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K I E G É S Z Í T Ő   M E L L É K L E T 
 

 
a 2018. december  31.-i egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 
I.  Az egyéb szervezet adatai: 
 
1. Név:   Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 

2. Bírósági jegyzés száma: Pk.60.068/2012.5. nyilvántartási számon, a Csm-i Bíróságnál 2913 

sorszám alatt jegyzett 

3. alakulás időpontja:   2012.07.23. 

4. képviselő neve:  Nyeste Zsolt 

5. mérlegzárás fordulónapja:  2019. december 31. 

6. Beszámolót készítette: Szekeres Barbara  Nyilvántartási száma: 152520 

A társadalmi szervezet bírósági bejegyzéssel jött létre 2012. július 24-én.  

Közhasznúság bejegyzés kelte: 2016.07.06.  

Közhasznú tevékenységei: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés; Üzletviteli, 

egyéb vezetési tanácsadás; Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; Szakmai 

érdekképviselet, Műszaki vizsgálat, elemzés; Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; 

m.n.s egyéb oktatás; oktatást kiegészítő tevékenység. 

II. A társadalmi szervezet számviteli politikájának meghatározó elemei: 
 
A társadalmi szervezet számviteli politikájának főbb elvei. 
Az egyesület a Sztv. előírásainak megfelelően az egyéb szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolóját készít a 479/2016. Korm. rendelet figyelembevételével. Az eredménykimutatás 
összköltség eljárással kerül összeállításra. 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel, jelen beszámoló a 2018. január 01- 2018. december 31-ig 
terjedő időszakra szól, kimutatásai magyar forintban készültek és a beszámolóban ezer forintban 
kerülnek kimutatásra.  
A beszerzett eszközök esetében a hasznos élettartam és műszaki élettartam függvényében az 
eszközök maradvány értéke meghatározásra kerül. A többi eszközöknél a társaság a megkezdett 
amortizációs rendet folytatja. Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan 
történik.  
Az egyesület készletnyilvántartást nem vezet, készleteit év végi leltározással állapítja meg. 
Az egyesületre a kötelező könyvvizsgálat nem vonatkozik.  
Az egyesület nem alanya az általános forgalmi adónak.  
 
A társadalmi szervezet az ellenőrzések szempontjából jelentősnek minősíti azokat a hibákat 
melyek összevont értéke a mérleg főösszeg 2%-át meghaladja. A szervezet a megbízható valós 
összképet lényegesen befolyásoló hiba értéke azon hibák összessége mely a saját tőkét 20 %-kal 
változtatja meg.  
Az Egyesület vezetősége, tisztségviselői 2019. évben díjazásban nem részesültek, foglalkoztatott 
nem volt.  
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III. Eszközök és Források 
 

Befektetett eszközök: 
 

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) 
Immateriális javak és tárgyi eszközök 

(bruttó érték) 
Nyitó 
(eFt) 

Növekedés 
(eFt) 

Csökkenés 
(eFt) 

Átsorolás 
(eFt) 

Záró 
(eFt) 

Immateriális javak bruttó összesen 287 0 0 0 287 
Tárgyi eszközök bruttó összesen 230 243 230 0 243 
Összesen 517 243 230 0 530 

 
Tárgyévi értékcsökkenés leírása 
Terv szerinti leírás lineárisan 
Immateriális javak és tárgyi eszközök 
terv szerinti lineáris értékcsökkenése 

Nyitó 
(eFt) 

Növekedés 
(eFt) 

Csökkenés 
(eFt) 

Átsorolás 
(eFt) 

Záró 
(eFt) 

Immateriális javak 173 50 0 0 224 
Tárgyi eszközök 194 187 212 0 169 
Összesen 367 237 212 0 393 
A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei az egyesületnek nincsenek. 
 
Forgó eszközök:  
Az egyesület 2019. 12.31-én nem tart nyílván készletet. 
 
Az egyesület pénzállománya az alábbiak szerint alakul: 
 Bankszámlán lévő pénzkészlet: 3.035 ezer Ft 
 Házipénztárban lévő pénzkészlet: 132 ezer Ft.  
A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván.  
 
Saját tőke: 
A saját tőke összege 3.378 ezer Ft, amely 2.403 ezer Ft eredménytartalékból és 975 ezer Ft 
tárgyévi eredményből áll.  
Az előző évben a saját tőke összege 2.403 ezer Ft volt, ebből 1.606 ezer Ft volt az 
eredménytartalék és 797 ezer Ft tárgyévi eredmény.  
Lekötött tartalék képzése nem történt.  
 
Céltartalékok 
A tárgyévben céltartalék képzésére nem volt szükség.  
 
Kötelezettségek:  
Az Egyesületnek lejárt szállítói, illetve adótartozása nincs. 
A tárgyévi fizetési kötelezettségei között 15 ezer Ft nem lejárt szállítói tartozással rendelkezik, 
amely határidőben kiegyenlítésre is került.  
 Az Egyesületnek 2019. évi rövid lejáratú hiteltartozása a beszámolási időszakban nem volt.  
  
