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Közhasznúsági mellókl ete a 2019 óvről

1. közhasmú szeíyezet azonosító adatai

név: országos Magyar Bányászati és kohászati Egvesiilet
székhely: l051. Budapest, Október 6.u.7.

b ei esyző határ ozat száma: Pk. 6043 4 l 1989

nvilvántartasi szítm:. 47 6

képviselő neve: Dr. Hatala Pál e|nök

2, Tárgyól,ben vógzetl alapcól szerinti és közhasznú ter,éken5,ségek berrrutatása

Az OMI]KE célja. a magvar bán;lászat és kohászat eg_u-eternes érdekeinek szolgálata. szakembereinek összefogása. A bánl,ászok és
kohászok társadalmi megbecsülésének elősegítése, erősílése. a bány,ászati-kohászati szakképzés fcjlesztésénck elősegítése. nenzeti és

társadalrni hag1,omán1.,ok n-regőrzése és ápolása. A célok megvalósítása érdekében közérdekű aiánlásokat dolgoz ki. szakvéleményeket.
tanulnrányokat készít. kapcsolatot tart t-enrr állami, gazdasági, szakmai és társadalmi szervezetekkel, gondoskodik az eg1.,esületi szaklapok
kiadrisáról. segíti a bánl,ászat és a kclhászat emlékeinek rnegórzését. hag1,omán.vainak közkinccsé tételét. szakmai konferenciákat.
íórurnokat szervez. kapcscllatot tart íénn és együttműködik magyar, külföldi és tremzetközi szervezetekkel.

3. a) Közhasznú tevékerrl,sógek bemutatása (1cvékenységenkérrt) közhasznú tevékenység megncvczése:

Az Egyesület kiadásában. 2019 évben is megielentettiik a l52, évfol;-arnot rnegért Bánl,iiszati és Kohászati lapjainkat, 9 számban és
l l900 pé|dányban. A korábbi évekhez hasonlóan keriilt megrendezésre a..Jó szerencsét!" köszöntés bevezetésének l25. édorduló,iára
tartott cmlékülés Várpalotán. Tatabányán az önkormánl.zattal eg)üttmírködve egész évben Jó szerencsét! emlékév címmel
re nclezvén1,,sorozatot tartottunk a lakosság be1,onásával. A Bán;,ásznap alkalmával számos bán,vász településen vett részt az egyesiilet a
heli.,i ünnepség megszervezésében. a bán1,,ász emtékhel.v"ck rnegkoszorírzásábarr. A bán,vászathoz kapcsolódó országos központi
ünnepségen társszervezóként vctt rószt. Az cgl.esülct által lblolevenitett Szcnt Borbála napján több mint húsz teleplilésen szervezett az
cgl,esület megemlékezést. misét. szakestél1,,t. Miskcllcon a hagyományos F'azola Napok alkalrnával több százfő rész,vételével rendeztürrk
a szakmáinkat rrépszerűsító iinnepsóget. l}udapeslcn ós a hclyi szerl,czeteknél több mint száz alkalommal tartottunk szakmai napokat,
tot,ábbképzést és hag1.,ornányórző szakestéIyeket.

NIegszerr.eztük Székesli:hérváron a Fémkohászati Napot. 'I'atabánl,án a Bánl,arnéró 'l ovábbképzót. F-gcrszalókon az Országtls Bánl,ászati
Korrlr,rcrrciát. Szigetközben lz Önleszeti NapokaL.

kijzhasznú tevékerr.vséghez kapcsolódó közí'cladat. jogszabályhel1,: Bán_v- ász-kohász ha gvomán1-ok ápo lása, szakirodalom, a mag)-,ar
szakmai nl,elv ápolása. továbbképzés. ismerclterjesztés.
munkal,óde le rn.

l993. évi XLVIII.tv,

a közhasznú tcvékerrl,ség célcsoportja: MontaniszJikai szakrnákkal kapcsolatban lévő szakemberek.
egyetemi-töiskolai hallgatók, bányász-kohász települések
lragvományőrző lakossága.

a közhasznú ter,ékenl,ségbiil részesiilók létszálna: Kb, 15 000 fó

a közhasznú tevéken;,ség íóbb eredrnény,ei: A szakmai rendezvényeink döntő többsége ingyenesen vehetó
igén_r,bc, ezzcl is biztosítva a tclvábbképzós. ismerettcrjesztés
elérhetóségét nrinél szélesebb kör számára.
Tagjaink és a szakma iránt érdcklődők nagy része a
szaklapjainkon keresátil kapcsolódik az egyesülethez, a
lapokban megielent iníbrrnációk segítséget nyújtanak a szakmai
és emberi kapcsolatuk fe.jlesáéséhez. látókörük szélesítéséhez.

3. b) Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznúr tevékenység megnevezése:

Eg,vesületiink 22 éve múködik együrtt az Drdél1,,i Magl,ar N{űszaki Tudománvos'lársasággal (l.]MT). 2019-Lren is társszervezők voltunk
Gl,ulatéhérváron az évenként megrendezésre kcrúló bán_"-ász - kohász - íöldtani koní'erenciának, ahcll az llrdóll,i és l\,lagvarországi
szakembe rck mag_var nvelvű konlbrenciárr találkozhattak. A konlirenciának szerves része vtllt G;,,ulal'ehérvár környékenck, szakmai és
kulturális nevezetessógeinek megismerése. Ezen rendezvénven egl,esúletünktól 90 1ő vett részt. Selmecbánl,án 20l9.09,06-án a több ezer
fós bán;"ász szalamander ünnepségerr a korábbi ór,ckhcz hasonlóan közel 400 fővel vettünk részt. Megkoszorúzttrk a világ legrégebbi
mirszaki 1öiskolája proí'esszolainak sír.lát, ós az egyesületünk által helirreáIlított 'zl8-as í]onvéd szobrot. magyar nyelr,ű ökurnenikus
istertt isaelelet slervc7lünk.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Hataron túli magyíüsággal kapcsolatos tevékenység,
2001 évi LXII. Tv. Es a 20l0 évi CLXXXII. Tv.

