A Karszt és Barlang Alapítvány 2011. 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
Az Alapítvány Alapító Okiratának 8. § (1) szerint Kuratórium a kijelölést követő negyedik év
június 30-ig tart. Ennek értelmében a jelen Kuratórium megbízatása 2012. június 30-án lejár,
ezért a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2012. május 6-án tartandó
Köldöttközgyűlésének új Kuratóriumot kell választania.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény az Alapítvány működésére is hatással van. A
következő Kuratórium kiemelt feladata a közhasznú jogállás fenntartási lehetőségének
vizsgálata és a lehetőség fennállása esetén a követelményeknek való folyamatos
megfeleltetés.
Jelen közhasznú jelentésben a Kuratórium a 2011. 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 2011-ben 79 ezer Ft folyt be
az Alapítvány számlájára.
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A 2011. évben meghirdetett pályázatok elbírálása a 2011. szeptember 15-i kuratóriumi ülésen
történt. Ezen az ülésen először áttekintettük az Alapítvány pénzügyi helyzetét és
megállapítottuk, hogy a gazdasági környezet változásának eredményeként 357.565 Ft hozam
volt a befektetésünk addigi teljesítménye. A vagyon gyarapodásunk az 1 %-al összesen
436.987 Ft volt. Egy az alapítás időszakában meghozott kuratóriumi döntés értelmében, az
Alapítvány vagyona reálértékének legalább részbeni megőrzése érdekében az éves hozam 10
%-át mindig tőkésítettük.
Ennek megfelelően a 2011. évi felhasználásra ebben az időpontban 400 ezer Ft állt
rendelkezésre.
A benyújtott 10 pályázatban megfogalmazott közel 750 eFt igényre 9 pályázó részére 400 eFtot tudtunk jóváhagyni. Visszatérítendő támogatásra nem érkezett igény.
A pályázatok nyertesei a kapott támogatásokról a szabályoknak megfelelően hiánytalanul
elszámoltak.
Az Alapítványi vagyon piaci értéke 2011. december 31-én 9.220.503 Ft volt. Ez 116.083 Ftal, illetve 1,2 %-al kevesebb, mint a 2010. évi záróérték.
A KBA 2011. 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 2012. május 4-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta.
Budapest, 2012. május 4.
Hegedűs Gyula
a KBA Kuratóriumának elnöke
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Karszt és Barlang Alapítvány 2011. évi gazdálkodása (Ft-ban)
2011. évi müködési költségek
Bank költség
Egyéb költségek

Tőke
7 005 000

42 960
0
42 960

Aranykosár portfólió
Aranykosár Alap nyitó érték (2011.01.01.)
Aranykosár vásárlás (2011.11.18.)
Aranykosár portf. érték növekedés (hozam)
Aranykosár Alap érték (2011.12.31.)
2011. évi vagyon hozamok
Aranykosár
Banki kamatok

Egyéb bevételek
APEH 1%

7 531 995
1 350 000
338 508

2011. évi támogatások,
alaptevékenység

9 220 503

Rántó A. - Sűrű P.
Szegedi Karszt tám.

338 508
19 057
357 565

BMSZ tám.
Pro Natura tám.
GURU tám.
ARIADNE tám.
Marcel Loubens tám.

79 422

Cserkész Szövetség
Szilvássy A. tám.

összeg
40 000
50 000
30 000
40 000
50 000
60 000
40 000
60 000
30 000
400 000

Vagyon 2011.12.31.
Aranykosár Alap
Számlán
Kp.

Pénzeszköz
8 355 000
84 726
19 669

Érték
9 116 108
84 726
19 669

8 459 395

9 220 503

Alapítványi vagyon piaci értéken
2010. december 31.
2011. december 31.
Vagyonváltozás

9 336 586
9 220 503
-116 083
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98,8%

