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Magyar Ipari Karbantartók Szervezete
Közhasznúsági jelentése
a 2013‐es esztendőről

1.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
1.376 ezer Ft, a saját tőke 1.258 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény‐kimutatásból.
2.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Szervezet nem kapott sem állami, sem önkormányzati támogatást.
3.

VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az egyesület tartaléka (vagyona) 941 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

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések
5.

A SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE

Szervezetünk 250 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el, amely tartalmazza a rendezvények
költségeit és ezek 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
A magyarországi ipari szempontból kiemelt jelentőséggel bíró, stratégiai fontosságú gazdasági
társaságok, vállalkozások karbantartási gyakorlatának magas szintű és színvonalú biztosítása,
szakmai érdekképviselet. Ennek érdekében közös fellépés a szakmai fejlődést szolgáló oktatás,
szakmai érdekképviselet, szabványosítás, valamint a minőségellenőrzés és minőségbiztosítás
területén.
6.2. Az Egyesület feladatai:
A célok elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, anyagi forrásokat kutat fel és biztosít,
valamint ezekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket végez. Legfontosabb feladatai:
‐ A legújabb karbantartási trendek kisérése, az új trendek és alkalmazások széleskörű
ismertetése, népszerűsítése
‐ A tagok elősegítése a megfelelő karbantartási technológia alkalmazásában, az eszközök
karbantartásának és menedzsmentjének állandó fejlesztésében, az ehhez szükséges oktatás,
kutatás, szakmai fejlesztés, konferencia megszervezése
‐ Ehhez kapcsolódó rendszeres tapasztalatcsere biztosítása, szakmai rendezvények,
konferenciák szervezése
‐ nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, külföldi szakemberek bevonása, tanulmányutak
szervezése
‐ innováció elősegítése, rendszeres tanácsadás
‐ Szakmai támogatás a felsőfokú műszaki oktatási intézményeknek (előadások tartása,
diploma‐ és phd munkák segítése)
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6.3. Az egyesület tevékenysége a tárgyévben:
Szervezetünk a 2013‐as évben is folytatta rendezvényeinek szervezését, amelyek nagy érdeklődés
mellett zajlottak. A tavalyi évben 10 szakmai napunkon több mint 200 látogatót fogadtunk olyan
helyszíneken, ahol gyakorlati tapasztalatokkal is alátámaszthattuk az elméleti előadásokat.
Vendéglátóink olyan vállalatok szakemberei voltak, akik a résztvevők számára a karbantartási
rendszerének részét, vagy egészét mutathatták be.
A rendezvények résztvevői között nem csak szervezetünk tagjait, hanem nagy számban érdeklődőket
is üdvözölhettünk.
Gyűjtöttük a publikációkat, kutatási eredményeket, a korszerű karbantartási elvek gyakorlati
alkalmazását bemutató esettanulmányokat.
Igyekeztünk a karbantartási és ahhoz közel álló jelentősebb szakmai rendezvényekről is hírt adni
honlapunkon, illetve hírleveleinkben szervezetünk fontosabb eseményei mellett.
Létszámunk igaz, csak kis mértékben, de folyamatosan növekedett. Cégek és magánszemélyek is
beléptek tagjaink sorába.
6.4. Az egyesület tervei
Az idei évben célkitűzéseink között előkelő helyen szerepel az Országos Karbantartási Stratégia
kidolgozása. Részt veszünk több hazai és nemzetközi konferencián, rendezvényen, ahol a
karbantartás és a hozzá kapcsolódó tudomány a téma Az itt készített beszámolókat közzétesszük
honlapunkon.
Célunk a taglétszám bővítése, hogy szervezetünk az ipar legszélesebb rétegében jelen lehessen.
Megjelenési lehetőséget biztosítunk honlapunkon a karbantartással foglalkozó vagy azt kiszolgáló
vállalkozásoknak. A tagozatainkban folyó önálló munkát erősítjük. A szakemberek utánpótlásának, a
tehetségek gondozására is figyelmet fordítunk
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Magyar Ipari Karbantartók Szervezete közgyűlése a 2014. május 7‐i ülésén
elfogadta.
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