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Konferencia összefoglaló
A BorsodChem Zrt. és az A.A. Stádium Kft. közös rendezésében, a Magyar Ipari 

Karbantartók Szervezete (MIKSZ) szakmai partnerségével megvalósult

I. Magyar Nagyjavítási Konferenciáról

 A konferencia 2017. március 8-9-én, nagy érdeklődés mellett került megrendezésre, összesen 

mintegy 115 fő vendég és a BorsodChemZrt. szakemberei közül több mint 50 fő részvételével. Az 

esemény helyszínét házigazdaként a BorsodChem Zrt. a saját telephelyén belül biztosította, ahol a 

résztvevők számos aspektusból betekintést nyerhettek a magas szintű termelés, minőségirányítás, 

karbantartás és a maximális biztonságot szavatoló társaság működésébe.

 Köszönhetően a gondolatébresztő és gyakorlatias előadásoknak, a jól megszervezett és 

praktikus megoldásokat nagy számban felvonultató szakmai programoknak, valamint a résztvevők 

aktivitásának, a konferencia elérte célját. A kapott visszajelzések is alátámasztják, hogy egyaránt 

sikerült kapcsolatokat építetni a termelő-termelő, termelő-szolgáltató és szolgáltató-szolgáltató 

vállalatok képviselői között. Új ismeretségek épültek, szakmai barátságok kötődtek vagy mélyültek 

el, névjegykártyák cseréltek gazdát, sztorik, érdekes esetek jártak szájról-szájra. Vagyis újra elindult 

az a kommunikációs, együttműködési, tudásmegosztási folyamat, amely az elmúlt években, 

időszakban mintha kicsit megkopott volna. Ezen kívül megkezdődött egy őszinte, a problémákat 

nem véka alá rejtő, a fájó pontokat nyíltan kifejező egyeztetés arról, hogy mit kellene tenni, mi lenne 

szükséges ahhoz, hogy a felek eloszlassák a karbantartás, a nagyjavítások és ezek nyomán a termelés 

biztonsága körül gyülekező viharfellegeket.

KÉP
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•    AM-Let Kft.

•    ALTEO Group

•    AxFlowServices Kft.

•    Bay Zoltán Alkalmazott

     Kutatási és  Közhasznú Kft.

•   Binarit Informatikai Zrt.

•   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

     Kormányhivatal, Miskolci Járási

     Hivatal, Közlekedési és

     Fogyasztóvédelmi Főosztály,

     Mérésügyi és Biztonsági Osztály

•    Burken KFt.

•    Calderys Magyarország Kft.

•    Chetra Budapest Kft.

•    CLAAS Hungária Kft.

•    CMI Environment Hungary Kft.

•    Controflex Kft.

•    D-Tech Kft.

•    Dynoteq Kft.

•    EGIS Gyógyszergyár Zrt.

•    EMC Hungária Kft.

•    ÉMI-TÜV SÜD Kft.

•    ExNB Tanúsító Intézet Kft.

•    Ganzair Kft.

•    GE EnergyZrt.

•    Gépszer Kft.

•    ISD Dunaferr Zrt.

•    ISD Power Kft.

•    ISO-SZER Kft.

•    Linde Gáz Magyarország Zrt.

•    Líra-94 Kft.

•    Magyar Ipari Karbantartók

     Szervezete (MIKSZ)"

•    Mátészalkai Szerelvény-

      gyártó Kft.

•    Mérker 2007 Zrt.

•    Mimiko Kft.

•    MOL Nyrt.

•    MOL Petrolkémia Zrt.

•    MVM GTER Zrt.

•    MVM Ovit Zrt.

•    MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

•    MVM Zrt.

•    Nitrogénművek Zrt.

•    NORDKER-M Kft.

•    Ostorházi Kft.

•    Panen Kft.

•    Pannon Növényolajgyártó Kft.

•    Pentasol Group Kft.

•    PentStar Kft.

•    Probc Kft.

•    Samson Kft.

•    Schneider Electric Hungária Zrt.

•    Sinergy Kft.

•    Soldiercomm Kft.

•   Sondex Hőcserélők 

     Magyarország Kft.

•    Spectornics Kft.

•    SPM Budapest Kft.

•    Szatmár Optika Kft.

•    TAM CERT Magyarország 

     Vizsgáló és Tanúsító Kft.

•    TEVA Gyógyszergyár Zrt.

•    Töltés és Lefejtés Technika Kft.

•    TÜV RheinlandInterCert Kft.

•    VentifiltZrt.

