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A szervezetismertetése:
Neve:

országos Magyar Bányászati ésKohászati Egyesület

Székhelye: 1051Budapest,október 6.u.7.
Alapításanakidőpontja: I 892. Selmecbánya
kezdó időpontja:1892
. Tevékenységének
Fővárosi Törvényszéknyilvántartásbavételiidőpontja: 1989.10.06.
Tevékenységi
köre:
A magyar bányászat éskohászat egyetemesérdekeinekszo|gá|ata,szakembereinek
ö sszefogása, tudományos, műsz aki, gazdaságifejlődésénekelős egítése.
Yezető tisztségviselők:
Dr. Nagy Lajos elnök
A vállalkozás folytatásánakelve:
Aszervezettevékenységét
1892év őta folyamatosanvégzí.
Nem varható,hogy
jelentősen
mtíködését
beszüntetné,
vagy
csökkentené.
2. A számviteli politika
2.1.A könywezetés módja
Az Egyesület a könyveit a kettős könywitel elvei ésszabályai szerint vezeti, s saját
információigényeinekkielégítése
céljából használja a költséghely - költségviselő
gyíijtéstis.
2.2.A könywezetés pénzneme
A könywezetés magyar nyelven, forintbantörténik.
2.3.Könywizsgálat
A könywizsgá|attal megbízottszemélyBoza Istvan MKVK

száma:003036.

2.4.A beszámoló formája éstípus
Az OMBKE a tárgyidősza|<raa 22412000. kormányrendelet 4, és 5. számtl
mellékletéb
en meghatát ozott egyszeríisített
évesbeszámolót készített.
2.5. Azüzleti év
A jelenlegibeszámolő2016.január01.-2016.december
31. közötti időszakotölel fel.
A mérlegfordulónapja2016.december31.

2.6.A mérlegkészítés
időpontja
A mérlegkészítés
váIasztottidőpontja 2017.január 31. A beszámoló a készítésének
időpontjáig ismerttévá|t, tárgyévetvagy e|őző éveketérintő gazdaságiesemények,
l
körülmények hatásait tartaLmazza.
2.7. Ajelentős összegű hibák értelmezése
Jelentősösszegű hibának számit,ha a mérlegfőösszegének2 száza|ékátmeghaladják
az e||enőrzés,vagy önellenőrzés által évenkéntkülön-külön megállapítotthibák és
hibahatások _ eredményt,saját tőkét növelő és csökkentő _ értékének
előjeltől
fiiggetlenül együttesen számitott összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem
készíttink,de a módosításokata mérlegéseredmény-kimutatásminden tételéné|
az
e|őző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény
adatokbannem szerepelnek.
2.8.A ,nJelentősösszegű különbözetek'' értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős
összegű különbözetnek minősül az egyes tételektekintetébenaz 500 ezer Ft-ot
meghaladó különbözet.
2.9.A,,Jelentős összhatás'' értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a
tételenként
nem jelentős különbözeteket is flrgyelembekell venni, ha a különbözetek
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatássor értéke2 millió
forintot meghaladó értékben
v á|tozik,
2.|0. Az értékcsökkenésileírás elszámolása
Az értékcsökkenést
a bruttó értékalapján lineáris kulccsal számítjuk,és_ tekintettela
befektetetteszközök nemjelentős összegére - éventekönyveljük. A 100 ezer Ft alatti
(kis értékti)tárgyí eszközöket a baszná|atba vételkor azonna| értékcsökkenési
leíráskéntelszámoljuk.
2.11.Terven felüli értékcsökkenéselszámolása
Terven felüli értékcsökkenési
leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket,ha aZ egyes tételek esetébena
különbözet meghaladjaaz 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszközök ésforrások értékelése
Az eszközöket beszerzésiáron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli
törvény előírásánakmegfelelően _ többségébenkönyv szerinti értéken
_ értékeljük.
Az Egyesületünknél az ingatlanok kivételével az immateriális javak és tátg;yi
eszközök
hasznos élettartama végén a vrárható maradványérték <lsszege
valószínűsíthetőennem jelentős, ezértaz ingatlanok kivételévela maradványérték
tew ezettö sszegenulla.
A vásárolt eszközöket beszerzésí
áron értékelj
ük.
Az eszkozök ésforrások tekintetébenértékvesztést
akkor számolunk el, ha a piaci érték
tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alá csökken. A jelentős ktilrinbozet
befekÍetetteszközöknél a könyv szerinti érték5 oÁ-át megtta|adőösszeg. Készleteknéla
piaci ár figyelembe vételemelleff értékvesztést
a leértékelés,
vagy selejtezésa|ka|mával
könyveltink. A vevőknél nem számolunk el értékvesáést,ha a követelést a
mérlegkészítés
időpo ntjáig kiegyenlítették,
v agy az v árhatőanmegtérül.
A muzeális értélctí
vagyontárgyakraértékhelyesbítést
ésezze| egyező összegű értékelési
tartalékotállapítottunkmeg, mivel azok nyilvántartási értékejelentősen elmarad valós
piaci értéküktől.
Az e|őző évtőleltérőértékelési
eljárásból eredőhatások:
- Vagyoni helyzetre:
0eFt
_ Eredményre:
0eFt
4. Osszehasonlíthatóságbiztosítása
A mérleg és eredmény-kimutatás számadatai a bázis évet és tárgyévet nézve
összehasonlíthatók,mert az értékelésben,
elszámolásban,beszámoló készítésbenvá|tozás
nem történt.
5. Ellenőrzés,önellen őrzéshatása
Egyesülettinknél
az e|miiltévbennem volt olyan hatóság á|ta|végzettellenőrzés,illefue
saját magunk áIta| feltárt hiba, amely jelentős összegű vákozást okozott az eszközök,
források vagy eredményértékében.

