
HÍREK, BESZÁMOLOK

AZ  EÖTVÖS LORAND GEOFIZIKAI ALAPÍTVÁNY 
2003. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Fővárosi Bíróság, az általa 8.Pk.64305. nyilvántartási 
számon (1990. november 30.) bejegyzett Eötvös Loránd 
Geofizikai Alapítványt az 1997. évi CLVI. tv. 22. § (3) 
bekezdés alapján 12.Pk.64305/6. nyilvántartásba vételi 
számon (1999. december 8.) közhasznú szervezetté 
minősítette. A közhasznú szervezet a fent megnevezett 
törvény 19. § (1) bekezdés alapján köteles, éves beszámo
lójának jóváhagyásával egyidejűleg, közhasznúsági jelen
tést készíteni.

Számviteli beszámoló

A 219/1998. (XII. 30.) kormányrendelet szerint az 
Alapítvány egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett. 
A hivatkozott rendeletnek megfelelően elkészítettük, és 
mellékeljük a beszámoló alapjául szolgáló 2003. évi 
mérleget és eredmény ki mutatást.

A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány nem részesült költségvetési támogatásban 
a beszámolási időszakban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon változását mutatja be a mellékelt táblázat, 
amely a mérleg forrásoldalának a 219/1998. (XIL 30.) 
sz. kormányrendelet szerinti tagolásában készült. A táb
lázat bemutatja az Alapítvány forgóeszközeinek és saját 
tőkeállományának — beleértve az alapítói vagyon mér
tékét is — helyzetét a 2003. december 31-i állapot 
szerint. Értékpapírjaink 65,1%-ban kamatozó kincstár- 
jegyekben, 28,6%-ban a K&H Bank által kezelt alacsony 
kockázatú alapokban és 6,3%-ban a K&H Bank által 
kezelt kockázatot hordozó alapban történt befektetéseket 
testesítenek meg. Sikerült a beszámolási időszakban a 
saját tőke kis mértékű növekedését is elérni.
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Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, 
amelyek az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott 
célok megvalósításával kapcsolatosak:
— Tudományos tevékenység, kutatás
— Nevelés, oktatás, képességfejlesztés
— Kulturális örökség megóvása

összesen

Költségvetési szervtől kapott támogatás

Az Alapítvány a 2003. évben költségvetési szervtől vagy 
alaptól nem kapott támogatást.

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás

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

Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Az Alapítvány 2003. évi működését az Alapszabályában 
rögzített és a fentiekben részletezett közhasznú tevé
kenységek végzése jelentette (tudományos díj, tanulmányi 
verseny támogatása, az ELGI történetét bemutató könyv 
elkészítése, konferenciákra történő utaztatás, tudomány- 
történeti emlékek gondozása).

Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása zökkenőmentes 
volt, minden számláját határidőre kifizette, készpénz- 
forgalmában fennakadás nem volt, vállalkozási tevé
kenységet nem folytatott.

Budapest, 2004. március 23.

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány
kuratóriuma

FELHÍVÁS A JUBILEUMI KIADVÁNYOK ÁTVÉTELÉRE

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Geofizikusok Egyesülete fennállásának 50. évfordulója alkalmából megjelent „50 éves a 

Magyar Geofizikusok Egyesülete” című 328 oldalas, igen sok fényképpel ellátott emlékkönyvet és a 

Magyar Geofizika ugyancsak erre az alkalomra, kivételesen színes ábrákkal megjelent jubileumi 

különszámát számos Tagtársunk még nem vette át.

E két kiadványt minden Tagtársunk térítésmentesen megkaphatja (aki az április 27-i ünnepi tudományos 

ülésen részt vett, személyesen vehette át). A jelentős postaköltségre tekintettel azonban csak akkor tudjuk a 

kiadványokat postai úton eljuttatni, ha Tagtársunk a postaköltséget átvállalja. Ebben az esetben kérjük, 

hogy jelezze a titkárságon megrendelési szándékát. Az utánvéttel történő küldés költsége — a postaköltség 

és a csomagolás költsége — 1200 Ft.

A két kiadvány természetesen továbbra is átvehető személyesen (vagy ismerősét, kollégáját megkérve) 

az Egyesület titkárságán előzetes telefonbejelentkezés után.

Címünk: Budapest, II., Fő u. 68., I. em. 113.

Telefon: (1) 201 9815

Tisztelettel várja jelentkezésüket

az MGE elnöksége
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