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Dr. Deák Csaba[ 1. ] – Berényi László[ 24. ] – Tállai Attila[ 13. ] – Nagy Zoltán[ 11. ] –
Rémiás Tamás[ 6. ]

Karbantartás-menedzsment és m szaki felügyelet folyamatszemlélet átalakítása

A PROJEKT INDÍTTATÁSA

A TVK ZRt. (továbbiakban: TVK) a MOL Csoport tagjává válva folyamatosan alkalmazkodik a
Csoporton belüli irányítási sajátosságokhoz. Az átalakulás keretében fokozatosan térnek át a jelenleg
használt, számos interface-szel rendelkez irányítási rendszerekr l az SAP alkalmazására. A
stratégiai- és folyamatmenedzsment csoport koordinációjával pedig megkezd dött a TVK folyamat-
struktúrájának áttekintése, újragondolása és felvételezése.

A folyamattérkép a MOL részér l rendelkezésre áll, mely egyrészt elvi, másrészt – követend –
módszertani példaként rendelkezésre áll. A felvételezés korai szakaszán bebizonyosodott, hogy
számos, els sorban szakmai feladatra vonatkozó folyamat esetében legfeljebb az elnevezések
adaptálhatóak, a tartalom nem. A TVK folyamatait tehát önállóan kell felvételezni.

A MOL Csoport tagjává vált továbbá a szlovák Slovnaft, melynél szintén megkezd dött az irányítási
rendszer reformja. Elvárásként fogalmazta meg a fels vezetés a folyamatok teljes összhangját és
átjárhatóságát, így a TVK és a Slovnaft fejlesztései szoros iterációban vannak egymással.

1. ábra MOL-TVK-Slovnaft
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A FELADAT DEFINIÁLÁSA

A TVK esetében ezres nagyságrend! folyamatok felvételezésér l van szó. A Miskolci Egyetem az
ImKKK szervezetével két területen kapcsolódott be a munkába:
- karbantartás-menedzsment;
- m!szaki felügyelet.
E két terület a MOL Csoport minden tagjánál megvannak, ugyanakkor jelent sen eltér m!szaki
tartalommal. Összetettsége miatt a karbantartás-menedzsment kérdése emelhet ki, mely a szervezeti
kiszervezések (outsourcing) révén részben TVK-n kívüli (ugyanakkor MOL Csoporton belüli)
vállalkozóhoz került.

Kikerült a TVK ellen rzése alól a munkák végrehajtása, továbbá a menedzsment feladatok és
felel sségek egy része is. A probléma összetettsége éppen ebb l adódik. Különösen a gyors reagálást
igényl feladtok, üzemzavarok, esetleg balesetek kezelésében és felderítésében az összefonódás
fokozódásával egyre nehezebb a kompetenciákat meghatározni. A végs felel s minden esetben a
TVK karbantartás menedzsmentje, illetve áttételesen a termelés (aki átveszi és m!ködteti a
kimeneteket), a végrehajtásba ugyanakkor korlátozott a beleszólásuk.

A karbantartás-menedzsment gyakorlati megvalósítását nem könnyíti meg az integrált irányítási és
informatikai rendszer sem. A TVK-n belül az ún. BPCS rendszer használatos, a partnernél pedig
SCALA. A kett közötti kapcsolat megteremthet , de az redundanciával, kézi munkával és számos
hibafelülettel jár.

A feladat, melyben az ImKKK szakért i is részt vesznek szakmai moderátorként, a két terület
folyamatainak felvételezése:
- az alkalmazott gyakorlatnak megfelel en;
- a MOL módszertanának figyelembe vételével;
- a kompetenciák és felel sségek pontos rendezésével.

A MOL által alkalmazott módszertan az IDS-Scheer AG által kifejlesztett, és egyre szélesebb körben
alkalmazott ARIS módszertanon, valamint annak megvalósítását támogató ARIS Toolset szoftveren
nyugszik.

AZ ARIS MÓDSZERTANA

Az ARIS módszertana a folyamatok rendszerezésében, áttekintésében és ábrázolásában nyújt hathatós
segítséget. Alaplogikája az IBM-nél alkalmazott BSP eljárás, mely alapján az üzleti folyamatokat
el ször TOP-DOWN (felülr l lefelé történ tervezés) módszerrel, majd BOTTOM-UP (lentr l felfelé
tervezés) módszerrel határozza meg. El bbi a folyamatok „durva” definiálására, valamint a közöttük
lév :

- id beli,
- logikai,
- dokumentációs és
- szervezeti kapcsolatok
-

meghatározására alkalmas, utóbbi pedig a „finom” részletek kidolgozására.
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Az ARIS módszertana – SQL-alapú programozási megoldással, link-ek révén – egyszer!en teszi
lehet vé a folyamatok közötti teljes és szabad átjárást. A folyamatok több szint! szervezhet sége is
rendelkezésre áll, mellyel az áttekinthet ség biztosított.
A programozási megoldás a folyamat-alkotók között is lehet séget biztosít a különböz csoportosításra.
Ennek megfelel en elkülönítetten jelenik meg:

- tevékenységek, funkciók és kapcsolataik;
- dokumentációs hierarchia;
- szervezeti felépítés.

