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l. Közhasznúszervezetazonosítóadatai
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székhely|
október6'u'7'
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5záma:Pk.604]4/|989
nyilvántartási
szám:4| 6
képviselőnevc:Dr. Nagy Laios elnök
2. TáÍgyévben
végzett
alapcélszerintiésközhasznútevékenységek
bemutatá5a
Az OMBKE célj4 a magyarbányászatéskohászategyetemesérdekeinek
szolgálat4 szakembeÍeinek
összefogása'A bányászokés
elősegítése,
erősítése,
a bányászati-kohaszati
szakkópzósfojlcsáósénokelősegítése'
nemzetiés
kohászoktársadalmimegbecsülésének
táÍsadalmi
hagyományokmcgőrzése
ésápolása'A célokmegvalósítása
érdekében
közérdekűajánlásokatdolgozki, szakvéleményeket,
tanulmányokatkészit,kapcsolatottaÍt fenn állarni, gazdasági,szakmai és társadalmiszervezetekkel,gondoskodikaz eg/esületi
hagyomanyainakközkinccsé tételét,szakmai
szaklapok kiadásíról, segíti a bányászat és a kohászat emlékeinekmegőrzését,
konferenciiíkat,
fórumokatszervez,kapcsolatottartfennésegr'üttműködikmagyar,külÍöldi ésnemz€ t közi szervezetekkel'
(tevékenységenként)
bemutatása
közhasznútevékenység
megnevezéseI
3. a) Közhasznútevékenységek
megért
Bányászatié5Kohászati lapjainkat,16 számbanés
Az Egyesületkiadásában.
2015évbenis megjelentettük
a l48. évfolyamot
15730példányban.1500fő lészvételével
megszerveáüka l0. Bányasz-KohászErdészTalálkozótEgerben.A korábbiévekiez
varyalotán.A
hasonlóankefilt megrendezósre
a,,Jó szerencsét',
köszöntésbevezetésének
l21' évfordu|óiára
tartottemlékülés
vettrésztaz egyesiileta helyi ünnepség
megszervezésében,
a brínyász
emlékhelyck
Bányasznapalkalmávalszámosbányásztelepülésen
tiírsszervezőként
vettrésá'. Az egyesületáItal
megkoszoruzásában.
A bányászathozkapcsolódóországosközponti ünnepségen
misót,szakestélyt'
Miskolcona
felelevenített
szentBolbála napjá!több mint húsztelepülésen
szervezettaz egyesületmegemlékczést,
Budapesten
ésa
hagyományos
FazolaNapok alkalmávaltöbb szazfó részvételéve|
rendeztünka szakmáinkatnépszerűsítő
ünnepséget.
éshagyományőrzőszakestélyekot.
helyi szervezctoknél
több mint száz alkalommaltartottunkszakmainapokat,továbbképzést
Napot,a BányaméróTovábbképzót,
az országos
Megszerveáükaz országosontőnapokat200 fő résztvevővel,a Fémkohászati
Több mint szazötvenküIföldi résztvevővel
megrendezésre
kerülta nemzetköziclean steel konferencia.
BányászatiKonfer9nciát.
megörzésére.
Megszerveztük
a V4 olszágok€ g yesületi vezetőinektalálkozójáta bányász.kohászemlékeke
kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
közha5znú tevékenységhez

Banyasz-kohász hagyományok ápoliása,szakirodalom, a
magyar szakmai nycIv ápolása. továbbképzés.
ismeletterjesztés,munkavédelcm.
1993' éviXL:VIIl'tv.

|évószakember€ k ,
Montanisztikaiszakmákkalkapcsolatban
cgyctemi.fóiskolaihallgatók'bányasz-kohász
te]epülések
hagyományőrzőlakossága.
Kb. 15000 fö

célcsoportja:
a köáasznú tevékenység

a közhasznútcvékenvsésből
részesü]ók
létszáma:

A szakmairendezvényeink
döntő többségeingyenes€ nvehetó
ismeretterjesáés
igénybe,
ezze|is biztosítva
a továbbképzés,
elérhetőségét
minélszéIesebb
kör számára.
Tagjainkésa szakmairántérdcklódöknagyrésze
a
a
szaklapjainkon
keresztülkapcsolódikaz egyesülethez,
nyújtanak
a
lapokbanmegjelentinformációksegítséget
látókörük
szakmaiésembeÍikapcsolatukfejlesáéséhez,
szélesítéséhez.

főbb eredményetI
a közhasznú tevékenység

(tevékenységenként)
közhasznútevékenység
megnevezése:
bomutatása
3. b) Közhasznútevékenységek
voltunk
Egyesületünkl8 éveműködik együttaz Erdé|yiMagyarMíiszakiTudomanyosTársasággal(EMT). 20l5-benis társszeívezők
magyar
kerülő banyasz kohasz. ftildtanikonferenciának,
aholaz ErdélyiésMagyatországiszakemberek
az évenként
megrendezésre
nyelvűkonferencián
találkozhattak'
A konferenciánakszervesrészevolt DévaköÍnyékének
szakmaiéskulturálisnevezetessógeinek
megismeÍése.
Ezenrendezvényen
egyesületünktől
80 fő vettrésá.Selmecbányán2015.09-ll-énatöbbezeríós biínyászszalamandel
ünnepségen
a korábbiévekhez
hasonlóanközel 400 fóvel vettünkrészt.Megkoszorúáuka világ legrógebbimÍiszakifőiskolája
,48-asHonvédszobrot,magyarnyelvűökumenikusistentiszteltet
professzorainak
sírját,ésaz egyesül€ t ünk által helyreállított
szeÍveÍiink.
köZhaSZnútevékenységheZ
kapcsolódó
közfeladatj ogszabályhely:

