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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
 
A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány 2017. évben a gazdálkodásáról a számviteli 
politikájában rögzített szabályozásnak megfelelően egyszerűsített éves beszámo-
lót készített, melynek összeállítására a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  és 
a 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. 
 
A 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóban a mérleg főösszege 1.736 ezer Ft, 
a saját tőke 1.592 ezer Ft, tárgyévi eredménye 172 ezer Ft.  
 
Az alapítvány könyvviteli szolgáltatást vesz igénybe. Könyvviteli szolgáltatója: a 
Pannonglob Számviteli Szolgáltató Kft. (8000. Székesfehérvár, Szent István tér 8. 
1. em. 2., Cégjegyzék száma:  07-09-009589) nevében eljáró Pápainé Poós Ildi-
kó (an. Tóth Gabriella, 8000. Székesfehérvár, Varjú u.68.) MK regisztrációs szá-
ma: 192701 

     
A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának aláírásá-
ra jogosult: Dr. Lénárt László (an. Gellai Margit, szül. Budapest, 1951.02.23. )   
3529 Miskolc, Szilvás u.27. IV/2. sz. a. lakos, az alapítvány elnöke. 

 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
 

Tárgyévben az alapítvány sem állami, sem önkormányzati támogatásban nem ré-
szesült. Bevételeit kizárólag gazdasági társaságok és természetes személyek 
támogatásai, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-nak felajánlásaiból átutalt 
108 ezer Ft biztosították. 

 
 
3. AZ ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT FŐBB TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK 
    BEMUTATÁSA 
 
 
3.1.  Az alapítvány bemutatása 
 
 

Az alapítvány legfontosabb célkitűzései: 
 

 Hazánk felszín alatti vizeinek megóvása 
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 A vízkészletek feltárása és védelmének biztosítása érdekében tervszerű 
kutatások és feltárások feltételrendszerének kidolgozása a hazai szakma-
kultúrára és szellemi bázisra alapozva 

 Környezetvédelemmel összefüggő technológiák és eljárások kidolgozása  

 Hazai és külföldi befektetők információs igényének kielégítése 
 
 

Az alapítvány közhasznú szervezetnek minősül, mert közhasznú tevékenysége 
során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy a törvény felhatalmazása 
alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a 
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
Az alapítványt a Komárom – Esztergom Megyei Bíróság 1995. március 29-én Pk. 
60.032/1995/4. számú jogerős végzésével nyilvántartásba vette és közhasznú 
szervezetté minősítette. Az alapítványnak magánszemélyek az alapító tagjai.  

 
 
3.2.  Az alapítvány 2017. évi tevékenysége 
 
 

A Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriuma két alkalommal tartott ülést, ahol 
az előző év közhasznú tevékenységéről és a pénzügyi helyzetről szóló beszámo-
ló elfogadásra került, s határozat született az alapítvány céljának megfelelő kö-
vetkező évi tevékenységre, valamint a díjazottakra vonatkozóan. 

 
Az alapítvány a felszín alatti vizek védelme érdekében tudományos, szakmai, és 
ismeretterjesztési tevékenységet folytat. Évente megrendezésre kerülő 
konferencián a felszín alatti vizek védelmét érintő EU és hazai szabályozás 
aktuális kérdései kerülnek megvitatásra. Előadások hangzanak el tudományos 
kutatási eredményekről, vizsgálatokról. Továbbá elméleti és gyakorlati módszerek 
a vizek védelmében és ezek technológiájáról. Az előadások a konferencián 
résztvevő minisztériumok, hatóságok, igazgatási szervek, tervezők, vállalkozók, 
laboratóriumok képviselői tartják. A rendezvény teljes anyaga az alapítvány 
honlapján jelenik meg. Ugyancsak itt találhatók az alapítvány tevékenységébe 
tartozó tudományos értekezések, publikációk és kiadványok is. 

 
2017 évben megrendezett XXIV. Konferencián 197 fő vett rész. A két napos kon-
ferencián 23 előadás hangzott el, továbbá egy „Ezüstpohár-díj” került átadásra. 
 
A konferencián a támogatók és a résztvevők tájékoztatást kaptak A Felszín Alatti 
Vizekért Alapítvány tevékenységéről és anyagi helyzetéről. 
 
A szervezők és az előadók munkájukért díjazásban nem részesültek. A Felszín 
Alatti Vizekért Alapítvány viselte a konferenciaterem, a baráti találkozó és a díjak, 
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valamint ezek járulékainak költségeit, ugyanakkor a szállást és étkezést a részt-
vevők fizették. 

 
 
Székesfehérvár, 2018. május 23. 
 
 
             _____________________________ 

         Dr. Lénárt László    
          elnök       
      
  
 


