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AZ I. MAGYAR NAGYJAVÍTÁSI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL MINDEN HAZAI 
KARBANTARTÁSI SZAKEMBER SZÁMÁRA KIHAGYHATATLAN LEHETŐSÉG, MERT:

I. MAGYAR
NAGYJAVÍTÁSI
KONFERENCIA

A LEGJELENTŐSEBB HAZAI IPARVÁLLALATOK
MŰSZAKI VEZETŐINEK MEGJELENÉSÉVEL

JÖJJÖN EL ÉS VEGYEN RÉSZT A MAGYAR KARBANTARTÁS ÉS NAGYJAVÍTÁS
FEJLŐDÉSÉT  ELŐSEGÍTŐ PROGRAM ELINDÍTÁSÁBAN

• Ez az a fórum, ahol találkozik a hazai karbantartási 
ipar színe java, hogy őszintén megbeszélje a nagy-
javítási periódus problémáit és a megoldásokat.

• Mert a szakma élvonalába tartozó előadóink gya-
korlatias esettanulmányokon és előadásokon ke-
resztül mutatják be saját karbantartási gyakorla-
taikat, az általuk tapasztalt nehézségeket.

• Mert inspiráló, jövőbe mutató technológiákkal, 
megoldásokkal találkozhat, hogy aztán beépítse 
azokat saját vállalata gyakorlatába.

• Mert ez a legjobb fórum a magyarországi karban-
tartási szakemberek számára a kapcsolatépítésre, 
tapasztalat megosztásra és a legjobb gyakorlatok 
megismerésére.

• Mert megismerkedhet a BorsodChem Zrt. karban-
tartási főosztályának működésével, bepillantást 
nyerhet a diagnosztikai csoport által alkalmazott 
élenjáró megoldásokba és a gépszerelő csoport 
működésébe, mindennapi gyakorlatába.

Szabó Lajos
BorsodChem Zrt.

karbantartás vezető

Zombori Zoltán
Dunaferr Zrt.

karbantartás vezető

Mezzey Péter
MOL Petrolkémia Zrt.
karbantartás vezető

Bartakovics Vojtech
Mol Nyrt.

karbantartás vezető

Szabó Attila
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

karbantartási igazgató

AZ IPAR TERMELŐ CÉGEINEK NAGYJAVÍTÁSI IDŐSZAKKAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSAINAK KÖZÖS FELTÁRÁSA

ÉS MEGOLDÁSOK KERESÉSE
A VERSENY GYORSABBÁ, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS JOBBÁ TESZ!

2017. március 8-9. / BorsodChem Zrt. Kazincbarcika

HÁZIGAZDA SZERVEZŐ SZAKMAI
PARTNER
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Kedves Kollégák!

A BorsodChem Zrt. karbantartásért felelős szervezete a társaság tulajdonosi, vezetői körének teljes támogatá-
sával és az A.A. Stádium Kft.-vel közösen azt a célt tűzte ki, hogy – remélhetőleg hagyományt teremtve – meg-
szervezi az I. Magyar Nagyjavítási Konferenciát.

Az olaj-, vegy-, gyógyszer-, acélipari, erőművi és egyéb területen termelő vállalatok magas szintű termelési ka-
pacitás-kihasználtságának és üzembiztonságának növelése kiemelt követelményeket támaszt az üzemfenn-
tartásért felelős szervezeti egységek, belső és külső szolgáltatók felé. A nem tervezett leállások és a műszaki 
problémák megoldása, illetve a hosszabb időszaki főjavítások, nagyjavítások magas szintű megtervezése, az 
érintett időszakban elvégzendő beruházási, felújítási és karbantartási feladatok maradéktalan teljesítése ösz-
szehangolt csapatmunkát kíván a tervezésért, felkészülésért felelős termelő- és szolgáltató egységek dolgozó-
itól. Azelőzetes közvélemény-kutatásunk szerint mind a kiemelt megrendelői mind a szolgáltatói, alvállalkozói 
oldalon nagy igény van arra, hogy egy fórum keretében a problémák és azok okainak feltárásával, a jó példák 
megosztásával elkezdődjön egy valós együttműködés a piaci szereplők között.

Az együttműködést egymás megismerésével, kapcsolatépítéssel kell kezdenünk, a tudásmegosztást pedig ve-
zetők, szakértők előadásai, illetve kerekasztal megbeszélések révén érhetjük el. A kapcsolati háló kiépítése a 
továbbiakban lehetőséget teremthet mindannyiunk számára a széles körű kooperációra és információcserére, 
amely alapja egy szorosabb, hosszú távú együttműködésnek. Ezért számos, főként magyarországi cég karban-
tartási vezetőjét, a karbantartási szolgáltató egységek, vállalatok irányítóit, illetve az iparban újdonságot, fej-
lesztéseket kínáló cégek vezetőit kértük fel arra, hogy mutassák be pozitív tapasztalataikat és őszintén osszák 
meg a problémáikat, javaslataikat.

A felmerülő témák tárháza kimeríthetetlen. Néhány szemelvény ezek közül: korlátozott számú képzett munka-
erő, utánpótlási problémák; a kivitelező cégek megtartó erejének csökkenése; a leállási időszakok nagy cégek 
közötti összehangolásának hiánya; szakcégek számának csökkenése; stb.

