
Az összeállítás a terjedelmi korlátok
miatt nem fejtheti ki teljes részletes-
séggel az egyes hibákhoz tartozó magya-
rázatot, illetve természetesen vita tár-
gyát képezheti, hogy mi fér bele és mi
nem a felsorolásba.

1. AA ttermelés éés aa kkarbantartás eerõ-
teljes sszétválasztása: Az elõbbi hozza,

az utóbbi viszi a pénzt - gondolják so-
kan. Ez a szemlélet abban is megmu-
tatkozik, hogy a gépkezelõknek sem-
miféle karbantartással, gépápolással
kapcsolatos feladatuk nincs. Ha a ter-
melõk egy-egy hiba vagy elõjel kapcsán
mégis beavatkoznak - jeleznek, nem
ritkán az állásukat vagy a prémiu-
mukat kockáztatják. Ha a gép meghi-
básodik, akkor a termelõ levonul a
tereprõl és gyakran még csak nem is
találkozik a karbantartóval. A fordi/
taylori idõszakból származó erõteljes

szétválasztási törekvés eredményeként
mára e két fontos részleg teljesen elkü-
lönül egymástól, minimális közöttük a
kommunikáció és nem ritkán ellensé-
ges a kapcsolatuk. A termelõkbõl sike-
rült kiölni a „jó gazda szemléletet”, a
karbantartók pedig gyakran mellõzött
és sértett csapatot alkotnak, céget a cé-
gen belül.

A korszerû szemlélet hívei tisztában
vannak a két fél intenzív együttmûkö-
désének fontosságával, amit meg is va-
lósítanak, hiszen hatékony karban-
tartás nélkül elképzelhetetlen a haté-
kony termelés. Tudják viszont azt is,
hogy a karbantartást nem szabad öncé-
lúan, szigetként fejleszteni, hanem
kizárólag a termelési célok segítõje-
ként. A termelõknél újra kialakítják a
jó gazda szemléletet, hiszen õk azok,
akik a legtöbb idõt töltenek a gépe-
ikkel, a leghamarabb veszik észre a

legkisebb hibaelõjelet, és õk tudnak a
leghatékonyabban a gépek gondo-
zásában részt venni.

Törekedni kell a termelés és a karban-
tartás szoros együttmûködésére, a de-
markációs vonalakat fel kell számolni!

2. AA ggépkezelõ bbiorobot: Gyakran
hallani a termelésen dolgozók kapcsán
olyan lekicsinylõ megjegyzéseket, hogy
„ezek pékek és teológusok, mit vársz
tõlük” vagy „á, ezek csak nõk, nem
lehet rájuk bízni semmit” és hasonlók.
Ford egy elhíresült mondása szerint,
„ha a dolgozó nem gondolkozik, töb-
bet termel”. A termelési rendszerek-
ben alig van valódi helye a termelõk
meglátásainak, értékes ötleteinek,
hacsak a cigaretta csikk és almacsutka-
gyûjtõ ötletládákat nem tekintjük
azoknak. A termelõk ilyen jellegû „le-
butítása” talán a legnagyobb bûn, amit
a vállalat és saját sikereink ellen
elkövethetünk!

E szemlélet valóságos aranybányától
fosztja meg a vállalatot. Ezzel szemben
a sikeres termelõi empowerment (fel-
hatalmazó bevonás) eredménye az ez-
res nagyságrendû dolgozói ötlet és ész-
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amit aa kkarbantartásban 
és aa ttermelésben eelkövetünk

AA sszerrzõ nnegyedd éévszázaddos iiparri ttannácsaddói ttapasztalata ssorránn hhazai éés kkülfölddi iiparrvállalatokk sszázainnakk aa mmunnkkájábba
tekkinnthhetett bbele. AA llátottakk, hhallottakk aalapjánn úúgy vvéli, hhogy mmég aa llegkkorrszerrûbbbb eelvekket mmegvalósítanni kkívánnó ccégekk
szakkemmbberrei iis sszámmos tterrmmelési éés kkarrbbanntarrtási ddogmmábbann hhisznnekk. AA kkönnnnyenn eelkkerrülhhetõ ttéveddésekk kkövetkkezmménnyei
mmilliárrddokk ssokkaságábbann mmérrhhetõkk, eezérrt nnemm áárrt eelgonnddolkkoznni rrólukk. 

1. áábrra AA hhétt ffõbûn ((Hierronymus BBoschh)

2. áábrra AA tterrmelés éés kkarrbanttarrttás kközötttti
kapcsolatt nnem mmindig kkonflikttusmenttes
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revétel.  Elõnye azonban nem csupán a
kevesebb termelési fennakadás (na-
gyobb termelékenység), hanem a mo-
tiváltabb dolgozó, a csökkenõ ellen-
õrzési költség és fluktuáció is. 

