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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2013. május 29-én, az MFGI (1143 Budapest, Stefánia út 14.) Dísztermében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése 

 
Az Egyesület Titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a megjelent tagokat, majd a 

közgyűlést megnyitotta. Elmondta, hogy a közgyűlés ezen helyszínére elsősorban a 
szakmai nap programja miatt esett a választás, mivel a Vízföldtani Naplók készítése is 
ebben az épületegyüttesben történik. 

Az Egyesület Elnöke, Kumánovics György megállapította, hogy a 32 szavazati joggal 
rendelkező egyesületi tagból 21 tag jelent meg, a közgyűlés határozatképes. 

 
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Tóth Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésével 

pedig Ferenc Bélát és Rózsa Attilát bízta meg egyhangúlag. 
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen meg-

küldött javaslatot terjeszti elő: 

1. A 2012. évi szakmai beszámoló és mérleg ismertetése, elfogadása (előterjesztő: elnök, 
titkár) 

2. A 2013. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése, elfogadása (előterjesztő: elnök, 
titkár) 

3. Tagfelvétel (előterjesztő: titkár) 

− a tagfelvételre jelentkezők bemutatása, bemutatkozása 
− egyenkénti szavazás a tagfelvételről 

4. A tagjaink honlapjaival szembeni elvárások egyeztetése 

5. Egyebek 

 
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a 

megjelentek egybehangzóan megszavazták. 
 

 
Az egyesület 2012. évi szakmai tevékenysége  

Az elnöki beszámoló a munkaterv pontjainak megfelelő sorrendben ismertette az 
eredményeket. 

A módosított Alapszabálynak megfelelően elvégzett tagfelülvizsgálatot komoly 
eredményként értékelte, (mindössze 3 tag nem adott be megfelelő anyagot, róluk a 
legutóbbi közgyűlés határozott), amely nem csak az egyesület szakmai színvonalát emelte 
tovább, de a közszereplésekben történő hitelességünket is alátámasztja. Erre jó példa a 
közelmúltban tervezett vízgazdálkodási törvény módosításaival szembeni fellépésünk 
pozitív sajtóvisszhangja és médiaszereplések is. Utalt rá, hogy — ha nyilvánvalóan nem is 
évente, — a hasonló önrevízióra a későbbiekben is szükség van, az egyesületnek meg 
kell őriznie a jó hírnevét, és tovább kell növelnie a társadalmi ismertségét és 
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elfogadottságát. A tavalyi évben megalakított Etikai Bizottsággal kapcsolatban elmondta, 
hogy a bizottságnak a saját munkagyakorlata kialakításán túl több tennivalója nem volt, 
bejelentés, panasz nem érkezett hozzájuk. Az egyesület 20 éves fennállásáról 
megemlékezés méltó volt, a Szakmai napok hasznosak és sikeresek voltak. További 
előadásokra, a szakmai napok témáira ezután is várjuk a javaslatokat, kérdéseket. 

Az oktatásban történő aktív részvétellel kollégáink (Bitay E., Szakály Á., Baranyai J., 
Szongoth G.) segítették a képzést, a VIKUV Zrt. helyszínt, berendezést biztosított a 
gyakorlathoz. Az OKJ-s oktatás a kisszámú érdeklődő miatt elmaradt, de a Bajai Főiskolán 
a későbbiekben is várható kútfúró képzés, igaz, már csak az új jogszabályoknak megfelelő 
magasabb képzési szinten. A "Fúrási technológia" c. tankönyvet sikerült az egyesületnek a 
tagjai számára önköltségi áron biztosítani, további igények esetén tudunk ismét rendelni 
belőle (szinte változatlan áron). Az egyesületnek a további oktatásokban egyre inkább 
részt kell vennie, ezért az oktatási stratégia kidolgozására Bitay Endrét és Ferenc Bélát 
kértük fel. 

