Jegyzőkönyv
Készült: 2012. május 30-án, Budapest, XIV. Colombus u. 17-23. konferenciatermében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése
Az Egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelent tagokat, majd a
közgyűlést megnyitotta. Megállapította, hogy a 34 szavazati joggal rendelkező egyesületi
tagból 20 tag jelent meg, a közgyűlés határozatképes.
A jegyzőkönyv elkészítésével Szongoth Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig
Ferenc Bélát és Papp Lászlót bízta meg a közgyűlés egyhangúlag.
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen
megküldött javaslatot terjeszti elő:
1. A 2011. évi szakmai beszámoló és mérleg ismertetése, elfogadása (előterjesztő: elnök,
titkár)
−
−
−
−

az Elnök beszámolója az egyesületben végzett munkáról
a titkár beszámolója az egyesület gazdasági helyzetéről
kérdések, hozzászólások a beszámolókhoz
szavazás a beszámolókról

2. A 2012. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése, elfogadása, (előterjesztő: elnök,
titkár)
−
−
−
−

az Elnök ismertetője az egyesület további szakmai munkájáról
a titkár ismertetője az egyesület tervezhető gazdasági helyzetéről
kérdések, hozzászólások a tervekhez
szavazás a tervekről

3. Az EB MESZ ismertetése, jóváhagyása (előterjesztő: EB elnök)
−
−

hozzászólások, javaslatok a szabályzathoz
szavazás a szabályzatról

4. Tagfelülvizsgálat
−
−

az Elnök ismertetője az eddigi eredményekről
az Intéző Bizottság további munkája

5. Egyebek.
Új, további napirendi pontra javaslat nem érkezett. A beterjesztett napirendet a
megjelentek egyhangúlag megszavazták.
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2011. évi szakmai beszámoló
Kumánovics György beszámolóját az általános feladatokkal, a szervezet
működtetésével kezdte. Elmondta, hogy az egyesület 2011-es évi munkáját a tisztújítás és
az egyesületi útkeresés jellemezte. Az IB 3 alkalommal ülésezett, két közgyűlést
tartottunk, ebből az egyiknek szakmai napi része is volt.
A gazdasági adminisztrációs feladatokat továbbra is szerződés alapján külső
vállalkozóval láttuk el, ennek részleteit a gazdasági beszámoló tartalmazza.
A 2010-ben megválasztott jelölő bizottság (Tósné L. Judit, Kovács József, Bódis
István) nehéz feladatot kapott. A jelölés egyeztetései során az egyesület működési hibái is
kiütköztek. Felmerült jogos igényként az egyesületi tagok nem megfelelő informáltsága, a
honlap nem megfelelő működtetése.
A tisztújítással összefüggően az Alapszabály módosítását is elő kellett készíteni. Nagy
vita volt arról hogyan működjön tovább az egyesület, hogyan tudja, hogyan lehet a tagok
érdekeit képviselni a jövőben.
Döntés született arról, hogy a „fekete munka” elleni fellépésünk csak úgy lehet hiteles,
ha mi magunk, az egyesület tagjai is jogkövető magatartást tanúsítanak. Ezért
módosítottuk az Alapszabályt, ebben a tagok felvételéhez és a tagság fenntartásához az
eddigieknél komolyabb feltételeket szabtunk. Az Etikai Bizottság létrehozásával
megteremtettük a belső kontroll lehetőségét.
A 2011. december 9-i közgyűlés mérföldkő az egyesület életében, hiszen többek
között:
− elfogadtuk az új, módosított Alapszabályt
− megválasztottuk az új vezetést, aki már az új Alapszabály ismeretében vállalta a
feladatát
− a tagfelülvizsgálat az egyesületi tisztulási folyamat fontos részeként elindult
− a honlap javítása elengedhetetlen követelményként fogalmazódott meg.
Az OKJ-s képzésekben a tagjaink közül többen (Szakály Áron, Szongoth Gábor,
Baranyai József, Bitay Endre, Kovács József) részt vettek. (A VIKUV Zrt. fúrási gyakorlati
lehetőséget biztosított a képzéshez.) A munkájukat köszönjük.
Felvettük a kapcsolatot Császár Béla tanár úrral (Nagykanizsai Szakiskola) a Fúrási
technológia c. tankönyv tagjaink részére történő beszerzésére.
A bányahatósággal és esetenként a felügyelőségekkel van munkakapcsolatunk. A
kútfúrási tevékenységgel kapcsolatos problémák orvoslása érdekében a Vidékfejlesztési
miniszternek írtunk levelet. Sajnos nem volt érdemi a válasz, de az egyesület továbbra is
elfogadott a minisztérium számára.
2011. évi pénzügyi beszámoló
Szongoth Gábor titkár számolt be az egyesület gazdasági helyzetéről:
− jelentős kiadások nem voltak a 2011-es évben, az ülések terembérlete és a
szakmai napok költsége a tervezett költségeknél kevesebb volt,
− míg 2010-ben 462ezer Ft tagdíj folyt be, addig 2011-ben 340ezer Ft volt a
beérkezett tagdíj, ezért a 2011. évi zárás 123ezer Ft negatív eredményt hozott,
− az egyesület számláját 2.108.770 Ft-tal zárta, (ebből lekötött 1.727.810 Ft), a
pénztárat 26.385 Ft-tal, ez (adóelszámolásokkal együtt) összesen 2.137.935 Ft.
Mivel az elnöki és a titkári beszámolóhoz hozzászólás nem érkezett, ezért azok
elfogadásáról szavazás következett.

