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Kedves Olvasók!

Szervezetünk az idei esztendőben is sok érdekes rendezvénnyel fog szolgálni különleges
helyszíneken! Tovább erősítjük a társadalmi és gazdasági kapcsolatainkat, és elő kívánunk
állni egy országos karbantartási stratégiával is. Az idén is érdemes velünk tartani!
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1. Szomorú hír

A napokban kaptuk a megrendítő hírt, hogy Gerhard Kegli kiváló kollégánk, barátunk január 30-án,
54 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Pályatársunktól Gaál Zoltán professzor úr
szavaival búcsúzunk…

Személyes barátként és a veszprémi karbantartási konferenciák állandó
résztvevőjeként és utánozhatatlanul eredeti stílusú előadójaként is örökre
szívünkbe zártuk GERI-t. Báró Ötvös József történelmi távlatokban is kiváló
kultuszminiszterünk gondolataival búcsúzunk tőle:

„Életünk élő szövétnekhez hasonló, mely kezdetben lassabban,
majd egyre gyorsabban, de szüntelenül fogy. Boldog ki midőn
létének mulandóságára gondol, azzal vigasztalhatja magát, hogy
másoknak világított.”

Kialudt egy lámpás!

2. Rendezvényeink

Március 19. Elnökségi ülést hív össze szervezetünk elnöke, amelyen a tavalyi év értékelése
mellett a jövő tervezése, az éves közgyűlés előkészítése is a napirendi pontok között van.

Május 7. A MIKSz éves közgyűlését rendezzük meg, amelyre minden tagunk elektronikus úton és
levélben is meghívót kap. Közgyűlésünk napirendi pontjai között a 2013. év pénzügyi
beszámolójának elfogadása, az elnökség választása és még számos fontos kérdés, feladat
szerepel.

Május 28. Az Ipar Napjai kiállítás keretében a Budapesti Vásárközpontban egy konferenciát



rendezünk „Erősítse versenyképességét a karbantartás és a japán módszerek segítségével!”
címmel.

Szakmai napok. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is tervezzük szakmai napok
megrendezését. Célunk, hogy különböző iparágak karbantartóinak bemutatkozási lehetőséget
biztosítsunk.
Minden szakmai napunkra a rendezvényt megelőzően meghívót és jelentkezési lapot küldünk, de a
honlapon is tájékozódhatnak a Kedves Olvasók az eseményekről.

November 5-7. Kiállítóként szeretnénk megjelenni az Automotive
Hungary autóipari szakkiállításon is, amely számunkra különleges,
mivel a gyáripar korszerű karbantartási elveinek bölcsője az autóipar
volt.

3. Ipar Napjai Kiállítás 2014. május 27-30.

Ismét kiállítóként veszünk részt a nemzetközileg is elismert hazai Ipar
Napjai szakkiállításon, ahol az „A” pavilonban találja majd
standunkat. Ha ellátogat hozzánk, lehetősége nyílik megismerni a
MIKSz tevékenységét, szervezetét, céljainkat, valamint a következő
időszak szakmai napjaihoz is kedvet csinál csapatunk!

4. Egyéb rendezvények

Több olyan rendezvényt is ajánlunk a Kedves Olvasónak, amely a karbantartásról, a
karbantartóknak szól. Kérem tekintsék meg honlapunkon az „Egyéb rendezvények” címszó alatt
elhelyezett meghívókat, ismertetőket.

5. 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.

6. 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

http://automotivexpo.hu/index.php?
http://www.iparnapjai.hu/index.php?
http://www.miksz.org/doc/belepesinyilatkozat_jogiszemely.pdf
http://www.miksz.org/doc/belepesinyilatkozat_maganszemely.pdf
mailto:info@miksz.org


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.


