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Az OMBKE 2002. évi tevékenysége az egyesület
alapításának 110 éves évfordulója jegyében zajlott. Az
év során az elõre kitûzött terveinknek megfelelõen a
korábbi évekhez képest nagyobb súlyt tudtunk helyez-
ni a közhasznúsági céljainknak megfelelõ szakmai te-
vékenységeinkre, rendezvényeinkre. 

I. Közhasznú tevékenység

Egyesületünk a 91. küldöttgyûlés óta eltelt egy év-
ben számos központi és helyi rendezvényt szervezett,
melyek közül kiemelendõk a következõk:

– Sopronban rendeztük meg május 24-26-án a Köz-
ponti Bányászati Múzeummal közösen a már ha-
gyományossá vált Bányász- Kohász- Erdész Talál-
kozót, több mint ötszáz fõ részvételével. 

– Május 29-én elõadásokkal és mint társszervezõk
vettünk részt Bécsben a “Bányászat, Kohászat és
a 3. Évezred” nemzetközi kongresszuson és
ICSOBA konferencián.

– Ugyancsak május 29-én volt “A bányászat és ko-
hászat az EU csatlakozás elõtt” címû konferencia.

– Június 10-12-én Balatonfüreden nagy sikerrel
rendeztük meg a VI. Clean Steel vaskohászati
nemzetközi konferenciát.

– Az Európai Bányász és Kohász Szövetség meghí-
vására június 21-23-án 150 fõvel vettünk részt az
ausztriai Arnoldsteinben a 12. Európai Knappen-
und Hüttentag rendezvényein.

– Augusztus 30-31-én az Egyetemi Osztály több
mint 100 fõ részvételével megrendezte a Kohásza-
ti Kutatások c. konferenciát.

– Szeptember 12-14. között az elmúlt év legkiemel-
kedõbb egyesületi rendezvénye volt Selmecbá-
nyán a hagyományos Szalamander ünnepség.
Egyesületünk közel ötszáz fõvel vett részt és
egyúttal a hajdani Akadémia épületében ünnepé-
lyes választmányi ülésen emlékezett meg az
OMBKE megalapításának 110. évfordulójáról. 

– A szintén 110 éves évfordulójukat ünneplõ szlo-
vák és lengyel bányászati egyesülettel közös kon-
ferencián vettünk részt. 

– A selmecbányai Óvárban felavattuk a helyreállí-
tott magyar Honvéd szobrot. 

– A Vaskohászati Szakosztály szeptember 12-13-án
a hagyományos XIV. Nyersvas és Acélgyártó
Konferenciát rendezte meg Széplakon.

– Szeptember 19-én ünnepelte az Öntészeti Szak-
osztály a megalakulásának 50 évfordulóját. Ebbõl
az alkalomból megjelent a szakosztály 50 éves
történetét összefoglaló kiadvány. 

– A Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
október 10-12-én Balatonfüreden rendezte meg a
XXV. Nemzetközi Olajipari Konferenciát és Ki-
állítást.

– A Miskolci Egyetemen október 15-én rendeztük
meg az „Öntészeti Kutatások 2002” konferenciát
70 fõ részvételével.

– A Szent Borbála központi ünnepséget, mint “I.
Bányász - Kohász Napot” a DUNAFERR Rt. tá-
mogatásával Dunaújvárosban tartottuk.

– A társadalmi események közül megemlítendõ a
2003. február 8-án Lillafüreden megrendezett
Bányász-Öntõ Bál.

– Helyi szervezeteink saját adottságaik adta lehetõ-
ségeken belül tevékenykedtek. Megtartották a
helyi szervezetek üléseit, szakmai rendezvénye-
ket, klubnapokat, szakmai kirándulásokat, szak-
estélyeket tartottak és megemlékeztek elõdeink-
rõl. Részt vettek a bányásznapi ünnepségeken és
több helyen megemlékeztek Szent Borbála nap-
járól.

– Megalakult a Gázszállítási helyi szervezet, a Kõ-
olaj- Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály buda-
pesti szervezete, valamint a Kõ-kavics és Ásvány-
bányászati Szakcsoport. 

