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A szervezetismertetése:
Neve:

országos Magyar Bányászati ésKohászati Egyesület

Székhelye: 1051Budapest,október 6, u.7.
Alapításanakidőpontja: | 892. Selmecbánya
] Tevékenységének
kezdő időpontja:1892
Fővarosi Törvényszéknyilvantartásbavételiidőpontja: 1989.10.06.
köre:
Tevékenységi
A magyar bányászat éskohászat egyetemesérdekeinekszo|gá|ata,szakembereinek
ö sszefogása, tudomiínyos, műsz aki, gazdaságifejlődésénekelő segítés
e.
Yezető tisáségviselők:Dr. Nagy Lajos elnök
A vállalkozás folytatásának elve:
Aszervezet tevékenységét
1892 évóta folyamatosanvégzi.Nem várható, hogy
működésétbeszüntetné,vagy j elentősencsökkentené.

2.5.Az üzleti év
A jelenlegi beszámolő 20|7.január 0I.-20I7.december31. közötti időszakot ölel fel.
A mérlegfordulónapja20I1 , december3l.

2.6.^ mérlegkészítés
időpontja
A mérlegkészítés
váLasztottidőpontja 2018.január 31. A beszámoló a készítésének
időpontjáig ismerttéváIt, tárgyévetvagy előző éveketérintő gazdasági események,
körülmények hatásaittarta|mazza.
I
2.7. Ajelentős összegű hibák értelmezése
' Jelentős összegíi hibának szátmít,ha a mérlegfőösszegének2 száza|ékátmeghaladják
az e||enőrzés,vagy önellenőrzés által évenkéntkülön-ki'ilön megállapítotthibak és
hibahatások _ eredménfl, saját tőkét növelő és csökkentő - értékének
előjeltől
fiiggetlenül együttesen számított összegei. Ebben az esetben új beszámolót nem
készíttink,de a módosításokata mérlegéseredmény-kimutatásminden téte|énél
az
e|őző év adatai melleff külön oszlopban bemutatjuk, vzok a tárgyévíeredmény
adatokbannem szerepelnek.
2.8.A ,,Jelentős összegű különbözetek'' éÉelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, jelentős
összegii ktilönbözetnek minősül az egyes tételek tekintetébenaz 500 ezer Ft-ot
meghaladó kiilönbözet.
2.9.A,,Jelentős összhatás'' értelmezése
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a
tételenként
nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a kÍilönbözetek
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatássor értéke2 millió
forintot meghaladó értékben
v á|tozik.
2.|0. Az értékcsökkenésileírás elszámolása
Az értékcsökkenést
a bruttó értékalapjánlineáris kulccsal számítjuk,és_ tekintettela
befektetetteszközök nemjelentős összegére - éventekönyveljük. A 100 ezer Ft alatti
(kis értékií)tátgyi eszközöket a haszná|atba vételkor azowtal értékcsökkenési
leíráskéntelszámoljuk.
2.11. Terven felÍiliértékcsökkenéselszámolása
Terven felüli értékcsökkenési
leíráselszámolása szempontjáből a könyv szerinti érték
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket,ha aZ egyes tételek esetébena
különbözet meghaladja az 50 ezer Ft-ot.