•    Vetraforce Szerelő Kft.

•    VGSZ Kft.

 A Konferencia megnyitóját Alex Liu Úr, a BorsodChem Zrt. 

vezérigazgatója tartotta, aki egyben házigazdaként a legmagasabb szinten 

köszöntötte az előadókat, kiállítókat és a résztvevőket. Beszédében kiemelte a 

karbantartás, mint tevékenység fontosságát, a nagyjavítások vállalati életben 

betöltött kiemelkedő szerepét és kifejezte a konferencia céljai iránti teljes 

támogatását.

 A rendkívül különleges, úttörő témájú konferencia és az egyedülálló lehetőség egy ilyen magas 

színvonalú vállalat megtekintésére az ország közel 60 ismert gyártó- és szolgáltató vállalatainak 

képviselőit vonzotta a rendezvényre:

Az I. Magyar Nagyjavítási Konferencia programjáról – 2017.03.08. délelőtt
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 Másodikként Szabó Attila, a Paksi Atomerőmű Zrt. karbantartási 

igazgatója tartotta meg az előadását, melyben bemutatta az Erőművi 

karbantartások során tapasztalható legfőbb nehézségeket a környezeti 

hatásokon át a hatósági elvárásokon és előírásokon keresztül a nukleáris ipari 

jellegzetességek mentén a leghétköznapibb problémákig. Elmondta, hogy 

miként védekeznek még a legkisebb kockázatok ellen is, betekintést engedve  az 

 Ezt követően első előadóként Szabó Lajos, a BorsodChem Zrt. 

karbantartás vezetője, a rendezvény ötletgazdája, főszervezője lépett a pódiumra. 

Cégük tevékenységének rövid bemutatása után rátért arra, hogy miért olyan 

fontos a nagyjavításokban érintett felek összehozása, közös gondolkodás és 

kommunikáció megindítása, az együttműködés erősítése. A BorsodChem Zrt. 

szemszögéből bemutatta, hogy a karbantartás területén milyen kockázatokat, 

 A következőkben Kandra Lajos a Burken Kft-től egy rendkívül innovatív, az üzemek 3D 

szkennelésére és virtuális térben való leképezésére alkalmas technológiát mutatott be, amely egyúttal 

nagymértékben segítheti a karbantartás tervezési, irányítási feladatait is. 

kihívásokat, nehézségeket tapasztalnak ma és ezek a trendek hová vezetnek a következő években. 

Szabó Lajos előadása mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy lépni kell. Hogy azok a folyamatok, 

amelyek az elmúlt években a karbantartói háttéripar visszahúzódásához, a karbantartó szakma 

megbecsültségének romlásához, a nagyjavítási feladatok elvégzésének megnehezítéséhez vezettek, 

néhány éven belül akár már a szükséges és elengedhetetlen karbantartások elvégzését is 

kockáztathatják. Az ipari gyártók és szolgáltatók számára ezért nincs más út, mint az összefogás, az 

együttműködés és a tudásmegosztás.

oktatási és karbantartói minősítési rendszereikbe, megvilágítva a gépállapot megóvása érdekében 

végzett legfontosabb tevékenységeket. Természetesen nem maradhatott el néhány egészen 

különleges eset és módszer bemutatása sem, amelyek közül a prímet a saját fejlesztésű, karbantartás 

munkairányítási és dokumentációs rendszer vitte. 

 Majd Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. divízióvezetője ismertette a korszerű roncsolás-mentes 

vizsgálati eljárások körében széleskörűen és tudományos alapossággal végzett 

kutatásuk eredményeit, bemutatva, hogy mely módszerek milyen körülmények 

között, milyen problémák detektálására lehetnek alkalmasak. 



4

A konferencia egyetlen hölgy előadója után Nagy József, a Magyar Ipari Karbantartók Szervezet 

(MIKSZ) Felügyelőbizottsági elnöke, valamint Magyar Lajos, a szervezet Berendezés Intenzív 

Tagozatának elnöke állt a közönség elé. Az előadás a MIKSZ szervezeti felépítése, működése, céljai, 

valamint az általuk kidolgozott Országos Karbantartási Stratégia bemutatásával indult. Nagy József 

elmondta, hogy a MIKSZ a karbantartó szakmában dolgozó, a karbantartást szerető személyek 

