
Hírlevél 2012. július

Bejegyzett szervezet vagyunk!
Küldetésünk
Tevékenységünk
Hogyan lehetnek szervezetünk tagjai?
2012. augusztusától tervezett programjaink

Júniusi hírlevelünkben még a megalakulás buktatóiról írtunk olvasóinknak. Most már a ténylegesen, jogerős határozat alapján
bejegyzett szervezetünkről számolhatunk be.

Szervezetünk adatai: 
Adószám: 18291740-1-06
Székhely: 6723 Szeged, József A. sgt. 130.

Küldetésünk
A Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének küldetése a magyar ipar versenyképességét, műszaki biztonságát és fenntartható
fejlődését szolgáló, az európai kiválóságnak megfelelő színvonalú tevékenység kifejtése a tudásátadásban a karbantartó
szakmai, társadalmi presztízsét építő elkötelezett munkatársak támogatásával, összefogásával.

Tevékenységünk:

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

Terjesztjük a karbantartással kapcsolatos legjobb gyakorlatot és a benchmarking eredményeket.
Fórumot teremtünk, ahol tagjaink megoszthatják tudásukat és tapasztalataikat.
Magas színvonalú szakmai eseményeket szervezünk, továbbá vállalati és kiállítás látogatásokat.
Szakmai fórumokon publikáljuk elért eredményeinket.
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 és a karbantartási mérnöki szakma képviselőit, hogy tanulmányaik és tudományos munkájuk
területe a karbantartás legyen. Segítjük őket a diplomamunkában, Tudományos Diákköri tevékenységben és a

tudományos fokozat (Phd.) megszerzésében.
Lobbizunk a döntéshozók és a politika irányában.

Elismerésre javasoljuk a karbantartás és eszközmenedzsment szakembereit.
Értékelési és benchmark rendszert alakítunk ki a karbantartás és az eszközmenedzsment területén.

Kapcsolatot tartunk a hazai és nemzetközi hasonló szervezetekkel.

A magyar ipari karbantartó társadalmat képviseljük a nemzeti és nemzetközi eseményeken.

Hogyan lehetnek szervezetünk tagjai?

Szervezetünkbe most már bátran hívjuk azokat a szakembereket, akik küldetésünket magukénak érzik, tevékenységeinkben,
céljaink elérésében, aktívan részt kívánnak venni. A mellékelt belépési nyilatkozat egyikének kitöltésével és visszaküldésével
kérhetik felvételüket tagjaink sorába. A felvétel tényéről és a tagdíj befizetésének módjáról visszaigazolást küldünk 2 héten
belül.

2012. augusztusától tervezett programjaink:

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

Szivárgásvizsgálat
A.A. Stádium Kft



Augusztus 31.                   Elnökségi ülés
Szeged

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

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

 
Szeptember 27-28.         Nyomdaipari Egyesület találkozója
Győr                                    Horváth Szabolcs (Nyomdai tagozat)

Október 04.                      Szabványok és Karbantartás
Budapest                           Haba József  (Magyar Szabványügyi Testület)
                                             PAS-55 ismertetése

                                             (Nemzetközi ajánlás a vállalat fizikai eszközeinek nyilvántartására és optimális kezelésére)
         Németh Anikó, dr. Péczely György (A.A. Stádium Kft.)

Október 17:                       Diplomától a PhD-ig
Veszprém                           Dr. Gaál Zoltán (Kutatási, fejlesztési és szolgáltatási bizottság)
 
November 07:                  A létesítmény üzemeltetés jelenlegi helyzete, kérdései
Budapest                            Korcz Kálmán (Létesítmény-fenntartási tagozat)

 
November közepe         A Tiszai Vegyikombinát Nyrt. Meghibásodási Archívumának és a
Tiszaújváros                      Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.  Véggázhasznosító Erőmű megtekintése
                                               Magyar Lajos (Berendezés intenzív tagozat)

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

 
December 04:                   Az M3-as metróvonal műszaki problémái
Budapest                            Éjszakai metrólátogatás

Gyerkó József (Közszolgáltatói és közlekedési tagozat)

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

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

Szeged, 2012. július 27.                                                                                                                             dr. Péczely György
                                                                                                                                                                             MIKSz elnök

 

Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége felkeltette az érdeklődését, kérjük, jelezze azt az
info@miksz.org e-mail címen! Várjuk jelentkezését, tegyük együtt eredményesebbé a hazai vállalatok karbantartását,
hatékonyabbá és biztonságosabbá munkájukat!

mailto:info@miksz.org