A konferencia keretében az eszmecserén kívül lehetőségük lesz nemcsak gyár- és műhelylátogatáson részt 
venni, hanem megtekinthetik az egyik legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazó diagnosztikai labor 
bemutatóját is.

Amennyiben a program felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését. Kérjük, ossza meg meghívásunkat minél 
több kollégával annak érdekében, hogy létrejöhessen ez az összefogás!

Üdvözlettel a rendezvény főszervezői:

Köszöntő

Szabó Lajos
karbantartás vezető

BorsodChem Zrt.

Péczely György
ügyvezető

A.A. Stadium Kft.
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Mire számíthat?
Közel 20, a karbantartási és kivitelezési szakmában szakmában nagy tapasztalattal rendelkező előadó 
osztja meg tudását és mutatja be az általa ismert legjobb gyakorlatokat („Best Practices”).
Az előadások mellett üzemlátogatás, diagnosztikai bemutató, műhelylátogatás, workshopok és gálava-
csora színesíti a programot, de lehetőség nyílik majd kötetlen eszmecserére és a jelenlevő kiállítók meg-
tekintésére is. A konferencia ideális helyszín a kapcsolatok építésére, elmélyítésére. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a nagyjavítás időszakában elvégzendő beruházási, üzemviteli és karbantartá-
si típusú munkák problémáinak feltárására és megoldási lehetőségek keresésére. Szakmai partnerünk, a 
Magyar Ipari Karbantartók Szervezete segítségével indítjuk útjára a magyar karbantartartás, nagyjavítás 
fejlődését célzó programunkat.

Milyen ismeretekkel gazdagodhat?
Tartalomjegyzék

1. Nagyjavítások tervezési folyamata, lehetséges 
megközelítések

2. Nagyjavítások optimalizálásának lehetőségei
3. Nagyjavítások legfontosabb feladatai és kockázatai
4. Nagyjavítások előkészítése diagnosztikai eszközök 

támogatásával
5. Karbantartás fejlesztés az állapot és kockázat alapú 

stratégia alkalmazásával
6. Nagyjavítások kivitelezésének ellenőrzése
7. Nagyjavítások lebonyolításának ellenőrzése
8. Nagyjavítások elvégzése során szerzett 

tapasztalatok feldolgozása
9. Nagyjavítások a kivitelezők szemével – hogyan 

tehető hatékonyabbá az együttműködés
10. Munkavédelem a karbantartási területeken
11. A karbantartások biztonsági követelményei, 

előírások, szabályok
12. Évközi karbantartást támogató szakértői rendszerek
13. Karimakötésekkel szemben támasztott kritériumok, 

korszerű megközelítések
14. Korszerű diagnosztikai módszerek és megoldások
15. Irányítástechnikai megoldások a szelepek megfelelő 

karbantartásához
16. 3D információs modellek a nagyjavítások 

szolgálatában
17. A nagyjavításokban résztvevő alvállalkozók 

menedzsmentje
18. A nagyjavítás főbb problémái, lehetséges megoldások

A konferencia
program
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A főszervezőkről

Szabó Lajos
karbantartás vezető
BorsodChem Zrt.

Szabó Lajos – gépészmérnök, hegesztő szakmérnök, mérnök köz-
gazdász – a diplomaszerzést követően 1995-ben csatlakozott a Bor-
sodChem Zrt-hez. Pályafutásának első két  évét a BorsodChem Zrt. 
Gépészeti Karbantartó Üzeménél töltötte.
A karbantartásért felelős szervezetben egy 30 fős szakmai szerelő 
egység (csőszerelés, acélszekezetgyártás, javítás) vezetőjeként 
lehetősége volt a fenntartásért felelős szervezetet érintő szakmai 
és irányítási feladatokat megismerni, elsajátítani. A ’90-es években, 
sok termelő céghez hasonlóan, az akkori BorsodChem vezetése is  a 
karbantartás kiszervezése mellett döntött. Így 1997-ben, a gépészeti 
szakmáért felelős külsős céghez  –  Ongromechanika Kft. – csatlako-
zott, ahol a Kft és az anyacég többi egységével szorosan együttmű-
ködve járult hozzá a karbantartási tevékenység ellátásához. 
1998-től a Kft-nél, vállalakozás vezető pozícióban egy új területért 
(technológia, beszerzés, tenderezés, szerződés menedzsment, lo-
gisztika, megrendelői kapcsolattartás, alvállalkozói foglalkoztatás)  
lett felelős  közel nyolc évig. A karbantartási tevékenység visszaszer-
vezését követően a BorsodChem Karbantartás Koordinációs Irodáján 
gépészeti főmérnökként, majd az iroda vezetőjeként dolgozott.
2013-tól a BorsodChem  irányítástechnikai, gépészeti, folyamat auto-
matizálási, műszaki diagnosztikai  tevékenységéért valamint a külső 
alvállalkozói kapcsolatokért  illetve a társaság éves nagyjavításának 
koordinálásáért felelős szervezetét vezeti.

Péczely György
ügyvezető
A.A. Stádium Kft.

