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Egy évesek vagyunk!

Az idő rohan, erre különösen a születésnapok közelében döbbenünk rá. 2011. szeptember 27-én a Lurdy házban szervezett
találkozón döntött úgy sok-sok hazai karbantartó, hogy létrehozza a Magyar Ipari Karbantartók Szövetségét.

Sok-sok jogi huzavonát követően végre jogilag bejegyzett szervezet lettünk, igaz már Magyar Ipari Karbantartók Szervezete
néven. A jogi útvesztők elágazásainak sokasága, az időközben változó társasági törvény, a feladatuk magaslatától
magukat példás szerénységgel visszafogó hivatalok és hivatalnokok próbára tették a Szervezet létrehozóinak türelmét és
kitartását, és csak a sokadik próbálkozás után tették azt lehetővé, hogy immár bejegyzett társaságként működhessünk.

A baráti bíztatások mellett meghallottuk a bennünket féltők hangját is. Volt, aki úgy
vélte, hogy egy újabb „gittegylet” alakul, mások az önmaguknak vindikált
monopólium megsértésétől óvtak minket, megint mások a turáni átokra
hivatkoztak.

Egy év eltelt és köszönjük, jól vagyunk. Megalakultunk, az elnökségben egytől-
egyig a karbantartási szakma jól ismert nevei vannak, akik nem csupán csak ott
léteznek, de aktív munkával a célok megvalósításán dolgoznak .

A kezdetek: 2011 augusztusában jelent meg egy gondolatsor a „Kettészakadt a
magyar karbantartó társadalom” témában, ahol feltettük és megválaszoltuk az alábbi kérdést:

Mi lehet a mi feladatunk?

Úgy gondoljuk, hogy szükség van egy olyan szakmai szervezetre, amely integrálja és elérhetővé teszi, továbbá hiteles,
független forrása a korszerű karbantartási ismereteknek. Rendszeres találkozási és fórum lehetőséget ad a hazai
karbantartóknak. Kapcsolatot tart a külhoni karbantartási szervezetekkel.

Hazánk azon kevés európai országok egyike, ahol nincs, vagy nem működik Karbantartók Szövetsége. Néhány korábbi
próbálkozás különböző okok miatt elhalt.

Javaslatunk, pl. a JIPM (Japán Ipari Karbantartók Intézete) mintájára létrehozni a Magyar Ipari Karbantartók Szövetségét
(MIKSz), ahol minden hazai ipari karbantartási irányzat képviseltetné magát. Az alapuló ülést követhetné az alapszabály
kidolgozása, majd a rendszeres szakmai tevékenység.

A 2011. szeptember végi alakuló ülésen (mi, bár jogilag nem ez a találkozó számít annak), a következő cégektől jelentek
meg kollégák (többnyire magánemberként, azaz nem a nevezett vállalat hivatalosan felkent képviselőiként): A.A. Stádium
Kft., Asia Center, BKV, BME, Chetra, Chinoin, Epcos, Florella, GE, Grimas, Hirschmann, Hungrana, Kraft FM, Linamar,
Magyar Szabványügyi Hivatal, National Instruments, Paksi Atomerőmű, SCA, Szent István Egyetem, VT Veres Kft.,
Zalakerámia.

 Nézzük meg, mi valósult meg a leírtakból!

Szakmai szervezet: létrejött. Értékelés 100 %.

…integrálja és elérhetővé teszi, továbbá hiteles, független forrása a korszerű karbantartási ismereteknek…: Bár
már jelentős mennyiségű (negyedszáz 2012. október 30-án, néhány napon belül ennek a duplája) és értékes
anyag érhető el a szervezet web lapján (http://miksz.org/). Itt a teljesülést 15…20 %-ra értékeljük, de a további
fejlesztésre konkrét és közeli tervekkel rendelkezünk.

„független forrása”: Nagyon fontos azt látni, hogy ez a szervezet nem X-é, Y-
é, hanem a magyar ipari karbantartóké. Sajnálatosan sok olyan vállalat,

http://miksz.org/


é, hanem a magyar ipari karbantartóké. Sajnálatosan sok olyan vállalat,
akikre feltétlenül számítanánk, nem lépett be a MIKSz-be, de az integrálási 
szándékot talán jól jelzi, hogy olyan cégek, mint pl. az A.A. Stádium Kft., a
Grimas Kft., a Trans Lex Work Kft., amelyek a piaci tevékenység egyes
pontjain versenytársai egymásnak, az elnökségben intenzíven és jól
együttműködnek. Ideje félretenni mindenkinek legalább a magyar ipari
karbantartók közt a kicsinyes ellentéteket és a nagy és közös célra
koncentrálni. Tehát integráljunk és várunk mindenkit! Értékelés 10 %.
Rendszeres találkozási fórum: Havi

