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Jegyz őkönyv 

a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 2022. Tavaszi Közgy űléséről és Szakmai 
Napjáról 

 
Készült:   a 2022. április 26-27-én, az EGRI KORONA BORHÁZ, BORFALU ÉS 

WELLNESS HOTEL (3395 Demjén, Egri utca, 0183/5 hrsz.) 
konferenciatermében tartott Közgyűlésről és Szakmai Napról 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
10 órakor Rózsa Attila, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket és 
megállapította, hogy a jelenlévő rendes tagok létszáma csupán 10 fő, így a közgyűlés 
nem határozatképes. A közgyűlés tehát a meghirdetett időpontban nem volt 
megkezdhető, de a meghívóban meghirdetett második időpontban, 10 óra 30 perckor 
a Közgyűlés a jelenlévő rendes tagok (14 fő) létszámától függetlenül határozatképes 
volt. 
 
A rendes tagok mellett a jelenlévő pártoló tagok létszáma 10 fő, a felvételre jelentkező 
új tagok létszáma 1 fő, a meghívott vendégek létszáma 4 fő volt.   
 
Rózsa Attila újólag köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy végre 
személyes jelenlét mellett bonyolítható le a rendezvény. Röviden áttekintette az elmúlt 
2 év Covid-19 járvány hullámaival terhelt egyesületi rendezvényeit és ismertette a 
jelenlévőkkel a 2021. év őszi tisztújító közgyűlés eredményeit, bemutatta az új 
Elnökség és Felügyelő Bizottság tagjait.  
 
A rendezvény kitűzött programját Csiszár Endre, az Egyesület új titkára ismertette. Ez 
2022. április 26-át  illetően az alábbi volt: 
 
10:00–12:00 Közgy űlés  

• Megnyitó, napirendi pontok ismertetése 

• A 2021-es év szakmai és pénzügyi beszámolója 

• A 2022-es év szakmai és pénzügyi terve 
• Alapszabály módosítása 

• Egyebek (az Egyesület működésével kapcsolatos javaslatok 
megvitatása, új tagok felvétele, 2020. és 2021. évben felvett tagok 
bemutatkozása) 

12:00–13:00 Szakmai nap – I. rész  

• Szalóki Zoltán (KÖTI-VIZIG) — felszín alatti vizek feltárásával 
kapcsolatos szakfelügyeleti tevékenység ismertetése (30’) 
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• Kovács József — vízkútfúró-berendezések vizsgáztatásának kritériumai 
és tapasztalatai (10’) 

• kérdések, hozzászólások, vita 
13:00–14:00 Ebéd 
14:00–16:00 Szakmai Nap – II. rész  

• Jörg Ende és Simon Zsolt — a GWE Budafilter Kft. tevékenysége, 
csőválasztéka, csőanyagai és azok alkalmazási lehetőségei (30’) 

• Tapodi Zsolt (Agri-Mach Kft.) — A szivattyú kiválasztás szempontjai (30’) 

• Tájékoztatás a vízkútfúró képzés és vizsgáztatás helyzetéről 
(képzőhelyek számára tagok részéről főbb fúrási munkafázisok terepi 
megtekintési lehetőségének biztosítása) 

• Kerekasztal beszélgetés — Mit tudunk tenni a kontár kivitelezők és 
csalók tevékenységének visszaszorítására? 

• kérdések, hozzászólások, vita 
 
A meghirdetett napirenddel kapcsolatosan a jelenlev őknek ellenvetése, 
javaslata nem volt. A napirendet a közgy űlésen jelenlév ők egyhangúlag hozott 
szavazatukkal elfogadták. 
 
Mindenekelőtt a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők megválasztására 
került sor. A jegyzőkönyv vezetője Rózsa Attila elnök és Csiszár Endre titkár lett, míg 
a hitelesítés végzők Szongoth Gábor és Molnár Gábor elnökségi tagok. Nevezettek 
vállalták a feladatot, mind a négyen 13-13 igen szavazattal, 1-1 tartózkodás mellett 
kaptak bizalmat (MVE-2022/1. KGY határozat ). 
 
