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A Magyarhoni Földtani Társulat gazdálkodása 2019. évben az előző esztendőkhöz hasonlóan
továbbra is kiegyensúlyozott volt. A kedvezőtlen külső hatások ellenére a Társulat pozitív
eredménnyel zárta a 2019. évet, 4,1 millió forintot meghaladja a többlet. Kiemelendő, hogy
továbbra is a takarékos gazdálkodás a jellemző. A rendezvények árbevételei 4 MFt-al
növekedtek, döntően tiszta bevételt termeltek, zömében pozitív szaldóval zárnak.
A Közgyűlés előtt a Gazdasági Bizottság áttekintette a gazdálkodásra vonatkozó adatokat. Néhány
fontosabb momentumot azonban mindenképpen fontosnak tartunk kiemelni a tavalyi év
gazdálkodásából.
A 2019-as évben is a pénzügyi egyenleg pozitív, a bevételek több, mint 3,1 MFt-al növekedtek,
a kiadások közel 0,8 MFt-al csökkentek. Az év végén a Társulat pénzeszközei összességében
50,64 MFt értéket képviseltek, 9,3 MFt-al többet, mint az év első napján. Az üzleti megtakarítási és
az értékpapír számla megszüntetésre került, az itt szereplő 30,6 ill. 3,9 MFt átcsoportosításra került
– törvényi kötelezés miatt - a folyószámlára.
A bevételek az elmúlt évben összességében közel 31,4 MFt összeget tettek ki. Az egyéni tagdíjak
befizetéseinek összege 4,1 MFt volt, közel egy millió Ft-al csökkent 2018-hoz képest. A
rendezvények összes árbevétele 13,8 MFt volt, amelyből szponzori támogatás, adomány értéke 5,4
MFt. összeget tett ki. Így a szumma bevétel 2018. évhez képest 4,0 MFt-al több volt, ugyanakkor a
működési egyéb bevételek mindössze 0,5 MFt-al növekedtek. A közhasznú célra kapott
támogatások összege némileg növekedett (mintegy 0,4 MFt-al). A 2019-es Vándorgyűlés
kiemelkedő eredménnyel, 3,8 MFt pozitívummal zárult.
A központi költségvetési szervektől kapott támogatás 2,0 MFt, az egyéb támogatás 0,6 MFt összegű
volt, az adók 1 %-ából származó költségvetési támogatás némileg növekedett (2018-ban 0,57 MFtra). A nemzetközi projektekből származó bevétel mintegy 1,3 MFt volt,
A kiadások tekintetében továbbra is érvényesült az átgondoltság, a bevételi oldalhoz való
igazodás, a takarékosság. Összességében a kiadások 26,3 MFt összegűek voltak, amelyek így
mintegy 3 %-al csökkentek 2018. évhez képest. Általánosságban elmondható, hogy az igénybe vett
szolgáltatások költségei növekedtek, a rendezvények, projektek esetében a kiadások csökkentek.
Földtani Közlöny 149. évfolyama négy füzetének előállítási költsége, postázással és egyéb
költségekkel összességében közel 3,3 MFt összegű volt. Az irodaingatlan költsége 0,5 MFt-ot tett
ki.
A Társulat 2020. évi pénzügyi tervének szerkezete részben megegyezik az előző évekével. A
pénzügyi tervezés során a 2020. 03. 16-i állapot alapján lett kalkulálva, figyelembe véve a
koronavírus terjedése miatti helyzetet. A bevételi oldalon a 2019. évi sorokat alapul véve,
ahhoz viszonyítva mintegy 7 MFt-al kisebb összeg, csupán 24,5 MFt lett betervezve. A
rendezvények árbevételei 8,8 millió Ft.-al kisebbek, ugyanakkor a nemzetközi projektek
árbevételének tervezete 1,8 MFt-al növekedett.
Kiadási oldalon a tervezet a 2019-es szinthez képest a költségek mintegy 10 %-os csökkentését
irányozta elő amelynek összege mintegy 24,4 MFt, Kiemelendő, hogy a rendezvények tervezett
költségei jelentősen csökkentek, a nemzetközi projektekre magasabb összeg lett betervezve. A

pénzügyi terv a nyomdai és sokszorosítási költség kismértékű növelésével kalkulál. Egyéb
költségek a 2019-es szint körül várhatóak.
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 növelésre, azok pozitív szaldóval történő zárására továbbra is kiemelt figyelmet fordítson.
A Bizottság ezúton is megköszöni az elnökség és különösen a titkárság munkáját, amellyel
biztosította 2019-ben a Társulat működésének feltételeit.
Az Elnökségnek, a Társulat vezetésének 2020. évben hasonló takarékos, átgondolt és hatékony
működést és jó egészséget kíván a Gazdasági Bizottság!
Jó szerencsét!
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