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Tisztelt Kolléga!

Hírlevelünkben rengeteg mondanivalónk van az Ön számára, kérem, ráklikkeléssel válassza ki azt a hírt, amelyről szeretne többet
megtudni!
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11. Következő hírlevelünk várhatóan 2012. október végén jelenik meg

1. Végre hivatalosan is bejegyzést nyertünk!

A jogi világ útvesztői izgalmasak, bonyolultak és egyre több pénzbe kerülnek. Változnak a jogszabályok, ellentétesek az
állásfoglalások és a Szervek a hétfői jóváhagyást kedden felülbírálják, majd a keddi döntést módosítják. Szumma
szummárum a MIKSz bejegyzés Odüsszeiája véget ért, és ahogyan a leleményes görög, úgy a Magyar Ipari Karbantartók
Szervezete is révbe ért. Míg őt a szépséges Pénelopé, úgy minket a bejegyzett és jogilag is cselekvőképes egyesületek
sokasága fogadott a karjai közé.
Mit jelent mindez a számunkra? A hivatalos kapcsolatfelvételek lehetőségét, cselekedeteinket és
kezdeményezéseinket, amelyeknek a színvonaláról a már belépett tagok és a magasan jegyzett elnökség gondoskodik,
immár nem nevezhetik néhányan partizánakciónak csupán azért, mert pecsét nincs róla…
A szakma és az akarat győzött. Dolgozunk, akarunk és cselekszünk, hogy a magyar karbantartóknak, a magyar
karbantartásnak és ezáltal a hazai iparnak hatékonyan segíthessünk abban, hogy esélyesebben vegyen részt a
nemzetközi versenyben.

2. Szurkolók és mások

Van, aki azt mondja, hogy ez Magyarország, mások, hogy ez az emberi természet. Nem tudom. De tény az, hogy a nagyon
sok nyílt gratuláció és erőteljes érdeklődés mellett egy másik csoportban is sikerült a MIKSz életre hívásával igen
erőteljes érzelmeket ébreszteni.
Mivel a MIKSz alapelve az integráció, mindenkinek, aki a magyar karbantartásért tenni akar, legyen az fiatal vagy már
kevésbé; legyen az ipari vagy egyetemi kolléga; más szervezet tagja vagy sem, versenytárs vagy sem – mindenki felé
baráti jobbot és hívó kezet nyújtunk. Az egyéni vagy kiscsoportos érdekeknél, érzelmeknél esetleg megbántottságnál
sokkal fontosabb a CÉL. Ez a CÉL a magyar karbantartó társadalom integrálása, szakmai segítése, a karbantartás hazai
elismertségének és teljesítményének növelése. Minden más szempont másodlagos. Fel kell ismerni, hogy a közös célok
nagyságrendekkel nagyobbak, erősebbek és fontosabbak minden másnál.

3. Miért jó önnek, ha tagja a MIKSz-nek?

Valljuk be, ma egy olyan világban élünk, ahol mind gyakrabban vetődik fel a kérdés: miért jó ez nekem? Egy bekezdéssel

lejjebb megtalálhatja a választ, azokat a szempontokat, amiért mi úgy reméljük, hogy Önnek érdemes belépnie a MIKSz-
be. Ugyanakkor természetesen felvetődhet Önben az a kérdés is, hogy az elnökség miért dolgozik a MIKSz-ben. Mert
adni, segíteni jó. A teljes elnökség társadalmi munkában, sőt költségtérítés nélkül végzi a munkáját. A szakma szeretete
vezérel bennünket és az a hivatás/küldetéstudat, amit a weblapunkon olvashat és örülünk, hogy a szakma művelése
lehetővé teszi, hogy tudásunk, tapasztalatunk, képességeink apró pénzre váltásán túl a közért is tehessünk. Ez ad
örömet, önmegvalósítást: segíteni a szeretett területet, szakmát, országot. Ha az egyes eseményeink részvételi díját
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örömet, önmegvalósítást: segíteni a szeretett területet, szakmát, országot. Ha az egyes eseményeink részvételi díját
megtekintik, könnyen belátható, hogy az a becsült nullszaldó elérését célozza.
Mindezek után miért lehet jó a MIKSz tagság Önnek?
Elsősorban segít elérni, növelni egyfajta biztonságot. Biztonságot szélesebb értelemben: a magasabb szintű, a legújabb
tapasztalatokon, kutatásokon alapuló, azoknak az eredményeivel támogatott karbantartás megteremti a termelési
biztonságot és általános biztonságot (humán, környezeti). Segít ugyanakkor a karbantartási kolléga személyes
munkahelyi (pozíciós) biztonságát is növelni. Tudjuk nagyon jól, hogy sok cégnél az a karbantartás egyik „fontos”
funkciója, hogy baj esetén legyen kibe belerúgni, nagy baj esetén legyen kit lecserélni. Egy erősebb karbantartás
közelebb viszi, majd beemeli a karbantartás vezetését a felső menedzsmentbe, emeli a karbantartás vezetők presztizsét
és az ezzel járó egyéb örömforrások feldúsítását is elősegíti. Lecserélése fel sem merül, megtartásáért viszont sokat
tesznek.
Másodsorban tagja lesz egy kiváló szakmai klubnak, körnek, ahol könnyen találhat barátokat, szakmai eszmecsere –
tapasztalatmegosztó partnereket, kevésbé valószínű, hogy olyan problémákkal kell szenvednie, amiket mások már
megoldottak, illetve másokat segíthet az Ön tapasztalataival.
Harmadsorban a vállalati presztizs ranglétrán egy vagy inkább több fokot léphet előre azokkal a tapasztalatokkal,
tudáselemekkel, amiknek a hozzájutásához a klub hozzásegíti. A materiális előnyökön túl jó érzés az, ha valakire a
kollégák közül mind többen és mind határozottabban néznek fel.
Negyedsorban a MIKSz által szállított megoldásokkal, ötletekkel, kapcsolatokkal hozzásegítjük Önt ahhoz, ami
véleményünk szerint a legfontosabb motiváló erő. A jól (még jobban) végzett munka, a megoldott nehéz problémák
(még több megoldott nehéz probléma) fölött érzett siker élményéhez.