2007-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi ka-
rán végzett okleveles műszaki informatikusként, majd ettől az év-
től kezdve dolgozik Lean/TPM tanácsadóként. 2009-2011 között a 
Pannon Egyetemen szerez közgazdasági MsC fokozatot Vezetés és 
szervezés szakon, azóta pedig PhD képzésben vesz részt szintén a 
Pannon Egyetemen. 2014 nyara óta az A.A. Stádium Diagnosztikai 
és Menedzsment Kft. ügyvezetője. Szakmai feladata, első sorban 
ipari vállalatok karbantartásának, termelékenységének, hatékony-
ságának fejlesztése TPM, illetve Lean módszerekkel. Olyan válla-
latokkal dolgozott, dolgozik együtt, mint a Sanofi, a Jabil Circuit 
Magyarország Kft, a Forma Vitrum Kft, vagy a GE Lighting. Projekt-
jei során a termelési területek hatékonysági mutatói nem ritkán 
két számjegyű, fennmaradó fejlődést mutattak, mutatnak. Aktí-
van részt vesz a Lean kultúra, gondolkodásmód országos szintű 
elterjesztésében, évente négyszer házigazdája Lean-kluboknak, 
valamint előadásokat tart a témában a Pannon Egyetemen, a Kecs-
keméti Főiskolán, valamint a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki 
karán. Rendszeres előadója a Veszprémi Karbantartási Konferen-
ciának, társszerzője a 2012-ben megjelent Lean3 – Termelékeny-
ségfejlesztés Egységes Rendszerben című könyvnek, amely az 
első hazai tapasztalatok alapján íródott magyar nyelvű könyv a 
témában.
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Az előadók bemutatkozása

Somodi Gyula
Linde Gáz Magyarország Zrt.
karbantartási vezető

Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
és Közhasznú Nonprofit  Kft.
divízió igazgató

Zombori Zoltán
ISD Dunaferr Zrt.
karbantartás vezető

Zelena Tamás
BorsodChem Zrt.
irodavezető

Juhász Dávid
TÜV Rheinland InterCert Kft.
szakértő

Ambrus István
BorsodChem Zrt.
üzemvezető

Gátsik Attila
BorsodChem Zrt.
nagyjavítási projektvezető

Mezzey Péter
MOL Petrolkémia Zrt.
karbantartás vezető

Bartakovics Vojtech 
Mol Nyrt.
karbantartás vezető

Szabó Attila
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
karbantartási igazgató

Gyarmati István
BorsodChem Zrt.
osztályvezető

Mácsi Tibor
BorsodChem Zrt.
üzemvezető

Nagy József
Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSZ)
Felügyelő Bizottság elnöke

Magyar Lajos
Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSZ)
Berendezés Intenzív Tagozat elnöke

Purzsa Tamás
BorsodChem Zrt.
Vice President and
Chief General Engineer

Kandra Lajos
Burken Kft.
ügyvezető igazgató

Varga Viktor 
ALTEO Group
divízó vezető

Budai Róbert
BorsodChem Zrt.
senior menedzser TDI gyártás

Péczely György
A.A. Stádium Kft.
ügyvezető

Szabó Lajos
BorsodChem Zrt.
karbantartás vezető

A konferencia
előadói
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1. NAP
2017. március 8., szerda

8:00
Vendégek fogadása, beléptetés, regisztráció
Főporta / Radnóti Közösségi Központ előcsarok 

1. Plenáris szekció  Konferencia terem

9:00 Megnyitó és biztonsági előírások ismertetése

9:25
Nagyjavítási konferencia bevezető
Szabó Lajos, karbantartás vezető, BorsodChem Zrt.

9:55

Főjavítás tervezés és nyomonkövetés
az atomerőműben
Szabó Attila, karbantartási igazgató,
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

10:25 Kérdések–válaszok
10:30 KÁVÉSZÜNET  Előcsarnok

2. Plenáris szekció  Konferencia terem

10:50
3D információs modell használatának előnyei a 
vagyon menedzsment és az üzemeltetés területén
Kandra Lajos, ügyvezető igazgató, Burken Kft.

11:20 Kérdések–válaszok

11:25

Korszerű roncsolásmentes vizsgálatok 
alkalmazhatósága a nagyleállások 
hatékonyságának növelésére
Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér, divízió igazgató,
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

11:55 Kérdések–válaszok

12:00

MIKSZ bemutatkozása, stratégiai célok 
ismertetése, a karbantartó vállalkozások múltja, 
jelene, jövője
Nagy József, elnök, MIKSZ Felügyelő Bizottság; 
termelési vezérigazgató-helyettes, Budapesti Erőmű Zrt.
Magyar Lajos, tagozat elnök, MIKSZ Berendezés 
Intenzív Tagozat; ügyvezető igazgató, TLW Kft.

12:30 Kérdések–válaszok
12:35 EBÉD  Hotel BorsodChem
13:25 KIÁLLÍTÓK MEGTEKINTÉSE

14:15 Szekciótermek elfoglalása

Interaktív szekció - A csoport
Konferencia terem

14:20
Karima kapcsolatok szerelése és 
minőségbiztosítása (EN 1591)
Juhász Dávid, szakértő, TÜV Rheinland InterCert Kft.

14:50
Irányítástechnikai szelepmenedzsment a 
BorsodChem Zrt-nél
Ambrus István, üzemvezető, BorsodChem Zrt.

 Interaktív szekció - B csoport
Előadó terem

14:20

A 2016. évi nagyjavítás egyik kiemelt/kritikus 
feladata: komplett folyamatirányító rendszer
cseréjének megvalósítása
Zelena Tamás, irodavezető, BorsodChem Zrt.