– Tovább folytattuk az egyetemi ifjúság megnyeré-
sét az egyesületbe való belépésre. Ennek érdeké-
ben az Egyetemi Osztály tagjai elõadásokat tar-
tottak az egyesületrõl és ezeken az elõadásokon a
hallgatóknak alkalmuk volt belelapozni lapjaink-
ba is. Régóta nem látott létszámot tudhatunk ma-
gunk mögött egyetemi hallgatókból.

– Az OMBKE bizottságai rendszeresen mûködtek.
– A Bányászati és Kohászati Lapok mindhárom

szaklapja folyamatosan megjelent: a Kohászat és
a Kõolaj és Földgáz 6-6, a Bányászat pedig 5
számmal. A lapok kiadása összhangban volt a be-
érkezett cikkállománnyal.

– A 91. küldöttgyûlés határozatának megfelelõen
az egyesület az illetékes szakszervezetek vezetõit
és szakmai szövetségek támogatását kérve kezde-
ményezte a gazdasági és közlekedési miniszter-
nél, hogy a Szent Borbála érmet kohászoknak is
lehessen adományozni. A korábbi miniszteri ren-
delet módosításával 2002. december 4-én már öt
kohász szakember részesülhetett ebben a kitün-
tetésben.

– Az egyesület helyiségei egy helyre, a Fõ utcába
költöztek, ahol mind a kis, mind a nagy létszámú
tanácskozások otthonos környezetben tarthatók
meg.

– Taglétszámunk 2002-ben 3597-rõl 3665 fõre, va-
gyis 68 fõvel növekedett. Külön kiemelendõ a
Kõolaj- Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálynál
a 40 fõs létszámnövekedés a gázszállítási szakcso-
port, mint helyi szervezet megalakulása kapcsán.
Tagjaink közül 1705 fõ (46,5%) nyugdíjas és 135
fõ (3,7%) tanuló. Tagjaink negyede 70 éven felü-
li. 

– Az egyesülettel szembeni kötõdés jelének véljük,
hogy az elmúlt idõszakban növekedett a tagdíjfi-
zetési fegyelem, továbbá tagjaink bizalmából kb.
1,8 M Ft-tal nagyobb összeget ajánlottak fel a
személyi jövedelemadó 1%-ából. 

– Nemzetközi kapcsolataink közül kiemelendõ a
szlovák és erdélyi kapcsolatok ápolása. 

– Szoros együttmûködésrõl tudunk beszámolni az
egyesület és a szakmáinkat képviselõ múzeumok
között. Közös rendezvényeket szerveztünk a sop-
roni Központi Bányászati Múzeummal, az Öntö-
dei Múzeummal, a rudabányai Érc-és Ásványbá-

Fõtitkári beszámoló
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nyászati Múzeummal és a zalaegerszegi Olajipari
Múzeummal. A küldöttgyûlés alkalmával a Sal-
gótarjáni Bányászati Múzeumot tekintettük meg.

– A választmány az elõzõ küldöttgyûlés óta négy-
szer ülésezett. A választmány határozatait az
egyesületi lapokban és az OMBKE internetes
honlapján közzé tettük.

– További erõfeszítéseket kell tennünk az egyesüle-
ti lapok egységes szemléletû megjelentetésében
és a szakmai továbbképzésben való aktív részvé-
tel területén.

II. Az OMBKE gazdálkodása

Az egyesület választmánya arról számolhat be a tag-
ságnak, hogy az OMBKE a 2002. évben a közhasznú tár-
sadalmi egyesületekrõl szóló törvény és az alapszabályban
meghatározott feltételek szerint mûködött és gazdálkodá-
sa eredményes volt. A gazdálkodás a terv szerint alakult.

A cél az elõzõ évben megteremtett pénzügyi egyensúly
megtartása volt. A 2002. év lezárása után megállapíthat-
juk, hogy szakmai célkitûzéseinket úgy sikerült megvalósí-
tani, hogy kiadásaink nem haladták meg bevételeinket. Az
egyesület az év során minden köztartozását rendezte és
nincs határidõn túli kifizetetlen számlája.

