MAHEG MUNKATERV ÉS KÖLTSÉGVETÉS 2022
AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE, CÉLJA
Az Egyesület küldetése változatlanul a szakterület művelőinek széleskörű összefogásával a tudás, az
ismeretek magas szintű átadása, fejlesztése és az innováció elősegítése, a társadalom, a gazdaság
szolgálata, a mérnöki szakma elismertetése, valamint a szakmai érdekegyeztetés és érdekvédelem. Az
Egyesület célja a hegesztéssel és a rokon eljárásaival kapcsolatban álló gazdasági, tudományos és
oktatási szervezetek, vállalkozások, valamint közösségek összefogása, a hegesztés szakmai hátterének
erősítése, a társadalmi érdekeik érvényre juttatása érdekében.
Az Egyesület működése során tevékenysége súlyponti elemeit az alábbiakban határozta meg
− hegesztés és rokon eljárásaihoz kapcsolódó információs tevékenység,
− szakmai érdekfeltárás és érdekegyeztetés, a tagság véleményének összegyűjtése és
összehangolása,
− tagságot érintő szakmai és egyéb kérdésekben megfelelő fórum teremtése az egységes szakmai
szemlélet és állásfoglalások kialakítása,
− a hegesztéssel kapcsolatos szabványosítás elősegítése, megjelentetése és folyamatos
aktualizálása,
− képzések szervezése, lebonyolítása, a hazai szakmai kultúra javítása,
− szakmai konferenciák, szimpóziumok, ankétok és bemutatók, valamint tanfolyami képzések,
továbbképzések szervezése,
− szakmai állásfoglalások kialakítása és képviselete a kormányzati szervek, hatóságok irányában,
hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.
A MAHEG továbbra is feladatának tekinti a széleskörű együttműködést és összefogást
− a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel (MHtE),
− a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálatok Szövetségével (MAROVISZ),
− a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületével (MAE),
− a Magyar Ipari Karbantartók Szervezetével (MIKSZ),
− a Magyar Acélszerkezeti Szövetséggel (MAGÉSZ),
− a Megfelelőség Értékelési Szakemberek Egyesületé (ACE),
− a Gépipari Tudományos Egyesülettel (GTE),
− a hegesztőképzést folytató felsőoktatási intézményekkel (BME, DE, DUE, KE, ME, NYE, ÓE,
PTE, SZE), valamint
− számos hegesztéssel foglalkozó vállalkozással,
− a hegesztő szakemberek képzésével foglalkozó közoktatási intézmények.
Prioritásként továbbra is kiemelt, fontos területként kívánja kezelni az alábbi területeket:
− Ifjúsági fórum,
− IIW Magyar Nemzeti Bizottság,
− Sajtó, marketing, honlap,
− Rendezvénykoordinálás,
− Kapcsolatépítés,
− Munkabizottságok koordinálása,
− Képzések összehangolása,

− Közreműködés a szabványosításban, a szabványok fordításában, azok kiadásának
támogatásában,
− Pályázati/projekt koordinálás.
Az eredményesebb munka végzéséhez törekszünk az adott területekre a MAHEG tagok közül aktív
résztvevőt bevonni.
A Közgyűlés felhívja az Egyesület tagjait arra, hogy kapcsolódjanak be a magyar hegesztési szaknyelv
fejlesztésének munkájába. Felkéri az Elnökséget és a szaknyelvi munkacsoportot, hogy alakítsák ki a
tagoknak az ebbe a munkába való bekapcsolódásra alkalmas formáit. A Közgyűlés felkéri az Elnökséget
és az Egyesület tagjait, hogy munkájukkal és lehetőség szerinti anyagi támogatással kapcsolódjanak be
a magyar nyelvű, hegesztési terminológiai szabványok kiadásába.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, TAGTOBORZÁS
A Magyar Hegesztési Egyesület tagja lehet
− természetes személy, illetve
− Magyarországon bejegyzett és nyilvántartott jogi személy, valamint
− pártoló tag (bármely magyar és külföldi természetes, vagy jogi személy).
Az Egyesület szövetség típusú együttműködésre törekszik, ezért rövid- és középtávú terveiben kiemelt
figyelmet fordít az egyesületi tagság bővítésére. Értékalapú tagtoborzást folytat az egyéni (természetes
személyek) tagsági kör bővítése érdekében.
Külön figyelmet kell fordítani az EWF/IIW képzést folytató felsőfokú intézményekre, gazdálkodó
egységekre, valamint a pártoló tagok megnyerésére. Az Elnökség tájékoztató anyagot készített és tett
közzé tevékenységének bemutatására, népszerűsítésére.
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MAHEG 2022 programterv
Program megnevezése
Korszerű ívhegesztő
áramforrások
mesterkurzus

