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1. A szervezet i§mertetése:

Neve: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

Székhelye: 1051Budapest, Október 6.u.7.

Alapításának időpontja: 1892 Selmecbánya

Tevékenységénekkezdőidőpontja: 1892

Fővárosi Törvényszék
nyilvántartásbavételiidőpontja: 1989.10.06.

Tevékenységi köre: A magyar bányászat és kohászat egyetemes érdekeinek
szolgálata, szakembereinek összefogása, tudományos,
mű szaki, gazdasági fej lő dé sének e lő s e gítése.

Yezető tisztségviselők: Dr. Hatala Pál elnök

A vállalkozás folytatásának elve: A szervezet tevékenységét 1892 év őta folyamatosanvégzi.
Nem várható, hogy működését beszüntetné, vagy jelentősen
csökkentené.

2. A számviteli politika .;,
2.1. A könywezetés módja .ti

Az Egyesület a könyveit a kettős könywitel elvei és szabályai szerint vezeti, és saját
információ i gényeinek kielégítése célj ából munkaszámokat hasmál.

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

2.3. Könywizsgálat
A könywizsgálattal megbízott személy Boza István MKVK száma;003036.

2.4. A beszámoló formája és típus
Az OMBKE a tárgyidőszah,ra a 47912016. kormányrendelet 3. és 4. számú mellékletében
meghaározott egyszerűsített éves beszámolót készített.

2.5. Az üzleti év
A jelenlegi beszámoló 2019 .január 01 .-2019.december 3 1 . közötti időszakot öleli fol. A mórleg
fordulónapj a 2019. december 3 1 .

2.6. A mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés válasáott időpontja2020. január 31. A beszámoló a készítésének időpontjáig
ismerlté vált, tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait
tarÁlmazza

2.7. A jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegű hibanak számít, ha a mérleg fbösszegének 2 szánalékétt meghala$ák az
ellenőrzés, vagy önellenőrzés által évenként külön-külön megállapított hibák és hibahaüísok -
eredményt, saját tőkét növelő és csökkentő -értékének előjeltől fliggetlenül együttesen számitott
összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem készítiink, de a módosítasokat a mérleg és
eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett kiilön oszlopban bemutatju§
azok a tárgyévi eredmény adatokban nem szerepelnek.
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2.8. A,,Jelent8sösszegűkülönbözetek"értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős összegű
kiilönbiizetnek minősül az egyes tételek tekintetében az 5a0 ezer Ft-ot meghaladó kiilönbözet.

2.9. A,Jelentősösszhatás"értelmezóse
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, űgy a tételenként nem
jelentős ki.ilönbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely
mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 2 millió forintot meghaladó értékben változik.

2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolása
Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulccsal számítjuk, és - tekintettel a befektetett
eszközök nemjelentős összegére - évente könyveljük. A 100 ezer Ft alatti (kis órtékű) tárgyi
eszközöket a basználatba vételkor azonnal értékcsökkenési leírásként elszámoljuk.

2.1l. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás 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 áron, illetve etoatifta5i költségen, a forrásokat a számviteli törvény
előírásának megfelelően - többségében könyv szeiinti értéken - értékeljük.

Az Egyesületünknél az ingatlanok kivételével az, iinmateriális javak és targyi eszközök hasznos
élettartama végén a vátrbatő maradványérték összege valószínűsíthetően nem jelentős, ezért az
ingatlanok kivételével a maradványérték tewezett összege nulla.
A vásarolt eszközöket beszerzési áron értékeljük.

Az eszközök és források tekintetében értékvesztést akkor számolunk el, ha a piaci érték tartósan és
jelentősen a könyv szerinti értékalácsökken. A jelentős különbözet befektetett eszközöknél a könyv
szerinti érték 5 oÁ-át meghaladó összeg. Készleteknél a piaci ár figyelembe vétele mellett
értékvesztést a leértékelés, vagy selejtezés alkalmával könyvelünk, A vevőknél nem számolunk el
értékvesztést, ha a követelést a mérlegkészítés időpontjáig kiegyenlítették, vagy az vátrhatőan
megtérül.

