
 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
  

A Kuratórium átvétele 

 

A Karszt és Barlang  Alapítvány új Kuratóriuma 2000 őszén vette át a feladatokat az 

előzőtő Kuratóriumtól. Ennek során jegyzőkönyvben rögzítettük az megelőző időszak alatt 

keletkezett irattár, – a levelezés, a szerződések és elszámolások – átvételét, és azokat az 

MKBT-ben helyeztük el. Ezzel párhuzamosan az Alapítvány vagyonáról, a számlán és 

széfben elhelyezett értékpapírokról külön leltár készült. Ezen leltárok alapján vette át Rádai 

Ödöntől, előző elnöktől a Kuratórium vezetését Hegedűs Gyula 2001 januárjában. 

Megállapításra került az új Kuratórium munkarendje is. A Kuratórium kérésére az MKBT, 

mint alapító a Cégbíróságon és az APEH-nél bejelentette az aláírások változását.  

 

Az Alapítvány pénzügyi helyzete 

 

Az átvétel után a kuratórium megállapodott, hogy a jövőben is az értékpapírok 

hozamának 10 %-a tőkésítésre kerül, a vagyon értékmegőrzése céljából. 

Az Alapítvány egyik fő céljának továbbra is a Karszt és Barlang kiadásának 

támogatását tartja, ezért 2001. évben is elkülönítettük az erre a célra szánt összeget, vagyis a 

kiadási költségek 80 %-át, (320 ezer Ft-ot).  

Az Alapítvány vagyoni helyzetéről Végh Zsolt külön kimutatást készített.  

 

Pályázatok 

 

2001 évben az alacsony hozamot, ill. a Kaszt és Barlang magas kiadási költségeit 

figyelembe véve csak két kategóriában írtunk ki pályázatot: tudományos kutatás és hazai 

feltáró kutatások témában. A pályázati űrlapon formai módosításokat hajtottunk csak végre, és 

elektronikus formában is elérhetővé tettük. A kiírásra 15 pályázat érkezett be, összesen 

985 000 Ft. értékben. Ennek eredményeként 8 pályázatot volt módunk, összességében 

230 000 ezer forintnyi értékben támogatni.  

A pályázók az elszámolási kötelezettségüknek hiánytalanul eleget tettek. 



 

 

Pályázó neve Pályázati cél Támogatási 

összeg 

 1.Tudományos kutatások 

Gazda  Attila Szent István-lápai barlang 
geológiai feldolgozása 

20 000 Ft 

 2. Hazai feltáró kutatások, táborok 

MKBT Vulkánszpeleológiai 
Kollektíva 

A 17. Vulkánszpeleológiai 
tábror, Szilvás-kő 

20 000 Ft 

Tapolcai Plecotus Nagy-töbri és November 7.-
barlang feltáró kutatása 

20 000 Ft 

Meteor, Baradla Csoport A Baradla új részeinek felmé-
rése, és a Dancza vízny. kutatása 

40 000 Ft 

Gerecse Barlangkutató és 
Természetvédő Egyesület 

GBTE nyári kutatótábor 20 000 Ft 

Ariadne Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület 

Feltáró kutatás a Csévi-szirt 
barlangjaiban 

40 000 Ft 

Pro Natura Karszt és 
Barlangkutató Egyesület 

Mészégető források 
barlangjának új feltárása 

30 000 Ft 

Styx Barlangkutató Csoport A balatonedericsi Döme-bg 
kutatása, térképezése 

20 000 Ft 

Tatabányai Barlangkutató 
Egyesület 

Végre-barlang további 
kutatásának előkészítése 

20 000 Ft 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