Elsőként Rózsa Attila egyesületi elnök tartott szakmai beszámolót a 2021. év 
Egyesületünket érintő főbb eseményeiről. Az előadás során az alábbi témák kerültek 
ismertetésre: 
 

• a létszámveszteség ellensúlyozása új – arra alkalmas – tagok fölvételével; 
• a vízkútfúró névjegyzékbe kerülés feltételeinek kidolgozása; 
• a honlap aktualitásának megőrzése, szükség szerinti bővítése; 
• az őszi közgyűlés és szakmai nap megszervezése és lebonyolítása; 
• az öntözőkutak engedélyezési rendjének 2021. évi változása; 
• részvétel a kutakról és a felszín alatti vízhasználatokról szóló szakmai cikk 

megírásában, mely a Vízügyi Közlemények című folyóirat 2021. évi 2. 
számában jelent meg; 

• az előző szakcikk folyományaként szakmai előadás megtartása a kutakról 
és a felszín alatti vízhasználatokról a Víz Világnapi rendezvények keretében 
2022. 03. 25-én megrendezett „Láthatóvá tenni a láthatatlant” című 
rendezvényen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen; 
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• a szakmai napok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek 
támogatására NEAG-KP-1-2022/4-000436 azonosítószámon elnyert 
pályázat 350.000,- Ft értékben. Az előadó hangsúlyozta, hogy a jelen 
Közgy űlés és Szakmai Nap költségeinek egy része is ebb ől a 
támogatásból került finanszírozásra.  

A 2021. évről szóló elnöki beszámolót a Közgyűlésen jelen lévő rendes tagok 13 igen 
szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadták (MVE-2022/2. KGY határozat ). 
 
Az elnök beszámolója után Szongoth Gábor korábbi titkár ismertette az Egyesület 
2021. évi pénzügyi beszámolóját. A beszámoló szerint az Egyesület valamennyi tagja 
részéről a 2021. évi tagdíj befizetése megtörtént, az Egyesület bankszámlájának 
záróegyenlege pozitív mérleget mutat.  
 
A beszámoló 13 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadásra került (MVE-
2022/3. KGY határozat ). 
 
Ezt követően Rózsa Attila elnök ismertette az Egyesület 2022. évi szakmai 
munkatervét, melynek főbb pontjai az alábbiak voltak: 
 

• az alapszabály aktualizálása; 
• létszámbővítés az érdekérvényesítő képességünk növelése céljából; 
• a vízkútfúró névjegyzék megalapozására javaslat kidolgozása, 

véglegesítése; 
• aktív részvétel és az egyesületi érdekek (jó kutak, megfelelő díjak, 

egyszerűbb engedélyezés) képviselete a jogszabály-módosításokkal 
kapcsolatban összeülő munkacsoportokban; 

• a tagság erőteljesebb bevonása az Egyesület szakmai életébe. 
 
A 2022. év szakmai munkaterve 13 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadásra 
került (MVE-2022/4. KGY határozat ). 
 
A következő napirendi pont a tagdíjak megállapításának új, a korábbiakhoz képest 
objektívebb alapokra helyezése volt. Az Elnökség javaslata szerint 5 évente felül kell 
vizsgálni és a jogi személy tagok esetében a felülvizsgálat évét megelőző – a közzétett 
mérlegbeszámolóban rögzített - 3 év nettó árbevételeinek átlaga képezi a rendes 
tagok tagdíjfizetését meghatározó értékhatárokba történő besorolást. 
 
A javaslat főbb elemei: 
 

• legyen a „nagy” gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók alsó nettó 
bevételi értékhatára évi 300.000.000,- Ft; ebbe a „sávba” jelenleg 7 rendes 
tag sorolható; 
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• legyen a „közepes” gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók nettó 
bevételi értéksávja évi 50.000.000,- Ft és 300.000.000,- Ft közötti, mely 
értékkategóriába jelenleg 13 rendes tag tartozik; 

• legyen a „kis” gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók fölső nettó 
bevételi értékhatára évi 50.000.000,- Ft, mely jelenleg 12 rendes tagot foglal 
magába; 

• 9 rendes tag emelkedik valamely magasabb kategóriába; 
• 1 rendes tag lép egy alacsonyabb kategóriába; 
• az eddigi besorolás alapján a rendes tagoktól származó összes tagdíj évi 

1.000.000,- Ft összegről a javasolt besorolás alapján összesen évi 
1.150.000,- Ft összegre nő. 

