
A Magyar Ipari Karbantartók
Szervezetének

2013. októberi hírlevele

Kedves Olvasók! Amilyen színes az idei ősz, olyan
színes a novemberi programkínálat, de még mielőtt
annak ismertetésében belevágnánk, néhány szóban
összefoglaljuk a hónap eseményét!
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1. Létesítmény-fenntartási Tagozat Szakmai Napja

Köszönjük a meghívást az
eseményükre. Örömömre szolgált,
hogy ilyen érdekes előadások
mellett volt alkalmam a Kraft FM
Kft. munkáját bemutatni. Az előadás
sorozat a rezgésméréssel történő
megelőző hibafeltárással kezdődött,
mellyel még a meghibásodás és
esetleges kritikus időpillanatban

történő meghibásodás előtt kimutatható, hogy melyek a mozgó szerkezetek gyenge pontjai. Az
ilyen vizsgálatok és az ennek tanulságai alapján elvégzett szakszerű javítások, jelentős hatással
vannak a hibamentes élettartamára az egész gépészeti berendezésnek.

A rezgésmérés után következett rövid cégbemutatóm, amiben felvázoltam röviden, hogy milyen
területeken üzemeltetünk épületeket. Számunkra mind a piac, a megrendelői elvárások és az
épületek változatossága jelenti nap, mint nap a kihívást, amelyeknek folyamatosan megfelelünk.
Létesítményvezetőnk Horváth Henrik ezután bemutatta az idén újra közbeszerzésen megnyert ELTE
Északi és Déli tömböt, mely sokszínűségével és szerteágazó felhasználási területeivel egyik
legtöbb kihívást jelentő létesítményünk. Nagyon örültem, hogy kifejezetten sok érdekes kérdés
érkezett különböző működési modellekkel, dokumentációs megoldásokkal, ügyviteli rendszerrel és
még a hibabejelentésekkel kapcsolatban is.

Rövid kávészünet után a Laki Zsolt a Pap Légtechnika képviseletében mutatta be a
légcsatornákban rejlő rejtett veszélyforrásokat, amik a megfelelő vizsgálatok elvégzésével időben
beazonosíthatóak, és a megfelelő lokalizálás mellett szakszerű tisztítással költséghatékonyan
elháríthatóak. A kérdések itt is érintettek több szakmailag releváns témát többek között, hogy
jelenleg még nincsen rendeletileg szabályozva ez a terület, de a törvény már a jelenleg is



etalonként szolgáló irányelvek alapján előkészítés alatt áll.

A záró előadást Marton Áron tartotta az MTA
Létesítménygazdálkodási központjának képviseltében,
egy komplex ügyviteli és vállalatirányítási rendszer
bemutatásával. A bemutatott rendszer, melyet az MTA
mellett számos meghatározó
létesítménygazdálkodással foglalkozó szolgáltató
jelenleg is használ, több egymással integrált
modulból épül föl, mellyel egyszerű hibabejelentő
helpdesk szolgáltatástól a komplett vállalatirányítás
is megvalósítható. A hallgatóság ízelítőt kapott,

hogyan lehet egy tervezett karbantartást létrehozni, beköltségelni és ütemezni az élő rendszerben,
és utána ez hogyan figyelmeztet, és készíti elő a megfelelő időben a későbbi munkavégzést, és az
ezzel kapcsolatos dokumentációt. A bemutatott software képes az alapvető CAFM rendszerektől
elvárható funkciók mellett a raktározás, erőforrás tervezés és projektkövetés mellett a levelezés és
dokumentumok nyilvántartására iktatására is. A közönség soraiból ismét érkeztek kérdések
további a software-ben megvalósítható lehetőségek iránt.

Az ebéd után az érdeklődőknek lehetőségük nyílt az eseményt vendégül látó ELTE épületein rövid
látogatást tenni, ami a déli épületben található természettudományi kiállítást mutatta be. Kicsit
elrugaszkodva a szakmától a tárlatot gondozó professzor vezetésével volt alkalmunk megtekinteni
az evolúció különböző lépcsőit.

