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Jelentés
az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány

2017. évi munkájáról
A Fővárosi Bíróság által 8.Pk.64305/2. nyilvántartási számon 1990. 11. 30-án bejegyzett Eötvös Loránd 
Geofizikai Alapítványt a Fővárosi Törvényszék 2015 februári jogerős, 83.Pk.64.305/1990/15. sz. végzésével 
megerősítette közhasznú jogállásában. 

Alapítványunk mint kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámoló és közhasznú-
sági melléklet elkészítésére kötelezett, melyet az Országos Bírósági Hivatalnak elektronikus úton küldünk 
be. Korábbi törvényi kötelezettségünknek és kialakult gyakorlatunknak megfelelően közhasznúsági jelen-
tésünket, mérleg és eredményadatainkat a Magyar Geofizika folyóiratban is megjelentetjük.

Alapítványunk – az Alapító tárgyévre vonatkozó kéréseit is figyelembe vevő – éves munkaterve szerint 
végezte 2017. évi munkáját. Alapszabályunknak megfelelően a cél szerinti, közhasznú tevékenységekre 
tárgy évben összesen 1.495.657 Ft került felhasználásra, az alábbi bontásban:

 – a tudományos szakmai tevékenység támogatására    870.810 Ft,
 – a kulturális örökségünk megóvására               465.860 Ft,
 – az oktatási, nevelési, képességfejlesztési támogatásra  158.987 Ft.

Alapítványunk részt vett Eötvös Loránd halála centenáriumáról megemlékező emlékévre vonatkozó sikeres 
UNESCO előterjesztés kidolgozásában, valamint a centenáriumi év program és költségtervezet elkészítésé-
ben, a lebonyolítást koordináló Operatív Bizottság létrehozásában.

A közhasznúsági kritériumokra vonatkozóan a megfelelő erőforrások kategóriában két kritérium teljesült:
 – az átlagos éves bevétel két év átlagában 1.950 eFt.
 – a két évre vonatkozó tárgyévi eredmény pozitív

A közhasznúsági kritériumokra vonatkozóan a megfelelő társadalmi támogatottság kategóriában egy krité-
rium teljesült:

 – a közhasznú tevékenység ráfordítás mutatója két év átlagában 82,6%.

A tisztségviselők nem részesültek juttatásban. Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása takarékos és zökke nő-
mentes volt. Számláit határidőre kifizette, készpénzforgalmában fennakadás nem volt. Vállalkozási tevékeny-
séget nem folytatott. Tartozása, köztartozása nincs.

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány Kuratóriuma:
 – a beszámolókat 2018. május 24-i ülésén megvizsgálta, megtárgyalta és elfogadta,
 – kijelenti, hogy a 2017. évi Egyszerűsített beszámolója, valamint az Alapszabályában foglaltak alapján a 

2011. évi CLXXV. Tv. 32.§ (l)–(5) bekezdésében meghatározott közhasznúsági kritériumoknak megfelel, 
így a közhasznúsági jogállása továbbra is fennáll.

Budapest, 2018. május 24.
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