Az egyesület 2002. évi gazdálkodását a következõ fõbb mérlegadatok jellemzik:

 2001 (ezer Ft) 2002 (ezer Ft) 
 Mérleg fõösszeg 32.436 22.381 
Összes bevétel 83.814 84.450 
Összes kiadás 83.716 84.320 
Eredmény      +98    +130 
 
Bevételek  ezer Ft 
Egyéni tagdíj 11.342 
Jogi tagdíj, adomány, laptámogatás 24.541 
SZJA 1%   3.778 
MTESZ támogatás   1.657 
Pályázatok     798 
Rendezvények bevétele 33.890 
Egyéb bevételek   8.444 
Összesen 84.450 
 
 
 
Ráfordítások  ezer Ft 
BKL megjelentetése 16.356 
Konferenciák, rendezvények 32.933 
Kiadványok   5.628 
Egyesület közös mûködési költsége 14.814 
Helyi szervezetek mûködési költsége   2.819 
MTESZ tagdíj, bérleti díj   6.177 
Egyéb közös költségek   5.059 
Értékcsökkenés     534 
Összesen: 84.320 
 

Az egyéni tagdíjakból származó bevétel a 2001. évi
10.300 E Ft-ról 11.342 E Ft-ra növekedett. A befizetett
egyéni tagdíjak 2%-kal haladták meg az éves tervben elõ-
irányzott összeget, mivel többen pótolták az elõzõ évben
be nem fizetett tagdíjukat is.

Tagjaink bizalmából a személyi jövedelemadó 1%-ából
származó bevétel 2002-ben 3.778 E Ft volt az elõzõ évi
2.023 E Ft-tal szemben.

67 pártoló jogi tagunk jogi tagdíj, adomány, vagy laptá-
mogatás formájában az elmúlt évben összesen 24.541 E Ft-
tal támogatta egyesületünket. Ez 243 ezer forinttal volt ke-
vesebb, mint az azt megelõzõ évben. Az egyesület vezetõi
több pártoló céget személyesen is felkerestek és sikerült a
korábbi megállapodásokat felújítani. Pártoló tagjainknak
megköszönve eddigi támogatásaikat, kérjük, hogy tovább-
ra is segítsék egyesületi céljaink megvalósítását! 

Megoldásra vár az egyesületi lapok költségeiben lévõ
tartalékokat feltárva a lapok kiadási költségeinek csökken-
tése. Az OMBKE-nek - élve kiadói jogával - továbbra is
keresnie kell az egyesületi lapok megjelentetési költségei
csökkentési lehetõségeit. Erre az a körülmény is rákény-
szerít bennünket, hogy 2003-ban a laptámogatások várha-
tó bevétele az elõzõ évekhez képest kisebb lesz.

Azáltal, hogy az egyesület elfoglalta az õt megilletõ he-
lyiségeket a Fõ utcában, az OMBKE tulajdonában lévõ,
Múzeum-körúti ingatlant három évre nyelvoktatási célra
bérbe adtuk. A fenntartási költségek megtakarítása, vala-
mint a bérleti díj az egyesület számára évente 3 M Ft ered-
ményt jelent. 

Összességében az OMBKE 2002-ben mind közhasznú
céljainak megvalósítása, mind gazdálkodási szempontból
eredményes évet zárt.
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III. A 91. Küldöttgyûlés határozatainak végrehajtása

1. Határozat:

Mindazon rendezvények az egyesület keretei között va-
lósultak meg, melyek szervezése a 91. küldöttgyûlést köve-
tõen kezdõdött meg. 

2. Határozat:

Az egyesület folyamatosan keresi a lehetõségeket, hogy
részt vegyen az állami döntések elõkészítésében. A jelenle-
gi döntéselõkészítési folyamat azonban igen szûk lehetõsé-
get ad a civil szervezetek számára. 

Egyesületünk választmánya a legnagyobb pártoló tag-
vállalatunk, a MOL Rt. üzleti stratégiáját, már annak meg-
jelenése másnapján a társaság elnök-vezérigazgatójától is-
merhette meg és vitathatta meg.

A Kõolaj, -Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály a
“földgáz törvény” elõkészítése során tett észrevételeket. 

