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A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány 
beszámolója az MGE 2013. évi közgyűlésén

A 2012-es év Alapítványunk működésének 23. esztendeje 
volt. Az év elején Kuratóriumunk úgy döntött, hogy várható 
bevételeink és tervezett kiadásaink tekintetében az előző 
 évhez hasonlóan kell eljárnunk. Ugyanis vagyonunk 2000-
től kezdve folyamatosan csökkent, és a 2012-es év elején – 
2011-hez hasonlóan – mindössze 1,8 MFt-tal rendelkez-
tünk. Ezért pénzügyi terveinket is az elmúlt évivel azono-
san: 1,4 MFt-ra terveztük. Azaz, adminisztrációs és egyéb 
(postai, banki) költségeket egy alulmúlhatatlan 200 eFt-ra 

terveztük és a többit, fele-fele arányban az ifjúsági és a nyug-
díjas (főleg szociális) kiadásokra.

Mivel a korábbi évtizedekhez képest lecsökkentett ter-
veink mellett is csak a támogatóink aktív segítségével mű-
ködhetünk tovább, az előző közgyűlésen is, és kiadványa-
inkban, levelezéseinkben is kértük patrónusaink további 
segítségét. Ez a segítség nem maradt el, amit ezen a helyen 
is szeretnénk megköszönni.

Kamatbevételek 5 612 Ft
SZJA 1%-ok 83 892 Ft
MOL Nyrt. 800 000 Ft
Magyar Geofi zikusok Egyesülete 494 500 Ft
ELGOSCAR Kft. 100 000 Ft
Magánszemélyek 50 000 Ft

Összesen 1 534 004 Ft

Kiadásfajta Tervezett összeg (eFt) Tényleges kiadás (eFt)

Ifjúsági ankét 200 200
Ösztöndíjak 400 63
Ny.-találkozó és -kirándulás 200 282,550
Szociális segélyek 400 650
Működési költség 200 186,913

Összesen 1 400 1 382,463

Bevételeink 2012-ben a következőképp alakultak:

A fentiekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az ELGOSCAR Kft. a fenti összeget kifejezetten a szenior kirándulás 
költségeire szánta.

Tervezett és tényleges kiadásaink a következőképp alakultak:

Azaz, a tervezettnél 17 537 Ft-tal kevesebbet költöttünk.

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy az ifjúsági an-
két az egyetlen tétel, amelynél a tervezett és a tényleges ki-
fi zetés megegyezik. Az ösztöndíjak esetében ki kell hangsú-
lyozni, hogy senkit sem utasítottunk el, de mindössze egyet-
len kérelem érkezett hozzánk, ami fennállásunk óta most 
másodszor fordult elő. Az egyetlen kérelem ráadásul az év 
elején jelentkezett, és még nem mertünk túl nagyvonalúak 

lenni. A nyugdíjastalálkozó és -kirándulás költségeit ugyan 
túlléptük, de a tervezéskor még nem számíthattunk az 
ELGOSCAR jelentős, célzott támogatására, amely nélkül a 
felmerült költségek egy részét minden résztvevőnek magá-
nak kellett volna állni.

A tervezett összeg legjelentősebb túllépése a szociális se-
gélyek rovatában látható. Ehhez el kell mondanunk, hogy 
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erről a Kuratórium 2012. december 7-én döntött, ismerve 
már a tervezettnél kisebb ösztöndíjkiadásokat és a vártnál 
magasabb bevételeket. Lehet, hogy a szociális segélyek kér-
dése egyeseket ingerel, vagy legalábbis nem értenek vele 
egyet, noha konkrétan ezt soha senki nem fogalmazta meg. 
A szociális segélyek ügye a Kuratóriumnak egy jó évtizedes 
vissza-vissza térő problémája, hisz 2000 óta csökkentek 
anyagi kereteink. De mindig láttuk a kis jövedelmű, bajba 
jutott – időnként ma is dolgozó –, de zömmel nyugdíjas kol-
légáinkat, akiknek csekély jövedelmük alig fedezi rezsijü-
ket és élelmiszer-szükségletüket, akiknek egy betegség, egy 
haláleset, egy unoka neveltetése vagy akár a lakás fűtőbe-
rendezésének hibája már megoldhatatlan problémákat je-
lent. Ezért hát úgy gondoltuk, hogy segítenünk kell, amíg 
tudunk. A segítség három éve még sokkal jelentősebb volt, 
de minthogy kasszánk kimerülőben volt, 2012-ben a 650 
eFt-ot 19 fő között oszthattuk szét, ami 34 eFt-os átlagot 
jelent. Most tehát csak ennyit tudtunk.

