JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2008. június 3-án az AQUA Hotel (Kistelek, Kossuth u. 3.) helyiségében.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Kumánovics György az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat és
tagjelölteket, majd a közgyűlést megnyitotta. Megállapította, hogy a 36 szavazati joggal
rendelkező egyesületi tagból 25 tag jelent meg, a közgyűlés határozatképes.
A jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Kovács
Józsefet és Sifter Gyulát bízta meg a közgyűlés 25 igen szavazattal.
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira következező javaslatot teszi:
1. Elnöki beszámoló
2. Gazdasági beszámoló
3. Tisztújítás, vezetőség választás
4. Tagfelvétel
Új, további napirendi pontra javaslat nem történt. A beterjesztett javaslatot a közgyűlés
egyhangúlag, 25 igen szavazat elfogadta.

1. Elnöki beszámoló
Az Elnök úr beszámolt az előző taggyűlés, és a jelenlegi Vezetőség megválasztása óta
eltelt időszakban végzett egyesületi munkáról.
Mit sikerült ezen időszak alatt megvalósítani:
1.1. Legfontosabb eredmény, hogy működő képes az Egyesület:
− a taglétszám 36 fő, ezen felül 4 fő pártoló tagként került felvételre.
− gazdasági alapja biztosított az egyesületnek annak ellenére, hogy a tagdíjfizetés néha
akadozik
− a vonatkozó szabályokat, szabályozásokat betartjuk (gazdasági elszámolás, statisztikai
jelentések, pénzügyi előírások)
− az Elnök, az IB tagok tiszteletdíjat nem kapnak, az Egyesület titkára 25.000,- Ft/hó
részleges költségtérítésben részesül 2007. nov. 01-től.
− a kapcsolattartás legnagyobbrészt elektronikus úton történik, honlap készült, javítása
folyamatban van.
1.2. Érdekérvényesítés, kapcsolattartás a hatóságokkal
− Látogatás az OKTVF, és a KvVM illetékes szakembereinél az engedélyezési eljárások
gyorsítása, az engedély nélküli kútfúrások megakadályozása, a fúróberendezések
országúti közlekedési engedélyeinek egyszerűsítése érdekében
1.3. A szakmai színvonal növelésének segítése
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− A szakmai színvonal emelése érdekében az Egyesület részt vett a kútszabvány
elkészítésében, a 101/2007 sz. KvVM rendelet készítésében.
1.4. Rendezvények, technológiai fejlesztések, oktatási kérdések
− szakmai napok tartása évente két alkalommal, aktuális témák megbeszélése
− szakmai kirándulás Selmecbányára
− szakember képzés, továbbképzés témakörbe a tanintézetek bevonása
Mit nem sikerült megvalósítani?
1.5. Az engedély nélküli kútfúrások csökkenését
− szabályozatlanság a 3/1975 sz. OVH rendelkezés megszűnésével
− lassú továbbra is az engedélyezés és a dokumentálás folyamata
− kölcsönös érdekeltség továbbra is fennáll a Megrendelő és a Kivitelező között
1.6. A külföldi szakmai kapcsolattartás, kapcsolat építés nem valósult meg.
A jövő feladatai:
− a tagok aktivitásának növelése (ezzel kapcsolatban létszám felülvizsgálat, tagdíjfizetési
morál emelése)
− kapcsolattartás megvalósítása az interneten (honlapon) keresztül