a kiizhasznú ter,ékenl,ség célcsoporlj a: Kárpát medencében éló bány,ász-kolrász szakemberek, magy,ar

nyelvű egvetenri-lőiskolai halleatók.

a közhasznú tel,éken1.,ségból részesülók 1étszáma: Kb. 5000 fó

a közhasznir tevéken1,,ség fóbb eredmén.",ei : Az OMI]KE tagiai közüt.ietentős az egyetemi-. illetve íőiskolai
hallgattik je lenléte a határon túli rendezvén1,,eken. ezáltal
tevékerr;- rószesci a tlányászati-kohászati em l ékek
m e górzé sé n ek. lr a gy-'o mánl, áp o 1ásárrak.
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3. c) Közhasznú tevékeny,ségek bernutatása (tevékenységenként) közhasznú tel.éken},ség megnevezése:

N4agyarországi-, illetve a határcln túli bán1.,ászati és kohászati ipartörténeti emiékek, emlékhell,ek helyreállítása. rnegóvása érdekében
eg",.,esületünk tag|ai nagyon sokat tesznek. Megemlékezett az OMBKE tagsága a szakmai évlordulókról.

Rendszeresen gondozzuk a selmecbánl,ai tnagvar akadérnikusok. országgl,úlósi képviselők sírjait,

közhasmú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, j ogszabályhely: Ipartörténeti.ielentőségú elrrlékek. emlékhell,ek védclrrre.
ápolása. Kulturális örökség hel1-,i védelme.
200l évi LXIV.tv.. l997.évi CXL.tv.

a közhaszn[r ter,éken},ség célcsoportj a: Rány,ász-kohász emlékeket őrző települések

a közlrasznú ter,éketrységból részesülók létszáma: Kb. 5000 fő

a közhasztrír tevékerrl,ség tóbb eredrnónl,ci :
Szakmáinkal érintő emlékek, ernlékhelyek megóvása szükséges
a jövő generációja szárnára, hiszen ez íbrrtos az eg1,,ónek

szenrpontjátlól is, de íbntos a nemzetgazdaságra nézvc is.
M ag,r,ar é s l'e lv idéki bányászati emlékhelyei nk m egi srrrertetése.

4. I(özlraszn ú tevéken,vsé g érdeké be n fellrasznált vagyon kim utatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése vagvonelcm értéke Felha§málás célia

- Közhasznir támogatások 13 665 500 Rendezvények, szakmai 1ap kiadás.
haevománr,órzés

- Ktizhaszn ú tcvéken_vsóg bel,ótcle 18 153 950 Rendezvén;,ek, továbbképzés

- Tagdíiak. eg\.éb bevételek 17 088 898 Működés, szakmai lap kiadás

5. cél szerinti iuttatások kimutatása

Cél szerinti iuttatás megnevezése Előző év Tárgvév

Szakirodalom megI elentetésére íbrdított összeg l3 769 249 11 9l8 I47

0 0

6. Vezetó tisztségvisclóknck nl,ú|tott Iuttatás

Tisáség Előzó év (t) 'I'árgl,év (2)

0 0

A, Vezetó tisztségviselőktrek nyúitott iuttatás összesen: 0 0

7 . Közhasznű iogállás meeállapítasához szükséges mutatók

Alapaciatok Előzó év ( l Tárgyév (2)

B. É]l,es összes hevétel l03 57202l 7a 904 7l8
cbból:

C. a szemé l1,i .i övedelemadó meghatározott részének az adőző
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló l996. él,i CXXVI. töl,r,énl-
alapián átutalt összeg

976 289 1 321 958

D. közszolgáltatási bevétel 0 0

E. trormatír, támosatás 0 0

F-, az Európai L]nió strukturális alapjaibót, illetve a Koliéziós Alapból
nl.úitott támogatás

0 0

G. Korrigált ber,étel II}_(C+D+E+F)] 102 595 732 69 58276a

I]. Összes rátbrdítás {kiadás) l03 524 932 65 160 277

i. ebból szernéll,i.iellegú ráforditás 1,7
,l49

196 16 Da 690

J. Közlraszrrú tevókeny,ség rálordításai 361 68910l 63 901 27,7

L. A szervezet niunkájában közrcrrrúködó közérdekú önkéntes
ter,ékenl.séget végzó személ,u-'ek száma (a közérdekú önkéntes
tel,ékenl,ségrói szóló 2005. óvi l,XXXVlII. törvénynek megl'clelően)

20 fő 20 fő

K. Adózott eredmény 41 089 5 742 978
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Keltezés: Budapest, 2020. Május 5.

,;,

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

F.ctv. 32. § (a) a) [(Bl+B2)l2>1.000,000,- Ft] Igen

Ectv, 32. § (4) b) |Kl+K2>0] Igen

Ectv. 32. §\ (4) c) l(Il+I2-Al-A2y(Hl+H2)>0.25] nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teliesítése

Ectv, 32. § (5) a) [(Cl+C2XC|+G2)>0,02l nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J 1+J2)/(I{l+tt2)>0,5] igen

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)l2>l0 íő] igen


