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1. A Berendezés Intenzív Tagozat szakmai napja 2014. március 26.

A MIKSz Berendezés Intenzív tagozat által kezdeményezett, a MIKSz, az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Mátrai Szervezete, valamint az
Országos Magyar Bányászati- és Kohászati Egyesület Mátrai Szervezete által
szervezett szakmai napot 2014. március 26.-án nagy érdeklődés mellett
bonyolítottuk le a Mátrai Erőmű Zrt.-ben. A kedvező tavaszi időjárás és a
várhatóan érdekes program mintegy 68 fő szakember megjelenését
eredményezte. A házigazdák nagy lelkesedéssel és szeretettel fogadták a szakmai
napot, amit igazol az is, hogy házon belül "Karbantartási Konferenciának" nevezték
el a rendezvényt. A megfelelő szervezés, a jól megválasztott ipari helyszín és
időpont az ország ismert vállalatainak képviselőit vonzotta a rendezvényre, pl.:

TÜV Rheinland InterCert Kft.
Nyugat-magyarországi Egyetem
KSB Szivattyú és Armatúra Kft.
Flextronics International Kft.
Festo Kft.
EagleBurgmann Hungária Kft.
Chinoin Zrt.
Bilfinger IT Hungary Kft.
Chetra Budapest Kft.
evopro Holding Zrt.
Szelence Kft.
stb.



Több cég esetében ügyvezetői-, főmechanikusi-, főenergetikusi-, ill. műszaki igazgatói szinten
képviseltették magukat.

Az Erőmű területére történő belépés jól előkészítve, zökkenőmentesen zajlott, a vendégeket
frissen sült pogácsa, üdítő és kávé várta. A programnak megfelelően 9 órakor a színvonalas
kultúrteremben Magyar Lajos, a Berendezés Intenzív Tagozat elnöke üdvözölte, a megjelenteket.
Beszélt a nehézipari gépek, berendezések magyarországi karbantartásának mostoha helyzetéről.
Hangoztatta, hogy a rendezvény a szakmai tapasztalatcserén túl, a hazai karbantartók
összefogását és integrálását is célozza. Rövid, jól összeállított, a Mátrai Erőmű Zrt.-t bemutató
film tájékoztatta a szakembereket arról, hogy itt és most az energia ipartól a bányászatig, a
környezetvédelemtől a munkavédelemig mindenről hallani és látni fognak, mert ezek a
karbantartással összefüggő területek.

Jellemző a karbantartási szakma fontosságára a Mátrai Erőműben, hogy a levezető elnök mellett
Giczey András az erőmű igazgatója és Bóna Róbert a Visontai Bánya bányaigazgatója is helyet
foglalt, akik a szakmai napot a jelenlévőkkel együtt töltötték.

Giczey András erőmű igazgató "házigazda - köszöntője" után, részletesen ismertette a Mátrai
Erőmű jelenével kapcsolatos tevékenységeket, főbb mutató számokat, nem hallgatva el a
nehézségeket és jövővel kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket sem.

Bóna Róberttől, a Visontai Bánya igazgatójától megtudtuk, hogyan lett Ő gépészmérnökből
"bányász", majd bemutatta a Visontai- és a Bükkábrányi külszíni fejtésű bányákat, felkeltve az -
egyébként is nagy - érdeklődést a délutáni bányajárásra.

A Mátrai Erőmű karbantartási főosztályvezetője - Janes Zsolt - előadásában részletezte az
alkalmazott karbantartási stratégiá(ka)t, külön kitért a termelést döntően meghatározó
forgógépek (a gőzturbina-generátor egységek) állapotellenőrzésére, karbantartására.
Érzékeltette, hogy a karbantartási költségek jelentős csökkentésének időszakát éli a Mátrai
Erőmű, ezért nagyon oda kell figyelniük minden apró problémára.

Az integráció szellemében, meghívott előadóként, az ALSTOM Hungária Kft. műszaki kivitelezési
igazgatója Medgyesy Domonkos tartott érdekes előadást, a multinacionális cég sokrétű
tevékenységéről, ill. a megváltozott piaci körülmények között végzett gőzturbina karbantartásról.

