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Közhasznúsági mellék|etea 2017 évről
l. Közhasznú szefvezet azonosító adatai

név:országosMagyarBanyászatiésKohríszatiEgyesület
1051.Budapest'október6.u.7.
székhely:
bejegyzö határozat száma: Pk.60434l 1989
nyilvántartási szám'.4| 6
képviselö neve:Dr. Nagy Lajos elnök

2. Tárgyévben
végzett
alapcélszerintiésközhasznútevékenységek
bemutatása
Az OMBKE célja' a magyar bányászat és kohaszat egyetemes érdekeinek szo|géiat4 szakembereinek összefogása. A bányászok és
kohászok tarsadalmi megbecsülésénekelösegítése' erósítése,a bányászati-kohászati szakképzésfejlesztésénekelősegítése,nemzeti és
tarsadalmi hagyomrínyokmegórzése és ápolrísa.A célok megva|ósítasaérdekébenközérdekű ajanlásokat dolgoz ki, szakvéleményeket,
tanulmányokat készít, kapcsolatot taÍt fenn állami, gazdasfu| szakmai és társadalmi szervezetekkel' gondoskodik az egyesületi
szaklapok kiadasráról' segíti a bányászat és a kohiászat emlékeinek megőrzését, hagyomanyainak közkinccsé tételét,szakmai
konferenciákat, forumokat szeÍyez,kapcsolatot tart fenn ésegyüttmüködik magyar, kül|rldi ésnemzetkÖzi szervezetekkel.

3. a) Köáasznú tevékenységek
bemutatása(tevékenységenként)
közhasznútevékenység
megnevezése:
Az Egyesületkiadrísában.
20|7 évbenis megielentettük
a l50' évfolyamotmegértBányászatiésKohríszatilapjainkat,l0 számbanés
9790 pé|danyban'
A korábbiévekhez
hasonlóankerültmegrendezésre
a,,Jó szerencsét!''
köszöntésbevezetésének
l23. évfordulójára
tartottemlékülés
Varpalotán.Tatabányrírr
az önkormányzattalegyiittműködveegészévbenJó szerencsét!
em|ékév
címmel
rendezvénysorozatot
tartottunka |akosságbevonasával.A Bányásznapalkalmávalszámosbányászteleptilésen
vettrésztaz egyesü|eta
megszervezésében,
helyi ünnepség
a brínyászemlékhelyekmegkoszorúziísában.
A bÍnyészathoz
kapcsolódóországos központi
ünnepségen
tiírsszervezőként
vettrésá.. Az egyesületáltal felelevenített
SzentBorbála napjantöbb mint húsztelepülésen
szervezettaz
egyesületmegem|ékezést,
misét,szakestélyt.
Miskolcon a hagyományosFazola Napok alkalmávaltcibbsztu fő részvéte\éve|
rendeztünka szakmáinkatnépszerűsítő
ünnepséget
. Budapestenésa helyi szervezeteknél
több mint sziáz alkalommaltartottunkszakmai
napokat,továbbképzést
éshagyományörzőszakestélyeket.
MegszerveztükSzékesfehérvaron
a Fémkohászati
Napot,Bérena BányaméroTovábbképzőt,Egersza|,ókon
az országosBanyaszati
Konferenciát,
Napokat.
Szigetközbenaz ontészeti
közhasmú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Bányász-kohászhagyomanyokápolás4 szakirodalom,a
magyarszakmainyelv ápolrís4továbbképzés,
ismeretterjesztés,
munkavédelem.
l993' éviXLVIII.tv'

a köáasznú tevékenységcélcsoportja:

Montanisztikai szakmakkal kapcsolatban |évőszakemberek,
egyetemi-föiskolai hallgatók' bányász-kohász települések
hagyomínyór zö lakossága.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Kb. 15000 fő

a ktizhasmú tevékenységfőbb eredményei:

A szakmai rendezvényeink döntó többsége ingyenesen vehetö
igénybe,ezze| is biztosítva a továbbképzés,ismeretterjesáés
elérhetőségét
minél szélesebbkör számára.
Tagjaink ésa szakma iránt érdeklődók nagy részea
szaklapjainkon keresztül kapcsolódik az egyesülethez' a
lapokban megjelent információk segítségetnyújtanaka
szakmai ésemberi kapcsolatuk fej1esztéséhez,
látókörük
szélesítéséhez.

3. b) Közhasznú tevékenységekbemutatiísa(tevékenységenként)
köáasznú tevékenységmegnevezése:
Az egyesület alapítasanakl25. évfordulója alkalmával Selmecbányán rendezett ünnepségenDr. Kövér Lász|óhéne|nök tartott ünnepi
beszédet.Az ünnepségenrésztvettek a V4 országok társegyesületeinek vezető is. Egyesületünk 20 éveműködik együtt az Erdélyi
Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT). 20|,1-ban is tiírsszervezők voltunk Ko|ozsváron az évenkéntmegrendezésrekeriilő
bányász - kohrísz. Ít'ldtanikonferenciiírrak,aho| az Erdélyi ésMagyarországi szakemberek magyar nyelvű konferencian találkozhattak.
A konferenciának szerves részevolt Kolozsvár környékénelq Kalotaszegnek szakmai éskulturá|is nevezetességeinék
megismerése.
Ezen rendezvényenegyesületünktől 90 fő vett részt.Selmecbányan 2017.09.08-an a több ezer fős banyríszszalamander iinnepségena
korábbi évekhezhasonlóan közel 400 fővel vettünk résá. Megkoszorúáuk a világ |egrégebbiműszaki főiskolája professzorainak sírját,
ésaz egyesületünk által helyreállított '48-as Honvéd szobrot, magyar nyelvű ökumenikus istentisáeletet szerveáünk.

