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A Gazdasági Bizottság beszámolója az 1991. évről 

CSILLING László 

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim! 

Az újjáalakult Gazdasági Bizottság alap
feladata, hogy segítse a Társulat működésével 
és vállalkozásaival kapcsolatos gazdasági tevé
kenységét. 

Gazdasági tevékenységünk lehetőségei és 
keretei jelentős változásban vannak. Az állami 
támogatás egyre csökken. Ugyancsak várható, 
ho£y jelentősen csökken a hagyományosnak 
tek^tfhető vállalkozásainkból származó bevétel. 

Ц.'Л S^yelembevéve első dolgunk volt, hogy 
ehtésiátBttí.ik „A Magyar Földtanért Alapít-
vájvyj' üajpító okiratának tervezetét, amelyet 
időközben a bíróság nyilvántartásba is vett. Az 
alapítvány célja, hogy új pénzügyi forrásokat 
biztosítson a Társulat tevékenységének támoga
tására, elsősorban a Földtani Közlöny meg
jelentetésére. 

Októberben felmértük a Társulat anyagi 
helyzetét és ennek alapján javasoltuk, hogy 
milyen pénzügyi feltételeket lehet biztosítani a 
Földtani Közlöny kiadásában lévő többéves 
elmaradás megszüntetésére. 

Fő feladatunknak a gazdasági tevékenység 
és a pénzügyi tervezés figyelemmel kísérését és 
segítését tekintjük. 

A Társulat számára az elmúlt év gaz
daságilag nagyon sikeres volt, tovább tudta 
növelni tartalék tőkéjét. 

A múlt évi pénzügyi terv 2 M Ft működési 
bevételt irányzott elő, ezzel szemben 2,7 M Ft-
ra tett szert. A tervezettet jelentősen meghalad
ta a bankkamat bevétel és a befizetett egyéni 
tagdíjak összege. Ugyanakkor az állami támo
gatás már a múlt évben sem érte el a tervezett 
I M Ft-ot. 

A megbízásos munkák bevétele a tervezett 
II M Ft-tal szemben több, mint 26 M Ft volt, 
ami természetesen azok nyereségét is megtöb
bszörözte a tervezetthez képest. Ennek köszön
hető , hogy a működési veszteség kiegyenlítésén 
túlmenően az előzetes adatok szerint mintegy 2 
M Ft adózott nyeresége keletkezett a Társulat

nak. 
A működési költségek a múlt évben a 

tervezetthez közel alakultak (102 %). A nagy
mértékben megnőtt vállalkozási tevékenység 
költségei is természetesen a tervezettnek töb
bszörösét tették ki. 

A Társulat álló és fogyóeszközeinek együt
tes értéke 1991. december31-én 591 E Ft volt. 

Az 1992. évi pénzügyi tervben összesen 
2,35 M Ft működési bevétel szerepel, ami a 
múlt évi terv és tény középértéke. Az egyes 
bevételi tételek tervezett összege reálisnak tűnik 
az állami támogatás (1 M Ft) kivételével, 
ugyanis minimális az esélyünk arra, hogy 
bármilyen kisösszegű állami támogatást kap
junk. 

A működési kiadások tervezésénél maxi
mális takarékosság érvényesült. Konkrét és nem 
biztos, hogy népszerű takarékossági intéz
kedésekre is sor került; nevezetesen a szerzői 
jogdíjak megszüntetésére és a tematikus lapok 
kiadási támogatásának limitálására. Ezek az 
intézkedések szükségszerűek, mert nélkülük a 
veszteség tovább nőne. 

A tervezett kiadások közül legnagyobb 
összeggel (2,3 M Ft) a Földtani Közlöny kia
dása szerepel. Ez hat szám megjelentetésére 
nyújt fedezetet. Ezzel el tudjuk érni, hogy a 
Közlöny megjelenésében lévő lemaradás tel
jesen megszűnjön, hiszen a terv szerint csak az 
1992. évi 4. szám megjelenése húzódik át 
1993-ra. Ha ezen költségek jelentős részét А 
Magyar Földtanért Alapítvány már az idén át 
tudja vállalni, ez a várható veszteség jelentős 
csökkenését eredményezi. 

A másik két nagy tétel a bérköltség (1,1 M 
Ft) és a MTESZ tagdíj és szolgáltatások díja 
(1,1 M Ft). Mindkettő olyan jellegű, hogy 
alacsonyabb összeggel nem lehet őket tervezni. 
Ez a többi kisebb tételre is vonatkozik. Ugyan
akkor szigorú takarékossággal és jó ötletekkel 
remélhetőleg a tényleges kiadásokat még lejjebb 
lehet szorítani. A terv szerint a működési 
bevételek és kiadások szaldója 3,8 M Ft veszte-
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ség. Ha a tervezett állami támogatás teljesen 
elmarad, ez felmegy 4,8 M Ft-ra. 

