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bemutatása
végzett
alapcélszerintiésközhasznútevékenységek
2' Targyévben
éskohríszategyetemesérdekeinekszo|géiat4szakembereinekösszefogása.A bányászokés
Az OMBKE célj4 a magyar bétnyészat
erosítése,
fejlesztésének
nemzetiés
elősegítése,
a bányászati-kohászati
szakképzés
elősegítése,
kohászoktarsadalmimegbecsülésének
érdekében
közérdekűajánlásokatdolgoz ki, szakvéleményeket,
tarsadalmihagyományokmegőrzéseésápolrlsa.A célokmegvalósítiísa
készít,kapcsolatottart fonn állami, gazdasági,szakmai és tarsadalmi szervezetekkel,gondoskodikaz egyesületi
tanulmrínyokat
hagyomrínyainakközkinccsé tételét,szakmai
szaklapok kiadasríról'segiti a bányászat és a kohászat emlékeinekmegorzését,
konferenciríkat,
fórumokatszeÍvez'kapcsolatottartfenn ésegyüttműködikmagyar,külÍöldi ésnemzetközi szervezetekkel.
közhasznútevékenység
megnevezése:
bemutatása(tevékenységenként)
3. a) Köáasznú tevékenységek
2016
is
megielentettük
a
l49.
évfolyamot
megért
Banyászati
ésKohászati lapjainkat,l0 számbanés
Az Egyesületkiadrisában.
évben
a,,Ió szerencsét|''
köszöntés bevezetésének
l22. évfordulójára
9790 példarryban.. A korábbi évekhezhasonlóankerült megrendezésre
Várpalotrírr.
A Banyásznapalkalmávalszámosbányésztelepülésen
vettrésá az egyesületa helyi ünnepség
tartottemlékülés
.Giírrton
egésznaposszakmaiünnepséget
szerveztünk'A bányászathoz
megszervezésében,
a bányászemlékhelyekmegkoszoruziísában
vettrésá.. Az egyesületáltal felelevenített
trírsszervezóként
SzentBorbálanapjántöbb mint
kapcsolódóországosközponti ünnepségen
misét,szakestélyt.
Az egyesülettagjainakadományaisegítségével
Szent
húsztelepülésen
szervezettaz egyesületmegemlékezést,
Borbálaszobrotadományoztunka SzentGellértSziklatemplomnakMiskolcon a hagyományosFazola Napok alkalmávaltobbszríafö
ünnepséget.
Egyuttala Miskolci Akadémiaszékhánétban
a hulladékokhasznosítrísa
részvételével
rendeztünka szakmáinkatnépszerűsítő
több mint száz alkalommaltartottunkszakmainapokat,
konferenciátszerveáünk-Budapestenésa helyi szervezetekné|
témában
éshagyomrírryőrző
szakestélyeket.
továbbképzést
a Fémkohaszati
Napot,Budapestena BanyaméröTovábbképzőt,
Egerszalókonaz országos
MegszerveztükSzékesfehérvaron
Brínyríszati
Konferenciát,Szigetközbenaz ontészetiNapokat.
közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabályheiy:

Bt{Lttytísz-kohász
hagyományok ápolas4 szakirodalom, a
magyar szakmai nyelv ápo1ás4 továbbképzés,
ismeretterjesztés'munkavédelem'
1993. éviXL:VIII.tv.

a k<izhasznútevékenységcélcsoportja:

Montanisztikai szakmakkal kapcsolatban lévő szakemberek,
egyetemi-főiskolai hallgatók, banyr.ísz-kohásztelepülések
hagyományőrző lakossása.

a közhasznú tevékenységbőlrészesülők létszáma:
a köáasznú tevékenységföbb eredményei:

Kb. 15000 fő
A szakmairendezvényeink
döntő többségeingyenesenvehető
igénybe,ezze|ísbiáosítvaa továbbképzés,
ismeretterjesztés
elérhetőségét
minélszélesebb
kör számára.
Tagjainkésa szakmairantérdeklódőknagyrészea
a
szaklapjainkonkeresztülkapcsolódikaz egyesülethez,
lapokbanmegjelentinformációk segítséget
nyújtanak
a
szakmaiésemberikapcsolatukfejlesztéséhez,
látókörük
szélesítéséhez.

közhasznú tevékenységmegnevezése:
3. b) Közhasznú tevékenységekbemutatasa(tevékenységenként)
Egyesületünk 19 éveműködik együtt azErdé|yi Magyar Műszaki Tudományos Tarsasággal (EMT). 20|6.ban is tarsszervezők voltunk
Brassiban az évenkéntmegrendezésrekeriilő banyász - kohasz - Íi'ldtani konferenciának' ahot az Erdélyi ésMagyarországi
szakemberek magyar nyelvű konferencián találkozhattak. A konferenciának szerves részevolt Brassó kömyékének szakmai és
kulturális nevezetességeinekmegismerése.Ezen rendezvényenegyesületünktól 90 fó vett résá' Selmecbányán 20l6.09.09.én a több
ezer fős bányisz szalamander ünnepségena korábbi évekhezhasonlóan közel 400 fővel vettünk részt.Megkoszorúáuk a világ
'48-as Honvéd szobrot, magyar nyelvű
legrégebbimtiszaki föiskolája professzorainak sírját,ésaz egyesületünk által helyreállított
ökumenikus istentiszteltetszerveáünk.

