-
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Közhasznúsági mellékletea 2018 évről
1. Közhasznú szeryezet azonosíti adatai

név:országosMagyarBrínyászatiésKohaszatiEgyesület
október 6.u.7
105l. Budapest,
székhely:
Pk.60434/|989
határozat
száma:
beiesyző
nvilvántartásiszám 4|6
kéoviselőneve:Dr. Hatala Pál elnök
2. Trírgyévbenvégzettalapcél szerinti ésköáasmú

tevékenységekbemutatása

Az QMBKE célj4 a magy.rr bányíszat és kohászat egyetemes érdekeinek szolgálata' szakembereinek összefogása. A banyríszok és
nemzeti és
elósegítése,
elósegítése,erősítése,a bányászati-kohaszatiszakképzésfejlesztésének
kohríszoktarsadalmi megbecsülésének
közérdekű ajánlásokat dolgoz kí, szakvéleményeket,
társadalmihagyomanyok megörzése és ápolása. A célok megvalósításaérdekében
tanulmiínyokat készít, kapcsolatot tart fenn állami, gazdaságí, szakmai és társadalmi szervezetekkel, gondoskodik az egyesületi
szaklapok kiadásáról, segiti a btnyászat és a kohaszat emlékeinek megórzését, hagyományainak k<izkinccsé tételét' szakmai
konferenciákat, fórumokat szeÍyez,kapcsolatot tart fenn ésegyüttműködik magyar, ktilftildi9 ngrryqtkliz! szervezetekkel.
közhasznú tevékenységmegnevezése:
3. a) Köáasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
Az Egyesület kiadásában.20l8 évbenis megjelentettiika l5l. évfolyamotmegértBányászati ésKohászati lapjainkat,9 számbanés
124. évfordulójara
köszöntés bevezetésének
a,,Jó szerencsét!''
1l900 példanyban.A korábbi évekhezhasonlóan került megrendezésre
címmel
em|ékév
évben
Jó
szerencsét!
együttmük<idve
egész
az
Tatabanyrfur
önkormrírryzattal
tartottemlékülésVárpalotrínr.
rendezvénysorozatottartottunk a lakosság bevonásával. A Banyasznap alkalmával számos bányász településen vett résztaz egyesület a
a barryríszemlékhelyek megkoszorúzasában. A bányászathoz kapcsolódó orslágos központi
helyi ünnepségmegszervezésében,
ünnepségentársszervezőkéntvett részt'. Az egyesület által felelevenítettSzent Borbála napjrínttibb mint húsz településenszervezettaz
egyesület megemlékezést,misét,szakestél1t.Miskolcon a hagyományos Fazola Napok alkalmával tobb száz fő részvéte|éve|
'óndeaunk a szakmáinkat népszerűsítőünnepséget. Budapesten ésa helyi szervezeteknéltöbb mint száz alkalommal tartottunk szakmai
napokat, továbbképzéstéshagyományőrző szakestélyeket.
Megszerveáük Székesfehérvarona Fémkohászati Napot, Tatabrírryána Bányamérő Továbbképzót, Egerszalókon az Országos
Bányászati Konferenciát, Szigetközben az ÖntészetiNapokat.
kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
közhasznútevékenységhez

a:
célcsoportj
a közhasznútevékenység

a közhasmú tevékenységbólrészesülók létszáma:
a közhasznú tevékenységfőbb eredményei:

a
ápolása,szakirodalom,
hagyományok
Banyász.kohász
magyarszakmainyelv ápolás4 továbbképzés,
munkavédelem.
ismeretterjesztés,
l993.éviXLVIII.tv.
Montanisztikai szakmákkal kapcsolatbanlévoszakemberek,
egyetemi-föiskolai hallgatók, banyász-kohásztelepülések
hagyományórzö lakossága.

Kb. 15000fő
A szakmai rendezvényeink döntő többsége ingyenesen vehető
ismeretterjesáés
igénybe,ezze| is biztosítvaa továbbképzés,
minél szélesebbkör számára.
elérhetőségét
Tagjaink ésa szakma iránt érdeklódók nagy részea
szaklapjainkon keresztül kapcsolódik az egyesülethez, a
lapokban megjelent információk segítségetnyújtanaka
szakmai ésemberi kapcsolatuk fejlesztéséhez'1átókörük
. '.
szélesítéséhez'

közhasznú tevékenységmegnevezése:
3. b) Közhasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
Egyesületünk 2l éveműködik egytitt azErdé|yi Magyar Műszaki Tudományos Trírsasággal(EMT). 20l8-ban is tarsszervezók voltunk
Gyulafehérváronaz évenkéntmegrendezésrekerülo bányÍsz_ kohász - ft'ldtani konferenciának, aho| az Erdélyi ésMagyarországi
szakemberek magyar nyelvű konferencián találkozhattak. A konferenciának szerves részevolt Gyulafehérvár környékének, szakmai és
megismerése.Ezen rendezvényenegyesületünktól90 fó vett részt.Selmecbányán 20l8;09.07-éna több
kulturális nevezeiességeinek
ezer fós bÍnyászszalamanderünnepségena korábbi évekhezhasonlóan kc'zel 400 fóvel vettünk részt.Megkoszorúztuka világ
'48-as Honvédszobrot,magyar nyelvű
legrégebbiműszaki fóiskolája professzorainaksírját,ésaz egyesületünkáltal helyreállított
ökumenikus istentiszteletetszerveztünk.

kozhasznútevékenységhezkapcsolódó
közfe ladatj ogszabályhely :
célcsoportja:
a közhasznútevékenység
a közhasznú tevékenységbölrészesülók létszáma:
főbb eredményei:
a közhasznútevékenység

Határon tuli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
200l éviLXII' Tv. Es a 2010 éviCLXXXII. Tv.
Kárpát medencébenéló bányász-kohász szakemberek'magyal
nyelvű egyetemi-fóiskolai hallgatók.