 
A javaslat ismertetését követően szavazásra került sor, mely határozathozatallal 
zárult. 
 
MVE-2022/5. KGY határozat:  A tagdíjak megállapításának új alapokra helyezését az 
Egyesület a szavazók egyhangú (14) igen szavazata mellett elfogadta. 
 
Az Egyesület vezetősége az elfogadott javaslatot az Alapszabályban rögzíti. 
 
Akkor Rózsa Attila elnök ismertette a 2022. évi tagdíjak javasolt összegét. Bemutatta, 
hogy a tagdíjak meghatározásának alapjául szolgáló értékhatárokon felül a tagdíjak 
összege nem változik, azaz a „kis” gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók 
20.000,- Ft, a közepes” gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók 35.000,- Ft, míg 
a „nagyok” 65.000,- Ft tagdíjat fizetnek 2022. évben is, végül a természetes személy 
rendes tagok tagdíja a legalacsonyabb értékkategóriával megegyezően évi 20.000,- 
Ft. A pártoló tagok – szintén a legalacsonyabb értékkategóriával megegyezően - 
20.000,- Ft anyagi hozzájárulással segítik az Egyesület munkáját. 
 
A 2022. évi tagdíjakat és anyagi hozzájárulás mértékét a tagság 14 igen szavazat 
mellett elfogadta (MVE-2022/6. KGY határozat ). 
 
Ezután Csiszár Endre titkár ismertette a 2022. évre vonatkozó pénzügyi tervezetet. A 
tervezet bevételi oldala a tagdíjak mellett kiegészítésre került a NEAG-KP-1-2022/4-
000436 azonosítószámon elnyert pályázat összegével. 
 
A 2022. évi pénzügyi tervezetet a tagság 13 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta (MVE-2022/7. KGY határozat ). 
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A Közgyűlés az Alapszabály Elnökség által módosításra javasolt pontjainak 
ismertetésével folytatódott, melyek az alábbiak: 
 

• embléma- és névhasználat; 
• aktív részvétel Közgyűlésen; 
• tagdíjfizetés új alapokra helyezése; 
• Tiszteletbeli Elnök tagdíjmentessége; 
• 2020. tavaszi Közgyűlésen megszavazott Tiszteletbeli Titkári tisztség 

rögzítése. 
 
Az Alapszabály módosítással érintett részeinek ismertetése után szavazásra került 
sor, mely határozathozatallal zárult. 
 
MVE-2022/8. KGY határozat:  Az Alapszabály módosítását az Egyesület a szavazók 
egyhangú (14) igen szavazata mellett elfogadta. 
 
Az Alapszabály szövegében az elfogadott módosításokat az Egyesület vezetősége 
átvezeti és gondoskodik az Alapszabály illetékes bíróság általi elfogadtatásáról. 
 
Az új tagságra jelentkezők közül a közgyűlésre személyesen eljött Mega Drill Kft. 
kútfúró vállalkozás bemutatkozását hallgattuk meg Megellai Zoltán ügyvezető 
előadásában. Ezt követően szavazásra került sor, ami határozathozatallal zárult. 
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MVE-2022/9. KGY határozat:  A Mega Drill Kft. pártoló tagként történő fölvételét az 
Egyesület a szavazók egyhangú (14) igen szavazata mellett elfogadta. 
 
A gazdasági társaság tehát az Egyesület pártoló tagja lett a 2022. évtől kezdődően. 
Az ügyvezető vállalta, hogy tevékenységüket a jövőben az Egyesület Alapszabályában 
foglaltak szerint végzik. 
 
Ezt követően egy rövid bemutatkozásra kértük föl a 2020. és 2021. évben fölvett új 
tagok közül a jelenlévőket (Madricon Kft. (Dr. Mazzag Dániel) és Bácskai László), akik 
ennek eleget tettek. 
 
Az „Egyebek” napirendi pontban a Prímakút Kft. képviseletében Balogh György 
felhívta a figyelmet a közadatnak tekinthető vízföldtani naplók digitális formátumú, 
térítésmentes, bárki számára történő elérhetőségének biztosításának 
szükségességére. 
 