2. ábra ARIS ház

Ábrázolás-technikájában az ARIS szigorúan kötött szabályokat definiál a tartalomra és a formára
egyaránt. Az ábrázolás alapelemei az események és a tevékenységek, melyek egymást követik (az
értelemszer! események természetesen elhagyhatóak). Ezekhez kapcsolódnak a kompetenciák
egyértelm! megadásával A dokumentációs rendszer és a szervezeti felépítés elemei. Lehet ség van a
folyamat-rajzolás közbeni definíciókra is, melyek utólag helyezhet ek el a többi rendszerben.

3. ábra ARIS ábra

Funkció

Esemény

Adatkör (CL)

Adatkör (CL)

Szervezeti egység
Bemen 

adatok

Kimen 
adatok

Kapcsolódó egység

és/vagy személy

Esemény Esemény
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A TVK-IMKKK FELVÉTELEZÉSI GYAKORLATA

A folyamatok gyors és hatékony felvételezéséhez a résztvev k területenként (karbantartás-
menedzsment, m!szaki felügyelet) egymással párhuzamosan m!köd munkacsoportokat alakítottak
ki, melyek mérföldköveken és határid kön belül maguk alakították ki munkarendjüket. A csoportnak
tagjai:
- a szakterület képvisel i;
- a stratégiai- és folyamatmenedzsment csoport szakért je;
- az ImKKK szakért je.

A csoportok munkájának menetrendje az alábbi lépésekben vázolható:
1. El z leg elkészített, jóváhagyott – vagy javítandó – folyamatok áttekintése, pontosítások tétele. Az
áttekintés jelent ségét fokozza, hogy lehetnek hasonló tevékenységek a napi folyamatokhoz, így a
kapcsolódó elvárások el re áttekinthet ek.

2. Folyamat-lista áttekintése. A TVK el zetesen készített egy folyamat-listát és –szerkezetet, mely
alapot jelent a munkához. E lista azonban túl részletes, számos analóg módon lefutó, vagy
összevonható folyamatot tartalmaz. A készlet-elemzés és értékelés például minden karbantartási
folyamatnál külön al-folyamatként szerepelt. Ezeket els körben integráltuk a folyamatokba, az
analógiák azonban azt er sítették, hogy egy általános, minden más folyamatba „belinkelhet ”
megoldást kell kidolgozni.

3. Folyamat áttekintése. Lényegében egy irányított interjú, melynek során a szakterület képvisel i – az
ARIS kötöttségei nélkül – felvázolják a f tevékenységeket és kritikus pontokat. Err l rövid, bels 
használatú jegyzet készül, ami megalapozza a folyamatlépések definiálást.

4. Folyamat eseményeinek és tevékenységeinek definiálása. Ebben a lépésben kerül meghatározásra a
tevékenységi váz, továbbá a nyitó- és befejez kapcsolatok. A kés bbiekben ennek a módosítására
szükség lehet, elindulásképpen azonban a csoportmunka gyakorlata azt mutatta, hogy csak akkor halad
a felvételezés megfelel ütemben, ha egy vázat el re látnak a tagok.

5. Szervezeti résztvev k és kompetenciák meghatározása. A tevékenységben részt vev végrehajtó,
közrem!köd , információt kapó vagy felel s szervezeti egységek és posztok kapcsolása a
tevékenységekhez. E téren a lehet ségek kötöttek, mivel kizárólag a TVK által el re definiált elemek
használhatóak. Gyakran a kompetenciák meghatározása során derül fény arra, hogy tevékenységek
összevonhatóak, vagy éppen szét kell bontani  ket.

6. Dokumentációs kapcsolatok és támogató rendszerek meghatározása. A szervezeti kompetenciákkal
együtt ez a lépés adja meg a folyamat valódi tartalmát. Ennek megfelel en felvételezésük a
leghosszabb id t veszi igénybe, s t ezek kerülnek leggyakrabban módosításra is. Szabályként kell
követni, hogy bemen dokumentum csak az lehet, ami valahol keletkezik (pontosabban ami már
keletkezett, azaz rendszerbe felvitt). Mindez feltételezi a kapcsolódó folyamatok áttekintését is, mely
lehetetlenné válik, ha azok még nem is léteznek.
A támogató rendszerek a különböz informatikai megoldások moduljai és tranzakciói, melyeket
szintén rögzítenünk kell.