4. Tervek és álmok

Talán már az előzőekben leírtakból a lényeg kiderül: integrálni, segíteni, erősíteni. A 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.
Hogy a tervek és álmok valóra válnak-e, az az Önnel és munkatársaival történő közös munkán is múlik. Úgy gondoljuk,
hogy céljaink közel azonosak, közös összefogással reálisak és elérhetőek. Hívjuk, legyen a csapatunk tagja. Valósítsuk
meg közösen céljainkat, legyünk együtt sikeresek!

5. Hogyan változik a karbantartás rangja, elismertsége? Egy kis felmérés.

Messze lesz a tudományos igényességűtől, de mégis érdekes lehet az alábbi kis felmérés. Kérjük, válaszait küldje meg
nekünk! ( info@miksz.org)
Osztályozza 1 és 7 között! (1 = erősen romlott, 2 = közepesen romlott, 3 = kicsit romlott, 4 = nem változott, 5 = kicsit javult,
6 = közepesen javult, 7 = nagyot javult)
… az Ön cégénél a karbantartás vállalati megítélése, helyzete  1  -  2  -  3  - 4  -  5  -  6  -  7
… az Ön cégénél a kétkezi karbantartók bére a termelőkéhez képest  1  -  2  -  3  - 4  -  5  -  6  -  7
… az Ön cégénél a karbantartás vezetőinek bére a termelőkéhez képest  1  -  2  -  3  - 4  -  5  -  6  -  7
A felmérés eredményét a következő hírlevelünkben tesszük közzé.

6. Közelgő eseményeink

Eseményeinkről weblapunkon bővebben olvashat!

7. Együttműködés a PNYME-vel! Közösen szervezett konferencia. Még jelentkezhet!

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület ebben az évben október 11 – 12 –e között rendezi meg a Nyomda- és
Papírfeldolgozóipari Karbantartók találkozóját, amelynek a szervezésében a MIKSz intenzíven részt vállalt. A találkozóra
még jelentkezhet, értékes programok, baráti légkör!

8. Eurem – Energiagazdász (Energia Menedzser) képzés. Még jelentkezhet

A pénzben nem minden esetben úszó vállalatok gyakran ezer forintos kiadásokon kénytelenek spórolni, miközben
tízmilliókat takaríthatnának meg könnyedén. Hogyan? Az energia megtakarításban elképesztő lehetőségek állnak a
rendelkezésünkre gyakran ingyen vagy minimális költségből. Gyakori a percekben mérhető és reálisan elérhető ROI
(Beruházás megtérülési mutató). Ne hagyja ki, ráadásul az energiatakarékossággal környezetünket is kíméli.
Jelentkezzen az Eurem – Energiagazdász (Energia Menedzser) képzésre! További információ: info@miksz.org

9. Álláshirdetések

A MIKSz egyik célja a szakmai álláskeresőit és kínálóit összehozni. Máris közzéteszünk két meghirdetett állást!

1. DS Smith Packaging Hungary Kft. győri gyáregységébe LEAN CHAMPION munkakörbe kreatív, ambiciózus
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1. DS Smith Packaging Hungary Kft. győri gyáregységébe LEAN CHAMPION munkakörbe kreatív, ambiciózus
munkatársat keres.
Elvárások: Műszaki főiskolai, vagy egyetemi végzettség, 1-2 éves termelési tapasztalat, angol nyelvtudás
Előnyök: Lean eszközök ismerete, Lean gyártási tapasztalatok
Jelentkezését az alábbi e-mail címre várjuk: melinda.cseve@dssmith.eu

2. Stratégia beszerzési területre öntészethez értő gépészt vagy kohómérnököt keresünk. Jó kommunikációs és
tárgyalási készségek megléte, valamint angol és német tárgyalási és prezentációs szintű tudás feltétel.

További információ: info@miksz.org

10. Lépjen be Ön is a MIKSz-be!

Tisztelt Olvasó! A MIKSz tagsággal számos olyan előnyhöz juthat, amit csak a tagsággal érhet el. Ezek körét folyamatosan
bővítjük.
Egyelőre csak a rendezvényeinken való kedvezményes részvételt kínáljuk, de a későbbiekben bizonyos információkat
csak tagjaink kaphatnak meg, illetve más kedvezmények beszerzését – megszerzését is tervezzük.
A belépéshez töltse le és ki a belépési nyilatkozatot, az alapszabály megismeréséhez pedig ezt a dokumentumot!

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!
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