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A szervezetismertetése:
Neve:

országos Magyar Bányászati ésKohászati Egyesület

Székhelye: 1051Budapest,október 6. u.7.
'Alapításánakidőpontja: I 892. Selmecbánya
kezdő időpontja:1892
Tevékenységének
vételiidőpontja: 1989.10.06.
Fővárosi Törvényszéknyilvántar:tásba
Tevékenységi
köre:
A magyarbányászat éskohászat egyetemesérdekeinekszo|gá|ata'szakembereinek
elősegítése.
összefogása,tudományos,műszaki, gazdaságifejlődésének
Yezető tisztségviselők:Dr. HatalaPál elnök
A vállalkozás folyatásának elve:
gét1892 év őta folyamatosan v égzi,Nem várható, hogy
A szervezet tevékenysé
é,v agyj elentősencsökkentené.
műkö dését
beszüntetn
2. A számviteli politika
2.1.A könywezetés módja
Az Egyesület a könyveit a kettős könyvvitel elvei és szabáIyai szerint vezetí,s saját
információigónyeinek kielégítósecéljából haszná|ja a költséghely * költségviselő
gyűjtéstis.
2.2,A könywezetés pénzneme
A könyvvezetésmagyarnyelven,forintbantörténik.
2.3.Könywizsgálat
A könyvvi zsgálattalmegbízottszemélyB oza István MKVK

száma:003036.

2.4. Abeszámoló formája éstípus
Az OMBKE a tárgyidőszaha a 47912016.kormányrendelet 3. és 4' számtl
meghatározottegyszerűsítettéves beszámolót készített.
mellékletében
2.5.Az üzleti év
31. közötti időszakotöleli
A jelenlegi beszámoIő 2018.január 0I,.2OI8.december
fel' A mérlegfordulónapja20i8. december31.

2.6.A mérlegkészítés
időpontja
A mérlegkészítés
vá|asztottidőpontja 2019. január 31. A beszámoló a készítésének
időpontjáig ismerttévá|t, tátgyévetvagy e|őző éveketérintő gazdasági események,
i
körülménvek hatásait tartd'mazzu
2.7.Ajelentős összegű hibák értelmezése
.
Jelentősösszegű hibának számit,ha a mérlegfőösszegének2 száza|ékát
meghaladják
az e|Ienőrzés,vagy rinellenőrzésáltal óvenkéntkülön-külön megállapítotthibák és
hibahatások _ eredményt,saját tőkét növelő és csökkentő - értékének
előjeltől
fiiggetlenül egytittesenszámítottösszegei. Ebben az esetben új beszámolót nem
készítünk,de a módosításokata mérlegés eredmény-kimutatásminden téte|éné|
az
e|őző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény
adatokbannem szerepelnek.
2.8.A,,Jelentős összegű különbözetek'' értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérőennem rendelkezik, jelentős
összegű különbözetnek minősiJl az egyes tételektekintetébenaz 500 ezer Ft-ot
meshaladókülönbözet.
2.9.A,,Jelentős összhatás'' értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, űgy a
tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembekell venni, ha a különbözetek
összhatása áIta| valamely mórleg- vagy eredmény-kimutatássor értóke 2 millió
forintot meghaladó értékben
v áItozik,
2.10.Az értékcsökkenésileírás elszámolása
Az értékcsökkenést
a bruttó értékalapjánlineáris kulccsal számítjuk,és- tekintettela
befektetetteszközök nemjelentős összegére - éventekönyveljük. A 100 ezer Ft alatti
(kis értékű)tárgyi eszközöket a haszná|atba vételkor azonna| értékcsökkenési
leírásként
elszámoliuk.
2.11.Terven felüli értékcsökkenés
elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési
leíráselszámolásaSzempontjábóla könyv szerintiérték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értóket,ha aZ egyes tételek esetébena
különbözet meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszkőzök ésforrások értékelése
Az eszközöket beszerzésiáron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli
_ értékeljük.
törvénye|őírásánakmegfelelően_ többségében
könyv szerinti értéken
Az EgyesületünknélaZ ingatlanok kivételévelaz immateriális javak és tárgyi
eszközök
hasznos élettartama végén a várható maradványértékösszege
valószínűsíthetően
nem jelentős, ezértaz ingat|anokkivételévela maradványérték
tervezettös szege nul la.
A vásárolt eszkcizöketbeszerzésiáron értékeli
ük.
Az eszkozök ésforrások tekintetébenértékvesáést
akkor számolunk el, ha a piaci órték
tartósan és jelentősen a könyv szerinti értéka|á csökken. A jelentős különbözet
befektetetteszközöknél a könyv szerinti érték5 oÁ-átmeghaladőösszeg. Készleteknél
a
piaci ár figyelembevételemellett értékvesztést
a leértékelés,
vagy selejtezésa|ka|mával
könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést,
ha a követelést a
mérlegkészítés
időp ontjái g ki egyenlítették,v agy az v árhatőanmegtérül.
A muzeális értékti
vagyontárgyakraértékhelyesbítést
ésezzel egyező összegű értékelési
jelentősen elmaradvalós
tartalékotállapítottunkmeg, mivel azok nyilvántartásiértéke
piaci értéküktől.
Az e\őző évtőleltérőértékelósi
eljárásból eredőhatások:
- Vagyoni helyzetre:
0eFt
_ Eredmónyre:
0eFt
4. Összehasonlíthatóság
biztosítása
A mérleg és eredmény-kimutatásadatai 'a bázis évet és tárgyévet nézve
összehasonlíthatók,mert az értékelésben,
elszámolásban,beszámoló készítésben
változás
nemtörtént.

