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Előzmények és státusz: A hazai karbantartó társadalom igényeinek eleget téve számos iparvállalat, egyetem,
szakmai szolgáltató és beszállító dolgozóinak részvételével 2011-ben indítottuk el a MIKSz-et. A szervezet
bejegyzése folyamatban van, a legfontosabbat, a szakmai működést azonban már megkezdtük. A bejegyzést

némileg nehezíti a Társasági Törvény év végi módosulása és a hivatalok még nem kialakult jogszabály értelmezési
rendje.

A vezetőség: A MIKSz bizottságokból és tagozatokból áll, amelyeknek a vezetői egyben a szervezet elnökségi

tisztét is betöltik. A MIKSz vezetősége munkáját társadalmi munkában végzi.

Funkció/Bizottság/Tagozat Név Munkahelye

Elnök dr. Péczely György A.A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.

Elnökhelyettes
és a Kutatási, fejlesztési és

szolgáltatási bizottság elnöke

Dr. Gaál Zoltán
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
Szervezési és Vezetési Tanszék

Ellenőrző és Etikai Bizottság elnöke Dr. Dúll Sándor Debreceni Egyetem, Műszaki Kar

Társadalmi és szervezeti
kapcsolatok bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,
Szervezési és Vezetési Tanszék

Oktatási bizottság elnöke Dr. Csiba József
MÁV Zrt. Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató
Központ

Élelmiszer tagozat elnöke Gajzer Tibor
Hungrana Keményítő- és Izocukorgyártó és
Forgalmazó Kft.

Gyógyszer tagozat elnöke Horváth Zoltán Chinoin zRt. a Sanofi csoport tagja

Gépipari tagozat elnöke Nyeste Zsolt GRUNDFOS Hungary Kft.

Nyomda tagozat elnöke Horváth Szabolcs SCA Packaging Hungary Kft.

Közszolgáltatói és közlekedési

tagozat elnöke
Gyerkó József Budapesti Közlekedési Zrt.

Létesítmény fenntartási tagozat
elnöke

Korcz Kálmán Kraft FM Üzemeltetési és Szolgáltató Kft.

Eszköz és szoftver tagozat elnöke Harnisch József Grimas Ipari Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói tagozat elnöke Kisdeák Lajos
Mol-Lub Kenőanyag Gyártó Forgalmazó És
Szolgáltató Kft

Berendezés Intenzív tagozat elnöke Magyar Lajos Trans Lex Work Kft.

Titkár Lippai Katalin A.A. Stádium Diagnosztikai és Menedzsment Kft.

A szervezet küldetése:



Folyamatosan törekszünk arra, hogy tagjaink fejleszthessék az eszközök karbantartását és menedzsmentjét
tekintettel arra, hogy e tevékenység

a versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából stratégiai fontosságú a vállalatok és szélesebb
értelemben a nemzetgazdaság számára, valamint
növeli a megbízhatóságot és a biztonságot.

Mindezzel igyekszünk jelentősen hozzájárulni Magyarország versenyképességének javításához, a

technológia- és tudásintenzív ipari tevékenységek magyarországi elterjedéséhez és megerősödéséhez, a
fenntartható fejlődéshez, az emberek és a környezet védelméhez és végső soron a jobb életminőséghez.

A cél elérése érdekében:

Az eszközök menedzsmentjéhez és fenntartásához kapcsolódóan szakmai hálózatot hozunk létre és
működtetünk.

Terjesztjük a karbantartással kapcsolatos legjobb gyakorlatot és a benchmarking eredményeket.
Fórumot teremtünk tagjainknak, ahol megoszthatják tudásukat és tapasztalataikat.
Minőségi eseményeket, továbbá vállalat és kiállítás látogatásokat szervezünk.
Publikáljuk elért eredményeinket a különféle kommunikációs csatornákon keresztül.
Serkentjük az innovációt és aktívan részt veszünk a terület kutatásában.
Célzott akciókkal segítjük a karbantartási tevékenységgel kapcsolatos közmegítélést, valamint a magyar
mérnöki tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi értékítélet javulását.
Bátorítjuk a fiatalságot, hogy tanulmányaik és munkájuk területe a karbantartás legyen.
Lobbizunk a döntéshozók és a politika irányában.
Elismerésre javasoljuk a karbantartás és eszközmenedzsment szakembereit.
Értékelési rendszert alakítunk ki a karbantartás és az eszközmenedzsment területén.
Kapcsolatot tartunk a hasonló hazai és nemzetközi szervezetekkel.
Képviseljük a magyar ipari karbantartó társadalmat a nemzeti és nemzetközi eseményeken.

Vezetőségi ülés 2012. január 20-án: Az első szakmai jellegű találkozónak a MÁV Zrt. Vasúti Mérnöki és
Mérésügyi Szolgáltató Központ adott otthont.

