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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:  2004. november 25-én a Hotel Nereus (Balatonalmádi, Lóczy tér 3.) 
tanácstermében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Tárgy:  A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése 

 
Kumánovics György az egyesület elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd a 

közgyűlést megnyitotta. Megállapította, hogy a 29 egyesületi tagból jelen van 15, tehát a 
közgyűlés határozatképes. 

 
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével 

pedig Sifter Gyulát és Ulrich Józsefet bízta meg, egyhangúlag 15 igen szavazattal. 
 
A meghívóval írásban elküldött, az Intéző Bizottság által javasolt napirendi pontokat a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Az elfogadott napirendi pontok az alábbiak: 
− Elnöki beszámoló a legutóbbi, közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkákról, az 

egyesület gazdasági helyzetéről. 
− 2005. évi programok meghatározása 
− Tagfelvétel 

 
Elnöki beszámoló, 2005 évi program javaslatok  

1. Az Intéző Bizottság a beszámolási időszakban kétszer ülésezett. Megtárgyalta a 2004 
évre előirányzott feladatok állását, előkészítette a mai szakmai napot és közgyűlést. A 
betervezett két szakmai nap helyett csak a mai valósult meg, a tavaszra ütemezett 
összejövetel megrendezése az azt vállaló egyesületi tagunk többszöri ígérete ellenére nem 
valósult meg. A mai szakmai napok rendjét sikeresnek értékelte, és javasolja továbbra is az 
évi két szakmai nap betervezését. 

 
2. A tervezett külföldi tanulmányutak szintén elmaradtak. A Szlovákiai látogatás 
fogadókészség hiánya miatt, a Piacenzai közös vásárlátogatás pedig hazai jelentkező 
hiányában maradt el. 

 
3. Cs. Kiss Ferenc tagtársunk írásban javasolta az egyesület alapszabályának 
megváltoztatását. Az Intéző Bizottság a javaslatot megtárgyalta, és alapszabály módosítást 
nem tartja célszerűnek. A felvetett - Főképp a gazdasági ellenőrzéssel kapcsolatos - 
kérdések nem alapszabály szintű szabályozást igényelnek, hanem az alapszabály mellé 
Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozását igénylik. Cs. Kiss Ferenc tagtársunk az IB 
döntéséről értesülve bejelentette az egyesületből történő kilépését. 

 
A közgyűlés a javaslattal egyetértve felhatalmazta az elnököt, hogy Cs. Kiss Ferenc 

munkáját, melyet a kútfúró iparban és az egyesületünkben kifejtett, az egyesület nevében 
köszönje meg. 

 
Az Intéző Bizottság az SzMSz javaslatot — Cs. Kiss Ferenc véleményét is figyelembe 

véve — elkészíti, és 2005. június végéig a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés a javaslatot 
elfogadta. 
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4. 2004 évi gazdálkodási adatok: 
 
2004.01.01. Bankszámla nyitó egyenleg 1.681.049,- Ft 
Pénztár nyitó egyenleg: 35.269,- Ft 
Ö s s z e s e n 1.716.318,- Ft 
2004 évi bevételek (nov.30-ig) 
Tagi befizetés: 45.000,- Ft 
Kamat: 18.906,- Ft 
Ö s s z e s e n 63.906,- Ft 
 
2004 évi kiadások 
Bankköltség: 50.500,- Ft 
Könyvelési díj (2003.07-2004.09-ig) 60.000,- Ft 
Sédnet bérleti díj (honlap) 37.500,- Ft 
Ö s s z e s e n 148.000,- Ft 
 
2004. 11. 30. pénzeszközök: 
Kihelyezett lekötött betét 1.200.000,- Ft 
Szabad pénzeszköz 432.224,- Ft 
Ö s s z e s e n  1.632.224,- Ft 
 
Az adatokból látható, hogy a tagdíj fizetési morál alacsony. Két tagtársunk fizetett eddig. 

A csekkeket kérem vigyék magukkal és mielőbb tegyen eleget mindenki az 
alapszabályunkban rögzített tagdíj fizetési kötelezettségének. 

 
5. A megkezdett fúrógép átalakítás, fúrógép egységesítés témakörét folytatni kell 2005 
évben is. 
− Az ipari munkagép rendszám ügyében tárgyalásokat kell folytatni, a külföldi 

tapasztalatok begyűjtése után. 
− Szakmai látogatást tervezünk a KPM képviselőjével (Szilágyi Miklós úr) 
− Külföldi tapasztalatcsere felkutatásának, lehetőségének megteremtése 

 
6. A felmerült hatósági engedélyezési eljárás idejének csökkentése érdekében konzultációt 
kezdeményezünk az egyesített hatóság II. szintjének képviselőjével 

 
7. A 2005. évi szakmai napok egyik témakörének a geotermikus energia hasznosítást, 
másodiknak pedig a vízkémia, vízszennyezés, monitoring kút készítés, javítás, víz- és 
talajmintavételek témaköröket javasoljuk. 

 
Tagfelvétel  

A közgyűlés egyhangú szavazással a tagok közé választotta Bódis István (2800 
Tatabánya II. Borbély Sándor út 69.) fúrási vállalkozót. 

 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Szakály Áron 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Sifter Gyula 

 
 Ulrich József 


