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1. Áprilisi rendezvényeink

Április 15.  Oktatási Bizottság szakmai napja: „Vasúti járművek karbantartása”

A vasúti közlekedés a kezdetektől napjainkig

Az Oktatási Bizottság bemutatkozó szakmai napján, 2013. április 15-én, a MÁV Zrt. Vasúti
Mérnöki  és Mérésügyi Szolgáltató Központban (VMMSZK) a vasúti járművek karbantartásával
kapcsolatban három előadásból álló előadássorozatot szervezett. A Vasúti Mérnöki és Mérésügyi
Szolgáltató Központ a MÁV járművekkel és a járművek, valamint infrastruktúra kapcsolatával
foglalkozó mérnöki szervezete. Az intézmény története 1887-ig vezethető vissza. Az előadások
aktualitását mindenekelőtt az utazóközönségi, vasútüzemeltetési, járműkarbantartási, biztonsági,
környezetvédelmi, energiagazdálkodási, infrastruktúra fenntartási - és üzemeltetési és számos, a
vasúti járműtechnikához kapcsolódó szempont érvényesülése miatt egyre komplexebb járművek
üzemelnek. A komplexitás miatt a járművek üzemeltetésében és karbantartásában mind nagyobb
szerepe van a humán és műszaki megbízhatóságnak. Gazdálkodási szempontból általános elvárás
a járművek magas,  legalább 94 %-os üzemkészsége.

Az előadássorozaton elhangzottak a karbantartás és közlekedésbiztonság közötti kapcsolatot,
karbantartást meghatározó főbb tényezőket, valamint a karbantartási tevékenység
eredményességének minősítésére irányuló módszert mutattak be.



Az előadásokat tartók és elhangzott előadások a következők voltak:

Pálfi Csaba osztályvezető: „A Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató Központ
Járművizsgálati Osztályának közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tevékenysége”;
Malatinszky Sándor osztályvezető: „A vasúti járművek karbantartása meghatározott
tényezői napjainkban”;
Dr. Csiba József igazgató: „A karbantartási tevékenység eredményességének minősítése
sztochasztikus folyamatok segítségével”.

Az előadások vázlatai a MÁV Zrt.,  illetve a VMMSZK honlapján
(www.mavintezet.hu/vmmszk/index.htm) elérhető.

Április 25. Gyógyszer Tagozat szakmai napja:  „Hatékony karbantartás gyógyszeripari
környezetben„

A  Chinoin Zrt. Miskolc melletti csanyikvölgyi
telephelyén rendezte meg a MIKSZ Gyógyszeripari Tagozata az
első szakmai napját. A rendezvényünk iránt komoly volt az
érdeklődés, közel negyven kolléga volt kíváncsi a házigazda
karbantartási „legjobb gyakorlat”-ára. A szakmai nap során négy
előadás hangzott el, amelyek után a résztvevők egy gyártúra
során testközelből is meggyőződhettek a vendéglátók
üzemfenntartási munkájának, filozófiájának eredményeiről.

A nap első előadása Horváth Zoltán termelésvezető nevéhez fűződött. Gyakorlati példákon
keresztül világított rá arra, hogy miért és hogyan fontos a magas üzembiztonsághoz a termelési
és karbantartási szervezetek szoros együttműködése. Ismereteket kaptunk arról is, hogy ez a
gondolkodásmód hogyan jelenik meg a Chinoin mindennapi tevékenységében. Horváth Zoltán
kifejezetten gondolatébresztő és egyben élvezetes előadása megalapozta a rendezvény nyitott
hangulatát, amit mutattak a feltett kérdések, valamint a szünetekben kialakuló élénk
eszmecserék is.

A második előadó, Péczely György az A.A. Stádium Kft.-től, a Chinoinnál jó eredményekkel
bevezetett TPM (Total Productive Mainteannce – Termelékenységközpontú Karbantartás)
rendszer alapelveiről, filozófiájáról beszélt. A helyi TPM program külső támogatójaként rövid
betekintést adott arra, hogy mi is rejlik a TPM kézzel fogható elemei között, hol, és hogyan számít
az emberek szerepe a TPM-ben, és a karbantartásban egyaránt.

A harmadik előadó, Klinga Róbert csomagolóüzemi vezető a saját
üzemében véghezvitt TPM bevezetési folyamatról számolt be.
Bemutatta, hogy milyen utat járt be a terület, milyen
erőfeszítéseken vannak túl, és milyen eredményekkel járt a
munkájuk. Külön szakmai érdekességgel szolgált az oktatások

fontosságát, szükségességét bemutató gondolatmenete, amely alapján mindenki számára
nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire elengedhetetlen az alapos, rendszeres, következetes oktatási
tevékenység.



Az előadások sorát Sós István műszaki vezető zárta.  Igazi
karbantartás menedzsment csemegét halhattak a résztvevők
arról, hogy egy karbantartási feladatokat ellátó szervezet hogyan
pozícionálta újra saját magát, hogyan definiálta újra saját
feladatait, hogyan értelmezte újra az együttműködését első
sorban a termeléssel, de más szervezeti egységekkel egyaránt.
Erre az Innovatív karbantartási filozófiára jellemző, hogy szakít a
„karbantartás a termelés kiszolgálója” általánosan elterjedt
gyakorlattal. A Chinoin új karbantartási rendszerének fundamentuma, hogy termelés és
karbantartás egyenrangú felekként gondoskodik az eszközök fenntartásáról!

