Jegyzőkönyv
Készült: 2012. november 21-én, a Kiss Kálmán Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi
utca 38.) 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 32 szavazati joggal rendelkező egyesületi
tagból 23 tag jelent meg, a közgyűlés határozatképes.
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Szongoth Gábort, a jegyzőkönyv
hitelesítésével pedig Ferenc Bélát és Kovács Józsefet bízta meg egyhangúlag.
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot terjeszti elő:
1. Az egyesület gazdasági helyzete (előterjesztő: titkár)
2. Tagfelülvizsgálat eredménye (előterjesztő: titkár)
3. Előterjesztés tagok / pártoló tagok tagsági viszonyának megváltoztatására
(előterjesztő: elnök, titkár)
− tájékoztató a tagsági kötelezettségüket nem teljesítőkről
− egyenkénti szavazás a tagsági viszony megváltoztatásáról
4. Tagfelvétel (előterjesztő: titkár)
− a tagfelvételre jelentkezők bemutatása, bemutatkozása
− egyenkénti szavazás a tagfelvételről
5. Egyebek
−
−
−
−
−

az Etikai Bizottság kiegészítése
közös alkatrészbeszerzés
honlapon megjelenő tagi linkek kérdése
kútnapló, kútkataszter kérdése
oktatás

További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a
megjelentek egybehangzóan megszavazták.
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Az egyesület gazdasági helyzete
Szongoth Gábor titkár ismertette az egyesület gazdasági helyzetét:
− Jelentős kiadások nem voltak a 2012-es évben, az ülések terembérlete és a
szakmai napok költsége a tervezettnek megfelelően alakult.
− Idén 980 ezer Ft volt a beérkezett tagdíj, ez minden korábbi évnél magasabb, szinte
100%-os befizetés eredménye, a bevezetett díjbekérős rendszer bevált.
− Az egyesület számláján közel 3 millió Ft van, az egyesület működése jelenleg
gazdaságilag biztosított. Hosszabb távon azonban további bevételekre van
szükség, ezt elsősorban a tagság növelésével (ezt szakmai érdekek is így kívánják)
szeretnénk elérni, a tagdíj emelését csak végső megoldásként javasoljuk.
A titkári beszámolóhoz hozzászólás nem érkezett.
Tagfelülvizsgálat eredménye
Az Elnök úr bevezetőjében tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 2012-es évben Opra
István, valamint a Sycons Kft. lemondott tagságáról. Ezután emlékeztetett, hogy az
egyesület tagjainak jogkövető példát kell mutatniuk, ezért (jó)néhány dokumentumot kellett
beadni, amivel ismertették és igazolták tevékenységüket.
Szongoth Gábor elmondta, hogy a tagfelülvizsgálathoz nagy mennyiségű anyag
érkezett, ezeket az Intéző Bizottság megvizsgálta, és az alábbi megállapításokat tette:
− a beadott igazolások hitelesnek látszottak,
− néhány tagtól hiánypótlást kellett kérni, ezekben az esetekben a tagok pótolták az
elmaradásokat, így a beadott anyagok elbírálhatók voltak,
− mindössze 3 tag nem adott be semmilyen vagy nem elbírálható anyagot, róluk a
közgyűlésnek kell határoznia,
− az elbírálható igazolások minden esetben pozitív eredményt hoztak!
Kumánovics György megköszönte a tagoknak az aktív részvételt, és az Intéző
Bizottságnak a tagfelülvizsgálatban végzett munkáját, ezzel a tagfelülvizsgálatot lezártnak
nyilvánította.