− Aktívabb Intéző Bizottsági és titkári tevékenység
− Alapszabály felülvizsgálat
− Oktatás, továbbképzés szervezésének segítése
− Talajszonda telepítés, termálhő hasznosítás témakörei, felkészülés a jövő várható
energiahasznosítási kihívásaira
− Technikai színvonal fejlesztés
− Érdekérvényesítés, összefogás
Hozzászólások az Elnöki beszámolóhoz.
Kovács József hozzászólásában megállapította, hogy az elmúlt időszakban érezhető az
elvégzett munka a beszámoló elfogadását javasolja.
Ádám Béla: A kontár munka kezelése nem megfelelő, a fekete munka aránya továbbra is
nagyon magas. Miért nem tudjuk, hogy hány kút készül, ki mit csinál?
A hőszivattyús fűtés gyors terjedésével együtt mindenki talajszondát telepít aki eddig
csak kutat fúrt. Ezzel vagy tönkre tesszük a piacot, akkor nem lesz több megrendelés.
Szakmailag hibásan készülnek ezek a munkák, a visszasajtolási technológiák, vagy az
egyes vízadó szintek összenyitása nagy kárt okozhat ennek a tevékenységnek. A
gázfogyasztás növelését kívánó lobby mellett egy-egy szakszerűtlen negatív hatást kiváltó
kivitelezés nagy kárt okozhat a becsületesen dolgozó kivitelezőknek.
Ha nem tudjuk elérni az engedélyeztetés egyszerűsítését, az engedélyek kiadásának
lerövidítését, akkor nem lehet normálisan dolgozni. Amíg 17 hatóság szakvéleményét kell
az engedélyezőnek bekérni, addig normális időben engedélyt megkapni nem lehet.
A szakmai színvonalban véleménye szerint leépülés látszik, ezért javasolja, hogy
alapszabályban rögzítsük és működtessünk Etikai Bizottságot. A Bizottság feladata lenne a
tisztességtelen piaci magatartások figyelése és megítélése.
A szakmai napok rendszere bizonyítja, hogy a szakmai továbbképzésre szükség van,
javasolja, hogy a honlapon szakmai cikkek is jelenjenek meg.
A szakmunkás képzés színvonala nagyon alacsony, ezen emelni kell
Az Egyesület színvonalának emeléséhez a költségvetését is emelni kell, ezért a tagdíj
összegét növelni javasolja, s a befizetés ne önkéntes árbevétel bevalláson alapuljon.
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Kovács József: A szondatelepítés zárt rendszert képez, miért kell speciális
bányahatósági építési engedélyt kérni, nem vonatkozhat rá a 101/2007 sz. KvVM rendelet?
Thurzó Béla: A geotermikus fúrások mindjobban előtérbe kerülnek. Mi kútfúrók vagyunk,
a talajszonda telepítés ebbe a szakmába tartozik-e? Én mindenesetre csak kutat vállalok.
Külön szakma kezd lenni, felmerül a kérdés, hogy a szondatelepítésnek mennyi köze van a
kútfúráshoz?
Szongoth Gábor: Szerinte minkét feladat fúrási tevékenységet jelent, ezért egyben kell
kezelni a kút- és a talajszonda fúrást is. Hisz nemcsak a vízkutak, hanem a megfigyelő kutak
fúrási is ide tartozik. Esetleg alosztályokat, alcsoportokat lehet Egyesületen belül létrehozni.
A hozzászólásokat megköszönve az Egyesület Elnöke a felvetett kérdésekre válaszolt,
illetve ígérte, hogy az IB átgondolja és javaslatokat terjeszt elő a következő közgyűlésen.
A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag, 25 igen szavazat mellett elfogadta.

