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Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 

Közhasznúsági jelentése 

a 2022. esztendőről 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2022. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 7.540 ezer Ft, a saját tőke 7.280 

ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és eredménykimutatásból. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

A szervezet a 2022. évi SZJA 1 % felajánlásokból 45 ezer Ft-ban részesült. 

Tárgyévben a Szervezet kormányzati támogatást nem kapott.  

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

Az egyesület tartaléka (vagyona) 2.727 ezer Ft összeggel nőtt. 

 A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja céljainak elérése érdekében, 

működésének biztosítására.  

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

A szervezet 2022. évben támogatást nem nyújtott. 

 

5. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE 

ÖSSZEGE 

Szervezetünk 3.395 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el, amely tartalmazza 4 fő megbízási díját és adóit, 

járulékait. Szervezetünk vezető tisztségviselői önkéntesen végezték a tevékenységüket. Megállapítható, hogy a Szervezetnél 

indokolatlan kifizetés nem történt. 

 

6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

6.1. Az Magyar Ipari Karbantartók Szervezete alapvető célja 

Az Egyesület célja nyilvános tevékenység keretében a magyarországi ipari szempontból kiemelt jelentőséggel bíró, 

stratégiai fontosságú gazdasági társaságok, vállalkozások megbízhatóságot és biztonságot növelő eszköz 

menedzsmentjének és  karbantartási gyakorlatának egységesen magas szintű és -színvonalú biztosítása, ezáltal a 

fenntartható fejlődés és üzemeltetés, valamint a környezetvédelem és versenyképesség feltételeinek megvalósítása, 

továbbá a hatékonyság növelése jól karbantartott gépekkel. Ennek érdekében közös fellépés a szakmai fejlődést 

szolgáló oktatás, szakmai érdekképviselet, szabványosítás valamint a minőségellenőrzés és minőségbiztosítás területén.  

 

6.2. Az Egyesület feladatai:  

Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, anyagi forrásokat kutat fel és biztosít, 

valamint ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez, melyre tekintettel az Egyesület feladata különösen:  

a.) a legújabb karbantartási trendek figyelemmel kísérése, az új trendek és alkalmazások széleskörű ismertetése, 

népszerűsítése illetve ehhez kapcsolódó ismeretterjesztő tevékenység végzése 

b.) a tagok támogatása a megfelelő karbantartási terminológia alkalmazásában, az eszközök karbantartásának és 

menedzsmentjének állandó fejlesztésében, az ehhez szükséges oktatás, kutatás, szakmai fejlesztés, konferencia  

megszervezése 

c.) a karbantartás és eszköz menedzsment területén végzett  kutatásokban történő aktív részvétel és az innováció 

serkentése  

d.) az eszközök menedzsmentjéhez és fenntartásához kapcsolódó szakmai hálózat létrehozása és működtetése  

valamint ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, tájékoztatás, tanácsadás és minősítési tevékenység, továbbá ennek 

keretében a karbantartás és eszköz menedzsment területén értékelési rendszert hoz létre és alakít ki  

e.) kapcsolattartás elősegítése más cégek karbantartási szakembereivel  akár nemzetközi együttműködés szintjén is  

f.) a feladatok és célok megvalósításához kapcsolódó rendszeres tapasztalatcsere érdekében megfelelő fórumok 

biztosítása, továbbá szakmai rendezvények, konferenciák, cég- és kiállítás látogatás szervezése, továbbá 

awww.miksz.org tudásbázis létrehozása és működtetése  

g.) tevékenysége keretében az általa nyújtott szolgáltatások minél magasabb színvonala érdekében dokumentum- és 

információcsere biztosítása 

h.) az Egyesület céljához kapcsolódó esetleges kiadványok megjelenésének támogatása illetőleg ösztönzése, 

kommunikációs csatornákon keresztül az eszközök fenntartásával kapcsolatos publikációk közzététele   

i.) nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, ennek érdekében tanulmányutak, konferenciák illetve külföldi szakemberek 

bevonásával történő előadások szervezése  

j.) az ipari karbantartási tevékenység közmegítélésének javítása, annak célzott akciókkal történő elősegítése 

k.) a fiatalság ösztönzése és orientálása a továbbtanulás és szakmaválasztás során a karbantartás területe felé, és ezzel 

http://www.miksz.org/
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közreműködés a jól képzett szakember állomány utánpótlás bázisának megteremtésében 

l.) a magyar ipari karbantartó társadalom  érdekeinek képviselete, közös fellépés és hatékony lobbitevékenység 

megteremtése, továbbá a magyar ipari karbantartó társadalom képviselete a nemzeti és nemzetközi eseményeken 

m.) a karbantartás és eszköz menedzsment területén a szakembereket elismerésre javasolja 

n.) az Egyesület keretein belül innováció elősegítése, rendszeres tanácsadás valamint a munkakeresés és állásközvetítés 

támogatása 

 

