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1. Az alapítvány adatainak ismertetése 

 
Az alapítvány  

neve:     „Víz az élet” Alapítvány  

alapítója:   Magyar Víziközmű Szövetség 

    1051 Budapest, Sas u. 25. 

(korábbi nevén: Víz- és Csatornaművek Országos 

Szakmai Szövetsége) 

alapító okirat kelte:  2001. május 19.  

nyilvántartásba vétele: 2001. június 29. 

székhelye:    1051 Budapest, Sas utca 25. 

bírósági bejegyzés száma: Pk.60.024/2001/4. 

szervezet nyilv. száma: 18-01-0000021  

nyilvántartó bíróság:  Szombathelyi Törvényszék  

adószáma:   18892389-1-41 

törzstőkéje:    200.000,- Ft 

közhasznúsági fokozat: 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 innováció díj odaítélésével, 

• Reitter Ferenc díj odaítélésében való közreműködés az ágazatban 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. emeleti helyiségében, elektronikus formában a 

http://www.maviz.org/alapitvany/kozhasznu_beszamolo honlapon érhető el. 

 

 

2. Számviteli beszámoló 
 

http://www.maviz.org/alapitvany/kozhasznu_beszamolo
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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 

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 479/2016. (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 (az eszközök-források összege) 2021. december 31-én 91e Ft volt.  

 

 

3. 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.  

 

 

 

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 felkéri a MaVíz tagszervezetek elsőszámú vezetőit a Reitter 

Ferenc díjra kitüntetésre javasolt személy(ek) jelölésére.  

A Reitter Ferenc díjat az Alapítvány Kuratóriuma adományozza szavazással, a Szövetség 

Elnöksége állásfoglalásának figyelembe vételével, és a Kuratórium elnöke adja át az országos 

„Víz Világnapja” alkalmából rendezett ünnepségen. A díjjal szobor, oklevél és pénzjutalom 

jár. 
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A Reitter Ferenc díj eddigi kitüntetettjei:  

 

 

2002 – Dr. Benedek Pál   tudományos kutató 

2003 – Dr. Öllős Géza   Professor Emeritus 

2004 – Dr. Juhász Endre  kandidátus, főisk. tanár 

2005 – Dr. Solti Dezső  c. egyetemi docens 

2006 – Dávidné dr. Deli Matild  egyetemi adjunktus 

2007 – Dr. Dulovics Dezső  egyetemi docens 

2008 – Tolnai Béla   szakértő 

2009 – Dr. Ijjas István  egyetemi tanár 

2010 – Dr. Oláh József  kandidátus 

2011 – Havas András †  vezérigazgató 

2012 – Várszegi Csaba  ny. műszaki igazgató 

2013 – Vörös Ferenc   FCSM Zrt. ny. vezérigazgató 

2014 – Dr. Somlyódy László  BME Víziközmű Tanszék professor emeritus 

2015 – Bodor Dezső   Szegedi Vízmű Zrt. műszaki igazgató 

2016 – Dr. Szöllősi-Nagy András professzor 

2017 – Dr. Szlávik Lajos  hidrológus (vízépítő) mérnök, vízkészlet-

gazdálkodási és hidrológiai szakmérnök  

2018 – Dr. Dulovics Dezsőné  

2019 –  Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgató 

2020 – Oszoly Tamás  Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. műszaki 

vezérigazgató-helyettese 

 

A Kuratórium a 2021. évben úgy döntött, hogy – a díjra érdemes jelölt hiányában – a Reitter 

Ferenc díjat nem adományozza. 

 

 

„Havas András Víz és Innováció Díj” 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. 

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 Innováció Díj” pályázat névre. 

A pályázat nyertese oklevelet, szobrot és pénzjutalmat kap.  
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A Víz és Innováció Díj pályázat eddigi kitüntetettjei: 

 

2008.  Galsi Tamás (TECHNO-VÍZ Kft.) 

2009.  Dr. Hős Csaba  (BME Áramlástani Tanszék) 

2010.  Tarjányiné Szikora Szilvia (FCSM Zrt.) 

2011.  Sándor Dániel és Zajzon Gergő (BME) 

2012.  Gergelics Gergő (DRV Zrt.) 

2013.   Bene József Gergely (BME)   

2014.   Varga Tibor Ádám 

2015.  Boros Gabriella és Spisákné Ortó Zsuzsanna 

2016.  Bibok Attila 

2017.   Borák Balázs és Zahorán Kitti 

2018.   Ungvári Levente 

2019.   Bibók Attila és Madzin Evelin 

2020.   Szender Veronika 

2021.   Kiss Katalin 

 

A 2021. évben a Kuratórium nem hagyott jóvá anyagi forrást a pályázat lebonyolítására, ezért 

a díj költségeit a MaVíz vállalta át. 

 

 

 

A 2021. évben az Alapítványnak egyéb tevékenysége nem volt. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. február 10. 

 

       Az Alapítvány Kuratóriuma 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
GASPARICSNÉ NAGY ZSUZSANNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.03. 14.36.08


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NAGY ZSUZSANNA
Születési hely: SIÓFOK
Születési dátum: 1968.12.22.
Anyja neve: TÓTH MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.05.03. 14.36.08
					
				 
					 ID_3c75275c-3f8c-4fde-8d76-78629b4e49d7
				
				 
					 GASPARICSNÉ NAGY ZSUZSANNA
					
				 
					 NAGY ZSUZSANNA
					
				 
					 TÓTH MARGIT
					
				 
					 1968.12.22.
					
				 
					 SIÓFOK
					
			
		
	



		2022-05-03T14:41:06+0200


		2022-05-03T14:41:08+0200




