Magyar Geofizikusok Egyesülete

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány
közgyűlési beszámolója 2011-ben

Egy éve úgy ítéltük meg, hogy ha nem történik lényeges
változás, ha nem kapunk jelentősebb támogatást, akkor a
2010-es esztendő az Alapítvány utolsó éve. Megpróbáltunk
megkeresni minden olyan jelentősebb magyarországi céget,
amelyek geofizikusokat foglalkoztatnak, vagy amelyek mai
sikereiben is szerepe van vagy volt a hazai geofizikai kutatásoknak, vagy éppenséggel olyan szervezetek, intézmények, amelyek a rendszerváltás után lecsökkent geofizikai
kutatási tevékenység miatt a geofizika területéről távozni
kényszerült kutatókból alakultak. Mint a következő táblázatból látni fogják egyedül a Geo-Log Kft.-től kaptunk

pénzt, de meg kell említenünk az ELGOSCAR Kft.-t is,
amely Gyöngyösorosziban gáláns ebéddel, étellel-itallal látták el a telephelyüket meglátogató 53 fős nyugdíjas csoportot, amint erről a Magyar Geofizika 2010/3. számában is
beszámoltunk. Ezúton is köszönjük a Magyar Geofizikusok
Egyesületének, valamint azoknak a kollégáknak támogatását, akik külön összegekkel segitettek, vagy a személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlották fel. Köszönjük a Nemzeti
Civil Alap segítségét is. Végeredményben bevételeink a következőképp alakultak.

Bevételeink 2010-ben:
Kamatbevételek
Személyi jövedelemadó 1%-ai
Nemzeti Civil Alap
Geo-Log Kft.
Geofizikusok Egyesülete
Magánszemélyek
Egyéb bevétel
Összesen

479.810,– Ft
128.426,– Ft
100.000,– Ft
40.000,– Ft
252.200,– Ft
12.000,– Ft
359,– Ft
1.012.804,– Ft

Tervezett és tényleges kiadásaink 2010-ben:
Kiadásfajta
Ifjúsági Ankét
„Év cikke”
Nyugdíjastalálkozó és -kirándulás
Szociális támogatások
Ösztöndíjak
Egyéb kiadások
Összesen

Terv (eFt)
200
112
500
1500
600
328
3240

Tény (eFt)
200
127
245
1415
215
191
2393

Összefoglalva:
2010. évi bevétel
2010. évi kiadás
2010. évi eredmény

1.012.804,– Ft
2.393.560,– Ft
–1.380.756,– Ft

Végeredményben 2010. végén Alapítványunk összes maradéka: 1.783.050,– Ft.
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Mindezek után megállapíthatjuk, hogy az Alapítványunk
életében egy korszak mindenképpen lezárult. Ha nem is kell
megszűnnünk – mint ahogy ezt a 2010-es közgyűlési beszá-

molóban vészjóslóan említettem –, olyan mértékű támogatásokat 2011-ben semmiképp sem tervezhetünk, mint a korábbi évtizedekben.

A Kuratórium döntésa alapján a 2010-es tervek:
Kiadásfajta
Ifjúsági Ankét
Ösztöndíjak
Nyugdíjas találkozó és -kirándulás
Szociális segélyek
Működési költség
Összesen

A korábbi évekkel összehasonlítva megállapíthatjuk,
hogy 2011-ben a felét sem tervezhettük szokásos kiadásainknak. Úgy éreztük, hogy a megtakaríthatatlan minimális
működési költségen túl a pénz egyik felét az idősebbeknek,
a másik felét a fiataloknak kell szánnunk. A nagyon népszerű nyugdíjaskiránduláshoz is legfeljebb csak az utazási
költségeket tundnánk finanszirozni, és az egyéb (pl. az ebéd,
belépődíj) költségeit a résztvevőknek kellene állni. Sajnos
szociális segélyekre így a korábbiaknak csak mintegy a har-

Tervezett összeg (eFt)
200
400
200
400
200
1400

mada jutna. Egyesületünk Tudományos Bizottsága által
odaítélt „Év cikkei” díjakat pedig az idén egyáltalán nem
tudjuk biztosítani.
Természetesen az idén is kérünk minden korábbi támogatónkat, és mindazon cégeket és magánembereket, akik
céljainkkal egyetértenek, hogy ha tehetik, támogassanak
bennünket az idén is. A támogatóinknak meg mindezt előre
is köszönjük, és szívesen vesszük javaslataikat, véleményüket további tevékenységünket illetően.
Nemesi László
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