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A 2017-es iparági karbantartók konferenciája ki-
sebb késéssel ugyan, de 2018. január 25–26-án is-
mét megrendezésre került, így továbbra is rend-
szeres esemény a Papír- és Nyomdaipari Műszaki 
Egyesület rendezvénynaptárában. Faragó István 
és dr. Horváth Csaba által életre hívott találko-
zókon a praktikus tanácsok és a karbantartásban 
hasznos szolgáltatások egymás közti megosztá-
sát továbbra is fontosnak tartják mind a törzs-, 
mind az időszakosan látogatók egyaránt! A Ma-
gyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSZ) által 
szakmailag támogatott idei rendezvény a nagy-
javítások és nagykarbantartások tervezésében 
nyújtott hasznos tanácsokat. Módunkban állt 
továbbá a lézeres felületkezelés előnyeinek és al-
kalmazási területeinek, illetve a professzionális 
emeléstechnikai eszközöknek a megismerése is. 
Rövid betekintést nyerhettünk a MIKSZ tavalyi 
egyik legfontosabb szakmai projektmunkájába.

Végül, de nem utolsósorban a nyomdaipari 
trendeket is áttekintettük az első nap kerekasztal- 
beszélgetésén dr. Horváth Csaba vitaindítója után.

Páll István a MIKSZ felügyelőbizottságának 
tagja beszámolt az országos karbantartási álla-
potfelmérés projektjének aktuális állapotáról, 
az elkészült kérdőív felépítéséről és mindarról 
a szakmai háttérttartalomról, valamint mun-
káról, amelyet a Nemzeti Karbantartási Szerve-
zetek Európai Szövetségének (EFNMS) felméré-
sért felelős Karbantartás Felmérési Bizottságával 

(EMAC) közösen készítettek elő. A felmérés cél-
csoportjai az EFNMS-tagországokban tevékeny-
kedő vállalatok karbantartási vezetői. A felmé-
résben részt vevők az Euromaintenance 2018 
konferenciát követően megkapják kitöltött fel-
mérésük eredményét is. A kérdőívet kitöltők a 
visszajelzés után az átlaghoz viszonyítva össze-
hasonlíthatják, hogy a megfelelő mérőszámok 
és eredmények abszolút értékét ismerve hol áll-
nak hasonló ipari, esetleg ágazatok közötti ösz-
szehasonlításban karbantartási mérőszámaik te-
kintetében. 

Fekete Gábor, az A. A. Stádium képviseletében 
a nagyjavítást egy TPM (Teljeskörű Hatékony 
Karbantartás) kezdeti tisztítás projektje mentén 
ismertette a hallgatósággal, amelynek egyszerű-
sége, annak szakmaiságával párosítva, gyors és 
hatékony eredményeket hozhat az eszköz alkal-
mazója számára.

Nagyjavítási projektmodellt, megfelelően ér-
telmezett definíciók és keretek mentén felépít-
ve, biztosak lehetünk a sikerben. Azt gondolom, 
hogy minden résztvevő számára sokkal könnyeb-
bé válik ez Páll István második előadása után.

A száraz elméleti előadásokat követően fel-
üdülés volt hallgatni Draskóczi Lászlót a Buben-
Laser képviseletében. Megismerhettük a lézeres 
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felület felkeményítésének és a munkadarab javí-
tásának/hiánypótlásának módjait, ezzel együtt 
a szolgáltatásuk minőségének magas színvona-
lát az egyediség megőrzése, de akár nagysorozatú 
gyártás támogatása mellett! Megtudtuk, hogy a 
Buben az erősebb!

A dr. Horváth Csaba által megnyitott kerek-
asztal-beszélgetés után a vacsora kellemes be-
szélgetéssel zárult. Ismét megállapítottuk, hogy 
a rendezvényen részt vevők száma állandó, még 
amellett is, hogy jelenleg sokan az előre jelentke-
zők közül egyéb elfoglaltságaik miatt távol ma-
radtak.

A második napon Magyar Lajos, a MIKSZ Beren-
dezés Intenzív Tagozatának elnöke, 42 év tapasz-
talatát sűrítette negyvenperces előadásába. Há-
lótervkészítés és megfelelő előkészület nélkül 
nagyon sok rögtönzésre számíthatunk. Pozitív 
és negatív példákat felsorakoztatva mutatta be 
projektjeinek egyes állomásait, illetve a projekt 
zárása utáni kiértékelés fázisának fontosságát.

A „szigorúan vett” nagykarbantartási előadá-
sok zárszójaként Péczely György az A. A. Stá-
dium ügyvezetője a nem megfelelően tervezett 
nagyjavítások hatásairól tartott előadást. Ismer-
tette a kockázatelemzés alapon meghatározott 
karbantartási feladatok módszerét, a kezelői és 
karbantartói szerepeket, és mindenekelőtt ismét 
tisztáztuk, hogy mit is értünk nagyjavítás alatt.  
Végezetül a második nap házigazdája, a Novo    - 
transz Kft.-től Ift Gábor mutatta be széles ter-
mékpalettájukat. Az emelés- és mozgatástech-
nikában teljes körű szolgáltatási tevékenységük 
Magyarországon több telephelyről is elérhető. 
A budapesti bemutatótermükben lehetőségünk 

nyílt az eszközök, valamint egyedi megoldásaik 
megismerésére és azok kipróbálására is. Mert 
emelni kell!

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 
valamint a Magyar Ipari Karbantartók Szerveze-
te nevében köszönöm meg minden résztvevő és 
előadó, de legfőképp szervező kolléga részvételét 
az Iparági karbantartók konferenciáján! Ezúton 
kérnélek meg benneteket, hogy a MIKSZ és az 
EFNMS által indított Karbantartási Felmérésben 
vegyetek részt, osztozva az együtt összegyűjtött 
adatok kiértékelése utáni eredményekben, lehe-
tőséget nyújtva magunknak a saját eredménye-
ink iparágon belüli és iparágak közötti összeha-
sonlítására!

Magyar nyelvű kérdőív kitöltésének linkje:
https://goo.gl/fdptds

Angol nyelvű kérdőív kitöltésének linkje:
https://goo.gl/7G7FP2


