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FővrírosiTörvényszéknyilvántartásbavételiidőpontja: 1989.10.06.
köre:
Tevékenységi
A magyarbány ászaÍéskohászat egyetemesérdekeinekszo|gáIata,szakembereinek
elősegítése.
összefogása,tudomiínyos,műszaki, gazdaságifejlődésének
Vezető tisáségviselők:Dr. Nagy Lajos elnök
A vállalkozás folytatásánakelve:
|892 évóta folyamatosanvégzi.Nem várható, hogy
A szervezettevékenységét
vagy jelentősencsökkentené.
működésétbeszüntetné,
2. A számvite|i politika
2.1'A könywezetés módja
Az Egyesület a könyveit a kettős könywitel elvei ésszabá|yaiszerint vezeti, s saját
céljából használja a költséghely költségviselő
információigényeinekkielégítése
gyűjtéstis.

:
'

2.2.A könywezetés pénzneme
o könyvvezetésmagyarnyelven, forintbantörténik.
2.3.Könywizsgálat
A' könywizsgálattal megbízottszemélyBoza István MKVK száma: 003036.
2.4.A beszámoló formája éstípus
Az OMBKE a tárgyidőszakra a 224/2000. kormányrendelet 4. és 5. számú
évesbeszámolót készített.
mellékletében
meghatározottegyszerűsített
2.5. Az iúz|'etiév
A jelenlegibeszámoló2015.január01..20l5.december
31. közötti időszakotölel fel.
december
3
1.
A mérlegfordulónapja2015.

2.6.A mérlegkészítés
időpontja
A mérlegkészítés
válasáott időpontja 2016. január 31. A beszámoló a készítésének
időpontjáig ismerttévált, targyévetvagy e|őző éveketérintőgazdasági események,
körülmények h atásait taÍta|mazza.
2.7.A jelentős összegű hibák értelmezése
Jelentős összegű hibának számit,ha a mérlegfőösszegének2 száza|ékátmeghaladjrlk
az e||enőrzés,vagy önellenőrzés á|ta| évenkéntkülön-külön megállapítotthibríkés
hibahatrások_ eredmén1t,saját tőkét növelő és csökkentő - értékének
előjeltől
fi.iggetlenülegyüttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem
készítiink,de a módosításokata mérlegés eredmény-kimutatás
minden tételénél
az
e|őző év adatai mellett külön oszlopban bemutatjuk, azok a tárgyévi eredmény
adatokbannem szerepelnek.
2.8.A ''Je|entős összegű különbözetek'' érte|mezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérőennem rendelkezik, jelentős
összegű különbözetnek minősül az egyes tételektekintetébenaz 500 ezer Ft-ot
meghaladókÍilönbözet.
2.9.A ''Jelentős iisszhatás'' érte|mezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a
tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a küliinbözetek
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatássor értéke2 millió
forintotmeghaladó értékben
változik.
2.|0' Az értékcstikkenési
leírás elszámolása
Az értékcsökkenést
a bruttó értékalapján lineáris kulccsal számítjuk,és_ tekintettela
befektetetteszközök nemjelentős összegére . éventekönyveljük. A 100 ezer Ft alatti
(kis értékű)tárgyi eszközöket a használatba vételkor azonna| értékcsökkenési
leírásként
elszrímoljuk.
2'11. Terven felüli értékcsökkenéselszámolása
Terven felüli értékcsökkenési
leíráse|számolásaszempontjábó|a könyv szerinti érték
akkor haladja meg je|entősen a piaci értéket,ha az egyes tételek esetébena
különbözet meghaladjaaz 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszköztik ésforrások értékelése
Az eszközöket beszerzésiáron, illetve előállítási költségen, a fonásokat a szrfunviteli
_ értékeljtik.
törvény előírásrínak
megfelelően_ többségében
könyv szerinti értéken
-

