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Az ISO5500x „szabvány trió” vagyon 
gazdálkodási megközelítése 

 ISO55000 – fogalmak, magyarázatok 
 ISO55001 – az vagyon gazdálkodási rendszer 

követelményei 
 ISO55002 – szektor, eszköz, tevékenység specifikus 

követelmények és útmutatások a bevezetéshez és 
működéshez  



Az ISO5500x „szabvány trió” vagyon 
gazdálkodási megközelítése 

 Vagyon: minden, a „karbantartással” 
összefüggésben álló fizikai, szellemi vagyon, 
illetve adat/információ. 

 Vagyongazdálkodás: tevékenységek az 
eszközökkel elérhető értékek érdekében 

 Vagyongazdálkodási rendszer: a tevékenységek 
összehangolása, célok kijelölése, erőforrás 
allokáció 
 



A szabvány logikája 
Léteznie kell, egy olyan vezetési rendszernek, amely 

 Meghatározza, miként állítanak elő az eszközök értéket a vállalat 
számára 

 Az értékek alapján célokat tűz ki az eszközök kezelése számára 
 A célok eléréséhez irányvonalakat, szabályokat határoz meg 
 Az irányvonalak alapján stratégiát készít 
 A stratégiát lebontja operatív tervekké, folyamatokká, műszaki 

beavatkozásokká, beruházásokká… 
 Mindezt támogatja információs rendszerrel, tréningekkel, 

keresztfunkciós teamek felállításával 
 Ellenőrzéseket és beavatkozásokat végez a tevékenység fejlesztésére 

Nem ismeretlen logika, ugye? 



Mire emlékeztet? 
 Misszió 
 Vízió 
 Stratégia 
 Stratégiai terv 
 Operatív terv(ek) 
 Tevékenység és rendszer ellenőrzése fenntartása 
A klasszikus vállalti célrendszer meghatározásra.  
 A vállalatok alkalmazzák eszközeikre a klasszikus 

menedzsment elveket! 



Az VG és VGR (Vagyongazdálkodási rendszer) 
hatóköre 

Érték 
realizálása 

VG politika, 
célok kitűzése, 
VG folyamat az 

eléréshez 

A kezelt 
eszközök köre  

Az VGR az következő diákon írt alapelvek 
megvalósítása. 



Az ISO5500X elemei 
1. Azonosított működési környezet 
2. Vezetés 
3. Tervezés 
4. Támogatás 
5. Működés, működtetés 
6. Teljesítmény értékelés 
7. Fejlesztés 
 



A szervezet működési környezete  
  Külső, belső környezet és érintettek elvárásainak 

azonosítása 
 Írásban kell lefektetni a stratégiai vagyongazdálkodási 

tervet (SAMP), amely tartalmazza: 
 VGR (Vagyongazdálkodási rendszer) irányelveit  
 Az eszközportfóliót 
 VGR céljait és 
 tevékenységeit 

 Azonosított eszközök, kezelésük irányelvei, és célja(i), 
ezek alapján stratégiai terv. 



Vezetés 
 Irányelv amely részletezi 

 Szervezeti célokat 
 Megadja az VGR célmeghatározás kereteit 
 Tartalmazza az VGR alkalmazásának követelményeit 
 Tartalmazza az VGR folyamatos fejlesztésének gondolatát 

 Legyen 
 A szervezeti működéséhez illeszkedő 
 Más irányelvekhez igazodjon 
 Tisztázza az eszközpark és az egyes eszközök besorolását, és 

sajátosságait 
 Leírt, kihirdetett, elérhető, rendszeresen felülvizsgált  

A felső vezetés köteleződjön el az eszközmenedzsment létrehozás és 
működtetése mellett, adja meg a műszakiak számára az EMR 
kereteit, igazítsa azt a vállalati célokhoz. 



Tervezés 
 A tervezés során meg kell határozni és dokumentálni: 

 Azokat a módszereket és kritériumokat, amelyek alapján az VGR 
tevékenységeit kijelöljük és az erőforrásokat biztosítjuk 

 Az eszköz kezelés módszereit, folyamatait 
 Mit kell konkrétan tenni 
 Mennyi erőforrás szükséges 
 Kiket kell bevonni a feladatokba 
 Mikor kell elvégezni a teendőket 
 Milyen pénzügyi és szakmai kötelezettségeket jelent 
 Hogyan kell az eredményeket értékelni 
 Mindezt egy célszerű időtávon 
 A felülvizsgálat rendszerességét 
 Az eszközök azonosítását, kockázataik megbecslését 

 

Léteznie kell egy éves tervnek, amely tisztázza mely 
eszközökre, milyen taktikát alkalmazunk,  az milyen 
konkrét tevékenységeket jelent, milyen gyakorisággal, és 
kiket hogyan mozgósítunk. 



Támogatás 
 Erőforrások biztosítása 
 Személyei hozzáértés fejlesztése 
 Tudatosság kialakítás 
 Információs rend kialakítása 
 Dokumentumok 

 Erőforrások tervhez rendelése, az érintettek szakmai 
kompetenciájának felmérése/fejlesztése, érintettek széles 
körének képzése és bevonása a folyamatokba, rendszeres 
tájékoztatás az eszközökkel kapcsolatosan, a folyamatok 
technikák dokumentálása. 