6. Immateriális javak éstárgyi eszközök
Az eszközök értékén
ek v áItozása a következő volt :
Q eszközökbeszeruése:0 eFt.
Ertékcsökkenés:363 eFt.

\,,

'7. Avagyoni helyzet alakulása
Az eszkozök részletezése
ésa bekövetkezettvá|tozásokat az a|ábbítéhlázatszemlélteti.
Eszközök (aktívák)

2 0 1 5t.2 . 3 1 .
EFt

Befektetetteszközök

Forsóeszközök

Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák)összesen

t5 903
16848
0

%

2 0 1 61. 2 . 3 1 .
49
5l

0
100

327sr

EFt
l5 540

lt 832
40

z7 412

%

56.7
43,2
0,1
100

Eltérés
EFt

-363
-5 0 1 6
40
-5 339

A források tész|etezését
ésa bekövetkezettvá|tozásokat a következő táblázat mutatja.
Források(passzívák)

2 0 1 5t.2 . 3 r .
EFt

Saiát tőke
Céltartalékok
Kötelezettsések
Passzívidőbeli elhatárolások
Források(passzívák)össZesen

25 700
0
3 716
3 335
32 751

A sajáttőke elemei ésváltozása:
Sajáttőke: 25 922 eFt.
Tőkeváltozás: 18 764 eFt.
Mérlegszerintieredmény:
222 eFt.

%

78.5
0
I1 . 3
1,0,2
100

2 0 1 61. 2 . 3 r .
EFt

2s 922
0

| 490

0
27 412

%
94.56

0
5.44
0
100

Eltérés
EFt

222
0
-2 2 2 6
-3 335
-5 339

Az Egyesület vagyoni, péttzigyi,jövedelmihelyzetének alakulását a következő mutatók
fejezikki.
A mutató megTlevezése
Targyi eszközök aránya

Forgóeszkozökaránya
Tőkeerősség
Eladósodottság mutatója

Likviditás
Vagyonarányos
jövedelmezőség

Bázis% Ténv'Yo

A mutató számitása

1 0 0x

trárryieszközök

osszes eszKoz

Forgóeszközök
100x ----összes esrköz
1 0 0x
1 0 0x

Saját tőke
összes forrás

Köte1ezettségek

saiáttőke
Forgóeszközök
100x ---rövid leiáratúkötelezettsések
1 0 0x

27,37

31,38

51,44

43,16

78,47

94,56

r4,46

5,74

453,39 794,09

adózás előtti eredmény

r,43

saiáttőke

0,85

8. Létszám ésbér alakulása
A szeruezeláltal foglalkoáatott munkavállalók adatalaz a|ábbiak szerint alakultak:
Allománycsoport
megnevezése