14:50

Nagyjavítás tervezés fejlesztési lehetőségei a
BorsodChem Zrt-nél, a modern technológiák 
bevezetésének lehetősége, lépései
Gátsik Attila, nagyjavítási projektvezető, BorsodChem Zrt.

15:20 KÁVÉSZÜNET  Előcsarnok

3. Plenáris szekció  Konferencia terem

15:35
MOL–Dunai Finomító 2016. évi nagyjavításának 
tapasztalatai
Bartakovics Vojtech, karbanartás vezető, MOL Nyrt.

16:05 Kérdések–válaszok

16:10
A 2016. évi nagyjavítás kiemeltebb feladatai és 
tanulságai
Mezzey Péter, karbanartás vezető, MOL Petrolkémia Zrt.

16:40 Kérdések–válaszok

16:45
Karbantartás és munkavédelem
(kockázatértékelés)
Zombori Zoltán, karbanartási vezető, ISD Dunaferr Zrt.

17:15 Kérdések–válaszok, nap zárása

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Gálavacsora

2. NAP

2017. március 8., szerda

2017. március 9., csütörtök

  Konferencia terem
8:00 Csoportbontás és útbaigazítás

  Gyárterület

8:30

•  Gyártúra
•  Gépszerelő műhely bemutató
•  Diagnosztikai Labor bemutató
3 csoportban, 30-30 perces turnusokban

10:00 KÁVÉSZÜNET  Előcsarnok

1. Plenáris szekció  Konferencia terem

10:15
A karbantartási és projekt feladatok kihívásai 
kivitelezői szemmel
Lázár Arthur, ügyvezető igazgató, Pentstar Kft.

10:45
Workshop az előző nap témáiról, rövid- és hosszú 
távú tervekről

11:35

A 2017. év kiemelt beruházási feladata: VCM 
üzemi oxihidroklórozó reaktor tervezése, 
gyártása és telepítése
Purzsa Tamás, Vice President and Chief General 
Engineer, BorsodChem Zrt.

12:05 Kérdések–válaszok

12:10 EBÉD  Hotel BorsodChem

13:00 KIÁLLÍTÓK MEGTEKINTÉSE

19:10 Vendégvárás

19:30 Üdvözlés

19:45 Borvacsora

23:30 Vacsora tervezett vége

2. Plenáris szekció  Konferencia terem

13:50

Állapot és kockázat alapú nagyleállás tervezés és 
lebonyolítás
Somodi Gyula, karbantartási vezető, Linde Gáz 
Magyarország Zrt.

14:20 Kérdések–válaszok

14:25 KÁVÉSZÜNET  Előcsarnok

3. Plenáris szekció  Konferencia terem

14:50
Diagnosztika alapú karbantartás az energetikai 
berendezéseknél
Varga Viktor, divízió igazgató, ALTEO Group

15:10 Kérdések–válaszok

15:15

Nagyjavítás a termelő üzemek oldaláról (elmúlt 
évek szervezési optimalizálásai  a TDI gyártás 
üzemeiben)
Budai Róbert, senior menedzser TDI gyártás, 
BorsodChem Zrt.

15:45 Kérdések–válaszok

15:50
TPM a nagyjavítások szolgálatában
Péczely György, ügyvezető, A.A. Stádium
Diagnosztikai és Menedzsment Kft.

16:20 Kérdések–válaszok

16:25
Konferencia összefoglalása
Közös beszélgetés a résztvevőkkel

16:50 Konferencia zárása

A konferencia
program

ja
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Nagyjavítás Konferencia bevezető
Szabó Lajos, karbantartás vezető
BorsodChem Zrt.

A nagyjavítási időszakra való megfelelő felkészülés, a nagyjavítá-
si munkák megtervezése és ezen munkák kivitelezésének minő-
sége erőteljesen kihat a további időszak üzemeltetésére. Egyúttal 
döntő jelentőségű ez az időszak a beruházási és felújítás jellegű 
capex témák megvalósítása szempontjából is. 
A Megrendelő oldalon lévő termelő cégek és a Kivitelezői oldal 
képviselői évek óta egyre fokozódó  kihívásokkal küzdenek a napi 
üzemviteli, karbantartási feladatok és különösen a nem tervezett 
leállások és a tervezett főjavítások/ nagyjavítások lebonyolítása 
során. Sajnos hasonló a helyzet a kiemelt beruházási feladatok 
esetén is.
Hogyan tudnak e kihívásokkal az érintett vállalatok, kivitelezők 
megbirkózni? Hogyan lehet a szűkülő erőforrás piacon elérhető 
szakemberállományt pótolni? Milyen lehetőségek állnak a ren-
delkezésünkre abból a célból, hogy az érintett vállalatokkal kap-
csolatban álló külsős cégek megtartó erejét erősíthessük? Milyen 
kihívásokkal szembesült a BorsodChem és a termelő cégek zöme 
az elmúlt évek során? A fenti kérdésekre közösen kell megoldást 
találnunk a közeljövőben.

Előadásomban az alábbiakra szeretnék kitérni:        
• A konferencia szervezésének háttere, célja

• A nagyjavítás kritikus sikertényezői
• Problémák amelyekkel  a társaságunk működése során
 szembesül
• Az elmúlt évek tapasztalatai – optimalizálási területei
• Konkrét javaslatok az együttműködés területeire

Főjavítás tervezés és nyomon követés
az atomerőműben
Szabó Attila, karbantartási igazgató
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az atomerőmű karbantartása során felmerülő problémák és azok 
lehetséges megoldása.

