Magyar Vízkútfúrók Egyesülete
2484 Gárdony-Agárd, Botond u. 14.

Jegyzőkönyv
Készült: 2018. december 11-én, az MFGI (Budapest, Kolumbusz u. 17-23.) 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 34 egyesületi tagból 8 jelent meg, csak a 10 óra 30
percre összehívott megismételt közgyűlés lesz határozatképes, és 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 Kovács Józsefet és
Molnár Gábort bízta meg egyhangúlag.
Napirend
Szongoth Gábor a meghívóban előzetesen megküldött napirendi javaslatot terjesztette
elő:
1. Megnyitó, Napirend ismertetése
2. Képes beszámoló a tavaszi Szakmai Napról (Demjén)
3. Tagdíjfizetési morál, kilépett tag
4. Egyebek
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a
megjelentek egybehangzóan megszavazták.
Napirend előtt Rózsa Attila kért szót, hogy a 80 m-es kutak tárgyában szeptember 2-án
íródott, az Index.hu-n megjelent cikket felolvashassa. A cikk címe: „Kútfúrás: amikor a
tudomány győz a politika fölött”, aláírta Dr. Bándi Gyula ombudsmanhelyettes, a jövő
nemzedékek szószólója, aki utolsó mondataiban kiemeli, hogy: „Semmi nem kényszeríti
az államot, hogy vízvédelmi kötelezettségének terheit egy az egyben áthárítsa az
állampolgárokra. Arra viszont az Alaptörvény kötelezi – és ezt most az Alkotmánybíróság
is újból világossá tette –, hogy gondoskodjon a törvény által kizárólagos tulajdonába utalt
vízkincs mennyiségi és minőségi védelméről, és annak megőrzéséről a jelen és a jövő
nemzedékek javára.”
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Képes beszámoló a tavaszi Szakmai Napról (Demjén)
Szongoth Gábor a tavaszi rendezvényről készült fotókkal emlékezett vissza az
eseményekre, amelyek a közgyűléstől kezdve az ebéden, a gombászat látogatáson és a
barlangfürdő megtekintésén keresztül az esti fürdőzést és a borkóstolót is felidézték.
Tagdíjfizetési morál, kilépett tag
Szongoth Gábor ismertette a 2018-as bevételeket. Az egyesület pénzügyi forrásai
növekedtek, bár van még néhány elmaradás. A Rotary-Mátra tagi helyzete bizonytalan,
mert a Mátrai Erőmű magába akarja „olvasztani”. A VIKUV képviselője telefonban jelezte a
kilépési szándékukat.
Egyebek
Ádám Béla: Már szervezzük egy hőszivattyús tanfolyam elvégzési lehetőségét,
amelyet 2 naposra terveztünk, maximum 20 fő részvételével. A tanfolyam budapesti
helyszínen, speciális fúrási részekről, szondafúrásokról, földhőszondák telepítéséről,
földtani koncepciók kialakításáról, kutak egymásrahatásának hőtani részéről szól, valamint
családi házak és nagyobb rendszerek tervezése esetén alkalmazható tudást biztosít
(geotermikus adottságok, számítások: szondamennyiség, hőigény).
A 80 m-es kutak tárgyában 2018 októberében egy BM rendeletben a kútlegalizálási
büntetésmentesség moratóriumát meghosszabbították 2020. december 31-ig, egyben az
illeték és igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése alól is felmentést adtak.
Rózsa Attila szerint a tavaszi közgyűlés és szakmai nap visszajelzései alapján a jövő
év elején is kétnapos rendezvényt szervezhetnénk, amellyel a többség egyetértett.
Az újrainduló kútfúró képzés kapcsán Szongoth Gábor beszámolt arról, hogy
megszületett a törvényi lehetősége az oktatásnak, de rengeteg problémával. Kétszeres lett
a képzési idő és több száz óra a gyakorlati képzés, amit minősített kútfúró cégnél kell
tölteni. Ki az a minősített kútfúró? Ki dönti el? Ki minősíti? Legalább egyesületi tag legyen,
vagy 5 alkalmazottja legyen, de minimum 5 engedélyes munka/év. És akkor a
berendezések műszaki érvényessége még szóba sem került. Szakály Áron: A VIKUV volt
az első cég az oktatásban, más anno nem vállalta, mert gép, ember, hely és idő is kell
hozzá. Jelenleg a képző cég köt szerződést a gyakorlati oktatásra, elvileg nincs akadálya
más cégnek sem. Berke I. 18 pontban határozta meg, ki a minősített kútfúró.
A napirendi pontok megtárgyalása után Szongoth Gábor megköszönte a résztvevőknek az aktív közreműködést, majd az ülést bezárta, és további sikeres munkát kívánt
mindenkinek.
Kmf.

2

levezető elnök

jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2018. december 11-én megtartott közgyűléséről

Magyar Vízkútfúrók Egyesülete
2484 Gárdony-Agárd, Botond u. 14.

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2018. december 11-én megtartott közgyűléséről

3

Magyar Vízkútfúrók Egyesülete
2484 Gárdony-Agárd, Botond u. 14.

4

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2018. december 11-én megtartott közgyűléséről

