MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET
PROGRAM-, ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2021
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),
 Megfelelőség Értékelési Szakemberek Egyesületével (ACE),
 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.
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Prioritásként továbbra is kiemelt, fontos területként kívánja az Egyesület kezelni az
alábbi területeket:
 Ifjúsági Fórum,
 IIW Magyar Nemzeti Bizottság,
 Sajtó, marketing, honlap,
 Rendezvénykoordinálás,
 Kapcsolatépítés,
 Munkabizottságok tevékenységének koordinálása,
 Képzések összehangolása,
 Szabványosítás figyelemmel kísérése, kezdeményezése, közreműködés
 Pályázati/projekt koordinálás.
Az eredményesebb munka végzéséhez törekszünk az adott területekre a MAHEG
tagok közül tovább aktív résztvevőket bevonni.
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MAHEG 2021
programterv
Program megnevezése
30. Nemzetközi
Hegesztési Konferencia

Tervezett időpont
2021. január 28-30.

Nagy energiasűrűségű
kötéstechnológia ankét

2021. február 25.

BME Hegesztési
Szakosztály online
hegesztési verseny

2021. április-május

Vasútijármű Hegesztési
Ankét és Tapasztalatcsere 2021 online ankét
Ipari gázok ankét

2021. május 26.

2021. szeptember
vége-október eleje

Rövid leírás
A Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) a Magyar
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel
(MHtE), a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületével (MAE),
a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel
(MAROVISZ), a Magyar Acélszerkezeti Szövetséggel
(MAGÉSZ) és az Óbudai Egyetemmel (ÓE)
együttműködésben − megrendezi a 30. Jubileumi
Nemzetközi Hegesztési Konferenciát, amelynek
központi témája: A szerkezetgyártás korszerű
anyagai és kötéstechnológiái XXI. században.
A lézer hegesztés és elektronsugaras hegesztés
területén elért hazai eredmények bemutatása, illetve
egy-két nemzetközi partner kutatási eredményeinek
bemutatása
Egyetemi hallgatóknak online hegesztési verseny

Felelősök
Helyszín
Gáti József,
Online
Gyura László,
Kuti János

Kuti János

Online

Wesniczky
Albert,
Tóth Tamás,
Hajas Miklós
Borhy István

Online

Online

Az ankéton az ipari gázokfelhasználását mutatjuk be Kuti János,
Vírushelyzettől
gyakorlati megközelítéssel. Célunk, hogy bemutassuk a Gyura László, függ
mai trendeknek megfelelő gázok felhasználását, a Halász Gábor
korszerű anyagokhoz, korszerű technológiákhoz
bevezetett megoldásokat.
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Járműipari hegesztések
ankét

2021. november

Ívhegesztő áramkörök
2021. június
létesítésének biztonsági
követelményei -kerekasztal meghívott
szakértőkkel

Hegesztés Biztonsági
Ismeretek szakvizsga
ankét meghívott
szakértőkkel

2021. július

Hegesztők
légzésvédelme,
kerekasztal
megbeszélés meghívott
szakértőkkel

2021. szeptember

A járműiparban használt speciális kötéstechnológiák Kuti János,
megoldásainak bemutatása. Növelt szilárdságú acélok, Bakos
bevonatolt acélok hegesztési megoldásai, forrasztási és Levente
ragasztásikihívásai.

