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Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 
Közhasznúsági jelentése 

a 2020. esztendőről 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2020. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4.414 ezer Ft, a saját tőke 

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

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
A szervezet a 2020. évi SZJA 1 % felajánlásokból 57 ezer Ft-ban részesült. 

Tárgyévben a Szervezet kormányzati támogatást nem kapott.  

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
Az egyesület tartaléka (vagyona) 1.008 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 2020. évben támogatást nem nyújtott. 

 

5. A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
Szervezetünk 1.703 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el, amely tartalmazza 3 fő megbízási díját és adóit, 

járulékait, valamint a reprezentációs költségeket. 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 a www.miksz.org tudásbázis létrehozása és működtetése  
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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 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: 

 

2020-ban a sajnálatos pandemiás helyzet alapjaiban nehezítette meg a MIKSZ működését. Ez elsősorban az 

elmaradt szakmai napokban nyilvánult meg, ami által a tagsággal -eddigi – elsődleges kapcsolatunk limitálva 

lett. Ezt ellensúlyozandó, erősítettük a LinkedIn jelenlétünket, heti/kétheti rendszeres tartalmakat közzé téve, ami 

a követőtáborunk 200 főre való növekedését eredményezte. A másik fontos kommunikációs csatorna a 

honlapunk volt, amin átlagosan havonta 180-190 látogatót és 600 megtekintést értünk el. 

Mindezek mellett, folytattuk a szakmai munkánkataz Erasmus+ projekt keretében, ahol a nemzetközi csapatok 

közül mi tudtuk felmutatni az egyik legnagyobb hozzájárulást a projekt sikeréhez. 

Sajnos alaptalanul bíztunk a járvány gyors lefolyásában, így nem tettünk gyors lépéseket az rendezvényeinknek 

online platformra történő átültetésével.  

A vírushelyzetre való tekintettel, a EFNMS közgyűlésének budapesti és a csatolt programok megrendezése 

elmaradt. 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, a közgyűlésünket, tisztújításunkat -első alkalommal- személyes részvétel 

nélkül rendeztük meg. 

 

 

6.4. Az egyesület tervei 

A 2021-es esztendőben az eddigi munka folytatása, illetve az új szervezeti struktúrában rejlő lehetőségek 

kiaknázása élvezi az elsődleges prioritást, melyek: 

- ERASMUS+ project sikeres lezárása 

- Az EFNMS GA sikeres budapesti megrendezése 

- A MIKSZ jubileum méltó megünneplése 

- Online szakami napok szervezése 

- A kommunikációnk erősítése a tagság felé 

- Az elnökségi tisztújítás 

- Taglétszám megtartása, bővítése 

- Intenzívebb lobbi-tevékenység 

- Nemzetközi karbantartási ismeretek terjesztése Magyarországon 

- További érték ajánlatok kidolgozása a tagjaink számára 

 

Várgesztes, 2021. 03.01. 

 

 

Nyeste Zsolt 

elnök 

 

Záradék: 

 

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


