Jegyzőkönyv
Készült: 2018. március 5-én, az Egri Korona
Borház (3395 Demjén, Egri u.) konferenciatermében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek szerint
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének
közgyűlése, továbbá megismételt 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 megismételt közgyűlés lesz határozatképes, így az ülést bezárta.
A 10 óra 30 perckor megnyitott közgyűlés (15 szavazati
joggal rendelkező és 8 pártoló tag jelenlétével) levezető
elnöknek Szongoth Gábort választotta, a jegyzőkönyv elkészítésével Tóth Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésével
pedig Ferenc Bélát és Molnár Gábort bízta meg.

Napirend:
Szongoth Gábor a meghívóban előzetesen megküldött alábbi napirendi javaslatot
terjesztette elő:
1. Megnyitó, napirend ismertetése
2. A 2017-es év szakmai és pénzügyi beszámolója
3. A 2018-as év szakmai és pénzügyi terve
4. Egyebek
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a
megjelentek egybehangzóan megszavazták.
Szongoth G.: Szeretném felvezetni, hogyan is kerültünk ide. Az eredeti „kétnapos,
ottalvós” konferencia ötlete Bitay Endrétől származik (aki sajnos nincs itt), a helyszínt Révi
Géza javasolta, aki Ferenc Bélával együtt már többször is tesztelte. Az időpontot
igyekeztünk úgy megválasztani, hogy a téli, hidegebb időszakban legyen, mivel reméltük,
hogy így többen tudtok eljönni. Sajnos az utolsó pillanatban Ulrich J. és Bódis I. is
lemondta a részvételt betegség miatt, de örülünk, hogy több mint a fele tagság itt van.
A 2017-es év szakmai beszámolója
Rózsa Attila: A megválasztásomkor elmondtam, hogy mit tennék elnökként?
„határozott, kőbe vésett programom nincs, de elképzeléseim igen. A Kumánovics Györgyféle vonalat vinném tovább: érdekképviselet, szakmai továbbképzés.”
• arra törekednék, hogy az Egyesület megkerülhetetlen legyen a felszín alatti vizek terén
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keressenek meg, kérjenek föl bennünket akár szabványalkotás, akár jogszabályok
létrehozása során
szerintem ma nem a nemzetközi kapcsolatok az elsődlegesek, hanem a hazai
ismertség, elismertség, megbecsülés elérése a fontos
de, a tagság érdekeit képviselni a tagság közreműködése nélkül nem lehet, ezért
minőségi munka (fémjegy) kell és aktivitás
kikérném a véleményeteket az Egyesületi megnyilvánulásokhoz
kétnapos konferencia.

Az elért eredmények közül néhány:
• Úgy tűnik, hogy sikerült a bejelentési kötelezettség és engedély nélküli kútfúrási
törekvést kicsit föltartóztatni, ha nem is megszüntetni. E tekintetben elsőként adtunk ki
szakmai állásfoglalást, majd sajtónyilatkozatot. Az idén januárban pedig a
közreműködésünkkel megszületett a „vizes” szervezetek közös nyilatkozata is.
• „Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről” szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet nagyrészt a munkánk
eredményeként módosult, bekerült a listába a vízkútfúró szakképesítés, jelenleg pedig
már a vizsgakövetelmények módosulását várjuk.
• „Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről”
szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletből kimaradtak a Miskolci Egyetemen végzett
mérnökök, amiért annak módosítását 2017 januárjában kértük. A napokban tudtam
meg a BM-től, hogy ennek a módosítására hamarosan sor kerül.
• Engedély nélküli kútfúrásokat illetően bejelentéseket tettünk.
• Kétnapos konferencia.
1/2018KGY határozat: A Közgyűlés a 2017. évről szóló Elnöki szakmai beszámolót
egyhangúlag elfogadta.
