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A Magyar Geofi zikusokért Alapítvány
2013. évi közhasznúsági jelentése

A jelentést az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-ában meghatározott tartalmi követelmények alapján állítottuk össze.

Számviteli beszámoló
Elkészítettük az egyszerűsített éves beszámolót, amelyet a Magyar Geofi zikusok Egyesületének lapjában, a Magyar Geofi zikában 
jelentetünk meg (lásd a mellékelt táblázatokat).

A költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesült.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a mérleg forrás-
oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányrendelet szerinti tagolását 
jelenti. A források az alapításkor (1990 áprilisában) 300 eFt-ot 
tettek ki. Ez a támogatások és kamatok révén, a cél szerinti jutta-
tások ellenére is 1997-ig növekedett, majd néhány évig stagnált, 
és jelentősebb támogatások hiányában – a banki kamatok csökke-

nésének következtében is – 2000-től napjainkig jelentősen csök-
kent. 2012-ben részben a kiadások csökkentése, részben az elmúlt 
évekénél jelentősebb támogatások miatt vagyonunk gyakorlatilag 
az előző év végéhez képest nem változott, amint ez a mellékelt 
kimutatásból is látható. Vagyonunk 2010 végén 1,783 MFt, 2011 
végén 1,759 MFt, 2012 végén 1,91 MFt, 2013 végén 2,036 MFt.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Lásd az MGA közgyűlési beszámolóját.

Kimutatás a kapott támogatásokról
2013-ban 171 842 Ft folyt be személyi jövedelemadók 1%-ai-
ból. Kamatbevételünk 11 993 Ft volt, a MOL Nyrt. támogatása 
800 eFt volt, magánszemélyek támogatása 255 eFt volt, a 

 Magyar Geofi zikusok Egyesületének támogatása 259 eFt, az 
Eötvös L. Geofi zikai Alapítvány támogatása 100 000 Ft volt. 
Összesen: 1 597 835 Ft.

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról
A vezető tisztségviselők semmilyen juttatásban nem részesültek.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Alapítványunknak vállalkozói tevékenysége nem volt.

Alapító okiratunkban foglaltaknak megfelelően közhasznú 
tevékenységünk lényege – hasonlóan a korábbi évekhez – 
2013-ban is néhány alapvető tevékenységre korlátozható. Leg-
jelentősebb kiadásaink a szociális segélyek folyósítását jelentik 
olyan (többnyire nyugdíjas) kollégáknak, akiknek alacsony 
nyugdíjuk a napi rezsi, gyógyszer és élelmezési kiadásokat alig 
fedezi, amihez még rendkívüli események járulnak pl. halál-
eset, súlyos betegség, egy fűtőberendezés meghibásodása stb., 
amelyek megoldhatatlan prob lémákat jelentenek. Ebben az év-
ben is támogattuk a nyug díjas találkozót és a nyugdíjasok szak-
mai kirándulását a Mátraaljai Szénbányába és a Piszkéstetői 
Obszervatóriumba.

A szakmai képzések érdekében ebben az évben is támogattuk 
a Magyar Geofi zikusok Egyesületének Ifjúsági Ankétjét. Ezen-
kívül ösztöndíjjal járultunk hozzá három 36 éven aluli kolléga 
költségeihez, akinek szakmai előadását egy külföldi konferencia 
rendezőbizottsága elfogadta, kutatóintézete elvileg támogatta a 
részvételét, de nem tudta fedezni az utazási és szállásköltségeit.

Az éves gazdálkodás során minden számlánkat határidőre 
kifi zettük, a készpénzforgalomban fennakadás nem volt.

A 14 oldalas „egyszerűsített közhasznúsági beszámolónkat” 
az internetről letöltve megküldtük a Fővárosi Törvényszéknek is, 
amely ahhoz szükséges, hogy elbírálják alapítványunk közhasz-
núságát 2014 után is.

Nemesi László elnök,
Magyar Geofi zikusokért Alapítvány Kuratóriuma


