A Karszt és Barlang Alapítvány 2009. évi közhasznú jelentése

A Fővárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján hozott
végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levő Karszt és Barlang Alapítványt (a
továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységei – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következők:
a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26.§ c/ 4. pontja),
c) természetvédelem, állatvédelem (Kszt.26.§ c/ 8. pontja),
d) környezetvédelem (Kszt.26.§ c/ 9. pontja).
A Kszt. előírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, melyet annak
Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott közhasznú jelentésről a
Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot (a továbbiakban:
MKBT) annak küldöttközgyűlésén kell tájékoztatnia.
A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2008. április 19-én megtartott küldöttközgyűlése
választotta meg a következők szerint:
Hegedűs Gyula
elnök
Borzsák Sarolta
titkár
Dr. Végh Zsolt
gazdasági vezető
Tarnai Tamás
kuratóriumi tag
Börcsök Péter
kuratóriumi tag
Jelen közhasznú jelentésben a Kuratórium a 2009. évről számol be.
A Kuratórium az elmúlt évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte munkáját és
eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is.
A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány tőkegarantált értékpapírokban tartja a
vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Amint arról már a korábbi évek közhasznú
jelentéseiben is tájékoztattuk az Alapítót, az alapításkori időszakhoz (1990.) viszonyítva
bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a felhasználható összegek is
csökkentek.
Korábbi kötelezettségvállalásunk alapján 189.420.- Ft-ot fordítottunk a Karszt és Barlang
kiadására. Visszatérítendő támogatásra nem érkezett igény.
Az Alapítványi vagyon piaci értéke, az ebben az évben felhasznált 189.420.- Ft-ot követően
2009. december 31-én 8.635.211.- Ft volt. Ez 502.497.- Ft-al, illetve 6,2 %-al több, mint a
2008. évi záróérték.
A KBA 2009. évről szóló pénzügyi beszámolóját a melléklet tartalmazza.
A makrogazdasági helyzet romlásának következtében a 2008. december 31-i állapothoz
képest, a 2009. évi pályázatok meghirdetésének szokásos időpontjáig az Alapítvány közel 100
eFt vagyonvesztést szenvedett el a befektetésein. Emiatt a Kuratórium 2009. március 25-i
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ülésén úgy döntött, hogy ebben az évben pályázatot nem hirdet és a Karszt és Barlang
kiadására sem vállal újabb kötelezettséget. A döntésről a levelezőlista révén haladéktalanul
tájékoztattuk a tagságot és a rendszeresen pályázókat pedig célzottan is értesítettük.
Mivel a veszteség viszonylag kicsi volt, ezért a Kuratórium nem döntött a tőke más
befektetésekbe való áthelyezéséről. A 2009. évben a Karszt és Barlang kiadására fordított
összeg korábbi években meghozott döntés alapján történt. Korábbi döntés alapján a 2010.
évben további 190 eFt-ot költöttünk a Karszt és Barlang kiadására. Ezzel a kifizetéssel az
Alapítványnak nincsenek további, korábbi döntésekből származó kötelezettségei a Karszt és
Barlang kiadására.
A Kuratórium a Karszt és Barlang Alapítvány Alapító Okiratának III./6. § (2) pontjára
hivatkozva „egyéb eseti döntésen alapuló támogatásként 50 eFt felajánlást ítélt meg a Ren
Dzsong Feng expedíció támogatására. Ez az összeg végül nem került felhasználásra és a 2010.
évben visszajött az Alapítvány számlájára.
2009-ben – a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület hathatós segítségével és
közreműködésével - pályázatot nyújtottunk be a Környezet és Energia Operatív Program
keretében meghirdetett „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat
ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című projekt felhívásra
(KEOP-6.1.0/A/09). Az összeállított projekt teljes költsége 3.162.500.- Ft, melyből a
támogatás mértéke 95 %, vagyis 3.004.375.- Ft. Pályázatunk címe: Kis séták a nagy célokért –
kampány a környezettudatosabb életért. A program célja a hazai karsztok és barlangok
fenntarthatóságban betöltött szerepének, illetve a fenntartható környezethasználat – ezen belül
a helyes és takarékos víz- és hulladékgazdálkodás – bemutatása, népszerűsítése, azaz a
környezettudatosabb élet egy-két szegmensének megismertetése. A projekt megvalósítására a
2010. év folyamán kerül sor.
A pályázati forrás felhasználásával régi tervünk megvalósulásaként elkészült a Karszt és
Barlang Alapítvány honlapja, amely a www.karsztesbarlang.hu címen érhető el. A honlap
elkészítésében meghatározó szerepe volt Borzsák Saroltának, akinek munkáját ezúton is
köszöni a Kuratórium. A honlapon avattuk fel az Alapítvány újonnan elkészült logóját is,
amely ugyancsak régi hiányosságunk volt. A honlap elkészültéről 2010. március 30-án adtunk
hírt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat levelezőlistáján.
A KBA az elmúlt évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
A KBA vezető tisztségviselői az elmúlt évben az Alapítványtól semmilyen juttatásban nem
részesültek.
A jelen közhasznú jelentést a KBA Kuratóriuma 2009. április 14-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta.
Budapest, 2010. április 14.
Hegedűs Gyula
a KBA Kuratóriumának elnöke
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A Karszt és Barlang Alapítvány 2009. évi gazdálkodása

Töke
7 005 000

Aranykosár 2009 évi realizált hozam
Aranykosár Alap záró érték (2009.12.31)

8 607 730

- Aranykosár Alap nyitó érték (2009.01.01)
+ Aranykosár eladás (2009 évi támogatáshoz)

8 076 307
251 450
782 873

2009 évi vagyon hozamok
Aranykosár
Banki kamatok

782 873
530
783 403

Egyéb bevételek
NFÜ-KEOP project előleg

1 051 531

Vagyon 2009.12.31
Aranykosár Alap
Számlán
Kp

Pénzeszköz
7 005 000
28 926
27 481
7 061 407

Alapitványi vagyon piaci értéken
2008 december 31.
2009 december 31.
Vagyonváltozás

8 132 714
8 635 211
502 497 106,2%

2009 évi müködési költségek
Bank költség
16650
Kiadások összesen:
2009 évi támogatások,
alaptevékenység
Karszt és Barlang folyóirat
Kinai expedició mentés támogatás
(nem került felhasználásra)

Érték
8 607 730
27 481
8 635 211

16650

összeg
189 420
50 000
189 420
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