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Felvéve: 2012. augusztus 3.-án Sióagárdon, a KDT VIZIG Árvízvédelmi Szakaszvédelmi 
Központja tárgyalójában a Felszín Alatti Vizekért Alapítvány Kuratóriumának ülésén 

 
 

 
                   Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Az elnök megállapította, hogy a Kuratórium határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére jelenlévők 
egyhangúan Buzás Zsuzsát kérték fel.  
 

                      A tárgyalt napirendek a meghívó szerint: 
 
1. Az alapítvány gazdasági helyzete, a gazdasági adminisztráció működése 
Kumánovics György tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2012. évtől életbelépett előírásoknak 
megfelelően a kuratórium által előzetesen jóváhagyott 2011. évi beszámoló, mérleg és a közhasznú 
jelentés 2012. május 31-ei határidőig leadásra került.  

 
Tóth Sándor tájékoztatást adott az alapítvány gazdasági helyzetéről és a gazdasági 
adminisztrációval kapcsolatos feladatokról.  
Az alapítvány számláján a mai nap 1.984.164 Ft áll rendelkezésre. Kiegyenlítetlen kötelezettség és 
követelés nincs.  
A 2012. január 1.-től kezdődően az alapítvány bevételei 616.170 Ft volt a mai napig. A bevételek 
teljes egészében a támogató szervezetektől származik. 
 
Ezzel szemben a kiadások 1.190.113  Ft volt. 
Ebből a konferencia költségei 569.773 Ft volt. 

 Szállodai költség 2012.:   265.800 Ft 

 Szállodai költség 2011:   197.760 Ft 

 Pohár       66.800 Ft 

 Bor       37.000 Ft 

 Papír, írószer         2413 Ft 
 

Ebből 197.760 Ft a 2011 évi konferencia szállodai költsége, amelyet idén fizetett az alapítvány. Tehát 
az idei konferencia kb. 350.000 Ft költséget jelentett az alapítványnak. 
 
Az alapítvány működési kiadásai 2012 évi eddigi 620.340 Ft volt. Ez a magas költség a szokásos 
kiadásokon kívül az átalakítás miatt és 2011 évi elmaradt szolgáltatások rendezéséből adódik.  
 
Rendkívüli kiadás:     

 ügyvédi díj, eljárási díjak:  101.600 Ft 
Az 2012 évi működési költségek  

 könyvelés:    190.500 Ft 

 honlap üzemeltetés:     77.990 Ft 

 banki költség      16.000 Ft 

 egyéb költség (írószer, posta stb.) 
 

A 2011 évi kötelezettségek  

 Könyvelés    190.500 Ft 

 honlap üzemeltetés     43.750 Ft 
 

 
Az év hátra levő részében max. 100.000 Ft kiadás várható. 
 
A bevételek tekintetében a támogatói év végi befizetésekből 150.000-200.000 Ft várható. Az 
alapítvány SZJA 1%-os támogatási lehetősége, ami felkerült honlapra, várhatóan mintegy 250.000 Ft 
bevételt jelenthet. 
A bank számlán levő közel 2 millió forint és a várható bevételek biztosítják a következő évi 
konferencia megrendezését. A konferencia várható kiadása 350.000-400.000 Ft. Az alapítvány 
működtetése max. 400.000 Ft. 
 



A kuratórium megállapította, hogy fenntartható az Alapítvány működése és ehhez hozzájárult az is, 
hogy a támogatások, és adományok összege fedezi a konferenciák költségeit. 
 
 A kuratórium a 2012/1. sz. határozatával egyhangúan elfogadta a gazdasági 
adminisztrációs tájékoztatót, és ezen belül a tervezett  kiadásokat és felkéri Tóth Sándort a 
szervezés folytatására.” 
 
 
2. A 2013. évi tavaszi 20./XX. alapítványi konferencia előkészítése 
A Kuratórium tagjai megvitatták a következő évi, ünnepi 20. konferencia előkészítését az ülést 
megelőzően megküldött meghívóban vázolt szempontokat is figyelembe véve és az alábbiakban 
állapodtak meg: 
 - az elmúlt 20 évvel foglalkozó blokk javasolt témái és előadói: 

- áttekintés az Alapítványról, kitérve a gazdasági- és pénzügyi vonatkozásokra, és az                                                                        
Ezüst poharasokra (javasolt előadók: Liebe Pál és Kumánovics György) 
- szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó 
közigazgatási – tudományos – és kutató intézményeket, valamint a szakértők körét 
(javasolt előadó: Jelinek Gabriella; Balásházy László – Buzás Zsuzsa – Horváth Vera 
bevonásával) 
- vízbázisvédelem (javasolt előadó: Tahy Ágnes; Horváth Vera bevonásával) 
- kármentesítés (javasolt előadó: Hasznos Gábor; Horváth Vera bevonásával) 
- VKI (javasolt előadók: Simonffy Zoltán és Tóth György) 
- jogi háttér és a szabályozások változásainak áttekintése (javasolt előadó: Balásházy 
László) 
- műszaki és technológia kérdések: észlelés – modellezés – kúttechnológia – képzés- 
és oktatás (javasolt előadók: Szongoth Gábor – Tóth György – Szalai József – Sőregi 
Katalin) 

- egyetértés alakult ki abban, hogy a fenti előadások kitöltik a konferencia első napját, így az 
egyéb előadásokra a második nap kerülhet sor. 

 
Liebe Pál tájékoztatta kuratóriumot, hogy 2011-ben megalakult az MTA Hidrogeológiai Szakosztálya 
Székely Ferenc vezetésével, és Szűcs Péterrel, mint titkárral. Elfogadásra került az a javaslat, hogy 
felkérjük Székely Ferencet, hogy adjon tájékoztatást a szakosztály feladatairól a következő 
konferencián.  
 
3. Az Alapítvány a jövőben 
Megvitatásra került a kuratórium összetétele, mivel Altnőder András már korábban jelezte, és most 
Kumánovics György és Horváth Vera is felvetette, hogy a 20. konferencia után kilépne. A lehetséges 
új tagokat megvitatva végül Kumánovics György kapta a felkérést, hogy keresse és hívja meg Tahy 
Ágnest és Gondi Györgyöt a következő ülésünkre. 
 
4. Egyebek  
Egyetértés alakult ki abban, hogy ismételten át kell tekinteni a honlap tartalmát, kiegészíteni és 
aktualizálni kell. Liebe Pál javasolta, hogy a honlapon jelenleg 1999-től fennlévő előadásokat 
egészítsük ki a teljes időszakra. Ezek jelenleg nyomtatott formában érhetőek el csak. Horváth Vera ezt 
támogatva felvetette, hogy próbáljuk rendezni, és összhangba hozni a honlapon lévő önéletrajzok 
terjedelmét. Kumánovics György ezt kiegészítette azzal a felvetéssel, hogy kérjük be az Ezüst 
poharasok hiányzó önéletrajzait is. Jelinek Gabriella vállalta, hogy kideríti, hol érhetőek el a KvVM 
honlapjának megszűnése után hogyan érhetőek el a FAVA honlap számára Kármentesítési füzetek, 
és a felszín alatti vizeket érintő egyéb elektronikus formában közzétett kiadványok. 
 
 
A kuratórium a következő alkalommal a XX. Konferencia előkészítésével kapcsolatos kérdések 
megbeszélésére ez év vége fele találkozik. 

 
K.m. f. 

 
 
                                               / Buzás Zsuzsa /                                                     / Kumánovics György / 
                               jkv.vezető                                                                elnök 


