JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. november 17-én a Geréby Kúria Hotel (Lajosmizse, Alsólajos 224.)
konferenciatermében.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Kumánovics György az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd a
közgyűlést megnyitotta. Megállapította, hogy a 41 szavazati joggal rendelkező egyesületi
tagból 26 tag jelent meg, a közgyűlés határozatképes.
A jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Sifter
Gyulát és Szíjártó Lajost bízta meg a közgyűlés 26 igen szavazattal.
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen
megküldött javaslatot teszi:
1. Beszámoló az előző közgyűlés óta végzett munkáról
2. Gazdasági beszámoló
3. 2011. évi feladatok, tervek
4. 2011. évi tisztújítás előkészítése
5. Tagfelvétel
Új, további napirendi pontra javaslat nem érkezett. A beterjesztett javaslatot a
közgyűlés egyhangúlag, 26 igen szavazattal elfogadta.

Elnöki beszámoló
Kumánovics György Elnök úr beszámolt az előző közgyűlés óta végzett Intéző
Bizottsági, valamint Egyesületi munkáról.
Az Egyesület működőképes, aktív egyesületi munkát végzett 2009-2010 évben is.
− a beszámolási időszakban a legfőbb feladatot az Intéző Bizottsági ülések és a szakmai
napok (Szolnok, Vácrátót, Lajosmizse) előkészítése jelentette. Mindkét előző szakmai
nap látogatottsága megfelelő, szakmai tartalma sikeres volt
− gazdasági alapja biztosított az egyesületnek annak ellenére, hogy a tagdíjfizetés néha
akadozik
− a vonatkozó szabályokat, szabályozásokat betartjuk (gazdasági elszámolás, statisztikai
jelentések, pénzügyi előírások)
− A 101/2007(XII.27.) KvVM rendelettel kapcsolatos véleményünket többször leírtuk, a
készülő módosításhoz észrevételeket tettünk. A felülvizsgálat folytatása 2010-ben a
kormányváltás következtében szünetelt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy
a szükséges változtatásokat követeljük.
− Fő feladatunknak tekintettük továbbra is a fekete munka, az engedély nélküli és nem
megfelelő minőségű kútépítési munkák felderítését, csökkentését. A mai szakmai nap
külön témában kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel.
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− A szakmunkás szakmai képzés minőségi színvonalának emelését, megoldását
szorgalmazzuk. Részt vettünk a Várpalotai kútfúró képzés újraindításának
szervezésében.
− A biztonságtechnikai vizsga követelménye kimaradt a 101-es módosításánál, a fúrási
tevékenységre is a Munkavédelmi törvény előírásai vonatkoznak.
2011. évi tervek, feladatok
− Évente két szakmai nap előkészítése, megtartása.
− Az engedély nélküli, nem megfelelő szakmai színvonalú kútépítés elleni fellépés
folytatása.
− A kútfúrási tevékenységgel kapcsolatos problémák összegyűjtése, továbbítása az
illetékes hatóságok felé.
− Az oktatás, továbbképzés folytatásának, a nappali szakmunkásképzés újraindításának
szorgalmazása.
− Az Egyesület honlapjának kezelésére, karbantartására szakembert kell foglalkoztatni,
hogy szélesebb tájékoztatásra lehessen felhasználni.

Az egyesület gazdálkodása
Szakály Áron titkár beszámolt az egyesület gazdálkodásáról:
2009 évi adatok: (2009. 01. 01.-től 2009. 12. 31.-ig)
PÉNZTÁR NYITÓ:
Posta
305 Ft
Számla tömb
510 Ft
Pénztár egyenleg 2009. 12. 31.
BANK NYITÓ:
Bevétel
Tagi befizetés
Kamat
Bevétel összesen:

815 Ft
223 Ft
484.131 Ft

335.000 Ft
106.525 Ft

Kiadás
DOMAINTEAM (honlap 2 év) 23 760 Ft
Szakmai nap Pomáz
74.111 Ft
Bankköltség
64.097 Ft
Könyvelés
72.000 Ft
Kihelyezett betét kamata
106.002 Ft
Kiadás összesen:
Bank egyenleg 2009. 12. 31-én:
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1.038 Ft

441.525 Ft

339.970 Ft
585.686 Ft

KIHELYEZETT BETÉT NYITÓ:
2009. évi kamat
106.002 Ft
Kihelyezett betét összesen 2009. 12. 31.

1.491.627 Ft
1.597.629 Ft

Felhasználható pénzeszköz 2009. 12. 31.-én. Pénztár:
Bank:
Kihelyezett betét:

223 Ft
585.686 Ft
1.597.629 Ft
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2010. évi adatok: ( 2010.01.01.-től 2010.10.31.-ig)
PÉNZTÁR NYITÓ:
Kp. felvét
50.000 Ft
Posta
320 Ft
Bérleti díj diavetítő:
12.500 Ft
Utazási költség
3.200 Ft
Pénztár egyenleg 2010. 12. 31.
BANK NYITÓ:
Bevétel
Tagi befizetés
Kamat
Bevétel összesen:

223 Ft

16.020 Ft
34.203 Ft
585.686 Ft

107.000 Ft
451 Ft

Kiadás
DOMAINTEAM (honlap)
12.375 Ft
Szakmai nap Vácrátót
50.000 Ft
Terem bérleti díj Vácrátót
43.000 Ft
Bankköltség
30.126 Ft
Kp. felvét
50.000 Ft
Kiadás összesen:
Bank egyenleg 2010. 12. 31-én:

107.451 Ft

185.501 Ft
410.930 Ft

KIHELYEZETT BETÉT NYÍTÓ:
2010.10.31-ig kapott kamat 47 355 Ft
Kihelyezett betét összesen 2010. 12. 31.