6.3. Az egyesület tevékenysége a tárgyévben: 

2022-ban sikerült számos területen előrelépést elérni a Szervezetnek, bár vannak olyanok is, ami kívánni valókat 

hagynak maguk után. Sikeresen megrendeztük Budapesten az EFNMS közgyűlését, ami nem csak szakmai, hanem 

anyagi szempontból is kifejezetten sikeres volt. Szemben az eddigi 2 szakcsoporttal, most már 4-ben veszünk aktívan 

részt, ezzel az európai élvonalba emelkedtünk, a szakmai közösség megbecsült tagjaivá váltunk. Ez az esemény adott 

keretet a MIKSZ 10 éves születésnapjának a megünneplésére, melyre a tagjainkat is meghívtuk.  

Az ERASMUS+ projekt lezárultával, keresni kezdtük a lehetséges folytatást, amit azonosítottunk. Ennek szakmai 

megvalósítása 2023-ra tolódik, legyen szó akár a projekt eredményének hazai hasznosításáról, vagy új projektben való 

részvételről, vezetésről.  

Szakmai szervezetként felvételünket kértük az MSZT-be, amin keresztül befolyásolni szeretnénk a hazai 

szabványosítási folyamatokat, elsősorban a karbantartás menedzsmentet érintő szabványok magyar nyelvű kiadásait 

előtérbe helyezve.  

A számunkra oly fontos Veszprémi Karbantartási Konferencia szervezőbizottságában nagyobb aktivitással képviselteti 

magát a MIKSZ, támogatva ezt a nemes hagyományokkal rendelkező eseményt.  

A kommunikációnkban nagyot lépünk előre, mind a honlap vagy LinkedIn esetében. A honlap látogatottság meghaladta 

a havi 900-at, míg a 50% megnöveltük a LinkedIn követőink számát, akikhez kéthetente juttatunk el így friss híreket, 

érdekességeket.  

Tagságunk létszáma stabilizálódott a 90 főnél, ami az elmúlt évek szintjének felel meg. A jelenlegi tagságunk aktivitás 

csekélynek mondható, leszámítva azt a 10-20 főt aki megjelenik vagy hozzászól a szakami munkában.  

Ugyanakkor, el kell ismerni, hogy a többi hazai szervezettel (kormányzati/szakmai) folyatott együttműködésünk 

intenzitása csökkent, amin 2023-ban változtatni szükséges.   

 

 

6.4. Az egyesület tervei 

A 2023-as esztendőben az eddigi munka folytatására kell helyezni a hangsúlyt benne kiemelten: 

• A MIKSZ számára értékteremtővé kell formálni a befejezett ERASMUS+ projekt eredményeit. Kidolgozni a 

hazai (online) vizsgáztatási lehetőséget, illetve megteremteni az igényt a lehetséges vizsgázók között, 

célközönségnek tekinteni a jelenlegi oktatási helyeket, ahol az EFNMS PASS megszerzése reális lehetőség.  

• Folytatni a szakmai munkát az EFNMS-ben, annak szakmai műhelyében.  

• Tovább erősíteni a munkát az MSZT-ben, elérni, hogy legalább 1 szabvány magyarnyelvű kiadása megjelenjen. 

Ehhez kapcsolódóan eljuttatni a tagságunkhoz a már elkészült szabványfordításokat.  

• Feltámasztani a szakmai látogatásokat, legalább negyedévente legalább 1 alkalmat kínálva a tagjainknak. Ezzel 

nem csak a pénzügyi stabilitásunkat fokoznánk, hanem a tagságot is mobilizálhatnánk.  

• Újra a korábbi szintre emelni a szakmai kapcsolatrendszerünket a társszervezetekkel, a kölcsönös előnyök 

reményében. 

• Növelni a MIKSZ honlapon található szakmai tartalmak számát, bevonva ebbe tagjainkat, promótálva a 

megjelenési lehetőséget a számukra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várgesztes, 2023. 01.25. 

 

 

Nyeste Zsolt 
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Záradék: 

 

E közhasznúsági jelentést az Magyar Ipari Karbantartók Szervezete közgyűlésé…………………….. napi ülésén elfogadta. 