összefogásával jött létre, azzal a céllal, hogy integrálja, elismertté tegye, tudományos eszközökkel 

támogassa és fejlessze a hazai karbantartó szakmát. Ezt követően ismertette a szervezet stratégiai 

programját, valamint röviden idézett a honlapjukon (http://miksz.org/orszagos-karbantartasi-

strategia/) is elérhető Országos Karbantartási Stratégiából is.A szót Magyar Lajos vette át, aki a hazai 

karbantartás helyzetének és széttagoltságának rövid bemutatása után a nagyjavítási munkák 

vállalkozói oldalról tapasztaltproblémáiról ejtett szót. Ismertette a MIKSZ által, 52 karbantartási 

szolgáltató vállalat bevonásával készített, a nagyjavítások kapcsán tapasztalt legfőbb problémákat, 

nehézségeket vizsgáló gyors felmérés eredményeit. A statisztikák világosan mutatták, hogy a legtöbb 

nehézséget a nem egyértelmű műszaki specifikáció/tartalom és pályázati kiírások, a helyszíni – 

megrendelői oldalon tapasztalható – döntéshozatali kompetencia körüli hiányosságok, illetve a piaci 

környezet kihívásai okozzák. Magyar Lajos igen szemléletesen, és nem utolsósorban kiváló előadói 

stílusban egy esetpéldán keresztül szemléltette, hogy milyen kihívásokkal, időnként tortúrának tűnő 

folyamatokkal, eljárásokkal kell megküzdenie ma Magyarországon egy-egy szolgáltatónak, a 

költségekről nem is beszélve, mireegyáltalán odáig eljuthat, hogy a munkához hozzáláthasson. 

Megállapította, a mai Magyarországon „extrém helyzet” alakult ki: sokat kell azért fizetni a 

karbantartó KKV-knak, hogy nagyon alacsony bérért dolgozhassanak, tehát nem lehet csodálkozni 

azon, hogy a jó szakemberek külföldre mennek és tragikus munkaerőhiány kezd kialakulni.A 

szakemberek külföldre menetele nem csak a karbantartást érinti és nem csak magyarországi jelenség, 

innentől kezdve pedig az egész problémát más síkról kellene nézni, kezelni.Az előadók beszámolója 

egyaránt nagy tetszést váltott ki a hallgatóság szolgáltatói és megrendelői képviselőinek köréből. 

Ezzel együtt sokan adtak hangot abbéli örömüknek is, hogy végre fellépett egy szervezet, amely képes 

megérteni és nyíltan felvállalni az olyan létfontosságú ügyeket, mint a Megrendelők –Vállalkozók 

közti munkakapcsolat, együttműködés javítása. 
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Az I. Magyar Nagyjavítási Konferencia programjáról – 2017.03.08. délután

 A sűrű délelőtti program fáradalmainak kipihenését, illetve az előadások során született 

ötletek, vélemények átbeszélését ebédszünet segítette elő. Ám annak sem kellett sokat várnia, aki 

inkább szakmai csemegékre éhezett, ugyanis koradélután egyszerre két szekcióban, interaktív 

előadásokkal folytatódott a program. Az „A” teremben Juhász Dávid,a TÜV RheinlandInterCert Kft. 

szakértője a karima kötések szerelését és minőségbiztosítását leíró EN 1591 szabványba foglaltak 

összefoglalásával és értelmezésével adott iránymutatást a karbantartásokat tervező és kivitelező 

szakemberek számára. Ezt követően Gátsik Attila, a BorsodChem Zrt. nagyjavítási projektvezetője 

számolt be nagy sikerrel az általuk alkalmazott módszerekről, megközelítésekről és persze az előttük 

álló kihívásokról. 

 A „B” teremben is hasonlóan 
izgalmas témák kerültek terítékre, 
legalábbis ezt tükrözte, hogy az interaktív 
előadásra néhány perc késéssel érkezők 
már hiába kerestek üres széket, így arra 
kényszerültek,  hogy a folyosóról 
hallgassák a diszkussziót. Zelena Tamás, 
a BorsodChem Zrt.  karbantartási 
irodavezetője gyakorlatias, kérdésekkel 
bőségesen „bombázott” beszámolóban 
mutatta be a 2016.  évi nagyjavításuk talán 
legkritikusabb feladatát, a folyamat-

irányító rendszer (DCS) mindössze néhány hónap alatt végrehajtott komplett cseréjét. 
Őt követően Ambrus István, a BorsodchemZrt. üzemvezetője mutatta be a vállalatnál működő 
szelepmenedzsment rendszer elemeit és működését az ellenőrzési munkáktól kezdve a javítási, 
felújítási és üzembe helyezési feladatokon át a dokumentációs minőségbiztosítási tevékenységekig.