1.597.629 Ft
1.644.984 Ft

Felhasználható pénzeszköz 2010. 12. 31.-én. Pénztár:
Bank:
Kihelyezett betét:

34.203 Ft
410 930 Ft
1.644.984 Ft

Ezután a titkár a tagdíj befizetések 2010 évi jelentős elmaradásáról tájékoztatta a
közgyűlést. Kiemelte, hogy három tagunknak tartós (több éves) tagdíj tartozása van. Az
alapszabályunk szerint dönteni kell a tagságuk esetleges megszüntetéséről.
A gazdasági tevékenység ismertetése után Szakály Áron az egyesület Elnökének, a
felmerülő költségeinek ellentételezésére 10.000,-Ft/hó tiszteletdíj megszavazását
javasolja.
Az elnöki és titkári beszámolóhoz Bódis István, Borbély Tamás, Szongoth Gábor,
Thurzó Béla, Tósné Lukács Judit, Simon Zsolt, Ádám Béla, Csath Béla szólt hozzá.
Bódis István a tagdíj befizetés szigorításáról beszélt. Véleménye szerint a tartósan
nem fizetők 30 nap türelmi időt kapjanak, utána ki kell zárni az egyesületből. Javasolja az
egyesület Elnökének a havi 20.000,-Ft tiszteletdíj megszavazását. Borbély Tamás a
biztonságtechnikai vizsgákkal kapcsolatos új szabályozásról tájékoztatta a az egyesület
tagjait, annak hiányosságait emelve ki. Az engedély nélküli reklámtáblákkal kapcsolatban
kellene döntést kierőszakolni. Szongoth Gábor hozzászólásában az engedély nélküli
tevékenység visszaszorításának szükségességéről beszélt. A nem fizető tagokkal
szemben, a kizárásnál elnézők legyünk, javasolja, hogy a nem fizetőktől vonjuk meg a
szavazati jogot. Tósné Lukács Judit felajánlotta a következő szakmai napra a Tatabányai
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vízakna bemutatását, megtekintését. Simon Zsolt a következő szakmai nap házigazda
szerepét ajánlotta fel. Thurzó Béla szerint minden tagnak egységesen 10.000,-Ft-ot
számlázzunk le. Ezen felül felvetette, hogy a honlapon a tervezők neve is szerepeljen (A
számlázás lehetőségét a közgyűlés egyhangúlag elvetette). Ádám Béla a vertikális
talajszondák telepítéssel kapcsolatos problémákat ismertette. Ezen a szakterületen
szabályozatlan a bejelentés, a tervezés, kivitelezés, a szükséges szabványok hiányoznak.
2011. év tavaszára elkészül a GEOHIDRODRILLING Kft. projekt bemutatója, melyre
meghívja az egyesület tagjait. Ki kell adni egy határozott véleményt, hogyan kell jó
szondatelepítést végezni, meghatározni a szondatelepítés tervének (geofizika,
modellezés) tartalmi előírásait, a vízkutas rendszerek, levegős rendszerek előírásait.
Csath Béla javasolja, hogy a Vízkutatás című lapban megjelenő széles érdeklődésre
számító cikkek jelenjenek meg a honlapon is. Javasol több vízkutatási történeti
ismertetést, ezt a jövőben is szívesen vállalja.
A hozzászólásokat megköszönve az Egyesület Elnöke a felvetett kérdésekre válaszolt,
illetve ígérte, hogy az IB a javaslatokat megtárgyalja és hasznosítja a jövőbeni
munkájában. A közgyűlés megbízta az egyesület titkárát, hogy a tartós tagdíj
elmaradásban lévő tagokat írásban szólítsa fel. A tagdíjukat ezután sem rendező tagokat
fel kell szólítani a kilépésre.
A közgyűlés a titkári javaslattal szemben a hozzászólásoknál elhangzott javaslat
szerint, 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Egyesület Elnökének 20.000,-Ft
tiszteletdíj folyósítását szavazta meg.
Ezután a közgyűlés az elnöki és a titkári beszámolót egyhangúlag, 26 igen szavazat
mellett elfogadta.

A 2011 évi tisztújítás előkészítése
Az egyesület Elnöke tájékoztatta a közgyűlést az Elnök és az Intéző Bizottság
mandátumának lejárásáról. A választás időbeni előkészítése, lebonyolítása érdekében
Jelölő Bizottság megválasztására tett javaslatot.
A jelölő bizottság tagjainak javasolja:
− Tósné Lukács Judit
− Kovács József
− Bódis István
egyesületi tagokat.
A jelölő bizottság tagjaira újabb javaslat nem érkezett. A beterjesztett javaslatot a
közgyűlés egyhangúlag, 26 igen szavazat mellett elfogadta.

Tagfelvétel
A közgyűlés a felvételre jelentkező vállalkozásokat, vállalkozások vezetőit, valamint az
előírt ajánlókat meghallgatta, és az alábbiakat felvette a Magyar Vízkútfúrók
Egyesületének tagjai sorába:
GEOFŰTÉS Kft. 6120 Kiskunmajsa, Petőfi S. u. 15.)

25 igen, 1 nem szavazat

Szécsi Norbert e.v. (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. út 94.)
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26 igen szavazat
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Bászler Béla e.v. (2017 Pócsmegyer-Surány, Duna sor 2.

26 igen szavazat

OLVISZ 98 Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Szedres u. 14.)

26 igen szavazat

Az Egyesület Elnöke köszöntötte az új tagokat, majd a közgyűlést bezárta és
meghívott mindenkit a közgyűlés után kezdődő szakmai nap rendezvényére.

Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette: Szakály Áron

Jegyzőkönyv hitelesítők: Sifter Gyula

Szíjártó Lajos
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