Előterjesztés tagok / pártoló tagok tagsági viszonyának megváltoztatására
A tagfelülvizsgálat eredményei alapján a titkár úr ismertette az IB javaslatát a
tagfelülvizsgálaton nem megfelelt tagok tagsági viszonyának megváltoztatására: — Bódis
István, Mészáros Antal, illetve a Multidruck Kft. nem adott be megfelelő anyagot, ezért az
Alapszabály értelmében a tagságuk átminősítésre kerül, pártoló tagként azonban továbbra
is részt vehetnek az egyesület munkájában. A pártoló tagság lehet átmeneti helyzet, a
megfelelő dokumentumok pótlásával a tagsági viszony visszaállítását lehet kezdeményezni. Amennyiben a pártoló tagságot valaki nem fogadja el, a tagsága megszűnik.
Szavazás a tagsági viszony átminősítéséről
A szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Bódis István, Mészáros Antal és a
Multidruck Kft. pártoló taggá átminősítését azzal, hogy a pártoló tagság el nem fogadása
esetén fenti tagok az egyesületből kizárásra kerülnek.
A szavazás után Ádám Béla hozzászólásában javasolta, hogy a tagfelülvizsgálatot
rendszeres időközönként (2-3 évente) meg lehetne ismételni. Ezt többek között az Elnök
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úr is támogatta, de a jelen eredményekre való tekintettel későbbi időpontra javasolta
ennek megvitatását.
Szongoth Gábor ismertette, hogy tagdíj nemfizetés miatt az Intéző Bizottság a pártoló
tagság megszüntetését javasolja a Grundfos Hungária Kft. esetében.
Szavazás a tagsági viszony megszüntetéséről
A szavazáson a közgyűlés — tartózkodás és ellenszavazat nélkül — elfogadta a
Grundfos Hungária Kft. pártoló tagságának megszüntetését, az egyesületből való
kizárását.
Tagfelvétel
Szongoth Gábor elmondta, hogy a tagság bővítése érdekében több, fúrással vagy
fúráshoz kapcsolódó tevékenységgel foglalkozó mérnök(iroda), szakértő részére
megküldtük a tagfelvétellel kapcsolatos tájékoztatónkat (belépési nyilatkozat, benyújtandó
igazolások listája, fizetendő tagdíj mértéke), hogy akár tagként, akár pártoló tagként
szívesen látnánk őket a sorainkban.
A jelentkezések nagy része kevéssel a közgyűlés előtt érkezett be, van, akinél
hiánypótlásra van szükség, ezért az IB a hiánytalan anyagot beadók taggá történő
felvétele mellett, a hiányos anyagot beadóknak jelenleg csak pártoló taggá történő felvételét javasolja. A hiánypótlások után a következő közgyűlés dönt a pártoló tagból taggá
minősítésről.
Az Intéző Bizottság javaslata egyesületi taggá történő felvételre:
− Di-Cső Kft. — Dicső Gusztáv
− Oázis Kútfúró Kft. — Horváth Ferenc
− Pórusvíz Mérnöki Iroda — Rózsa Attila
A szavazás előtt mindhárom jelölt képviselője ismertette cégüket, és válaszolt a tagok által
feltett kérdésekre.
Szavazás az egyesületi taggá történő felvételről
A jelöltenként megtartott szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta mindhárom
jelentkező felvételét az egyesületbe.

A tagfelvétel után Szongoth Gábor örömmel jelentette be, hogy — a tavaszi felkérésnek
eleget téve — néhány, már tagként jelenlévő cégtől is érkezett pártoló tagságra újabb
jelentkező, majd ismertette az Intéző Bizottság javaslatát a pártoló taggá történő felvételre:
− Sifter Norbert
− Ulrich Gábor
− Geo-Hidro Drilling Kft. — Gál József
− Geoszféra Kft. — Dankó Zsolt
− Nagy Lajos
− Gradiens Kútfúró Kft. — Zloch István
− Ti KEM Hungary Kft. — Gertner Edit
− Crystal Drill Kft. — Molnár Ernő
− Badenszki Ferenc
− Aquifer Kft. — Révi Géza
− Keresztesi Raul
Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2012. november 21-én megtartott közgyűléséről

3

A szavazás előtt a jelenlévők ismertették tevékenységüket, és válaszoltak a tagok által
feltett kérdésekre.