 Egy rövid kávészünet után a teljes hallgatóság ismét a nagyelőadó 

teremben gyűlt össze, ahol Bartakovics Béla, a MOL Nyrt. karbantartás 

vezetőjének és Mozga Tamás, a MOL Csoport Nagyleállási szakértőjének közös, 

lebilincselő előadását hallgathatta meg. Néhányan álmélkodva, mások 

meglepődve, de mindenképpen óriási tisztelettel hallgatták a résztvevők a MOL 

kollégái által a legmodernebb elvek szerint menedzselt és levezényelt, a hazai 

viszonylatban is egyedülállónak mondható munkát, amely során csúcsidőben 

egy kisebb városnyi ember, nemzetközi tanácsadó szervezetek vészjósló 

előrejelzései ellenére is összesen 52 nap alatt, terv szerint elvégezte a Dunai Finomító 2016 évi 

nagyjavítását. Külön kiemelést érdemel az az erőfeszítés, amellyel a szervezők a munkákat végző 

szolgáltatók terheit igyekeztek csökkenteni, feladatait igyekeztek egyszerűsíteni. Olyan apróságnak 

tűnő, de mégis kritikusnak bizonyuló kezdeményezésekről esett szó, mint a meggyorsított beléptetés, 

a külön kitelepített szociális intézmények, a dedikált parkoló kialakítása, vagy éppen egy vállalkozói 

ebédlő és büfé létrehozása
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 A következő előadó is a MOL köreiből érkezett: Mezzey Péter karbantartás vezető a MOL 

Petrolkémia Zrt. 2016-os nagyjavítási munkáit ismertette, külön kiemelve a legkritikusabb gépek 

speciális karbantartási feladatait. Az előző előadáshoz hasonlóan a Mezzey Péter által bemutatott 

eset kapcsán is világossá vált, hogy a nagyjavítások levezényléséhez a kifogástalan szakmai színvonal 

mellett elengedhetetlen a korszerű menedzsment, irányítási és ellenőrzési megközelítések 

használata is. Az előadás kiváló példát hozott arra, hogy hogyan valósítható meg a teljes folyamat 

egyszerű eszközökkel történő, plusz ráfordítást nem igénylő követése, kontrollja.

 A Konferencia első napjának előadásait Zombori Zoltán, az ISD Dunaferr Zrt. karbantartás 

vezetője zárta, összefoglalva a karbantartási munkálatok során fellépő jellemző kockázatokat és azok 

kezelésének fontosságát. 

 A napot gálavacsora zárta, ahol az egyik főszervező, Péczely György bevezető gondolatai 

után kötetlen, formaságoktól mentes, olajozott, késő estig tartó eszmecsere indulhatott a résztvevők 

között. 
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Az I. Magyar Nagyjavítási Konferencia programjáról – 2017.03.09. délelőtt

 A Konferencia második napjának reggele szakmai programokkal indult. A résztvevők 

körforgásszerűen gyártúrán, gépszerelő műhely bemutatón és diagnosztikai labor bemutatón 

vehettek részt. Sajnálhatja, aki bármelyik programról is lemaradt, hiszen a BorsodChem Zrt. kollégái: 

Mácsi Tibor, a Központi Karbantartás üzemvezetője és Gyarmati István, a Műszaki Diagnosztika 

osztályvezetője által irányított bejárások igazi szakmai csemegéket, érdekességeket tartogattak. 

Megismerhettük a gyár rövid történetét, egyes üzemeinek elrendezését, feladatait, működésének 

legkritikusabb tényezőit. Betekintést nyertünk a karbantartó szervezet felépítésébe, a házigazda 

szakemberei által alkalmazott olyan korszerű karbantartási technológiák használatába, mint 

karimaesztergáló berendezések alkalmazási területei és lehetőségei, nyomás alatti csőszakasz 

tömítés, de szóba elegyedhettünk harminc-negyven éves szakmai tapasztalattal rendelkező igazi 

nagybetűs GÉPSZERELŐ SZAKEMBEREKKEL is. A modern vizsgálati eszközöket kedvelő résztvevők 

számára a diagnosztikai labor bemutató során került az i-re a pont. Endoszkóp, és anyagvizsgáló 

készülékek mellett lehetőség nyílt megismerkedni azokkal a hőcserélő cső vizsgálati 

berendezésekkel is, amelyeknek köszönhetően a BorsodChem Zrt.-nélmára nullára redukálódott a 

hőcserélő lyukadás miatti hibák száma. Ezek mellett persze szó esett arról is, hogy ezeket az 

egyébként rendkívül hatékony eszközöket hogyan lehet rendszerbe illesztve, módszeresen, 

strukturáltan alkalmazni.

