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A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány 
közgyűlési beszámolója

A 2011-es év Alapítványunk működésének 23. esztendeje 
volt. Az év elején Kuratóriumunk úgy döntött, hogy várható 
bevételeink és tervezett kiadásaink kérdésében a korábbi 
évekhez képest változtatnunk kell. Vagyonunk ugyanis 
2000-től kezdve folyamatosan csökkent, és a 2011-es év 
elején mindössze 1,8 MFt-tal rendelkeztünk. Nem tervez-
hettük hát az utóbbi évtizedben szokásos 3 MFt körüli ki-
adásokat, sőt ennek még a felét sem. Ez azt jelentette, hogy 
az alapítványokra általában nem jellemző alacsony műkö-
dési költségek megkurtítását ugyan már nem láttuk reális-
nak, de a két fő kiadási csomagot, a szociális segélyeket, 

valamint az ifjúsági rendezvények és ösztöndíjak költségeit 
bizony felére-harmadára csökkentettük év elejei terveink-
ben. Ezeket az egy évvel ezelőtti közgyűlésen ismertettünk 
is, és kértük korábbi támogatóinkat, továbbá a geofi zikuso-
kat foglalkoztató cégeket, hogy ha tevékenységünk elfogad-
ható számukra – és anyagi lehetőségeik is lehetővé teszik –, 
támogassanak bennünket. Legnagyobb örömünkre ez a ké-
rés meghallgatásra talált, és a korábbi éveknél lényegesen 
nagyobb bevételre tettünk szert, amit minden támogatónk-
nak ezúton is köszönünk.

Bevételeink 2010-ben a következőképp alakultak:

Kamatbevételek 64 eFt
Személyi jövedelemadók 1%-ai 199 eFt
MOL 800 eFt
Geo-Log Kft. 40 eFt
ELGOSCAR Kft. 180 eFt
Eötvös L. Alapítvány 100 eFt
Magánszemélyek 59 eFt
Geofi zikusok Egyesülete 53 eFt
Összesen 1.495 eFt

A fentiekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az 
ELGOSCAR Kft. a fenti összeget kifejezetten a szenior-
kirándulás költségeire szánta, az Eötvös Alapítvány pedig 
kifejezetten szociális segélyre.
  Tervezett és tényleges kiadásaink alakulása a mellé-
kelt közhasznúsági jelentésben táblázatosan is megtalál-
ható.
  Végeredményben megállapíthatjuk, hogy az ifjúsági 
an két az egyetlen tétel, amely esetén a tervezett és a 
tényleges kifizetés megegyezik. Az ösztöndíjak esetében 
ki kell hangsúlyozni, hogy senkit sem utasítottunk el, de 
mindössze egyetlen kérelem érkezett hozzánk, ami még 
fennállásunk óta nem fordult elő. Az egyetlen kérelem 
ráadásul az év elején jelentkezett, és ekkor még nem 
mertünk eléggé nagyvonalúak lenni. A nyugdíjastalálkozó 
és -kirándulás költségeit ugyan túlléptük, de a tervezés-
kor még nem számíthattunk az ELGOSCAR jelentős, 
célzott támogatására, amely nélkül a felmerült költségek 

egy részét minden résztvevőnek magának kellett volna 
állnia.
  A tervezett összeg legjelentősebb túllépése a szociális 
segélyek rovatában látható. Ehhez el kell mondanunk, 
hogy erről a Kuratórium 2011. december 6-án döntött, is-
merve már az Eötvös Alapítvány célzott támogatását, a 
tervezettnél kisebb ösztöndíjkiadásokat és a vártnál maga-
sabb bevételeket, de ez az összeg sajnos még így is közel 
fele a korábbi években kiosztott segélyeknél.
  Végeredményben hosszú évek után a 2011-es évet úgy 
zárhattuk, hogy bevételünk 6 eFt-tal több volt, mint kiadá-
sunk, és ezt ismételten csak megköszönni tudjuk a támo-
gatóknak. A 2012-es terveink azonban nem lehetnek na-
gyobbak, mint az előző évé, de örömmel jelenthetjük, 
hogy – ha szerényebben is – de továbbra is működhetünk, 
pénzeszközeink az elmúlt évi zárással gyakorlatilag meg-
egyezőek: kereken 1,8 Mft, és a további lehetőségek is 
csak támogatóink nagylelkűségén múlnak.
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2012-es terveink a következők:

Kiadásfajta Tervezett összeg (eFt)
Ifjúsági ankét 200
Ösztöndíjak 400
Nyugdíjastalálkozó és -kirándulás 200
Szociális segélyek 400
Működési költség 200
Összesen 1.400

Végül szeretném még kérni a jelenlévők segítségét bü-
rokratikus problémáink megoldásában. Alapítványunk hi-
vatalos címe ugyanis még mindig a Fő utcai METESZ 
Székház, ami gyakorlatilag már nem működik, és az oda 
küldött leveleink néha el is vesznek, jobb esetben későn ér-
keznek hozzánk. Szeretnénk, ha alapítványunk hivatalos 
címe azonos lenne Egyesületünk címével – mint eddig is –, 

hisz nekünk nincs önálló titkárságunk. Ehhez kellett a Bá-
nyászati Hivatal beleegyezése is, amellyel már rendelke-
zünk, de a cím megváltozásáról, törvényi előírások miatt a 
Közgyűlésnek is dönteni kell. Ezért hát kérem önöket, sza-
vazzák meg, hogy címünk az Egyesület hivatalos címe: 
1145 Budapest, Columbus u. 17–23. lehessen.

Nemesi László