rendszerességgel szervezünk a MIKSz keretein belül találkozókat,
amelyeknek a hivatalos program egyfajta szakmai keretet ad, de a
résztvevők egymás közti megbeszélései remekül kiegészítik az igazi
tartalmat. Nem mehetünk el azonban szó nélkül amellett, hogy a
rendezvények egy része az érdeklődés hiányában elmaradt, pedig ezek
igazi szakmai csemegét, gyorsan kézzelfogható hasznot eredményező
időtöltések lettek volna. Kérjük, akinek van ötlete, igénye, hogy milyen
rendezvényt látna szívesen, az jelezze! Értékelés 30 %.
Kapcsolat a külhoni szervezetekkel: Az első kapcsolatfelvételek már
megtörténtek. A Szlovén Karbantartó Szövetség meghívására képviseltettük
magunkat az éves konferenciájukon (ld. külön cikkünk). További
kapcsolatfelvételek és több európai rendezvényen történő megjelenés várható 2013-ban. Értékelés 25 %.
Alapszabály kidolgozása: megtörtént, weblapunkon elérhető. Értékelés 100 %
További lépések: stratégia, policy, taktikák kidolgozása, rendszeres elnökségi ülések, nyomonkövetett
feladatlisták, stb., azaz intenzív műhelymunka folyik, amely látványos eredményeket még nem adhat, de a hosszú
távú megalapozott tevékenység enélkül elképzelhetetlen.

MIKSz nap minden magyar karbantartónak és karbantartási eszköz/tartozék kereskedőnek

2012. november 30-án szervezzük meg egyéves megalakulásunk kapcsán a MIKSz tagok éves soros találkozóját a Lurdy
házban.

Program:

  9.00. – 10.00. A résztvevők fogadása
10.00. – 10.10. Megnyitó
10.10. – 10.30. Mi történt eddig a MIKSz-ben (dr. Péczely György, a MIKSz elnöke)
10.30. – 11.00. A bizottság és tagozatvezetők beszámolója a történésekről és a tervekről
11.00. – 11.45. Beszélgetés a megjelent résztvevőkkel. Téma: hogyan tehetnénk hatékonyabbá a MIKSz-et? Mit szeretne Ön
látni a hazai karbantartást képviselő szervezetben?
11.45. – 12.00. Szünet, pizzaebéd
12.00. – 13.00. A kiállítók bemutatkozása 3 – 3 percben (Lehetőséget adunk bármely magyarországi, karbantartási
szolgáltatást, eszközt, anyagot árusító vállalkozásnak, hogy bemutatkozzon. Az első 20 kiállító szóbeli bemutatkozására
tudunk időt biztosítani! Minden kiállító egy kb. 0,75 x 1,8 m méretű asztalt és egy széket kap!)
13.00. – 14.00. A kiállítás megtekintése, kétoldalú beszélgetések.
14.00. – 14.05. A rendezvény hivatalos zárása

A részvételi díj

MIKSz tagoknak 3.000 Ft,
nem MIKSz tagoknak 5.000 Ft,
kiállítóknak 9.000 Ft a terület- és asztalhasználattal

Jelentkezés: info@miksz.org

Szlovéniai Karbantartó Szövetség éves konferenciája: tények és gondolatok

A MIKSz tevékenységének fontos része a nemzetközi kapcsolatok megkeresése, ápolása, esetleg felélesztése. E feladat
jegyében e sorok írója, a MIKSz elnöke, dr. Péczely György 2012. október 18-19-én meglátogatta a Szlovén Karbantartó
Szövetség éves rendes konferenciáját Otocec-ben és előadást is tartott a TPM gyógyszeripari bevezetésével kapcsolatban.

A konferencia kapcsán egy kis közös gondolkozásra kérem fel tisztelt Olvasóinkat. Meglátásaikat, véleményüket örömmel
vennénk!

A 22. alkalommal megrendezett éves konferencián a 2 milliós Szlovéniából 61 kiállító és 250 résztvevő érkezett. Ez a hazai
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A 22. alkalommal megrendezett éves konferencián a 2 milliós Szlovéniából 61 kiállító és 250 résztvevő érkezett. Ez a hazai
lélekszámra vetítve 305 kiállítót és 1250 látogatót, a nemzeti össztermékhez viszonyítva pedig 150 kiállítót és 625
résztvevőt jelentene. (A hazai karbantartási konferenciák korábbi sokszáz fős résztvevőjével szemben napjainkban egy-egy
rendezvényen jó, ha 100 fővel „büszkélkedhetünk”.)

