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oRsZÁGos MAGYAR BÁNyÁszarr És xouÁszarr ncyBsÜr,Bt
Közhasznúsági me|léklete a 20|4 évrő|

l. KöáaszÍtú szervez9t azonosító adatai
név: orságos Magyal Bányászali é5 Kohfuzali Egyesület
székhely: l05l' Budapest, október ó.u.7.
bejggyző hatáIozat száma: Pk.60434/l989
nyilvántaÍtási szám: 4l6
képviseló neve: Dr. Nagy Lajos elnök

2' TáIgyévben végzett a|apcé| szerinti és köáasznú tevékcnységek bemutatása

Az oMBKE célj4 a magyar bányászat és kohászat egyetemes érdekeinek szolgálata, szakembcÍeinek összefogása' A biánylászok és
kohászok tfusadalmi megbecsülésének elősegítése, erósítése, a bányászati-kohrászati szakképzés fejlesáésének e|ösegítéso' nemzeti és
társadalmi hagyomrínyok megórzése és ápolása' A célok megvalósítása érdekében közérdekú ajánlfuokat dolgoz ki, szkvéleményeket,
tanulmiínyokat készít' kapcsolatot tart fcnn állami, gazdasági' szakmai és tfusadalmi szervezetekkel, gondoskodik az egyesüIeti
szklapok kiadásáÍó|, scgíti a bányászat és a kohászat cmlékeinek megörzését, hagyományainak közkinccsé téte]é! szakmai
koníerenciákat, fórumokat szerve7. kapcsolatot talt fenn és esr'üttműködik magyar, küI|óldi és nemzetközi szervezetekkel.

3. a) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tcvékenységenként) köáasznú tevékenység megnevezése:
Az Egyesillet kiadásában 2014 évben is mcgjclentettiik a l47. évfolyamot megéÍt Bányászati és Kohászati |apjainkat' 16 sámban és
l5730 példányban' A korábbi évekhez hasonlóan kerüIt megrendezésre a,,Jó szerencsét', köszöntés bevezetésének l20' évfordu|ójrára
tartott em|ékülés Várpa|otán. A Bányásznap alkalmával számos bányász telepü|ésen vett résá az egyesület a he|yi ünnepség
mcgszcrvezésében, a bányász emlékhclyek megkoszorúZísában. A bányászathoz kapcsolódó országos központi ünnepségen
társszervezóként vett résá.. Az €gyesület által felelevenített szent Borbála napján több mint húsz telepÍilésen szervezett az egyesület
megemlékczést, misét, szakestélyt. Miskolcon a hagyomrínyos Fazola Napok alkalmáva| több száz fő lészvételével rendeztiink a
szakmáinkat népszerűsító ünnepséget. Budapesten és a helyi szervczetekné| több mint száz alkalommal tartottunk szakmai napokat,
továbbképzést és hagyományőrzó szakestélyeket.
Megszerveáük a Fémkohászati Napo! a Bányamérő Továbbképzőt' orságos Munkavédelmi Konfcrenciát és Továbbképzést taÍtottunk
a bányászatban és a gáziparban t€vékenykedő vezetők számfua'
A hazai ásviinyi nyersanyagaink hasznosítási l9hetőségciről összefoglaló tanulmányt készítettünk a kormányzati, politikai és tfusadalmi
szervezetek vezetői részére.

közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeladat, jogszabályhely: Banyasz-kohfuz hagyományok ápolás4 szakirodalom, a
magyar szakmai nyelv ápolás4 továbbképzés,
ismeretterjesztés, munkavédelem.
l993. évi xl-:VllI.tv'

a közhasznú tevékenység céIcsoportja: Montanisztikai szakmákkal kapcsolatban lévö szakemberek,
egyetcmi-íiiiskoIai hallgatók, bányász.koháLsz telepü|ések
hagyományőízó iakossága'

a közhasznú tevékenységból lészesü|ók létszáma: Kb. 15 000 fö

a közhasznú tevékcnység fóbb credményei: A szakmai rendezvényeink döntő többségc ingyenescn vehető
igénybe' 9z2e| is biÍosítva a továbbképzés, ismer9tl€rjesztés
elérhctőségét minél szél€sebb kör számáfa.
Ta&jaink és a szakma iránt érdeklődók nagy része a
szaklapjainkon keresztül kapcsolódik az ogyesülethez, a
lapokban megjelent információk segítséget nÉjtanak a
szakmai és emberi kapcsolatuk fejlesztéséhez' Iátókörük
szélesítéséhez'

