
A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSZ) Felügyelő Bizottságának 

JELENTÉSE  

A MIKSZ 2019. évi működéséről az éves Közgyűlésre 

 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) tagjai (Nagy József, Páll István Zoltán, Urbán János) egyénileg 
áttekintették a Titkár Asszony által megküldött adatokat és információkat a MIKSZ 2019-es 
tevékenységéről (statisztikai adatok és könyvvizsgálói jelentés), elektronikus levelezés 
formájában egyeztettek és döntöttek az FB évértékelő jelentésének tartalmáról.  

AZ FB a 2019-es évben is folytatta azon korábbi gyakorlatát, miszerint az Elnökségi Üléseken 
személyes jelenléttel is követi a folyamatokat és cselekvő támogatást is nyújt a MIKSZ 
feladatainak vitelében.  

Az FB a 2019. évre vonatkozó jelentését a következő összeállításban tárja a Közgyűlés elé: 

 

Gazdálkodás, anyagi helyzet 

 

A 2019. év gazdálkodásáról összeállított könyvvizsgálói jelentést FB szakértő tagja 
áttekintette, abban nem megfelelőséget nem talált. A tagdíjak beszedése következetes és 
hatékony, a tagdíjfizetési fegyelem jó. A könyvelés a korábbi évekhez hasonlóan rendezett, 
tiszta, az analitika alátámasztja a főkönyvi kivonatot és az egyszerűsített éves beszámolót. 

A szakmai rendezvények száma a korábbi évhez viszonyítva lecsökkent, ezzel a kapcsolódó 
bevétel is alacsonyabb volt. 

Jelentős összeg érkezett a nemzetközi szervezettől az ERASMUS+ projekt hazai feladatainak 
megvalósítására, melyet a MIKSZ a korábbi Közgyűlésen elhatározottak szerint használt fel. 

A szervezet a 2019-es évet a folyó működési költségeket biztonsággal fedező számla 
egyenleggel zárta.  

A gazdálkodásról a részletező vélemény mellékelve (1. sz. melléklet) 

 

Működés Alapszabálynak való megfelelése 

 

Az FB a működés áttekintésekor nem talált az Alapszabálytól való eltérést. 

Az Elnökség az elvárt gyakorisággal ülésezett. Az ülések előre kiküldött napirend alapján 
kerültek lebonyolításra, az ülésekről jegyzőkönyv készült.  



Az elnökség tagjainak részvétele és aktivitása nagyon eltérő, volt, aki egyetlen alkalommal 
sem volt jelen, az egyszer megjelentek száma három fő. Ez sajnálatos, különösen azért, mert 
a szervezetben az egyetlen érdemi fórum az Elnökségi Ülés, és a tevékenységek zöme az 
Elnökség tagjaihoz kötődik.  

 

Stratégiai célok érdekében végzett tevékenység 

 

Az Elnökség esetenként áttekintette a stratégia előrehaladását. 

 Az Országos Karbantartási Stratégia az év során a működésben nem kapott 
nyomatékot, az Elnökség érdemben nem foglalkozott sem az aktualizálásával sem 
pedig a népszerűsítésével.  
 

 Folytatódott az együttműködés az európai karbantartó szövetséggel (EFNMS), a 
munkacsoportokban a részvétel biztosított. Az EFNMS és az amerikai SMRP közös 
projekt keretében elvégezte a karbantartási mutatószámok harmonizációját, mely 
munkában a MIKSZ is szerepet vállalt.  
 
 

 A MIKSZ elköteleződött a nemzetközi ’Erasmus+’ projektben való részvételre, mely 
több éves, egymásra épülő modulokban tervezi megalapozni a karbantartó képzés és 
minősítés rendszerét. Ez az első projekt, mely a MIKSZ számára érdemi bevételt 
biztosít. A 2019-re tervezett hazai munkafázis indítása 2020-ra tolódott. 
 
 

 Értékteremtő műhelymunka keretében elkészült a 13306-os szabvány magyar nyelvre 
történő fordítása, mely a lektorálás után véglegesnek tekinthető, beleértve az 
időközben szükségessé vált verziókövetést is. Az elkészült munka hasznosítása még 
várat magára. (a honlapon a címszavakból álló kisszótár megtalálható) 
 

 Folytatódott a partneri kapcsolatépítés az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósággal, MIKSZ-et számon tartják és meghívják tanácskozásokra, szakmai 
rendezvényeikre. 
 

 A MIKSZ 2019-es diplomaterv pályázatára nem volt jelentkező 
 

 A MIKSZ kuratóriuma 2019-ben is odaítélte a Dr Péczely György díjat, melyet a 
Veszprémi Konferencia gálaestjén adtak át.  
 