Az üdülőközpont sportcsarnokát a szervezők két részre osztották és az előadásokkal párhuzamosan foglaltak területet a
kiállításnak. A standokon a jól ismert nemzetközi cégek mellett több helyi vállalat is kiállított. A finom nedűkkel olajozott
baráti csevegés a standon felállított asztal körül fokozottan jelen volt. Az előadásokat szerencsére nem zavarta a
pohárkoccanások sokasága. A beszélőt egyszerre 60 – 100 fő hallgatta figyelmesen és jegyzetelve. A nyilvános kérdések
feltevése helyett inkább a szünetekben rohamozták meg az előadókat.

A karbantartási szakmai színvonalat tekintve, úgy gondoljuk, nincs okunk Magyarországon szégyenkezésre. A korszerű
rendszerek, megközelítések, eszközök, technikák terén nem vagyunk lemaradásban.

Az esti program során a szokásos üdvözléseket Szlovénia egyik jeles énekesnőjének fellépése, majd az év karbantartási
innovációs díjainak átadása követte.

A másnapi program részét képezték az egyetemi – főiskolai karbantartási témájú diplomamunkák legjobbjainak a
bemutatásai, amelyeket megközelítőleg 60 fő hallgatott végig. A konferenciát ebéd zárta.

A rendezvény alatt végig azon gondolkoztam, hogy mi lehet a siker oka. Miért van ennyi résztvevő és kiállító a szomszédos
kis ország konferenciáján, miközben Magyarországon folyamatosan csökken az ilyen eseményeken a létszám? Ott nem
leterheltek a karbantartók? Ott nem lennének multik, akik kevésbé engedik el az embereiket? Ott mások a karbantartók,
jobbak, érdeklődőbbek, igényesebbek?

A válaszon gondolkozva nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Szlovénia egyfajta „kis-Ausztria”, hozzánk képest
gazdag és iparosodott. Kérjük tehát kedves Olvasóinkat, hogy írják meg véleményüket: mi lehet az oka annak, hogy
Magyarországon zuhan a karbantartási konferenciák látogatottsága, miközben Szlovéniában igen magas. Mindeközben a
karbantartás szakmai vonatkozásaiban – érzésem szerint – megelőzzük délnyugati szomszédunkat.

Diploma pályázat végzős hallgatóknak, cégeknek, témavezetőknek
 
A MIKSz küldetésének megfelelően intenzíven kívánja támogatni az egyetemeken – főiskolákon tanuló hallgatók fejlődését
egyrészt diplomamunka témák kiírásával, másrészt szakmai segítésével, harmadrészt a legjobb dolgozatot elért
végzősöknek bemutatkozási lehetőség adásával és díjazásával.
 
Részletek: Pályázati felhívás     Pályázati adatlap
 
Metró látogatás 2012. december 7-én

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSz) által februárban rendezett szakmai napon több érdeklodo szeretett volna
részt venni a metrólátogatáson, de a létszám korlátozottság miatt többen lemaradtak rendezvényünkrol.

Ígéretünkhöz híven ismét tervezünk egy éjszakai látogatást a budapesti metró területén, üzemi tereiben.

A látogatás idopontja: 2012. december 07. péntek 22. órától

Részletek: Meghívó

Lépjen be Ön is a MIKSz-be!

Tisztelt Olvasó! A MIKSz tagsággal számos olyan előnyhöz juthat, amit csak a tagsággal érhet el. Ezek körét folyamatosan
bővítjük.

Egyelőre csak a rendezvényeinken való kedvezményes részvételt kínáljuk, de a későbbiekben bizonyos információkat csak
tagjaink kaphatnak meg, illetve más kedvezmények beszerzését – megszerzését is tervezzük.

A belépéshez töltse le és ki a belépési nyilatkozatot, az alapszabály megismeréséhez pedig ezt a dokumentumot!

dr. Péczely György
MIKSz elnök

http://www.miksz.org/files/diplomamunka-palyazati_kiiras.pdf
http://www.miksz.org/files/diplomapalyazati_adatlap.pdf
http://www.miksz.org/files/MeghivoBKV_12-12-07.pdf
http://www.miksz.org/doc/belepesinyilatkozat_maganszemely.pdf
http://www.miksz.org/doc/miksz_alapszabaly_2012.pdf


MIKSz elnök

Amennyiben a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetének tevékenysége felkeltette az érdeklődését, kérjük, jelezze
azt az info@miksz.org e-mail címen! Várjuk jelentkezését, tegyük együtt eredményesebbé a hazai vállalatok
karbantartását, hatékonyabbá és biztonságosabbá munkájukat!
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