Vállalkozási (megbízásos munkák és ren
dezvények) bevétele a tervben 10,2 M Ft. 
Tekintettel arra, hogy ebben az évben a Tár
sulat még semmi megbízásos munkát sem 
kapott, ez erősen túlzottnak tűnik. Ha ez a 
bevétel valóban minimális lesz, úgy az itt 
tervezett 2 M Ft nyereség is minimálisra csök
ken, így a Társulat teljes vesztesége elérheti a 
négy és háromnegyed millió forintot. 

Ezt a veszteséget ki tudjuk egyenlíteni a 
jelenleg meglévő tartalékból, de ebben az 
esetben év végére a tartalék csaknem teljesen 
kimerül és 1993. anyagilag katasztrofális lehet 
a Társulatra. 

Mint már részleteztem, a kiadások drasz
tikus csökkentésére nincs esély. Mindnyá
junknak szívügye, hogy a Földtani Közlöny 
kiadásában mutatkozó lemaradást behozzuk, a 
többi tételnél pedig nem lehet olyan nagyság
rendű megtakarítást elérni, ami a várható 
veszteséget jelentősen csökkentené. 

Gazdasági helyzetünk javításának lehető
ségét elsősorban új bevételi források fel
tárásában kell keresnünk. 

A Magyar Földtanért Alapítvány bejegyzése 
megtörtént, közhasznúságának elismertetése az 
APEH-nél folyamatban van, a közeljövőben 
megtörténik. El kellene érni, hogy ez az alapít
vány már ebben az évben át tudja vallani a 
Földtani Közlöny költségeinek jelentős részét, 
sőt az lenne az igazi, ha olyan alaptőkét tudna 
a közeljövőben felhalmozni, amelynek hozama 
a továbbiakban fedezni tudná a Közlöny kiadá
sának anyagi terheit, vagy legalábbis azok nagy 
részét. Ennek érdekében célszerűnek tartjuk 
egy kampány indítását a földtannal foglalkozó 
intézmények, vállalatok körében, hogy egys
zeri, viszonylag nagyobb összegű támogatással 
segítsék ezen cél elérését. 

Ugyancsak megfontolásra érdemesnek 
tatjuk, hogy a társulati tagdíjakat — esetleg 
felemelt összeggel — helyettesíteni lehessen az 
alapítványba történő befizetéssel, amit a befi
zető az adóalapjából leírhat. 

Felül kell vizsgálni a jogi tagok helyzetét, 
a velük való kapcsolatot, a nekik nyújtható 
kedvezményeket és természetesen a jogi tagdíj 
mértékét is. El kellene érni, hogy a szakintéz
mények és -vállalatok a Társulat jogi tagjai 
legyenek. A felülvizsgálatot a Gazdasági Bizot
tság megkezdte. 

Kísérletet kell tenni szponzorok felkutatá
sára. Mivel a szakmabeli intézmények szegé
nyek, szakmán kívüli szervezetekkel kell pró
bálkozni. Ehhez vonzóvá kell tenni számukra a 
Földtani Közlöny — melynek nemzetközi 
publicitása igen jelentős —, valamint a Társulat 
nemzetközi rendezvényei által nyújtott propa
ganda lehetőségeket. 

Reklámozni kell a programfüzet által nyúj
tott hirdetési lehetőségeket, esetleg megfontolás 
tárgyává kell tenni, hogy a Földtani Köz
lönyben — a szponzorok propagandaanyagán 
túlmenően is — adjunk helyet színvonalas 
hirdetéseknek. 

Ugyanakkor minden eszközzel keresni kell 
a lehetőségét, hogy a jövőben hogyan lehet a 
kiadásokat radikálisan csökkenteni, hiszen a 
tartalékok felemésztése miatt 1993-ban már 
hasonló nagyságrendű veszteséget nem bír ki a 
Társulat. El kell érni, hogy jövőre a veszteség 
ne legyen több néhány százezer forintnál, mert 
ellenkező esetben a gazdasági csőd elkerülhetet
len lesz. 

Szomorú, hogy a Társulat gazdasági pers
pektíváiról ilyen sötét képet kellet festenem. Ez 
a kép azonban összhangban van a szakma 
egészének perspektíváival, így realitásához nem 
sok kétség férhet. 

Szeged, 1992. március 18. 


