
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 

2016. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Általános rész: 

 

1. A szervezet alapadatai 

 

Megnevezés:    Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 

Székhely:     3743 Ormosbánya, Petőfi út 8. 

 

A szervezet célja: A Szuha-, a Bán- és a Rudavölgyi térségbe tartozó települések, és ezek 

gazdaságának, társadalmának összehangolt fejlesztése, szociális problémák és 

munkanélküliség mérséklése, bányász szakmai és kulturális hagyományok őrzése. 

 

Az Egyesület a céljainak a megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet 

folytatja: 

a) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (1997. évi CLVI. tv.26. § 

c.) 2 pont), ennek keretében különösen 

- a bányásztelepülésekre jellemző szociális gondok, foglalkoztatási problémák 

feltartásában, megoldásában való közreműködés 

b) kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 5. pont), ennek keretében 

különösen 

- a bányász kulturális értékek feltárása, hasznosítása, hazai és külföldi bemutatása 

- a bányászat tárgyi örökségeinek, bányászművészek alkotásainak megjelenést 

biztosító kiállítások szervezése, támogatása 

- kulturális kereslet feltételeinek (szállás, vendéglátás, szolgáltatások, kulturális 

rendezvények stb.) közös megteremtése, működtetése, valamint ezek pénzügyi 

és szellemi források felkutatása 

c) kulturális örökség megóvása (1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 6. pont), ennek 

keretében különösen 

- a bányásztelepülések jellegzetes épített környezeti értékeinek megóvásában való 

közreműködés 

d) környezetvédelem (1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 9. pont), ennek keretében 

különösen 

- a felhagyott bányaművelésekkel kapcsolatos környezetvédelmi, táj rehabilitációs 

teendők összehangolása, képviselete 

- a természeti környezet értékeinek megóvásában való közreműködés 

e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (1997. 

évi CLVI. tv. 26. § c.) 11. pont), ennek keretében különösen 

- tagönkormányzatok és egyéb bányásztelepülések sajátos, a múltjukból, a 

társadalmi, gazdasági, földrajzi helyzetükből adódó hátrányos helyzetű csoportjai 

érdekeinek megjelenítése, képviselete, érvényesítése 

- esélyegyenlőségi programok pénzügyi támogatása 

f) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó 

szolgáltatások (1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) 18. pont), ennek keretében különösen 



- hátrányos helyzetű, alacsony képzettséggel rendelkező munkavállalók 

foglalkoztatásra alkalmas munkahelyek létesítésének segítése 

- jogi és egyéb tájékoztató jellegű segítségnyújtás munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetű személyeknek, őket foglalkoztatni szándékozó vállalkozásoknak, 

szervezeteknek 

g) Euroatlanti integráció elősegítése (1997. évi CLVI. tv. 26. § c.), 19. pont), ennek 

keretében különösen 

- a helyi gazdasági értékek, valamint a helyi és külföldi vállalkozások 

lehetőségeinek feltárása és létesítésének elősegítése, feltételeinek 

összehangolása 

- határ menti bányásztelepülések határokon átnyúló gazdasági és kulturális 

együttműködések megteremtése 

-  a települései önkormányzatok tevékenységének EU-s szakmai, módszertani 

segítése tanácsadással, információk eljuttatásával. 

 

Az Egyesület 2016. évi főbb rendezvényei: 

- Elnökségi ülés: - 2016. február 26. Ormosbánya, 2016.május 19. Ormosbánya, 

2016. augusztus 18. Ormosbánya, 2016. december 13. Ormosbánya 

- Közgyűlés: - 2016. május 26. Ormosbánya, 2016. július 27. Tardona 

 

Munkaértekezlet havi 1 alkalom. 

 

CSP-CSBO-15-22766 2016. májusáig, civil szervezeteknek szóló tanácsadás heti 2 alkalom, 

BAZ. Megyei Kormányhivatal É.B.N. és T. Főosztálya, Szuhavölgyi Bányászlakta 

Települések Szövetsége és BAZ. Megyei Humán egész napos egészséggel kapcsolatos 

előadások, sportrendezvény szeptemberi hónap, Bányászdalos Találkozó október hónap. 

 

Fórumok: 

- Szakmai: 

o 2015. Ormosbánya 

 NEA pályázatok előkészítése 

 Civil szervezetek támogatási lehetőségei 

 Helyi vidékfejlesztési stratégiák 

 Civil szervezetek és önkormányzatok lehetősége az EU források elérésének 

tervezése 

 Jogszabályok által előírt kötelezettségek közhasznúság elérése, törlése, 

okiratokkal kapcsolatos előkészítés 

 Tájékoztató a Nemzeti Együttműködési Alap 2017-es működési pályázatról 

(NEA) 

 

 

 



Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

CSP-CSBO-15-22766 „ Szenior tudásgazdálkodás” 

2016. január 13 Mucsony - Szivesség-bank Családsegítő szolgálattal közösen megtartott 

előadás önkéntes és kölcsönös együttműködés és segítségnyújtás a nemzedékek között. 

január 17. Vadna - Szivesség-bank Családsegítő szolgálattal közösen megtartott előadás 

önkéntes és kölcsönös együttműködés és segítségnyújtás a nemzedékek között  

január 28. Mucsony – szenior  birkózó Világ és többszörös Európa bajnok előadása- 

generációk közötti híd, kapocs kialakítása, értékek kicserélése a fiatal és idősebb generáció 

együttműködésével rendhagyó szenior osztályfőnöki óra keretében. 

