
A Gazdasági Bizottság jelentése 
a Magyarhoni Földtani Társulat 2020. évi gazdálkodásáról 

 
2021. április 19. 

 
 

2020. évben a Magyarhoni Földtani Társulat gazdálkodására a pandémia okozta 
változások határozták meg. Amíg a Társulat a 2019. évet 4,1 millió Ft eredménnyel zárta, 2020. 
évben sajnos – főként a rendezvények elmaradásai miatt közel 3,6 millió Ft eredményelmaradás 
keletkezett. Év közben a gazdálkodás fokozott és átgondolt figyelem mellett történt, többszöri 
kiigazítással, így továbbra is a takarékos gazdálkodás volt a meghatározó.  
 

A Közgyűlés előtt a Gazdasági Bizottság áttekintette a gazdálkodásra vonatkozó adatokat. 
Néhány fontosabb momentumot mindenképpen fontosnak tartunk kiemelni a tavalyi év 
gazdálkodásából. 
 

A 2020-as év végén a Társulat folyószámláján – 1,8 MFt növekedéssel - 51,1 MFt volt, 
egyéb pénzeszközökkel együtt 52,4 MFt volt a zárókészlet.  
 

A bevételek az elmúlt évben összességében 21,3 MFt összeget tettek ki, ez a tervhez 
képest mintegy 10 MFt elmaradást jelentett. Az egyéni tagdíjak befizetéseinek összege 4,4 MFt 
volt, a befizetett szervezeti tagdíjak értéke 4,3 MFt. A járvány, főként a rendezvények elmaradása 
miatt a működési költségek 1,5 MFt-al csökkentek. A rendezvények elmaradása miatt a 10 MFt-
ra tervezett bevétel helyett 1,5 MFt valósult meg, ebből is 0,9 MFt 2019-ről áthúzódó volt. A 
közhasznú célra kapott támogatások (MTA, NKA) összege 4,7 MFt. A Társulat által koordinált 
projektek árbevétele 3,4 MFt volt. 
 

A kiadások tekintetében továbbra is érvényesült az átgondoltság, a bevételi oldalhoz 
való igazodás, a takarékosság. Összességében a kiadások 24,9 MFt összegűek voltak, amelyek 
így mintegy 9 %-al csökkentek 2019. évhez képest. Általánosságban elmondható, hogy az igénybe 
vett szolgáltatások (FK szerkesztés, kisfilm készítés, Lóczy kötet szerkesztés), a nyomdai-
sokszorosítási költségek költségei növekedtek, a rendezvények elmaradásai miatt ezek 
kiadásai szinte teljesen elmaradtak (8 MFt helyett közel 0,6 MFt), a projektekhez kapcsolódó 
kiadások 3,1 MFt összeget tettek ki. 
 

A Földtani Közlöny jubileumi, 150. évfolyama négy füzetének előállítási költsége, 
postázással és egyéb költségekkel (nyomdai előkészítés, megbízási díj) összességében közel 4,8 
MFt összegű volt. Az irodaingatlan (közös költség, közmű díjak, karbantartás) költsége 0,5 MFt 
volt. 
 

A Társulat 2021. évi pénzügyi tervének szerkezete a 2020. év tapasztalatai alapján kerültek 
összeállításra, a 2021. 04. 12-i állapot alapján lett kalkulálva, figyelembe véve a koronavírus 
miatti helyzetet és az abból való kilábalást feltételezve. A bevételi oldalon a 2020. évi sorokat 
alapul véve, ahhoz viszonyítva mintegy 3 MFt-al nagyobb összeg, 24,5 MFt lett betervezve, bízva 
főként az újra induló rendezvényekben (3,2 MFt), a támogatások (5,3 MFt) és a projektek 
árbevételeinek (4,2 MFt) növekedésében.  
 

A várható kiadásoknak a 2020-es szinthez képest mintegy 1 MFt-os növekedése lett 
betervezve, amelynek összege mintegy 25,9 MFt. A csökkenő igénybe vett szolgáltatások (3,9 



MFt), nyomdai-sokszorosítási (3,0 MFt) költségek mellett a várhatóan újra induló rendezvények 
kiadásai növekednek (3,6 MFt), egyéb tételek döntően a 2020. szint körül lettek kalkulálva. 
 

Idén is kérjük Tagtársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át a Társulat javára 
ajánlják fel. Javasoljuk, hogy az Elnökség a nemzetközi projektekből és a hazai rendezvényekből 
származó bevételek növelésére, azok pozitív szaldóval történő zárására továbbra is kiemelt 
figyelmet fordítson. 
 

A Bizottság ezúton is megköszöni az Elnökség és különösen a Titkárság munkáját, amellyel 
biztosította az elmúlt nehéz gazdálkodási évben a Társulat működésének feltételeit.  
 

Az Elnökségnek, a Társulat vezetésének 2021. évben hasonló takarékos, átgondolt és 
hatékony működést és jó egészséget kíván a Gazdasági Bizottság! 
 
 
Jó szerencsét! 
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