3. Az eszközök ésforrások értékelése
Az eszközöket beszerzésiáron, illetve előállítási költségen, a forrásokat a számviteli
- értékeljük.
törvény előírásánakmegfelelően _ többségébenkönyv szerinti értéken
Az EgyesületÍ'inknélaz ingatlanok kivételével az immateriális javak és targii
eszközök
hasznos éIettartama végén a várhatő maradványérték összege
.
valószínűsíthetőennem jelentős, ezéi az ingat|anokkivételévela maradványérték
tervezett összege nulla.
.-: A vásárolt eszközöket beszerzésiáron értékeljük.
Az eszközök ésforrások tekintetébenértékvesztést
akkor számolunk el, ha a piaci érték
tartósan és jelentősen a könyv szerinti értéka|á csökken. A jelentős különbözet
befektetetteszközöknél a könyv szerinti érték5 Yo-át megbaladó összeg. Készleteknéla
piaci ár figyelembe vételemellett értékvesztést
a leértékelés,
vagy selejtezésalkalmával
könyvelünk. A vevőknél nem számolunk el értékvesztést,ha a követelést a
mérlegkészítés
időp o ntjáig kie gyenlítették,
v agy az v árhatóan megtérÍil.
A muzeális értékűvagyontárgya|<ra
értékhelyesbítést
ésezze| egyező összegű értékelési
tartalékotállapítottunkmeg, mivel azok nyilvántartási értékejelentősen elmarad valós
piaci értéküktől'
Az e|őző évtőleltérőértékelési
eljárásból eredő hatások:
- Vagyoni helyzetre:
0eFt
_ Eredménvre:
0eFt
4. osszehasonlíthatóságbiztosítása
A mérleg ós eredmény-kimutatás adatai a bázis évet és tárgyévet nézve
összehasonlíthatók,fiiggetlenülattól, hogy a jelen beszámoló összeállításasorán először
a|ka|mazandőa 47912016.kormányrendelet az eredmény-kimutatássorait a korábbihoz
képest némileg megvá|toztatta.
5. Ellenőrzés,önellenőrzés hatása
Egyesületünknélaz e|miiltévbennem volt olyan hatóság á|ta|végzettellenőrzés,illetve
saját magunk á|ta| fe|tárt hiba, amely jelentős összegű vá|tozást okozott az eszközok'
források vagy eredményértékében.

6. Immateriális javak éstárgyi eszközök
a következő vo|t:
Az eszközök értékénekváItozása
Új eszközökbeszerzése: 28 1 eFt.
Értékcsrikkenés:
363 eFt.
l

7. A vagyoni helyzet alakulása
ésa bekövetkezettvá|tozásokú az alátbbitáb|ánatszemlélteti.
Az eszkőzök részletezése
Eszközök (aktívák)

2016.t2.3t.
EFt

Befektetetteszközök
Forsóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák)összesen

l5 s40
n 832

40
27 412

%

2017.12.3t.
56,7
43.2
0.1
100

EFt

15 459
1 11 5 4
679
27 292

%

56.64
40 87
2.49
100

Eltérés
EFt

-81
-678
639

-120

A fonások tész|etezését
ésa bekövetkezettvá|tozásokat a következő táLb|áEat
mutatja.
Források(passzívák)

2 0 1 6t. 2 . 3 1 .
EFt

Saiáttőke
Céltartalékok
KöteIezettsések
Passzívidőbeli elhatárolások
Fonásokíoasszívák)összesen

25 922
0
I 490
0
27 412

A sajáttőke elemei ésváltozása:
Sajáttőke: 25 978 eEt.
Tőkeváltozás: 18 986 eFt.
Értéketési
tartalék:6 936 eFt.
Mérlegszerintieredmény:56 eFt.

%
94.56

0
5.44
0
100

2 0 1 7 1. 2 . 3 t .
EFt

25 978
0
I 3T4
0
27 292

%

9s.8
1

0
4.82
0
100

Eltérés
EFt

56
0

-r76

0
-120

|1 Egyesület vagyoni, péruigyi, jövedelmi helyzeténekalakulását a következő mutatók
fejezik ki.
A mutató megnevezése

Tárgyi eszközök aránya
Forgóeszközök aránya
Tőkeerősség
El adósodottságmutatója

Likviditás
Vagyonarányos
jövedelmezőség

A mutató számitása

BéaisYo Ténv%o

tárryi eszközök
100x -*---összes eszköz
Forgoeszközök
100x ----összes eszköz
Sajáttőke
100x ---tisszesforrás
Kötelezettségek
100x ---saiáttóke
Forgóeszközök
1 0 0x
rövi d l ejér
atűkötelezettségek
adőzáselőtti eredmény
100x ----sajáttőke

31,38

31,22

43,16

40,86

94,56

95,g
1

5,74

5,06

794,09 848,95
0,85

0,21

Létszám ésbéralakulása
Aszervezet á|ta|foglalkoztatottmunkavállalók adataiaz a|ábbiakszerint alakultak:
Allománycsoport
megnevezése