Tervezett időpont
2022. március 24.

BME Hegesztési Verseny

2022. április 22.

Tisztújító Közgyűlés

2022. május 12.

Automatizálás a hegesztésben
Ankét

2022. május 12.

31. Nemzetközi Hegesztési
Konferencia

2022. május 19-21.

Nyári Egyetem

2022. június 24-25.

Rövid leírás
Felelősök
Elektronikus hegesztő áramforrások felépítése, Kristóf Csaba, Kuti János
energetikai jellemzői, működése, hegesztést támogató
funkciói, kezelése
Egyetemi hallgatók hegesztési versenye
Wesniczky Albert, Tóth
Tamás, Hajas Miklós
Az Egyesület tagsága jelöli és alapszabály szerint a Dr. Gáti József, Dr. Gyura
megválasztja az Elnökséget. A vezetőség beszámol a László, Kuti János
2021-es évről, illetve bemutatja a 2022-es évre vonatkozó
munkatervet.
A Mach-Tech-en megrendezésre kerülő ankéton az Kuti
automatizálás trendjeiről, az automatizálás lehetőségeiről János
tartanak a felkért előadók előadást, oly módon, hogy
utána az érdeklődők a bemutató standokon
megtekinthetik.
A Magyar Hegesztési Egyesület a Magyar Dr. Gáti József, Dr. Gyura
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel, a László, Dr. Farkas Attila,
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel, a Kuti János
Magyar Acélszerkezeti Szövetséggel és az Neumann
János Egyetem együttműködésben − megrendezi a 31.
Nemzetközi Hegesztési Konferenciát, amelynek központi
témája: a kötés-, a termikus és vízsugaras vágás technológiák korszerű anyagai és eljárásai az IPAR
4.0 tükrében.
Az egyetemi hallgatóknak egy olyan szakmai és kulturális Dr. Gáspár Marcell, Tóth
program, ahol olyan ismereteket szerezhetnek, amely a Tamás
graduális képzésnek nem része..

Helyszín
Dunaújvárosi
Egyetem
BME
MACHTECH

MACHTECH

Kecskeméti
Egyetem

Miskolci
Egyetem

Korszerű ívhegesztő
áramforrások
mesterkurzus
Adatalapú gyártás a
hegesztésben Ankét

42. Balatoni Ankét

A
hegesztőív
szerepe
varratképzésben:
a Kristóf Csaba, Kuti János
teljesítménymodulációs (waveform controlled) hegesztés
változóinak hatása a varratképzésre
2022. október 20.
Az iparban egyre gyakoribb magas szintű informatikai Kuti János
eszközök lehetővé teszik, hogy a gyártási folyamat
monitorozásra kerüljön, és ennek ismeretében lehessen
optimális döntéseket hozni. Az ankéton bemutatásra
kerülnek a hegesztés és rokoneljárásainál alkalmazható
fejlesztési trendek, illetve jó gyakorlatok.
2022. november 17.
Teljesítménymodulációs
(waveform
controlled) Kristóf Csaba, Kuti János
MIG/MAG-hegesztés. I. rész. Kis hőbevitelű
hegesztés/ívforrasztás
2022. november 17-19.
Ilinyi János

Évzáró

2022. december 15.

Korszerű ívhegesztő
áramforrások
mesterkurzus

2022. szeptember 15.