 2019-ben nem bővült a MIKSZ együttműködő hazai civil partnereinek száma.  



 

Tagtoborzás, tagok megtartása, tagi aktivitás 

A 2019-as év során MIKSZ taglétszáma közel állandó volt, 5 kilépő mellett 7 új tag érkezett. A 
záró létszám 97. Sajnálatos módon a tagtoborzás hatékonysága, a szervezet növekedési 
potenciálja az évek során nem javul. 2019-ben a MIKSZ egy sikeres szakmai napot szervezett, 
melyen többségében tagjaink, kisebb részben külsősök vettek részt. A további meghirdetett 
programokra nem volt elég jelentkező, azokat végül törölni kellett.  

Az Elnökségi Ülések nyilvánosak a tagok számára, ugyanakkor a tagi jelenlét és tagi aktivitás 
mérsékelt (mindössze 4 tag jelent meg az év során). 

Az ERASMUS+ projekt munkacsoport felállításakor sikerült MIKSZ tagokat bevonni a 
műhelymunkába.  

Szervezet és működés 

A MIKSZ 2019-es Közgyűlésén elfogadásra került a tagozati rendszer megszüntetése. 

Az ezzel szükségképpen együtt járó működési-irányítási változtatás előnyei egyelőre nem 
érezhetők, az elnökségi tagokkal szembeni elvárások pontosítása, működési rendbe foglalása 
szükséges. Ennek lendületet adhat az esedékes tisztújítás. 

A tervezett projekt orientált működési modell magában hordozza a magasabb szervezeti 
dinamika esélyét. Ugyanakkor hangsúlyosan törekedni kell a mozgósítható tagok alkotó 
műhelymunkákba való bevonásába, csökkentve ezzel a jelenleg többnyire egyszemélyes 
képviselet kockázatait. 

A honlap naprakészsége, vonzó információ tartalmának gondozása fejlesztést igényel. A 
statisztikák alapján a látogatottság alacsony, éves viszonylatban 2000 alatti. 

Az új platformként megcélzott LinkedIn felület szakmai fórumként történő hasznosításáról 
döntés született, kialakítása folyamatban van. 

 

Megismételjük tavalyi ajánlásunkat a következőkre: 

1. Kommunikáció, sajtó, arculati felelős kinevezése, kiemelten a honlap, mint elsődleges 
platform valós idejű működtetésére, a jelenleg passzív, de fontos tartalmi elemek 
dinamizálására (pl. szakmai fórum, szakcikkek) 

2. Az átalakuló, projekt/munkacsoport alapú működés kereteinek kidolgozása és hatályba 
léptetése: 
-  milyen előterjesztés alapján, kik döntenek új projekt indításáról? 
- a projekt milyen előírt rend mentén működik (irányítás, munkaterv, beszámolás)? 

3. Szabályozás készítése a projekt jellegű és egyéb, MIKSZ érdekkörben keletkezett írásos 
termékek, munkadokumentumok kezelésére, tárolására, archiválására 

 



Az FB véleménye röviden összegezve: 

 A MIKSZ működésében Alapszabályba ütköző eltéréseket nem találtunk. 

 A szervezet gazdálkodása fegyelmezett, a működés feltételei biztosítottak. 

A MIKSZ küldetését, stratégiáját az elmúlt évek tapasztalata alapján időszerű frissíteni.  

Az EFNMS együttműködés komoly lehetőség a MIKSZ számára, az ezen belüli kiváló teljesítés 
kiemelt prioritás. Egyben jó lehetőség a szervezet szélesebb körű hazai megismertetésére, 
elfogadtatására is, erre stratégiai intézkedési tervet kellene készíteni. 

Az elnökségi és tagozati rendszer átalakítása megindult, folyamata lassú, kézzel fogható 
előnyei egyelőre nem látszanak, elvárások pontosítása, a vállalások formalizálása szükséges. 

 A korábban megfogalmazott létszám növekedési cél nem reális, akár kismértékű növekedés 
és a meglévő tagok megtartása további jelentős erőfeszítéseket, eltérő módszertant igényel.  

A tagi aktivitás fokozása és bevonása a sikeres hosszú távú működés és fennmaradás egyik 
kulcsa. 

Az elkészült szabvány-fordítás hasznosítására, népszerűsítésére konkrét döntés és intézkedés 
szükséges. Ennek elmaradása visszavetheti a további, hasonló feladatoknál a vállalási kedvet. 

 

 

 

1.Melléklet 

Részletező vélemény a MIKSZ gazdálkodásáról 

 

 

 

Budapest, 2020. április 22. 

 

 

 

…………………………………….  

Nagy József FB Elnök    

Urbán János FB Tag          

 Páll István Zoltán FB Tag 

 