3. b) Közhasmú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) köáasznú tevékenység megnevczése:
Egyesületünk l7 éve míiködik együtt az ErdéIyi Magyar MÍiszaki Tudomiínyos Trársasággal (EMT). 20l4.ben is társszervezök voltunk
az évenként megrendezésre kerülő brínyász _ kohász . ft'ldtani konferenciának, ahol az Erdélyi és Magyarországi szakemberek magyaÍ
nyelvü konferencián találkozhattak' A konferenciának minden alka|ommal szcrvcs része a he|yszínüI szolgáló eldélyi település
kömyékének szakmai és ku|turális nevezetességcinek megismerése' Ezen rendezvényen ogyesü|etünktól 80 Íö vett részt. selmccbányán
20l4.09.l2-én atöbb ezer fős bányász szalamander ünnepségen a korábbi évekhez hasonlóan közel400 fóvel vettünk résá.
Megkoszorúáuk a világ legrégebbi műszaki ftiiskolája professzorainak sirját, és az egyesü|etünk álta| helyreállított '48-as Honvéd
szobrot' magyaÍ nyelvű ökumenikus istentisáeltet szerveáünk'

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
kÓzfeladat jogszabályhely:

Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
200l évi LX[I. Tv. És a 20l0 évi CLXXXII. Tv.

a köáasznú revékenység cé|csoportja: Kárpát medencében élő bányász-kohász szakemberek,
magyaÍ nyeIvíi egyetemi-Íóiskolai hallsatók'

a köáasznú levékenysógbö| részesülök Ietszáma: Kb' 5000 fó



a közhasmú tevékenység föbb eredményei: ^z oMBKE tagjai köZülje|entós az egyetemi-, illetve
föiskolai hallgatók jelenléte a hatáfon fuIi rendezvény€ken,
ezá|La| Leyékeny Íészcsei a bányászati-kohászati emlékek
megőrzésének, hagyományápolásanak'

3. c) Köáasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység mognevezése:
Magyarországi.,illetve a határon tu|i bányászati és kohászati ipartöÍéneti emlékek' cmlékhclyek helyreállítá54 megóvrása érdekében
egyesületünk tagiai nagyon sokat tesznek. Megemlékezett az oMBKE tagsága a szakmai évfordulókó|.
Rendszeresen gondozzuk a sclmccbiínyai magyar akadémikusok, országgÉlési képvise]ők sirjait.
KözÍeműködtiink a Ganz Ábrahfun évfordu|ó kapcsán rendezett megemlékezésen.
A v4 orságok tarsszervczetcivel közös nyilatkozatot készítcttünk az EU részére a bányász-kohász emlékek megőrzése érdekébcn.
Eryetemi osáályunk kezdeménye7.ésérc az UNEsco a se|mecbányai diákhagyományokat felvette a vódendó kulturális hagyományok
közé.

köáasznú tevékenységhez kapcsolódó közfcladat, jogszabályhely: IpartöÍténeti jelentőségű cmlékek, emlék.helyek védelme,
ápolása' Kulturá|is öröksóg hclyi védclme.
200l évi LXIV.tv'. l997.évi cXL'tv.

a közhas7-nú tevékenység célcsoportja: Bánvász.kohász cm|ékeket óÍzó teleDülések

a közhasznú tevékenységból részesü|ók létszáma: Kb. 5000 ftt

a kölhasznú levékenység ft'bb eredményelI szakmáinkat érintő emlékek, em|ékhclyek mcgóvása
szükséges ajövó generációja számára, hiszen ez fontos az
egyének szempontjából is, de fontos a nemzetEazdasáLgra
nózve is'

4. Köáasznú tevékenység érdekében felhasznáIt vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonclem mcgnevezése vasyonelcm éÍtéke Felhasználás célia
. Közhasznú támogatfuok 15 441 340 Rendezvények' szakmai lap kiadIís,

hagyományőrzés

- Közhasznú tevékenység bevétele t2 963 4',10 Rendezvények' továbbképzés
- Tagdíiak, egyéb bevéte|ek 3 | 't'78 '180 Működés. szakmai lao kiadás

5. cél szcrinti iuttatások kimutatása

Cél szerinti iuttatás megnevezésc Előzó év Tfusyév

szakirodalom mes!elontetésére fordított összeg l 2 04t '172 t0 864 6't'1

0 0

ó' Vczetó tisáségvisclóknek n}1litott iuttatás

Tisztség Előző év (l Tárgyév (2)

