
Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2014. november 26-án megtartott közgyűléséről 1 

Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2014. november 26-án, az MFGI (Budapest, Kolumbusz, u. 17-23.) 
konferenciatermében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése 

 
Az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd megnyitotta a közgyűlést. 
Megállapította, hogy 10 órakor a szavazati joggal rendelkező 33 egyesületi tagból 20 

jelent meg, a közgyűlés határozatképes. 
 
A jegyzőkönyv elkészítésével Tóth Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Ferenc 

Bélát és Kovács Józsefet bízta meg egyhangúlag a közgyűlés. 
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen meg-

küldött javaslatot terjesztette elő: 

1. Megnyitó, Elnöki beszámoló a félév eseményeiről 

2. Tagfelvétel, taglétszám (előterjesztő: titkár) 

− a tagfelvételre jelentkező bemutatása, bemutatkozása 
− szavazás a tagfelvételről 

3. Tagdíj kérdések (előterjesztő: titkár) 

4. Jelölő Bizottság felállítása 

5. Etikai kérdések 

 
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a 

megjelentek egybehangzóan megszavazták. 

 
Elnöki beszámoló a félév eseményeiről 

Az elnöki beszámoló a tavaszi közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységét ismertette. 
Néhány ezek közül: 

− A speciális építményekre vonatkozó e-napló oktatáson (2 alkalommal) összesen 38 
fő vett részt. A képzésről mindenki pozitív visszajelzést adott. 

− A fekete, illetve kontár kútfúrókkal szembeni fellépésünk részeként több levélben 
kerestük meg a hatóságokat. Az Alapvető Jogok Biztosának írott (10 melléklettel) 
levélre nincs megkötve a válaszadási határidő. A BM-be (Dr. Hoffmann) írott levélre 
rövid ideig a személyes véleménycsere is lehetségesnek látszott, de az idő 
múlásával elapadtak esélyeink. A Versenyhivataltól válasz is érkezett, de annak 
tartalma (nem illetékességre hivatkozva) semmiféle támogatásról nem szól. 

− A már régebben megcélzott, a kútfúrási árakról szóló lakossági tájékoztató anyag 
előrehaladott állapotban van, kisebb egyeztetés (IB) után felkerülhet a honlapunkra. 
(de még kérünk egy GVH állásfoglalást, nem ütközik-e az árak feltüntetése a 
versenytörvénnyel) 
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− A honlap tartalmát igyekszünk a híreknek megfelelően frissíteni, pl. a levelekre 
kapott válaszokat, az ingyenes hirdetésre beküldött anyagokat, stb., érdemes 
gyakran megnézni. 

− Az Elnök úr ismertette a közgyűlési részvételben akadályoztatott Siket Vilmos 
levelét, amelyben ajánlások vannak további tennivalókra.  
A levélhez kapcsolódóan élénk párbeszéd alakult ki, amelyben Szakály Áron jelezte 
megdöbbenését, miszerint egy vízjogi engedélyt egy tűzoltó alezredes írt alá. 
Tájékoztatásul K. Gy. ismertette, hogy szeptember 4. óta a vízügyi terület a 
Katasztrófavédelem hatáskörébe tartozik, így az engedélyezést is ők végzik. Sajnos 
ellenpéldaként ismert olyan eset is, ahol a helyi jegyző a vízügyi hatósághoz tartozó 
vízjogi engedély kiadását próbálta keresztülvinni. Sz. Á. szerint a bányakapitányság 
egyelőre tartja a 21 napos engedélyezési határidőt, emiatt nem volt fúrási 
késedelem. Borbély Tamás felvetette, hogy a talajvízkutakra a jegyzőnek csak 
létesítési engedélyezési jogköre van, fennmaradási engedélyt hogyan lehet 
szerezni? K. Gy. felkérte a tagokat, hogy a fentiekhez hasonló esetekről minél 
teljesebb dokumentációval adjanak ismertetést a vezetőség részére, hogy konkrét 
esetekkel alátámasztva tudjunk érdemi intézkedést kiharcolni.  
További hozzászólásként felmerült, hogy az egyesület egy FAVA konferencián 
tarthatna ismeretterjesztő előadást. Az anyag összeállítását R. A., F. B., Sz. Á. és 
K. Gy. vállalta. 

− Kumánovics György, az egyesület elnöke emlékeztetett arra, hogy 
megválasztásakor az elnöki tisztet bizonytalan időre tudta csak elvállalni, és 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2015 tavaszi közgyűlésen lemond. Ezzel 
kapcsolatban felkérte a közgyűlést Jelölő Bizottság felállítására. 

 
Tagfelvétel, taglétszám  

Szongoth Gábor titkár ismertette a tagsággal kapcsolatos kérdéseket: 
− Jelenleg 33 tag és 14 pártoló tag van, a közgyűlést megelőzően ismét kiküldtünk 

számtalan meghívót a megbízható szakmabeli cégeknek, vállalkozóknak, egyelőre 
nem jött érdemi megkeresés. Egyvalaki ugyan jelezte előzetes érdeklődését, de 
további lépést nem tett a belépés érdekében. 