Atlagos stat.
létszám
fő

Bér
EFt

Egyéb
Osszesen
személyi
kif. bér+személyi
EFt

EFt
Főfoglalkozásúalkalmazott
Részfogla|kozású
Bérenkívüli kifizetések
OSSZESEN

2
I

2l

6 300
4 500
l0 800

452
100
984

| 536

6 752

4 600
984

12336

9. Egyébinformációk
Az Egyesület vállalkozásban való részvétele:
]
_ Többségirészvétellel:
!
_ Jelentősrészvétellel:

nincs
nincs

.Kutatás, kísérletifejlesztéstémái ésösszege:

nincs

Környezetvédelmi információk:
Környezefuédelemmelkapcsolatosana tárgyévbenköltség nem került e|szátmo|ásta.
Támogatások hatásaz Az Egyesületiink által véglegesjelleggel kapott támogatásokata
fenntartására,így rendezvényekmegszervezésére,
szakmai lapok kiadására,
tevékenység
hagyományőr zésre fordítottuk.
(kötelezettségként
kimutatott)támogatrást
Támogatási program keretébenvisszatérítendő
nem kaptunk.
Lekötött

tartalékunk: nincs

Kötelezettségek:
0 e Ft
Öt éventuli kötelezettsége:
-je|zá|ogga|
0eFt
E|őzőkötelezettségbőlbiáosított:
- egyébjoggal
0eFt
P énztigyihelyzetetb efolyás o1ó egyébkötelezettségek:
_ Targyi eszköz beszerzéshezfilződő résztetftzetéses
kötelezettség:
- Mérlegenkívüli tételek:

0 e Ft
0 e Ft

Függő ésjövőbeni kötelezettsóg vállalás:
A szokásos gazdasági tevékenységgelösszefiiggő kötelezettségeken felüli terheink
nincsenek.
CéltaÉalékképzés,céltartalékfelhasználás elszámolása:
nincs

]

10.Egyesületünk á|ta| az üzleti évbenvégzettfőbb tevékenységek
az alábbiak:
Az Egyesü|et a|apitásának |25. évfordulója alkalmából központi ünnepségetszerveztünk
Selmecbányán,melyen az ünnepi beszédetDr. Kövér Lász|ő, a Magyar országgytiléselnöke
tartotta.Az ünnepségenmintegy 200 egyesületi tagon kívül részt vettek a V4 országok
egyesületeinekvezetői is.
Az Egyesület kiadásában 2017 évbenis megjelentettükaz immáron 150 évfolyamotmegért
Bányászati ésKohászati |ap1ainkat.A Lapokat aMagyar Tudományos Akadémia felvette a
lektorált lapok listájára.
A Bányásznap alkalmával számos bányász településen vett részt az egyesület a helyi
ünnepségmegszervezésében,
a bányász emlékhelyek megkoszorűzásában. Az országos
központi ünnepségentársszervezőkéntvettünk részt400 fővel.
A korábbi évekhez hasonlóan megrendezésrekerült a ,,Jő szerencsét''köszöntés
bevezeté
sének I 23. évfordulój ára tartottemlékülés.
Szent Borbála napján több mint húsz településenszervezettaz egyesület megemlékezést,
misét,szakestélyt.
Miskolcon a hagyományos Fazola Napok alkalmával több szán fő részvételével
rendeztünk
a szakmáinkatnépszerűsítő
ünnepséget.
Me gszerve ztijk az or sz ágos ontőnap ot, F émkohászatiNap ot, B ányamérőtovábbképzőt.
Nemzetközi Kőolaj ésFöldgáz Vándorgyűléstársszervezőivoltunk.
Budapesten és a helyi szervezeteknélközel száz a|ka|ommaltartottunk szakmai napokat,
továbbkópzéstéshagyományórző szakestélyeket.
Egyesülettink20 évemiíködik együtt azErdéLyiMagyar Műszaki Tudományos Társasággal
(EMT). 20I7-ban is társszervezők voltunk az évenkéntmegrendezésrekerülő bányász _
kohász - földtani konferenciának, aho| az Erdélyi és Magyarországí szakemberek magyar
nyelvű konferencián talá|kozhattak.Ezen a rendezvényen90 fő vett r észt.
Selmecbányán2017.09.08-ána több ezer fős bányász szalamanderünnepségena korábbi
évekhezhasonlóan köze| 400 fovel vetttink részt.
Emléktábláthelyeztlink el több magyarországibányászati-kohászati emlékhelyenésminden
évfordulón megkoszorűzzuk ezeket, emlékezve nagyjainkra. (Öntödei Múzeumban,
olaj ipari Múzeumban, Misko lci E gyetemen,bányász település
eken. Stb.)
A beszámoló aláírására jogosult: Dr. Nagy Lajos elnök
Budapest,2018.április 13.