0 0

A' Vczeló t isztséqvisc|öknek nyúilotl iul lalás össlescn: 0 0

7' KöZhasZnú jogá||ás megállapilásáho7 szükséges mutalók

Alapadatok E|óző év (l Tárgyév (2)

B' Eves összes bevétel ó8 732 000 64 905 000
ebbő|:

C. a személyijövedelemadó meghatározott részének az adózó
r9ndelkezése szerinti fclhasználásaróI szóló l996. évi CxxVI. törvénY
alapján átutalt összeg

I  410 430 | 33'1 562

D' közszolgáhatasi bevétcl 0 0
E. normatív támogatás 0 0
F' az Európai Unió struLrurális alapjaiból' illetvc a KohéZiós Alapbó|
nyúitott támogatás

0 0

G' KorÍigált bevétel [B.(C+D+E+I..)| 6',7 32t 570 63 567 438

H. osszes ráfordítás (kiadas) ó8  4 l l  000 64 698 000

I. ebból személyi iellegű ráfordít.is ló 804 000 l 4  832 689

J. Közhasznú tevékenyséP ráfoÍditásai 67 25J 000 6t 542 69'7



L' A szervezet munkájában közÍemúködő közérdekú önkéntes
tevékenységet végző személyek sáma (a közérdekú önkéntes
tevékenységról szóló 2005. évi LxxxvIII. törvénynek megfelelóen)

20 fő 20 fr

K. Adózott eredmény 321 000 207 000
Eröfonás-ellátottsás mutatói Mutaró teljesitése

Ecw, 32. $ (4) a) [(Bl+B2y>l.000.000,- Ft] Igen

Ectv. 32. 0 (4) b) [Kl+K20] Igen

Ectv. 32. $ (4) c) [(11+r2-Al-A2y(Hl+H2)>0,25] nem
Táf sada|mi támogatottság mutatói Mutató teIiesítése

Ecty.32. $ (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2)>0,02] lgen

Ectv.32. $ (5) b) [(Jl+J2y(Hl+H2)>0,5] nem
Ectv' 32. $ (5) c) [(L1+L2)/2>I0 tő] lgen

20l5. március 3l

J?'.)ó)
Dr. \ág lVa jos .
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A szervezet ismertetése:

Neve: országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Székhelye: 1051 Budapest' október 6. u. 7.

Alapításanak időponda: 1 892. Selmecbánya
Tevékenységének kezdő időpontja: 1 892
Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételi időponda: 1989. 10.0ó.
Tevékenységi köre:
A magyar bány ászat és kohászat egyetemes érdekeinek szo|gá|ata, szakembereinek
összefogása, tudományos' műszaki, gazdasági fejlődésének e|ösegítése.

Vezető tisáségviselők: Dr. Nagy Lajos elnök

A vállalkozás folyatásának elve:
A szeryezet tevékenységét |892 év óta folyamatosan végzi. Nem vrárható, hogy
működését beszüntetné, vagy jelentősen csökkentené.

2. A számviteli politika

2.1. A könywezetés módja
Az Egyesület a könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabáIyai szerint vezeti, s saját
információigényeinek kielégítése céljából használja a költséghely _ költségviselő
gytíjtést is.

2.2. A könywezetés pénzneme
A könywezetés magyar nyelven, forintban történik.

2.3. Ktinywizsgálat
A könywizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma: 003036.

2.4. Abeszámoló formája és típus
Az OMBI(E a tárgyidőszakta a 224/2000. kormányrendelet 4. és 5. számíl
mellékletében meghatározott egyszerűsített éves beszámolót készített.

2'5. Az uz|'eti év
A jelenlegi beszámoló 2014 január 01'-2014.december 31. közötti időszakot ölel fel.
A mérleg fordu|ónapja 2014. december 3 1'



2.ó. A mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés választott időpontja 2014. janlár 31. A beszámoló a készítésének
időpontjáig ismerfté vá|t, tárgyévet vagy e|őző éveket érintő gazdasági események'
körü|mények h atásait tarta|mazza.

2.7. A jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegÍi hibának számít, ha a mérleg főösszegének 2 száza|ékát megha|adjrík
az e||enőrzés, vagy önellenőrzés á|ta| évenként külön-külön megállapított hibá.k és
hibahatások _ eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő _ értékének előjeltől
fliggetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem
készítünk' de a módosításokat a mérleg és eredmény.kimutatás minden tételénél az
e|ózó év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény
adatokban nem szerepelnek.

