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AzOrszágos Magyar Bányászati és Kohászati Egye-
sület 1892-ben alakult, 113 éves � 1999. március 10-tõl
közhasznú � egyesület.

Címe: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Telefon/fax:
201-7337, e-mail címe: ombke@mtesz.hu

Bírósági bejegyzésének száma: 13.PK.60.434
/1989/16

Közhasznúi bírói végzés száma: 416, kelte: 1999.
március 10.

Célja: tudományos tevékenység � kutatás � ismeret-
terjesztés � környezetvédelem � kulturális örökségmeg-
óvása � határon túli magyarsággal kapcsolatos tevé-
kenység

A könyvelés módja: kettõs könyvvitel.
Adószáma: 19815912-2-41

Számviteli beszámoló

A 2005. évi közhasznú mérlegbeszámolót elkészítet-
tük, könyvvizsgálónk elfogadó nyilatkozatával hitelesí-
tette. 2005-ben is volt vállalkozási tevékenységünk,
melyet egyesületünk közhasznú céljainak érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
I. Közhasznú és vállalkozási
tevékenység bevétele: 74 153 eFt
 egyéni tagdíj 10 382
 jogi tagdíj 12 431
 adomány 9 352
 rendezvények 29 309
 egyéb bevételek 00 794
 lapok 7 434
 kapott kamatok 00 77
 bérbeadás 2 841
 hirdetés 1 533

II. Közhasznú és vállalkozási
tevékenység költségei: 73 635 eFt
 Általános költség 24 236
 Szakosztályok közvetlen ktg.-ei 4 152
 Választmányi bizottságok 00 064

 Rendezvények költségei 30 444
 Lapok költségei 12 541
 Ráfordítások 1 271
 Bérbeadás költségei 00 927

2005. évi eredmény:
Összesen Közhasznú Vállalkozás

Bevételek 74 153 eFt 69 779 eFt 4 374 eFt
Költségek -73 635 eFt - 72 427 eFt -1 208 eFt
Összesen: +518 eFt -2 648 eFt +3 166 eFt

Tájékoztatásul az alábbiakban felsorolt költségek
alakulását ismertetjük

A) Személyi jellegû ráfordítás 10 255 eFt
 bérköltség 5 046

� megbízási díjak 00 000
 személyi jellegû egyéb 3 229
 bérjárulékok 1 980

B) Kapott támogatások: 16 786 eFt
I. Költségvetéstõl 7 434
a) APEH-tól SZJA 1% 3 872
b) Pályázatokra kapott támogatások 3 305

� MTESZ-tõl 00 157
� Nemz. Civil Alapprogr. 1 500
� Magyar Bányászati Hiv. 00 475
� Orsz. Munkabizt. F. A. 1 173

c) Egyéb 00 257
II. Jogi szem. gazd. társaságtól
Adomány 9 352

C) 2005. évben beszerzett eszközök értéke: 427.000 Ft.
D) Az egyesületnek befektetett pénzügyi eszköze

NINCS.
E) Az egyesület vezetõ tisztségviselõinek nyújtott költ-

ségtérítés nem volt.
F) Az OMBKE 2005. évi közhasznú tevékenységét a

�Választmány beszámolója a 95. Küldöttgyûlésre�
mutatja be.

Budapest, 2005. december 31.
Dr. Gagyi Pálffy András, ügyvezetõ igazgató

Az OMBKE 2005. évi közhasznúsági jelentése

Hazai hírek
Tisztújítás a MTESZ-ben

2006. június 28-án tisztújítás volt a Mûszaki és Természet-
tudományos Egyesületek Szövetségében. A MTESZ Szövet-
ségi Tanácsa ülésén MTESZ elnökének választották dr. Gor-
dos Géza egyetemi tanárt, a Hírközlési és Informatikai Tudo-
mányos Egyesület tagját, az új elnökség tagjaivá mint alelnö-
köket Csató Jánost, az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület tagját, dr. Császi Ferencet, a Textilipari Mûszaki és
Tudományos Egyesület tagját, Kovács Jenõt, a Közlekedéstu-
dományi Egyesület tagját és dr. S. Nagy Lászlót, az Országos
Erdészeti Egyesület tagját. Mivel dr. Tardy Pál, egyesületünk
exelnökemár két ciklusban volt aMTESZ alelnöke, így a Szö-
vetség alapszabálya szerint korábbi elnökségi tagsága nem
volt megújítható.

Az Ellenõrzõ Bizottság elnöke továbbra is dr. Valastyán
Pál, az OMBKE Kõolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosz-
tályának tagja.

A Szövetségi Tanács egyúttal az eddigi fõigazgató, Kósz
Ágota munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette
és dr. Gagyi Pálffy Andrást, egyesületünk ügyvezetõ igazgatóját
választotta meg a MTESZ új fõigazgatójának.

Az új vezetõség feladata a MTESZ pénzügyi stabilitásá-
nak helyreállítását szolgáló program kidolgozása és végrehaj-
tásának felgyorsítása, az új helyzethez igazodó, a tagegyesüle-
tek érdekeit hangsúlyozó alapszabály elkészítése, a MTESZ
területi szervezeti rendszerének racionalizálása, az ingatlanér-
tékesítésekkel már megkezdõdött és elkerülhetetlen vagyon-
vesztés minimalizálása.