2. Gazdasági beszámoló
Szakály Áron megbízott titkár a 2007. évi gazdálkodási adatokat ismertette:
2.1.2007 évi bevételek:
Tagi befizetés
Kamat
Összesen

399.000,-Ft
70.486,-Ft
469.486,-Ft

2.2.2007 évi kiadások:
Két műszaki nap költsége
Bankköltség
Könyvvezetés
Iroda bérlet hozzájárulás
Egyéb vásárlás
Összesen

107.000,-Ft
62.302,-Ft
72.000,-Ft
25.000,-Ft
460,-Ft
266.762,-Ft

2.3. Felhasználható pénzeszköz 2007. 12. 31-én:
Pénztár:
Bank:
Kihelyezett betét:
Mindösszesen:

-12.542,-Ft
536.933,-Ft
1.416.182,-Ft
1.940.573,-Ft

2.4.Az elmúlt évek tagi befizetéseinek alakulása:
2003 évre 2004 évben befizetett
2004 évre 2005 évben befizetett
2005 évre 2006 évben befizetett
2006 évre 2007 évben befizetett

650.000,-Ft
152.000,-Ft
332.000,-Ft
399.000,-Ft

Az adatokból látható, hogy a tagdíj fizetési morál 2006 évhez viszonyítva emelkedett, de
még mindig alacsony (15 tagtársunk fizette be 2007. évben a 2006. évi gazdasági adatok
alapján esedékes tagdíjat.) A közgyűlés megbízza az Egyesület titkárát a tagdíjfizetésekre
történő írásbeli felszólítás megtételére.
A közgyűlés a gazdasági beszámolót egyhangúlag, 25 igen szavazat mellett elfogadta.
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3. Tisztújítás
Az Egyesület Elnöke a szavazás levezetésére, levezető elnöknek javasolja Ferenc Béla
tagtársat, az AQUADRILL Kft. ügyvezetőjét. Egyéb javaslat a levezető elnökre nem történt.
Ferenc Bélát a közgyűlés 25 igen szavazat mellett megválasztotta levezető elnöknek.
Ferenc Béla levezető elnök ismerteti a jelölés és a titkos szavazás formáját, módját. Az
előző taggyűlésen megválasztott Jelölő Bizottságot javasolja Szavazatszedő Bizottságnak
(Opra István, Mezei György, Kovács József, Balogh György) megválasztani. A javaslatot a
közgyűlés 25 igen szavazat mellett elfogadta.
A Jelölő Bizottság Elnöke beterjesztette a jelölteket: a szavazólapra kerülésre az alábbi
szavazatokat kapták:
Elnök személyére:
Kumánovics György
24 igen, 1 tartózkodás
Az elnökre más javaslat nem volt.
Titkár személyére:
Szakály Áron
A titkárra más javaslat nem volt.
Intéző Bizottság tagjaira:
Szongoth Gábor
Bitay Endre
Baranyai József
Ferenc Béla
Siket Vilmos
György Zoltán
Ulrich József
Bódis István
Alpek Ferenc
Soóki Barna
Balogh György
Kovács József
Bogdán Győző
Kasza Zoltán
Tóth József
Ádám Béla
Simon Lajos

24 igen, 1 tartózkodás

23 igen, 2 tartózkodás
15 igen, 2 nem, 7 tartózkodás
19 igen, 6 tartózkodás
20 igen, 5 tartózkodás
17 igen, 8 tartózkodás
15 igen, 10 tartózkodás
10 igen, 15 tartózkodás
4 igen, 11 tartózkodás
15 igen, 10 tartózkodás
1 igen, 24 tartózkodás
4 igen, 21 tartózkodás
13 igen, 12 tartózkodás
9 igen, 16 tartózkodás
18 igen, 7 tartózkodás
5 igen, 20 tartózkodás
14 igen, 11 tartózkodás
2 igen, 23 tartózkodás

A levezető elnök megállapította, hogy a szavazólapra az alábbi nevek kerülnek:
Elnök:
Kumánovics György
Titkár:
Szakály Áron
IB tagok:
Ádám Béla; Alpek Ferenc; Baranyai József; Bitay Endre; Ferenc Béla; György Zoltán;
Kasza Zoltán; Kovács József; Siket Vilmos; Szongoth Gábor
A titkos szavazás után a Szavazatszedő Bizottság elnöke ismertette a szavazás
eredményét: a kapott szavazatok számát:
Elnök: Kumánovics György
25 szavazat
Titkár: Szakály Áron
25 szavazat
IB tagok:
Ádám Béla
9 szavazat
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Alpek Ferenc
Baranyai József
Bitay Endre
Ferenc Béla
György Zoltán
Kasza Zoltán
Kovács József
Siket Vilmos
Szongoth Gábor

- szavazat
12 szavazat
15 szavazat
13 szavazat
10 szavazat
12 szavazat
5 szavazat
5 szavazat
12 szavazat

A 12 szavazatot kapott Kasza Zoltán és Szongoth Gábor között a szavazást
megismételni nem kellett, mert Kasza Zoltán megköszönve a tagság bizalmát az Intéző
Bizottsági tagságról lemondott.
A közgyűlés levezető Elnöke így megállapította a végeredményt: A választás
eredményeként a Magyar Kútfúrók Egyesületének új vezetősége az alábbi:
Elnök:
Titkár:
IB. Tagok:

Kumánovics György
Szakály Áron
Bitay Endre; Baranyai József; Ferenc Béla; Szongoth Gábor

Az újra választott egyesületi elnök az Intéző Bizottság nevében is megköszönte a
bizalmat, mindent megtesz azért, hogy a távlati feladatok, elképzelések teljesüljenek.

4. Tagfelvétel
Szakály Áron titkár ismertette az előre leadott tagfelvételi kérelmeket. A kérelmeket
taggyűlés a felvételt kérő bemutatkozása, kérdések és válaszok után külön-külön
megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
Héjja József (Ecser Szalaska dűlő 010/132) pártoló tag átminősítését a taggyűlés 24
igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
Borbély Tamás (1212 Budapest Szebeni u. 60.) pártoló tag átminősítését a taggyűlés 23
igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta.
Tósné Lukács Judit (2800 Tatabánya Gál István ltp. 532.) felvételét a taggyűlés 25 igen
szavazat mellett elfogadta.
REMO-LAND Bt. (9113 Koronco, Szent István u. 39..) felvételét a taggyűlés 25 igen
szavazat mellett elfogadta.
DUNA-KÚT Kft. (1134 Budapest Váci út 23-27.) felvételét a taggyűlés 25 igen szavazat
mellett elfogadta.
Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette:

Szakály Áron

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kovács József
Sifter Gyula

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2008. június 3-án megtartott közgyűléséről

5