3D információs modell használatának előnyei
a vagyon menedzsment és az üzemeltetés területén
Kandra Lajos, ügyvezető igazgató
Burken Kft.

A nagyjavítás, a kapacitásbővítés, áttervezés, logisztika vagy az 
energia audit, mind-mind olyan terület, ami felér egy hazárdjátékkal, 
akár a műszaki, akár a gazdasági oldalról nézzük a kérdést. Előrelát-
hatatlan eseményeket okozhat, hatalmas kockázatokkal járhat a nem 
megfelelő információk alapján megvalósuló lépések sora. Akár azt is 
mondhatjuk, hogy sötétben tapogatózva kell súlyos döntéseket hoz-
ni. A résztvevők közül bárkit megkérdeznénk, valószínű tudna élő 
példát mondani arra, mikor a legjobb erőfeszítéseik ellenére is a ter-
vezett folyamatok és mennyiségek még a közelében sem voltak a 
valósághoz. Két fő probléma merülhet fel: 

Az előadásokról
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• Valós és megbízható adatok, támpontok nélkül kell döntést hoz-
ni, akár nagyobb leállások, beruházások esetén is.

• Illetve, ha van is valamilyen adatuk, de fenntartásuk van a meg-
bízhatóságukkal kapcsolatban, vagy olyan jellegű az adat, hogy 
abból mérnöki kimutatások, anyagmennyiségek, csőszakaszok 
érintett elemek, entitások lekérdezése és listázása bonyolult, 
időigényes lenne.

A 3D információs modell megbízható alap lehet egy nagykarbantar-
tásnál, egy áttervezésnél, de akár egy hirtelen üzemleállás esetén 
is. Teljes körű, fokozatosan kiépíthető megoldásunkkal az elkészü-
lő intelligens 3D modell támogatást nyújt a későbbi átalakítások, 
funkcióváltások hatékony megvalósításához, valamint az egység 
üzemeltetéséhez, karbantartásához. Előadásunkban több esetta-
nulmányon keresztül mutatjuk be a 3D információs modellben rejlő 
gazdasági, műszaki megtérüléseket, előnyöket.

Karima kapcsolatok szerelése 
és minőségbiztosítása (EN 1591)
Juhász Dávid, szakértő
TÜV Rheinland InterCert Kft.

A karimás kapcsolatok menedzselése az utóbbi időben kapott több 
figyelmet, hiszen a környezetvédelem, energiahatékonyság és 
teremelés biztonság miatt azok megfelelősége kulcs fontosságú 
tényező lehet a javításokat követő időszakokban és a termelési pe-
riódusokban.

Előadásomban a  TÜV Rheinland bemutatásán túl, a karima kötések: 
• szerelési hibái és azok következményeit (ipari balesetek)
• szakmai elvárásokat Nyugat-Európában

• vonatkozó szabványt
• szerelés munkabiztonsági faktorait
• minőségi szempontokat
• az oktatás felépítését (témakörök, időtartama, vizsga)
• megszerzett tanúsítvány bemutatása és kiállításának módját
• referenciákat kívánok bemutatni, ezzel is segítve a karima
 tömítések hibáiból adódó problémák hatékony elkerülését.

Korszerű roncsolásmentes vizsgálatok
alkalmazhatósága a nagyleállások
hatékonyságnak növelésére
Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér, divízió igazgató
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Társszerző(k): Rózsahegyi Péter, Méhész István, Mátyási Ede

Az előadás egy olyan több éves projektsorozat eredményeit és ta-
pasztalatait foglalja össze, amelynek a célja korszerű roncsolás-
mentes vizsgálati módszerek alkalmazhatóságának bemutatása 
és elemzése volt a MOL Dunai Finomítónál.

Karbantartás és munkavédelem
(kockázatértékelés)
Zombori Zoltán, karbantartás vezető
ISD Dunaferr Zrt.

Az előadás célja, hogy erőteljesebb figyelmet irányítson a karban-
tartási tevékenységen belüli munkavédelmi folyamatokra. Miért és 
hogyan kell, kellene végrehajtani és nyomatékosítani a munkavé-

A konferencia
előadásai
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delmi kockázatértékelést a karbantartásban.  Megpróbálva hagyo-
mányt teremteni, hogy a hasonló konferenciákon a jövőben legyen 
egy-egy munkavédelemmel kapcsolatos előadás.

Irányítástechnikai szelepmenedzsment
a BorsodChem Zrt-nél
Ambrus István, üzemvezető
BorsodChem Zrt.

Társszerző: Pogány Károly, művezető

• Szelep menedzsment bevezetése előtti állapot
• Rendszer kifejlesztése
• Eddigi eredmények
• További fejlesztési lehetőségek

A 2016 évi nagyjavítás egyik kiemelt/kritikus fel-
adata: komplett folyamatirányító rendszer cseré-
jének megvalósítása
Zelena Tamás, irodavezető
BorsodChem Zrt.