A muzeális értékű vagyontárgyakra értékhelyesbítést és ezzel egyező összegű értékelési tartalékot
állapítottrrnk meg, mivel azok nyilvántartási értéke jelentősen elmarad valós piaci értéküktől.

Azelőző évtől eltérő értékelési eljárasból eredő hattások:

- Vagyoni helyzetre:

- Eredményre:

Összehasonlíthatóság biztosítása

A mérleg és eredménykimutatás adatai abázis évet és tátgyévet nézve összehasonlíthatók, mert az
értékelésben, el számolásban, beszámoló készítésben v áltoÁs nem történt.

Ellenőrzés, önellenőrzés hatása

Egyesületünknél az elműlt évben nem volt olyan hatóság általvégzett ellenőrzés, illetve saját magunk
által felárt hiba, amely jelentős összegű változást okozott az eszközök, források vagy eredmény
értékében.

0eFt
0eFt

4.
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6. Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az eszközök értékének változása a következő volt:

U.j eszkiizökbeszerzése: 684 eFt.
Ertékcsökkenés: 766 eFt.

7. A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközök részletezése és a bekövetkezettváltozásokat az alábbi téhlázat szemlélteti.

A források részletezését és a bekövetkezett változásokat a következő táblázatmutatja.

Források (passzívák) 2018. 12.31 2019. 12.31,. Eltórés
EFt (|/

/o EFt o,/
,/o EFt

saiát tőke 25 935 7a,74 28 988 85,77 3 053
- Tőkeváltozás 19 042 19 089
- Ertékelési tartalék 6 846 4 156
- Társvévi eredménye 47 5 743

céltartalékok 0 0 0 0 0

kötelezettsések 3 729 10.17 4 l79 12"37 450
passzív időbeli elhatárolások 7 000 19,09 630 1,86 -6 37a
Források (passzívák) összesen 36 664 100 33 797 100 -2 867

Az Egyesület vagyoni, pénzúgyi,jövedelmi helyzetének alakulását a következő mutatók fejezik ki.

A mutató megnevezése A mutató számítása 2018 2019

Targyi eszközök atánya 100 x Tárgyi eszközök/Összes eszköz 22,26Yo 36,33oÁ

Forgóeszközőkaránya 100 x Forgóeszközök/Összes eszköz 58,95Yo 6I,90oÁ

Tőkeerősség 100 x Saját tőke/Összes fonás 70,73%;o 85,77Yo

Eladósodottság mutatój a 100 x KötelezettségeVSaját tőke 14,39Yo 12,37Yo

Likviditás 100 x Forgóeszközök/Rövid lejáratu köt. 579,18oÁ 5a0,57Yo

Vagyonarányos
jövedelmezőség 100 x Adózás elótti eredmény/Sajáttőke 0,I9Yo 19,81Yo

Eszközök (aktívák) 2018. 12.3I 2019. |2.3I. Eltérés
EFt o/

7o E F't o//(, EFt
Befektetett eszközök 15 009 4a.93 12 277 Jo,JJ -2 732
Forsóeszközök 21 612 58,95 20 920 6I,90 -692
Aktív időbeli elhatárolások 43 0.I2 600 I.77 +557

Eszközök (aktívák) összesen 36 664 100,00 33 797 100,00 -2 867



r
r\

,

8. Létsám és bér alakulása

A szervezet által foglalkoztatott munkavállalók adatai az alábbiak szerint alakultak:

Állománycsoport
megnevezése

Atlagos stat.
létszétm

fó

Bér
EFt

Egyéb
személyi kif.

