JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2003. október 28-án a GRUNDFOS HUNGÁRIA Kft (Törökbálint, Park u. 8.)
tanácstermében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Kumánovics György köszöntötte a megjelent tagokat, majd a közgyűlést megnyitotta.
Megállapította, hogy a 31 egyesületi tagból jelen van 15 (48,4 %). A közgyűlés minimális
mértékben elmarad ugyan a határozatképességtől, de ez a taggyűlés tervezett munkáját
nem zavarja. A mai napon az Intéző Bizottság nem kívánt a taggyűlés elé olyan javaslatot
beterjeszteni, amelynél a döntés az Alapszabály szerint többségi szavazást igényelne.
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével
pedig Vámosi Tibort és Ulrich Józsefet bízta meg 15 igen szavazattal.
Az Egyesület Elnöke által javasolt napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag, 15 igen
szavazattal elfogadta.
Az elfogadott napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkákról, az
egyesület gazdasági helyzetéről.
2. Honlap készítés kérdései
3. 2003-2004 év feladatai

1. Elnöki beszámoló
1.1. Az Intéző Bizottság a beszámolási időszakban egyszer ülésezett. Az ülésen és a
beszámolási időszakban végzett munka rövid ismertetése:
− Előkészítette a mai szakmai napot és közgyűlést. Elhatározta. hogy 2003. évi második
szakmai napon a kútfúrás egyik speciális ágával, a kútjavítás, kútfelújítás témakörével
foglalkozik.
− Az elkészült internetes honlap jóváhagyása.
− Az Intéző Bizottság megkereste az OVF főosztályvezetőjét, dr. Perger László urat, ahol
ismertettük a kútfúrási szakma gondjait, a jelenlegi szabályozottság hiányosságait. Az
OVF szakembere legtöbb kérdésben egyetértett az Egyesület jelen lévő képviselőivel, s
kérte, hogy véleményünket, kéréseinket írásban jelezzük a Minisztérium felé. A levél
megírását az Intéző Bizottság felvállalta. A levél elküldését a Bizottság tagjainak saját
munkájukkal történő nagyfokú leterheltsége akadályozta.
− Az Egyesület Elnöke felkereste a GM illetékes főosztályvezetőjét a fúrási munkák,
fúrógépek, technológiák cseréje, fejlesztése érdekében várhatóa EU pályázatok
lehetősége kérdésében. A beszélgetésből az a következtetés vonható le, hogy a kútfúró
társaságok kis mérete miatt csak a közösen, együttesen történő pályázásnak lehet reális
eredménye.
1.2. Az Egyesület gazdasági helyzete javult, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2002 évi
pénzügyi mérlege az alábbi:
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2003. január 01-i nyitó pénzkészlet:
2003. évi BEVÉTEL (2003.10.21-ig)
2003. évi KIADÁS (2003.10.21-ig)
2003. október 21-i záró pénzkészlet

1 039 220,- Ft
774 092,- Ft
106 172,- Ft
1 707 140,- Ft

A tagdíjat fizetett tagok aránya elfogadható (22 tag), azonban a 2004 tavaszán
felülvizsgálandó a 2003-ban nem fizettek tagok egyesületi tagsága.
Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2. Internetes honlap készítés
A honlap a tervezett kivitelben elkészült. Az Egyesület elnöke kérte a tagokat, hogy a
részükre biztosított A/4 nagyságú cégismertetéssel éljenek, a cégismertetőket küldjék meg
az Egyesület titkárának (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37., geopros@sednet.hu) címére.

3. Tervezett, javasolt feladatok 2004 évre
− Az Egyesület Elnöke kifejtette, hogy a kútfúrás, mélyfúrás hosszú időn keresztül a
bányászathoz tartozott, a bányászok közé sorolta magát. Az Egyesületen belül
szorgalmazzuk ennek visszaállítását, s a hovatartozást a „Jó szerencsét” köszöntéssel
is fejezzük ki. A jelenlévők a felvetéssel nagy örömmel egyetértettek.
− A honlap témának a folytatása a keresőprogramokra történő feljutás megoldása lesz a
közeljövőben. Aki még nem adta le az egy oldalas cégismertetőt, az pótolja a
mulasztást.
− A tavaszi közgyűlésen elhatározott feladatnak megfelelően 2004-ben két külföldi
látogatást, vagy külföldi szakmai szervezettel történő kapcsolattartás felvételét javasolja.
Több hozzászólás után a témában a közgyűlés a következőket határozta el:
♦ 2004. április hónapban szlovák kútfúrási tevékenység megtekintése, látogatás a
bányászati oktatás bölcsőjébe Selmecbányára. A szakmai út szervezését
Szakály Áron vállalta.
♦ 2004. októberében a Piaczenzában rendezett fúrószerszám és fúrógép
szakkiállítás megtekintése.
− Az Egyesületi vezetőségi munkák gyorsabbá, hatékonyabbá tétele érdekében főállású
titkár foglalkoztatása szükséges. Már többször beszéltünk ennek fontosságáról, de most
még sürgetőbbé vált. Mindenkit kér az Intéző Bizottság, hogy megfelelő szakember
felkutatásában legyen a segítségére.
− 2004 évi tavasz szakmai nap témája a fúrógép és a hordozó gépjármű típus
egységesítése legyen, Ennek igényét több hozzászóló is megerősítette. Az egységes,
megfelelő gépjármű típus kiválasztásához szakértő bevonása szükséges. A szakértő
felkutatását, megbízását Kumánovics György vállalta.

Kmf.

Jegyzőkönyvet összeállította:

Szakály Áron

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Vámosi Tibor
Ulrich József
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