Kb. 5000fó
Az oMBKE tagiai közül jelentős az egyetemi-,illetve
foiskolai hallgatók jelenlétea határon túli rendezvényeken,
ezáltal tevékenyrészeseia bányászati.kohászati emlékek
megórzésének,hagyomanyápolásának'

bemutatása(tevékenységenként)
közhasznú tevékenység
megnevezése:
3. c) Közhasznú tevékenységek
Magyarországi-,illetvea határontúli banyászatiéskohászati ipartörténetiemlékek,emlékhelyekhelyreállítása,megóvása érdekében
egyesületiinktagjai nagyon sokat tesznek.Megemlékezettaz oMBKE tagságaa szakmai évfordulókól.
Rendszeresengondozzuk a selmecbányaimagyar akadémikusok,országgytilésiképviseloksírjait.

a közhasznú tevékenységcélcsoportja:

jelentóségű
Ipartörténeti
emlékek,
emlékhelyek
védelme,
ápolása.Kulfurálisörökség helyi védelme'
2001éviLXIV.tv'.|997.évi
CXL.tv.
Bányász-kohász
emlékeket
örző telepiilések

részesülök létszáma:
a közhasznútevékenységből

Kb. 5000fó

főbb eredményei:
a kozhasznútevékenység

Szakmáinkat érintőemlékek,emlékhelyekmegóvása
szükségesa jövo generációja számár4 hiszen ez fontos az
egyénekszempontjából is, de fontos anemzetgazdaságra
nézveis. Magyar ésfe|vidéki bényászatiemlékhelyeink
mesismertetése.

kapcsolidó közfeladat, jogszabályhely:
közhasznútevékenységhez

érdekében
felhasználtvagyon kimutatása
4. Kciáasznú tevékenység
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhaszná|áscélia

- Közhasznú támoeatások

IJ

842 789

Rendezvények, szakmai lap kiadás,
hasvománvőrzés

- Közhasznú tevékenységbevétele

58 003347

Rendezvények. továbbképzés

. Tagdíjak' egyébbevételek

3l 725885

Müködés. szakmai lao kiadrís

5. Célszerintiiuttatásokkimutatása
Cél szerinti iuttatásmegnevezése
fordítottösszeg
Szakirodalommegielentetésére

E|óző év

Tárevél

l 2 ó 3 48 l 8

IJ

0

769249

0

juttatás
nyújtott
6. Y ezetőtisáségviseloknek
Tisztség

Táreyév(2)

E|óző év(1

A. Vezetó tisztségviselőkneknyújtottjuttatásösszesen:

0

0

0

0

7. Közhasznú iosállas meeállapításáhozszükségesmutatók
Alapadatok

Előző év(1)

(2)
Tétrgyév

64 345 870

1 0 3572021

I 0 6 50 5 1

976 289

D. közszoleáltatási bevétel

0

0

E. normatívtámosatás

0

0

F. az Európai Unió strukturálisalapjaiból' illetve a Kohéziós Alapból
nyúitotttarnosatás

0

0

B' Evesösszesbevétel
ebbol:
C. a személyijövedelemadó meghatr{rozottrészénekaz adózó
rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló l996. évi CXXVI. törvény
alapián átutaltösszeg

G. Korrigáltbevétel
[B-(C+D+E+F)]

6 3 2 8 08 1 9

t02 595732

(kiadás)
H. tsszes ráfordítrls

64 290 t46

103 524932

jellegűráfordítás
I. ebbőlszemélyi

t5 744 863

1 7749 t96

J. Köáasznú tevékenységráfordításai

6t 772 468

101361689

L. A szervezetmunkájábanközreműködo közérdekű önkéntes
végzó szemé|yekszáma (a közérdekii önkéntes
tevékenységet
tevékenységról
szóló 2005. éviLXXXVIII. törvénynek megfeleloen)
K. Adózott eredmény

20 fó
55 724

20 fő
47 089

Erőfonás.ellátottságmutatói

Mutatóteliesítése

Ectv.32.$ (a)a) (Bl+B2y>1.000.000,-Ftl

Igen

Ectv.32. $ (4)b) [K1+K2>0]

Igen

Ectv.32.$ (a)c) [(n+I2-A1-A2y(Hr+H2)>0,25]

nem

Trírsadalmitámogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. $ (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]

nem

Ecw. 32. $ (5)b) [(Jl+J2y(Hl+H2)>0,5]

igen

Ectv.32.$ (5)c) [(Ll+L2)l2>|0tő]

rgen

Keltezés:
Budapest,2019.április 18.