Szavazás az egyesületi pártoló taggá történő felvételről
A jelöltenként megtartott szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Sifter
Norbert, Ulrich Gábor, a Geo-Hidro Drilling Kft., a Geoszféra Kft., Nagy Lajos, a Ti KEM
Hungary Kft., a Crystal Drill Kft., Badenszki Ferenc és az Aquifer Kft. pártoló taggá történő
felvételét az egyesületbe.
A közgyűlés (meg nem jelenés, illetve a jelölt megítéléséhez kevés információ miatt) a
Gradiens Kútfúró Kft., és Keresztesi Raul felvételét nem szavazta meg, arról a jelentkezés
fenntartása esetén a következő közgyűlésen fog szavazni.
A tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyek tárgyalása után Mezei György nyilatkozott a
tagság előtt, hogy tagsági viszonyát pártoló taggá kéri átminősíteni, illetve ezzel
egyidejűleg az Etikai Bizottságban betöltött tisztségéről is lemond.
Kumánovics György az egyesület nevében megköszönte Mezei György eddigi
tevékenységét, és az átminősítést pártoló taggá (mivel az a tagokénál kevesebb
követelményt ír elő) elfogadta.
Ezzel az egyesületi tagok létszáma: 32, a pártoló tagok száma: 16.
Egyebek: az Etikai Bizottság kiegészítése
Az Elnök úr megállapította, hogy Mezei György lemondásával az Etikai Bizottság
létszáma nem éri el az Alapszabályban meghatározottat, ezért felkérte Szongoth Gábort,
hogy ismertesse a bizottsági tagságra jelölteket.
Szongoth Gábor: a tisztségre eredetileg 2 jelölt volt, de időközben Csóka Gyula
visszalépett, így jelenleg Sifter Gyula lehetne az EB tagja, ha továbbra is vállalja a jelölést.
Továbbá kérdezem a tagságot, hogy más jelöltről tudnak-e?
Mivel újabb jelölt nem jelentkezett, és Sifter Gyula megerősítette EB tagsági
szándékát, ezért Kumánovics György szavazásra bocsátotta a megválasztását.
Szavazás Sifter Gyulának az Etikai Bizottságba történő megválasztásáról
A szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta Sifter Gyula EB tagságát.
Egyebek: közös alkatrészbeszerzés
Ulrich József: Kedves URB-vel küszködő sorstársaim, én nekiálltam, hogy az URB-k jó
minőségű alkatrész-ellátására megoldást találjak. Én 2 gyártót találtam, akik megfelelő
minőségben gyártják az alkatrészeket, de nem tudnak mindent legyártani. Azt kérném,
hogy aki tud más beszerzési forrásról, vagy garanciát vállal bizonyos gyártókra, jelezze
felém, mert szeretnék egy olyan listát összeállítani, amely segítene a tagságnak a
berendezések üzemben tartásában.
Bászler Béla: nekem is van egy 2A2-es URB-m, találtam egy ukrán céget, akik minden
alkatrészt gyári minőségben tudnak szállítani. Ukrán és lengyel telephelyük van, angol
nyelvű megrendelőt küldtem nekik, még aznap válaszoltak. Annyi kockázatom volt első
alkalommal, hogy előre kell utalni nekik, de kb. egy hét múlva leszállították a kért
alkatrészeket.
Ádám Béla: nekünk kb. 3 éve van kapcsolatunk a céggel, de azért az orosz és az
ukrán minőség között óriási a különbség (Ég és Föld…). A mi tapasztalatunk, hogy pl. a
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fogaskerék, gépelem, közlőmű az OK, de pl. teherbíró elemeket, elevátor-kengyelt, stb.
nem javasoljuk onnan beszerezni. Az iszapszivattyú kialakítása eltérő a gyáritól, további
illesztést igényel a fúróberendezéshez. Mi is a saját ellátásunk miatt kerestük a forrást, de
ha kell, továbbadjuk a címet, nem kereskedni akarunk az alkatrészekkel.