Vonjuk be dolgozóinkat a beren-
dezések szisztematikus ápolásába és
gondozásába! Adjunk teret gondo-
lataiknak!

3. MMost nnem éérünk rrá aa ggéppel ffog-
lalkozni, mmert ttermelni kkell: Gyakran
hallani ezt a mondatot. Elkövetõi
megfeledkeznek a termelés és karban-
tartás negatív ciklusáról. 

Ha termelési okok miatt elhalasztjuk
a gépekkel való törõdést, annak az
eredménye géphiba lesz, ami általában
hosszabb kiesést okoz, mint a tervezett
leállás. A termelés nyomása alatt
elvégzett kapkodó javítás következ-
ménye a kevésbé jó gép. Mivel a
meghibásodás miatt már amúgy is el-
maradunk a termelési tervvel, ezért
még nagyobb a termelési nyomás és
még kevésbé lesz idõ karbantartani. A
gyártó-karbantartó rendszer egymástól

véve el az idõt egy olyan negatív cik-
lust alakít ki, amelynek a követ-
kezménye egy instabil gyártási folya-
mat gyakori kényszerleállásokkal és
magas selejtrátával.

Adjuk meg a gépeknek azt, ami
nekik jár! Meghálálják.

4. MMég ttermel, mmajd aakkor ffog-
lalkozunk vvele, hha mmeghibásodik: Nem
csupán a termelési-karbantartási rend-
szerben, de sajnos saját egészségünk
kapcsán sem nagyon értjük meg, hogy
a megelõzés sokkal olcsóbb, mint a
„tûzoltás”. A berendezéseket mind-
addig termelésre kényszerítjük, amíg a
kényszerleállás be nem következik. A
meghibásodás elõjeleit bár észleljük,
de mindaddig „tilos” a termelés fel-
függesztése, mígnem az élet mondja
azt, hogy „állj”! A néhány órás és pár
ezer forintos megelõzés helyett a
kényszer nyomása alatt már a napokig
tartó és nagyságrendekkel többe ke-
rülõ hibaelhárítás következik. Mindez
persze nem csak drágán, de kapkodva
is történik, azaz indul a negatív ter-
melési-karbantartási ciklus (lásd 3.
pont)!

A hibák elõjeleit a gépkezelõk szinte
biztosan észlelik. Jelzésük nem csak
hatékony, de olcsó is (lásd 2. pont).

A hibákkal elõjel korukban foglalkoz-
zunk, ne engedjük kifejlõdni õket! Sok
idõt és pénzt takarítunk meg!

5. AA nnagyjavítás jjót ttesz aa ggépeknek
és aa rrendelkezésre áállásnak: A máso-
dik világháború után kialakult terme-
lési-karbantartási rendszer egyik alap-
eleme a ciklikusan ismétlõdõ javítások
rendszere. Mûszaki alapját az az évszá-
zados mûszaki, fizikai tudás adta,
amely a szerkezetek elhasználódását,
terhelhetõségét írta le. A hit, ami sze-
rint a berendezések e kiszámítható mó-
don és idõben mennek tönkre, szülte
meg és terjesztette el az egész világon
azt a rendszert, amit nagyjavításokon
alapuló vagy merev ciklusrend szerinti
karbantartásnak nevezünk.

Évtizedekig vakon hittünk a tönk-
remenetelek kiszámíthatóságában, és
hunytuk be szemünket (vagy szidtuk a
karbantartókat) akkor, amikor a vál-
lalat egy-egy nagyleállás után újra ter-
melni kezdett, és a frissen javított
berendezések lépten-nyomon meghi-
básodtak. Szemet hunytunk az olyan
tények fölött is, miszerint pl. a gördü-
lõcsapágyaknak mindössze 10…20 %-a
éli meg a névleges élettartamot (a ter-
vezett 90 % helyett) és még hosszan
sorolhatnánk a hasonló tényeket.

Ma már tudjuk, hogy a stabilan üze-
melõ berendezéseket rendkívül káros
megbontani, a nagyjavítás erõsen rom-
boló hatású, és a gépek a valóságban
nem követik a tönkremeneteli elmé-
leteket. Nem a mérnöki tudás a hiá-
nyos, hanem a klasszikus karbantartás
tervezésénél nem vesszük figyelembe a
véletlen hatások szerepét. A kiszámít-
hatóság és a ciklikus karbantartás
helyét a ciklikus ellenõrzéseknek (di-
agnosztikáknak) kellene átvennie.

A vállalati termelési-karbantartási
rendszerek mûködtetõi ezzel szemben
a hibáig üzemelés cseppet sem meg-
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4. áábrra AA kkarrbanttarrttók ggyakrran sszélmalom-
hharrcott vvívnak aa bberrendezésekérrtt

3. áábrra AA ddolgozó nnem bbiorrobott, hhanem
alkottó pparrttnerr!

