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1. Az alapítvány adatainak ismertetése
Az alapítvány
neve:
alapítója:

alapító okirat kelte:
nyilvántartásba vétele:
székhelye:
bírósági bejegyzés száma:
adószáma:
törzstőkéje:
közhasznúsági fokozat:

„Víz az Élet” Alapítvány
Magyar Víziközmű Szövetség
1051 Budapest, Sas u. 25.
(korábbi nevén: Víz- és Csatornaművek Országos
Szakmai Szövetsége)
2001. május 22.
2001. június 29.
1051 Budapest, Sas utca 25.
Pk.60.024/2001.
18892389-1-41
200.000,- Ft
nem közhasznú

Az alapítvány rövid bemutatása
Az alapítvány célja: A magyarországi víziközmű szolgáltatás színvonalának növelése
érdekében a tudományos, kutatási, oktatási, ismereterjesztő, kulturális, környezetvédelmi
tevékenység.
Tevékenysége:
 ifjú szakemberek támogatása az innovációs díjjal,
 Reitter Ferenc díj az ágazathoz kapcsolódó kiemelkedő teljesítményt nyújtó
tevékenységért,
 tudományos tevékenység, kutatás
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 kulturális tevékenység,
 kulturális örökség megóvása,
 környezetvédelem,
 euro-atlanti integráció elősegítése,
 természeti katasztrófa károsultjainak megsegítése.
Az alapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott 5 tagú Kuratórium.
Az alapítvány éves beszámolójának papírformában megjelentetett dokumentumai
megtekinthetők az alapítvány székhelyén a 1051 Budapest, Sas u. 25. IV. alatti
helyiségében, elektronikus formában a www.maviz.org/alapitvany/kozhasznu_beszamolo
honlapon érhető el.

2. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány 2012. január 1-től a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és
egyszerűsített éves beszámolót készített a 2000. évi C. törvény, az egyesülési jogról, a
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közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 279/2016.
(XII. 19.) Kormányrendelet alapján.
Az egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza:
 egyszerűsített mérleget
 eredménykimutatást,
 kiegészítő mellékletet,
 közhasznúsági mellékletet.
A közhasznúsági melléklet a közhasznúsági jelentés alapján készül.

A mérleg főösszege 2016. december 31-én 81 e Ft volt. A tárgyévi 2017. december 31-i
fordulónapra az eszközök-források összege 84 e Ft-ra növekedett.

3. Pénzügyi helyzet
e Ft-ban
Megnevezés

2017. évi terv

Nyitó pénzkészlet

2017. évi tény

81

81

Alapítói (MaVíz) juttatás

20

20

Egyéb kapott támogatás

0

0

Összes bevétel

20

20

Kiadások
Egyéb működési kiadások (bankktg.,
egyéb támogatások)

18

17

Kiadások összesen

18

17

Záró pénzkészlet

83

84

Bevételek

1. Alapítványi működés
Az alapítói támogatás fedezetet nyújtott az alapítvány által nyújtott (szerződésben vállalt)
támogatásra valamint a tevékenységének működési költségeire.
A központi költségvetésből, helyi önkormányzati költségvetési támogatásból, az Európai
Unió strukturális alapjaiból, normatív támogatásból nem származott bevétele.
Személyi jellegű kifizetés, juttatás nem volt.
A Kuratóriumi tagok és a szervezést, adminisztrációt, számviteli szolgáltatást ellátó MaVíz
munkavállalók tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
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Az alapítvány által tárgyévet megelőző években kiírt díjak:
Reitter Ferenc díj
A Reitter Ferenc díj azoknak a magánszemélyeknek adományozható, akik különösen
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak / nyújtottak a víziközmű szolgáltatás területén vagy az
ezzel összefüggő környezetvédelem, környezetgazdálkodás szakterületeken folytatott
tudományos, oktatói, publikációs tevékenységük során.
A Magyar Víziközmű Szövetség által 2001-ben alapított Víz az élet Alapítvány Kuratóriuma
minden évben egy alkalommal felkéri az illetékes szervezetek – államigazgatási,
tudományos és oktatási intézmények, különböző szakmai szerveződések, testületek –
elsőszámú vezetőit a Reitter Ferenc díjra javasolt személy jelölésére.
A Reitter Ferenc díjat az alapítvány kuratóriuma adományozza szavazással, és a Kuratórium
elnöke adja át az országos „Víz világnapja” alkalmából rendezett ünnepségen. A díjjal
szobor, oklevél és pénzjutalom jár.
A Reitter Ferenc díj eddigi kitüntetettjei:
2002 – Dr. Benedek Pál
2003 – Dr. Öllős Géza
2004 – Dr. Juhász Endre
2005 – Dr. Solti Dezső
2006 – Dávidné dr. Deli Matild
2007 – Dr. Dulovics Dezső
2008 – Tolnai Béla
2009 – Dr. Ijjas István
2010 – Dr. Oláh József
2011 – Havas András †
2012 – Várszegi Csaba
2013 – Vörös Ferenc
2014 – Dr. Somlyódi László
2015 – Bodor Dezső
2016 – Dr. Szöllősi-Nagy András
2017 – Dr. Szlávik Lajos

tudományos kutató
Professor Emeritus
kandidátus, főisk. tanár
c. egyetemi docens
egyetemi adjunktus
egyetemi docens
szakértő
egyetemi tanár
kandidátus
vezérigazgató
ny. műszaki igazgató
FCSM Zrt. ny. vezérigazgató
BME Víziközmű Tanszék professor emeritus
Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgató
Professzor
Hidrológus (vízépítő) mérnök, vízkészletgazdálkodási és hidrológiai szakmérnök
2017. évben a kuratórium nem hagyott jóvá anyagi forrást, ezért a díj költségeit a MaVíz
vállalta át.
„Havas András Víz és innováció” pályázat
A pályázat 35 évet be nem töltött fiatalok számára került kiírásra.
A pályázat célja:
A fiatal szakemberek részvételének erősítése és növelése a víziközmű szolgáltatás jelenlegi
gondjainak végiggondolásában és megoldásában, különös tekintettel a környezettudatos
gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének elterjesztésére.
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Pályázhattak: főiskolai / egyetemi hallgatók és pályakezdő szakemberek 35 éves kor alatt.
A pályázat lehetett: tanulmány, esszé, folyóirat cikk, kutatási beszámoló, gyakorlati
eredmények összefoglalása.
A pályázat évente kerül meghirdetésre, bírálatát a „VÍZ AZ ÉLET” Alapítvány Kuratóriuma
által megbízott zsűri végzi.
A pályázat a 2013. évtől változott „Havas András Víz és innovációs” névre.
A „Víz és innováció” pályázat eddigi kitüntetettjei:
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.

Galsi Tamás
TECHNO-VÍZ Kft.
Dr. Hős Csaba
BME Áramlástani Tanszék
Tarjányiné Szikora Szilvia
FCSM Zrt.
Sándor Dániel – Zajzon Gergő
BME
Gergelics Gergő
DRV Zrt.
Bene József Gergely
BME
Varga Tibor Ádám
Boros Gabriella és Spisákné Ortó Zsuzsanna
Bibok Attila
Borák Balázs és Zahorán Kitti

2017. évben a Kuratórium nem hagyott jóvá anyagi forrást a pályázatok lebonyolítására
ezért a díjak költségeit a MaVíz vállalta át.
2017. évben az Alapítványnak egyéb tevékenysége nem volt.

Budapest, 2018. február 20.
Az Alapítvány Kuratóriuma
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