− A tavaszi közgyűlésen pártoló tagként felvettük a Geo-Varga Kft.-t, akik minden 
szükséges dokumentummal igazolták a feltételeknek megfelelést, ezért javaslom, 
hogy a közgyűlés válassza meg teljes jogú taggá. Egyúttal megkérem Varga 
Józsefet, hogy a tagok felé ismertesse cégét, eszközeiket, tevékenységüket, illetve 
válaszoljon a tagok kérdéseire. 

− Megkereste egyesületünket Csorba József egyéni vállalkozó, aki jelenleg pártoló 
tagként szeretne az egyesülethez tartozni (ajánlók:. Sz. Á, S. Zs.). A tagok 
kérdéseinek megválaszolása után javaslom a felvételét. 

− Egy kilépésről is tájékoztatnom kell a tagokat, Nagy Lajos pártoló tag befejezte a 
kútfúrási tevékenységet és emiatt kilépett. 

− A tagfelülvizsgálat óta eltelt időszakban egy kivétellel nincsen kirívó eset a tagdíjjal 
történő elmaradással. A Multidruck Kft. 2 éve nem fizet tagdíjat, ezért javaslom az 
egyesületi tagságának megszüntetését. Tudomásom szerint a cég megszűnt. 

 
Határozatok a tagsággal kapcsolatban:  A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Geo-
Varga Kft. teljes jogú taggá felvételét. Csorba József pártoló taggá történő felvételét a 
közgyűlés megszavazta, 2 tartózkodás (F. B., R. A.) mellett. A Multidruck Kft. tagságának 
megszüntetésére tett javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
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Tagdíj kérdések  

Szongoth Gábor elmondta, hogy az egyesület pénzügyi helyzete a tervek szerinti, 
azonban a stabil működőképesség megőrzéséhez tagdíj emelést javasolt a 
legalacsonyabb díjú, azaz az egyéni vállalkozó, illetve pártoló tag kategóriában. A javaslat 
a jelenleg 10ezer forint/év tagdíj helyett a 15ezer forint/év. 

Hozzászólásában Sz. Á. felvetette, hogy a legalacsonyabb kategória díját 
nevezhetnénk alap tagdíjnak. P. L. megjegyzése szerint az emelés nem változtat a 
versenyképességén. 

Határozat a tagdíj változtatásáról: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a 2015. 
évtől a legalsó kategóriába sorolt tagok, illetve a pártoló tagok éves tagdíja 15ezer forint 
legyen. 

 
Jelölő Bizottság felállítása 

A Jelölő Bizottság tagjaira az alábbi javaslatot vitatta meg a közgyűlés: Ferenc Béla, 
Kasza Zoltán, Papp László, Molnár Gábor, Kovács József. A jelöltek közül P. L. nem 
vállalta a jelölést, mivel elmondása szerint nem ismeri annyira a tagságot, hogy érdemben 
tudna a bizottság munkájában részt venni. A többi jelölt — megválasztása esetén — 
vállalta a megbízást. 

 
Szavazás a Jelölő Bizottsági tagokról: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a 4 
jelölt megbízatását. Elnököt maguk közül választanak. 

 
Etikai kérdések  

Szakály Áron bevezetőjében emlékeztetett a tagi honlapokkal kapcsolatos elvárásokra, 
és azok ellenőrzésére, ezután egy olyan lakossági tájékoztató prospektus oldalait mutatta 
be, amelyen nem a valóságnak megfelelő tájékoztatás jelent meg, pl: a képek nem a saját 
berendezésről készültek, a vállalkozó a megrendeléstől számított 1-2 napon belül ígérte a 
kút elkészítését, stb. 

A bemutatott képek alapján élénk vita alakult ki, ahol egyetértés volt abban, hogy 
egyesületen belül ilyen ne jelenhessen meg. A vita közben szót kérő Sz. N. elmondta, 
hogy a szórólapot postai úton terjesztik, és célja az érdeklődés felkeltése. U. J. 
hozzászólásában figyelmeztetett, hogy öntözőkútként rétegvízre telepített egycsöves kutat 
nem is lehet engedélyeztetni, ezért azt nem is lehetne reklámozni. B. I. szerint bármilyen 
tájékoztatás legyen szakmai és törvényességnek megfelelő. 

A megjelentek közül többen kérték, hogy a honlapok tartalmáról szóló tájékoztatást 
ismét küldje ki a titkárság. 

 
A napirendi pontok megtárgyalása után Kumánovics György megköszönte a 

résztvevőknek az aktív közreműködést, majd a közgyűlést bezárta, és további sikeres 
munkát kívánt mindenkinek. 

 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Ferenc Béla  
 
 Kovács József 
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