Az Egyesülettinknél az ingatlanok kivételévelaz immateriális javak és tárgyi
eszközök
hasmos élettartama végén a várható maradványérték összege
valószínűsíthetőennem jelentős, ezértaz ingatlanok kivételévela maradványérték
teÍvezettösszege nulla.
_ A vásárolt eszközöket beszerzésiríronértékeliük.
Az eszközök ésforrások tekintetébenértékvesztést
akkor számo|unk el, ha a piaci érték
tartósan és jelentősen a könyv szerinti értékalá csökken' A jelentős különbözet
befektetetteszközöknél a könyv szeÍintiérték5 %o-átmegha|adóösszeg. Készleteknéla
piaci ár figyelembe vételemellett értékvesztést
a leértékelés,
vagy selejtezésalkalmával
könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesáést,ha a követelést a
mérlegkészítés
időpontjáig kiegyenlítették,
vagy az várhatóanmegtérül.
A muzeális értékű
vagyontárgyakraértékhelyesbítést
ésezze| egyező összegű értékelési
tartalékotállapítottunkmeg' mivel azok nyilvántartási értékejelentősen elmarad valós
piaci értéktiktől.
Az e|őző évtőleltérőértékelési
elirírásbóleredő hatások:
- Vagyoni helyzetre:
0eFt
- Eredményre:
0eFt

14. osszehason|íthatóságbiztositása
A mérleg és eredmény-kimutatásszámadatai a báuis évet és tárgyévet nézve
összehasonlíthatók,mert az értékelésben,
elszámolásban'beszámoló készítésben
változás
nem történt.
Ellenőrzés. önellenőrzés hatása
Egyesületiinknélaz elmúltévbennem volt olyan hatóság által végzette||enőrzés,
illetve
jelentős
saját magunk által feltárt hiba, amely
összegű változást okozott az eszközök,
forrásokvagy eredményértékében.

6. Immateriális javak éstárgyi eszközök
Az eszközök értékének
változása a következő volt:
Ú'j eszközök beszerzése:3 10 eFt'
Ertékcsökkenés:533 eFt.
7. A vagyoni helyzet alakulása
Az eszközök részletezése
ésa bekövetkezettváltozásokataz a|ábbi táb|ázatszemlélteti.
Eszközök (aktívák)
Befektetett
eszközök
Forgóeszközök
Aktívidőbelielhatárolások
Eszközök (aktívák)összesen
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A fonások részletezését
ésa bekövetkezettváltozásokata következő táb|ázatmutatta.
Források(passzívák)

2014.12.31.
EFt
%
z
>
5
5
2
Saiát tőke
94.8
Céltartalékok
0
0
\
)
Kötelezettsések
| 375
Passzívidőbeli elhatárolások
0
0
Források(passzívák)összesen 2 6 7 0 7
100

A sajáttőke elemei ésvá|tozása:
Sajáttőke: 25 700 eFt.
Tőkeváltozás:l8 396 eFt'
Mérlegszerinti eredmény:3ó8 eFt.

2015.12.31..
EFt
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0
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EFt
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0
0
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10.2
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100
6 044

Az Egyesület vagyoni, pénzügyi,jövedelmi helyzeténekalakulását a következő mutatók
feiezik ki.
A mutató mesnevezése

Tárgyi eszközök arrírrya
Forgóeszközök aránya
Tőkeerósség

Eladósodottságmutatója

Likviditás
Vagyonariínyos
jövedelmezőség

A mutató számítása
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Létszám ésbér a|akulása
A szervezet által foelalkoáatott munkavállalók adatai az alábbiak sze nt alakultak:
Allománycsoport
megnevezése