Egy 20 éve működő folyamatirányító rendszer (DCS) cseréjének 
okai/menete/konklúziója:
• A csere vagy továbbfejlesztés lehetőségének műszaki és gaz-

dasági kérdései
• Az új rendszer kiválasztása
• A megoldandó műszaki feladatok a csere során (pl. a meglévő/

maradó elemekhez való illesztések)

• Egy 20 éves rendszer tervei a változás menedzsment vagy 
annak hiánya és kihatása a projektre

• Műszaki és időbeli rizikók, valamint az ezekre adott válaszok
• A csere elkészült, viszont…

Nagyjavítás tervezés fejlesztési lehetőségei a
BorsodChem Zrt-nél, a modern technológiák 
bevezetésének lehetőségei, lépései
Gátsik Attila, nagyjavítási projektvezető
BorsodChem Zrt.

A nagyjavítás kezelése, mint projekt. Rövid bemutató a projekt 
(nagyjavítás tervezés) evolúciójáról a BorsodChemnél. Néhány 
fejlesztési lehetőség, törekvés bemutatása vitaindítóként.

Fő irányvonalak: 
• hatékonyság növelés (adminisztráció csökkentés,
 rendszer integráció)
• együttműködés lehetőségek a tervezésen

MOL-Dunai finomító 2016. évi
nagyjavításnak tapasztalatai
Bartakovics Vojtech, karbantartás vezető
MOL Nyrt.

Társszerző(k): Mozga Tamás

MOL-Dunai finomító 2016 évi nagyjavítás csomagja a finomító tör-
ténetében a legnagyobb nagyleállás (NL) jellegű kihívás volt. 
52 napos átfutási idővel számolva több mint 600 nyomástartó 
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edény vizsgálati terve, 57 forgógép preventív karbantartása, több 
mint 3000 mérőkör ellenőrzése, illetve több mint 11 km csővezeték 
cseréje lett beütemezve. 45 kivitelező lett bevonva és csúcsidőben 
több mint 2000 dolgozó állt helyt. 
NL kapcsán több új folyamatelem került bevezetésre:  integrált 
nagyleállási modell alkalmazása, új módszertan a pótmunkák ke-
zelésére és nyomon követésére, nyomáspróba (inertgáz) ütemter-
vezés és koordináció.
Az előadás rövid áttekintést ad a projekt előkészületi munkáiról, ki-
vitelezés során felmerült nehézségekről és ezekből adódott tanul-
ságokról.

MIKSZ bemutatkozása, stratégiai célok 
ismertetése, a karbantartó vállalkozások
múltja, jelene, jövője
Magyar Lajos, MIKSZ Berendezés Intenzív Tagozat elnöke
Nagy József, MIKSZ Felügyelő Bizottság elnöke

Az I. Nagyjavítási Konferencia célja a „nagyjavítási ipar” körüli prob-
lémák őszinte felvetése és megvitatása. A Magyar Ipari Karbantar-
tók Szervezete ehhez a kezdeményezéshez csatlakozik előadásá-
val oly módon, hogy megpróbálja összefoglalni a szolgáltatói és 
megrendelői oldalon tapasztalható legjelentősebb nehézségeket, 
legnagyobb kihívásokat. Mely faktorok jelentenek kockázatot a 
megrendelések kiadásában, elnyerésében, mely tényezők nehe-
zítik a feladatokra való pályáztatást, pályázást, milyen akadályok 
gördülnek a karbantartási munkák elvégzése útjába és hogyan ér-
tékelik a szolgáltatók és a megrendelők a jelenlegi piaci helyzetet, 
a hosszú távú kilátásokat. Miben látják a kiutat, milyen lépések 
lennének szükségesek ahhoz, hogy a hazai karbantartási szakma 

megerősödjön, hogy regionális és globális szinten is versenyké-
pessé váljon. Előadóink több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek 
az ipar ezen területéről, és ismerik azt mint megrendelők és szol-
gáltatók is.

A 2017. év kiemelt beruházási feladata: VCM 
üzemi oxihidroklórozó tervezése - gyártás és 
telepítése
Purzsa Tamás, Vice President and Chief General Engineer
BorsodChem Zrt.

A nagyjavítási időszak kritikus időszaknak minősül a kulcs – ki-
emelt beruházási feladatok teljesítése szempontjából is. Sok eset-
ben az új berendezések telepítése, felkészülés egy későbbi beru-
házási időszakra, illetve a berendezés cserék kizárólag ebben az 
időszakban hajthatók végre. 
Az alvállalkozók szempontjából szintén kihívásokkal szembesü-
lünk, hiszen a bevonható vállalakozók köre sok esetben ugyanaz, 
mint amely vállalkozók az egyéb: üzemviteli, karbantartások mun-
kák esetében szóba jöhetnek.
Korlátozottak a lehetőségek a speciális szolgáltatások, például 
nagyméretű berendezések szállítása, daruzása esetében is.  
Előadásomban egy valós 2017. évi projekt kritikus pontjait, a terve-
zés, felkészülés és kivitelezés kulcstényezőit kívánom bemutatni, 
kitérve a: 
• tervezési fázis és ezzel kapcsolatos tapasztalatokra
• karbantartási és üzemeltetési tapasztalatok figyelembevéte-

lének fontosságára az új beruházások, berendezés telepítések 
bonyolítása során  

• projektmenedzsment szerepére és alkalmazására

A konferencia
előadásai
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• projekt konkrét bemutatására
• a kivitelezés sikertényezőire, specialitásaira

A BorsodChem gépészeti karbantartási
tevékenységének és gépszerelő műhelyének
bemutatása
Mácsi Tibor, üzemvezető
BorsodChem Zrt.

