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1. A MIKSz tizennégyezer ember előtt mutatkozott be a MachTech szakkiállításon
2013. május 28.-31-ig

A 2013-as év egyik legsikeresebb kiállítása az Ipar Napjai
MachTech / IndustriAutamiton szakkiállítás volt, melyen 14 ország
több mint 350 kiállítója vett részt, és kb. 14 ezer látogató fordult
meg itt a négy nap folyamán.

Szervezetünk standján rendezvényeinkből
életképeket láthatott a közönség, de
részletesen bemutattuk felépítésünket,
valamint céljainkat, társadalmi,
tudományos és szakmai közéleti
területeken megcélzott pozíciónkat,
kitűzött feladatainkat is megismertettük a
hozzánk ellátogató érdeklődőkkel.

Vendégeink az ipar különböző területeiről érkeztek, műanyagipari,
gépipari, nyomdaipari, elektronikai, elektrotechnikai, vegyipari,
hegesztés-technikai szakemberek, vállalati kulcsemberek érkeztek
hozzánk. Ugyanakkor nemcsak vállalatok képviselői kerestek fel
bennünket. Együttműködési lehetőségek rajzolódtak ki autóipari,
környezetvédelmi, munkavédelmi, elektromos szakipari
érdekegyesítő szervetekkel is.

A négy nap során tagjaink több szakmai előadást is tartottak a
kiállítási csarnokok Fórum Színpadain.

dr. Péczely György: Karbantartás: új szerepek. Lehet-e az Ön iparvállalata világszínvonalú
elavult karbantartási szemlélettel?
Harnisch József: Az anyagvizsgálat 20 éve. Újdonságok, lehetőségek, trendek a szakmában
Kovács Vilmos: Emulzió karbantartás- minden csepp számít
dr. Péczely György- Fekete Gábor: Lean, TPM karbantartás. Hatékonyság vagy papírtigris
gyártás?



Péczely György- Fekete Gábor: TPM a gyógyszeriparban
Dr. Dúll Sándor és Ráthy Istvánné Dr. : Karbantartás,
hulladék, környezetvédelem és a korszerű karbantartási
filozófiák kapcsolata

Reméljük, hogy a minket felkereső érdeklődők közül minél többen
tagjaink lesznek.

2. Éves Közgyűlés

  

  

Közgyűlésünket is a HUNGEXPO Vásárközpont konferenciatermében rendeztük ebben az évben. A
2012. év értékelése és a pénzügyi beszámoló elfogadása után a jelenlévők megválasztották újabb
egy évre a bizottságok, tagozatok vezetőit, akik az elnökség tagjai is. Továbbra is bizalmat
szavaztak szervezetünk elnökének is.

Köszönjük minden tagunknak, elnökségi tagunknak az elmúlt időszakban végzett munkájukat,
további sikereket kívánunk!

3. Júniusi rendezvényeink

Ebben a hónapban két szakmai napot terveztünk.

Június 7-én a Szolgáltatói tagozatunk hívta meg látogatásra az érdeklődőket a MOL-LUB Kft.
almásfüzitői gyárába és méltán híres laboratóriumába.

Sajnos a természet közbeszólt és a kialakult árvízi helyzet miatt nem tudtuk fogadni a látogatókat.



Az elmaradt rendezvény új időpontja: 2013. szeptember 10.

A következő szakmai
napunk helyszíne június
18-án a DS Smith győri
gyára, ahol a következő
programmal várjuk
vendégeinket:

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

Erről a programról a következő számunkban számolunk be részletesen.

4. 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?!

5. Tagfelvétel

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.

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