Köszönjük a frappáns összefoglalót Jászberényi István úrnak! (szerk.)

2. MIKSz nap

November utolsó péntekén (november 29.) ismét
megrendezzük a MIKSz Napot Budapesten a Lurdy
Házban. Így lehetőség nyílik a tagozatok
munkatársainak egymástól tanulni, hiszen az sosem
szégyen! Például az aktívan tevékenykedőktől
leshetünk el fogásokat, miként kell a társadalmi és
szakmai kapcsolatokat építeni, bővíteni, a
karbantartási szakma hírnevét öregbíteni. 
Megtudhatjuk, szerintük mi mozdítja meg a
rendezvényre látogatókat igazán, és hogyan lehet

szakterületükön összefogásra mozgósítani a pályatársakat!Ugyanakkor az érdeklődők is első
kézből juthatnak információhoz például arról, mit nyer, aki MIKSz taggá válik.

Karbantartásban, vagy "környékén" működő szervezeteket is meginvitálunk, annak érdekében,
hogy aktív és eredményes együttműködéseket tudjunk kialakítani. Várjuk azon karbantartáshoz
kötődő, vagy üzemeltetésben érdekelt szervezetek, szövetségek, egyesületek jelentkezését, akik
szívesen bemutatkoznának kiállítás, vagy előadás keretében rendezvényünkön. Számukra kiállítói
asztalt, és/vagy rövid bemutatkozó előadási lehetőséget biztosítunk.

Mint látják a tervek színesek, nagyra törőek, a sikerhez azonban az Önök segítsége is kell! Kérjük
Önöket, ha tudnak olyan szervezetről, akivel a MIKSz sikeresen együttműködhetne a céljai felé
törekedve, vagy olyan érdeklődőről, akit tagjaink között köszöntve új, erős kollégával/céggel



gyarapodna szervezetünk, értesítsék a MIKSz titkárságát, hogy meghívhassuk rendezvényünkre Őt/
Őket!

Ezen a találkozón tagjaink ingyenesen vehetnek részt. (látogatóként!)

A meghívottaknak többféle lehetőségből álló kínálatot állítottunk össze:

1. Távolról bemutatkozó: ezt a lehetőséget ajánljuk azoknak a cégeknek, szervezeteknek, akik
más elfoglaltság miatt nem tudnak jelen lenni a rendezvényen, de szeretnék megismertetni
munkájukat a vendégeinkkel. Az a partner, aki ezt a lehetőséget választja, arra számíthat,
hogy hozzánk előzetesen eljuttatott szóróanyagát minden vendég számára eljuttatjuk (saját
kezébe adva!

2. Résztvevő: ezt a lehetőséget annak érdemes választani, aki a szakmára kíváncsi, de maga
nem kíván külön bemutatkozni sem kiállítással sem előadással, kapcsolatai építését a
személyes beszélgetésekre bízza.

3. Bemutatkozó előadó: annak ajánljuk, aki rövid (max. 10 perces) előadással szeretné
bemutatni, népszerűsíteni karbantartáshoz kötődő vállalatát, szervezetét.

4. Kiállító: aki szeretné személyes beszélgetéseit kényelmesebbé tenni, esetleg néhány
bemutató eszközt hozna magával, vagy reklám anyagát (rollup, tábla, katalógusok, stb.)
szeretné közszemlére tenni annak ajánlott a kiállítóként való részvétel.

Tagjaink Résztvevőként ingyenesen látogathatják a rendezvényt, minden egyéb részvételi
forma esetén pedig óriási kedvezménnyel kedveskedünk nekik

Írja be naptárába: november 29. MIKSz nap, és tervezze részvételét, örömmel várjuk!