A Központi Karbantartó Üzem tevékenységi körének bemutatása:
• szakcsoportok
• telephelyek
• karbantartott berendezések
• rendelkezésre álló eszközök
• speciális feladatok
A gépszerelő műhely bemutatása.

Diagnosztikai vizsgálatok bemutató
Gyarmati István, osztályvezető
BorsodChem Zrt.

Társszerző: Samu Tamás

• Az Anyagvizsgáló Laboratórium feladatai, szervezetben
 elfoglalt helye
• A laboratórium minőségirányítási rendszere
• Miért van szükség NAH Akkreditációra
• A laboratórium tevékenységi köre, alkalmazott vizsgálati
 módszerek:

– Statikus berendezések vizsgálata
– Forgógép vizsgálatok
– Káresetelemzés
– Trendanalízis

• A laboratórium feladatai a nagyjavítás időszakában:
– Felkészülés a nagyjavítási feladatok elvégzésére,
 a tervezés folyamata
– Különleges vizsgálati módszerek alkalmazása

• Összefoglalás

Nagyjavítás a termelő üzemek oldaláról (elmúlt 
évek szervezési optimalizálásai  a TDI gyártás 
üzemeiben)
Budai Róbert, senior menedzser TDI gyártás
BorsodChem Zrt.

Az elmúlt évek leállási tapasztalatai alapján feltárt nehézségek a 
TDI üzemekben, azokra tett intézkedések, további fejlődési lehető-
ségek.

A 2016. évi nagyjavítás kiemltebb
feladatai és tanulságai
Mezzey Péter, karbantartás vezető
MOL Petrolkémia Zrt.

Társszerző(k): Viszóczki István, Bognár István

A 2016-os nagyjavítások bemutatása, műszaki tartalom meghatá-
rozása, tervezése, előkészítése és kivitelezése. A felmerülő problé-
mák, tanulságok, megoldások bemutatása.

Állapot és kockázat alapú nagyleállás
tervezés és lebonyolítás megvalósítása
Somodi Gyula, karbantartási vezető
Linde Gáz Magyarország Zrt.

Előadásommal a célom, hogy bemutassam a Linde Gáz Magyaror-
zág Zrt. kazincbarcikai levegőbontó üzemén keresztül szemléltet-
ve a nagyleállási filozófiák változtatását kezdve a merev ciklusú 
karbantartásoktól egészen a kockázat és állapotfüggő nagyle-
állás tervezésig. Szemléltetném a külső gazdasági kényszerek 
hatásait, illetve bemutatnám a vállalatnál használatos segédle-
teket, melyek segítségével mára eljutottunk 2 évről a 6 éves cik-
lusig. Az előadás során a lebonyolítás veszélyei között említeném 
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a megrendelő és szolgáltató vállalatok kooperációja körüli nehéz-
ségeket illetve az egyre nehezebb kivitelezői elérhetőséget.

A karbantartási és projekt feladatok
kihívásai kivitelezői szemmel
Lázár Arthur, ügyvezető igazgató
Pentstar Kft.

A Pentstar Kft. több magyarországi nagyipari létesítményben végez 
beruházási, felújítási és karbantartási feladatokat.
Az ügyvezető igazgató előadásában az elmúlt évek tapasztalatai 
és jelen problémák áttekintésével fogja a kivitelező oldal képviselő-
jének szemüvegén keresztül megvilágítani a főbb gyengeségeket.
A problémákra rövid és hosszú távó megoldásokkal is javaslatot 
tesz.

Diagnosztika alapú karbantartás
az energetikai berendezéseknél
Varga Viktor, karbantartás divízió igazgató
ALTEO Group

Az ALTEO Group ma már a magyar energetikai szektor egyik vezető, 
komplex Smart Energy Management szolgáltatásokat nyújtó vál-
lalkozása. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló erőforrásokon, 
illetve magas hatásfokú szénhidrogén alapuló energiatermelés-
re; az energia kis- és nagykereskedelemre; az iparvállalatok szá-
mára nyújtott Smart Energy Management szolgáltatások biztosí-
tására, különös tekintettel az energetikai rendszerek telepítésére, 
üzemeltetésére és karbantartására. A Sinergy Kft. az ALTEO Group 
tagjaként több, mint 15 éves üzemeltetői és karbantartói tapasz-
talattal rendelkezik. Tevékenységét a legkorszerűbb eszközökkel 
és szakképzett munkavállalókkal végzi.
Előadásunkkal az ALTEO szolgáltatás portfóliójának, eredményei-
nek ismertetésén felül, szeretnénk bemutatni a nagykarbantartá-
sok végrehajtása során tapasztalt nehézségeket, kritikus terüle-
teket, illetve jó gyakorlatainkat.
Az általunk karbantartott technológiákat, az alkalmazott diag-
nosztikai módszereket (rezgésdiagnosztika, terepi műszerezés, 
villamos diagnosztika, anyagvizsgálat, termográfia), eredménye-
ket. A diagnosztikai tevékenység szerepét a tervezhető karbantar-
tásoknál, megbízhatóságra, állásidőkre, költségekre, alvállalko-
zói kockázatok csökkentésére gyakorolt hatását. A karbantartást 
támogató integrált szakértői keretrendszerünket, az általunk 
alkalmazott munkaengedélyezési rendszert, valamint referenci-
áinkat.

