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Az Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány
2010. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Bíróság, az általa 8.Pk.64305/2. nyilvántartási 
 számon (1990. 11. 30.) bejegyzett Eötvös Loránd Geofi zikai 
Alapítványt az 1997. évi CLVI. tv. 22. § (3) bekezdés alapján 
12.Pk.64305/6. nyilvántartásba vételi számon (1999. 11. 15.) 

közhasznú szervezetté minősítette. A közhasznú szervezet a 
fent megnevezett törvény 19. § (1) bekezdés alapján köteles, 
éves beszámolójának jóváhagyásával egyidejűleg, közhasznú-
sági jelentést készíteni.

Számviteli beszámoló
A 219/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint az Alapítvány 
egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett. A hivatkozott 
rendeletnek megfelelően elkészítettük és mellékeljük a beszá-

moló alapjául szolgáló 2010. évi mérleget és eredmény kimuta-
tást (nyilvánosságra kerül a Magyar Geofi zika c. folyóiratban).

A költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány nem részesült költségvetési támogatásban a beszámolási időszakban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A vagyon változását mutatja be a mellékelt táblázat, amely a 
mérleg forrásoldalának a 219/1998. (XII. 30.) sz. Kormányren-
delet szerinti tagolásában készült. A táblázat bemutatja az Ala-
pítvány forgóeszközeinek és saját tőkeállományának – beleért-
ve az alapítói vagyon mértékét is – névérték szerinti helyzetét 

2010. december 31. állapot szerint. Értékpapírjaink 54,2%-ban 
a K&H Bank által kezelt, alacsony kockázatú alapokban és 
45,8%-ban a K&H Bank által kezelt, kockázatot hordozó ala-
pokban történt befektetéseket testesítenek meg.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kiadásaink közül azokat a tételeket soroljuk ide, amelyek az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott célok megva-
lósításával kapcsolatosak:

Tudományos tevékenység, kutatás 904.502,– Ft
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés 199.638,– Ft
Kulturális örökség megóvása 55.000,– Ft
Összesen 1.159.140,– Ft

Kimutatás a kapott támogatásokról
Az Alapítvány a 2010. évben költségvetési szervtől vagy alap-
tól nem kapott támogatást. Az APEH-tól a SZJA 1%-okból 

93.654,– Ft támogatás érkezett Alapítványunkhoz. Egyéb tá-
mogatásban nem részesült Alapítványunk 2010-ben.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról
Az Alapító Okiratnak megfelelően, semmilyen juttatásban nem részesültek a tisztségviselők.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Alapítvány 2010. évi működését az Alapszabályában 
rögzített és a fentiekben részletezett közhasznú tevékeny-
ségek végzése jelentette (konferenciákra történő utaztatás, 
rangos nemzetközi szakmai folyóiratokban szakcikkek meg-
jelen tetése és lektorálása).

Külön szeretnénk kiemelni a Miskolci Egyetemen az 
Aranydiplomás mérnökök díjazásának és az Eötvös Loránd 
fi zikaverseny (Celldömölk, Vas megye) támogatását. Ha-
gyományápolás keretében 2010-ben is részt vettünk Eötvös 
Loránd sírjának koszorúzási megemlékezésén, és megszer-

veztük a Pro Geophysica díjátadást. Segítséget nyújtottunk 
a Miskolci Egyetemnek a 2011. évi középiskolai földtudo-
mányi verseny részvevői körének bővítésében (határon túli 
magyar iskolák bekapcsolása a Rákóczi Szövetség segítsé-
gével).

Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása zökkenőmentes 
volt, minden számláját határidőre kifi zette, készpénzfor-
galmában fennakadás nem volt, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. Tartozása, köztartozása nincs.

Budapest, 2011. április 15.                         Eötvös Loránd Geofi zikai Alapítvány Kuratóriuma,
   Pályi András elnök
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