
Szűcs István ezután az elnöki tisztséget átadta TÓTH Jó
zsefnek, akinek munkájához sok sikert és jó egészséget 
kívánt, majd BODOKY Tamás köszönte meg a megtisztel
tetést és úgy gondolta, hogy ez az Eötvös Loránd Geofizi
kai Intézet támogatásának is köszönhető, mellyel az Egye
sület munkáját tudja segíteni.

Az Egyesület új elnöke, TÓTH József, zárszavában opti
mizmusát fejezte ki az Egyesület működésével kapcsolatban, 
amin az Egyesület szakmai és gazdasági működését egyaránt 
értette. Végezetül megköszönte a közgyűlés munkáját.

Bár nem tartozik szorosan a közgyűléshez, de feltétlenül 
megemlítendő, hogy a hagyományos baráti vacsora ebben 
az évben a Márványmenyasszony éteremben volt.

A közgyűlési beszámolót az emlékez
tető alapján Verő László állította ösz- 

sze, és egy régi adósságot törlesztve 
megemlíti, hogy a fényképeket 

Vámos Judit készítette

A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 2000. ÉVI 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

(az 1997. évi CLVI. törvény 19. §-ban meghatározott tartalmi követelmények szerint)

Számviteli beszámoló
A közhasznú szervezetek egyszerűsített mérlegbeszá

molóját a mellékeljük.

Költségvetési támogatás felhasználása

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem része
sült.

Kimutatás a vagyon felhasználásról

Az Alapítvány vagyona 2000-ben, 11 évi működés után 
először csökkent. Kiadásunk 1 126 820 Ft-tal volt több, 
mint a bevételünk. 2001. január 10-én vagyonunk (pénz

eszközeink) az alábbiak:
— pénztárban 18 542 Ft
— elszámolási betétszámlán (ABN AMRO) 515 258 Ft
— értékpapír (államilag garantált) 15 893 266 Ft
Összesen 16 426 976 Ft

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 

2000. évi kiadásaink:

— Ifjú Szakemberek Ankétja 130 000 Ft
— Ifjú Szakemberek Ankétján legjobb előadók díjai

106 435 Ft
— szenior klubdélután 49 264 F
— szenior kirándulás 254 507 Ft
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Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az ALAPÍTÓ OKIRAT szerint az Alapítvány hármas 

céllal jött létre: támogatja
1) a tudományos tevékenységet,
2) a nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést,
3) szociális tevékenységet fejt ki.

Kiadásainkat áttekintve megállapítható, hogy

A) Az 1. és 2. pontban meghatározott tevékenységet támo
gatjuk, amikor

— a Magyar Geofizikusok Egyesületének tudományos 
rendezvényét, az Ifjú Szakemberek Ankétját támo
gatjuk,

— vagy a 35 éven aluli, külföldi (esetleg belföldi) kon
ferenciákon előadást tartó kollégák költségeihez 
adunk ösztöndíjat,

— vagy külföldi egyetemen, kutatóintézetben ösztöndí
jat elnyert ifjú kutató fedezetlen utazási és szállás 
költségeire biztosítunk ösztöndíjat,

— vagy egy nyári terepgyakorlat költségeihez adunk 
ösztöndíjat, amelyre az egyetemi keretek nem elégsé
gesek.

B) Az 1. pontban megfogalmazott tevékenységet támogat
tuk, amikor

— a Magyar Geofizikusok Egyesülete Tudományos Bi
zottsága által az Év cikkeinek minősített tudományos 
publikációkat támogattuk.

C) A 2. pontban megfogalmazott tevékenységet támogatjuk, 
amikor

— a szenior találkozókat, szakmai kirándulásokat támo
gatjuk. Ezek a nyugdíjas kollégák számára a geofizi
kával összefüggő, kulturális elemeket is tartalmazó, 
ismeretterjesztő rendezvények, ahol szakmánk egy- 
egy tevékenységének jelenlegi szintjét bemutató léte
sítményekben, a helyi vezető szakemberek tartanak 
előadásokat, bemutatókat, vagy az Egyesület helyisé
geiben videofelvételeken nézhetik meg a szakmai új
donságokat.

D) A 3. pontban megfogalmazott tevékenységeket támo
gatjuk, amikor

— szociális segélyeket nyújtunk a létminimum alatt 
élőknek, vagy olyan kollégáknak, akiknek betegség, 
haláleset, munkanélküliség miatt vannak megélhetési 
gondjai.

Nemesi László, 
a kuratórium elnöke

ELNÖKSÉGI ULESEK KÖZGYŰLÉSTŐL KÖZGYŰLÉSIG
A Magyar Geofizika 40. évfolyamának 4. számában je

lentettük meg először az előző év elnökségi üléseinek napi
rendjét. így kívántunk eleget tenni az elnökség munkájáról 
szóló beszámolási kötelezettségünknek, azzal a kiegészítés
sel, hogy a titkárságon változatlanul mindenki számára 
hozzáférhetőek a magnetofon-felvétel alapján készített 
emlékeztetők, illetve összegyűjtve a határozatok.

Következzék tehát a tíz ülés napirendje, egy kis változta
tással. Az Egyesület életében a változások nem a kalendári
umhoz, hanem a közgyűlések időpontjához kötődnek. Ezért 
— nem feledkezve meg a 2000. év első néhány üléséről — a 
2001. április 6-i közgyűlésig tartott elnökségi ülésekről 
számolunk be, ebben az egyszerűsített formában.

Első ülés 2000. január 25-én
1. A 2000. évi költségvetés
2. Az Ifjú Szakemberek Ankétjának előkészületei
3. A közgyűléssel kapcsolatos teendők

4. Vándorgyűlés
5. Kapcsolatfelvétel támogatóinkkal
6. Az Etikai Bizottság határozata
7. Rövid információk

Második ülés 2000. március 14-én
1. Az Ifjú Szakemberek Ankétja
2. A közgyűléssel kapcsolatos teendők
3. A vándorgyűlés
4. Gazdasági vonatkozású információk, tennivalók
5. Rövid információk

Harmadik ülés 2000. április 25-én
1. Közgyűlés
2. Ifjú Szakemberek Ankétja
3. Vándorgyűlés
4. MTESZ díjak
5. Rövid információk, kérések
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