Működtetés 
 Követni kell a terv megvalósulását, beválását.  
 Valamint követni kell az eszközök kockázatának esetleges 

változásait is 
 Ha bármilyen változtatást akarunk végrehajtani, a 

bevezetés előtt mérjük fel mit okozhat 
 Ha netán kiszervezi a vállalat valamely tevékenységét, azt is 

erős kontroll alatt kell tartani (jogok és kötelezettségek 
tisztázása, a külső szaktudás „megszerzése”) 

A kijelölt tevékenységek végrehajtása, és nyomon 
követésük (teljesülés, beválás, szakmai alaposság). Az 
eszközök ill. a környezet változásának követése.  



Teljesítmény értékelés 
 1. szint: eszközök teljesítménye, a gazdálkodási rendszer 

hatékonysága, kockázatkezelés hatékonysága 
 2. szint: rendszeres önaudtiok, önellenőrzések 
 3.szint: vezetői felülvizsgálatok 

 A felsővezetők rendszeresen vizsgálják felül az VGR működését, 
eredményeit, megbízhatóságát 

 Kitérve az előző vizsgálatok óta bekövetkezett változásokra 
 Vizsgálják meg a tervektől eltéréseket, valamint 
 a korrektív akciókat 
 a mérési és önaudit eredményeket 
 az esetleges kockázati profil változásokat 
 a folyamatos továbbfejlesztés lehetőségeit 

Az eszközökkel kapcsolatos teljesítmény 
mérőszámok meghatározása, mérése, kiértékelése, 
a tevékenységek önauditja és a rendszer  vezetői 
értékelése. Mindezek dokumentált megléte. 



Fejlesztés 
 Eltérések, helyesbítések 
 Megelőző akciók 
 Folyamatos fejlesztés: 

 Szükséges folyamatosan fejleszteni az VGR pontosságát, 
megbízhatóságát, és hatékonyságát 

 A teljesítmény mérések/monitorozás, az önauditok és a 
vezetői felülvizsgálatok alapján 

Az előző mérések/értékelések alapján beavatkozás: 
tervbe, tevékenységbe, rendszerbe. 



Milyen változásokat hoz(hat) mindez? 
 A szabvány nem kötelező 
 Van olyan ISO szabvány , amelyik igen? 
 De, ha alkalmazni szeretné egy cég: akkor már igen 
 Kötelezettségeket és egyben lehetőségeket is jelent 
 Nem ad konkrét pénzügyi, könyvelési és műszaki 

instrukciókat 
 Első sorban a vezetőség figyelmét irányítja rá a vagyon 

(eszköz)gazdálkodás és alapvető elemei fontosságára 
 



Lehetőségek a változtatásra - 1 
Környezet: stratégiai terv készítése a külső és a belső 
környezet valamint az érintettek elvárásainak figyelembe 
vételével 
 Mire fókuszáljon a „karbantartás”? 
 Hogyan priorizálja a berendezéseit/eszközeit, a 

vagyonelemeket? (kockázatbecslés) 
 Milyen taktikákat alkalmazzon/rendeljen az eszközökhöz? 

(taktikák, ERCM, PF) 
 Milyen személyzeti feltételek merülnek fel? (tudásmátrix) 
 Milyen további eszközigény merül fel? (szerszámok, 

eszközök, gépek, szoftver, műszer…) 
 



Lehetőségek a változtatásra - 2 
Vezetés: a vezetőknek meg kell fogalmazni világosan a 
rendszer céljait, működési kereteit, hozzá kell illeszteni 
a cég folyamataihoz/részlegeihez 
 Ne csak egy ember (pl. karbantartás vezető) „kapja a 

nyakába” 
 A vezetők világos célkitűzéssel adjanak irányt 
 Partizánakció helyett integrált erőfeszítés 
 Keretek megadása 
 Diagnosztikával szembeni elvárások  

 Találati arány, alkalmazott módszerek… 



Lehetőségek a változtatásra - 3 
Tervezés: részletes éves terv készítés, leírás, kihirdetés 
 Éves karbantartási terv heti bontásban, a feladatok 

részletezésével 
 Termelő berendezésekre 
 Létesítmény fenntartásra 
 Kiszervezett feladatokra? 

 Állapotvizsgálati ütemterv 
Támogatás: 
 „A karbantartás oldja meg!” – helyett, a feladatokhoz szükséges 

erőforrások biztosítása: 
 Létszám 
 Részlegek bevonása 
 Képzések megvalósítása 
 Információs/dokumentációs rend kialakítása 



Lehetőségek a változtatásra - 4 
Működtetés: a terv következetes végrehajtása 
 Pl: termelés és karbantartás összehangolásával 
 A terv ésszerű módosításával 
Teljesítmény értékelés: eszközök, rendszer hatékonyságának, 
eredményeinek mérése, és kiértékelése 
 OEE, RÁ, Tervnek való megfelelés, Yield, bekövetkezett 

meghibásodások 
  eredmény- és folyamatmutatók  
Fejlesztés: beavatkozás az előzőek alapján 
 Terv módosítása  
 Eszközök átsorolása (kockázat szempontból) 
 Több erőforrás mozgósítása, eszköz vásárlás, külső bevonása, 

képzések, új módszerek keresése 



Kérdések? 

További kérdések esetén: 
Fekete Gábor  
tpm tanácsadó 
tpm@aastadium.hu 
20/973-2866 
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