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"Víz az élet" Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

"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. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Nem volt közhasznú tevékenység a 2021. évben 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nem volt közhasznú tevékenység a 2021. évben 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

 

2.2. Nem közhasznú tevékenység a 2021. évben 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nem közhasznú tevékenység a 2021. évben 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000 HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Cél szerint juttatás 0 0 

Összesen: 0 0 
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"Víz az élet" Alapítvány Közhasznúsági melléklet 
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4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nincs adat megadva. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 0 0 

B. Éves összes bevétel 8 9 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg 0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 8 9 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 8 8 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 0 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 

K. Adózott eredmény 0 1 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Erőforrás-ellátottság mutatói     

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]  X 

(két évi bevétel átlaga)     

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  

(két év egybeszámított adózott eredménye)     

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)     

Társadalmi támogatottság mutatói     

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)     

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X 

(közhasznú ráfordítások aránya)     

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 

(közérdekű önkéntesek száma)     

 





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
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