2

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2012. május 30-án megtartott közgyűléséről

Szavazás a beszámolókról
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a 2011. évi szakmai, mind a 2011. évi
gazdasági beszámolót.
2012. évi szakmai tevékenységi terv
Az Elnök úr ismertette az egyesület 2012-ben követendő programját:
− A 2011. évben meghatározottak szerint (Alapszabály módosítás, 2011. dec. 9-i
közgyűlés) a tagoktól beérkező dokumentumok alapján az IB által előkészített
javaslatot a közgyűlés megvitatja, és döntéseket hoz. Ebben a lehetséges
változatok, a tagság megerősítése, pártoló taggá történő átminősítés, vagy ha
valaki ez utóbbit nem fogadja el, a tagság megszüntetése.
A pártoló tagság lehet átmeneti helyzet, a megfelelő dokumentumok pótlásával a
„tagsági viszony” visszaállítását lehet kezdeményezni.
− Idén szeretnénk kiszélesíteni a tagsági kört, mivel nagyon sokan érdeklődnek az
egyesület iránt, és az egyesület érdekérvényesítő képessége és hitelessége is nő,
ha minél több szakmailag elfogadott tagja van.
− A szakmai napok rendjét meg kívánjuk tartani. Az évi min. két szakmai nap az
aktuális szakmai kérdésekkel foglakozik, ahol többnyire a tagjaink tartanak
előadásokat, de továbbra is rendszeresen törekszünk arra, hogy a szakma-közeli
intézmények, igazgatási szervezetek illusztris képviselőit is meghívjuk előadói
és/vagy konzultációs célból.
Idén a 20. éves jubileum miatt a tavaszi szakmai nap kissé eltolódott, jövőre
korábban fogjuk megtartani.
− A tagjaink közül többen részt vesznek az OKJ-s kútfúró képzésben. Ezek rendjét
fontos lenne a szakmaiságot illetően jobban befolyásolni. El kellene érni, hogy
legyen lehetősége az egyesületnek az oktatási programot módosíttatni, „ellenőrizni”.
Keresni kell a kapcsolatot a képző szervezetekkel, azokkal együttműködési
megállapodást lenne jó kötni az előbbiek érdekében. Vagyis célul kell kitűzni a
képzés alaposabb és gyakorlatiasabb megoldásainak segítését.
− A képzési szervezetekkel történő együttműködés — bár nem ez a cél —,
jövedelmet is termelhet a jövőben az egyesület számára.
− Beszereztük a Császár Béla (Nagykanizsai Szakiskola tanára) által írt tankönyvet
(Fúrási Technológia I-III.) a tagok számára, a könyvet igénylő tagoknak mindössze
az előállítási költséget kell megfizetniük. A tankönyv digitális változatát az egyesület
megvásárolja és a tagdíjat befizető tagok, pártoló tagok számára a továbbadás
tilalmának vállalásával hozzáférhetővé teszi. Ez a könyv a továbbiakban oktatási
alapul is szolgálhat.
− Az egyesület továbbra is fellép az engedély nélküli kútfúrások és a kontár kútfúrók
ellen. Az egyesület vezetésének tudomására hozott tárgyszerű bejelentéseket az
illetékes hatósághoz bejelentjük, eljárunk a kivizsgálás érdekében.
− Megfontoljuk, hogy az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságához forduljunk,
mert a Vidékfejlesztési Minisztérium nem adott kielégítő választ a kérdéseinkre és
megfelelő intézkedések kezdeményezése sem indult el a helyzet érdemi javítása
érdekében.
− Dolgozunk azon, hogy a honlapunkon olyan pozitív reklámot jelenítsünk meg, ami
segíti az ügyfelek eligazodását a kutak megrendelésénél, de előnyt is élvezzenek a
tagjaink. Vagyis az Etikai Bizottságunk (EB) tevékenységétől és a garanciálisjótállási feltételek egyeztetett vállalásától várhatjuk a „drágább kút jobban megérje”
elv érvényesülését.
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Az egyesület saját tagjaival és a külső partnerekkel, továbbá a potenciális
megrendelőkkel a kapcsolattartásra elsősorban az elektronikus levelezést, és a
honlapunk nyújtotta lehetőségeket használja. A honlapot tovább kell javítani, a
tagok számára az aktuális ügyekről — jogszabály változások, képzési lehetőségek,
beszerzési, lehetőségek,… — rendszeresen tájékoztatást kell adni.
A honlapon a potenciális megrendelőknek segítséget kell adni, el kell magyarázni,
hogy mitől jó vagy nem megfelelő egy kút. Mire kell figyelniük és miért előnyös
számukra, ha az egyesület tagjai közül választanak. Ehhez viszont alapelvárás,
hogy a tagjaink felkészültek legyenek és jó munkát végezzenek!
Az IB tagjai egy-egy egyesületi tevékenységi terület koordinálását vállalták, ebben
az évben szeretnénk ennek jó gyakorlatát kialakítani.
Szeretnénk, ha az EB tevékenysége megindulna, kialakítaná a bizottság a
munkagyakorlatát (remélhetőleg kevés számú esettel). Az EB létrehozása is jelzés
a megrendelők felé, hogy "kordában tartott" egyesület vagyunk.
A titkársági munkamegosztás reméljük beváltja a reményeinket és gördülékeny lesz
a tagok és a vezetés kapcsolata.
2012. évi pénzügyi terv