!'j'

5. Ellenőrzés,önellenőrzéshatása
Egyesületünknélaz e|miilt évbennem volt olyan hatóság á|ta|végzettellenőrzés,illetve
saját magunk által feltárt hiba, amely jelentős összegű vá|tozást okozott az eszközök,
forrásokvagy eredményértékében.

6. Immateriális javak éstárgyi eszközök
Az eszközök értékén
ek v á|tozásaa következő volt :
IJj eszközokbeszerzése:52 eFt.
Ertékcsökkenés:41 1 eFt.
I

7. A vagyoni helyzet alakulása
Az eszközök részletezése
ésa bekövetkezett vá|tozásokataz a|ábbi táblázat szemlélteti.
Eszközök (aktívák)
Befektetetteszközök

Forsóeszközök

Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák)összesen

2 0 1 8t.2 . 3 r .

2017.12.31.
EFt

15 459
ll 154
679

27 292

%

56.64
40 87
2.49
100

EFt

ls 009

2T 6t2
43
36 664

%

40.93
58,95
012
100.00

Eltérés
EFt

-450

l0 458
-636

9 375

A források részletezését
ésa bekövetkezettvá|tozásokat a következő tábLázatmutatja.
Források(passzívák)

2 0 1 7t. 2 . 3 1 .
EFt

Saiát tőke
Céltartalékok
Kötelezettsések
Passzívidőbeli elhatárolások
Források(oasszívák)összesen

2s 978
0

I

al,

Jt+

0
27 292

2 0 1 81. 2 . 3 1 .

%
95.i8

0

4,82

0

r00

A saját tőke elemei és vá|tozátsa:
Sajáttőke:
25 935 eFt. -43 eFt.
Tőkeváltozás:
19 042 eFt. +56 eFt.
Értét<elési
tartalék: 6 846 eFt. -90 eFt.
Tárgyévieredmény:
47 eFt. - 9 eFt.

EFt

2s 93s
0
3 729
7 000

36 664

%

70,74
10,17
19.09
100

Eltérés
EFt

-43

2 4ts

7 000
9 372

Az E,gyesületvagyoni, pénztigyi,jövedelmi helyzeténekalakulásáta következő mutatók
fejezik ki.
A mutatómes-nevezése
Tárgyi eszközök aránya

Forgóeszközök aránya

Tőkeerőssés
Eladósodottságmutatója

Likviditás
Vagyonarányos
jövedelmezőség

BázisYo TénvYo

A mutató számítása

tárgyieszközök
100x ----összes eszköz
Forgóeszközök
100x ----összes eszköz
1 0 0x
1 0 0x
1 0 0x

Saját toke

összes forrás

31,22

22,26

40,86

58,95

95,1
8

70,73

Kötelezettségek

saiáttőke
Forgóeszközök

gek
rövid leiáratúkötelezettsé
adőzáselőtti eredmény
100x -----saiáttőke

5,06

14,39

848,85

579,18

0,21

0,18

8. Létszám ésbér alakulása
A szervezetá|ta|foslalkoztatott munkavállalók adataiaz a|ábbiak szerint alakultak:
Allománycsoport
megnevezése

FőfoslaIkozásúalkalmazott
Részfoslalkozású
Bérenkívüli kifizetések
OSSZESEN

Atlagos stat.
Iétszám
fő

I

24

Bér
EFt
6 678
4 816

n 494

Egyéb
személyikif.