Ulrich József vállalta, hogy a hozzá eljuttatott információkat összegyűjti, és az
esetleges érdeklődőknek továbbítja. Az eredményeket a következő szakmai napon
ismerteti.
Egyebek: honlapon megjelenő tagi linkek kérdése
Szongoth Gábor ismertette, hogy a tagfelülvizsgálathoz beadott cégismertetők anyagát
hamarosan az egyesület honlapján is megjelenítjük. Természetesen, ha valaki ad
kifejezetten a honlapra szánt ismertetőt, akkor az fog felkerülni. Emlékeztetett, hogy
régebben a honlapról közvetlen link mutatott az egyes tagok saját honlapjára is, ezeket a
linkeket a tagok esetében megújítjuk. Ezen honlapoknak — az egyesület által felvállalható
tartalmak tekintetében — a minősítését az Etikai Bizottságra bíznánk, és csak az EB által
elfogadott honlapokra mutatna az egyesület honlapjáról link.
Ulrich Gábor szerint az internetes keresők találati listájában a főoldalra kerülhetne az
egyesület, így is csökkentve a kontárok térnyerését.
Ádám Béla szerint a Google főoldalára kerülni mintegy 300-400 ezer Ft-ba kerül.
Kumánovics György összegezte az elhangzottakat: az Etikai Bizottság 1 hónapon belül
véleményezze a tagok honlapjait, és adjon listát azokról, akikre mutató link felkerülhet az
egyesület honlapjára.
Egyebek: oktatás
Kumánovics György elmondta, hogy az OKJ-s kútfúró oktatás gyakorlatilag megszűnt.
A még ebben az évben induló tanfolyamokon kívül jövőre már csak a mélyfúró
szakmunkás képzésre lehet jelentkezni, ami magasabb szintű képzéssel (és persze több
tandíjért is) lesz elérhető. A további képzésekben szeretne az egyesület résztvenni, a jobb
rálátásunk, illetve a gyakorlatiasabb képzés, érdekében, és hogy valóban olyan
szakemberek kerüljenek ki a képzésből, akik a mi szakterületünkön hasznosak lehetnek.
Kovács József elmondta, hogy idén még két helyen indul fúrós képzés, az egyik a
Vincotte akadémián, a másik Baján, még mindkettőre lehet jelentkezni.
Ádám Béla: Az Európai Geotermális Szövetség a minőségi elvárásokat igyekszik az
Unión belül egységes szintre hozni, ennek érdekében hozott létre Geotrainet néven egy
oktatási programot. A program egyrészt a geológus szakmabelieknek, másrészt a fúrási
kivitelezőknek szól, nekik biztosít olyan képzést, amellyel megfelelő szakmai és gyakorlati
ismeretek birtokában tudnak hőszivattyús rendszerek létesítésében résztvenni. A képzés
egyúttal egy minősítési rendszer is. Nyugaton már most, de a későbbiekben Magyarországon is csak olyan hőszivattyús rendszert fognak engedélyezni, amelynek mind a tervezője
és gépészeti kivitelezője (EUCERT, illetve Quality Label minősítés), mind a fúrási
kivitelezője (Geotrainet minősítés) minősített, más nem fog tudni ilyen munkát végezni.
A képzés 1 hetes, a minősítés 3 évre szól, utána meg kell újítani.
Szongoth Gábor emlékeztetett, hogy a fúrós tankönyvből (3 kötet), amit az egyesület
szerzett be (szinte önköltségi áron, 3300 Ft-ért), még van néhány megvehető példány.
Azután egy, az egyesület iránt érdeklődő fúrós felvetését adta közre, miszerint "az
egyesület azt sem tudja elintézni, hogy a fúrógépekkel rendszám nélkül lehessen
közlekedni".