Atlagos stat. Bét+ 27Yo
|étszám
Szociális
Íő
Hozzájáru|ási
adó
EFt

Főfoelalkozásúalkalmazott
Részfoslalkozású
Bérenkívüli kifi zetések
OSSZESEN

2
2T

7 696
5 715

T3 4T1

Egyéb
Osszesen
személyi
kif. bér+személyi
+ SZJA+
EFt
EHO
Ft
744

246
Í657
2 647

8 440

s 961

I 657

t 60 s 8

6

9. Egyébinformációk
Az Egyesület vállalkozásban való részvétele:
_ Többségirészvétellel:
Jelentősrészvétellel:

nincs
nincs

Kutatás, kísérletifejlesztéstémái ésösszege:

nincs

Környezetvédelmi információk:
Környezetvédelemmelkapcsolatosan
a tárgyévbenköltség
nem került elszámolásra.
jelleggel kapott támogatásokata
Támogatások hatásaz Az Egyesülettink á|ta| vég|eges
tevékenység
fenntartásátra,így rendezvényekmegszervezésére'
szakmai lapok kíadásáta,
hagyományőrzéstefordítotfuk.
Támogatási program keretóbenvisszatérítendő
(kötelezettségként
kimutatott)támogatást
nem kaptunk.
Lekötött tartalékunk: nincs
Kötelezettségek:
Öt éventuli kötelezettsége:
0 e Ft
EIőző kötelezettségbőlbiztosított:- je|záIoggaI
0 e Ft
- egyébjoggal
0eFt
Pénzügyihelyzetetbefolyásoló egyébkötelezettségek:
_ Tárgyi eszköz beszerzéshezfúződő részLetftzetéses
kötelezettség:
_ Mérlegenkívüli tételek:

0 e Ft
0 e Ft

Függő ésjövőbeni kötelezettségvállalás:
A szokásos gazdasági tevékenységgelösszefi.iggő kötelezettségekenfelüli terheink
nincsenek.
Céltartalékképzés'céltartalékfelhasználás elszámolása:
nincs

10.Egyesületünk á|ta| az üzleti évbenvégzettfőbb tevékenységek
az alábbiak:
Az Egyestilet kiadásában 201,6évbenis megjelentettiikaz immáron I49 évfolyamotmegért
Bányászati ésKohászatí lapjainkat. A Lapokat a Magyar Tudományos Akadémia felvette a
lektorált lapok listájára.
A Bányásznap a|kalmával számos bányász teleptilésenvett tészt,az egyesület a helyi
a bátttyász emlékhelyek megkoszorivásátban.Az országos
ünnepségmegszervezésében,
központi ünnepségentársszervezőkéntvettiink részt400 Íövel.
A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre került a ',Jó szerencsét'' kösztintés
bevezeté
sének I22, évfordulój ára tartottemlékülés.
Szent Borbála napján több mint húsz településenszewezett az egyesület megemlékezést,
misét,szakestélyt.
Miskolcon a hagyományos Fazola Napok alkalmával több száz fo részvéte|ével
rendeztünk
{innepséget.
a szakmáinkatnépszerűsítő
Megszerveztük az országos ontőnapot, FémkohászatiNapot, Bányamérőtovábbképzőt.
Nemzetközi Kőolaj ésFöldgáz Vándorgyiíléstársszervezői voltunk.
Budapesten és a helyi szervezeteknélközel száz a|kaIommaltartottunk szakmai napokat,
st éshagyományőrző szakestélyeket.
továbbképzé
Egyesületiink 19 évemííködik együtt azEtdé|yi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal
(EMT). 20I6-ban is társszervezők voltunk az évenkéntmegrendezésrekerülő bátyász kohász - foldtani konferenciának, ahol' az Erdélyi ésMagyarországi szakemberekmagyar
nyelvii konferenciétnta|áIkozhattak.
Ezen a rendezvényen90 fő vett Észt.
Selmecbányán20I6.09.09-éna több ezer fős bányász szalamanderünnepségena korábbi
évekhezhasonlóan közel 400 fővel vetttinkrészt.
Emléktábláthelyezttink el ttlbb magyarországibányászati-kohászatiemlékhelyenésminden
évfordulón megkoszorlzzuk ezeket, emlékezve nagyjainkra. (ontödei Múzeumban,
olaj ipari Múzeumban,Miskolci Egyetemen,bányász településeken.Stb.)
A beszámoló aláírására jogosult: Dr. Nagy Lajos elnök
Budapest,2017.április 03.

