
Mire a táborhelyre értünk, javában készültek a grillhúsok. kolbászok, csapolták a fiúk a sört, s hatalmas 
lakomát csaptak számunkra. Késő estig dorbézoltunk. de sajnos másnap indulni kellett.

A reggeli fájdalmas búcsú után késő délutánra értünk Passau-ba. ahol rövid városnézés után egy éjszakát 
töltöttünk egy nagyon kellemes kempingben, majd másnap kora délután értünk Budapestre.

A német barátaink által szerv ezett rendkívül tartalmas programokat és a szívélyes vendéglátást sokáig nem 
fogjuk elfelejteni.

Fleck Nóra

15 ÉVE MŰKÖDIK A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1989. augusztusában nagy sikerrel rendezte meg a Nemzet
közi Szpeleológiai Únió (Union Internationale de Spéléologie -  UIS) X. Kongresszusát. A szakmai és erkölcsi 
sikereken túl a rendezvény megszervezése anyagilag is eredményes volt. A rendszerváltás küszöbén minden 
forrongott, mindenen érződött a változás szele és ebből a mozgásból a Társulat sem maradt ki. Az új utak kere
sése során sok életképes és kevésbé életképes ötlet fogalmazódott meg, melyek közül -  hozzávetőlegesen egy 
éves vitát követően -  végül Gádoros Miklós javaslata került elfogadásra. Ennek lényege az volt, hogy a Társulat 
is éljen a kiszélesedő gazdasági és társadalmi lehetőségekkel -  a Kongresszus szervezéséből képződött néhány 
millió forint nyereség adó befizetés helyett célszerűen egy alapítványba kerüljön kimentésre és az alapító va
gyon képződő hozamait a barlangkutatás sehonnan sem finanszírozható feladataira kerüljön felhasználásra.

A viták végeredményeként a Karszt és Barlang Alapítványt 1990. december 14-én 887. sorszám alatt 
a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette.

Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány
-  határozatlan időre szóló, tartós közérdekű kötelezettségvállalás a karszt- és barlangkutatás szakmai, tu

dományos és ezzel összefüggő természetvédelmi tevékenységének szervezésére, támogatására, az ilyen 
tárgyú csoportos és egyéni kutatások segítésére, az országos érdekeltségű vagyon kezelésére;

-  célja a magyar karszt- és barlangkutatás szakmai és tudományos tevékenységének szervezése, finanszí
rozása; természetvédelmi, oktatási, népszerűsítési tevékenységet végző szervezetek és egyéni kutatók 
anyagi támogatása, valamint szolgáltatások nyújtásával való segítése; az eredmények közkinccsé tétele és 
hasznosítása, együttműködés nemzetközi szervezetekkel.

1991. április 20-án megválasztásra került az első kuratórium, melynek elnöke Dr. Zámbó László, tagjai 
pedig Adamkó Péter, Dr. Csepregi István, Dr. Rádai Ödön és Dr. Végh Zsolt voltak. Megbízatásuk öt évre 
szólt, ezért az 1995. évi MKBT Közgyűlésen került sor a következő kuratórium megválasztására: Dr. Rádai 
Ödön elnök; Dr. Hevesi Attila; F. Nagy Zsuzsa; Hegedűs Gyula; Dr. Végh Zsolt tagok.

Az ö megbízatásuk 2000-ben járt le. Ekkor az MKBT, mint Alapító úgy döntött, hogy a következőkben 
négyévente választ kuratóriumot oly módon, hogy a megbízatás kezdete a megválasztás évének július 1. nap
ja, lejárata pedig az ezt követő negyedik év június 30. napja. Az azóta eltelt időben a kuratóriumok összetétele 
az alábbiak szerint alakult:

2000-ben megválasztva 
Hegedűs Gyula elnök 
Borzsák Sarolta 
Dr. Végh Zsolt 
Dr. Leél-Össy Szabolcs 
Scháfer István

2004-ben megválasztva 
Hegedűs Gyula elnök 
Borzsák Sarolta 
Dr. Végh Zsolt 
Tamai Tamás
Polacsek Zsolt (MKBT elnökségi taggá válasz

tása miatt 2007. július 1 -töl Börcsök Péter)
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A Kuratóriumok az elmúlt 15 évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezték munkájukat és 
eszerint gazdálkodtak a rájuk bízott vagyonnal is. Minden évben pályázatot hirdettek meg a hazai barlang- 
kutatás, ezen belül elsősorban a tudományos kutatás, a dokumentálás és a terepi feltáró kutatások segítése 
érdekében. Pályázni visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra lehetett. A pályázati felhívás minden 
évben az MKBT Tájékoztatóban került közzétételre. A döntéseknél kiemelt figyelmet kapott a Karszt és Bar
lang folyóirat kiadásának támogatása.

Az 5 millió forint összegű alapító vagyonból 2 millió forint készpénz, valamint a Társulat eszközei voltak, 
melyet az Alapító egy év múlva újabb egy millió forinttal toldott meg. Az eszközök azóta régen leamortizá
lódtak a pénzvagyon azonban dolgozni kezdett. Egy az alapítás időszakában meghozott kuratóriumi döntés 
értelmében, az Alapítvány vagyona reálértékének legalább részbeni megőrzése érdekében az éves hozam leg
alább 10 %-a mindig tőkésítésre került. Ennek eredménye, hogy az Alapítvány pénzbeli vagyonának szám
szerű értéke fokozatosan gyarapodott.

Az alapítás óta eltelt időszak összesített eredményét a következő adatok mutatják:
alapításkori pénzvagyon 
2007. december 31 -i pénzvagyon

3.000.000 Ft 
8.199.063 Ft

1992-2007 között
vissza nem térítendő támogatásra 

beérkezett igény 
jóváhagyott támogatás

274 db 
178 db

24.341.990 Ft 
9.153.200 Ft

visszatérítendő támogatásra 
beérkezett igény 
jóváhagyott támogatás

13 db 
5 db

760.000 Ft
330.000 Ft

Az elmúlt másfél évtizedben számottevően megváltoztak a gazdasági körülmények. A visszaszoruló inf
láció hatásaként fokozatosan lecsökkent az évente meghirdetett pályázatok nyertesei között felosztható ösz- 
szeg. Bár történtek kísérletek a vagyon adománygyűjtéssel történő növelésére, ezek a próbálkozások nem jártak 
eredménnyel. A kuratóriumoknak egyre többször kellett abban dönteniük, hogy több pályázónak adnak kisebb, 
esetenként csak jelképes összegeket, vagy néhánynak nagyobb, a pályázati célkitűzéseket érdemben támogatni 
képes mértékű összeget. A kuratóriumok rendszerint ez utóbbi elv szerint hozták meg döntéseiket.

Az előző bekezdésben vázolt folyamat arra késztette a 2007. évben működő kuratóriumot, hogy elkezdje 
az Alapítvány rendelkezésére álló vagyon hozama felhasználási módjának újragondolást. Ezzel azt szeretnék 
elérni, hogy a mára kialakult gazdasági körülmények között is a lehető leghatékonyabban történjen az Alapító 
Okiratban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása.

Hegedűs Gyula 
a KBA Kuratóriumának elnöke
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