A 2017-es év pénzügyi beszámolója
Szongoth Gábor ismertette a 2017-es bevételeket és kiadásokat, kiemelve, hogy a
betervezett 2 rendezvény nem okozott az Egyesületnek kiadást, mert az egyik rendezvény
költségeit a Geo-Log, a másikat pedig a GWE-Budafilter állta, amelyet ezúton is
köszönünk Simon Zsoltéknak. A korábbi évekből áthúzódó tételeket (könyvelés, titkárság)
is csak 2017-ben sikerült rendezni (az Egyesület átmenetileg fizetésképtelenné vált,
legfőképp a bírósági bejegyzés elhúzódása miatt), ezért ezek jelentősen csökkentik az
eredményt. Kommunikációs hiba miatt a titkárság tervezett költségein felül is keletkezett
kötelezettségünk (adóvonzat), ezt a 2018-as évben a szerződés módosításával korrigálni
fogjuk.
Szijártó L.: A Felügyelő Bizottság egyetlen papír (az eredménykimutatás) kivételével
minden szükséges iratot megkapott, azokban számviteli hiányosságot nem állapított meg.
Azonban a beszámoló elfogadására tett javaslatról szóló jegyzőkönyvet csak akkor tudjuk
elkészíteni, ha a jelzett dokumentumot is átnézhetjük. Addig nem tud a Közgyűlés a
beszámolóról érdemben szavazni.
2/2018KGY határozat: A 2017-es évről szóló pénzügyi beszámolót a Közgyűlés abban
az esetben egyhangúlag el fogja fogadni, ha a F. B. jegyzőkönyve elkészül.
Szongoth G.: Megpróbáljuk elérni a könyvelőt, hogy az iratot még ma megkapja a
Felügyelő Bizottság.
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A 2018-as év szakmai tervei
Rózsa Attila: A 2018-as szakmai
terveket illetően föltett kérdéseimet
elküldtem körlevélben, javaslatok terén
sajnos nem volt túl nagy aktivitás a
tagság részéről.
Tervezett feladatok:
• folytatni a harcot a felszín alatti
vizekért és a szakszerű munkavégzésért a kontárokkal szemben
• kútfúrók regisztrációját elérni
• hatóságokkal
még
szorosabb
kapcsolatot kialakítani, így tudjuk
csak megismertetni magunkat, így
tudunk csak beszállni a jogalkotásba
• honlap (telefonról is elérhető legyen, aktuális legyen, segítse a tagjainkkal való
kapcsolatfelvételt, nyilatkozatok, állásfoglalások letölthetők legyenek stb.)
• újra megpróbálni az ajánlott kútfúrási árak kidolgozását (K. Gy. kezdeményezése volt,
az összesítés megtörtént, de a honlapra nem került fel. A Mérnöki Kamara oldalán is
kint vannak az ajánlott napidíjak, miért ne lehetne nálunk is.)
• tagok közös problémáinak hatékonyabb képviselete (hatósági nyilatkozatok, segítség
kérése)
• közgyűléseken életszagú esetek fölvetése és megbeszélése.
Révi G.: Az OVF a feje a hatóságnak, ha velük tényleg olyan jó a kapcsolat,
tisztázzunk egy kérdést. Egy tájékoztatás szerint a vagyonkezelői hozzájárulás ingyenes,
mégis sok helyen ezért pénzt kérnek. A BM ellenőrizhetné, ha tudnának róluk.
Szakály Á.: Tartsuk napirenden az oktatást. Melyik iskola vagy intézet oktathat?
Rózsa A.: Az oktatásra az intézményeknek pályázniuk kell (az összeállított tananyag
bemutatásával). Az OKJ-s képzés vizsgáinak megszervezésére a BM és a VIZITERV
Environ Kft. lesz jogosult.
Siket V.: Megerősítem az Elnök úr törekvéseit. A szakmai képzést vissza kell állítani.
