Magyar Geofizikusok Egyesülete

A Magyar Geofizikusokért Alapítvány
2014. évi közgyűlési beszámolója
Tisztelt Vendégeink, kedves Kollégák!
A Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöksége 24 éve,
1990. április 6-án terjesztette a közgyűlés elé azt a szándékát,
hogy 300 eFt-os törzstőkével létrehozná alapítványunkat.
Ezt a szándékot a közgyűlés elfogadta, és meg is választotta
az első 9 tagú kuratóriumot. A két legfontosabb alapítói cél:
egyrészt a 36 éven aluli geofizikusok műszaki, tudományos
ismereteinek bővítése (pl. ösztöndíjak külföldi tanulmányokhoz, hozzájárulás konferencia-részvételi költségekhez),
másrészt a szociálisan rászoruló kollégák támogatása segélyek formájában.
Kezdetben az alapítványokat bárki támogathatta, de pár
évvel később az állami intézményeknek ezt megtiltották.
Adakoztak azonban – tagtársainkon kívül – a geofizikusokat
foglalkoztató nem állami cégek, amelyek közül a MOL-t kell
kiemelni, és 1999-től – s amikor alapítványunk már „közhasznú alapítvány” lett – bárki felajánlhatta jövedelemadójának 1%-át is, és most már azt sem köthettük ki, hogy csak
egyesületi tagokat támogatunk. A kezdetben 3 évenként választott kuratórium – majd 1999-után már csak egyéni lemondások miatt alig változó kuratórium – azonban mindig figyelt
arra, hogy csak geofizikai intézmények jelenlegi, vagy egykori dolgozóit, illetve a geofizikusképzésben részt vevő egyetemi hallgatókat támogassuk. Az 1990-ben készült alapító
okirat még kikötötte, hogy a kuratórium az alaptőkéhez nem
nyúlhat, csak a hozadékát oszthatja szét. 1990 és 2002 között
például míg az alaptőkénk 10,5 MFt-re nőtt, a 12 év alatt

összesen 26 MFt kamatot vehettünk fel bankban tárolt tőkénkért. Később a kamatok jelentősen csökkentek, és az Alapító
ezt érzékelve az 1999-ben kötelezően újraírt alapító okiratban
ezt már nem kötötte ki. A kuratóriumnak pedig az volt az álláspontja, hogy „kétszer ad, aki gyorsan ad”. Azaz, a kamatok
– és általában a bevételek – csökkenése ellenére a 2000-es
években az igényeknek megfelelően kiadásaink évi 3 millió
körüliek voltak. Ezt utoljára 2010-ben mertük még így tervezni, de az év végére már alig volt 1,8 MFt-unk.
2011-ben tehát változtatni kellett. Már csak 1,4 MFt kiadást terveztünk, és nagyon gondosan ügyeltünk arra, hogy
ezt nehogy túllépjük. Ösztöndíjkérelem a korábbiaknál kevesebb is érkezett (így volt 2012-ben és 2013-ban is), mint a
korábbi években, és ezeket talán elfogadhatóan ki tudtuk elégíteni. Az Ifjúsági Ankétot is a korábbi években megszokott
összeggel támogattuk. A szociális segélyekre azonban lényegesen kevesebb jutott. Ki kell hangsúlyoznom, hogy 24 év
alatt segélyért alig egy-két kolléga keresett meg minket.
Szinte minden esetben a kollégák vették észre valakinek a
megélhetési gondjait, és bírták rá a betegséggel, családi halálesetekkel, közüzemi gondokkal vagy éppen a nyugdíjból
egyedül nevelt unokák ellátásának gondjaival is küzdő jelenlegi vagy egykori munkatársukat, hogy merje kitölteni a segélykérő lapot.
Végeredményben három év telt el úgy, hogy csak 1,4 MFt
kiadást terveztünk, és azért még így is örömmel – és köszönettel a támogatóinknak – jelenthetem, hogy a kiadásaink
nem lépték túl bevételeinket.

Bevételeink 2013-ben a következőképp alakultak:
Kamatbevételek
SZJA 1%-ok
MOL Nyrt.
Magyar Geofizikusok Egyesülete
Magánszemélyek
Eötvös L. Geofizikai Alapítvány
Összesen

11 993 Ft
171 842 Ft
800 000 Ft
259 000 Ft
255 000 Ft
100 000 Ft
1 597 835 Ft

Tervezett és tényleges kiadásaink (a cél szerinti juttatások) a következőképp alakultak:
Kiadásfajta
Ifjúsági ankét
Ösztöndíjak
Ny.-találkozó és -kirándulás
Szociális segélyek
Működési költség
Összesen
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Tervezett összeg (eFt)

Tényleges kiadás (eFt)

200
400
200
400
200

200
282
194,109
580
188,171

1 400

1444,280

17

Magyar Geofizikusok Egyesülete
Végeredményben megállapíthatjuk, hogy – bár kiadásunk
44 280 Ft-tal több volt, mint amennyit terveztünk – az évi
összbevételünk mégis 153 555 Ft-tal több, mint a kiadásunk.
Ezek után 2014. január 1-jén anyagi helyzetünk a következő volt:
Pénztár
Elszámolási betétszámla

5 520 Ft
690 790 Ft

Értékpapír K&H Pénzpiaci Alap

1 367 205 Ft

Összesen

2 063 515 Ft

A 2013-as év alapítványunk életében változásokkal is járt.
Az egyik a kuratóriumi tagságot, és a kuratórium létszámát
is jelentette. Mint az elmúlt évi beszámolón is bejelentettem,
én koromra való tekintettel lemondtam kuratóriumi tagságomról, de vállaltam, hogy amíg a kuratórium új elnökét a bíróság
be nem jegyzi, addig ellátom az adminisztrációs tevékenységet. Az én bejelentésemet Aczél Etelka is követte, majd később a 9 tagú kuratórium többi tagja is. – Ezért egy évvel ezelőtt közgyűlésünk új kuratóriumot választott, de alapító egyesületünk országos elnökségének javaslatára már csak 5 tagút.
Az új kuratórium:
Gombár László
Hegybíró Zsuzsa
Draskovits Pál
Rezessy Géza
Szabó Norbert
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Az új kuratórium bírósági bejegyeztetésére azonban nem
került sor a 2013-as évben, ezért az egész évi tevékenységet
az adóhatósági és banki ügyektől a kérelmek elbírálásáig
még a régi kuratóriumnak kellett ellátni, noha minden döntésünknél megkérdeztük az új kurátorokat is, hogy ők hogy
cselekednének, ha döntési joguk lenne, mit javasolnak az
adott aktuális ügyben. Ki kell hangsúlyozni, hogy az egyetértés tökéletes volt.
2014 áprilisában a Fővárosi Bíróság megküldte az elfogadott új alapító okiratunkat, amely rögzíti az új kuratórium
névsorát is. Noha még vannak elintézendő adminisztratív
ügyek, pl. a bankunknál, a közjegyzőnél, a 2014-es pénzügyi tervet már az új kuratórium készítette el, az alábbiak
szerint:
Tervezett kiadások 2014-re:
Kiadásfajta
Ifjúsági ankét
Ösztöndíjak
Ny.-találkozó és -kirándulás
Szociális segélyek
Működési költség
Összesen

Tervezett összeg (eFt)
200
250
200
400
200
1 250
Nemesi László,
a kuratórium elnöke
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