A fekete kútfúrások elleni fellépésben egyre aktívabbak lettünk, több minisztériumnak 
írott levél, valamint egy sajtóközlemény kiadása után bejelentést tettünk a 
Fogyasztóvédelmi Felügyeletnél. A bejelentésben számos, az interneten megjelenő 
kútfúrási reklámra hívtuk fel a felügyelet figyelmét, amelyek az olcsónak hirdetett 
szolgáltatásukkal és szakmaiatlan munkavégzéssel nem csak megtévesztik és 
megkárosítják a fogyasztókat, de az ország ivóvízkészletét és vízgazdálkodását is 
veszélyeztetik. A bejelentés eredményeként a NAV hatáskörébe tartozó ügyeket 
átirányították oda, a felügyelethez tartozó ügyekben a kivizsgálást megkezdték. A végső 
határozatot az eljárás lezárása után megkapjuk. A Közép-Dunántúli Felügyelőségen, egy 
konkrét ügyben tett bejelentésünk után az elhúzódó és érdemi intézkedést nem tartalmazó 
eljárást kifogásolva másodfokon is elutasítottak minket, ezért a VM illetékes 
államtitkárához intéztem panaszt azzal, hogy a felügyelőség nem tartja be a számára 
előírtakat. A választ kíváncsian várjuk. 

A fúró berendezések közúti közlekedésének terheivel kapcsolatban az NGM-nek írott 
levelünkre sem érkezett még válasz. Az iparkamarától azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a 
feketén fúrók ellen ők közvetlenül nem tudnak fellépni, a regisztráció elmaradása miatt a 
NAV vizsgálódhat. 

A vízgazdálkodási törvény módosításával szembeni szakmai összefogás és együttes 
fellépés eredményeként a módosító javaslatokat visszavonták, ezt komoly eredménynek 
tartom. Javasoltuk, hogy az 50-100 méteres fúrások engedélyezését, a szükséges 
adminisztrációt tegyék megfizethetővé, és rövidebb engedélyezési határidőkkel is 
ösztönözzék a törvény betartását. Az egyesület külső kommunikációját a fentieken túl a 
honlapunkon megjelenő hírek is javítják, (kérem a tagokat, hogy rendszeresen 
látogassák), a belső kommunikáció egyre inkább elektronikusan zajlik. A honlapon 
keresztül tájékoztatni kell az embereket a jó kútfúrásról, és a minőségi munkavégzés 
költségvonzatáról, ezügyben kérem, segítsétek Molnár Gábor munkáját. 

A vezetés munkamegosztásáról: Szakály Áron sokat tett-tesz az oktatási kérdésekben, 
a fúrás-szakmai és oktatás-stratégiai kérdésekben Bitay Endre és Ferenc Béla tesz 
javaslatot, a szondafúrások esetében Dr. Ádám Béla, a kútárakra javaslatot (épp az előbb 
említettem) Molnár Gábor gyűjti össze. A fekete kútfúrás elleni fellépésben és 
érdekképviseletben Kumánovics György jár el, jogszabályfigyelésre Borbély Tamást kértük 
fel. 

Kérjük a tagokat, hogy hírekkel, információkkal, javaslatokkal segítsék a vezetőség 
munkáját. 
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Az egyesület 2012. évi gazdálkodása  

Szongoth Gábor titkár ismertette az egyesület gazdasági helyzetét: 
− A 2012-es évre kb. 400 ezer Ft-os tartalék növekedést terveztünk, beleszámítva a 

várható visszamenőleges tagdíjfizetést és a tankönyv vásárlást is. 
− Jelentős kiadások nem voltak a 2012-es évben, a 20. évfordulós rendezvény, a 

közgyűlések terembérlete és a szakmai napok költsége a tervezettnek megfelelően 
alakult. 

− Tagdíjakból 1.840 ezer Ft volt a bevételünk, (köszönhetően a visszamenőleges 
befizetéseknek is) ez szinte 100%-os befizetés eredménye, a tankönyvek 
nyomdaköltségét a tagok által megvásárolt példányok bevétele pontosan fedezte, 
így az éves eredmény 821 ezer Ft lett. 

− Az egyesület számláján 3.13 millió Ft van, az egyesület működése jelenleg 
gazdaságilag biztosított. 

 
A titkári beszámolóhoz hozzászólás nem érkezett. 
 

Szavazás a beszámolókról: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a 2012. évi 
szakmai, mind a 2012. évi gazdasági beszámolót. 