Határontúlimagyarsággal
kapcsolatostevékenység.
2001éviLXII. Tv. Es a 2010éviCLXXXII. Tv.

a köZhasznútevékenység
célcsoportja:

KaÍpát medencébenélő banyász-kohasz szakemberek,
magyar nyelvű egyetemi-fóiskolai hallgatók.

lészesülőklétszáma|
a közhasznútevékenységből

Kb. 5000ftt

a közhasznútevékenység
ftibberedményei:

Az oMBKE tagiaiközüljelentóS aZegyetemi-,illetve
főiskolaihallgatókjelenlétea határontúlirendezvényeken,
czálta|tevékeny
részesei
a bányászati-kohászati
emlékek
mcgőrzésének,
hagyományápolásának.

1

(tcvékenységenként)
3. c) Köáasmú tcvékenységek
bcmutatása
köáasznú tevékenység
megnevezésc:
Magyalországi-,illetve
a határontú|ibányászatiéskohászatiipartörténcti
cmlékelqemlékhelyek
helyrcá||ítása'
megóvásaérdekébcn
egy9siiletünk
tagjainagyonsokattesznek'Megcmlékezett
az oMBKE tagságaa szakmaiévfordulókól'
gondozzuka sc|mccbányaimagyafakadémikusok,
Rendszeresen
országgyűlési
képviselőksíIjait'
Egyetcmiosáályunk kezdeményezésére
az UNEsco a selmecbányai
diákhagyományokat
felvettea védendókulturálishagyományok
közé.
jclcntőségüemlékek'emlék-heIyek
Ipartörténcti
védelme,
közhasznútevékcnységhez
kapcso|ódóközfeIadat'jogszabályhelyI
ápolása.KultuÍáIisörökség hclyi védelmc.
200l éviLXIV.tv..l997.évi
cxl.tv.
BáLnyász-kohász
emlékeket
örzö településck
a köáasznú tevékcnység
célcsoportja:
a közhasznútevékcnységbő|
részesülőklétsáma:

Kb. 5000fit

a közhasznútevékcnység
fóbb crcdményei:

szakmáinkatérintóemlékek,
cmlékhelyek
mcgóvása
szükségesa jövő generációja s7'ám^Í4
hiszcn ez fontosaz
egyének
szcmpontjábólis, dc fontosa ncmrct$azdas^EÍa
nczvels.

4. Kö7hasznú tevikcnysé8 éÍdckében
feIhasználtvagyon kimulaliisa

Fclhasználtvagyonelemmcgnevezésc

VagyoncIcm értóke

FeIhasználfu
célia

- Köáasznú támogatások

t4 689't3r

- Közhasznútevékenység
bevételc
- TagdÜalqegyébbevételek

49 4'10328

Rende7vények,
továbbképzés

29903383

Működés.szakmailap kiadfu

Rcndezvények'
szakmailap kiadás'
hagyományörzés

5' cél szerintij uttatásokkimutatása
Célszerintiiuttatás
megncvczése

'tárgyév

E|őzó év

szakirodalomm€ g jelentetéséro
fordított
összcg

t2 2'.16629

t0 864 67',1

0

0
6' Vez9tőtisáségvise|őknek
nyújtottjuttatás
'l.isáség

Előző év(l

^' Vc7etölisztségviselóknck
nyúiton
összesen:
iutlatás

(2)
Táreyév
0

0

0

0

7' KözhasznújogálIásmegállapításához
szükségcs
mutatók
E|őzö év(|

Alapadatok
B. Evcs összes bevétcl

Tárgyév(2)

64905000

99 214

',142

ebbőlI

jövcdelemadómcghatiifozott
c' a szcmélyi
részének
az adóz.ó
rendclkezése
szerintifelhasználásárólszóló l996. évicxxvI. törvény
alapjánátutaltösszcg

| 337 562

tll 0 1 3

D' köZszolgáltatásibevétel

0

0

E' normatív
támogatfu

0

0

F. az EurópaiUnió strukturálisalapjaiból,illetvoa KohéziósAlapból
nyúitotÍtiámogatás

0

0
'129

G' KorrigáItbevéteI
[B-(C+D+I]+l..)]

63 567 438

98 043

H' osszcsrálordílás(kiadás)

64 698 000

98 847 000

jcllegű ráfordíás
I. cbből személyi

t4 832 689

169451t9

J' Közhasznútevékcnység
ráfordításai

61 542 69',1

96 0206t4

L' ^ szeÍvczet
munkájábanköZremÜködő közérdekűönkéntcs
tevékenységet
végzöszemélyek
száma(a közórdekű önkéntes
tevékcnységről
szóló 2005'éviLxxxvIII. törvónynekmegfclclöen)

20 fó

20'7000

K. Adózoft € r edmény

2

20 fö

368000

Erőfonás-ellátottsás
mutatói

Mutató teUesÍtése

Ectv.32.0 (4)a) [(Bl+B2y2>1.000.000,Fq

Igen

Ecw.32.$ (4)b) [K1+K>0]

Igen

Ectv.32.$ (4)c) (n+12-At-A2)/(Ht+H2)>0,251

nem

Tfusadalmitámogatottságmutatói

Mutató teUesítése

Ectv.32.$ (5)a) [(C1+C2y(cl+c2)>0,02]

nem

Ectv. 32.g (5) b) [(Jl+J2)(H l+H2)>0,5]

rgen

Ectv' 32. 0 (5) c) [(L1+L2y2>|0fő]

igen
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