
A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány nem részesült költségvetési támogatásban 
a beszámolási időszakban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 
mérleg forrás oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányren
delet szerinti tagolását jelenti. A források az Alapítvány 
vagyonának eredetét mutatják. A közzétett mérleg szerint, 
az alapítói vagyonhoz (1990. november 30.) képest, a saját

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás

Az Alapító Okiratnak megfelelően, semmilyen juttatás
ban nem részesültek a tisztségviselők.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Alapítvány 2000. évi működését az alapszabályában 

rögzített és a fentiekben részletezett közhasznú tevékeny
ségek végzése jelentette (tudományos díj kiírása, Eötvös- 
pályázat kiírása és elbírálása, ösztöndíj odaítélése, konfe
renciákra történő utaztatás elősegítése, EÖTVÖS Loránd 
hagyatékának ápolása és népszerűsítése).

Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása zökkenőmentes 
volt, minden számláját határidőre kifizette, készpénzfor
galmában fennakadás nem volt. Tartozása, a köztartozást is 
beleértve, nincs.

Budapest, 2001. március 30.

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány
kuratóriuma

AZ ELGA KÖSZÖNI AZ 1%-OKAT

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány kuratóriuma 
köszönetét mond mindazoknak, akik 2 0 0 0 . évi adójuk 
1%-át alapítványi céljaink támogatására fordították. Tájé
koztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy az ily módon a 2000. 
évben befolyt összeget teljes egészében az Alapítványunk 
által kiadott és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Ifjúsá
gi Ankétjén elnyerhető, Szilárd József-díjjal járó pénz

jutalomhoz használtuk fel. Közhaznú Alapítványunk a 
2 0 0 1 . esztendőben is köszönettel fogad minden, a 
törvények által szabályozott, támogatást (adószámunk: 
19638902-2-42).

A kuratórium nevében 
Pályi András elnök

KÉT RÖVID HÍR A GRAVIMETRIA TERÜLETÉRŐL

1. Május 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Koz
mikus Geodéziai albizottsága az ELGI-ben tartotta soros 
munkaülését, amelyen az országos geodéziai alaphálózatok 
helyzetéről adtak számot a felkért előadók. Az országos 
gravimetriai alaphálózatról C sapó  Géza (ELGI) tartott 
előadást.

2. Május 22-25. között az ELGI-ben cseh-magyar- 
szlovák gravimetriai kérdésekkel foglalkozó szakemberek

munkamegbeszélésére került sor, amely megbeszélésen 
egyeztették a 2 0 0 1 - 2 0 0 2 -ben közösen végzendő alapháló
zati munkákat, különös tekintettel az európai alaphálózat
hoz történő csatlakozással kapcsolatos soron következő 
feladatokra.

Csapó Géza
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