Magyar Geofizikusok Egyesülete

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány
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 Magyar Geofizikusok Egyesületének lapjában, a Magyar Geofizikában
megjelentetünk (lásd a melléklet táblázatokat).

A költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült.
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mérleg forrás oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányrendelet szerinti
tagolását jelenti. A források az alapításkor (1990 áprilisában)
300 eFt-ot tettek ki. Ez a támogatások és kamatok révén, a cél
szerinti juttatások ellenére is 1997-ig növekedett, majd néhány

évig stagnált, és jelentősebb támogatások hiányában – a banki
kamatok csökkenésének következtében is – 2000-től csökken.
Mint a mellékelt kimutatásból is látható, ez a csökkenés 2008ban: 2,150 MFt, 2009-ben: 2,643 MFt. 2009. végén pénzeszközeink összege: 3,224 MFt.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kiadásfajta

Tervezett összeg (eFt)

Tényleges kifizetés (eFt)

0
110
500
600
1600
500
390
3700

0
111
427
510
1420
500
301
3269

Ifjúsági Ankét
Az év cikkeiért
Nyugdíjastalálkozó és -kirándulás
Ösztöndíjak
Szociális támogatások
Tankönyvkiadás
Egyéb (posta, könyvelés stb.)
Összesen

Megtakarítás (a tervezetthez képest): 431 eFt.

Kimutatás a kapott támogatásról
2009-ben 113.656,– Ft folyt be személyi jövedelemadó 1%-okból, és 848,– Ft egyéb bevételünk volt, amelyet 511.084,– Ft

kamatbevétel egészített ki. Így az összes bevételünk: 625.588,– Ft
volt.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról
A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Alapítványunknak vállalkozói tevékenysége nem volt.
Alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően közhasznú tevékenységünk lényege hasonlóan a korábbi évekhez, így 2009-ban
is, néhány alapvető tevékenységre korlátozható. Legjelentősebb
kiadásunk szociális segélyek folyósítását jelenti olyan (többnyire
nyugdíjas) kollégáknak, akiknek alacsony nyugdíjuk a napi rezsi-,
gyógyszer- és élelmezési kiadásaikat is alig fedezi. A rendkívüli
események, egy kórházi ápolás, egy fűtőberendezés meghibásodása, egy haláleset megoldhatatlan problémákat jelentenek.
Ezen kívül ebben az évben is támogattuk a nyugdíjas geofizikusok szakmai kirándulását és kulturális rendezvényét, most éppen a Vértesben, ahol a kulturális érdekességek mellett az oroszlányi Bányászati Múzeumot látogatták meg.
Korábbi években jelentős volt a tehetséges, 36 éven aluli kolBudapest, 2010. április 16.
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légák támogatása ösztöndíj formájában, akiknek előadását külföldi konferenciák szervezőbizottsága elfogadta, de egyetemük, állami intézményük nem tudta biztosítani a részvételi díjat, az utazási költséget. 2009-ban hat ifjú kolléga kért és kapott támogatást.
Kis Károly egyetemi tankönyvének kiadását 500 eFt-tal támogattuk.
A szakmai képzések érdekében 2009-ban is terveztük a
Geofizikusok Egyesülete Ifjúsági Ankétjének támogatását is,
amelynek jelentős részét a MOL és a Magyar Geofizikusok
Egyesülete biztosította, így a mi hozzájárulásunkra nem volt
szükség.
Az éves gazdálkodás során minden számlánkat határidőre kifizettük, a készpénzforgalomban fennakadás nem volt.
Magyar Geofizikusokért Alapítvány Kuratóriuma,
Nemesi László elnök
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