2.8. A ,,Jelentős összegű különbiizetek'' értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része e|térően nem rendelkezik, jelentős
összegű különbözetnek minősül az egyes tételek tekintetében az 500 ezer Ft-ot
meghaladó különbözet.

2'9. A ''Jelentős összhatás'' értelmezóse
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a
tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe ke|l venni, ha a különbözetek
összhatása által valame|y mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 2 millió
forintot meghaladó értékben változik.

2.|0. Az értékcsökkenési leírás elszámo|ása
Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és _ tekintettel a
befektetett eszközök nem jelentős összegére - évente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti
(kis értékű) tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonnal értékcsökkenési
leírásként elszrímoljuk.

2.l l. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsiikkenési |eírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a
különbözet meghaladja az 50 ezer Ft-ot.



3. Az eszközök és források értékelése

Az eszközöket beszerzési ríron, illetve előállítási költségen' a forrásokat a számviteli
törvény előírásának megfelelően _ többségében könyv szerinti értéken . értéke|jük.

_ Az Egyesületiinknél az ingatlanok kivételével az immateriá|is javak és tárgyi
eszközök hasznos élettartama végén a vrírható maradványérték összege
valószínűsíthetően nem jelentős, ezért az ingatlanok kivételével a maradványérték
teÍv ezeÍt összege nulla.

_ A vásárolt eszközöket beszerzési áron értékeliük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték
tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken' A jelentős különbözet
befektetett eszközöknél a kön1v szerinti érték 5 oÁ-át me$ta|adó összeg. Készleteknél a
piaci ár figyelembe vétele mellett értékvesztést a leértékelés' vagy selejtezés a|kalmával
könyvelünk' A vevőknél nem számolunk el értékves ztést, ha a követelést a
mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az várhatóan megtérül.

A muzeális értékíí vagyontargyakra értékhelyesbítésÍ' és ezze| egyező összegű értékelési
tartalékot állapítottunk meg, mivel azok nyilvántar1ási értéke jelentősen elmarad valós
piaci értéküktől.

Az előző évtől eltérő értékelési eliárásból eredő hatások:
- Vagyoni helyzetre:
_ Eredményre:

0eFt
0eFt

összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézlte
összehasonlíthatók, mert az értékelésben' elszámolásban. beszámoló készítésben vÍitozás
nem történt'

5. E|lenőrzés' önellenőrzés hatása

Egyesületünknél az elmúlt évben nem volt olyan hatóság álta| yégzett ellenőrzés' illetve
saját magunk á|ta| feltárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök'
források vagy eredmény értékében'



6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő volt:

Uj eszközök beszerzése: 341 eFt.
Ertékcsökkenés: 58 eFt.

7. A vagyoni helyzet alaku|ása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezett változásokat az alábbl táblázat szemlélteti'

Eszközök (aktívák) 2013.12.31- 2014- 12.31. Eltérés
EFt % EFt % EFt

Befektetett eszközök t6 366 58 t6 126 60 -240
Forgóeszközök 8 665 t l 9 243 35 578
Aktív időbeli elhatárolások )  ) z  I l t I  338 5 -l 983
Eszközök (aktívák) összesen 28 352 r00 26707 100 -1 64s

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázat mutatia.

A saját tőke elemei és vá|tozása:
Saját tőke: 25 332 eFt,
Tőkeváltozás: l8 189 eFt.
Mérleg szerinti eredmény: 207 eFt,

Források (passzívák) 2013.12.3t. 2014. 12.31. Eltérés
EFt % EFt % EFt

Saiát tőke 25 t25 88.6 25 332 94,8 207
Céltartalékok 0 0 0 0 0
Kötelezettsések 3 027 10,7 | 375 5 ) -1 652
Passzív időbeli elhatárolások 200 0.7 0 0 -200
Fonások(passzívák)összesen 28 352 100 26 707 100 -1 645



Az Egyesület vagyoni, pérungyt, jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók
feiezik ki.

A mutató mesnevezése A mutató számítása Bázis %o TényVo
Tárgyi eszközök aránya tárgyi eszközök

100 x
össZes eszköz

33,26 7 4  4 1

Forgóeszközök aránya Forgóeszközök
100 x :----- ----

összes eszköZ
30,56 34,60

Tókeerősség Saj át tóke
100 x

összes forrás
88,61 94,85

Eladósodottság mutatója Kötelezettségek
100 x

saiát tőke
12.,04 s 4'l

Likviditás ForgóeszköZök
100  x

rövid leiáratű kött
286,25 672,22

Vagyonarányos
jövedelmezőség

adózás előtti eredmény
100 x

saiát tőke
|,27 0,82

Létszám és bér a|akulása
A szervezet által foelalkoáatott munkavállalók adatai az a|ábbiak SzeÍint alakultak:

Allománycsoport
megnevezése

Atlagos stat.
létszám

fő

Bér

EFt

Egyéb
személyi kif.