 
Az egyesület 2013. évi szakmai terve  

A tagfelvételt az Alapszabályban rögzítettek szerint fogjuk végezni, továbbra is várunk 
mindenkit, akit a szakmánk, a tevékenységünk érdekel. Mivel a gazdasági helyzet nem 
javult, az Etikai Bizottságnak (EB) várhatóan előbb-utóbb lesz tennivalója. Az EB-t a 
honlapunkon megjelenő, a tagok honlapjára mutató linkek ellenőrzésére kértük fel, 
véleményezzék a nem odavaló, illetve a szakmailag elvárható tartalmat. 

A szakmai napokat továbbra is megtartjuk, a program(ok)ra javaslatokat várunk. 
Az oktatásban történő egyre jelentősebb részvételünkhöz a területet ismerő kollégák 

készítenek tervet. 
A fekete kútfúrás elleni küzdelmünkben az eddigi bejelentések nyomán indult eljárások 

eredményeit várjuk, de addig is minden kollégát kérünk, hogy ha ilyesmit tapasztal, ne 
lakossági bejelentésként tegye meg Ő maga a bejelentést. Ha egyesületként a 
hatóságokhoz fordulunk, tudunk példákat, kivizsgált, lezárt eseteket mutatni, és további 
eredményeket fogunk elérni. Ha a folyamatban lévő (precedens) ügyben nem tudunk 
előbbre lépni, az Állampolgári Jogok Biztosához fogunk fordulni. További tájékoztatást kell 
adni a honlapunkon, hogy milyen a jó kút, hogyan célszerű egy kút fúrását elkezdeni; 
kezdve az igények megfogalmazásától, a kút tervezésen és engedélyezésen keresztül a 
becsült költségekig. A fúrósokat műszaki tartalomra kell versenyeztetni, és a költségeket 
ezen keresztül kell értékelni, még akkor is, ha mindenki az olcsóbbat keresi. A 
tájékoztatáshoz kell a Molnár Gábor által összeállítandó költségvázlat is. További 
tájékoztató eszköz lehetne egy animációs film is, ahol A-tól Z-ig bemutatnánk a jó példát, 
és persze a rossz példa "eredményeit" is. A VM ígérete ellenére valószínűleg önállóan kell 
ezt megvalósítanunk, az eddigi 1-1,5 millió forintos ajánlatoknál olcsóbban. A 
minisztériumoknál el kell érni az olcsóbb engedélyeztetést (főleg a 0-100 m közti 
kutaknál), mert enélkül nem fognak az emberek legális kutat építtetni. 

A külső/belső kommunikációban követnünk kell a technikát, az elektronikus 
rendszereket kell használnunk. A vezetés munkamegosztását szeretném kiteljesíteni, 
aktívabbá tenni. A titkárság működését kialakultnak, működőképesnek tartom, a honlap 
frissítések rendben történnek, ez remélhetőleg így marad a jövőben is. 
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Ulrich József: a felajánlásomra igény nemigen érkezett, így nekiálltam legyártatni 
magam az alkatrészeket, de az eredmények nem kerültek publikálásra. Más témában 
készített ismeretterjesztő filmről van tudomásom, ez kb. 200 ezer Ft-ba került, és 8-10 
alkalommal adták le az egyik horgászat-vadászat témájú tv csatornán. Az elérhetőségüket 
meg tudom adni. 

Bódis István: szó volt a hivatalok beadványokkal bombázásáról. Fel kellene tenni a 
kérdést a miniszterelnöknek, hogy vajon a foci a fontosabb vagy az ivóvíz? Merthogy 
ivóvíz nélkül focizni sem lehet. És a fekete fúrások már az ivóvízbázisokat és a palackozók 
vizét is veszélyeztetik. 

Kumánovics György: nem lehet egyből a felső szintet elérni. A vízügyi hatósági, 
irányítási rész a VM-en belül olyan parkolópályán van, — le is írtam a miniszternek — 
hogy a mezőgazdaság mellett a vízre is gondolhatnának. Elfogadom, stratégiai kérdés, 
hogy az ország mezőgazdasága jól működjön. A vízügyre is azt mondják, hogy stratégiai 
kérdés … Jeleztem, is, hogy a szakszerűen dolgozó cégek mennek először tönkre, ezt 
vegyék figyelembe. 

Ulrich József: jó lenne, ha sikerülne következetesen képviselni az álláspontunkat, mert 
Magyarország ebben a tekintetben is élhetetlen. 