Időbeli elhatárolások 
2019. évben aktív és passzív időbeli elhatárolást nem tartunk nyilván. 
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IV. Eredmény, likviditás 
A tárgyévi eredményt meghatározó tételek 
 
Bevételek 

- Alaptevékenység bevétele   1.984 ezer Ft 
- Vállalkozási tevékenység bevétele:     466 ezer Ft 
- SZJA 1 %       107 ezer Ft 
- Egyéb bevétele          2 ezer Ft 
- Tagdíj bevételek   3.252 ezer Ft 
- Pü-i műveletek bevételei:       32 ezer Ft 

2019. évi összes bevétel: 5.844 ezer Ft, melyből a közhasznú tevékenység bevétele: 5378 ezer Ft. 
 
2019. évi kiadások 
Anyagjellegű ráfordítások:   2.961 ezer Ft 
Személyi jellegű ráfordítások:  1.613 ezer Ft 
Értékcsökkenés:      237 ezer Ft 
Egyéb ráfordítások:        19 ezer Ft 
Pénzügyi műveletek ráfordításai:      38 ezer Ft 
2019. évi összes ráfordítás 4.868 ezer Ft, amely a vállalkozási és az alaptevékenység között a 
bevételek arányában került megosztásra.  
 
Az Egyesület eredménye 
A bevételek és a költségek különbözete alapján a szervezet eredménye: 976 ezer Ft.  
Vállalkozási tevékenység eredményéből társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.  
 
V. Közhasznú tevékenység bemutatása 
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. 
 
Az Egyesület tevékenysége során az alábbi közfeladatokat látja el: 
a. tudományos tevékenység, kutatás – a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 

2004. évi CXXXIV. tv. 4. § (1) d-g.) pontjai  alapján 
Ennek keretén belül különösen, de nem kizárólagosan: 

- Együttműködés a közép- és hosszútávú karbantartási stratégia kialakításában, részvétel a 
tudományos és technológiai kutatás-fejlesztésben. 

- A kiváló karbantartás működési jellemzőinek vizsgálata célzott kutatások segítségével hazai 
és nemzetközi viszonylatban, kiemelt tekintettel a versenyképesség és innovációs képesség 
fejlesztésének támogatására. 

- A karbantartás fejlesztése a szervezet innovációs képességének fejlesztése által értékelési, 
minősítési szempontrendszer kidolgozása alapján. 

- Együttműködés hazai és nemzetközi kutatások, tapasztalatcserék, munkacsoportok keretében 
az üzleti és nonprofit szférában működő szervezetek hatékonyságának, kiváló működésének 
elősegítése érdekében. 

- Vállalkozások ösztönzése és fejlesztése a karbantartással kapcsolatos kutatás-fejlesztés 
eredményeinek létrehozására, megosztására. 

- Szakmai napok szervezése a karbantartási területén elérhető, hazai és külföldi innovatív 
eredmények megosztására. 
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b. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. tv. 1. § (2) bekezdése alapján 
Ennek keretén belül különösen, de nem kizárólagosan: 
Felnőttképzési tevékenység a karbantartási ismeretek, jó gyakorlatok iskolarendszeren kívüli 
képzése által, amelynek célja a karbantartással kapcsolatos képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, kompetencia fejlesztés. 

 
c. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a 

kapcsolódó szolgáltatások – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. tv. 1., 13/A., 14/A és 19/B. §-ai alapján 
Ennek keretén belül különösen, de nem kizárólagosan: 

- A foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése érdekében a munkához való jutás 
lehetőségének biztosítása szakértői tudásbázis kialakításával, ide értve a hátrányos helyzetű, 
megváltozott munkaképességű emberek számára a munkához való jutás lehetőségének 
biztosítását. 

 
d. katasztrófa-elhárítási tevékenység elősegítése – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 2. § (1) bekezdése 
alapján. 
Ennek keretén belül különösen, de nem kizárólagosan: 
A katasztrófák megelőzését az azokhoz hozzájáruló okok feltárását elősegítő, a karbantartás 
területén alkalmazható módszertanok kutatása, megosztása, az érintettekkel történő 
együttműködés.  

 
e. közreműködés a helyben biztosítandó közfeladatok körében a településfejlesztési és- 

rendezési feladatok ellátásában a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. 
§ (1) bekezdése alapján 
Ennek keretén belül különösen, de nem kizárólagosan: 

- Adott településeken működő vállalkozások együttműködésének ösztönzése, a karbantartással 
kapcsolatos helyi jó gyakorlatok megosztásának támogatása.  

- Helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek együttműködésének erősítése partnerségek, 
közös projektek segítségével a nonprofit szervezetek működési képességének javítása 
érdekében. 

- Helyi közösség érdekében megvalósuló, karbantartás fejlesztését, kutatását támogató 
projektek. 

 
 
 
 
 
Szeged, 2020. február 26. 
 
 
 
       .......................................................... 
                 egyesület elnöke 
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