Magyar Vízkútfúrók Egyesülete
2484 Gárdony-Agárd, Botond utca 14.

Jegyzőkönyv
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 2022. tavaszi elnökségi üléséről
Készült:

2022. március hó 28-án a Geo-Log Kft. irodahelyiségében (1145
Budapest, Szugló utca 54.)

Jelen vannak: Rózsa Attila elnök, Csiszár Endre titkár, Szongoth Gábor, Molnár Gábor,
Tóth Endre, Bászler Béla elnökségi tagok
Hiányzók:

Ferenc Béla elnökségi tag és a Felügyelő Bizottság vezetője

Az elnökségi ülés legfontosabb témája az Egyesület tavaszi közgyűlésének és szakmai
napjának megszervezése volt. A jelenlévők döntése értelmében a tavaszi közgyűlést
kétnaposra tervezzük, a megszokott helyen, a demjéni Egri Korona Borházban tartjuk
meg, előirányzottan 2022. április hó 26-27. napjain. Szongoth Gábor tisztázza ennek
lehetőségét a Borházzal, és gondoskodik a foglalásról.
A közgyűlésen az ilyenkor kötelező szakmai és pénzügyi beszámolók és munkatervek
mellett új tagok fölvételére is lehetőséget biztosítunk.
A közgyűlést követő szakmai napra az alábbi témák, előadások tervezettek:
• a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kútfúrások terén folytatott vagyonkezelői
szempontú helyszíni ellenőrzésének szempontjai, tapasztalatai;
• az Aquaplus Kft. által a Szegedi Vízmű Zrt. részére történő nagyátmérőjű kútfúrás
tapasztalatai (sajnos ez elfoglaltság miatt az őszi közgyűlésünkre tolódik);
• a GWE Budafilter Kft. tevékenysége, csőválasztéka, csőanyagai és azok
alkalmazási lehetőségei;
• az OLVISZ ’98 Kft. által végzett palástcementezés technológiájának ismertetése;
• fúróberendezések vizsgáztatásának feltételei és tapasztalatai Kovács József
tagtársunk előadásában;
• tájékoztatás a vízkútfúró képzés és vizsgáztatás helyzetéről (képzőhelyek számára
tagok
részéről
főbb
fúrási
munkafázisok
[karottálás,
csőbeépítés,
palástcementezés, szűrőzés, kavicsolás, kompresszorozás, próbaszivattyúzás,
ellenőrző műszeres kútvizsgálat elvégzése] terepi megtekintésének biztosítása);
• mit tudunk tenni a kontár kivitelezők és csalók tevékenységének visszaszorítására?
Más témák fölvetését körlevélben a tagoktól várjuk, annak megszervezését az Elnökség
vállalja.
Másik fontos téma az Alapszabály kötelező módosítása volt. A tisztségelfogadó
nyilatkozatok aláírva mára hiánytalanul beérkeztek. Szongoth Gábor fölveszi a kapcsolatot
az ügyvéd asszonnyal az aktualizált alapszabály hivatali beadása érdekében.
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Az Alapszabályban további módosításokat is tervezünk, melyek a közgyűlésen kerülnek
megvitatásra. Ilyenek:
• az egyesületi embléma használata;
• a közgyűlésen való részvétel, mint a rendes tagi státusz feltétele;
• a többéves átlagos nettó árbevétel legyen a tagdíjfizetés alapja;
• tiszteletbeli tag, mint új státusz létrehozása.
Harmadikként az egyesületi tagság létszámának bővítéséről beszélgettünk.
Egyetértettünk abban, hogy szerencsés lenne bővíteni a taglétszámot, mert az Egyesület
tekintélye, szakmai érdekérvényesítő képessége nagyban függ attól is, hogy a kútfúró
vállalkozók hány százalékát képviseli. Nem cél azonban a minden áron való
létszámbővítés; csak az Alapszabályban rögzített egyesületi célokkal azonosulni tudó és a
felvételi feltételeknek megfelelő kollégák fölvételére kerülhet sor.
Fölmerült témaként az Egyesület honlapján megjelenthető hirdetések lehetséges
tartalma is. Megállapodtunk abban, hogy kútkivitelezési tárgyú hirdetéseknek itt nem
engedünk teret, a kútfúráshoz használt gépek, berendezések, eszközök és anyagok
értékesítéséről szólóknak viszont igen, akár nem egyesületi tagok részére is. Ez utóbbi
esetben döntés szükséges arról, hogy azoktól a hirdetőktől, akik nem Egyesületünk tagjai,
kérjünk-e díjat a hirdetés megjelentetéséért? Ha igen, milyen összegben és milyen
időintervallumra vonatkozóan?
Az Egyesület honlapján a tagok székhelyét tartalmazó térkép kiegészítését
szükségesnek tartjuk az általuk végzett tevékenységekre vonatkozó rövid információkkal a
potenciális megrendelők könnyebb tájékozódásának elősegítése céljából.
A közgyűlésre hívó körlevélben az alapvető információk mellett
• javaslatot kérünk a fölvételre javasolható kollégák személyét illetően
• javaslatot kérünk a szakmai nap témáit, esetleg előadóit illetően
• javaslatot kérünk a meghívottak személyét illetően.
A jegyzőkönyvet vezette: Csiszár Endre, titkár
A jegyzőkönyvet összeállította: Rózsa Attila, elnök

——————————————
Rózsa Attila elnök
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