TPM a nagyjavítások szolgálatában
Péczely György, ügyvezető
A.A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.

A nagyjavítások során fellépő leterheltség kezelhető kifinomult 
szervezési, tervezési módszerek alkalmazásával, illetve enyhít-
hető a karbantartási feladatok számának csökkentésével.
Ez utóbbi alatt nem azt értjük, hogy szükséges és fontos karban-
tartási feladatokat ne végezzenek el, hanem azt, hogy az üzeme-
lés során úgy használják, kezeljék, tartsák karban berendezései-
ket, hogy ezek a nagyjavítási igények ne is merüljenek fel.
Vagyis más szóval az üzemeltetés során előzzék meg a hibák ki-
alakulását.
Vonják be a kezelőket, hogy megfelelően használják a berende-
zéseiket, végezzenek rendszeres gondozási, ápolási, ellenőrzési 
feladatokat, és tanulják meg felismerni a legapróbb rendellenes-
ségeket is.
Alakítsanak ki olyan karbantartási rutinokat, amelyek megaka-
dályozzák a fokozott tönkremenetelt valamint műszaki elemzé-
seken alapuló fejlesztésekkel küszöböljék ki a legjellemzőbb mű-
szaki problémákat.
Hozzanak létre mérőszámokat, és alkalmazzanak diagnosztikát, 
amelyek segítenek előre jelezni a gépállapotok romlását.
Pontosan ezt a célt szolgálja a TPM, amely óriási segítséget je-
lenthet a vállalatoknak a nagyjavítások feladatmennyiségének 
csökkentésében és egyben a gépállapot megóvásában, fejlesz-
tésében.

A konferencia
előadásai
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Résztvevői információ

Kiállítói információ

Kapcsolatépítési lehetőségek

Regisztráció

Jelentkezési határidő: 2017. február 28., kedd 16:00 óra

Regisztrációs lap a www.aastadium.hu/mnjk oldalról tölthető le!

Vendégek fogadása, beléptetés

• Cím: BorsodChem Zrt. főporta
 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
• 2017. március 8. – 8:00-tól 
• 2017. március 9. – 7:30-tól

BELÉPÉS CSAK FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY FELMUTATÁSÁVAL!

Kiállítás nyitva tartása

• 2017. március 8. szerda  9:00 – 17:00
• 2017. március 9. csütörtök  10:00 – 16:30

Megnyitó

Csatlakozzon hozzánk már a program elejétől kezdve és hallgassa 
meg Ön is Alex Liu a BorsodChem Zrt. vezérigazgatójának megnyi-
tóját.

Dohányzás

A BorsodChem tevékénységéből adódóan a társaság területén
SZIGORÚAN TILOS a dohányzás!

Rendezvényünkön részt vesz számos hazai kiemelt termelő válla-
lat képviselője. Szolgáltatóként nem is találhatnánk ennél kiválóbb 
alkalmat arra, hogy bemutassa szolgáltatásait, szaktudását, refe-
renciáit. Az üzleti kapcsolatok építésének leghatékonyabb módja a 

személyes találkozás. A rendezvény mindkét napján külön idősza-
kot szentelünk a kiállítókkal való ismerkedésre, amikor is lehető-
ség nyílik a személyes bemutatkozásra és a kínált szolgáltatások-
kal elérhető előnyök bemutatására.

Az I. Magyar Nagyjavítási Konferencia kiváló lehetőség a kapcso-
latépítésre. A konferencia mindkét napjának programját úgy ala-
kítottuk ki, hogy bőven legyen alkalom kötetlen beszélgetésekre, 
nyílt eszmecserére. Az ebédet követő egy órában, a gálavacsora 

során is lehetőség nyílik kapcsolatépítésre, de a workshopokat, a 
látogatói programokat is úgy alakítottuk ki és magát a konferenci-
atermet is rendeztük be, hogy segítse az ismerkedést, információ 
megosztást.

BorsodChem Zrt.

BorsodChem Zrt.

Hotel
BorsodChem

Autóbusz pályaudvar
Bus Station

Városi Tűzoltóság
Urban Fire Brigade

Főporta
Main Entrance

Radnóti Közösségi Központ
Radnóti Community Centre
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Radnóti Közösségi Központ
A konferencia helyszíne

Hotel BorsodChem
Ebéd, gálavacsora helyszíne,  
lehetséges szállás

Parkoló
Ingyenes parkolási lehetőség

Főbejárat
Belépés a BorsodChem Zrt.  
területére

Konferencia helyszínek

BorsodChem Zrt.

BorsodChem Zrt.

Hotel
BorsodChem

Autóbusz pályaudvar
Bus Station

Városi Tűzoltóság
Urban Fire Brigade

Főporta
Main Entrance

Radnóti Közösségi Központ
Radnóti Community Centre

Hotel ajánló

A regisztrációs díj nem tartalmazza a szállást, ezt a résztvevők önállóan intézik!

Hotel BorsodChem***

3700 Kazincbarcika,
Szent Flórián tér 2.

info@hotelborsodchem.hu
www.hotelborsodchem.hu

Ambrózia Étterem és Panzió***

3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni út 41.

info@ambroziapanzio.hu
www.ambroziapanzio.hu

Hotel Lukács Superior***

3700 Kazincbarcika,
Mátyás király út 50.

info@hotellukacs.hu
www.hotellukacs.hu
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