A Bányászati Szakosztály újból létrehozta a Gazdaság-
politikai Szakcsoportot, melynek feladata, hogy más érdek-
képviseleti szervekkel is együttmûködve keresse a szakmai-
közgazdasági döntéselõkészítési folyamatokban való köz-
remûködést.

A Bányász Fórum keretében vizsgálatok folytak, hogy a
közvélemény számára milyen formában lehetne szakmá-
inkról valós, pozitívabb képet adni. 

3. Határozat: 

A BKL lapok expediálását korszerûsítettük, mely kis-
mértékû költségmegtakarítást eredményezett. Az egyesü-
let 2003. évi tervében a lapmegjelentetési költségek csök-
kentése érdekében két lapszámot a három szakmai lap ösz-
szevonásával közösen adunk ki. A Magyar Bányászati Szö-
vetség felajánlotta, hogy közös kiadás esetén anyagilag tá-
mogatja a BKL Bányászat kiadását. A választmány határo-
zata alapján az MBSZ-szel széleskörû együttmûködés ki-
alakítását tûztük ki célul, az együttmûködõ felek önállósá-
gának és az OMBKE kiadói jogának megtartása mellett. 

Nem léptünk elõbbre a három egyesületi lap egységes
arculatának kialakítása és a kiadói, nyomdai tevékenység
szervezése területén. 

Az egységes szervezés alapjait lehetõvé tevõ alapszabá-
lyi változtatások a 92. küldöttgyûlés anyagában szerepel-
nek. 

4. Határozat:

Az egyesület az illetékes szakszervezetek és szakmai
szövetségek támogatását kérve kezdeményezte a gazdasági
és közlekedési miniszternél, hogy a Szent Borbála érmet
kohászok is kaphassák. A korábbi miniszteri rendelet mó-
dosításával 2002. december 4-én már öt kohász szakember
részesülhetett ebben a kitüntetésben. Egyesületünk kezde-
ményezésére a Szent Borbála nap egyúttal Bányász-
Kohász Nap.

Meggyezés született arra, hogy a jövõben a Szent Bor-
bála ünnepséget az OMBKE, a MBSZ és a BDSZ közösen
szervezik. 

5. Határozat 

A Múzeum körúti ingatlant három évre bérbe adtuk. A
bérlõ az ingatlant saját költségére felújította. Az ingatlan
elidegenítésére nem kényszerültünk, az továbbra is az
egyesület tulajdonát képezi. 

6. Határozat 

A Fõ utcai helyiségeket az egyesület kiemelkedõ sze-
mélyiségeirõl neveztük el, és dr. Horn János bányamérnök
valamint dr. Hatala Pál kohómérnök adományából táblák-
kal jelöltük az alábbiak szerint: 

MIKOVINY TANÁCSTEREM
SELMECI TEREM 
DR. PAPP SIMON TEREM 
FALLER SZOBA
PÉCH ANTAL TEREM 

Budapest, 2003. április 15. 

Kovacsics Árpád fõtitkár 

Kosáry Domokos köszöntése

2003. június 26-án a Magyar Tudományos Akadé-
mia tudós klubjában zártkörû ünnepségen és fogadá-
son köszöntötték a selmecbányai születésû Kosáry Do-
mokos akadémikust, az Akadémia volt elnökét 90. szü-
letésnapja alkalmával. Az ünnepségen az MTA vezetõ
tisztségviselõin kívül megjelent Mádl Ferenc akadémi-
kus, köztársasági elnök, Göncz Árpád volt köztársasági
elnök, Glatz Ferenc akadémikus, az MTA korábbi el-
nöke, Hiller István a Nemzeti Kultúrális Örökség mi-
nisztere, Hámori József akadémikus, a Nemzeti
Kultúrális Örökség korábbi minisztere, több korábbi
kormánytag, egyetemi rektorok, Michelberger Pál aka-
démikus, a MTESZ exelnöke továbbá a tudományos
és kulturális élet néhány neves személyisége.

Az ünnepségen az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület képviseletében Tolnay Lajos el-
nök és Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató is részt
vett.

