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ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen alapító okiratban megjelölt alapítók a
„Felszín Alatti Vizekért” Alapítvány
Alapító Okiratának
szövegét a következőkben állapítják meg

(A 2015. február 16-i módosítások dőlt betűvel szerepelnek)

Az Alapítók a következő jogszabályi és ténybeli változások okán a 2013. évi V. törvény alapján az Alapítvány Alapító
Okiratát úgy módosítja, hogy az alábbi szöveggel és tartalommal fogadja el:
1. Az Alapítvány az Alapítók által az Alapító Okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi
személy.
a) Az Alapítvány neve: „Felszín Alatti Vizekért” Alapítvány
b) Az Alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6., honlapja : www.fava.hu
c) az Alapítvány célja, fő tevékenysége:

•aktív részvétel hazánk felszín alatti vizeinek megóvásában ,
•a felszín alatti vizek – mint környezeti elem – védelmével kapcsolatos oktatás, kutatás és ismeretterjesztés, tudományos
konferenciák szervezése, kiadványok szerkesztése és megjelentetése,
•a hazai szakmakultúrára és szellemi bázisára alapozva aktív részvétel a vízkészletek feltárásának és védelmének biztosítása
érdekében a tervszerű kutatások és feltárások feltételrendszerének kidolgozásában,
•belföldi és nemzetközi összefogás kialakítása a felszín alatti vízkészletek feltárása és védelme érdekében,
•pályázatok kiírása a vízkészletek kutatására-feltárására, annak gazdaságos felhasználási lehetőségeinek kutatási
finanszírozására, döntés-előkészítő tanulmányok készítésére,
•környezetvédelemmel, természetvédelemmel, a felszín alatti vízkészlet-gazdálkodással összefüggő technológiák és eljárások
kidolgozása,
Az e pontban rögzített célok megvalósítására irányuló fenti tevékenységek megfelelnek a 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1)
bekezdés 5., 11., és 21. pontjában, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott
közfeladatoknak.

Az Alapítvány létesítői: Aquarius Vízbeszerzési és Vízvédelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-068961, 1095 Budapest, Mester u. 13.
IV/10., képv.: Altnőder András ügyvezető) és BKMI Bányászati és
Környezete Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09903062, 1037 Budapest, Kőzet u. 4. B. lház. 1. em. 5., képv.: Szilágyi
Gábor ügyvezető).
Az Alapítvány alapítói az alapító jogi személyek jogutód nélküli
megszűnése esetére, amire tekintettel alapítói jogaikat gyakorolni már
nem tudják, az alapítói jogok gyakorlását a „Magyar Hidrológiai
Társaságra” (1091 Budapest, Üllői u. 25.) ruházzák.

Az Alapítvány bevételei:
-az Alapítványhoz csatlakozók befizetései
-gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek
-a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás
-az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás
-az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás
-a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege
- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel
-más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány
- befektetési tevékenységből származó bevétel
-az előbbi pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai):
- az Alapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
- gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek
- az Alapítvány működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült
közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírása
- az előbbi pontok alá nem tartozó egyéb költség.

Az Alapítvány írásbeli szerződés alapján, elszámolási kötelezettség előírása mellett támogathat bármely
kutatást, szervezetet, intézményt, rendezvényt, pályázatot, ha ez összhangban áll célkitűzéseivel.

A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A Kuratórium tagjai az
Alapítvány vezető tisztségviselői.
A Kuratórium tagjai:
dr. Lénárt László

elnök

3529 Miskolc, Szilvás u. 27. IV/2.

Tóth Sándor

titkár

8000 Székesfehérvár, Határ u. 73.

Buzás Zsuzsanna

tag

1013 Budapest, Attila u. 39.

dr. Gondi Ferenc

tag

1125 Budapest, Márffy u. 6.

Jelinek Gabriella

tag

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/B VII/35.

Tahy Ágnes

tag

1182 Budapest, Déva u. 2/A.

A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.
A Kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése
esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
A Kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, de jogosultak a feladat ellátásával
kapcsolatosan keletkezett igazolt költségeik megtérítésére.

A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő
működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.
Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:
a) az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak
és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
b) az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
c) a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról;
d) az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról;

e) kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
f) a jelen Alapító Okirat szerint hatáskörébe utalt kérdésekről;
g) a csatlakozási kérelmek elbírálásáról;
h) az Alapítványnak nyújtott támogatások elfogadásáról

Az Alapítvány törvényes képviseletét a Kuratórium elnöke látja el. Az elnököt a Kuratórium
határozatlan időre választja saját tagjai közül. A Kuratórium elnöke képviseleti jogát önállóan
gyakorolja.
•Amennyiben az Alapítvány munkavállalókat foglalkoztat, irányukban a munkáltatói jogokat a
Kuratórium elnöke gyakorolja.
•A Kuratórium elnöke köteles a jogi személy jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó
bíróságnak bejelenteni.
•A Kuratórium elnöke az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Kuratórium tagjait írásbeli
nyilatkozattal az Alapítvány képviseletének jogával ruházhatja fel.
•Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke, titkára, vagy két másik
kuratóriumi tag együttesen jogosult.
•A Kuratórium elnökének feladata a kuratóriumi ülések előkészítése, összehívása és levezetése.

•A Kuratórium elnökét távollétében, illetve akadályoztatása esetén az általa írásban
meghatalmazott tag, ennek hiányában a Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.

Az Alapítvány operatív ügyintézését a titkár látja el.
•előkészíti a Kuratórium üléseit,
•konkrét, érdemi javaslatokat tesz a tárgyalandó napirendi pontokra,

•jegyzőkönyvezi és nyilvántartja a Kuratórium határozatait, végrehajtja a határozatokat és arról
beszámol az üléseken,
•végzi a Kuratórium által meghatározott munkáját, irányítja az alapszabály szerinti
munkavégzést,
•beszámol a Kuratóriumnak a végzett munkáról,
•előkészíti az elvégzett közhasznú munkákról szóló éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet, valamint azt jóváhagyásra a Kuratórium elé terjeszti,

•kapcsolatot tart a különböző hatóságokkal, társszervezetekkel, külföldi egyesületekkel,
szervezetekkel, a Kuratórium, illetve az elnök által adott keretek között képviseli az Alapítványt,
elősegíti a szakmai kapcsolatokat, és minden fórumon képviseli az Alapítvány érdekeit.
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Köszönöm a figyelmet!