A problémához többen hozzászóltak: "A méhészek és a cirkuszosok valahogy el tudták
intézni"; "Régebben próba rendszámmal vagy E betűssel lehetett"; "Vagy teherautónak
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vizsgáztatod vagy tréleren kell szállítani, de teherautóként még tachográf is kell."; "A ZILeket már nehezen lehet a műszakin levizsgáztatni, ugyanakkor az éves futásteljesítmény
szinte nulla"; "Ehhez jogszabály-módosítás kell.".
Kumánovics György lezárta a témát azzal, hogy egyrészt kb. 10 éve már foglalkozott
az egyesület a problémával, de az akkori gazdasági minisztériumról "lepattantunk",
másrészt felkérte Borbély Tamást, hogy a jelenlegi szabályozásról és lehetőségekről adjon
egy rövid összefoglalót.
Egyebek: kútnapló, kútkataszter kérdés
A téma kapcsán Siket Vilmos elmondta: egyre több a gond a hatósági kapcsolattartással. A VITUKI megszűnt, az új intézmény viszont még nem működik. Gyakorlatilag
Vízföldtani Naplót nem csinál senki, de egyéb kifogásokkal, a harmincadik napon bekért
esetleges "hiánypótlással" is történik időhúzás. Az eljárási díjak horrorisztikusan magasak.
Példaként egy nyíregyházi termálkút 1 millió forintos engedélyeztetését (létesítés, használatbavétel, üzemeltetés) hozta fel. De amikor egy kisebb, 50 m-es kút teljes költségvetésének a felét az eljárási díjak teszik ki, ez elrettenti a megrendelőket. Az eljárási díjak
megfizetése után még további, szintén elképesztően magas (8600 Ft/óra) "konzultációs
díjat" fizettetnek, ha az ügyfél bővebben szeretne érdeklődni! Hát nem ők vannak az
ügyfélért? A helyzetet érzékeltetni kell a hatóságokkal, az egyesület tegyen lépéseket az
ügyben. — Még az oktatási témát kiegészíteném annyival, hogy 3 hónap alatt nem lehet
szakmát tanulni, véleményem szerint az ilyen tanfolyam nem ad egy elfogadható
képesítést.
Kumánovics György tájékoztatta a közgyűlést az eddig történtekről: — A VITUKI
megszüntetése az év elején kezdődött, a tavaszi közgyűlésünk után megkerestem a
minisztériumot, hogy mi lesz a Vízföldtani Napló készítéssel, kataszterezéssel. A júniusban írott levelet megismételtem 1 hónappal később, aztán ősszel egy újabb levelet írtam,
amely(ek)re a mai napig nem jött válasz. Ma reggel telefonon érdeklődtem.
A Vidékfejlesztési Minisztériumban kapott tájékoztatás szerint valószínűleg a MÁFI lesz,
aki ezt a feladatot meg fogja kapni, de erről még nem történt intézkedés. Tehát a
megszüntetés elindult, de az ügyintézés további sorsának ügyében a minisztériumban
még mindig nincs döntés.
Megpróbáltunk újságírót találni, aki megírná a témát, de — hogy érdektelenség miatt vagy
a következményektől tartva, — a lényeg, hogy nem vállalták. Annyit legalább javasoltak,
hogy tartsunk sajtótájékoztatót, illetve adjunk ki sajtóközleményt. Ehhez kérnék ötleteket
mindenkitől. Tényleg tarthatatlan, hogy folyamatosan romlik a helyzet, miközben az
Alaptörvényünkben szó van a vízkészletünk védelméről …
Borbély Tamás megjegyezte, hogy a VITUKI épületében többek között az adattárat
lelakatolták, fűtés nélküli az épület, több hónapja nem kapnak fizetést az ott maradt
dolgozók; sem személyzet, sem munkavégzésre alkalmas körülmények nincsenek.
Kumánovics György a közgyűlést bezárta, és további sikeres munkát kívánt
mindenkinek.
Kmf.
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítők: Ferenc Béla
Kovács József
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