A vezetőség tagjai ismertették elképzelésüket a hozzájuk tartozó szakterület menedzseléséről, illetve a
jövőben az általuk szervezésre kerülő szakmai rendezvényekről.
A jelen állapotban legfontosabb stratégiai pontok:

A jogi megalakulás.
A létszám bővítése, amelynek fő eszközei:

Szakmailag értékes és vonzó rendezvények megtartása.
Rendszeres híradás a MIKSz-ről.

Hírlevelek
Web lap (www.miksz.org)
Kiállítás a Hungexpo egyes rendezvényein

Személyes toborzás
Olyan szakmai stratégia, irányvonal, működés megfogalmazása, amely hosszú távon vonzóvá teszi a

MIKSz tagságot.
Kapcsolatfelvétel hazai és külföldi szakmai szervezetekkel

A jelenlegi elnökség megbízatását egy évre – az intenzív szervezetépítés idejére – vállalta, ezt követően a tagság új
elnökséget választ vagy a meglévő elnökségi tagokat megerősíti megbízatásukban.

Aktuális, tervezett és ajánlott programok:

2012. február: Szakmai látogatás a BKV-nál (ld. külön)

2012. március: Karbantartás és a Szabványok Rendszere (Budapest)

Vezetőségi ülés (Tatabánya, Grundfos)



2012. április: Műszeres vizsgálatok a minőségi karbantartás szolgálatában

2012. május: Szervezeti és vállalati kultúra fejlesztése a karbantartásban és karbantartással

14 – 16.: EuroMaintenance 2012, Karbantartási konferencia és kiállítás, Belgrád

29 – 31.: National Forum on Maintenance - Karbantartási konferencia, Csorba tó, Szlovákia

2012. június: 4 – 5.: Nemzetközi Karbantartási Konferencia, Veszprém

6.:  MIKSz szakmai közgyűlés, Veszprém

hónap vége: Karbantartás a nyomdaiparban

Meghívó: Szakmai látogatás a BKV-nál

METRÓ LÁTOGATÁS PROGRAMJA

A Magyar Ipari Karbantartók Szövetsége – előzetes terveinek megfelelően – rendszeres kihelyezett programokkal
kívánja elősegíteni tagjai számára a tapasztalatcserét, egymás tevékenységének jobb megismerését. Ennek első
akciójaként a budapesti metró területén, üzemi tereiben tervezünk éjszakai látogatást.

A látogatás időpontja: 2012. február 24.

Találkozás: 2012. február 24. 22:00-kor a metró Deák téri állomás gyalogos aluljáró felőli bejáratánál.

A tervezett program:

M2 vonal Deák tér mozgólépcső gépház
légkezelő gépészeti berendezések
áramátalakító

polgárvédelmi szükség-energiaellátó rendszer (dízel gépház)

főszellőző berendezés
hírközlési szerelvényszoba

M2 vonal Központi Forgalmi Menetirányító
metró pálya és pálya menti berendezések

szolgálati vonattal átvonatozás az M2-M3 vonal közötti összekötő alagúton

A látogatáson maximum 35 főt tudunk biztonsággal kalauzolni, ezért a jelentkezéseket érkezési sorrendben

fogadjuk. Amennyiben több jelentkező is lenne, a programot az ősz folyamán tudjuk megismételni.

Kérjük, hogy jelentkezésüket a gyerkoj@bkv.hu e-mail címre, valamint a Lippai Katalin (Magyar Ipari
Karbantartók Szövetsége) info@miksz.org e-mail címre is küldjék meg. Tekintettel arra, hogy a metró üzemi

tereiben csak belépési engedéllyel lehet tartózkodni, a jelentkezőktől nevükön kívül lakcímük, édesanyjuk nevének
és születési adataik megadását is kérjük.

Jelentkezési határidő: 2012. február 15.

Részvételi díj: 1 eFt MIKSz tagoknak és 5 eFt nem MIKSz tagoknak. (Aki aláírja a belépési nyilatkozatot, annak
1 eFt)

Belépési nyilatkozat

Aki tagja kíván lenni a MIKSz-nek, kérjük, kitöltve postán küldje vissza a mellékelt belépési nyilatkozat

valamelyikét. (Éves tagdíj 15 eFt). A belépés magánszemélyként vagy cég képviseletében lehetséges. Ha
cégként kíván tagja lenni a MIKSz-nek, akkor a belépési nyilatkozathoz eredeti cégkivonatot és aláírási

címpéldányt, illetve 2 tanúval hitelesített engedélyt, hozzájárulást kell csatolni.

Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szövetségének tevékenysége felkeltette az érdeklődését,

mailto:gyerkoj@bkv.hu
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kérjük, jelezze azt a peczelygyorgy@aastadium.hu e-mail címen! Várjuk jelentkezését, tegyük együtt

eredményesebbé a hazai vállalatok karbantartását, hatékonyabbá és biztonságosabbá munkájukat!
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