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A Magyar Geofizikusok Egyesülete
2009. évi közhasznúsági jelentése
A jelentést az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-ban meghatározott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze.
Számviteli beszámoló
Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amelyet a rendelet szerint az Egyesületünk lapjában jelentetünk meg.
A költségvetési támogatás felhasználása
Az Egyesület 2009. évben költségvetési támogatást nem kapott.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mérleg
forrás oldalán jelzett saját tőke – mint az Egyesület vagyona
– változását mutatja be. így az 1991. december 31-i állapothoz képest (rendeletileg megállapított alapítói vagyon) a

saját tőke a tárgyévi eredmény növekedése következtében a
múlt évihez képest növekedett. A közhasznúsági eredmény
növekedésének következtében a mérleg szerinti főösszeg is
nőtt.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
A kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, amelyek az egyesület által a cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott
pénzbeli juttatásokkal kapcsolhatók össze. Ezek a következők voltak:
915.000,– Ft
103.000,– Ft
1.875.000,– Ft

az Egyesület által alapított kitüntetések díjai,
a társadalmi jutalmak,
lapkiadásra fordított összeg.

Kimutatás a kapott támogatásokról
A bevételek között támogatásként kapott összegek és a támogatók:
MOL Nyrt.
NCA pályázat
MECSEKÉRC Zrt.
MECSEK-ÖKO Zrt.
A támogatók mindegyikétől egy adott cél megvalósítása
(lapkiadáshoz való hozzájárulás, vándorgyűlés támogatása,
ifjúsági ankét rendezése, soproni IAGA konferencia támogatása és utazások), vagy az egyesületnek az alapszabály-

4.950.000,– Ft,
1.300.000,– Ft.
500.000,– Ft,
500.000,– Ft.
ban rögzített tevékenysége működési költségeihez való hozzájárulásként kaptuk a fenti összegeket. A támogatásokat a
kijelölt célok elérése érdekében használtuk fel.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól
A vezető tisztségviselők 0 Ft juttatásban részesültek.
Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az elmúlt évek tevékenységéhez hasonlóan az alapszabályban
rögzített közhasznú tevékenységek jelentették a 2009. évi
működés lényegét. Vállalkozási tevékenységünk nem volt.

Az éves gazdálkodás során az Egyesület minden számláját
határidőre fizetni tudta, készpénzforgalmában fennakadás
nem volt.

Budapest, 2010. április
Az MGE Elnöksége
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