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Magyar Ipari Karbantartók Szervezete
Közhasznúsági jelentése
a 2016-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
2.460 ezer Ft, a saját tőke 2.289 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a
mérlegből és eredménykimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet nem kapott sem állami, sem önkormányzati támogatást.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az egyesület tartaléka (vagyona) 326 ezer Ft összeggel növekedett. 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 763 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el, amely tartalmazza az 1 fő bérköltségét,
és járulékait, valamint a természetbeni juttatás 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 elősegítése a megfelelő karbantartási terminológia alkalmazásában, az eszközök
karbantartásának és menedzsmentjének állandó fejlesztésében, az ehhez szükséges oktatás,
kutatás, szakmai fejlesztés, konferencia megszervezése

2

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
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
lobbytevékenység 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:
Szervezeti szempontból a 2016-ös évben az elfogadott stratégia megvalósításával telt el.
Fennállásunk alatt első alkalommal végeztünk elégedettségi felmérést a tagság körében, aminek a
Net Promoter Score 85% eredménye elégedettséggel tölthet el bennünket. Azonosítottuk azokat a
területeket, mikben fejlődést kell elérnünk 2017-ben. Az erre irányuló tevékenységek elindultak,
ennek első és 2016-ban lezárt eleme a professzionális honlap tovább fejlesztése volt, számos olyan
funkcióval, ami eddig nem volt elérhető (blog, hírlevél, hozzáférési szintekhez kötött információk,
stb.). Fontos megemlíteni, hogy a Dr. Péczely György emlékdíj előkészítői munkálatai magas
szakmai színvonalon megvalósultak, ezzel megteremtve a lehetőséget az első díjazott kiválasztására
2017-ben.
2016-ban sorkerült a korábbi években elkészült Országos Karbantartási Stratégia, kormányzati
szintű elismerésére. Ennek keretében találkoztunk a Nemzetgazdasági Minisztérium
megbízottjaival, és megalapoztuk a közös munkát.
A kitűzött céloknak megfelelően aktív hálózatépítési munkát folytattunk, aminek eredménye
képpen 2016-ban együttműködési megállapodást írtunk alá az ISO Fórum és a Magyar Hegesztési
Egyesülettel. Ezeken a kapcsolatokon keresztül széles szakmai köröket tudunk elérni, mozgósítani.
2016 talán legfontosabb szakmai munkája volt, az Országos Karbantartási Stratégia felmérés
munkálatainak elkezdése. Sajnos, nem tudtunk olyan ütemben haladni, mint azt szerettük volna, így
ezt a munkát 2017-ben fogjuk befejezni.
A friss diplomásoknak a karbantartás iránti való orientációját segítendő, 2016-ban létrehoztuk a
Diplomadíj pályázatunkat, aminek az első díjátadására 2017-ben kerül majd sor.
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Fennállásunk ideje alatt első alkalommal szerveztünk szakmai utat külföldre (Brno, Siemens turbina
gyár), ami minden szempontból meghaladta a várakozásainkat. Belföldön 5 szakmai napot
szerveztünk (Paksi Atomerőmű, Grundfos) ahol 160 érdeklődőt láttunk vendégül.
A stratégia megvalósulását követő Kulcs Mérőszámokat a lenti kép mutatja:

A stratégiai projektek összefoglaló táblázatát a lenti kép mutatja.
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6.4. Az egyesület tervei
A 2017-os esztendőben a 2015/16-ös megkezdett feladatok véglegesítése élvezi az elsődleges
prioritásokat, amiket:
A taglétszám bővítése
Intenzívebb lobbi-tevékenység
Országos Karbantartási Felmérés folytatása
2. elégedettségi felmérés elkészítése
Kapcsolatfelvétel nemzetközi szervezetekkel
Nemzetközi karbantartási szabványok magyarra történő lefordítása
A feladatok és a kitűzött célok a fenti képeken láthatóak!

Várgesztes, 2017.03.01.

Nyeste Zsolt
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Magyar Ipari Karbantartók Szervezete közgyűlése …………………….. napi
ülésén elfogadta.
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