A baráti hangvételû ünnepi köszöntõt Vizy E. Szil-
veszter akadémikus, az MTA elnöke tartotta, a Kor-
mány nevében pedig egykori tanítványa, Hiller István
miniszter köszöntötte Kosáry Domokost. 

Tolnay Lajos az ünnepeltnek Péch Antal emlékér-
met adott át a következõ szavakkal:

“A szülõvárosában, Selmecbányán 111 éve alakult
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
mintegy négyezer tagja nevében köszöntöm Kosáry urat
90. születésnapja alkalmával. Egyesületünk a selmeci ha-
gyományok ápolásának elismeréseképpen, a dédapjáról,
egyesületünk egyik alapítójáról és 136 éves szakmai fo-
lyóiratunk elsõ fõszerkesztõjérõl elnevezett Péch Antal
emlékérmet adományozza Akadémikus Úrnak. Kívá-
nunk jó egészséget, hosszú életet és a Péch Antal által
meghonosított magyar bányász- és kohász köszöntéssel:
Jó szerencsét!” 

Az OMBKE honlapjáról
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számoló az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzeté-
rõl megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés a
közhasznú egyszerûsített éves beszámoló adataival összhang-
ban van.”

A) Számviteli beszámoló  

Az OMBKE, mint kettõs könyvvitelt vezetõ közhasznú
társadalmi egyesület beszámolójának 2002. évi MÉRLEGE
a következõ:

Sor-
szám 

 

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE 
ELÕZÕ ÉV 
2001 (E Ft) 

TÁRGYÉV 
2002 (E Ft) 

1. A.   BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5. sorok) 17.781 17.453 
2. I.    IMMATERIÁLIS JAVAK 70  
3. II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 12.695 12.437 
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 
5.016 5.016 

6. B.   FORGÓESZKÖZÖK (7.-10. sorok) 14.344  4.928 
7. I.    KÉSZLETEK 398 305 
8. II.   KÖVETELÉSEK (8.-9. sorok) 1.650  802 
 9. III.  ÉRTÉKPAPÍROK   
10. IV.   PÉNZESZKÖZÖK  12.296  3.821 
11. C.   AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK  311  
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  

(1.+6.+11. sorok) 
 

32.436 
 

22.381 
13. D.   SAJÁT TÕKE  19.684 19.814 
14. I.    INDULÓ TÕKE    
15. II.   TÕKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 14.569 14.668 
16. III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK                  
17. IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 5.016 5.016 
18. V.   TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ 

TEVÉKENYSÉGBÕL 
     99 -  693 

19. VI.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBÕL 
 + 823 

20. E.   CÉLTARTALÉK                          
21. F.   KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23. sorok) 8.382   841 
22. I.    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   
23. II.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8.382   841 
24. G.   PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK    4.370 1.726 
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  

(13.+20.+21.+24. sorok) 
 

32.436 
 

22.381 
 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
2002. évi közhasznúsági jelentése

Az 1892-ben alapított Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület (1027 Budapest, Fõ u. 68.) 2002-ben
a közhasznú társadalmi egyesületekrõl szóló törvény és az
alapszabályban meghatározott szabályok szerint mûkö-
dött.

Az Egyesület bírósági bejegyzésének száma:
13.PK.60.434/1989/16, közhasznúi bírói végzés száma:
416/1999. március 10.

A közhasznú tevékenysége a következõkre terjed ki:
– tudományos tevékenység, kutatás,
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-

tés,
– szakmai kulturális tevékenység,
– mûemlékvédelem,
– környezetvédelem, 
– a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,  

– az euroatlanti integráció elõsegítése.
Vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak közhasz-

nú céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A könyvelés módja: kettõs könyvvitel. Adószám:

19815912-2-41
A 2002. évrõl szóló közhasznú mérlegbeszámolót Boza

István, az Egyesület könyvvizsgálója elfogadó nyilatkozatá-
val hitelesítette:

„A könyvvizsgálat során az Egyesület közhasznú egyszerû-
sített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyve-
lési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyv-
vizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és
ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem
arról, hogy a közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a
számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli el-
vek szerint készítették el. A közhasznú egyszerûsített éves be-