ktiáasznú tevékenységhezkapcsolódó
közfoladat j ogszabályhely :

Hataron tuli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
200l éviLXII. Tv. Es a 2010 évi CLXXXII. Tv.

a közhasznú tevékenységcélcsoportja:

Karpát medencébené|őbányasz.kohasz szakemberek, ÍnagyaÍ
nyelvű egyetemi-íóiskolaihalleatók.

a közhasznú tevékenységbőlrészesülók létszáma:

Kb. 5000fó

a közhasmú tevékenységfóbb eredményei:

Az oMBKE tagjaiköztil jelentősaz egyetemi-,illetve
főiskolaihallsatókielenléte
a ha!árontúlirendezvényeken'

ezáltaltevékenyrészeseia banyászati-kohászati
emlékek
megirzésének'
hagyományápolásának.
3. c) Köáasmú

tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenységmegnevezése:

Magyarországi-,illetve a határon tuli banyászati éskohaszati ipartörténeti emlékek,emlékhelyek helyreállítás4 megóvasa érdekében
egyesü|etünktag|ai nagyon sokat tesznek. Megem|ékezettaz OMBKE tagsága a szakmai évfordulókól.
Rendszeresen gondozzuk a selmecbányai magyar akadémikusok, országgyűlési képviselők sírjait.
közhasznú tevékenységhezkapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

jelentöségtiemlékek,emlékhelyek
Ipartörténeti
védelme,
ápolása.Kulturális örökség helyi védelme.
200l éviLXIV.tv., |997,éviCXL'fv.

a közhasznútevékenység
célcsoportja:

Báltyász.kohász emlékeketörző települések

a közhasznú tevékenységbőlrészesülők létszáma:

Kb. 5000fő

a közhasznútevékenység
főbb eredményei:

Szakmáinkatérintőemlékek,emlékhelyek
megóvása
szükséges
a jövő generációjaszámátr4hiszenez fontosaz
egyénekszempontjábólis, de fontosanemzetgazduágra
nézveis. Magyar ésfelvidékibányaszatiemlékhe|yeink
megismertetése.

4. Köáasznú tevékenységérdekébenfelhasznált vagyon kimutatiísa
Felhasználtvagyonelem megnevezése

Vasvone|em éÍtéke

Felhasználas célia

- Közhasmú támogatasok

l 4 5 8 75 5 1

- Közhasznú tevékenységbevétele

l 8 1 3 7ó l 3

Rendezvények'
továbbképzés

- Taedíiak'esyébbevételek

28 122 t58

Miiködés' szakmailap kiadas

Rendezvények, szakmai lap kiadás'
hasvománvőrzés

5. Célszerintijuttatasokkimutatása
Cél szerinti iuttatás megnevezése
Szakirodalom megielentetésére
fordított összeg

E|őző év

Társyév

L2 5t3 682

t2 634 818

0

0

6. Y eze|őtisztségvise|<iknek
nÉ itott iuttatrís
Tisásés

E|őzőév(|

nyúitottiuttatásösszesen:
A' Vezető tisztségvise|óknek

Tátgyév (2')

0

0

0

0

7. Köáasznú ioeállásmegállapítasahoz
szükséges
mutatók
Alapadatok
B. Eves összes bevétel

TáEevév(2)

E|őző év(|
TJ

137 825

64 345 870

3 5 1487

r 065051

0
0

0

ebból:

C. a személyijövedelemadó meghatározott
részének
az ad'ózó
rendelkezése
szerintifelhasználasárólszóló l996. évicXxVI. törvénv
alapiánátutaltösszee
D. közszolsáltatásibevétel

0

0
0

G. Korrigá|tbevétel[B-(C+D+E+F)]

7t 786 338

6 3 2 8 08 1 9

H. Összesráfordítás(kiadás)

72915 796

64 290 146

I. ebból személyijellegii ráfordítás

17 080377

15744 863

J. Közhasznútevékenység
ráfordításai

68 67t 515

6t 7',12468

E. normatív&ímoeatás

F. az Európai Unió strukturálisalapjaiból' illetve a KohéziósAlapbil
nvúitotttámosatás

L. A szervezetmunkájábanközreműködő közérdekűönkéntes
végzó szemé|yekszíLrna(a közérdekű önkéntes
tevékenységet
tevékenységröl
szTll 2005.éviLXXXVII. törvénynekmegfelelóen)
K' Adózott eredmény

20 fo

20 fo

222000

55 724

mutatói
Erófonás-ellátottság

Mutató teljesítése

Ecw.32.$ (4)a)[(Bl+B2)/>1.000.000,Ft]

Igen

Ecrv.32.$ (4)b) [K1+K>0]

Igen

Ecw. 32. $ (a)c) [(Il+I2-Al-A2y(Hl+H2)>0,25]

nem

Trírsadalmitiírnosatottság
mutatói

Mutató teliesítése

Ecw.32.$ (s)a)(Cl+C2y(Gl+G2)>0,021

nem

Ectv.32.$ (5)b) [(J1+J2y(Hl+H2)>0,s]

igen

Ectv.32.$ (5)c) [(Ll+L2)/2>|0fő)

lgen

Keltezés:
Budapest,201
8. április 13.