Az előadások után az üzemi területeket bejárva megtekinthettük egy, a világ
gyógyszergyártásának élbolyába tartozó vállalat termelési rendszerét, folyamatait. Nem csak a
kiváló karbantartási munkával ismerkedhettünk, de bőrünkön érezhettük a Chinoin miliőjét,
„beleszagolhattunk” a mindennapok szervezett, fegyelmezett munkavégzésébe.
Megtapasztalhattunk, hogy milyen eszközökkel, módszerekkel érik el nap, mint nap, hogy a
Chinoin ne csak egy kiváló vállalat legyen, de a karbantartás és a termelés szoros
együttműködésével minden nap egyre jobbá és jobbá válhasson.

2. MIKSz a MachTech szakkiállításon Május 28.-31.

www.mach-tech.hu

Tisztelettel meghívunk minden Érdeklődőt a nemzetközileg is elismert
hazai szakkiállításra, ahol szervezetünk is kiállító a G pavilonban. Ha
ellátogat standunkra, lehetősége nyílik megismerni a MIKSz
tevékenységét, szervezetét, céljainkat, valamint a következő időszak
szakmai napjaihoz is kedvet csinál csapatunk! Tagjaink közül néhányan
magas színtű szakmai előadásokkal is gazdagítják a kiállítás programját!

1. Május 28. 13:00 dr. Péczely György: Karbantartás: új szerepek. Lehet–e az Ön iparvállalata
világszínvonalú elavult karbantartási szemlélettel? – A pavilon

2. Május 29. 10:30 Kovács Vilmos: Emulzió karbantartás- minden csepp számít – G pavilon
3. Május 29. 15:00 dr. Péczely György:  Lean, TPM karbantartás. Hatékonyság vagy papírtigris

gyártás? – A pavilon
4. Május 30. 12:30 Péczely György: TPM a gyógyszeriparban – G pavilon
5. Május 30. 14:30 Dr. Dúll Sándor és Ráthy Istvánné Dr.: Karbantartás,hulladék,

környezetvédelem és a korszerű karbantartási filozófiák kapcsolata – G pavilon
6. Május 31. 14:00 Harnisch József: Az anyagvizsgálat 20 éve. Újdonságok, lehetőségek,

trendek a szakmában – A pavilon

Látogasson el standunkra, hallgassa meg szakmai előadásainkat az A és G pavilonok
fórumszínpadán és ismerje meg a hatékony és magas színvonalú karbantartás összetevőit,
tudja meg, hogyan kapcsolódhat be a karbantartási tudomány szakmai vérkeringésébe!
 

3. Éves közgyűlés

Közgyűlésünket ebben az évben május 31-én tartjuk a Hungexpo vásárterületének egyik
konferenciatermében.

http://www.mach-tech.hu/index.php


Minden regisztrált tagunkat szeretettel várunk az eseményre, amelyre meghívót küldünk részükre.
Nem csak közgyűlésünkön vehet részt minden tagunk ingyenesen, hanem a MachTech kiállítást is
megtekintheti.

4. Következő havi rendezvény előzetesünk

Június 7-én Szolgáltató tagozatunk rendezi szakmai napját Almásfüzitőn, a MOL-LUB Kft.–nél.

A szakmai nap programja:
Előadás Karbantartás és környezet címmel (Kisdeák Lajos MOL-LUB Kft.)

A globális klímaváltozást kiváltó okok, a klímaváltozás látható jelei és
következményei.
A klímaváltozás hatásának csökkentése: az energiahatékonyság
növelése, az energiafelhasználás csökkentése.
A karbantartók számára kínálkozó lehetőségek: a karbantartás járjon
együtt a berendezések korszerűsítésével.
Az energiafelhasználás csökkentése korszerű kenőanyagok segítségével.

A WearCheck olajdiagnosztikai laboratórium bemutatása
Milyen módon járul hozzá az olajdiagnosztika a karbantartási költségek csökkentéséhez?
Az ipari kenőanyagok vizsgálatának módszerei.
A WearCheck szakvélemények tartalma.
A kenőanyag-gyártó üzem megtekintése

 

Június 18-án a Nyomda tagozat szakmai napjára kerül sor Győrben.

Tervezett programok:

A DS Smith gyárának bemutatása
Előadások a TPM / Lean témában
DS Smith gyakorlati példa (TPM témára)
Gyárlátogatás

Tisztelt Olvasó!

„A széles látókör a szakmai igényességhez kötelező!”

Az idei nyáron nívós szakmai rendezvények egész sorát látogathatja meg, aki a karbantartási
szakma vagy ahhoz kapcsolódó többé vagy kevésbé műszaki területek szerelmese. Kérjük,
szélesítse Ön is látókörét, hogy könnyebben boldoguljon szakterületén, és megoszthassa
pályatársaival tapasztalatait! Honlapunkon összegyűjtöttük Önnek a társrendezvényeket!
http://www.miksz.org/egyebrendezvenyek

5. Tagfelvétel

http://www.miksz.org/egyebrendezvenyek


Minden olyan céget és magánszemélyt örömmel fogadunk tagjaink sorába, aki céljaink
megvalósításában kész aktívan közreműködni, az Alapító okiratban foglaltakat megismeri és
elfogadja és az éves tagdíjunkat befizeti.

6. Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon

Ebben az évben 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.

Ugye megéri?!

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.

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!

mailto:info@miksz.org

