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Kedves Olvasók!

Novemberben rendeztük eddigi legnagyobb
érdeklődésre számot tartó gyárlátogatásunkat,
amelyről részletesen beszámolunk! Hamarosan itt az
év vége, így szervezetünk az elmúlt év összegzésére,
az elkövetkező új feladatok megtervezésére
koncentrál. Következő hírlevelünkben jövő évi
terveinkről rántjuk le a leplet, és megosztjuk önökkel,
milyen volt az idei év a karbantartás-szakmai
szemüvegen keresztül.
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1. A Gépipari Tagozat Szakmai napja

A 2013. november 14-én megrendezett találkozón félszáznál is több vendéget fogadtunk a
Grundfos 4. magyarországi gyáregységében, ahol az óriás szivattyúkat fogja gyártani a világ egyik
vezető szivattyúgyártója.

Rendezvényünkön a siker születésének lehettünk szemtanúi, hiszen megismertettek bennünket a
cég vezető szakemberei az új elképzelésekkel, amelyeket hamarosan tettek követnek és újabb
látogatásunkkor már a hatalmas szivattyúk között figyelhetjük meg a jól szervezett gyártási
folyamatokat.



Fényképes beszámolónkat honlapunkon olvashatja. Bővebben….

2. MIKSz nap

November utolsó péntekére (november 29.)
terveztük a MIKSz Napot. Ezt
hagyományteremtőnek szántuk, hogy ezen a
nyílt napon lehetőséget biztosítunk tagjainak és
az érdeklődőknek is a bemutatkozásra kiállítás
és egy rövid előadás keretében.

Ezt az eseményt nem az idén, hanem 2014-ben
egy későbbi időpontban fogjuk megrendezni,
tekintettel az idei év végére általánosan
jellemző jelentős vállalati/karbantartási
leterheltségekre. Több tagvállalatunk is jelezte,

nem tudja dolgozóit nélkülözni az év végén.

Reméljük az erős leterheltség már egy erősebb gazdasági évet jelez előre 2014-re.

A MIKSz szervezői és aktivistái továbbra is úgy gondoljuk, szükség van egy olyan találkozóra, ahol
nem csak egy-egy tagozatunk, hanem a teljes szervezet megmutatkozhat. Például az aktívan
tevékenykedőktől leshetünk el fogásokat, miként kell a társadalmi és szakmai kapcsolatokat
építeni, bővíteni, a karbantartási szakma hírnevét öregbíteni. Ugyanakkor az érdeklődők is első
kézből juthatnak információhoz ilyen beszélgetéseken, például arról, mit nyer, aki MIKSz taggá
válik.

Ezért a következő évben újra meghirdetjük a MIKSz Napot, egy alkalmasabban megválasztott
időpontban, addig pedig több érdekes programmal is készülünk az eseményre!

Jöjjenek el minél többen, hiszen a jó kapcsolat az üzleti élet és szakma szempontjából a
leggyümölcsözőbb befektetés! A nap tervezéséhez további érdeklődésre számot tartó témához,
várjuk javaslataikat, melyeket Lippai Katalin MIKSz titkárnál lehet megtenni akár e-mailben, akár
telefonon.

3. Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon

2013-ban 5000 Ft összegért vehetik igénybe TAGJAINK ezt a szolgáltatást, és
a kedvezményt, aminek keretében még két évig 50 % engedményt kapnak
az arra az évre érvényes díjból.

Már csak egy hónapig él ez a lehetőség!

2014-től piaci szintre emeljük a megjelenési díjat!

http://www.miksz.org/files/hirlevel1311/miksz_grundfos_osszefoglalo.pdf


4. Tagfelvétel

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

Letölthető belépési nyilatkozatok: cégként, magánszemélyként

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!

http://www.miksz.org/doc/belepesinyilatkozat_jogiszemely.pdf
http://www.miksz.org/doc/belepesinyilatkozat_maganszemely.pdf
mailto:info@miksz.org