Mindent összegezve, hosszú évek után a 2012-es évet 
úgy zárhattuk, hogy bevételünk 17 537 Ft-tal több volt, mint 
kiadásunk, és ezt ismételten csak köszönni tudjuk a támoga-
tóknak, és további sorsunk is csak tőlük függ.

Végeredményben 2013. január 20-án anyagi helyzetünk 
a következő volt:

2012 végén még egy olyan esemény történt, amelyről be 
kell számolnunk. Aczél Etelka és Nemesi László bejelentet-
te Egyesületünk Országos Elnökségének, hogy lemondanak 
kuratóriumi tagságukról. Új kuratóriumi elnököt – alapító 
okiratunk szerint – az Egyesület Elnöksége választhat a Ku-
ratórium tagjai közül, azonban ehhez módosítani kell az ala-

Pénztár 30 760 Ft
Elszámolási betétszámla 513 880 Ft
Értékpapír K&H Pénzpiaci Alap 1 367 205 Ft

Összesen 1 911 845 Ft

pító okiratot, és az új elnök csak akkor intézhet banki és 
egyéb ügyeket, ha a Fővárosi Bíróság elfogadta és ennek 
megfelelően módosította az alapdokumentumot. Ez a folya-
mat legutóbb (pl. az Alapítvány hivatalos címének megvál-
tozása miatt) közel egy évig tartott. Ezért Nemesi László 
vállalta, hogy amíg a hivatalos elnökcsere jogilag létre nem 
jön, az Alapítvány működése érdekében vállalja, hogy az 
adminisztratív ügyeket intézi, a banki, adóbevallási stb. ira-
tokat aláírja.

A 2013-as év az Alapítvány életében mindenképp egy 
korszakváltást jelent. A jelenlegi törvények értelmében az 
alapítványok „közhasznúságát” felülvizsgálják állami szin-
ten, ezért pl. a „közhasznúsági pénzügyi jelentéseket” a 
 Fővárosi Törvényszéknek is be kell nyújtani. Az „Alapító 
Okirat”-ot ezen ügyek miatt is meg kell újítani, amelyben 
Egyesületünk, az Alapító más változásokat is tervez.

Én ezen ügyek kapcsán is szeretnék tisztelettel megemlé-
kezni Egyesületünknek azokról a vezéralakjairól – Molnár 
Károlyról és Miklós Gergelyről –, akiknek döntő szerepük 
volt az Alapítvány létrehozásában. Megköszönném a Kura-
tórium 23 éven át működő tagjainak lekiismeretes, önzetlen, 
segítőkész munkáját. Továbbá engedjék meg nekem, hogy 
külön is megemlítsem Aczél Etelkát, aki nagyon sokat tett a 
szociálisan rászorulók felkutatására, a kérelmeknek az adó-
törvényeknek is megfelelő, igazságos elbírálására, a nyug-
díjaskirándulások és -találkozók szervezére. Az ösztöndíjak 
elbírálásának ügyeiben Dobróka professzortól  kaptam a 
legnagyobb segítséget, aki közülünk a legjobban ismerte az 
egyetemisták, doktoranduszok, ifjú kutatók anyagi és pályá-
zati lehetőségeit, és akit – egy egyetemi rektor helyettest – 
bármikor felhívhattam, készséggel állt rendelkezésemre.

Befejezésül talán még néhány érdekes pénzügyi adatot 
szeretnék közölni az elmúlt 13 évről.

Összkiadásunk 48 960 eFt volt, ebből 23 291 eFt-ot szo-
ciális segélyekre, 8 760 eFt-ot ösztöndíjakra fi zettünk ki.

Bevételeink jelentős része: 30 563 eFt kamatbevétel volt. 
Legnagyobb, rendszeres támogatónk a MOL Nyrt. volt, 
akiknek ezt ezúton külön is köszönjük.

Nemesi László


