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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2015. november 11-én, az MFGI (Budapest, Stefánia út 14.) konferencia-
termében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése 

 
Az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd megállapította, hogy 10 

órakor a szavazati joggal rendelkező 35 egyesületi tagból 15 jelent meg, csak a 10 óra 30 
percre összehívott közgyűlés lesz határozatképes. 

 
A 10 óra 30 perckor megnyitott közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Tóth Istvánt, a 

jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Rózsa Attilát és Ferenc Bélát bízta meg egyhangúlag. 
Bitay Endre a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen megküldött 

javaslatot terjesztette elő: 

1. Megnyitó, Napirend ismertetése 

2. Alapszabály módosítás: jogszabályi változásoknak megfelelés 

3. Egyebek 

 
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a 

megjelentek egybehangzóan megszavazták. 

 
Alapszabály módosítás: jogszabályi változásoknak me gfelelés 

Az alapszabály módosítására a törvényi előírások változása miatt volt szükség. A 
változtatási javaslatokat a titkár úr ismertette: a kivetítőn pontról-pontra követhette 
mindenki, hogy mely pontok és miként változtak. A változások többek között a tagok 
jogainak és kötelezettségeinek pontosítását, a tagdíj befizetés és ellenőrzés határidejét, a 
tagsági viszony megszűnését, a közgyűlés összehívását és lebonyolítását érintik. 

Határozat: A közgyűlés egyhangúlag, kérdés és hozzászólás nélkül elfogadta az 
Alapszabály szövegének módosítását. 

 
Egyebek 

Az ülés következő részében először Bitay Endre ismertette az előző közgyűlés óta 
eltelt időszakban történteket: 

− Néhány, a fúrási tevékenységhez kapcsolódó beszállítónál sikerült elérni, hogy a 
tagok kedvezményt kapjanak. 

− A székhely és elnök változása miatti alapszabály módosítás bíróság bejegyzése 
folyamatban van. 

− Parrag László (Kereskedelmi és Iparkamarai elnök) szerint a vízkútfúró szakma 
képzése hamarosan visszakerül a hivatalosan oktatott szakmák közé. 

− Az Európai Kútfúró Egyesület ülésén az elnök elfoglaltsága miatt Dudás György 
ismertette az egyesület tevékenységét. 
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− Javaslom, hogy tegyünk marketinglépéseket a még nagyobb társadalmi ismertség 
felé (facebook, egyesületi logo). Utóbbira van pénzügyi támogató is. 

− Javaslom, hogy legyen valami díj, kitüntetés, amit a szakmabeliek közül az adott 
évben a szakmáért legtöbbet tevőnek szavazzunk meg és adunk át. 

− Folytassuk a fekete fúrósok elleni fellépést, hozzunk létre olyan színvonalú 
tagságot, hogy ajánlott kivitelezőként fogadják el a tagokat. 

 
A továbbiakban a tagok a hatóságok felé előterjeszthető problémáikat, ötleteiket 

mondták el: 
− P. Z.: olcsóbb fenntartással, biztosítási kedvezménnyel, ideiglenes vagy munkagép 

jellegű rendszámmal kellene megkeresni a Közl. Min.-t, a mezőgazdasági gépekhez 
vagy a méhészek járműveihez hasonlóan. 

− B.E.: útdíjat a fuvarozók is fizetnek, korábban ezen a téren falakba ütköztünk. Az 
eszközök szállítására egyelőre marad az ideiglenes rendszám vagy a tréler bérlés. 

− Sz. G.: a tagok vehetnének együttesen egy trélert, amit közösen használhatnának, 
biztosan meg lehet oldani, hogy ne egy napra essen mindenkinek a szállítás. 

− P. Z.: egy URB-t rendszámoztatni is komoly költség, most csak szállítható vagy 
kockáztatni kell, hogy ellenőrzésnél megbüntetik. Saját tréler árát pedig a jelenlegi 
árak mellett kitermelni … 

− U. J.: ezért is kellene elérni, hogy ne 10e Ft-ért akarjon a megrendelő kutat fúrni. 
− B. Gy.: a méhészek felsőbb kapcsolatokkal lobbiztak a kedvezményekért, egyéb-

ként pedig az állam épp a fix költségeinket tudja beszedni, azért nem "hallanak". 
− F. B.: a Vízföldtani Napló hatósági irat (okirat?), kötelező az adattartalma. Miért nem 

elég a fúrómesteri rétegsor, miért kell geológusi? Előre kifizettetik az árát, és így is 
várni kell rá 2-3 hónapot. 

− K. Gy.: kérjük fel F. B-t + 2-3 főt, hogy az adatszolgáltatás belátóbb elfogadásáról 
beszéljenek a hatósággal (MFGI). Az e-naplót aláírja a kivitelező (megnyitni és 
beleírni is csak regisztráltaknak lehet!), fogadja el azt is a hatóság okiratként. 

− P. Z.: legyen szakirányú végzettsége a hatósági embereknek. Sok ügyintéző még 
fúrást sem látott, nemhogy átlátná a tevékenységünket. 

− K. Gy.: tarthatnánk a vízügyi hatóságok előadóinak terepi bemutatót, úgy vélem 
Deák István ezt támogatná. De megkereshetnénk alacsonyabb szintű 
döntéselőkészítőket is, hogy Magor Judittal érzékeltessék a problémát. 

− Á. B.: nem csak az anyagok esetén lehetne kedvezményeket elérni, a fúrógépek, 
alkatrészek ára is magas. 

− Sz. Á.: a szakma a jelenlegi áron nem termeli ki a komplett, jó minőségű 
fúróberendezés árát, a legtöbben fillérekért kénytelenek gépet keresni. 

− Á. B.: sokan itt évtizedek munkájával érték el a fennmaradásukat, most X-40%-ért a 
konkurrencia elviszi a megrendelőket, pedig a minőséget fenn kell tartani. A 
berendezések esetén koncentráljuk a gyártási, javítási kapacitást! 

− M. G.: van egy orosz cég, aki piacot keres Magyarországon, van mindenük rak-
táron, az árszínvonal megfizethető. Ha sikeresek lesznek a tárgyalásaink, jelzem. 

− Bitay Endre felvetését, miszerint a tavaszi rendezvény legyen ottalvós? a többség 
támogatta. 

− B. I.: viszont az egynapos rendezvény ne hét közepén legyen, inkább pénteken.  
Ezzel azonban annyian nem értettek egyet, hogy inkább a hétfői napot javasolták. 

 
A napirendi pontok megtárgyalása után Bitay Endre megköszönte a résztvevőknek az 

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

Kmf. 
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Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  Rózsa Attila  
 
 Ferenc Béla 

 

 