E Ft

Osszesen
bér+személyi

EFt
F ő fo elalko zásű alka|mazott J 8 827 665 9 492
Részfoelalkozású 1 3 066 48 3 lI4
Megbízási díiasok 9 I 943 0 I 943
oSSZESEN 13 13 836 713 14 549

9. Egyéb információk

Az Egyesület vállalkozásban való részvétele:

- Többségi részvétellel: nincs

- Jelentős részvétellel: ,. nincs

Kutatás, kísérleti fejlesztés témái és összegei* _ nincs

Környezetvédelmi információk
Környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Támogatások hatása: Az Egyesületi,ink által végleges jelleggel kapott üámogatásokat a tevókenység
fenntarüísára, így rendezvények megszervezésére, szakmai lapok kiadására, hagyományőrzésre
fordítottuk.
Támogatási program keretében visszatédtendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást nem
kaptunk.

Lekötötttartalékunk: nincs

Kötelezettségek:
5 éven túli kötelezettsége: 0 e Ft
Előző kötelezettségből biztosított: - je|zéúoggal 0 e Ft

-egyébjoggal 0eFt

Pénzügyi belyzetet befolyásoló egyéb kötelezettségek:

- Tárgyi eszközbeszerzéshe z filződő részletfizetéses kötelezettség: 0 e Ft
- Mérlegen kívüli tételek: 0 e Ft

Függő és jövőbeni kötelezettség vállalás:
A szokásos gazdasági tevékenységgel összefi,iggő kötelezettségeken felüli terheink nincsenek.

Céltartalék képzés, céltartalék felhasználás elszámolása: nincs



(
&

10. Eg5i,esületünÉálta| az üz|eti évben végzelt főbb tevékenységek az alábbiak:

- AzEgyesület kiadásában 2019 évben is megjelentetttik az immáron 152 évfolyamot megért, Péch
Antal által 1868-ban alapított Bányászati és Kohászati lapjainkat. A Lapokat a Magyar
Tudományos Akadémia felvette a lektorált lapok listájára.

- A Bányásznap alkalmával számos bárryász településen vett részt az egyesület a helyi ünnepség
megszervezésében, a bányász emlékhelyek megkoszorúzásában. Az Országos központi
ünnepségen társszervezőként vettünk résá 400 fiível,

- A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésre került a,,Jó szerencsét" köszöntés bevezetésének
125. évfordulőjáratartott emlékülés. A neves évforduló emléktilésére,,Jó szerencsétl25" emlék-
kitűző készült.

- Szent Borbála napján több mint húsz településen szervezett az egyesület megemlékezést, misét,
szakestélyt, száznál több taggal részt vett azNBSZ-el és a BDSZ-el közösen szewezettKözponti
Ünnepsógen és Ökumenikus istentiszteleten.

- Miskolcon a hagyományos Fazola Napok alkalmával tőbb szén fö részvételével rendeznnk a
szakmáinkat népszerűsítő ünnepséget.

- Megszervezti.ik a Fémkohászati Napot Miskolcon, a Bányamérő Konferencia és továbbképzőt
S opronban, az O r szágos B ányászati Konfer.énci át E ger szalókon.

- Budapesten és a hetyi szervezeteknél ktB€l szén alkalommal tartottunk szakmai napokat,
tov éhbképzést és hagy ományőrző szakestélyehet.

- Egyesületíink 22 éve működik egyutt az Erdélyj. Magyar Műszaki Tudományos Társasággal
(EMT). 2019-ben is társszervezők voltunk az événként megrendezésre kerülő bányász - kohász
- ftildtani konferenciának, ahol az Erdélyi és Magyarorczági szakemberek magyar nyelvű
konferencián találkozhattak. Ezen a rendezvényen - Nagybányán - 90 fb vett résá.

- Selmecbanyén}}Ig.09.06-án atöbb ezer fiös bényánzszalamanderünnepségen akorábbi évekhez
hasonlóan közel 400 flóvel vetttink részt.

- Emléktáb|at helyeztnnk el több magyarországi bányászati-kohászati emlékhelyen és minden
évfordulón megkoszorúzzuk ezeket emlékezve nagyjainkra. (Öntödei Múzeumban, Olajipari
Múzeumban, Mi skolci Egyetemen, b ány ász településeken. Stb. )

A beszámoló aláírására jogosult: Dr. Hatala Pál elnök

Kelt: Budapest,2a20. Május 05.
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