Dunaújváros
ÓE Bánki
Kar,
Népszínház
utca 8.
Dunaújváros
Siófok, Hotel
Magistern

2022. évi tevékenység áttekintése, szakmai előadás és Dr. Gáti József, Kuti János Budapest
baráti beszélgetés szerény vendéglátás mellett.
Népszínház
utca

A MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET KÖLTSÉGVETÉSE – 2022.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak
megfelelően folytat tevékenységet, a bevételeit és a kiadásait elkülönítetten, az elvárt részletezés szerint,
a számviteli előírások betartásával tartja nyilván.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődhetnek össze:
− a tagok által fizetett tagdíj, melynek mindenkori éves összegét az adott tárgyévben ülésező
Közgyűlés állapítja meg,
− személyek, jogi személyek, esetleg állami szervek, alapítványok, más Egyesületek anyagi
támogatása,
− rendezvényekből eredő bevétlek,
− elsődlegesen a tagok részére végzett szolgáltatási tevékenység (mint például szakmai
konferenciák, ankétok, kiállítások, bemutatók, tanfolyamok szervezése, írott anyagok kiadása),
− egyéb bevételek
o költségvetési támogatás,
o pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
o az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás,
o az Európai Unió költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás,
o az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel,
o az előző pontok alá nem tartozó egyéb bevételek.
Az Egyesület kiadásait az éves költségvetés alapján kell megtervezni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.
Az Egyesület kiadásai:
− alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
− gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
− működési költségek (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett
költségeket), valamint az értékcsökkenési leírás,
− az előzőekbe nem sorolható egyéb költségek.

MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
a.) Tagdíjbevételek
2022-ben a Magyar Hegesztési Egyesület kiemelt feladata az Egyesület küldetésének, céljainak
megismertetésére, támogatás szervezése az Egyesület tevékenységében érdekelt üzleti vállalkozások
(kereskedőházak, külföldi és hazai tulajdonú vállalatok és intézmények) körében.
Az Egyesület tagdíjbevételi terve 2022.
Tagsági viszony
Magánszemélyek
Jogi tagok
Összesen

Létszám
90
10
100

Tagdíjbevétel, Ft
750.000
1.200.000
1.950.000

b.) Rendezvények
2022-ben – a megkötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően – a tervezett rendezvények
meghatározott partnerekkel kerül megszervezésre, mely esetenként kihat a költségelszámolást követően
az eredményfelosztásra, az Egyesületet érintő bevételre is.
A 2022-ben tervezett rendezvények bevételei, illetve kiadásai:
Program/Kiadás-bevétel jellege
MAHEG Közgyűlés
XXXI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia
Mesterkurzus (3 db)
42. Balatoni Ankét
MAHEG Évzáró
Egyéb rendezvények
Automatizálás a hegesztésben Ankét
Adatalapú gyártás a hegesztésben Ankét
Összesen

Bevétel, Ft
6.675.000
2.000.000
500.000
400.000
9.575.000

Kiadás, Ft
200.000
5.600.000
900.000
50.000
50.000
250.000
150.000
7.200.000

c.) Összesített költségvetési terv – Ft
Program/Kiadás-bevétel jellege
Tagdíjbevételek
Tagdíj
Rendezvények
Honlap üzemeltetés/kiadványok
Egyéb kiadások (adminisztráció, könyvelő,
ügyvéd, posta, bankköltség, tagdíj stb.)
Pályázati bevételek
Plakát sorozat
HBSZ
Összesen

Bevétel, Ft
1.950.000
.
9.575.000
-

Kiadás, Ft
50.000
7.200.000
300.000

Eredmény, Ft
2.150.000
- 50.000
4.700.000
- 300.000

-

1.300.000

- 1.300.000

900.000
12.425.000

500.000
2.000.000
11.350.000

900.000
-500.000
-2.000.000
1.075.000

d) Összesített költségvetési terv – Euró
Program/Kiadás-bevétel jellege
Szponzori támogatás
IIW tagdíj
Számlavezetési költségek
Konferencia részvételi díj
Összesen
Budapest, 2022. április 21.
MAHEG ELNÖKSÉG

Bevétel, EUR
6.372,.
6.372,-

Kiadás, EUR
4.922,130,660,5.712,-

Eredmény, EUR
6.372,- 4.922,- 130,- 660,660,-