Kasza Zoltán jelezte, hogy a hazai fúráspontokat tartalmazó, az SZTFH gondozásában 
lévő térképi állomány alapú honlapon a fúrási rétegsor-leírások már nem érhetőek el, 
holott korábban elérhetőek voltak, és továbbra is hasznos lenne az ily módon történő 
közzétételük. 
 
A Geo-Log Kft. képviseletében Szongoth Gábor Elnökségi tag a tagság bővítésének 
szükségességére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy olyan tagokra van szükség, 
akik az Alapszabályban leírtakkal azonosulni tudnak, és e szerint végzik a 
tevékenységüket. Említette, hogy mióta az MBFSZ átszerveződött SZTFH-vá, a 
vízföldtani naplók kiadása a korábbiakhoz képest lelassult a létszámhiány miatt. 
 
Rózsa Attila elnök jelezte, hogy az őszi Közgyűlésen megemlékezünk Egyesületünk 
alapításának 30. évfordulójáról, melyre az alapító tagokat is igyekszünk meghívni. 
 
A Közgyűlést követő Szakmai Nap első része a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság Vízföldtani Csoportjának képviseletében Szalóki Zoltán  felszín alatti 
vízkészlet-gazdálkodási referens előadásával kezdődött, aki a felszín alatti vizek 
feltárásával kapcsolatos szakfelügyeleti tevékenysé güket  ismertette. 
Előadásában számos érdekes esetet mutatott be, valamint kitért arra is, hogy melyek 
az általuk a helyszínen ellenőrzött anyagok/munkafolyamatok (pl. karotázs-szelvény 
értékelése, csőrakatok anyagminőségének és szűrőszerkezet megfelelőségének 
értékelése, a palástcementezés, szűrőzés, kompresszorozás, próbaszivattyúzás 
menetének ellenőrzése). Az előadást hallgatva megállapítható, hogy tevékenységük 
hiánypótló, a számos esetben hiányzó, vagy nem megfelelő műszaki ellenőri 
felügyeletet is részben helyettesíti. Munkájukat a megrendelővel és a kivitelezővel 
történő konstruktív együttműködés, valamint a felszín alatti vizek iránt tanúsított „jó 
gazda” szemlélet jellemzi.  
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Az előadást az ebéd követte, így a Szakmai Nap kora délután folytatódott.  
 
Elsőként Kovács József  tagunk a fúróberendezések vizsgáztatásának feltételeir ől 
szóló előadását hallgattuk meg. Ennek során tagtársunk részletesen ismertette a 
vonatkozó jogszabályok főbb pontjait és a lefolytatott eljárások során szerzett 
tapasztalatait, valamint válaszolt a tagok részéről felmerült kérdésekre is. A jelenlévők 
részére egy segédletet is kiosztott, mely a vonatkozó jogszabályi előírásokat összegzi, 
és segíti a berendezések üzemeltetőit felkészülni a műszaki vizsgára. 
 
Ezután rendes tagunk, a GWE Budafilter Kft.  tevékenységét , illetve az általuk 
gyártott és forgalmazott termékeket ismertető előadás következett, melyet 
Tamásiné  Simon Edit és Simon Zsolt  prezentált a tagság részére. Részletesen 
bemutatták az általuk gyártott és forgalmazott termékek műszaki paramétereit, 
valamint azok alkalmazási lehetőségeit is, közben a hallgatóság részéről felmerült 
kérdésekre is válaszoltak. 
 
Az utolsó előadást pártoló tagunk, az Agri-Mach Kft.  ügyvezetője, Tapodi Zsolt 
tartotta, melynek keretében a fúrt kutakba leépítendő búvárszivattyú kiválasztás 
szempontjait  ismertette és foglalta össze. Felhívta a figyelmet a vízigények és a 
szükséges emelőmagasság helyes meghatározásának fontosságára, ugyanis csak 
ezen paraméterek ismeretében lehet az adott feladatra megfelelő teljesítményű és 
optimális villamosenergia-felhasználással működő szivattyút választani. Az 
emelőmagasság meghatározásának segítése céljából ismertette, hogy ez az érték 
milyen részértékekből áll össze. Bemutatott néhány példát a helytelen 
szivattyúválasztásra és annak következményeire is. 
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A Szakmai Nap két utolsó napirendi pontja kerekasztal beszélgetések  formájában 
került megvitatásra. 
 