 A műszaki csemegéktől való nehéz búcsú után Lázár Arthur, a Pentstar Kft. ügyvezető 
igazgatója nyitotta meg az előadások sorát. Gondolatébresztő prezentációjában felvázolta, hogy 
hogyan épülhetne fel újra az az erős hazai karbantartási háttéripar, amely nemrég még virágkorát élte, 
de mára szinte írmagja sem maradt. Bemutatta elgondolását, hogy milyen lépésekre lenne szükség 
ahhoz, hogy a nagy megrendelő vállalatok mögött újra nagy, erős, megbízható, komoly 
kapacitásokkal rendelkező, a munkák széles spektrumát elvégezni képes szolgáltatók álljanak.

A megnyitó előadás után Workshop kezdődött meg, amely során a résztvevők arra az „egyszerű” 
kérdésre keresték a nagyon is nehéz és összetett válaszokat, hogy:

Hogyan enyhítene a nagyjavítások során érzékelt nehézségeken?
A workshop során született válaszok, válaszkategóriák a következők:

Munkavégzési feltételek javítása:
-   Be- kiléptetés könnyítése, gyorsítása
-   Munkavégzési engedélyek kiadásának leadásának gyorsítása
-   Munkaterület biztosítása, munkavégzésre alkalmas állapotba hozatala
-   Orvosi vizsgálatok körüli adminisztráció, széttagoltság csökkentése
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A legjobb kivitelező cégekkel középtávú stratégiai szerződések kötése (ezzel közép-
hosszú távú perspektíva és biztonság megteremtése)
 -   Minőségi kivitelezőknek folyamatos munka biztosítása
 -   Mennyiségi korlátok feloldása
 -   Megerősíteni a cégeket, egyben a transzparencia erősítése
 -   Cégek oktatása, minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének támogatása
 -   Irányítási feladatok erősítése
 -   Fejlett beszállító menedzsment folyamatok (előképzés, kiértékelés, fejlesztés)
 -   A potenciális kivitelezők bevonása a munkák tervezésébe
 -   Munkaerő motivációjának a növelése (bér, pozitív bónusz, képzés, perspektíva)
 -   Közvetlen kapcsolat kialakítása a beszállító és megrendelő között

Szakmai tagozatok szerinti karbantartási szaknévsor létrehozása
 -   Webes felületről (pl. MIKSZ) könnyen elérhető
 -   Tartalmazza a minősítéseket, speciális képességeket
 -   Vevői referenciákat
 -   Erőforrásokat, esetleg erőforrások lekötöttségét
 -   Dinamikus adatbázis, amely lehetőséget teremt speciális eszközök kölcsönzésére is akár
 -   Ennek segítségével a beszállítók marketing tevékenységének (olyan kompetencia, 
amivel nem feltétlen rendelkeznek) támogatása, erősítése
 -   Beszállítói értékelések vállalatok közti transzparenssé tétele
Megrendelők munkáinak egymás közti koordinálása (munkacsúcsok mérséklése)
 -   Leállás tervezésének időbeli, pontos koordinálása, összehangolása
 -   Szükséges, kritikus anyagok megrendelése időben
Ipari, általánosan elfogadott és használt teljesítménynormák kidolgozása (pl. 
karimaszerelés)
Informatikai rendszerek használata a nagyjavítások tervezéséhez, lebonyolításához
Képzés
 -   Szakember utánpótlás fejlesztése a versenyszféra igényei alapján
 -   Duális képzések kiterjesztése KKV-kra a nagyvállalatokon keresztül
Beszerzési folyamatok optimalizálása
 -   Beszerzési folyamatok egyszerűsítése
 -   Ajánlatkérés időben történjen
  o   Tervezett szállítási idő megadásával
  o   Pontos műszaki tartalommal
  o   Ár-érték arány meghatározása
 -   Ajánlat adása:
  o   A beszerzés direkt tájékoztassa a műszakot
  o   Az árajánlat érvényességének figyelembe vétele
 -   Megrendelés
  o   Visszaigazolás legyen szerződés erejű
 -   Közös eredmények
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 Az igencsak pezsgő és innovatív ötletek felsorolásában bővelkedő 

workshopot követően újra az előadásoké lett a főszerep. Purzsa Tamás, a 

BorsodChem Zrt. alelnöke és mérnökségi vezetője 2017. évi beruházások kiemelt 

feladatáról, az oxihidroklórozó reaktor tervezéséről, gyártásáról és telepítéséről 

tartott bemutatót. A hallgatóság megismerhette, hogy milyen műszaki 

problémák miatt vált szükségessé a régi reaktor kiváltása, hogyan készült az új 

reaktor, és képet kaphattunk annak a műszaki kihívásairól is, hogy a najd 40 

méteres szerkezet hogyan kerül majd egy darabban a helyére. 

