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Jegyzőkönyv 

Készült : 2017. október 12-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 
Jelen vannak : Rózsa Attila, Molnár Gábor, Ferenc Béla, Ulrich József, Simon Zsolt, 
 Szongoth Gábor (Tóth Endre előzetesen jelezte a távolmaradását) 
 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete elnökségi ülése 

 
Az Egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
A titkár a következő napirendi pontokat terjesztette elő: 

1. Őszi Közgyűlés, valamint Szakmai nap helye, ideje, témája 
2. Egyesületi változások cégbírósági bejegyzése 
3. Könyvelőváltás 
4. Törvénykezés a vizes területen 
5. Egyebek. 

 
Őszi Közgyűlés, valamint Szakmai nap helye, ideje, témája 

A Közgyűlésen a Felügyelő Bizottság létszámának kiegészítéséről kell gondoskodni,  
mivel a tavaszi Közgyűléskor Papp L. lemondott. Javaslattételre kérjük fel a Jelölő 
Bizottságot. 

Kérdezzünk rá, hogy a tagok részéről van-e egyéb napirendi pont javaslat. 
2/2017ELN határozat: A Közgyűlés 2017. november 13-án lesz, a helyszín a Kiss 

Kálmán Művelődési Ház (2422 Mezőfalva, Kinizsi utca 38.) 10 órai kezdettel, ezt 
követően a szakmai nap pedig a GWE -Budafilter meghívására a Kft. telephelyén 
(2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) kerül megtartásra . 

 
A szakmai nap egyik témája az egycsöves kút kivitelezésének műszaki lépéseit 

(beépítés, tömedékelés stb.) bemutató előadás lesz, meghívott előadó a GWE-Budafilter 
német partnerének képviselője. 

— Rózsa A.:  Az egycsöves kút téma kapcsán javasolom Nád Béla, a KDTVÍZIG 
osztályvezetőjének meghívását, hogy a vagyonkezelői hozzájárulást kiadó igazgatósági 
oldal is személyesen meggyőződhessen arról, hogy megfelelő technológiával ilyen kutak 
létesítése is lehetséges környezetkárosító hatások nélkül. 

 
Az üzemlátogatás során Simon Zsolt ismerteti a helyszínt, és a műanyag kútcsövek 

gyártásával és beépítésével kapcsolatban szerzett legújabb tapasztalatokat. A programot 
büféebéd zárja a GWE-Budafilter felajánlásával. 

 
Egyesületi változások cégbírósági bejegyzése  

— Rózsa A.:  Örömmel jelenthetem be, hogy a cégbírósági bejegyzésről (Alapszabály, 
elnök, székhely) szóló határozat most októberben megérkezett, viszont — a várakozással 
ellentétben — az adószámunk nem változott. Ezután elkészíttettem az új bélyegzőt, és 
informálódtam a bank(fiók) váltással kapcsolatban. Mivel a CIB több fiókja is könnyen 
elérhető távolságban van, ezért nem célszerű bankot váltani, és a banktól szerzett 
információk szerint a számlavezető fiókot sem szükséges módosíttatni. A bankszámla 
jogosultság átírása is hamarosan megtörténik az új elnök nevére, egyidejűleg az 
elektronikus banki kommunikáció lehetőségét is meg szeretném teremteni (tagdíjak, 
könyvelés). 
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Könyvelőváltás 

— Rózsa A.:  2016 óta az egyesület könyvelése (többek között a papír alapú 
bankkivonat, és az időközben lemondott könyvelő miatt) meglehetősen bonyolultan zajlott. 
Az új elnök cégbírósági bejegyzésének elindítása után több cégtől kértünk ajánlatot az 
egyesület könyvelési teendőinek ellátására. Volt, aki referenciák híján, volt, aki ez irányú 
tapasztalat híján elutasító választ adott, végül 4 ajánlat kerül most az elnökség elé (IT 
Depo, Ekomix Kft., Paskál-Tax Kft., Krussné Trembulyák Sarolta). 

3/2017ELN határozat: Az elnökségi tagok egyhangúan megszavazták, hogy az 
egyesület a könyvelési feladatokra szerződést kössön a Paskál-Tax Kft. -vel  (költség 
108e Ft + ÁFA / év). 

Törvénykezés a vizes területen  

— Ulrich J.:  Azt jónak tartom, hogy az egyesület részéről a vizes jogszabály 
javaslat(ok)ra (80 m-ig ingyenes kútfúrás) rövid időn belül reagálás volt, de az szerintem 
nem pontosan a tagság véleményével megegyező álláspontot képvisel. Javaslom, hogy az 
álláspont kialakításáról kérdezzük meg a tagságot is, ki, melyik kérdésről hogyan 
vélekedik. Legyen olyan, pontokba szedett javaslat, amelyikről szavazni tudnak a tagok. 

— Rózsa A.:  Az egyesület álláspontjának kialakításakor több — az elnökségi tagok 
által adott — szempontot is figyelembe vettünk, és egyértelművé vált, — valamennyi 
szakmai szervezet véleményével egyezően, — hogy a jelen jogszabályi változtatásokat 
ebben a formában nem szabad elfogadni . Gondoljatok bele, hogy ez még mindig 
ugyanaz a javaslat, amit több alkalommal is benyújtottak, végül már több részre bontva és 
„salátatörvénybe” elrejtve! Ha ezt most elfogadják, a vizes téma hosszú időre „lekerül az 
asztalról” úgy, hogy a kontárok gyakorlatilag ellenőrzés nélkül dolgozhatnak, és nem lesz 
esély a tartalom érdemi, szakmai szempontú megváltoztatására (legyen X méterig 
engedélymentesség, de legyen kötelező a bejelentés és legyen hatósági ellenőrzés stb.), 
és a felszín alatti vizek sorsa megpecsételődik. 

Egyetértek a közös álláspont kialakításával, vitassuk meg. Addig is tájékozódásképp az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által készített anyagot küldjük meg a tagoknak. 

Az elnökségi tagok javaslatokat fognak küldeni a törvényjavaslattal kapcsolatos 
vízkútfúrói észrevételekről, amik a szakmai nap vitaindítói lesznek. 

Véleményem szerint azzal, hogy az egyesület elsőként reagált — ráadásul szakmai 
szempontokat hangsúlyozva — az eseményekre, több figyelmet kaptunk és nőtt az 
ismertségünk is. 

Egyebek  

— 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István  
 ellenőrizte: Szongoth Gábor 

 

 
 