EF t

Osszesen
bér+személyi

EF t

Főfoslalkozású alkalmaZott I 3 275 412 3 681
RészfoglaIkozású 2 8 030 1105 9 135
Béren kívüli kifizetések 28 | 20'r 803 2 010
OSSZESEN t2 512 2320 14 832



9. Egyéb információk

Az Egyesület vál|a|kozásban való részvétele:
_ Többségi részvétel|el:
- Jelentős részvétellel:

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összege: nincs

Környezetvéde|mi információk:
Kömyezefuédelemme| kapcsolatosan a tiírgyévben költség nem került elszámolásra'

Támogatások hatása: Az Egyesületünk által végleges je|leggel kapott támogatásokat a
tevékenység fenntartására' így rendezvények megszervezésére, szakmai lapok kiadására,
hagy omány őr zésre ford ítothrk.

Támogatási program keretében visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást
nem kaptunk.

Lekötött tartalékunk: nincs

Köte|ezettségek:
Öt éven tuli kötelezettsége: 0 e Ft
Előző kötelezettségből biztosítoÍt: - 1e|zá|oggal 0 e Ft

-egyébjogga l  0eFt
Pénzügyi he|yzeÍet befolyásoló egyéb kötelezettségek:

- Tárgyi eszközbeszerzéshez fíződő részletfizetéses kötelezettség: 0 e Ft
_ Mérlegen kívüli tételek: 0 e Ft

Függő és jövőbeni köte|ezettség vállalás:
A szokásos gazdasági tevékenységgel összefiiggő kötelezettségeken felüli terheink

nincsenek,

Céltartalék képzés, céltartalék felhaszná|ás e|számolása:
nincs

10. Egyesületünk á|ta| az üz|eti évben végzett Íőbb tevékenységek az alábbiak:

Az Egyesület kiadásában 2014 évben is megielentettük az immáron 147 évfolyamot megért
Bányászatt és Kohászati lapjainkat. A Lapokat a Magyar Tudományos Akadémia felvette a
lektorált lapok listájára.

nlncs
nincs



A Bárryásznap alka|mával számos bányász településen vett résá az egyesület a helyi
ünnepség megszervezéséb en' a bányász emlékhelyek megkoszoruzásábarl. Az országos
központi ünnepségen társszervezőként vettünk részt 400 fővel.
A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre került a ,,Jó szerencsét'' köszöntés
bevezetésének 120. évfordulójríra tartott emlékü|és.
Szent Borbála napjrín több mint húsz településen szeÍyezett az egyesület megemlékezést,
misét, szakestélyt.
Miskolcon a hagyományos Fazola Napok alkalmával több száz fő részvételével rendeáiink
a szakmáinkat népszerűsítő ünnepséget.
MegszerveztÍik az Országos Öntőnapot, Fémkohászati Napot' Bányamérő továbbképzőt.
Nemzetközi Kőolaj és Földgríz Vándorgyűlés társszervezői voltunk.
Budapesten és a helyi szervezeteknél közel száz alkalommal taÍtottunk szakmai napokat,
továbbképzést és hagyományőrző szakestélyeket.
Egyesülettink 17 éve működik egyutt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudomiínyos Társasággal
(EMT). 2014-ban is társszervezők voltunk az évenként megrendezésre kerülő bányász -
kohász . ftildtani konferenciának, aho| az Erdélyi és Magyarországi szakemberek magyar
nyelvű konferencián találkoáatíak. Ezen a rendezvényen 80 fő vett részt.
Selmecbányán 2014 '09.I2-én a több ezer fős bányász szalamander ünnepségen a korábbi
évekhez hasonlóan közel 400 fővel vettünk részt'
Emléktáblát helyeztünk el több magyar országi bányászati-kohászati emlékhelyen és minden
évfordulón megkoszorúzzuk ezeket, emlékezve nagyjainkra. (Öntödei Múzeumban,
olajipari Múzeumban, Miskolci Egyetemen, bányász településeken. Stb')

A beszámo|ó aláírására jogosu|t: Dr. Nagy Lajos elnök

Budaoest. 2015. március 3 1.

' ,)-., /ó l
Dr' I.űágiy,{-ajos

elnök


