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A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány 
közgyűlési beszámolója 2010-ben

Bevételeink 2009-ben:
Kamatbevételek 511.084,– Ft
Személyi jövedelemadó 1%-ai 113.656,– Ft
Egyéb bevétel 848,– Ft
Összesen 625.588,– Ft

Tervezett és tényleges kiadásaink 2009-ben:

Kiadásfajta Terv (eFt) Tény (eFt)
Ifjúsági ankét 0 0
„Év cikke” 110 111
Nyugdíjastalálkozó és -kirándulás 500 427
Szociális támogatások 1600 1420
Ösztöndíjak 600 510
Tankönyvkiadás támogatása 500 500
Egyéb kiadások 390 301
Összesen 3700 3269

2009. végén 3.224,– eFt maradt számláinkon, kasszánkban.

A 2010-es tervek:

Kiadásfajta Tervezett költség (eFt)
Ifjúsági ankét 200
Év cikkei 112
Nyugdíjas találkozó és kirándulás 500
Szociális támogatások 1500
Ösztöndíjak 600
Egyéb 328
Összesen 3240

Az eddigiekből az látszik, hogy a 2010-re tervezett kiadá-
saink valamivel magasabbak, mint a 2009-es maradvá-
nyunk. Azonban amikor Egyesületünk létrehozta alapítvá-
nyunkat, egyszersmind úgy döntött, hogy a mindenkori éves 
nyereség 10%-át az alapítványunknak utalja. Ez 2010-ben 
valamivel több mint 200 eFt. Ugyanakkor pályázatot nyúj-
tottunk be a Nemzeti Civil Alaphoz is, amelyről ugyan dön-
tés még nem született, de írásunk van arról, hogy „formai 
szempontból érvényesnek nyilvánították”.

Ugyanakkor ezennel is megemlítem, hogy írásos kére-
lemmel is fordulunk azokhoz a geofi zikusokat is foglalkoz-
tató cégekhez, amelyek a Magyar Geofi zikusok Egyesületét 
vagy az ELGI múzeumának létrehozását támogatták, hogy 
mérlegeljék, szükséges és hasznos-e az alapítványunk mű-
ködése. Ha ezt fontosnak tarják, valamint lehetőségeik is 
engedik, akkor támogatásukat kérjük. Ha ez nem jár ered-
ménnyel, akkor a 2010-es esztendő az alapítvány utolsó 
éve.

A kérdés eldöntéséhez tekintsük át röviden az elmúlt két évtizedet

Alapítványunkat a Magyar Geofi zikusok Egyesülete (MGE) 
1990-ben 300 eFt-os törzstőkével alapította, és a Fővárosi 

Bíróságon jegyezték be. Az alapítványt az alapító megbízá-
sából a 9 tagú Kuratórium vezetette. A befolyó összegeket 
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csak államilag garantált módon lehetett elhelyezni és kama-
toztatni, valamint felhasználni is csak a kamatbevételeket 
lehetett.
Az alapítvány kiemelt céljai közt az alábbiakat olvashattuk:
 – a 36 éven aluli geofi zikusok műszaki, tudományos isme-
reteinek bővítését szolgáló kiadások (továbbképzések, 
szakmai konferenciákon való részvétel) támogatása,

 – rászorulók szociális támogatása,
 – szakcikkek jutalmazása, szakmai konferenciák, rendez-

vények támogatása.

Mindezekben a juttatásokban akkor még csak az MGE tag-
jai részesülhettek.
A Kuratórium tagjait az MGE közgyűlése 3 évente újravá-
lasztotta.
1999-ben az alapítványok működését államilag szabályoz-
ták (Ptk. 74/A). Ennek következményeként alapítványunk 

az új alapító okirat szerint „Közhasznú szervezet”-ként mű-
ködhet. Az új szabályok alapvető céljainkat megőrizték, de 
bizonyos változtatásokat megköveteltek. Ezek közül a leg-
lényegesebbek:

 – az alapítványnak nyitottnak kell lenni, azaz nem köthet-
jük ki az MGE tagságot,

 – a Kuratórium tagjainak megbízása határozatlan időre szól,
 – a Kuratórium felhasználhatja az alapítvány teljes vagyo-

nát (nemcsak a kamatbevételeket),
 – évente közhasznúsági jelentést kell készíteni, és azt pub-

likálni kell,
 – felügyelőbizottságot kell létrehozni,
 – az alapítvány javára felajánlhatók a személyi jövedelem-

adó 1%-ai is,
 – ugyanakkor már korábban megtiltotta a törvény, hogy ál-

lami intézmények alapítványokat anyagilag támogassa-
nak.

Ezek után tekintsük át anyagi helyzetünk alakulásának leglényegesebb adatait! Az alaptőke, a kamatbevételek, a kiadá-
sok, és a záró pénzeszközök alakulása:

Év Alaptőke
(eFt)

Kamat
(eFt)

Kiadás
(eFt)

Záró pénz-
eszközök (eFt)

1990 2770 222 0 2992
1991 5790 1134 104 7042
1992 6510 2617 1070 9309
1993 6830 1835 1464 10000
1994 7270 1817 757 11500
1995 7644 2281 1655 12500
1996 8036 3286 1617 14561
1997 8344 3101 2878 15092
1998 9697 2786 2422 16809
1999 10102 2229 2208 17325
2000 10469 1789 2964 16427
2001 10535 1812 2705 15600
2002 10535 1099 3427 13272
2003 10535 735 2113 12141
2004 10535 1323 2778 11064
2005 10199 592 2710 10199
2006 9304 448 2777 9304
2007 8003 74 3101 8003
2008 5813 322 3671 5813
2009 3224 511 3269 3224
Összesen 30013 43690

A táblázatból megállapíthatjuk, hogy 43,69 MFt-t költ-
hettünk 20 év alatt, és ezt mindenek előtt a 30 MFt-s kamat-
bevétel tette lehetővé.

