A Karszt és Barlang Alapítvány 2010. 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 2010. 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. A személyi jövedelemadó adó 1 %-os felajánlásából 2010-ben 26 ezer Ft folyt be
az Alapítvány számlájára.
Az Alapítványnak 2010-ben szinte egész évre kiterjedő, egyik legfontosabb tevékenysége a
„Kis séták nagy célokért- kampány a környezettudatos életért” című programsorozatának
megvalósítása és lebonyolítása volt. A programsorozatra még 2009-ben nyújtottunk be
pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „A fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok
(szemléletformálás, informálás, képzés)” című pályázati felhívásra (KEOP-6.1.0/A/09),
melyet sikeresen meg is nyertünk. Mind a pályázat benyújtásában, mind a lebonyolításban
nagy segítségünkre volt a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, akik egyrészt
pályázatokkal kapcsolatos szakmai tapasztalatukkal, másrészt konkrét szervező munkával
nagyban hozzájárultak a projekt sikeréhez. A projekt teljes költsége 3.162.500.- Ft, melyből a
támogatás mértéke 95 %, vagyis 3.004.375.- Ft volt. A pályázat keretében kapott támogatást
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kizárólag a projektben vállalt cél megvalósítására, 5 %-os saját forrás felhasználásával,
fordítottuk. A pályázatban elnyert összeggel határidőre és szabályszerűen elszámoltunk.
Az Alapítvány által szervezett programsorozat célja a hazai karsztoknak és barlangoknak a
környezet- és természetvédelemben betöltött szerepének bemutatása, a szabadidő
környezettudatos eltöltésének ösztönzése, és a fenntartható fejlődés szemléletének
népszerűsítése volt. A projekt megvalósítási időszaka 2010. január 04.-től 2010. október 23.ig tartott. A pályázati forrás felhasználásával régi tervünk megvalósulásaként 2010. március
végére elkészült a Karszt és Barlang Alapítvány honlapja, amely a www.karsztesbarlang.hu
címen érhető el. A tartalmilag és esztétikailag igényesen kivitelezett, és rendszeresen frissített
honlapon a projekttel és a programsorozattal kapcsolatos információk mellett megtalálható az
Alapítvány fennállása óta megítélt támogatások teljes listája. A honlap sikerességét mutatja,
hogy az indulása óta eltelt egy évben kb. 4500 látogatót számláltunk.
A „Kis séták nagy célokért - kampány a környezettudatos életért” című programsorozat
keretében 8 különböző, változatosan összeállított túrasorozat került megrendezésre 4 hétvégén
keresztül. A túrákat úgy állítottuk össze, hogy az egyes hétvégék egyik napja barlangtúra,
másik napja viszont a fenntartható fejlődést népszerűsítő tematikával rendelkezzen, mely
feltétele volt a pályázaton való indulásnak. Az így összeállított túrasorozat keretében az
Aggteleki-karsztra, a Gerecse-hegységbe, a Cserhátba, valamint a Nyugat-Mecseki karsztra
szerveztünk túrákat, melyek mindegyikénél a helyi sajátosságokat jól ismerő szakvezető
kalauzolta az érdeklődőket. A túrákról a honlapunk és az ismert barlangos fórumokon kívül a
több kisebb helyi rádióban, valamint az országos lefedettséggel rendelkező Klubrádióban is
rendszeresen, összesen mintegy 60 alkalommal jelentek meg riportokkal színesített
hirdetéseink.
Korábbi kötelezettségvállalásunk alapján 189.179.- Ft-ot fordítottunk a Karszt és Barlang
kiadására. Visszatérítendő támogatásra nem érkezett igény.
Az Alapítványi vagyon piaci értéke 2010. december 31-én 9.336.586.- Ft volt. Ez 677.989.Ft-al, illetve 7,8 %-al több, mint a 2009. évi záróérték.
A KBA 2010. évről szóló pénzügyi beszámolóját a melléklet tartalmazza.
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 2011. május 5-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta.
Budapest, 2011. május 5.
Hegedűs Gyula
a KBA Kuratóriumának elnöke
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Karszt és Barlang Alapítvány 2010 évi gazdálkodása
2010 évi müködési költségek
Bank költség
Egyéb költségek

Töke
7 005 000

Aranykosár portfolió

KEOP pályázat

Aranykosár Alap nyitó érték (2010.01.01)
Aranykosár eladás (évi támogatá, pályázat önrész)
Aranykosár portf. érték növekedés (hozam)

8 607 730
-1 549 252
473 517

Aranykosár Alap nyitó érték (2010.01.01)

7 531 995

Kiadások összesen:
2010 évi támogatások,
alaptevékenység
Karszt és Barlang folyóirat

26 586
5 910
3 168
052
3 200
548

összeg
189 179

2010 évi vagyon hozamok
Aranykosár
Banki kamatok

Egyéb bevételek
NFÜ-KEOP project
támogatás
APEH 1%
Vagyon 2010.12.31
Aranykosár Alap
Számlán
Kp

473 517
3 205
476 722

189 420

3 004 375
560 000
26 619
Pénzeszköz
7 005 000
1 784 922
19 669
8 809 591

Érték
7 531 995
1 784 922
19 669
9 336 586

Alapitványi vagyon piaci értéken
2009 december 31.
2010 december 31.
Vagyonváltozás

8 658 597
9 336 586
677 989 107,8%
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