Egykor világhírű volt a magyar kútfúrás, volt becsülete a szakmának, de kiöregednek,
kihalnak a szakemberek. A tanulóknak nincs gyakorlati ismeretük, a szakmához kevés
közük van, már az utoljára használt egyetemi oktatási anyag is elavult. A főhatóságokat
kellene rávenni, hogy ne csak OKJ képzés legyen, és az Egyesület szólhasson bele a
képzésbe.
Szongoth G.: Megpróbáljuk a tagságot a legtöbb dologról tájékoztatni, a véleményezésbe bevonni, de amikor megkaptuk az „új” oktatási tervet, 1-2 éjszakánk volt rá,
hogy véleményezzük, illetve módosításokat javasoljunk.
Ferenc B.: A közös beszerzést is napirenden kellene tartani.
Szongoth G.: Ez csak a tagok akaratán múlik, amilyen hírt, reklámot a tagok
beküldenek, feltesszük a honlapra.
3/2018KGY határozat: A Közgyűlés a 2018-as év szakmai terveit egyhangúlag
elfogadta.
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A 2018-as év pénzügyi terve
Szongoth G.: A 2018-as terv kismértékű eredménycsökkenéssel számol, mert az
idénre tervezett 2 rendezvény várható költségei magasabbak lesznek. A titkársági
költséget az idei plusz kötelezettség jóváírásával terveztük.
Ádám B.: Az egyesületi vagyon a bankszámlán lévő pénz. A bevételeknél látszik, hogy
mindösszesen ezer forintnyi kamatra számíthatunk. Vállalati szinten ez elképzelhetetlenül
kevés, gondolkodni kellene a lekötésen, befektetésen.
Rózsa A.: Megvizsgáljuk ennek a lehetőségét. Bár a vagyon közel fele lekötésben van,
de arra sem sok a kamat.
Szakály Á.: Az egyesületi pénzből legfeljebb állampapírba lehet fektetni, tőzsdézni
nem lehet.
Csóka Gyula: Emlékszem, hogy a korábbi időkben Kumánovics Gyurinak volt elnöki
tiszteletdíja, bár ez is csak elvi, erkölcsi elismerés jellegű, mértékű volt. Nem látom a
tervben, hogy a mostani elnöknek járna bármi ilyesmi. A régi jegyzőkönyvekben kell, hogy
adminisztratív nyoma legyen, szerintem 20e Ft/hó volt, amit egyszer még felemeltünk.
Simon Zs.: Szerintem is jogos a tiszteletdíj, de köthetnénk a mindenkori szakmai
beszámoló elfogadásához. Ha a Közgyűlés elfogadja a beszámolót, mehet a kifizetés.
Szakály Á.: Egyetértek a tiszteletdíjjal, de ne legyen licitálás, elő kell készíteni, és
szavazni róla.
Szongoth G.: Ez a fajta elismerés mindenképpen csak erkölcsinek tekinthető, mert az
Attila által végzett munkára (jogszabály véleményezés, petíciók, hatósági megkeresések
stb.) fordított idő és energia egyébként megfizethetetlen.
Rózsa A.: Elfogadom, hogy az elnök tiszteletdíja egyfajta elismerés a munkájáért.
Viszont én nem pénzért vállaltam a tisztséget, pénztől függetlenül szeretném végezni ezt a
munkát, és a tagság megelégedésére vezetni az Egyesületet.
4/2018KGY határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2018-as költségvetés
előirányzatát.
A 2017-es év pénzügyi beszámolója
Szijártó L.: Jelezném, hogy a Felügyelő Bizottság időközben megkapta a hiányolt iratot. Az eredménykimutatást átnéztük, megtartottuk a megbeszélést, amelynek végén elkészítettük a jegyzőkönyvet. A 2017-es év pénzügyi beszámolóját elfogadásra javasoljuk.
5/2018KGY határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017-es évről szóló
pénzügyi beszámolót.
Egyebek
—
A napirendi pontok megtárgyalása után Szongoth Gábor megköszönte a
résztvevőknek az aktív közreműködést, ismertette a Szakmai nap programját, majd az
ülést bezárta.
Kmf.
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