A táblázat utolsó oszlopából megállapítható, hogy az első 
veszteséges év, amikor az alapítvány pénzeszközei csök-
kenni kezdtek, az a 2000-es év volt. Azóta minden évben 
csökkent, eleinte 1–1,5 MFt körüli összegekkel, majd az 
utolsó években 2 MFt-nál is jobban.

Ha az alaptőke oszlopot vizsgáljuk, az látható, hogy 
2004-ig ez még nem csökkent, noha 2001-től már nem is 
növekedett. Azonban a korábbi években a kiadásoknál na-
gyobb bevételek egy olyan többletet halmoztak fel, amely 
miatt – bár már 2000-től nagyobbak a kiadások, mint a be-
vételek – még az alaptőkéhez nem kellett hozzányúlni. Vé-
gül is az alaptőke csökkenése 2005-ben kezdődött. Ettől 
kezdődően az alaptőke és a záró pénzeszköz azonos érték.
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Talán érdemes még megnéznünk, hogy fő célkitűzéseink-
re, a szociális segélyekre és az ösztöndíjakra mennyit köl-

töttünk. Legalapvetőbb céljaink, a szociális támogatások és 
az ösztöndíjak alakulása:

Év Szociális támogatá-
sok összege (eFt)

A szociális támogatás-
ban részesülők száma

A kifi zetett ösztöndí-
jak összege (eFt)

Az ösztöndíjban 
részesülők száma

1990 0 0 0 0
1991 50 7 0 0
1992 284 14 709 9
1993 350 16 593 7
1994 415 26 142 4
1995 615 21 497 10
1996 795 23 359 5
1997 1030 28 1134 12
1998 1100 27 501 7
1999 1200 24 430 15
2000 1385 29 460 13
2001 1300 27 558 7
2002 1407 29 667 7
2003 1350 21 0 0
2004 1500 24 497 4
2005 1500 19 360 3
2006 1500 24 340 4
2007 1605 24 440 3
2008 1600 22 240 2
2009 1420 22 510 6
Összesen 20406 8437

A szociális támogatásokat eleinte viszonylag kevesen 
vették igénybe, de 1997-től egyre többen (évente maximum 
27–29 fő), majd az utóbbi években ismét kevesebben. A ki-
fi zetett segélyeknél az elbírálás fő szempontja az államilag 
meghatározott létminimum volt, másrészt a kiosztott össze-
gek fordított arányban voltak a segélyben részesülők egy 
főre eső jövedelmével, noha egyes esetekben (hosszas és 
költséges orvosi kezelések, halálesetek alkalmával) a Kura-
tórium esetileg bírálta el a támogatás mértékét. Az évente 
betervezett segély teljes összegét az infl ációhoz igazodva 
növeltük.

Érdemes megjegyezni, hogy az alapítvány 20 évnyi ösz-
szes kiadásának (43.690,– MFt) az összesen kifi zetett szoci-
ális segélyek (20.406,– MFt) csaknem a felét (46,7%-át) 
teszik ki.

Az alapító szándéka szerinti másik fő támogatási terület 
az ösztöndíjak csoportja. Itt általában külföldi konferencián 
való részvételt támogattuk, ha az illetőnek előadását elfo-
gadta a rendezőbizottság továbbá, ha intézménye is támo-
gatta, kiutazását javasolta. Néhány esetben doktoranduszok 

külföldi tanulmányútjához járultunk hozzá, esetleg egyete-
mi hallgatók hazai szakmai rendezvényeken való részvéte-
lét segítettük. Az ösztöndíj összegét minden esetben a szük-
ség mértéke határozta meg. (Részvételi díj, utazási vagy 
szállásköltség stb.) Lényeges azonban, hogy egyetlen, szak-
mai körökből érkező kérelmet sem utasítottunk el. Mégis 
úgy tűnik, hogy a vártnál sokkal kevesebb igény merült fel. 
20 év alatt az összes kifi zetett ösztöndíj 8.437,– MFt volt, 
összkiadásunknak 19,3%-a.

Alapítványunk a fő célkitűzésein kívül az alapító okirat-
ban rögzített egyéb célokat is támogatott. Ezek közül meg-
említjük az évente megrendezett Ifjúsági Ankétot és más 
szakmai konferenciákat, az egyetemi tankönyvkiadást, az 
Egyesületünk Tudományos Bizottsága által arra érdemes-
nek tartott szakmai cikkek szerzőinek jutalmazását, vala-
mint nyugdíjastalálkozókat és -kirándulásokat. (Ezek az 
össz kiadásoknak mintegy negyedét teszik ki).

Egyéb kiadásaink (posta, nyomtatvány, bank, teljes pénz-
ügyi adminisztráció stb.) az összkiadások 10%-át sem ér-
ték el.

Nemesi László


