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A MAGYAR GEOFIZIKUSOKÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA 

Kedves Kollégák! 

Amint ezt évek óta mondjuk, közhasznú alapítványunk 
pénzeszközei egyenletesen fogynak. Ennek ellenére kilenc-
tagú Kuratóriumunk álláspontja változatlan, azaz addig 
segítünk, amíg tudunk. Úgy gondoljuk a két legfontosabb 
terület, amit segítenünk kell, az egyrészt a magyar geofizi-
ka alapjait, nemzetközi hírnevét megalapozó, de mára már 
nyugdíjas és sokszor anyagi gondokkal küzdő idős korosz-
tály szociális támogatása, másrészt a feltörekvő ifjúság, 
akiknek tevékenységét, oktatását, tanulmányútjait, konfe-
rencia részvételi lehetőségeit kell elősegítenünk. 

Ezek előrebocsátása után először nézzük meg, hogy ala-
kultak tervezett és tényleges kiadásaink, majd tekintsük át 
bevételeink és kiadásaink viszonyát, és végeredményben az 
alapítvány jelenlegi anyagi helyzetét. Majd a 2009-es 
pénzügyi tervünket. 

A 2008-as pénzügyi kiadások tervezett és tényleges adatai: 

Kiadás fajta 
Tervezett  

összeg 
eFt 

Tényleges  
kifizetés 

eFt 
Ifjúsági Ankét 220 0 
Az év cikkeiért 110 111 
Nyugdíjas találkozó és  
kirándulás 

500 467 

Ösztöndíjak 670 240 
Szociális támogatások 1600 1600 
Egyéb (posta, könyvelés 
stb) 

400 253 

Nem tervezett kiadások 0 1000 
Összesen 3500 3671 

 
A tervezett és a tényleges kiadások között talán nincs lé-

nyeges különbség, de mégis szükségesnek érzünk bizonyos 
magyarázatokat: 
1. Az ifjúsági ankét megrendezéséhez végül is nem volt 
szükség az alapítványunk támogatására, mert ez megoldó-
dott más forrásokból és Egyesületünk nem kérte tőlünk a 
segítséget. 
2. Ösztöndíjkérelmet nem utasítottunk el, de több igény 
nem merült fel. 
3. A nyugdíjas találkozó és kirándulás a tervezettnél vala-
mivel kisebb összegből megvalósult, köszönhetően egyesü-
letünk régi (ACZÉL Etelka) és új (REZESSY Géza) szenior 
bizottsági vezetőinek és a jó szervezésnek. 
4. A szociális támogatásoknál azt az összeget költöttük el, 
amit terveztünk. 
5. Egyéb költségeink is alatta maradtak a tervezettnél. 
6. Nem terveztük a 2009-es soproni IAGA konferencia 
szervezésének, előkészületeinek támogatását. Az MTA 
GGKI a MOL-tól kért, és kapott támogatást, amit alapítvá-
nyunkon keresztül kívántak a szervezőbizottság rendelke-
zésére bocsátani. — Az összeg alapítványi pénztárunkba 
befolyt és a befizető MOL kívánságának megfelelően to-
vábbítottuk ezt a soproni intézetnek. Ebben az egészben 

csak az sajnálatos, hogy így alapítványunk gyakorlatilag 
kimaradt a szokásos MOL támogatásokból. 

Az előzőek után tekintsük át bevételeinket: 
Támogatások: MOL Nyrt. IAGA kongresszus: 1000 eFt 
Pályázat: Nemzeti Civil Alapprogram: 150 eFt 
Kamatbevételek: 322 eFt 
Személyi jövedelemadó 1%-ából: 46 eFt 
Magánbefizetés: 3 eFt 
ÖSSZESEN: 1521eFt 
Végeredményben a 2008. évi összes kiadás: 3671 eFt 
Az összes bevétel: 1521 eFt 
A veszteség: 2150 eFt 

Mindezek után Alapítványunknak még 5813 eFt-ja 
volt 2008 dec. 31-én. 

