20%

> 30%
< 65%
< 60%
> 30%
>10%
< 60%
<1
< 90%
< 20%
< 50%
> 20%
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Bár a cikk terjedelme miatt a kifejtés elmarad, de szükségszerű megemlíteni, hogy a szakirodalom (3), (6) újszerű megközelítésként a mutatószámokat újabb két csoportra osztja. A
„Leading Indicators”-nak nevezett csoportban „Iránymutatók” vannak, olyan előretekintő
mutatószámok, amelyek egy vagyontárgy, rendszer, folyamat teljesítményének menedzselését támogatják. A másik csoportba tartoznak a „tény mutatószámok” („Lagging
indicators”). Ezek ex post nyújtanak információt egy folyamat vagy rendszer teljesítményéről (tény indikátorokként, vagy Key Results Indicator-ként is említik). Karbantartási
vonatkozásban például az első csoportba tartoznak: Ütemezett karbantartási munkák %-os
teljesülési aránya, Tervezett munkák %-os teljesülési aránya, Ütemezett megelőző karbantartások %-os teljesülési aránya, stb. A második csoportba soroltak például: Karbantartási
költség az eszközpótlási érték %-ban, RONA, Rendelkezésre állási mutató, MTBF, stb..
Az iránymutató indikátorok alkalmasak arra, hogy „menetközben” információt szolgáltassanak egy folyamat részeredményeiről, ami lehetővé tesz egy korai beavatkozást, korrekciót. A tény indikátorok megszületésekor az eredményen már nem lehet (sokat) javítani.

Összefoglalóul:
A karbantartás eredményességének mutatói arról is tájékoztathatnak, hogy jól választottuk-e meg a karbantartási stratégiát. Mindig érdemes odafigyelni a mutatószámokra még
akkor is ha hihetetlennek tűnő értékeket mutatnak! Ilyenkor, ha a „lefúrás” nem igazolja az
adat- vagy számítási hibát, akkor kell csak igazán elemezni! Ezen a ponton érdemes megfogadni Collin Powell generális 5. és 7. tanácsát miszerint ”Ne hanyagold el a részleteket.
Ha a kollégák gondolkodása tompul vagy elkalandozik a vezetőnek kétszeresen ébernek
kell lennie!” és „Nézz be a kulisszák mögé. Ne vonakodj megtenni azért, mert nem biztos,
hogy tetszeni fog, amit tapasztalsz!”(Oren Harari, Professor at University of San Francisco: The Leadership Secrets of Collin Powel).
A karbantartási stratégia nem egy egyszer megálmodott, drákói szigorral bevezetett,
örökérvényű aranyszabály, hanem értéke a megújulási képességben és a változó környezeti
feltételekhez való alkalmazkodásban rejlik.
Ne feledjük: Ami tegnap kiváló volt, ma éppen hogy megfelelő és holnap középszerűvé
válhat!
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