február 17. Ormosbánya – szenior súlyemelő  világ és többszörös európa bajnok előadása- 

generációk közötti híd, kapocs kialakítása, értékek kicserélése a fiatal és idősebb generáció 

együttműködésével rendhagyó szenior osztályfőnöki óra keretében. 

februárv18. Ormosbánya – Fiatalok időseknek szóló előadása a napjainkban használt 

híradástechnikai eszközök megismertetése. 

február 23. Szuhakálló – szenior jazz és country zenész előadása- generációk közötti híd, 

kapocs kialakítása, értékek kicserélése a fiatal és idősebb generáció együttműködésével 

rendhagyó szenior osztályfőnöki óra keretében. 

március 5. Vadna – Idősek fiataloknak szóló előadása „Én szakmám” bemutatása, 

élménybeszámolója szakmájuk szépségéről és nehézségeiről a pályaválasztás 

megkönnyítése érdekében. 

március 26. Kirándulás – Jósvafő – a résztvevők megtekinthetik az Aggteleki-karszt 

nevezetességeit. Többek között Ragály települést, Trizst, Aggteleket, Jósvafőt. A csapat rész 

vesz a Jósvafőn megrendezésre kerülő Böllér-fesztiválon. Megismerhetik a hagyományos 

disznótorok hangulatát, a tájegység szokásait, részesei lettek a hagyományőrző színes 

kavalkádnak. 

április 27. Ormosbánya – Egész napos gasztro-retro főzőcske generációk együttműködése 

április 29. Kirándulás – Eger, mint történelmi város megtekintése, Egri vár, Dobó tér, 

Szépasszony-völgy, Bazilika, Szilvásvárad történelmi nevezetességeinek megismerése 

május 7. Vadna – Fotópályázat kiállítása „Nagyim és Én” generációk közötti élethelyzeti 

különbségek bemutatása, eredményhirdetés 

május 7. Vadna – Egész napos gasztro-retro főzőcske generációk együttműködése 

május 27. Kirándulás – Hajdúnánás Katolikus templom, Református templom megtekintése, 

gyógyfürdő, Muhi csata emlékműve, Polgár- Kálvária domb 

A résztvevők száma közel 1400 fő. 

II. Országos Bányász Dalos Találkozó Rudabányán, résztvevők száma közel 600 fő, fellépő 

együttesek száma: 16. Bányásznapok, veterán bányászok találkozója. 

A fentiekben jelzett témaköröknél az előadók törekedtek arra, hogy az előadásokat helyi 

példákkal/ tapasztalatokkal gazdagítsák, a hallgatók számára egyszerű szavakat, 

kifejezéseket alkalmazzanak és feszültség oldó hangulatot teremtsenek. A hallgatóknak 



alkalom adódott arra is, hogy a szakmailag illetékesekkel bizalmasan megbeszéljék 

problémáikat. 

A fentiekkel kapcsolatos feladat a Szövetség az Alapszabály céljaiban megfogalmazottak 

alapján a Bán-, Szuha-, és Rudavölgyében a Szövetséghez tartozó települések és az itt élő 

emberek társadalmának, gazdaságának összehangolt, integrált fejlesztése, különösen a 

térség problémáinak feltárása, a települések együttműködésének elősegítése, közös 

problémák megoldásának koordinálása, szociális gondok, foglalkoztatási problémák 

mérséklésében való közreműködés, munkahely teremtés segítése. A térségben egyre romló 

gazdasági, szociális és foglalkoztatási problémák, az idősek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények szükségessé teszik a családi közösségek, a szülők és gyerekek 

életkörülményeire, a munkavállalással kapcsolatos családalapítás, gyermekvállalás, 

gyermeknevelési nehézségekre való figyelemfelhívást, fizikai és mentális állapotuk az 

egészségükre való kihatás megismerését. A fentiekhez szakmailag felkészült előadók, 

tanácsadók álltak rendelkezésre. 

 

A Szövetség rendszeresen együttműködik a térség, illetve a Szikra Alapítvány, a Regionális 

Civil Központ Alapítvány, Pannónia Klub, az Országos Kistérségi Szövetség, Máltai 

Szeretetszolgálat, Magyar Élelmiszerbank Egyesület, illetve a Szlovákiai Persüch térség Civil 

szervezeteivel. Szoros kapcsolatot tart fent s Magyarországi Bányásztelepülések Országos 

Szövetségével. A Szövetség tagja a Borsod- Torna- Gömör LEADER Egyesület 

Akciócsoportjának. Rész vesz a B.-A.-Z. Megyei Szénbányászati Klaszter munkájában. 

Kazincbarcikai Járási Hivatal Munkaügyi Főosztállyal megállapodás alapján, 

munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel kapcsolatos tanácsadás, bérezés, kollektív 

szerződéssel kapcsolatos információk közvetítése közel 200 fő részére. 

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület együttműködési megállapodás alapján civil 

szervezettekkel való találkozások, fórumok, tanácsadások, jogsegélyszolgálat, pályázatok 

előkészítésének segítése közel 200 fő részére. 

Környező iskolák, Családsegítők drog prevenció programjaiban való részvétel, 

pályaválasztási tanácsadás közel 100 fő részére. 

 A fenti programok előkészítésében, megvalósításában több, mint 60 fő önkéntes vett részt. 

Rendszeres a Szövetség keretén belül a mentorálás, mediáció, jogsegélyszolgálat, a 

bányakárok esetében a tanácsadás, illetve az illetékes hatóságok megkeresése közel 30 fő 

részére. 

A Szervezet politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, tőlük anyagi támogatást 

nem kap, részükre nem nyújt. 

A Szervezet vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel folytat. 

 

Ormosbánya, 2017. május 

 

Bencze Péter 

SZBTSZ elnöke 