Osszesen
bér+személyi
EFt

EFt
452

100

r 352
I 904

7 130
4 916

r 352

133 9 8

9. Egyébinformációk
Az Egyesület vállalkozásban való rószvótele:
_ Többségirészvétellel:

Kutatás, kísérletifejlesztéstémái ésösszege:

nlncs
nincs

nincs

Környezetvódelmi info rmációk:
Környezetvédelemmelkapcsolatosana tárgyévbenköltség nem került elszámolásra.
Támogatások hatásaz AzEgyesületünk által véglegesjelleggel kapott támogatásokata
tevékenység
fenntartására,így rendezvényekmegszervezésóre,szakmai lapok kiadására'
hagyományőrzésrefordítottuk.
(kötelezettségként
Támogatásiprogramkeretében
visszatérítendő
kimutatott)támogatást
nem kaptunk.
Lekötött tartalékunk: nincs
Kötelezettségek:
ot éventúlikötelezettsége:
0 e Ft
E|őző kötelezettségbőlbiztosított:- je|záIogga|
0 e Ft
-egyébjoggal
0eFt
P énzügyihe|yzetetbefolyás oló egyébköt elezettségek:
_ Tárgyi eszkóz beszerzéshezfuződő tész|etftzetéses
kötelezettség:
_ Mérlegenkívtili tételek:

0 e Ft
0 e Ft

Fiiggő ésjövőbeni kötelezettségvállalás:
A szokásos gazdasági tevékenységgelösszefiiggő kötelezettségekenfelüli terheink
nincsenek.
Céltartalékképzés,céltartalékfelhasználás elszámolása:
nincs

10.Egyesületünk áita|az üzleti évbenvégzettfőbb tevékenységekazalábbiak:
Az Egyesületkiadásában2018 évbenis megjelentettükazimmáron 151 évfolyamotmegért
Bányászati ésKohászatilapjainkat. A Lapokat aMagyar Tudományos Akadémiafelvettea
lektorált lapok listájára.
1
A Bányásznap a|kalmával számos bányász településenvett részt az egyesület a helyi
ünnepségmegszervezésében,
a bányász emlékhelyek megkoszorűzásában. Az országos
központi ünnepségentársszervezőkéntvetttinkrészt400 fővel.
A korábbi éve|<hezhasonlóan megrendezésrekerült a ,,Jó szerencsét''köszöntés
bevezetés
ének I 24. évfordulój ára tartottemlékülés.
Szent Borbála napján több mint húsztelepülésenszervezettaz egyesületmegemlékezést,
misét,szakestélyt.
Miskolcon a hagyományosFazola Napok alkalmával több száz fő részvéte|ével
rendeáünk
a szakmáinkat népszetúsítő
ünnepséget.
Megszerveztik a FémkohászatiNapot, Bányamérőtovábbképzőt,az Országos Bányászati
Konferenciát'
Budapestenés a helyi szervezeteknélközel száz a|kaLommaltartottunkszakmai napokat,
továbbképzóst
éshagyomány őrző szakestélyeket.
Egyesületünk21 éveműködik együtt azBrdélryiMagyar Műszaki TudományosTársasággal
(EMT). 2018-ban is társszervezők voltunk az évenként
megrendezésre
kerülő bányász kohász ftildtani konferenciának, abol az Erdélyi és Magyarországt szakemberek magyar
nyelvű konferenciántalá|kozhattak.F,zena rendezvényen90 fő vett részt,
Selmecbányán20I8.09.07-éna több ezer fős bányász szalamanderünnepségena korábbi
évekhezhasonlóanközel 400 fővel vettünkrésrt.
EmléktáblátheLyeztunkel több magyarorczágt'bányászati-kohászatiemlókhelyen ésminden
évfordulón megkoszorűzzuk ezeket, emlékezve nagyjainkra. (Öntödei Múzeumban,
olaj ipari Múzeumban,Miskolci Egyetemen,bányász településeken.
Stb.)
A beszámoló aláírására jogosult:Dr. HatalaPál elnök
Budapest,2019.április 18.

