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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2016. február 12-én, az MFGI (Budapest, Kolumbusz u. 17-23.) konferencia-
termében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ívek szerint 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének rendkívüli közgyűlése, továbbá megismételt 
rendkívüli közgyűlése 

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

órakor a szavazati joggal rendelkező 36 egyesületi tagból 12 jelent meg, csak a 10 óra 30 
percre összehívott megismételt közgyűlés lesz határozatképes, és az ülést bezárta. 

 
A 10 óra 30 perckor megnyitott közgyűlés (13 szavazati joggal rendelkező tag 

jelenlétével) levezető elnöknek Bitay Endrét választotta, a jegyzőkönyv elkészítésével 
Szongoth Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Kovács Józsefet és Ferenc Bélát 
bízta meg egyhangúlag. A közgyűlés a szavazatszámláló bizottsági feladatokra Bitay 
Endrét, Kovács Józsefet és Ferenc Bélát szavazta meg. 

 
Napirend 

Bitay Endre a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen megküldött 
javaslatot terjesztette elő: 

1. Megnyitó, Napirend ismertetése 

2. Vezető tisztségviselők megerősítése 

3. Alapszabály módosítás: jogszabályi változásoknak megfelelés 

4. Felügyelő Bizottság választása 

5. Egyebek 

További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a 
megjelentek egybehangzóan megszavazták. 

 
Vezető tisztségvisel ők meger ősítése 

Az egyesület alapszabálya szerint az egyesület tagjai választhatók tisztségviselőnek. 
Ezzel kapcsolatosan:  
- Egyrészt az akkori és az azóta történt tisztségviselő választásokon formai hiba történt, 
mivel a szavazások a jogi személy tagok helyett az őket képviselő természetes személyek 
nevén történtek.  
- Másrészt az alapszabály módosítása során a vezető tisztségviselők köre megváltozik, 
mivel a korábbi Intéző Bizottság helyét az Elnökség, illetve Intéző Bizottsági tagsági 
tisztséget az Elnökségi tag tisztség veszi át. Az alapszabály ezen változásai az eddigi 
tisztségekkel járó felelősségi és feladatköröket nem változtatják meg, és a jelenlegi 
tisztségviselők visszahívása nem indokolt.  
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Fentiekre való tekintettel a levezető elnök a tisztségviselők megerősítését kérte a 
közgyűléstől. A megerősítés arra vonatkozik, hogy tisztségviselőként a jogi személyeket 
szavazza meg a közgyűlés, továbbá az új alapszabály elfogadása után a jelenlegi Intéző 
Bizottsági tagok, mint Elnökségi tag folytathassák megbízatásukat, annak eredeti lejártáig. 

 
Szavazás az Elnöki tisztségről: 
1/2016KGY határozat: A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés egyhangúlag 

megerősítette, hogy az egyesület Elnöke a VIKUV Zrt. (képviseli: Bitay Endre). 
 
Szavazás a Titkári tisztségről: 
2/2016KGY határozat: A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés egyhangúlag 

megerősítette, hogy az egyesület Titkára a Geo-Log Kft. (képviseli: Szongoth Gábor). 
 
Szavazás az Intéző Bizottsági / Elnökségi tag tisztségről: 
3/2016KGY határozat: A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés egyhangúlag 

megerősítette, hogy az Intéző Bizottsági, illetve a leendő egyesületi Elnökségi tagok: 
- HGD Kft. (képviseli: Ádám Béla),  
- AQUADRILL 92 Kft. (képviseli: Ferenc Béla),  
- PÓRUSVÍZ Kft. (képviseli: Rózsa Attila),  
- Remo-Land Bt. (képviseli: Molnár Gábor),  
- Ulrich Hungary Kft. (képviseli: Ulrich József). 

 
Alapszabály módosítás: jogszabályi változásoknak me gfelelés 

Az alapszabály jelenlegi módosítását a 2015-ben bírósági bejegyzésre benyújtott 
alapszabállyal kapcsolatban kapott bírósági hiánypótlási felhívás indokolja. A felhívásban 
foglalt módosítások/kiegészítések miatt a szöveg olyan mértékű átdolgozásra került, hogy 
a változtatások megjelölése/kiemelése a korábbi alapszabályhoz képest technikailag 
ugyan lehetséges, de nehezen követhető, ezért a jelenlegi alapszabály szövege 
egységesen újként kerül elfogadásra. 

Az ülés következő részében kivetítésre került a módosított alapszabály (ezt egyébként 
korábban már minden tag megkapta), és értelmezésre kerültek a változtatások. A 
végleges szöveg jóváhagyása után Bitay Endre szavazásra kérte a jelenlevőket. 

 
Szavazás a módosított alapszabály elfogadásáról: 
4/2016KGY határozat: A nyílt szavazás eredményeként a közgyűlés egyhangúlag 

elfogadta a módosított alapszabályt. 

 
Felügyel ő Bizottság választása 

A törvényi előírások értelmében (a tagok több mint 50%-a jogi személy) az 
egyesületnek Felügyelő Bizottságot kell létrehoznia. A Jelölő Bizottság Papp Lászlót, a 
GEO-GENESIS Bt.-t és a GWE-BUDAFILTER Kft.-t javasolta a bizottsági tisztségekre 
(mivel az új alapszabály a korábbi Etikai Bizottságot megszüntette, így nincs kizáró ok). 