FőfoslalkozásúalkalmaZott
Részfoglalkozású
Bérenkívüli kifi zetések

OSSZESEN
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9. Egyéb információk
Az Egyesület vállalkozásban való részvéte|e:
_ Többségi részvétellel:
_ Jelentősrészvétellel:

ntncs
nlncs

Kutatás, kísérletifejlesztéstémái ésösszege:

nincs

Környezetvédelmi információk:
Kömyezetvédelemmelkapcsolatosana tárgyévbenköltség nem került elszámolásra.
Támogatások hatása: Az Egyesületünk által véglegesjelleggel kapott támogatásokata
tevékenység
ferntartására,így rendezvényekmegszervezésére,
szakmai lapok kiadásrára,
hagyományőr zésrefordítothrk.
TámogatásipÍoglamkeretébenvisszatérítendő
(kötelezettségként
kimutatott)támogatást
nem kaptunk.
Lekötött tarta|ékunk: nincs
Kötelezettségek:
Öt éventuli kötelezettsége:
0eFt
Előző kötelezettségbőlbiáosított: je|zá|oggal
0eFt
- egyébjoggal
0eFt
Pénzügyihelyzetetbefolyásoló egyébkötelezettségek:
_ T árgyi eszkőz beszerzéshezflíződő részletfizetéses
kötelezettség:
_ Mérlegenkívtilitételek:

0eFt
0eFt

Függő ésjiivőbeni kötelezettségvállalás:
A szokásos gazdasági tevékenységgelösszefiiggő kötelezettségekenfelüli terheink
nincsenek.
Céltartalékképzés'cé|tartalékfelhasználás elszámolása:
nincs

10. Egyesületünk á|ta| az üzleti évbenvégzettfőbb tevékenységek
az alábbiak:
Az Egyesület kiadásában2015 évbenis megjelentetttikaz immiáron148 évfolyamotmegért
Bányászati ésKohászati lapjainkat.A Lapokat a Magyar TudomiínyosAkadémiafelvette a
lektoráltlapok listájríra.

A Bányásznap alkalmával számos bányász településenvett részt az egyesület a helyi
ünnepségmegszervezésében,
a bányász emlékhelyekmegkoszorúzás
ában. Az országos
központi ünnepségentársszervezőkéntvettünk résá 400 fővel.
A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésrekerült a ,,Jó szerencsét'' köszöntés
bevezetésének
121. évfordulójáÍatartottemlékülés.
Szent Borbála napjrínttibb mint húsztelepülésenszeÍvezettaz egyesület megemlékezést,
.misét,szakestól1't.
Miskolcon a hagyományosFazola Napok alkalmával több száz fő részvételével
rendeáiink
a szakmáinkatnépszerűsítő
ünnepséget.
Megszerveáük az Országos Öntőnapot,FémkohászatiNapot, Bányamérőtovábbképzőt.
Nemzetközi Kőolaj ésFöldgáz Vándorgyíílés
társszervezőivoltunk.
Budapestenés a helyi szervezeteknélköze| száz alkalommal tartottunk szakmai napokat,
továbbképzést
éshagyományőrző szakestélyeket.
Egyesülettink 18 éveműködik egyitt az ErdélyiMagyar Miíszaki Tudományos Társasággal
(EMT). 2015-ban is társszervezők voltunk az évenkéntmegrendezésrekertilő bányász _
kohász - ftildtani konferenciának, ahol az Erdélyi és Magyarországi szakemberekmagyar
nyelvű konfelencián találkozhattak.E,zena rendezvényen90 Íő vett részt.
Selmecbányán2015.09'11-én
a több ezer fős bányász szalamanderünnepségen
a korábbi
évekhezhasonlóanközel 400 fővel vettiinkrészt'
Emléktábláthelyeztünk el ttibb magyarorczági bányászati.kohászatiemlékhelyenésminden
évfordulón megkoszorúzzuk ezeket, emlékezve nagyjainkla. (tntödei Múzeumban,
olajipari Múzeumban,Miskolci Egyetemen,bányász településeken.Stb.)
Á beszámolóa|áírásárajogosu|t:Dr' Nagy Lajos elnök
Budaoest.
20l6' március 3l.
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