5. áábrra GGyakrran aa ggép mmelletttt ddolgozó éészleli eelõszörr aa hhiba kkialakulásátt



nyugtató rendszerét keverik egy kis
tervszerû megelõzõ (ciklikus) karban-
tartással. Továbbra is szidják a karban-
tartókat, az alkatrészek beszállítóit, a
helytelenül üzemeltetõ termelési dol-
gozókat, és visszasírják az évenkénti
kettõ-négyhetes leállások rendszerét.
Azt az egyet nem veszik észre, hogy
egy nem mûködõ, és már az elmélet-
ben is megdöntött dogmához ragasz-
kodnak, és nem hajlandók lépést vál-
tani, a korral haladni.

Soha ne felejtsük: A termelõ beren-
dezésünk meghibásodása nem akkor
következik be, amikorra a tudósok
kiszámítják. Sokkal nagyobb szerepe 
van a kényszerleállás idõpontjában a
legutóbbi javítást végzõ „Józsi bácsi-
nak” és a gépen dolgozó „Rozi néni-
nek”! A ciklikus javítást a ciklikus
ellenõrzés kell, hogy felváltsa!

6. NNagyvállalati öönhittség: Különö-
sen a multinacionális vállalatok „agy-
mosó„ személyzetfejlesztésének része
az egészséges önbizalomra okot adó
gondolat, a „mi vagyunk a legjobbak a
világon”, erõteljes sulykolása. Ennek a
nézetnek a következménye az a gyak-
ran hangoztatott tévhit, hogy „már
nincs kitõl tanulnunk, sõt mi oktat-
hatnánk az országot, a világot”. Mû-
szaki igazgatók állítják haragtól vörös
fejjel, hogy náluk nincsenek veszte-
ségek, nincs hova fejlõdni és ehhez ha-
sonlók. 

Miért káros ez a nonszensz meg-
közelítés? Reméljük, nem kell magya-
rázni. A világ folyamatosan fejlõdik,
mindig lesznek elõrelépések, ráadásul
nem csak a jobbaktól, de gyakran a
gyengébbektõl is lehet tanulni. A ko-
rukat messze megelõzõ birodalmak

buktak el vagy süllyedtek el az önhitt
bezárkózás miatt és ugyanez mondha-
tó nagyvállalatok hosszú soráról is.

Tanulni, fejlõdni és fejleszteni mindig
lehet, és örökké kell! A szervezet,
amely képtelen a fejlõdésre, bukásra
ítéltetett.

7. AA pproblémás tterületek eegymás
utáni ffejlesztésével jjavítható aa vvállalat
hatékonysága: A klasszikus felfogás
szerint egy bonyolult, összetett rend-
szert úgy fejleszthetünk, hogy kivá-
lasztjuk egy problémás elemét, azt fel-
javítjuk, majd vesszük a következõ
problémás elemet, azt is feljavítjuk, és
így tovább. 

Rendre megfeledkezünk arról, hogy
a rendszer elemei egymással szoros és
bonyolult kölcsönhatásban állnak. A
szigetszerû fejlesztések bár hozhatnak
némi eredményt, a rendszer egésze a
fejlesztés alatt álló területet "vissza-
húzza", illetve a "fejlesztés" más terü-
letek leromlásával járhat, rendszer-
szinten akár káros is lehet. Felépíthe-

tünk egy világszínvonalú Lean vagy lo-
gisztikai rendszert, de ha a kapcsolódó
elemeket elhanyagoljuk, akkor az egész
csak mutatós és drága papírtigris lesz,
sok esetben csökkenõ hatékonysággal.

Egy vállalatot szerkezeti egységében
kell fejleszteni az egymásra ható rész-
rendszerek szinergiáit is figyelembe
véve.

Összefoglalás
A felsorolt bûnök tényleg bûnök.

Egy-egy vállalatot csõdbe juttathatunk
bármelyikükkel, vagy tulajdonosuk
ezek hatására dönthet úgy, hogy a ter-
melést máshova viszi. Dolgozók százai,
ezrei válnak munkanélkülivé. Akik
hibáztak, hamar más cégnél kerülnek
pozícióba, áldásos tevékenységüket ott
folytathatják.

Szerencsére azonban mind többen is-
merik fel a haladás útját, teszik sike-
ressé vállalatukat és önmagukat. Szur-
koljunk nekik, segítsük õket!

dr. Péczely György
ügyvezetõ igazgató

A.A. Stádium Kft.
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6. áábrra AA sszámíttások jjók, dde aaz éélett ggyakrran
mástt pprrodukál

7. áábrra AA bbezárrkózás éés aaz öönhhittttség ssúlyos
kárrokatt ookoz

8. áábrra MMinden mmindennel öösszefügg

9. áábrra AA ssáska nnövényrrõl nnövényrre jjárr. FFelzabálja éés ttovábbáll.
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