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2013. első félévére tervezett programok

„Az év karbantartója” cím

Megalakulás:

Előző hírlevelünkben örömmel jelentettük be szervezetünk létrehozását. Sajnos a jog útvesztőin még mindig nem sikerült átjutnunk,

így működésünk a mai napig a cégbírósági bejegyzés hiánya miatt nem “hivatalos”.  Néhány hiányosságot pótoltunk, a nevünket is

módosítani kellett. Ezeket a feladatokat már elvégeztük, így bízunk abban, hogy a jogi folyamat lassan befejeződik és teljes erőnkkel
a szakmai munkára koncentrálhatunk.

Az eltelt időszak:

A megalakulástól eddig eltelt hónapokban is folyamatosan dolgoztunk, több konferencián is részt vettünk előadóként és hallgatóként
is. Elnökségünk stratégiai tervet alakított ki, elképzeléseket módosított, sok-sok feladatot határozott meg az elkövetkezendő
időszakra.

Nyílt programot is szerveztünk, ahol nem csak a tagjaink vehettek részt. Ezt a Közszolgáltatói és Közlekedési Tagozat elnökének,
Gyerkó Józsefnek a segítségével, közreműködésével szerveztük, ahol egy éjszakai metró látogatáson, bemutatón vettek részt az
érdeklődők februárban. A résztvevőktől pozitív visszajelzéseket kaptunk, érdekesnek és hasznosnak ítélték meg a rendezvényt.
Mivel a létszám korlátozott volt, és többen érdeklődtek, mint ahány főt a programon vendégül láthattunk, ezért az ismétlését
tervezzük.

Veszprémi Karbantartási Konferencia:

2012. június 4-5-én, immár 24. alkalommal rendezték meg a hazai karbantartó társadalom krémjét évről-évre összegyűjtő
Veszprémi Karbantartási Konferenciát. Idén is, a korábbi évekhez hasonlóan magas színvonalú előadásokat hallhattak, s rengeteg, a

saját vállalatánál is alkalmazható tudással gyarapodtak a résztvevők. Megismerkedhettünk a legújabb karbantartási technológiákkal,
információt kaptunk a karbantartási rendszerek fejlesztési irányairól, beszámolókat hallgattunk arról, hogy nagy hazai vállalatok

hogyan „teszik rendbe” karbantartásukat és bepillantottunk abba, hogy hogyan legyünk a gépünk mellett saját magunk, testünk-
lelkünk kiváló karbantartója is. Válaszokat kaptunk arra, hogy merre halad a világ karbantartása, hogy Európa és Észak-Amerika

nagyvállalatai, szakemberei merre mozdulnak, melyek a kibontakozó új trendek. Természetesen az előadások közötti szünetekben is
pezsgett az élet. Új ismeretségek alakultak ki, névjegykártyák cseréltek gazdát, hogy az így megszerzett kapcsolati tőke értéke rövid

időn belül a szakemberek vállalati karbantartásának fejlődésében jelenjen meg. Az esemény amúgy is jelentős szakmai nívóját emelte
az ünnepi vacsorán átadott „Az év karbantartója” cím.

Mindent összevetve, idén sem bánhatta meg senki a részvételt, hasznos, értékes programon vehettünk részt. Érdemes lesz a jövő év
júniusának elején is ellátogatni Veszprémbe, hiszen a XXV. Veszprémi Karbantartási Konferencia huszonötödik, jubileumi

rendezvénye nem csak szakmailag, de minden más szempontból is különleges csemegének ígérkezik.

Eseménynaptár:  2012. második félév

Július 06:                     Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. Véggázhasznosító Erőmű látogatás Tiszaújváros
   Magyar Lajos (Berendezés intenzív tagozat)

Augusztus 24.               Elnökségi ülés Szeged

Augusztus 30:               Energiagazdálkodás
   Kondics Imre (Invo-Ráció Zrt.)

Szivárgásvizsgálat



Szivárgásvizsgálat
   A.A. Stádium Kft

Szeptember 04:           A karbantartás stratégia szintű átalakítása a Grundfosnál
   Nyeste Zsolt (Gépipari tagozat)

Szeptember közepe:     Nyomás alatt levő tartályok és csővezetékek online javítása.
   Wendy Zhao Az Euromaintenance 2012 legjobb előadója cím birtokosa

Szeptember 27-28.      Nyomdaipari Egyesület találkozója (Debrecen)

Október eleje              Szabványok és Karbantartás

   Haba József  (Magyar Szabványügyi Testület)
PAS-55 (A helyes karbantartási gyakorlat nemzetközi ajánlás) ismertetése
   Németh Anikó, dr. Péczely György (A.A. Stádium Kft.)

Október 17:                Diplomától a Ph.D-ig
   Dr. Gaál Zoltán (Kutatási, fejlesztési és szolgáltatási bizottság)

November 07:             A létesítmény üzemeltetés jelenlegi helyzete, kérdései.
   Korcz Kálmán (Létesítmény-fenntartási tagozat)

November 30:            A vasúti járművek karbantartása
   Dr. Csiba József (Oktatási bizottság) 

A vasúti járművek karbantartásának meghatározó tényezői napjainkban

   Malatinszy Sándor

A VMMSzK Járművizsgálati Osztály tevékenysége és a járművek karbantartása
   Pálfi Csaba

December 04:              Az M3-as metróvonal műszaki problémái
Éjszakai metró látogatás

   Gyerkó József (Közszolgáltatói és közlekedési tagozat)

Tervezett programok: 2013. első félév

Gyógyszergyártás és kötődő karbantartási módszerek
   Horváth Zoltán (Gyógyszeripari tagozat)

Társadalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának szakmai napja

Szolgáltatói tagozat szakmai napja

Jubileumi Veszprémi Karbantartási Konferencia

Minden rendezvényünk pontos időpontjáról, helyszínéről és a részvételi lehetőségekről előzetes értesítést, meghívót küldünk ki.

Programjainkon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Tagjainknak kedvezményes részvételt biztosítunk minden általunk szervezett

eseményen.

„Az év karbantartója” cím

„Az év karbantartója” címet Hadzsi Sándor, a Mátrai Erőmű ZRt. Karbantartási főosztályvezető helyettese nyerte el,  a díj a XXIV.

Veszprémi Karbantartási Konferencián, 2012. június 4-én került átadásra.

Hadzsi Sándor érdeme, hogy az erőművi karbantartási állásidők csökkentek, a kazánok üzembiztonsága jelentősen javult. Több

fiatal vezető köszönheti neki karrierje indulását.

Szeged, 2012. június 11.

dr. Péczely György

     MIKSz elnök



Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége felkeltette az érdeklődését, kérjük, jelezze
azt a peczelygyorgy@aastadium.hu e-mail címen! Várjuk jelentkezését, tegyük együtt eredményesebbé a hazai

vállalatok karbantartását, hatékonyabbá és biztonságosabbá munkájukat!

mailto:peczelygyorgy@aastadium.hu