 
Az egyesület 2013. évi pénzügyi terve  

A tervezett bevétel a tagdíjakból és a várható tankönyv értékesítésből áll, a könyvelési, 
titkársági, honlap fenntartási, postai, banki költségeknek, rendezvényeknek és a tankönyv 
nyomdai költségeinek levonása után az egyesület csekély pozitívummal (kb. 15 ezer Ft) 
zárhatja a 2013-as pénzügyi évet. 

 
Szavazás a 2013. évi tervekről: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a 2013. évi 
szakmai, mind a 2013. évi pénzügyi tervet. 

 
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. 

4 tagfelvételi kérelem érkezett (ezek teljeskörűen megfelelnek a belépési 
feltételeknek), 1 tag, 3 pártoló tag szeretne lenni. 

Az Intéző Bizottság javaslata egyesületi taggá történő felvételre: 
− KVÍZ-2000 Kft. — képviseli Olasz József 

A szavazás előtt Olasz József néhány mondatban ismertette cégüket, és válaszolt a tagok 
által feltett kérdésekre. 

 
Szavazás az egyesületi taggá történő felvételről: A jelöltenként megtartott szavazáson 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelentkező felvételét az egyesületbe. 

 
Az egyesület titkárságára beérkezett belépési nyilatkozatok alapján az Intéző Bizottság 

pártoló taggá történő felvételre javasolja: 
− Grundfos Hungária Kft. — képviseli Nagy Attila 
− Gradiens Kútfúró Kft. — képviseli Zloch Szabolcs 
− BB DRILL Kft. — képviseli Bánki Tibor 
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A szavazás előtt Nagy Attila, illetve Zloch Szabolcs néhány mondatban ismertette cégüket, 
és válaszolt a tagok által feltett kérdésekre. A személyesen nem képviselt BB DRILL Kft. 
pártoló tagként történő felvételét a közgyűlés elhalasztotta. 

Szavazás az egyesületi pártoló taggá történő felvételről: A jelöltenként megtartott 
szavazáson a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2 jelenlévő jelentkező felvételét az 
egyesületbe. 

 
A tagfelvételek után Kasza Zoltán kért szót: Szlovákiából is érdeklődnek az 

egyesületünk tevékenysége iránt, egy kertészettel, talajrendezéssel, rekultivációval 
foglalkozó cég szeretne tapasztalatokat szerezni, hogy a kútfúrási tevékenységet is 
bővíthessék, jelenleg egy URB-vel dolgoznak. Szeretnének részt venni a közgyűléseken, 
és persze a szakmai napokon is, ebben kérik a segítségünket. A későbbiekben akár tagok 
is lennének az egyesületben. 

Kumánovics György: szerintem ennek nincsen akadálya, ha megadják az 
elérhetőségüket, értesíteni fogjuk őket. 

Szongoth Gábor: pártoló tagként már be is léphetnek a következő közgyűlésen. 

 
A tagjaink honlapjaival szembeni elvárások egyeztet ése 

Kumánovics György felkérte Szakály Áront, hogy az Etikai Bizottság részéről mondja el 
(vitaindító) tapasztalatait a tagok honlapjaival kapcsolatban. 

Szakály Áron: kezdeném azzal, hogy az EB-hez eddig nem érkezett panasz. 
A vezetőség megbízott minket, hogy a tagok honlapját nézzük végig, tudunk-e 
tapasztalatot leszűrni, a honlapokat "egységesebbé" tenni. Sok oldalnál azt vettük észre, 
hogy hiányos: hol az elérhetőség (cím) hiányzik, hol a cégvezetés vagy cégadatok 
nincsenek fenn. Többeknél referenciamunkák sincsenek. Javasolnám, hogy az egyesületi 
tagok honlapján a szakmai rész legyen egységes fogalmazású, szakmailag megfelelő. 
Meg kellene bízni valakit, hogy dolgozza ezt ki, pl. hogy a "jó kút" fogalmán mit értünk. 
Néhány oldalon van utalás a költségekre is, meghatározhatnánk egy összeghatárt, ami 
alatt nem lehet jó kutat készíteni. A kamarai oldalakon is van egy ajánlott mérnökóradíj. 
Legyen egy irányadat, a fúrós ha akar, adhat engedményt. 