 
Szavazás a Felügyelő Bizottsági tag tisztségről: 
5/2016KGY határozat: A titkos szavazás eredményeként a közgyűlés egyhangúlag 

(13-13-13 igen szavazattal) választotta meg a Felügyelő Bizottság tagjait: 
- Papp László e. v. (képviseli: Papp László),  
- GEO-GENESIS Bt. (képviseli: Sifter Gyula),  
- GWE-BUDAFILTER Kft. (képviseli: Simon Zsolt). 
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Egyebek 

Először Simon Zsolt ismertette az Etikai Bizottság által kivizsgált utolsó/egyetlen ügyet. 
— Még 2015-ben érkezett az egyesülethez egy lakossági panaszos levél, amely egy 
eredménytelen kútfúrásról szól, valamint tisztességtelen magatartással vádolja a fúróst. 
Természetesen megkerestük az érintett kútfúrót is, és az ügy mindkét leírását 
tanulmányozva megállapítottuk, hogy egy sok előkészülettel járó, sikertelen fúrás után a 
kútfúró eltömedékelte a furatot, majd a területről levonult. Mivel pénzt nem kért, így a 
fúróst anyagi felelősség nem terheli, azonban az eset rávilágít, hogy a kútfúróknak a 
megrendelők felé történő tájékoztatása lehetne pontosabb, különös tekintettel arra, hogy 
engedély nélkül ne kezdjen bele a kút építtetésébe. 
Az ügy kapcsán Szakály Áron tett említést egy olyan esetről, amelyben a szakszerűtlen 
eltömedékelés miatt a környezetvédelmi bírság 1,5 millió Ft-os összegéről volt szó. 

 
Következő témaként Szongoth Gábor olvasta fel Rózsa Attila levelét, amelyet a 

kútfúrással, vízkezeléssel érintettek részére szeretnének eljuttatni. A levél felkérés 
mindenkinek: aki a 101/2007-es KvVM rendelet alkalmazása során hibát/hiányosságot 
fedez fel, jelezze egy erre a célra fenntartott e-mail címen. Így amikor a hatóságok a 
rendelet módosítását kezdeményezik, (az eddigi gyakorlat szerint igen rövid határidővel) 
már előkészített javaslatot tudunk benyújtani. 

 
Szongoth Gábor felhívta a figyelmet egy nemrég hatályba lépett rendeletre (438/2015. 

(XII. 28.) Korm. rend.), amely a vízgazdálkodási szabályok megsértése esetén kiszabható 
bírságról szól. A rendelet a bírság alapösszegét jogi személyek esetén 1 millió Ft-ban, 
természetes személyek esetén 300 ezer Ft-ban határozza meg, és a cselekmények 
súlyától függő szorzószámokkal módosítja azt. Belátható, hogy egy engedély nélküli, 
kisebb kút fúrási árának akár többszöröse is lehet a bírság összege. 

 
S ha már pénzügyek kerültek szóba, a titkár úr emlékeztetett arra, hogy az új 

alapszabály szerint március 31-e az éves tagdíjak befizetési határideje. Természetesen a 
szokott módon mindenki időben megkapja a befizetést megkönnyítő díjbekérőt. 

 
A tavaszi közgyűlést május 15-ig meg kell tartani, az ezzel együtt tartandó szakmai nap 

témájához érkeztek felvetések: 
- vízkitermelés (kompresszoros, szivattyús), 
- búvárszivattyúk kiválasztása: Tapodi Zsolt (AGRI-MACH) szakmai előadást tartana, 

amelyben néhány érdekes sztori mellett gázos/termálkutas tapasztalatokat is megosztana. 
- Szakály Áron a gyémántkoronás fúrásról és a 124°C-os hőmérsékleten történő 

cementezésről tartana ismertetőt. 
Az őszi közgyűlésen elfogadott „ottalvós” szakmai napot egy péntek-szombat-ra 
szervezzük (április második fele – május eleje időpontban). 

 
Tapodi Zsolt kérte a tagok figyelmét: — Annyira jogi nyelven íródott a vízgazdálkodási 

bírságról szóló rendelet, hogy a költséget együttesen felvállalva, kikérhetnénk jogász 
véleményét, hogy mennyire „lebeg” a kútfúrók feje fölött a büntetés veszélye? Továbbá 
szeretnék tájékoztató anyagot küldeni (e-mail útján) a tagságnak: Az öntözést az 
elkövetkező években támogatni fogja a kormányzat. Ezt főként pályázatok útján fogja 
tenni, és ott előfeltétel lehet, hogy meghatározott minőséget elérő/meghaladó szivattyút 
kell a működtetéshez betervezni. 
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A napirendi pontok megtárgyalása után Bitay Endre megköszönte a résztvevőknek az 
aktív közreműködést, majd a közgyűlést bezárta, és további sikeres munkát kívánt 
mindenkinek. 
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Kmf. 
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jegyzőkönyv hitelesítő 
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