
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Kollégák!

A Felügyelőbizottsag 2016. június 2-án meg- 
tartott ülésén megvizsgálta és értékelte a Tár- 
saság 2015. évről szóló pénzügyi jelentését. 
A Magyar Földrajzi Társaság 2015. évi gaz-
dálkodását számszakilag bemutató pénzügyi 
dokumentumok (2015. évre vonatkozó egysze-
rűsített éves beszámoló eredmény-kimutatás  
és főkönyvi kivonat) ellenőrzése alapján a Fel- 
ügyelő Bizottság megállapította, hogy a köz-
hasznú szervezetként működő Magyar Földrajzi 
Társaság 2015. évi gazdálkodását összegszerűen 
rögzítő és bemutató pénzügyi dokumentumok 
szabályszerűen készültek). A Társaság gazdálko-
dására vonatkozó számszerű adatok a Földrajzi  
Közleményekben publikált formában, illetve  
a Társaság honlapján is rendelkezésre állnak.  
A Magyar Földrajzi Társaság 2015-re vonatkozó 
gazdálkodási alapszámai a következők:

2015. évi összes bevétel: 58 503 eFt;
2015. évi összes kiadás: 48 235 eFt;
2015. évi egyenleg: 10 268 eFt.

A vizsgálat a következőket állapította meg:
2015-ben a Társaság bevételei teljes egészé-

ben közhasznú tevékenységből eredtek. Ez az 
összeg közel 6,4-szerese volt a 2014. évinek, 
ami kiugróan magas bevételnövekedést tükröz. 
A bevétel növekedés döntően a 2015. évi nemzet-
közi tudományos rendezvények állami és egyéb 
forrásokból származó támogatások eredménye 
volt. E kiemelkedő rendezvények megszervezé-
sében, lebonyolításában a Társaság oroszlánrészt 
vállalt, jogosan érdemelve ki a fenti nagy összegű 
támogatásokat.

Az SZJA 1%-ának a Társaság részére 2015-
ben felajánlott összege (328 eFt) viszont csupán 
9 eFt-tal volt több, mint 2014-ben. A felajánlott 
1%-ok összegének stagnálása azt jelzi, hogy 

a Társaságnak adójuk 1%-át felajánlók 2015. 
évi adóköteles összes jövedelme a 2014. évihez 
képest lényegében nem változott.

2015-ben a Magyar Földrajzi Társaság összes 
kiadása teljes egészében közhasznú tevékenység 
érdekében tett ráfordításként jelentkezett. Ez a 
48 235 eFt örvendetes módon több mint 10 mil- 
lió Ft-tal volt alacsonyabb, mint a 2015. évi összes 
bevétel. A 2015. évi összes ráfordításból 44 337 eFt  
anyagi jellegű, 3 898 eFt személyi jellegű kiadás  
volt, és döntően a fent említett tudományos ren- 
dezvények költségeinek fedezésére szolgált.

A 2015. évi kiadásokat lényegesen megha-
ladó tárgyévi bevételek következményeként a 
Társaság gazdálkodásának az eredményessége 
2014-hez képest látványosan javult. A pénzügyi 
eredmény előjelet váltott: a 2014. évi 446 eFt-os 
hiánnyal szemben 2015-ben 10 268 eFt nyere-
ség képződött.

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság meg- 
állapította, hogy a Társaság 2015-ben – az ered-
ményes támogatásszerző tevékenység révén – 
jelentős tartalékot képzett, amely megfelelő 
pénzügyi forrás a 2016. évi gazdálkodás stabili-
tásának biztosításához.

A Felügyelő Bizottság viszont e stabilitás 
hosszabb távon való megőrzése érdekében java-
solja az MFT elnökségének
– a tagdíjbevételek növelését (a tagtoborzás 

hatékonyabbá tételével),
– a támogatói kör megőrzését, ill. bővítését, 

továbbá
– az aktív és folyamatos pályázati tevékenységet. 

Mindezek után felkérem a Tisztelt Közgyűlést 
a 2015. évi pénzügyi jelentés elfogadására.

Budapest, 2016. június 10. 
 tiner tibor
 a Felügyelőbizottság elnöke
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A Felügyelőbizottság jelentése
a Magyar Földrajzi Társaság 2015. évi gazdasági és pénzügyi tevékenységéről