3. Novemberi terveink

November 15. Gépipari tagozat szakmai napja

Gépipari tagozatunk ismét érdekes témával fog megajándékozni
bennünket, és minden bizonnyal ez alkalommal is sor kerül majd
gyártúrára.

November 22. Eszköz és szoftver Tagozat szakmai napja

E tagozatunk mindig a modernitást a korszerűséget csempészi be a
hétköznapokba, hiszen a sok értékes és hasznos műszerújdonság
mindig üdítőleg hat egy műszaki emberre. Hiszen egy műszer már
önmagában is oly szép.

November 29. MIKSz nap

Idei MIKSz napunkon bemutatkozási lehetőséget biztosítunk minden karbantartási, és azt támogató
tagvállalatunknak, illetve akár külső vállalatnak is. Reméljük, sokat tehetünk a MIKSz napon a
társadalmi és szervezeti kapcsolatokért is!

Látogassák meg honlapunkat is (www.miksz.org), ahol nem csak a MIKSz rendezvényeiről talál
bővebb tájékoztatást, hanem más, érdekes szakmai találkozóról is.

http://www.miksz.org/


4. Óriási kedvezmény MIKSz tagoknak - Létesítménygazdálkodási-menedzser
képzés

Létesítménygazdálkodási menedzser tanfolyam, jelentkezési határidő:
december 13.

A mindennapok kihívásaival szembe néző létesítménygazdálkodási
menedzsernek ma már több területen (technológia, ökonómia,
ökológia, jog) kell otthonosan mozognia. A WIFI Hungária
tanfolyama ezekre a kihívásokra készíti fel az ingatlanüzemeltető
szakembereket.

A képzés célja: olyan átfogó ismeret megszerzése, amely által a létesítménygazdálkodó /
ingatlanüzemeltető szakemberek:

a gazdaságos működtetési és szabályozási ismeretek birtokában,
saját tapasztalatokat, best practice-ek is megvitatva,
az ingatlangazdálkodási folyamatok modern műszaki és gazdasági menedzselése érdekében
fejlesztik tudásukat.

Az összes modult elvégző és a vizsgát sikeresen teljesítő résztvevők nemzetközileg elismert
magyar német és angol nyelvű Oklevelet kapnak.

Jelentkezés feltétele: műszaki- vagy egyéb szakmai végzettség, ennek hiányában hasonló
területen szerzett tapasztalat.

A MIKSZ tagjai részére 100.000 Ft. + Áfa kedvezmény!

A képzésről bővebb információ kérhető: Máthé Enikő Tel:06-1/488-0883; e-mail:
mathe.eniko@wifi.hu.

A kedvezményes részvételhez a jelentkezési lapot innen töltheti le.

5. Reklámlehetőség - Banner elhelyezése honlapunkon

Figyelem! A MIKSz népszerűsége növekszik. Idén
ugyanis a google analytics tanulsága szerint, jószerével a
"fél világ"böngészi honlapunkat, és átlagosan több mint
három percet időzik nálunk egy-egy látogató. Mit jelent
ez? Azt jelenti, hogy az érdeklődők egyre növekvő
számban kísérik figyelemmel rendezvényeinket,
olvasgatják szakmai anyagainkat, böngészik honlapunk
oldalait, és eközben természetesen, mintegy tudat alatt -
tehát a leghatásosabban - bekúsznak a bannerekbe
kódolt információk is a fejekbe. Érdemes tehát itt
megjelenni! 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?!

mailto:mathe.eniko@wifi.hu


6. A MIKSz keresi a társszervezeteket

Több szervezettel is felvettük már a kapcsolatot, legutóbb a MaTászSz-szal, a Magyar
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével, amely segítségünkre volt - és reméljük lesz a jövőben is
- Létesítmény-fenntartási Tagozatunk szakma napjának szervezésében! Köszönjük MaTáSzSz!

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.

mailto:info@miksz.org