Kumánovics György: egyetértek azzal, ami a cég bemutatást, elérhetőséget, 
szakképzettség igazolását érinti, de az ajánlott árat inkább az egyesület honlapján kellene 
megjeleníteni, hogy a megrendelőket tájékoztassa. A cégek úgyis a körülményektől 
függően adnak árajánlatot, ebbe nem kívánunk beleszólni. 

Ulrich József: ez a "listaáras" gyakorlat már lejátszott, pl. a szivattyú forgalmazóknál, 
10 cég oldalán 10-féle ár(engedmény) van. 

Kumánovics György: egyetértünk-e abban, hogy próbáljunk valami egységesítést 
csinálni, mert ha én elmegyek a fogyasztóvédelemhez, hogy egy honlap tisztességtelen, 
mivel a fogyasztókat átverő hirdetést tesz fel, akkor ugyanezt a saját tagjaink se tegyék. 
Az én szándékom a tisztességes, korrekt tájékoztatás mindenki részéről, és legyen ott 
minden olyan információ, ami előnyére szolgál, amikor a megrendelő választ. Ebből a 
kötelező penzum lenne a bemutatkozás rész, ilyen iskolát végeztem, ilyen gépem van, stb. 

Balog György: Két észrevételem lenne: Egyik, hogy különböző technológiák vannak, 
többnyire a fúrás célja dönt. A másik, hogy az animáció készülhetne úgy, hogy a fúráskor 
odahívjuk a "falutévét". 

Kumánovics György: a jó kút építését be lehet mutatni videóval, pont a hibákat nem 
könnyű, azért kellene animáció, mert az "belát a föld alá". Pl. a vasfűrészes szűrőcső 
réselés esetén biztos, hogy homokolni fog a kút, de ha nem zárják ki a felső rétegeket, az 
is baj. A megvalósításhoz kellenének ötletek, mert másfél millió forintot nem tudunk erre 
kifizetni. 
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Szakály Áron: az oktatáson ez úgy működik, hogy levetítem a tanulóknak, hogyan 
forog a fúró, hogyan kell cementezni, stb. (a film 60%-a felvétel, 40%-a animáció/rajz). 
Normálisan ugye ez úgy van, hogy elmegy az ember a geológushoz, aztán elmegy a 
tervezőhöz, engedélyt kér, aztán jöhet a fúrógép, és a végén a búvárszivattyú. A német 
változat még a házba bekötést is megmutatja. 

Czuczi Molnár Anita (Crystall Drill): a hétköznapi embereknek, a kismegrendelőknek az 
animáció áttekinthetőbb lenne. 

Kumánovics György: kérjünk fel 1-2-3 kollégát, hozzon létre szöveget, hogy a honlapok 
szakmai részét egységesebbé lehessen tenni. Az animáció esetében most csak az 
egyesület honlapjára való felkerülés lenne a cél. 

Ulrich József: szavazzunk a honlapok egységes szakmai megjelenéséről. 
 

Szavazás az egyesületi tagok honlapján az egységes szakmai megjelenésről: A 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta az egységes megjelenést. 

 
 
Kumánovics György: megkérdezném Rózsa Attilát, hogy az egységes szöveg 

létrehozásában részt tudna-e venni? Esetleg segítőtársakkal együtt? 
Rózsa Attila: véleményem szerint a szakmai szövegek megfogalmazását inkább 

magukra a tagokra kellene bízni. 
Kumánovics György: sok honlapon nincs tájékoztatás, csak az alapdolgokat kell 

egységesen összeszedni, nem a szakmai tartalmat. 
Segítőnek önként ajánlkozik Csóka Gyula (Duna-kút). A közgyűlés Rózsa Attilát és 

Csóka Gyulát felkérte a tagi honlapok minimálisan elvárható egységes tartalmának 
kidolgozására, lehetőség szerint egy hónapos időtartamon belül. A javaslatot küldjék be a 
titkárságra. 

Szakály Áron: mindenkinek legyen saját fotója a honlapján. 
 

 
Egyebek  

Az egyebek-hez nem kívánt senki hozzászólni, így Kumánovics György a közgyűlést 
bezárta, és további sikeres munkát kívánt mindenkinek. 

 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Ferenc Béla  
 
 Rózsa Attila 
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