Végül Alapítványunk Kuratóriuma 2009. április 1-én el-
készítette 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint: 

Tervezett kiadások 2009-ben 

Kiadás fajta 
Tervezett összeg 

(eFt) 
Év cikkei 110 
Nyugdíjas találkozó és kirándulás 500 
Szociális támogatások 1600 
Ösztöndíjak 600 
Tankönyvkiadás 500 
Egyéb (könyvelés, posta stb.) 390 
Összesen 3700 

A tervezett költségekkel kapcsolatban a Kuratórium egy 
olyan döntést is hozott, hogy — tekintettel a gazdasági vál-
ságra — ha szükséges, a szociális támogatások keretössze-
gét, konkrét egyedi elbírálások után esetleg módosíthatja. 

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2008. évi 
közhasznúsági jelentése 

A jelentést az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-ban meg-
határozott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze. 

Számviteli beszámoló: Elkészítettük az egyszerűsített 
éves beszámolót, amit a Magyar Geofizikusok Egyesületé-
nek lapjában, a Magyar Geofizikában megjelentetünk (lásd 
a melléklet táblázatokat). 

A költségvetési támogatás felhasználása: Alapítványunk 
költségvetési támogatásban nem részesült. 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról: A vagyon felhasz-
nálásával kapcsolatos kimutatás a mérleg forrás oldalának a 
8/1996. (I. 24.) sz. kormányrendelet szerinti tagolását jelenti. 
A források az alapításkor (1990 áprilisában) 300 eFt-t tettek 
ki. Ez a támogatások és kamatok révén, a célszerinti juttatá-
sok ellenére is 1997-ig növekedett, majd néhány évig stag-
nált és jelentősebb támogatások hiányában — a banki kama-
tok csökkenésének következtében is — 2000-től csökken. 
Mint a mellékelt kimutatásból is látható ez a csökkenés 
2006-ban 785 eFt, 2007-ben 1.300 eFt, 2008-ban 2.150 eFt. 
2008. végén pénzeszközeink összege: 5.813 eFt. 
Kimutatás a célszerinti juttatásokról: lásd az 1. táblázatot. 
Megtakarítás (a tervezetthez képest): –171 eFt  

Kimutatás a kapott támogatásról: 2008-ban a MOL-tól 
1.000 eFt-t, az NCA pályázaton 150 eFt-ot nyertünk. Ezen 
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bevételeinket még 322 eFt kamat és 49 eFt egyéb bevétel 
egészítette ki. Így az összes bevételünk: 1.521 eFt volt. 

 

 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról: A veze-
tő tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek. 

Beszámoló a közhasznú tevékenységről: Alapítvá-
nyunknak vállalkozói tevékenysége nem volt. 
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Alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően, köz-
hasznú tevékenységünk lényege (hasonlóan a korábbi 
évekhez) 2008-ban is néhány alapvető tevékenységre korlá-
tozható. Legjelentősebb kiadásunk szociális segélyek fo-
lyósítását jelenti olyan (többnyire nyugdíjas) kollégáknak, 
akiknek alacsony nyugdíjuk a napi rezsi, gyógyszer, és 
élelmezési kiadásaikat is alig fedezi. A rendkívüli esemé-
nyek, egy kórházi ápolás, egy fűtőberendezés meghibáso-
dása, egy haláleset megoldhatatlan problémákat jelentenek. 

Ezen kívül ebben az évben is támogattuk a nyugdíjas geofi-
zikusok szakmai kirándulását és kulturális rendezvényét, most 
éppen Sümegen, ahol a kulturális érdekességek mellett a Du-
nántúli-középhegységben a korábbi évtizedekben folyt főként 
bauxit- és barnaszén-kutatási eredményeket tekinthettük át. 

Korábbi években jelentős volt a tehetséges 36 éven aluli kol-
légák támogatása (ösztöndíj), akiknek előadását külföldi konfe-
renciák szervezőbizottsága elfogadta, de egyetemük, állami 
intézményük nem tudja biztosítani a részvételi díjat, az utazási 
költséget. 2008-ban két ifjú kolléga kért és kapott támogatást. 

A szakmai képzések érdekében 2008-ban is terveztük a 
Geofizikusok Egyesülete Ifjúsági Ankétjének támogatását 
is, ezt azonban jelentős részben a MOL és a Magyar Geofi-
zikusok Egyesülete biztosította, így a mi hozzájárulásunkra 
nem volt szükség. 

Az éves gazdálkodás során minden számlánkat határidő-
re kifizettük, a készpénzforgalomban fennakadás nem volt. 

Budapest, 2009. április 16. 

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány Kuratóriuma 
Nemesi László elnök 