Szintén meghívott előadóként Gyetvai László, az MVM OVIT Zrt. vállalkozási főosztályvezetője
zárta a sort, "Erőmű fejlesztési és karbantartási projektek az MVM OVIT Zrt. vállalkozásában"
című előadásával.

Az üzemi konyha házias ízei - az ebéd - után, gyorsított munkavédelmi oktatáson vettek részt az
üzemlátogatásra és bányajárásra várók, majd 4 csoportra osztva, helyi vezető szakemberek
irányításával, az egyéni védő felszereléseket használva, indultak el a munka- és üzemi
területekre.



A Visontai bányában látott és tapasztalt méretek, körülmények és a karbantartókkal szemben
támasztott követelmények nagy hatással voltak a bányajárókra, akik (egyébként) a kép jobb alsó
sarkában is láthatóak, a kotrógép hátsó egysége előtt.

A szakmai napon sok-sok hasznos és részletes tapasztalat hangzott el. Őszinte - más cégeknél
érthetetlenül "titkosnak minősített" adat, következtetés - információ átadás történt, különleges,
nagyméretű, jól karbantartott erőművi berendezéseket láttunk, de az összefoglaló készítőjére
mégsem ez tette a legnagyobb hatást. Azok a dolgozók, akik a Mátrai Erőművet képviselték,
akikkel kapcsolatba kerültünk, valamennyien a cégük, a munkájuk, a vezetőik iránti olyan szintű
elkötelezettségről és tiszteletről tettek bizonyságot, ami a mai Magyarországon példamutató
lehet.

Az Összefoglalót készítette:
Magyar Lajos

elnök
MIKSz Berendezés Intenzív Tagozat



2. A következő hónap eseményei

Május 7. Éves rendes közgyűlés

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Elnöksége az éves rendes közgyűlést 2014. május 07-én
9:30 órára hívja össze. Helyszíne: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, Budapest

A közgyűlés napirendje:

1. Megnyitó, a határozatképesség megállapítása
2. Az Elnökség éves beszámolója
3. A 2013. évi gazdasági beszámoló
4. 2014. év tervei
5. Az Szervezet Elnökségének újraválasztása
6. Egyebek

Ipar Napjai Kiállítás 2014. május 27-30.

Tisztelettel meghívjuk az Ipar Napjai 2014 szakkiállításra, amely egy időben, egy helyen ad
lehetőséget minden ipari szegmens bemutatására.

A kiállításon bemutatkoznak a cégek az ipari automatizálástól, a
méréstechnikán keresztül a robottechnikáig, a műanyag
alkatrészgyártástól a felületkezelésen át a hidraulikus, pneumatikus
megoldásokig, a szerszámgépgyártástól a fémmegmunkáláson
keresztül a munkavédelemig, a szereléstechnikai, kötéstechnikai

eszközökön át az átfogó logisztikai megoldásokig.

Látogassa meg szervezetünket az "A" pavilonban, ahol kollegáink segítségével megismerheti a
MIKSz tevékenységét, szervezetét, céljai.

Tagjaink figyelmébe! A kiállítás ideje alatt lehetőség van a Fórumszínpadokon előadásokkal
bemutatni cégüket, tevékenységüket.

3. Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon

Honlapunkon az elkövetkező időszakban is biztosítjuk banner lehelyezésének lehetőségét, de
mint már többször is jeleztük, az árát 2014-től piaci szintre emeltük. Az éves díj 15 000 Ft/év.

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

2014-ben az éves tagsági díj 17 000 Ft/év. (Új belépőnek időarányosan)

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!

Az Ön címét saját címjegyzékünkből vagy nyilvános adatbázisok adatai alapján választottuk ki. Amennyiben nem
szeretne tőlünk a továbbiakban hasonló jellegű üzenetet kapni, egyszerűen küldjön egy válasz e-mailt LEIRATKOZÁS
tárggyal.

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

