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A Karszt és Barlang Alapítvány 2006. 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 2004. április 24-én megtartott küldöttközgyűlése 

választotta meg a következők szerint: 

Hegedűs Gyula  elnök 

Borzsák Sarolta  titkár 

Dr. Végh Zsolt  gazdasági vezető 

Tarnai Tamás   kuratóriumi tag 

Polacsek Zsolt   kuratóriumi tag 

 

A pályázatok nyertesei a kapott támogatásokról a szabályoknak megfelelően hiánytalanul 

elszámoltak. 

 

A Kuratórium az elmúlt évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte munkáját és 

eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is. 2006 tavaszán pályázatot hirdettünk meg a 

hazai barlangkutatás, ezen belül elsősorban a tudományos kutatás és a terepi feltáró kutatások 

segítése érdekében. A pályázatok beadási határideje 2006. április 10. volt. A megadott 

határidőre 9 pályázat érkezett be. Pályázni visszatérítendő és vissza nem térítendő 

támogatásra lehetett. A pályázati felhívást az MKBT Tájékoztatóban tettük közzé. A 

benyújtási és bírálati határidőt úgy állapítottuk meg, hogy az odaítélt támogatások a nyári 

táborok idejére már felhasználhatóak legyenek. A döntésnél kiemelt figyelmet szentelünk a 

Karszt és Barlang folyóirat kiadásának támogatására. 

 

Az Alapítványi vagyon piaci értéke 2006. december 31-én meghaladta a 8 millió Ft-ot. A 

Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány kockázatmentes értékpapírokban tartja a 

vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Az alapításkori időszakhoz (1990.) 

viszonyítva bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a felosztható 

összegek is csökkentek. 2006-ban a támogatásra felhasználható összeg 550.000.- Ft volt. 

 

Ebben az évben 9 pályázat érkezett be összesen mintegy 814 eFt támogatási igényre. A 

Kuratórium döntése alapján 7 pályázót tudtunk összesen 250 eFt támogatásban részesíteni. 

További 300.000 eFt-ot a Karszt és Barlang kiadására különítettünk el. 
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A KBA 2006. 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 2007. április 4-i ülésén megtárgyalta és 

elfogadta. 

 

 

Budapest, 2007. április 4. 

 

 

 

Hegedűs Gyula 

a KBA Kuratóriumának elnöke 

 

 


