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2013. júliusi hírlevele

Hurrá, itt a nyár!

A nyári szünetben a MIKSz is tart egy rövid pihenőt,
de még mielőtt a hűs habokba vetnénk magunkat,
elküldjük Önöknek aktuális hírlevelünket, melyből a
nyár eleji záróeseményről, valamint a soron
következő őszi programjainkról értesülhetnek.

Látogassák meg honlapunkat is, ahol nem csak a MIKSz rendezvényeiről talál bővebb
tájékoztatást, hanem  más  érdekes  szakmai találkozókról is.

A tartalomból:

A Nyomda Tagozat szakmai napja
Őszi/téli rendezvénynaptárunk
Szeptember havi rendezvényeink
Tájékoztató a Műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök szakirányú továbbképzésről
Tagfelvétel
Reklámlehetőség

1. A Nyomda Tagozat szakmai napja

2013. 06. 18-án a Magyar Ipari Karbantartók
Szervezetének Nyomda Tagozata a győri DS Smith
Packaging Hungary Kft. gyárát látogatta meg, ahol
képet kapott működésük egy részéről. Józsa Attila
gyárigazgató prezentációjában bemutatta a DS Smith
Packaging Hungary győri egységét, majd Szegi Renáta
vevőszolgálati vezető és Horváth Szabolcs műszaki
vezető előadásaikkal segítettek kicsit mélyebben
beavatni a látogatókat a gyár működésébe egy-egy
Lean és TPM projekt bemutatásával. Az előadások után

az ebédet gyárlátogatás követte, ahol Farkas Rita az előkészítés vezetője, valamint Szalai Richárd
continous exellence manager gyakorlati példákkal mutatták be az előadáson elhangzottakat.
Vendégeink a nap folyamán jól érezték magukat, sok „muníciót” vihettek magukkal, valamint
visszajelzéseikkel a DS Smith győri gyárának is segítséget adtak további fejlődési lehetőségekre.
Köszönjük az érdeklődésüket, nyitottságukat és bízom abban, hogy találkozunk még sok-sok MIKSz
rendezvényen!

Horváth Szabolcs
A Nyomda Tagozat elnöke

2. Őszi/téli rendezvény naptárunk

http://www.miksz.org/


2013.11.29.: MIKSz nap
2013.11.22.: Eszköz és Szoftver Tagozat szakmai napja
2013.10.22.: Nyomda Tagozat szakmai napja
2013.09.19.: Létesítmény-fenntartási Tagozat szakmai napja
2013.09.10.: Szolgáltatói Tagozat szakmai napja

3. Szeptember havi rendezvényeink

Első rendezvényünk a hónapban a dunai árvízi helyzet miatt elmaradt kenőanyagokkal
kapcsolatos tematikájú szakmai napunk!

Szeptember 10. -  Szolgáltatói Tagozat szakmai napja Almásfüzitőn, a MOL-LUB Kft. –nél

Programja:

Előadás a 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

Szeptember 19. - Létesítmény-fenntartási tagozatunk szakmai napja

A karbantartás emlegetése során első sorban a
kulcsfontosságú termelő berendezések jutnak mindenki
eszébe. Ugyanakkor a termelés lehetetlen lenne
megfelelő körülményeket teremtő épületek, az ahhoz
tartozó épületgépészet, valamint a szolgáltatások, mint
pl. sűrített levegő-, technológiai gáz-, kliímatizáló-,
fűtési- és egyéb más hálózatok nélkül. E terület
képviselője szervezetünkben a Létesítmény-fenntartási Tagozat, amelynek szervezésében
szakavatott előadókkal a következő témákat járjuk körül:

Épületfelügyeleti rendszer
Célszoftverek a létesítmény-fenntartásban
Létesítmény-fenntartási rendszerek komplex fejlesztése
„Üzemlátogatás” - egy korszerű létesítmény-fenntartó csapat munkájának megtekintése



4. Tájékoztató a Műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök szakirányú
továbbképzésről

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara kétéves
oktatási programcsomagot kínál azoknak a műszaki
vagy az agrár képzési területen legalább
alapképzésben (BSc) illetve főiskolai képzésben
szerzett mérnöki oklevéllel rendelkező
szakembereknek, akik eddigi műszaki ismereteik bővítésével meg akarnak felelni a folyamatosan
változó szakmai követelményeknek, és vezetőként vagy vezető munkatársként kívánnak hosszú
távon is eredményesen tevékenykedni.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Műszaki diagnosztikai és karbantartó
szakmérnök

A szakirányú továbbképzés 3 féléves, félévente kb. 5 alkalommal (péntek–szombat) van oktatás,
azaz összesen 270 kontaktórás elfoglaltságot jelent. Költségtérítési díj: 130.000 Ft/félév.

A szakmérnöki szakképzettség birtokában a műszaki diagnosztikai és karbantartó szakmérnök
képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére:

termelő/szolgáltató cég/vállalkozás célszerű műszaki diagnosztikájának és karbantartásának
megvalósítására és fejlesztésére,
a cég/vállalkozás műszaki diagnosztikai és karbantartási szervezetének kialakítására és
működtetése komplex feltételeinek meghatározására,
a műszaki diagnosztikai és karbantartás egészének és részterületeinek irányítására,
szervezési jellegű feladatok ellátására,
menedzsment ismeretek birtokában részt venni csoportmunkában, munkatársak irányítása,
más szakmai területek szakembereivel való együttműködés,
a cég/vállalkozás műszaki diagnosztikai és karbantartási szervezetének vezetésére.

Jelentkezés– az SZTE MK Tanulmányi Osztályán igényelhető illetve a Mérnöki Kar honlapjáról
letölthető – jelentkezési lappal lehetséges. Érdeklődni: Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar,
Tanulmányi Osztály, Szeged, Mars tér 7. Telefon: 62-546-000 E-mail cím: totitk@mk.u-szeged.hu 
mk-to@mk.u-szeged.hu

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. AUGUSZTUS 21.

5. 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?!

6. Tagfelvétel

mailto:totitk@mk.u-szeged.hu


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

Kérdéseivel, kéréseivel forduljon a MIKSz 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

