
Fókuszban
 Hogyan hozzuk ki berendezéseinkből a maximumot? – Az OEE és helyes alkalmazása  
 Saját karbantartási rendszer érettsége: élbolyba, középmezőnybe tartozik, vagy sereghajtó 
az Önök karbantartása?  ISO5500X: mérhetőbb lesz-e az eszközgazdálkodás az új szabványok 
bevezetésével?  Karbantartási stratégiák: Hogyan mérhető a karbantartás hatékonysága? 
 Tudásmenedzsment és képzés fontossága a karbantartásban: Hogyan történjen  
az átörökítés?  Diagnosztizálás szerepe: Rezgésmérés, infra technika és a hozzájuk tartozó 
eszközök

Mérőszámok és  
költséghatékonyság

budapest, 2017. június 15-16.

Karbantartási 
stratégiáK

Jöjjön el Ön is, ha  

gyakorló szakemberként  

szeretné

felfrissíteni, aktualizálni, bővíteni szakmai  

ismereteit

fejleszteni az ehhez a munkához is szükséges  

menedzsment készségeit

hatékonyabbá tenni a karbantartást

leküzdeni a problémákat, amelyek a  

tudásátörökítés területén jelentkeznek

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301

lovasi.eniko
Öntapadó jegyzet
október 10-11.
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k A nAp előAdójA:  
Az A.A Stádium Kft. ügyvezetője: ifj. péczely györgy

830  regiSztráció

850  megnyitó 

900  HogyAn HozzuK Ki  
berendezéSeinKből  
A mAximumot? – Az oee éS 
HelyeS AlKAlmAzáSA 
 Milyen hatékonyak a berendezéseink?
 Milyen felújításokkal, beavatkozásokkal javíthatunk 

hatékonyságukon?
 Hol a hatékonyság határa?
 Hogyan értelmezzük az OEE-t? - Klasszikus és gya-

korlati megközelítés
 Hogyan használjuk az OEE-t eszközparkunk haté-

konyságának javítására?

1030 KávéSzünet 

1100  saját Karbantartási 
rendSzer érettSége:  
élbolybA, Középmezőnybe 
tArtoziK, vAgy SeregHAjtó 
Az önöK KArbAntArtáSA? 
 Mérhető-e a karbantartás?
 Milyen dimenziókat kell vizsgálni a karbantartás 

értékelése során?
 Létezik "világszínvonalú karbantartás"?
 Mi lehet az összehasonlítás alapja?
 Hogyan mutassuk ki a karbantartási rendszerünk 

gyengeségeit?
 Hogyan változtathatunk a gyengébb képességeken?

1230 ebédSzünet 

1330  iSo5500x: mérHetőbb 
leSz-e Az eSzKözgAzdál-
KodáS Az új SzAbványoK 
bevezetéSével? 
 Az ISO5500X rendszerek logikája
 Új ismeretek az eszközgazdálkodásban, vagy csak 

menedzsment elemek erősödése?
 Mérhető képességek az eszközgazdálkodás folya-

matában?
 Az eszközgazdálkodás értéklánca

1500  KávéSzünet 

1530  Karbantartási straté-
giáK: HogyAn  
mérHető A KArbAntArtáS 
HAtéKonySágA? 
 Mi a kapcsolat a meghibásodások kialakulása és a 

karbantartási stratégiák között? 
 Hogyan segítenek a mutatószámok a tervezhető-

ségben?
  Hogyan generálódnak ezek a mérőszámok?
  Mit érdemes mérni és mit nem?
 Mekkora kiesést jelent, ha elromlik a berendezés? 

Mennyi az üzemidő kiesés?
 Karbantartásra milyen mérőszámokat lehetne beve-

zetni konkrétan, és azt hogy lehet pontosan mérni?
 Milyen mutatókat használjunk, ha a klasszikus MTTR 

és MTBF nem szolgálnak sok információval?
 Karbantartási hibastatisztikák és az ehhez szüksé-

ges adatgyűjtési rendszer, illetve az ehhez tartozó 
kiértékelési rendszer

 Milyen tartalék alkatrész gazdálkodási módszerek 
vannak?

 Mi szerint történik az alkatrészek raktározásának 
folyamata, és milyen az optimális alkatrész gazdál-
kodás?

 Hogyan képezzünk alkatrész bázis, tartalék anya-
gokat, illetve mi határozza meg, hogy tartsam, vagy 
ne tartsam az alkatrészt?