MTESZ honlap: www.mtesz.hu

mailto:me:ombke@mtesz.hu
http://www.mtesz.hu
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Diplomaátadási ünnepség a Miskolci Egyetemen

2006. június 29-én nyilvános, ünnepi Egyetemi Szenátusi
Ülés keretében adták át a Mûszaki Földtudományi Karon, a
Mûszaki Anyagtudományi Karon és az Egészségügyi Fõisko-
lai Karon 2005/2006. tanévben végzettek diplomáit.

Brahms akadémiai ünnepi nyitányának hangjai mellett, a
kari, a finn és német zászlók (a díszdoktorok tiszteletére) és az

egyetem rektorának és a karok dékánjának bevonulása után a
rektor köszöntötte a megjelenteket, és a karok dékánjainak
elõterjesztése után került sor a diplomák átadására.

A Mûszaki Földtudományi Kar egyetemi szintû szakjain
abszolutóriumot szerzett 87 fõ, záróvizsgát tett 86 fõ, oklevelet
szerzett 61 fõ. Az oklevelek szakok szerinti megoszlása:
bánya- és geotechnikai 4 fõ, elõkészítõ 8 fõ, geográfus 2 fõ,
környezetmérnöki 32 fõ, mûszaki földtudományi 5 fõ, olaj- és
gázmérnöki 10 fõ. A fõiskolai szintû bánya- és geotechnikai
szak nappali tagozatán abszolutóriumot szerzett 11 fõ,
záróvizsgát tett 11 fõ, oklevelet kapott 6 fõ.

AMûszaki Anyagtudományi Karon oklevelet kapott össze-
sen 35 fõ szakok szerinti megoszlása: anyagmérnöki 21 fõ,
kohómérnöki 11 fõ, kiegészítõ kohómérnöki 3 fõ.

Az Egészségügyi Fõiskolai Karon védõnõi diplomáját 32 fõ
vehette át.

Ünnepi beszédet a végzõs hallgatók nevébenDani Zoltán,
a Mûszaki Földtudományi Kar Valéta Bizottság elnöke, az
egyetem nevében dr. Kaptay György, a Mûszaki Anyagmér-

nöki Kar dékánja tartott.
Az egyetem rektora ezt követõen a karok

dékánjainak elõterjesztése alapján PhD dok-
torátust adományozott Németh Norbertnek,
Somody Anikónak (Mûszaki Földtudományi
Kar) és Bencze Leventének, Leskovics Katalin-
nak (Mûszaki Anyagtudományi Kar), majd ha-
bilitációs oklevelet dr. Belina Károlynak (Mû-
szaki Anyagtudományi Kar).

Az egyetem tiszteletbeli doktori címet ado-
mányozott Prof. Dr. Helmut Wolffnak, a
Berlini Mûszaki Egyetem professzorának és
Prof. Dr. Heikki Jalkanennek, a Helsinki Mû-
szaki Egyetem professzorának.

Dr. Kaptay György leköszönõ dékánnak az
Egyetem Szenátusa �DECAN EMERITUS�
címet adományozott.

A tiszteletbeli doktorok köszönõ szavai
után dr. Belina Károly egyetemi magántanári
oklevelet kapott, dr. Hahn György az oktatási
miniszter emlékérmét, dr. Peja Mária a �Sig-

numAureum Universitatis�, Cseh Zoltán és dr. habil Mecsi Jó-
zsef aMûszaki Földtudományi Kar �Pro Facultate RerumMe-
tallicarum�, dr. Tóth Levente a �Kohómérnöki Karért Emlék-
érem� kitüntetéseket vehette át.

További kitüntetéseket adott át a Hallgatói Önkor-
mányzat alelnöke és az OMBKE alelnöke (OMBKE El-
ismerõ oklevél Dani Zoltán és Kovács Attila valétael-
nököknek).

Dr. Kaptay György, a Mûszaki Anyagtudományi Kar
leköszönõ dékánja ebbõl az alkalomból �az 1998�2006 közötti
idõszakban dékáni erõfeszítésemet támogató magatartásáért,
emberi kiállásáért és tevékeny segítségéért�� egyénre szabott
elismerõ okleveleket adott át számos ipari, kutatóintézeti,
magyarországi egyetemi ill. kari szakembernek, dolgozónak és
hallgatónak.

Dr. Horn János

Névváltozások a nagyvállalatainknál

A társasági törvény változásával a részvénytársasági for-
mában mûködõ társaságok nevében meg kell jelölni, hogy az
zártkörû vagy nyilvános, azaz a tõzsdére bevezetett részvény-
társaság-e.

Ennek megfelelõen a MOL Rt. áprilisi éves rendes köz-
gyûlése határozott az új névrõl, mely szerint a társaság új neve
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ Rész-
vénytársaság, rövidítve MOL Nyrt. lett. A társaság angol neve
nem változott. A cégbíróság az új nevet július 7-én bejegyezte.

Hasonlóan a MAL Rt. új magyar neve Magyar Alumíni-
um Termelõ és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ Részvény-
társaság lett, rövidítve MAL Zrt.

MOL Híradó, www.mal.hu

PT

Tiszteletbeli doktori cím átvétele (Prof. Dr. Helmut Wolff)

Dani Zoltán valétaelnök beszéde

Hazai hírek

http://www.mal.hu

