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Jegyzőkönyv 
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 2022. őszi elnökségi üléséről 

 

Készült:  2022. október hó 26-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 és Szijártó Lajos a Felügyelő 
Bizottság elnöke 

 
Távol lévő:  Ferenc Béla elnökségi tag (egészségügyi ok miatt) 
 
 
Az elnökségi ülés legfontosabb témája az Egyesület őszi jubileumi Közgyűlésének és 
Szakmai Napjának megszervezése volt. A jelenlévők döntése értelmében az őszi 
Közgyűlést egynaposra tervezzük, és az ilyenkor megszokott helyen, az SZTFH Budapest, 
XIV. kerület, Columbus utca 17-23. szám alatti székházának (egykori ELGI székház) 
földszinti előadótermében tartjuk meg. Az időpont: 2022. november hó 30. Szongoth 
Gábor vállalta a terembérlés lebonyolítását. 
 
A jubileumi Közgyűlésre az alapító tagokat, valamint az OVF, a BM és az 
Agrárminisztérium képviselőit is meghívjuk. Sajnos a Kék Bolygó Alapítvány kuratóriumi 
elnöke, Dr. Áder János volt köztársasági elnök úr — egyéb irányú teendői miatt — 
meghívásunkat nem fogadta el. 
 
Az alapító tagok elérhetőségének kiderítését és meghívásukat Csiszár Endre és Szongoth 
Gábor vállalta magára.  
 
A Közgyűlésen az Egyesület életét, működését illetően 3 előadást tervezünk, mintegy  
10-10 percben: 
 

• egyet az Egyesület alapításáról (Simon Lajos fölkérésével) 

• egyet az Egyesület múltjából (Kumánovics György fölkérésével) 

• egyet az Egyesület jelenéből (Szongoth Gábor előadásában). 
 
Az alapító tagoknak köszönetképpen vetített dokumentumokkal, fényképekkel és 
ajándékkal készülünk. Az ajándékok beszerzését Rózsa Attila vállalta el. 
 
A visszatekintést követően Rózsa Attila ismertetője következik majd a 2022. év fontosabb 
történéseiről (létszám, tagdíjak, vízkútfúró tanfolyam, pályázat beadás). 
 
Azt követően lehetőséget biztosítunk új tagok fölvételére. A közelmúltban a MED-ÉP-
TEAM Kft. és a Gradiens Kútfúrás Kft. jelezte belépési szándékát. Az ő bemutatkozásukat 
követően szavazunk a fölvételüket illetően. 
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Utána Rózsa Attila előadása következik a Vízkútfúró Névjegyzék javasolt kialakításáról, 
mintegy 30 percben, amit beszélgetés, vita követ. Ezzel a Közgyűlést bezárjuk. 
 
Aztán a Szakmai Nap első programjaként Tahy Ágnes (OVF) előadása következik a 
VGT3-ról, előirányzottan 30 percben. 
 
A hideg ebédet követően — aminek megszervezését Szongoth Gábor vállalta magára — a 
Szakmai Nap délutáni programjaként az alábbi előadások megtartását tervezzük: 
 

• „Egy szegedi nagyátmérőjű kút építésének menete, tapasztalatai, eredményei” 
(Bede Balázs fölkérésével) 

• „Termelő-nyelető kutas geotermikus rendszerek” (Simon Lajos fölkérésével) 

• a MED-ÉP-TEAM Kft. által forgalmazott kútépítési anyagok bemutatása (a MED-
ÉP-TEAM Kft. fölkérésével) 

• „A fúrószár-terhelés optimuma” (Baranyai József fölkérésével). 
 
A fölkért előadók megkeresését közösen (Rózsa Attila, Szongoth Gábor és Csiszár Endre) 
vállaltuk. 
 
Bízunk benne, hogy a fönti tartalommal egy jól sikerült jubileumi Közgyűlés és Szakmai 
Nap lebonyolítására kerülhet sor. 
 
A jegyzőkönyvet vezette és összeállította: Rózsa Attila, elnök  
 
A jegyzőkönyvet ellenőrizte: Csiszár Endre, titkár  
 
 

 
 

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

 