7. Folyamat áttekintése. Az elkészült folyamat jóváhagyásra való átadás el tti áttekintése, a napi közös
munka zárása.

8. Folyamat rögzítése ARIS Toolset segítségével. Az eddigi munka „papíron”, illetve táblán történik.
Az ARIS-adatbázis nem elérhet a munkavégzés helyszínén (licence-hiány miatt), így hatékonyabb a
munkavégzés hagyományos módszerekkel. A folyamatokat a csoport stratégiai- és
folyamatmenedzsment csoport szakért je rögzíti, majd  intézkedik a jóváhagyásról (TVK-n belül és a
MOL Csoport szintjén egyaránt).
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9. Folyamat fordítása. A Slovnaft-kapcsolat miatt igény van a folyamatok kétnyelv! megjelenítésére.
Ezt az ImKKK szakért k végzik el.

TOVÁBBI LÉPÉSEK

A folyamatok felvételezése nem zárható le a fenti lépésekkel. Bár egy-egy folyamat elkészül,
véglegesíteni akkor lehet  ket, ha már látjuk az összes szakterületi és kapcsolódó folyamatot is, azok
tevékenységi, szervezeti és dokumentációs igényeivel együtt. Ez természetesen feltételezi a
folyamatos kapcsolattartást a többi folyamat-felvételez vel és szakterületi képvisel kkel egyaránt.
További lépés – az angol verziók alapján – a MOL Csoport szint! teljes összehangolás, a
redundanciák kisz!rése.

KIHÍVÁSOK A MUNKA SORÁN

A folyamatok felvételezése során számos kihívással kellett és kell számolni.
A kezdeti szakaszban a felvételezés üteme igen lassú volt, mely részben a csoport összeszokásának,
részben a pontos ismeretek hiányával magyarázható.
A vezetés által elvárt ütemezési szintet a munka el rehaladásával sem sikerült elérni, és általánosan
elmondható, hogy az nem is érhet el. A két szakterület összetettsége, bonyolultsága, továbbá az el re
kit!zött folyamatok közötti összevonások mentén nehéz darabra meghatározott irányszámokkal
dolgozni. Az eredetileg rögzített folyamat-lista mentén az el rehaladás megfelel , ez azonban nem
fordítható le a jóváhagyott (tulajdonképpen „végleges”) folyamatokra, különösen a munka folyamán.

A felvételezési munkát tovább bonyolította, hogy a karbantartást küls , de csoporton belüli vállalkozó
látja el. Az  aktivitása nem a TVK tevékenységét jelenti, így a karbantartási feladatok végrehajtása
például egyetlen tevékenységgé zsugorodik össze az ábrákon, még ha szakmailag dönt is. Egyre
inkább fokozódik az igény, hogy keressünk megoldást az  tevékenységeinek internalizálására is.
Ehhez MOL Csoport szint! döntés szükséges, hiszen az elvárás beavatkozást jelent az alkalmazott
módszertanba is.

A munka el rehaladásával egy további, alapvet kihívással is szembe kellett nézni. A MOL csoport
átszervezései során további átalakítások várhatóak a szakterületeken, így els megközelítésben a
végzett munkánk értelmetlenné vált. Azonban az átszervezésekre még nem került sor, így a
felvételezett folyamatok alapul szolgálhatnak a változás hatékony menedzseléséhez.
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Dr. Szintay István[ 18. ]– Dr. Deák Csaba[ 1. ] – Tóth Tamás[ 6. ] – Leskó Anett[ 10. ]

Autóipari vállalat ellátási láncának fejlesztése

A verseny többé már nem a szervezetek, hanem az „ellátási láncok” között zajlik, ezek hatékony

menedzselése (ellátási lánc menedzsment - SCM) a versenyel nyök megszerzésének és a szervezeti

teljesítmény javításának fontos eszközévé vált. Elméleti alapokra építve az ImKKK innovatív
szervezetek kutatási programon belül indult 2005-ben egy kutatás, melynek célja a kooperációs

kutatási partner ellátási láncának, ezen beül beszállítói hálózatának fejlesztése.

Azóta, amióta a verseny többé már nem a szervezetek, hanem az „ellátási láncok” között zajlik, a
hatékony „ellátási lánc menedzsment” (SCM) a versenyel nyök megszerzésének és a szervezeti
teljesítmény javításának egyik legfontosabb eszközévé vált.

1.ábra: Az ellátási lánc m!ködtetésének 4 eleme (forrás: Michael Hugos Essentials of Supply Chain

Management, John Wiley & Sons, 2003 45. oldal)
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