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Jegyz őkönyv 
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete elnökségi ülésér ől 

 

Készült:  2021. október 7-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 
 
Jelen vannak:  Rózsa Attila elnök, Szongoth Gábor titkár, Ferenc Béla, Molnár Gábor, 

elnökségi tagok, Szijártó Lajos felügyelő bizottsági vezető  
 
Hiányzók:  Ulrich József, Tóth Endre, Simon Zsolt (nyáron lemondott a vezetőségi 

tagságáról) 
 

Szongoth Gábor üdvözölte a megjelent tagokat és ismertette a napirendi pontokat:  

• Az őszi közgyűlésen teljes körű választást kell tartani, mivel lejárt az elnökség 
mandátuma  

• Ki kell tűzni a Közgyűlés időpontját és helyét 
• Fel kell állítani a Választási Bizottságot 
• Meg kell határozni a Közgyűlés és a Szakmai Nap programját 
• Tagfelvétellel kapcsolatos kérdések 
• Fúrós képzés, vizsgáztatás 
• Vízföldtani Naplók hamisítása 

 
1./ Szongoth Gábor bejelentette, hogy titkári teendőit (8/12 év?) a Közgyűlésen befejezi, 
de szívesen maradna az Elnökség tagja: a Bp.-i Geo-Log irodát továbbra is felajánlja az 
elnökségi ülések megtartására. A titkári teendőkre Csiszár Endre hidrogeológust (Bácsvíz 
Zrt.) ajánlja.  
 
2./ A Közgyűlés időpontjára a résztvevők javaslata: 2021. november 17. szerda 10 óra, 
helyszín: MBFSZ előadóterme (Columbus utca 17-23. fsz.). Tartalék nap: 2021. november 
24. szerda. 
 
3./ A 3 tagú Választási Bizottságra a résztvevők javaslata: 

Borbély Tamás 
Horváth Ferenc 
Bászler Béla 
Papp László  

Őket Szongoth Gábor telefonon megkeresi és fölkéri őket a jelöltállításra.  
 
4./ A Közgyűlés és a Szakmai Nap tervezett programja 

• Rózsa Attila elnök beszámol az elmúlt 1,5 év főbb eseményeiről 
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• Csiszár Endre, Aqua Regia Kft., Madricon Kft., Bácskai László, Hydro Gold 
Drilling Kft. új belépők (akiket a Covid alatti időszakban elektronikus szavazással 
vettünk fel) személyesen is bemutatkoznak  

• Újonnan jelentkező tagok felvétele, lemondó tagok törlése 
• Vezetőség választás 
Szakmai program: 
• termékbemutató (Aqua Regia Kft.) 
• előre megfontolt csalások a kútfúrás területén 
• vízkútfúró képzés 

 
5./ Tagfelvétel 

Szavazóképes tagságunk jelenleg 35 cég, a pártoló tagok száma 12 fő. Rengeteg 
fúrós dolgozik ezen felül is az országban, többek nagyon sokat és jól. Néhányukkal 
felvesszük a kapcsolatot, és kérjük, hogy akinek Egyesületi tagjaink közül van 
javaslata új tag felvételére, írja meg a Titkárságnak. Szerencsés lenne bővíteni a 
taglétszámot, mert az Egyesület tekintélye, szakmai érdekérvényesítő képessége 
nagyban függ attól is, hogy a kútfúró vállalkozók hány százalékát képviseli. 
Figyelem: nem cél a minden áron való létszámbővítés; csak közénk illő kollégákat 
javasoljatok. 

 
6./ A vízkútfúró képzésről (új rendszerű vizsgáztatás, debreceni képzés, érettségi feltétel 
szándékunk szerinti eltörlése) a Szakmai Napon tartunk ismertetést. 
 
7./ Újabban vettük észre, hogy kóklerek egy személyben terveznek, fúrnak, kútvizsgálatot 
végeznek és minden részében hamis Vízföldtani Naplót állítanak össze. Az elkészült kút 
pedig használhatatlan. 
 
 
Jegyzőkönyvet összeállította: Szongoth Gábor 

 
 

 
   —————————————— 
   Rózsa Attila elnök 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


