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Minden kedves Olvasónknak eredményes, örömökben gazdag újévet kívánunk!
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MIKSz nap

2012. november 30-án került megrendezésre a MIKSz éves találkozója, ahol nem csak tagjaink, hanem a szervezet iránt
érdeklődő cégek, kiállítók is részt vettek.

Az előzetes programnak megfelelően az elnöki köszöntő után az elnökség tagjainak rövid bemutatkozása, az eddigi
munkájuk és a céljaik, terveik bemutatása következett.

Ezt követően a kiállítók néhány perces bemutatkozása következett.

A megjelent résztvevőkkel történő beszélgetések, amelynek témája a szervezet hatékonyabbá tétele, sok hasznos javaslat,
ötlet hangzott el.

 Csak néhány ezek közül:

1. Kellene egy fórum közvetlenül a honlapon, vagy egy link a weblapon.
2. Használjuk ki a kreativitást és a tapasztalatokat: megoldatlan, élő problémáinkat tegyük fel a fórumra!
3. Szakmai standard, hasonló dolgokat milyen módszerrel oldanak meg mások-kitekintés a világba
4. Környezettudatos karbantartás
5. Orientáció a magyar termékek iránt

Diplomapályázat végzős hallgatóknak, cégeknek, témavezetőknek

A MIKSz küldetésének megfelelően intenzíven kívánja támogatni az egyetemeken – főiskolákon tanuló hallgatók fejlődését

egyrészt diplomamunka témák kiírásával, másrészt szakmai segítésével.   A legjobb dolgozatot elért végzősöknek
bemutatkozási lehetőséget ad a szervezet, a pályázat nyerteseit jutalmazza.

Metró látogatás 2012. december 7-én

A látogatás helyszínéül Gyerkó József, a BKV Zrt. infrastruktúra főmérnöke a Deák tér állomást választotta, ahol mindkét
metróvonal könnyen elérhető, és a metró üzemeltetését biztosító eszközök nagy számban megtalálhatók. Lehetőség van
továbbá a 2-es és 3-as metró közötti összekötő alagútban szolgálati vonattal átutazni, amit az érdeklődők mindig külön
látványosságként élnek át.



látványosságként élnek át.

Következő helyszínünk a mozgólépcső gépház volt az M2 Deák tér állomáson. A műszaki területről érkező résztvevők
részéről az üzemelő forgógépek, fékrendszerek, vezérlések témaköréből sok-sok kérdés merült fel.

Némi lépcsőzés, bujkálás, klíma és hangtompító berendezések közötti átjutás után az áramátalakító megtekintése
következett. A középfeszültségű berendezések, transzformátorok, egyenirányítók, egyenáramú és kisfeszültségű elosztók
elsősorban az elektromos szakmákból érkező látogatóink számára voltak érdekesek.

Csoportunknak alkalma volt megnézni a polgári védelmi üzem energiaellátását biztosító dízel motor – generátor
gépcsoportokat is.

A 3 és fél órás látogatáson az érdeklődők ízelítőt kaptak a metró üzemi személyzetének életéből, a forgalom szolgálatában
álló berendezések működéséből. Reményeink szerint érdekes programot tudtunk nyújtani a résztvevők számára, ezzel is
felkeltve érdeklődésüket a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége, szándékai, működése iránt.

A tagozatok 2013. elejére tervezett szakmai napjai

1. január:   Gépipari tagozat szakmai napja
2. február:  Eszköz és szoftver tagozat szakmai napja
3. március: Gyógyszer tagozat gyárlátogatással összekötött szakmai napja
4. április:  Oktatási bizottság: Vasúti járművek karbantartása

             Kutatási, fejlesztési és szolgáltatási bizottság: Diplomától a Phd-ig
5. május:  MIKSz taggyűlés –elnökségi tagok választása 

             Berendezés intenzív tagozat: TVK látogatás

Tagfelvétel

Minden olyan céget és magánszemélyt örömmel látunk tagjaink sorában, aki céljaink megvalósításában kész aktívan
közreműködni, az Alapító okiratban foglaltakat megismeri és elfogadja. Vállalja, hogy az éves tagdíjunkat, amely 15.000
Ft/év befizeti.

A belépéshez honlapunkról a megfelelő belépési nyilatkozat letölthető, vagy szervezetünk titkára is készséggel segít. 

Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon

2013-ban TAGJAINK 5000 Ft/év összegért vehetik igénybe szolgáltatásunkat. 2014-től piaci szintre emeljük a megjelenési
díjat. Akik azonban 2013. évben igénybe veszik ezt a reklámlehetőséget, azok még két évig 50 % kedvezményt kapnak a
díjból.

Állás

A kollegáknak segítő szándékkal hoztuk létre álláskínáló-kereső rovatunkat.

Ha karbantartó mérnököt keres, vagy állást változtatna, jelezze szervezetünknek, küldje el felhívását, önéletrajzát.

Legfrissebb keres-kínál híreink:

1. Csongrád megyei multinacionális cég karbantartás vezetőt keres
2. Komárom-Esztergom megyéből 2 fő gyakorlott karbantartó mérnök állást keres. Multinacionális tapasztalat, korszerű

rendszerek ismerete.

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének irodájához, titkárához Lippai Katalinhoz.

Elérhetősége: info@miksz.org, a 20/974-6496 mobilszám vagy a 62/562-713 telefon.

mailto:info@miksz.org


dr. Péczely György
MIKSz elnök

Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége felkeltette az érdeklődését, legyen
szervezetünk tagja. Várjuk jelentkezését, tegyük együtt eredményesebbé a hazai vállalatok karbantartását,
eredményesebbé és biztonságosabbá munkájukat!