Az I. Magyar Nagyjavítási Konferencia programjáról – 2017.03.09. délután

Az elfogyasztott ebéd után Somodi Gyula, a Linde Gáz Magyarország Zrt. 

karbantartási vezetőjének lendületes, gyakorlatias és rendkívül magas szakmai 

színvonalú előadása jelentette az első igazi csemegét. Az előadó bemutatta az 

üzem működését, felépítését, legfontosabb műszaki paramétereit. Ezt követően 

ismertette, hogy a külső gazdasági hatások, a válság, illetve a vevői elvárások 

hogyan kényszerítették ki a vállalati karbantartási stratégia fokozatos 

fejlesztését. Hogyan, milyen vizsgálatok eredményeképp merték kitolni a 

megszokott két éves nagyjavítási ciklust hat évre.

 Varga Viktor, az ALTEO Group divízió igazgatója előadása során bemutatta, hogy hogyan 

működik egy igazán jól szervezett karbantartási csapat, milyen belső elvárások, előírások, képzettség, 

munkabiztonsági követelmények összessége biztosítja a kiemelkedő szolgáltatási színvonalat. 

 Őt követte Budai Róbert, a BorsodChem Zrt. senior menedzsere, aki a nagyjavítások termelő 

üzemek részéről tapasztalt változásairól számolt be. Bemutatta, hogy hogyan működik és milyen 

eredményekkel jár a karbantartási és üzemeltetési területek közötti jó kommunikáció és kooperáció, 

hogy milyen fontos a transzparencia és az újdonságokra való nyitottság, ha a nagyjavítások 

hatékonyságának javításáról van szó.
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Záró gondolatok

Végül, de nem utolsó sorban, a rendezvényt Péczely György, az A.A. Stádium Diagnosztikai és 
Menedzsment Kft. ügyvezetőjének előadása zárta, aki rávilágított arra, hogy a nagyjavítások 
munkamennyiségére kiemelkedő hatást gyakorol az évközi karbantartási munka színvonala. Egyben 
bemutatta, hogy az évközi karbantartás színvonala nem pusztán szakmai kérdés, hiszen annak 
eredményessége nem csak a karbantartók, hanem legalább ugyanennyire az üzemeltetők felelőssége 
is, tehátvállalati kulturális kérdés. Ebben, vagyis a megbízhatóság központú vállalati kultúra 
kialakításában segít a TPM (Total Productive Maintenance = Teljeskörű Hatékony Karbantartás).

 Hogyan tovább? Egyszeri alkalom volt, 
vagy egy hagyományteremtő rendezvénysorozat 
első elemeként könyvelhetjük el az I. Magyar 
Nagyjavítási Konferenciát? 
Mi következik a rendezvényen kialakított jó 
kapcsolatok, ismeretségek után? 
Sikerült-e megteremteni azt az elköteleződést, 
összehozni azt a kritikus tömeget, aki felvállalja 
majd, hogy megkeresi a gyógyírt a karbantartás, a 
nagyjavítások legégetőbb problémáira? 
A sok jó gondolat, ötlet, impulzus mellett, a két 
nap végére ezek a gondolatok kavarogtak a 
fejekben. A válaszokat mi, szervezők sem tudjuk 
még, de úgy tűnik, hogy a kapott visszajelzések 
világosan kijelölik a „köz  akaratát”.

50 kitöltött értékelő lap érkezett vissza 
hozzánk. Egy nem, két tartózkodás és 47 igen 
érkezett arra a kérdésünkre, hogy elérte-e a 
konferencia a célját. 

E mellett az összes válaszadó úgy gondolja, 
hogy szükséges újra belevágni a rendezvény 
megszervezésébe, bár ennek időpontja 
tekintetében azért nincs egyetértés. A 
válaszadók egyharmada, 17-en úgy vélik, hogy 
két év múlva találkozzunk ismét, míg 33-an már 
egy év múlva ismét összejönnének. 
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