A Szongoth Gábor által elmondott pénzügyi tervben a 2011. évi 2138ezer Ft-os
nyitóegyenleghez a teljes évre szóló tagdíjakból 800e Ft, az évközben belépőktől 200ezer
Ft tagdíjat tervezhetünk. A 2012-ben befizetett 2012 előtti tagdíjak összege 790ezer Ft, így
a számított bevételek összege 1790ezer Ft.
A kiadásokban (a könyvelés, az elnök tiszteletdíja, a banki költségek, a honlap tárhely
fenntartása, a titkárság költsége, a kútfúró tankönyv elektronikus változat megvétele,
valamint 3 db rendezvény /jubileum, és 2 szakmai nap/) költsége is felsorolásra került,
ezek összesen 1376ezer Ft-ot tesznek ki.
A várható zárási egyenleg: 2552e Ft.
Ebben az évben minden tagnak díjbekérőt/emlékeztetőt fogunk kiküldeni, de a
pénzügyi helyzet romlásának megakadályozását segítheti újabb tagok felvétele is.
Hozzászólások
A szakmai munkatervhez és a pénzügyi tervhez is több hozzászólás történt, ezek közül
néhány:
Bódis István: korábban a tagdíj az éves árbevételhez volt kötve, ezt vissza lehetne
állítani. Továbbá mindenki fizethetne visszamenőleg is, ez lenne a többiekkel szemben a
korrekt.
Szongoth Gábor: talán csak 1-2 tag van, akinek korábbról díjelmaradása van. Már nem
kellene a múlttal foglalkozni, "húzzunk egy vonalat", és a jövőnkre tervezzünk. Ha úgy
látjuk, hogy a pénzügyi helyzet megköveteli, lehet a tagdíjakon változtatni.
Kumánovics György: A tagdíjak változtatásával szerintem is várjunk, mivel az nem az
Alapszabályban van rögzítve, bármelyik közgyűlésen megszavazható a módosítása.
Szongoth Gábor: szakmai probléma lehet, hogy a VITUKI-t felszámolják, még
problémásabb lehet a kútkataszter helyzete, az adatbázis fejlesztése, illetve az adatokhoz
való hozzáférés.
Kumánovics György: az OVF főigazgatója jelezte, hogy mindent elkövetnek, hogy az
OVF-hez kerülhessen az adattár, és tovább működtethessék.
Szakály Áron: hivatalosan, amíg a 101-es rendeletet nem módosítják, nem is lehetne
megszüntetni a VITUKI-t.
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Kumánovics György: írnunk kellene egy levelet a VM-nek a helyzet mielőbbi
tisztázására. Szükség lenne az adatbázis folyamatos feltöltésére és korszerű, digitális,
mindenki számára hozzáférhető adatbázis kialakítására.
Szavazás a 2012. évi tervekről
A szavazáson egyhangúlag elfogadásra került a 2012. évre mind a szakmai, mind a
pénzügyi terv.
Az EB MESZ ismertetése, jóváhagyása (előterjesztő: EB elnök)
A teljes Működési és Eljárási Szabályzat kivetítésre és megvitatásra került. Kisebb, a
szöveget érintő pontosítások mellett a Bizottságnak — a bejelentés beérkezésétől
