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Emlékeztető 
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete elnökségi üléséről 

 

Készült:  az MVE 2020. november 23-án, online módon megtartott elnökségi 
üléséről  

 
Résztvevők:  Rózsa Attila elnök, Ferenc Béla, Molnár Gábor, Simon Zsolt, Tóth 

Endre elnökségi tagok, Szongoth Gábor titkár 
 
Egyéb irányú elfoglaltságuk miatt kimentették magukat:  

Ulrich József elnökségi tag, Szijártó Lajos felügyelő bizottsági vezető  
 
 
Az ülésen a következő napirendi pontokat vitattuk meg: 

• az Egyesület működése a járványügyi helyzet idején; 

• a legális vízkútfúrók érdekeinek, a tervszerű vízkészlet-gazdálkodás és a felszín 
alatti vizekbe történő szakszerű beavatkozás szempontjainak képviselete a 
jelenleg folyó törvényalkotási folyamatban; 

• új jelentkezők bemutatása; 

• előkészület a tavaszi közgyűlésre; 

• egyebek.  

 

A résztvevők közösen megállapították, hogy a koronavírus járvány a tagok 
munkaellátottságát és munkavégzését általában csupán alig észrevehető mértékben 
érintette. Az Egyesület munkájára azonban rányomta a bélyegét, aminek következménye 
az az elnökségi döntés is, hogy az őszi közgyűlést és szakmai napot sem online 
módon, sem személyes értekezlet keretében nem tartjuk meg. Minden tagnak azt 
kívánjuk, hogy eredményesen, egészségesen fejezze be az idei évet.  

 

A Titkárság az Egyesület tagjait az elmúlt hetekben rendszeresen értesítette a megkezdett 
törvénymódosítási törekvésekről. Ennek lényege a mezőgazdasági öntözési célú 
talajvízkutak csupán bejelentés alapján történő létesítése és üzemeltetése. A megjelent 
T/13.659. irományszámú törvényjavaslatot véleményezésre minden tagnak elküldtük. A 
beérkezett vélemények alapján Rózsa Attila által összeállított írásos állásfoglalást 
megküldtük az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának, akik azt — a saját és más szakmai 
szervezetek véleményével együtt — az érintett parlamenti bizottságok elé tárták. 
Eredménynek könyvelhető el, hogy az Agrárminisztérium hajlik a benyújtott 
törvénymódosítási javaslat átdolgozására és szakmai egyeztetéseket kezdeményezett — 
mások mellett — Egyesületünkkel is. Az erről szóló beszámoló megtartását a tavaszi 
közgyűlésen Rózsa Attila vállalta. Annyi azért előzetesen, hogy megalakult a Nemzeti 
Földügyi Központ, és kormánydöntés/rendelet (?) alapján ennek öntözési igazgatási 
szerve fogja kezelni (bejelentés alapján nyilvántartásba venni, illetve engedélyezni) az 
öntözőkutakat.   
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Szongoth Gábor tavaszi felvetését követően több új tagjelölt jelezte belépési szándékát 
az Egyesületbe. Az ő meghallgatásukra és a felvételükről való döntésre a tavaszi 
közgyűlésünkön kerítünk sort. Addig is — az előzetes ismerkedés céljából — a 
bemutatkozó anyagukat körlevélben eljuttatjuk a tagokhoz. Várjuk a további javaslatokat 
további olyan „normális” kivitelezőkről, akik esetleg a jövőben egyesületi tagok lehetnének.  

 

Az Elnökség bízik abban, hogy tavaszi közgyűlésünket már személyes találkozó 
formájában tarthatjuk meg. Kérjük tagságot, hogy javasoljanak helyszínt és szakmai napra 
olyan előadás témákat is, amik széleskörű érdeklődésre tarthatnak számot. 

 

Garancia természetesen nincs arra, hogy a személyes értekezlet lebonyolítható lesz. Ez 
esetben online módon fogjuk az eseményt megtartani. 

 

Az új helyzet új ötleteket/lehetőségeket is előhoz; ha valakinek van olyan érdekes anyaga, 
ami mindannyiunkat érdekelhet (előadás, film, hír, vélemény stb.), bátran küldje be a 
Titkárságra és feltesszük a honlapra. 

 

Az új egyesületi honlap még készül a Software One Kft-vel kötött szerződés alapján. 
Annak formája, megjelenése közös döntés eredménye volt. A véglegesítés előtt állunk. A 
tartalom teljes körű aktualizálása azonban a jövő feladata lesz, amit már magunknak kell 
elvégeznünk. 
 
Az emlékeztetőt összeállította: Rózsa Attila 
                               ellenőrizte: Szongoth Gábor 

 
 

 
 
   —————————————— 
   Rózsa Attila elnök 

 
ui. 
Mindannyiunk érdekében szeretnénk kizárni a kóklereket a szakmából, ehhez — 
elsősorban — minősíteni kellene a kútfúrókat. A cél egy vízkútfúró névjegyzék 
létrehozása. Ez nem is olyan egyszerű feladat, mert nehéz kialakítani a kritériumokat 
(végzettség, gyakorlat, felszerelés, referencia munkák stb.). Kérjünk adjatok ötleteket 
milyen szempontokat vegyünk figyelembe egy esetleges minősítési rendszer 
kialakításához. 