közhasznú tevékenységhezkapcsolódó
közfeladat j ogszabályhely :

Határon tuli, magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
200l éviLXII. Tv. Ésa 2010 éviCLXXXII. Tv.

a közhasznútevékenység
célcsoportja:

Karpát medencébenélŐ bányász-kohász szakemberek' magyar
nvelvii esvetemi-főiskolai hallsatók.

a közhasznú tevékenységbőlrészesülők létszáma:

Kb. 5000fő

a közhasznú tevékenységfóbb eredményei:

Az OMBKE tagiaiköztil jelentósaz egyetemi-,illefue
fóiskolai hallgatókjelenlétea határontuli rendezvényeken,
ezáltaltevékenyrészeseia banyászati.kohászati
emlékek
hagyománvápolasának'
megőrzésének.

közhasznú tevékenységmegnevezése:
3. c) Közhasznú tevékenységekbemutatiísa(tevékenységenként)
Magyarországi-,illetve a hataron tuli bányaszati éskohríszatiipartörténeti emlékek,emlékhelyek helyreállítás4 megóvása érdekében
egyesületünk tagjai nagyon sokat tesznek. Megemlékezett az OMBKE tagsága a szakmai évfordu|ókró|.
Rendszeresen gondozzuk a selmecbiínyai magyar akadémikusok, országgyűlésiképviselók sírjait.
EU pátliyázatkeretébena V4 országok egyesületeinek bevonrísávalSelmecbányán a banyász-kohasz emlékeke megörzésérerendeztünk
konferenciát.

a köáasznú tevékenység
célcsoportja:

jelentöségiiemlékek,emlék-helyek
Ipartörténeti
védelme'
ápolása.Kulturális örökség helyi védelme.
200l éviLXN.tv.. |997.éviCXL.tv.
Bányász.kohászemlékeketórző települések

a köáasznú tevékenységból
részesülöklétszáma:

Kb. 5000fő

a közhasmú tevékenységfőbb eredményei:

Szakmáinkatérintőemlékek,em|ékhelyek
megóvása
szükséges
a jövő generációjaszámár4hiszenez fontosaz
egyénekszempontjábólis, de fontosa nemzetgazdaságranézv
is. Magyarésfelvidékibinyíszati emlékehelyeink
mesismertetése.

közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabályhe|y:

4. Köáasznú tevékenységérdekébenfelhasznált vagyon kimutatasa
Felhaszná|t vagyonelem megnevezése

Vaevonelem értéke

Felhasználascélia

- Közhasmú támosatfuok

l3 495000

. Köáasznú tevékenységbevétele

25 335 774

Rendezvények,
továbbképzés

- Tagdíiak'egyébbevételek

13435040

Működés. szakmai lap kiadás

Rendezvények,szakmai lap kiadás'
hagyományörzés

5. Célszerintiiuttatasokkimutatasa
Célszerintiiuttatásmegnevezése
fordítottösszeg
Szakirodalommes'ielentetésére

Tárgyév

E|őző év

1 2 2 7 66 2 9

L2 513 682

0

0

nyúitott
ó. Vezetőtisáségviselóknek
iuttatás
Tisztsés

Iársvév(2)

E|őző év(|

nyúitottiuttatrlsösszesen:
A. Vezetö tisztséeviselóknek

0

0

0

0

7. Köáasznú ioeállásmegrírllapítasához
szükséges
mutatók
Alapadatok

B. Eves tisszesbevétel

Iarsvév(2)

Előzö év(l)

99 214 742

I5

t37 825

ebból:
jövedelemadó meghatározott
C. a személyi
részének
azadózó
rendelkezése
szóló 1996.évicxxu. törvénv
szerintifelhasználrísáról
alapiánátutaltösszee

t7l 0 1 3

I 3 5 14 8 7

D. k<izszolgáltatlísibevétel

0

0

E. normatívtámoeatás

0

0

F. az Európai Unió strukturálisalapjaiból'illetve a KohéziósAlapból
nyúitotttámoeatás

0

0

G. Konigált bevétel[B-(C+D+E+F)]

98 043729

71 786 338

(kiadas)
H. osszesráfordítrís

98 847000

729ts',196

I' ebből személyijellegű ráfordítás

t6 945719

t't 080 377

J. Közhasznú tevékenységráfordításai

96 020 614

68 6',n 5'.75

L. A szervezetmunkájábanközreműködő közérdelctiönkéntes
tevékenységet
végzőszemélyekszáma(a közérdekűönkéntes
tevékenységröl
szóló 2005.éviLXXXVil. törvénynekmegfelelően)

20 fő

20 fő

368000

K. Adózott eredmény
Erőfonas-eIlátottságmutatói

222000
Mutató teljesítése

Ectv.32.$ (4)a) (Bl+B2y>1.000.000,-Ftl

Igen

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

Igen

Ectv.32.$ (4)c) (r1+r2-A1-A2y(Hl+H2)>0,251

nem

Trírsadalmitámogatottságmutatói

MutatÓ teliesítése

Ectv.32.$ (s)a)KCI+c2y(Gl+G2)>0,021

nem

Ectv.32. $ (5)b) [(Il+J2y(Hl+H2P0,5]

igen

Ectv.32.$ (5)c) Í(L|+L2)/z>rc
ro]

igen
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