1700  Az elSő nAp vége 

k arbantartási stratégiák 2017

rendezvényünk szólni kíván
 termelő nagyvállalatok karbantartási, beruházási, műszaki,  

illetve létesítmény Fenntartási vezetőinek  gyárigazgatóknak,  
ügyvezetőknek  megbízhatósági vezetőknek  

 termelési vezetőknek

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301

lovasi.eniko
Öntapadó jegyzet
október 10. kedd



830  regiSztráció

850  megnyitó 

900  tudáSmenedzSment 
éS KépzéS fontoSSágA A 
KArbAntArtáSbAn: HogyAn 
történjen Az átöröKítéS? 
 Mennyire képzett a karbantartó, vagy a mérnök? 
 Hogyan tarthat lépést a technika fejlődésével pár-

huzamosan a képzés is? 
 Hogyan tudjuk megosztani, menedzselni a tapasz-

talatokat és a szakmai tudást? 
 Hogyan őrizzük meg azt a tapasztalatot és tudást 

a karbantartásban, amely az üzemeltetési idő alatt 
összegyűlt? 

 Hogyan adjuk tovább ezeket az új kollégáknak? 
 Hogyan lehet képzettebb a munkaerő? 
 Milyen képzési formák vannak? 
 Milyen tananyag szerint? 
 Hol történnek a képzések? 
 Mi a szerepe a gyakorlati és az elméleti képzésnek? 
 Milyen arány a megfelelő? 
 Tantermi vagy mentori legyen?

Előadó: egyeztetés alatt

1030 KávéSzünet 

1100  diAgnoSztizáláS  
Szerepe: rezgéSméréS, 
infrA tecHniKA éS  
A HozzájuK tArtozó  
eSzKözöK 
 Milyen mérőszámokat használjunk a műszaki diag-

nosztika hatékonyságának mérésére? 
 Milyen diagnosztizáló rendszereket használnak az 

iparban (kiemelve az infra technika és a rezgésdi-
agnosztikai alkalmazási lehetőségeit)? 

 Miben speciális a szerszámgépek diagnosztikája? 
 Milyen létjogosultsága van a diagnosztikának ott, 

ahol alacsonyabb bonyolultságú rendszerek vannak? 
 Érdemes-e teljes diagnosztizálást végezni, vagy 

elég csak a kritikus területen? 
 Milyen gazdaságossági szempontjai vannak, főleg 

egy nem folyamatosan termelő üzemben?

Előadó: egyeztetés alatt

1300  ebédSzünet 

1400  Karbantartás  
A mol-nál: gyAKorlAti  
válASzoK A Szeminárium 
felvetéSeire 
 A MOL alkalmazott karbantartási stratégiák és azok 

változásai
 Alkalmazott helyi és központi mérőszámok
 Milyen tartalék alkatrészeket tartsunk raktáron és 

hogyan döntsük el, hogy mi legyen raktáron?
 A szervezetben lévő tudás/tapasztalat átadása, ok-

tatása 
 Alkalmazott diagnosztikai módszerek a MOL-nál

Előadó: Keszán Ladislav, Group Maintenance 

support Manager, MOL Group

1530  KávéSzünet 

1600 KereKasztaL- 
beszéLgetés  
Az előAdóKKAl 
 A szeminárium összegzése
 Karbantartási tapasztalatok megosztása
 Mutatószámok és mérőszámok gyakorlati alkalma-

zásairól
 Költséghatékonyság és költségkontroll és a min-

dennapokban

résztvevők: a két nap előadói

1700  A máSodiK nAp vége

k arbantartási stratégiák 2017 június 16.  péntEk
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www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301

lovasi.eniko
Öntapadó jegyzet
október 11. szerda

lovasi.eniko
Öntapadó jegyzet
Előadó: Tóth Gábor, Műszaki és karbantartási vezető (Engedélyeztetés alatt)

lovasi.eniko
Öntapadó jegyzet
Előadó: Tóth Gábor, Műszaki és karbantartási vezető (Engedélyeztetés alatt)
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FIzEtés, VIsszaLépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRdésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Lovasi Enikő +36 70 314 2941

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RészVétELt ENgEdéLyEzŐ/ELRENdELŐ szEMéLy
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

adMINIsztRatíV kapCsOLattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HELyEttEsítŐ szEMéLy3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMLÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

RészVétELI díj 2017. ÁpRILIs 28-Ig kEdVEzMéNy 2017. ÁpRILIs 29-tÓL

karbantartási stratégiák 219.000,- 30.000,- 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOpORtOs kEdVEzMéNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

SI7006

Karbantartási stratégiák
június 15-16. Budapest
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