Első napirendi pontként a „kókler” kútfúrók és magukat szakembernek mondó 
kollégák tevékenysége visszaszorításának lehetséges  eszközeir ől beszéltünk. 
Megállapítottuk, hogy a kormányzat és a törvényhozók hathatós szakmai támogatása 
nélkül Egyesületünk kezében nincsen olyan eszköz, mellyel eredményesen tudnánk a 
szakmaiatlanság ellen fellépni. Addig is a honlapuk kezdőoldalára felteszünk egy listát, 
mely a „kontár” kútfúrók felismerését, a tevékenységükkel járó hiányok, valamint 
előidézett veszélyek azonosítását hivatott elősegíteni. Ezzel kívánjuk a potenciális 
megrendelőket megóvni a szakmaiatlan munkától és az ezzel járó 
kellemetlenségektől, többlet anyagi kiadásoktól. 
 
Rögzítettük, hogy a vízügyi hatóságok szakmai felkészültsége és okszerű, 
következetes helyszíni ellenőrzések nélkül nem lehet célt érni. A vízügyi 
igazgatóságok sem tudják ezt a munkát közvetlenül segíteni, ugyanis ők nem 
rendelkeznek hatósági jogkörrel és állományuk sincsen erre a munkára. Ők is csak a 
vízügyi hatóságot tudják értesíteni, akik azonban általában nem tudnak a bejelentésre 
azonnal reagálni, hanem csak napokkal később, amikor a kútfúró már jó eséllyel 
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levonult a munkaterületről. A „kis” kutaknál jellemzően 4-5 órán át tart a fúrási munka, 
így ilyen rövid idő alatt kellene az illetékes hatóságoknak tetten érni az illegálisan 
dolgozó kivitelezőket. Úgy véljük, hogy erre a feladatra egy külön, ezen célra 
specifikált, hatósági jogkörrel ellátott csapatot kellene felállítani. 
 
Utolsó napirendi pontként a vízkútfúró képzés  tapasztalatairól folytattunk 
eszmecserét. Rögzítettük, hogy a képzés jelenlegi formájában nem segíti a szakma 
elsajátításához elengedhetetlen gyakorlati ismeretek megszerzését és elmélyítését. A 
képzés jelenlegi formájában csupán a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban 
foglalt előírások megismerését teszi lehetővé. 
 
Fontos lenne a képzés tematikájának új szakmai alapokra helyezése, 
gyakorlatorientálttá tétele, valamint a tantárgyak tematikájának a gyakorlati ismeretek 
megszerzését és elmélyítését célzó, szakmai alapú meghatározása. 
 
Felmerült továbbá, hogy a békéscsabai és a nagykanizsai szakközépiskolai 
képzőhelyeken a fluidumkitermelő és mélyfúró technikusi képzések esti és levelező 
munkarendben történő elvégzésére jelenleg nincsen lehetőség, így munka mellett a 
képzéseken való részvétel nem biztosítható. Ennek újragondolására, esti/ levelező 
képzések indítására is szükség lenne. 
 
A Közgyűlést és a Szakmai Nap 2022. április 26-i, I. és II. részét ezzel bezártuk.  
 
A Szakmai Nap III. része 2022. április 27-én  a mezőkövesdi Zsóry Gyógyfürd őben  
folytatódott. Ott a fürdő vízbázisával, a termálvíz kémiai összetételével és 
gyógyhatásaival ismerkedtünk meg. A fürdőkomplexumban tett látogatásunk során a 
szakmai vezetést Simon Ádám főmérnök biztosította, akinek ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki. 
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A jegyzőkönyvet vezette:  
 
 
 

……………………………………..   …………………………………….. 
Rózsa Attila, elnök     Csiszár Endre, titkár 

 
A jegyzőkönyvet hitelesítette:  
 

                            
……………………………………..   …………………………………….. 
Molnár Gábor, elnökségi tag    Szongoth Gábor, elnökségi tag  

 
 
Mellékletek:  összesítő jelenléti ív 
 



 

 

Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 

2484 Gárdony-Agárd, Botond utca 14. 

 
 

                                                  11. / 12 oldal                                                    

 



 

 

Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 

2484 Gárdony-Agárd, Botond utca 14. 

 
 

                                                  12. / 12 oldal                                                    

 


