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1. Márciusi 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.

Március 26. A Berendezés Intenzív Tagozat (BIT) szakmai napja

A MIKSz BIT szervezetének kezdeményezésére az
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Mátrai
Szervezete és az Országos Magyar Bányászati- és
Kohászati Egyesület Mátrai Szervezete szervezi, az
MVM OVIT Zrt. és az ALSTOM Hungária Zrt.

meghívott előadóinak részvételével.

Célja: a magyar karbantartó szakma összefogásának demonstrálása, az erőművi- és
bányaipari karbantartás bemutatása, valamint a Mátrai Erőmű- és a Visontai Bánya
Üzem meglátogatása.

Meghívó és jelentkezési lap…

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

http://www.miksz.org/rendezvenyeink/55-2014-03-26-berendezes-intenziv-tagozat-szakmai-napja
http://www.miksz.org/files/rendezveny/140326_bit/miksz_bit_szakmai_nap_jelentkezesi_lap_140326.doc


Tisztelettel meghívjuk az Ipar Napjai szakkiállításra, Látogassa meg
szervezetünket az "A" pavilonban, ahol kollegáink segítségével
megismerheti a MIKSz tevékenységét, szervezetét, céljai.

3. Egyéb rendezvények

Nem csak saját rendezvényeinket, szakmai napjainkat ajánljuk a Kedves Olvasónak, hanem a
mások által szervezett előadásokat, konferenciákat, amelyek a karbantartásról, a
karbantartóknak szólnak.

Társszervezetünk, a Magyar Hegesztési Egyesület, "Minőségügyi tapasztalatok a hegesztésben"
című rendezvénye március 21-én kerül megrendezésre az Óbudai Egyetemen.

A rendezvényt a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) magyarországi Meghatalmazott Nemzeti
Testülete (ANB) az EWF/IIW diplomával rendelkezők időszakos tanúsítási rendszerében
jóváhagyott képzésnek fogadta el, így a regisztrált résztvevők 1 kreditpontot kapnak a
rendezvényt követően. További információ: http://mhte.hu/infolap/HegFelTanRendsz.doc

Az ankét főbb témakörei:

Megújuló hegesztő minősítési rendszer: az MSZ EN ISO 9606-1:2014
Hegesztőüzemek minőségirányítási követelményei, a 3/1998 IKIM rendelet és EN ISO 3834
szabvány alapján végzett rendszerauditok tapasztalatai
Hegesztett szerkezeteket gyártó üzemek beszállítói követelményei
Acélszerkezetek műszaki követelményeit előíró szabvány bevezetése és működtetése, az
EN 1090-es szabvány
Fázisvezérelt ultrahang és TOFD technológiák alkalmazási tapasztalatai
Tapasztalatok hegesztési tevékenységet folytató vállalatok ISO 9001 MIR rendszer
auditálása során.

A rendezvény szervezői - a Magyar Hegesztési Egyesület, a TÜV Rheinland InterCert Kft. és az
Óbudai Egyetem - várnak minden érdeklődőt!

Kedves Olvasó! Tekintse meg honlapunkon az „Egyéb rendezvények” címszó alatt elhelyezett
további meghívókat, ismertetőket is.

4. Búcsú

Februári hírlevelünkben közöltük a szomorú hírt pályatársunk, Gerhard Kegli elvesztéséről.

A Dobogókőn 2014. február 22-én elhangzott búcsúbeszédet idézzük megemlékezésül.

BÚCSÚ GERHARD KEGLITŐL

http://mhte.hu/infolap/HegFelTanRendsz.doc
http://www.miksz.org/egyebrendezvenyek


A család, a rokonok és ismerősök, a CHETRA cégcsoport mellett gyászol a magyar karbantartó
társadalom és a veszprémi karbantartási konferencia minden elmúlt időszaki résztvevője is.
Szegényebb lett a világ és a szellemi munkások társadalma. Elment Gerhard Kegli, a GERI!
"Nem élt belőle több, és most sem él
És, mint a fán nincs két egyforma levél
A Nagy időn át nem lesz több hozzá hasonló" ahogy énekli édesapját siratva Kosztolányi Dezső,
úgy gyászolunk most mi is, megtörve fájdalommal csordultig tele szívvel.
Megszűnt dobogni a szív, annak az embernek a szíve, akinek mindenkihez volt egy jó szava,
kinyújtott keze és állandó segítő akarata. Kegyetlenül keveset, mindössze 53 évet kapott a
sorstól.
A kiegyensúlyozott ember súlypontja saját magán belül van, értékrendje nem függ mások
megítélésétől. Neki sikerült megvalósítani ezt az egyensúlyt.
Tisztesség, becsület, igazmondás, szüleink tisztelete, felebaráti szeretet és segítségnyújtás
gyakori beszélgetés témánk volt.
Nem tűnik már fel vékony és elegáns alakja Veszprémben, a Polinszky teremben. Nem
élvezhetjük utánozhatatlan és fantasztikus előadói stílusát. Nincs még egy ember, aki úgy el
tudná magyarázni, mint GERI, hogy a világ legfontosabb dolga a TÖMÍTÉS.
A tudomány könyvekben leírható és átadható, de amit Geri hagyott hátra az annál sokkal több,
mint ami nyomtatott lapokon megjeleníthető.
Akik közelebbről ismerték és szerették most életük egy részét érzik VELE sírba szállni. Halottaink
energiája nem vész el, csak átalakul. A test hamvai az urnába kerülnek, de a szelleme, lelke
velünk marad!

Igen, ahogy Wass Albert írja:
„…És miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad!”
Isten Veled GERI!

Az előző hónap végén kaptuk a család és a cég gyászjelentését a
Pharmamagist Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Sebestyén Gyula c. egyetemi
docens orvostudományok kandidátusa elvesztéséről.

Őszinte részvétünk a családnak és a kollegáinak.

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

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