számítva — nem 8, hanem 15 nap áll rendelkezésére, hogy az eljárást megkezdje.
Szavazás az EB MESZ-ről
A szavazás eredményeként közgyűlés az Etikai Bizottság Működési és Eljárási
Szabályzatát egyhangúlag elfogadta.
Tagfelülvizsgálat
Kumánovics György elmondta, hogy az Intéző Bizottsághoz eddig beérkezett anyagok
ellenőrzése folyamatos, de az utóbbi napokban beérkezett mennyiség (még ma reggel is
érkezett igazolás) miatt még nem volt lehetőség minden adatbeküldőt minősíteni. A
beküldők listája kivetítésre került, megjelölve azokat a tagokat, akiknél az IB tagjainak
többsége elfogadta az igazolás(oka)t.
A hátralévő anyagok ellenőrzését az IB igyekszik mielőbb befejezni, és akinél
szükséges, tételes hiánypótlást fogunk kérni, azután az IB javaslatai alapján az őszi
közgyűlés fog határozni az átsorolásos vagy kizárásos ügyekben.
Nyári Zsolt kérdésére: — Mi lesz a különbség? — Kumánovics György válaszolt: —
Akinek az anyagát nem tudja értékelni az IB, azt pártoló tagnak fogja javasolni. A pártoló
tagok nem választhatók tisztségekre, és nem szavazhatnak. A tagdíjat nem fizetők
kizárása is a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Azonban később, aki teljesíti a minősítési
feltételeket, újra kérheti a tagi besorolást.
Szavazás az IB tagfelülvizsgálati munkájáról
A szavazás eredményeként a közgyűlés a tagfelülvizsgálatról szóló tájékoztatást 19
igen szavazattal, 1 ellenvélemény mellett elfogadta.
Egyebek
Szongoth Gábor jelezte, hogy az őszi közgyűlésig, azok a cégek, amelyek 2 taggal is
képviseltetnék magukat az egyesületben, hivatalosan is beadhatnák a kérelmet, hogy 1
tag és 1 pártoló tag személyében lennének jelen, mind a közgyűléseken, mind a
rendezvényeken. Aki a tagokkal szembeni elvárásoknak is megfelel, azt egyéni tagként is
szívesen látjuk. Mindkét esetben a tagság feltétele a minimális 10.000 Ft/év tagdíj
befizetése. A nagyobb létszám szélesebb körű információáramlást is lehetővé tenne, ez is
tovább erősítené az egyesületet.
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Kumánovics György indítványozta, hogy Mezei Györgynek és Baranyai Józsefnek
küldjünk külön levelet, amelyben felkérjük őket, hogy tagságuk megszüntetése helyett
pártoló tagként legyenek az egyesület tagjai, és szakmai tanácsadással továbbra is
vegyenek részt az egyesület munkájában.
Kumánovics György a közgyűlést bezárta, és további sikeres munkát kívánt
mindenkinek.
Kmf.
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítők: Ferenc Béla
Papp László

6

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2012. május 30-án megtartott közgyűléséről