Vírushelyzettől
függ

Külföldi tapasztalatok arra utalnak, hogy az ívhegesztő
munkaeszközök
fokozottan
áramütésveszélyes
munkakörnyezetben történő alkalmazásának nagy a
kockázata.
Indokoltnak
látszik
a
fokozottan
áramütésveszélyes környezet pontos meghatározása
és a biztonsági követelmények újra gondolása
különösen a megengedett üresjárási feszültség és a
hegesztőáramkör kialakítása kapcsán. A HMVB
kibővített,
nyilvános
ülése,
amelyre
az
érintésvédelemben jártas szakembereket is meghívjuk.
A
HBI
Szakvizsga
tananyagának
és
vizsgakövetelményeinek bemutatása, vitája. Az ülés
célja a MAHEG által kidolgozott rendszer meg- és
elismertetése
az
illetékes
jogalkotókkal
és
képzőhelyekkel.
A munkahelyi expozíciós határértékre vonatkozó új
előírások, elsősorban a Mn-ra vonatkozó jelentős
szigorítás okán, aktuálissá teszik a hegesztőket
foglalkoztató munkáltatók megfelelő tájékoztatását,
világos, egyértelmű szabályok megfogalmazását. A
HMVB kibővített, nyilvános ülése, amelyre meghívjuk a
jogalkotó és a foglalkoztatás egészségügy felelős
szakembereit.

Kristóf Csaba

Vírushelyzettől
függ

Kristóf Csaba

Vírushelyzettől
függ

Kristóf Csaba, Vírushelyzettől
Dr. Kővágó
függ
Csaba
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41. Balatoni Ankét

Évzáró találkozó

2021. november. 18- Az idei ankéton a napi aktualitások mellett az Ilinyi János
20.
alaptudományok,
(matematika,
fizika,
kémia,
szociológia) új eredményeinek alkalmazhatóságával
szeretnénk foglalkozni. Az alapkutatások eredményei
lassan kerülnek át a gyakorlatba. Ha azonban közelebb
hozzuk az ipar problémáit a kutatási eredményekhez,
akkor ezek az eredmények hamarabb hasznosulhatnak.
Természetesen idén is foglalkozunk a jogi szabályozás
és a szabványosítás kérdéseivel, melyek nélkül nem
lehet meghozni műszaki döntéseket.
2021. december
Tagság számára egy szakmai előadás és egy rövid
Gáti József,
éves beszámoló.
Kuti János

Siófok, Hotel
Magistern

Budapest
Népszínház
utca
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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.
A MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET KÖLTSÉGVETÉSE – 2020.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, az Egyesületi törvény
előírásainak megfelelően bevételeit és költségeit 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 első 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 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,
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 működési költségek (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült
közvetett költségeket), valamint az értékcsökkenési leírás,
 az előzőekbe nem sorolható egyéb költségek.

Összeállította:
Kuti János
MAHEG ügyvezető
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MAGYAR HEGESZTÉSI EGYESÜLET KÖLTSÉGVETÉSE
a.)Tagdíjbevételek
2021-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 2021.
Tagsági viszony
Magánszemélyek
Jogi tagok
Összesen

Létszám
120
12
132

Tagdíjbevétel, Ft
450.000
1.400.000
1.850.000

b.)
Rendezvények
2021-ben – a megkötött együttműködési megállapodásoknak megfelelően – a
tervezett rendezvények meghatározott partnerekkel kerül megszervezésre, mely kihat
a költségelszámolást követően az eredményfelosztásra, az Egyesületet érintő
bevételre is.
A 2021-ben tervezett rendezvények bevételei, illetve kiadásai:
Program/Kiadás-bevétel jellege
MAHEG Közgyűlés
30. Hegesztési Konferencia
Nagyenergia sűrűségű kötéstechnológiai
ankét
41. Balatoni Ankét
MAHEG Évzáró
Egyéb rendezvények
Összesen

Bevétel
0
4.933.600

Kiadás
0
1.169.817

100.000

0

500.000
0
0
5.533.600

0
50.000
50.000
1.269 817

c.) Összesített költségvetési terv – 2021.
Program/Kiadás-bevétel jellege
Tagdíjbevételek
Tagdíj (IIW, MSZT)
Rendezvények
Honlap üzemeltetés/kiadványok
Egyéb kiadások (adminisztráció,
könyvelő, ügyvéd, posta stb.)
Összesen

Bevétel
2.150.000
0
5.533.600
0

Kiadás
0
1.800.000
1 269 817
300.000

Eredmény
2.150.000
-1.800.000
4 263783
-300.000

0

1.000.000

-1.000.000

7.683.600

4 369.817

3.013.783

Budapest, 2021. május 13.
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