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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült:  2009. május 21-én a Pomázi Német Közösségi Ház (Pomáz, Kossuth u. 48.) 
helyiségében. 

 
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 41szavazati joggal rendelkező egyesületi 
tagból 21 tag jelent meg, a közgyűlés határozatképes. 

 
A jegyzőkönyv elkészítésével Szakály Áront, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Kovács 
Józsefet és Bogdán Győzőt bízta meg a közgyűlés 21 igen szavazattal. 

 
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a kiküldött meghívóban előzetesen 
jelzett javaslatot teszi: 

1. Beszámoló a 2008. évi munkáról 

2. Gazdasági beszámoló, 2008. évi mérleg ismertetése 

3. 2009. évi feladatok, tervek 
 

Új, további napirendi pontra javaslat nem érkezett. A beterjesztett javaslatot a közgyűlés 
egyhangúlag, 21 igen szavazat elfogadta. 

 
1. Beszámoló a 2008. évi munkáról  

Kumánovics György Elnök úr beszámolt az előző évben végzett Intéző Bizottsági, 
valamint Egyesületi munkáról. 

 
Az Egyesület: működőképes, aktív egyesületi munkát végzett 2008 évben is. 
− a taglétszám 41 fő, ezen felül 2 fő pártoló tagként csatlakozott az egyesülethez 
− gazdasági alapja biztosított az egyesületnek annak ellenére, hogy a tagdíjfizetés néha 

akadozik 
− a vonatkozó szabályokat, szabályozásokat betartjuk (gazdasági elszámolás, statisztikai 

jelentések, pénzügyi előírások) 
− A betervezett évi két műszaki napot és az évi közgyűlést megtartottuk. Az első 

közgyűlést és szakmai napot Kisteleken, a második szakmai napot Mezőfalván. Mindkét 
rendezvény látogatottsága megfelelő és sikeres volt. 

− A 101/2007(XII.27.) KvVM rendelettel kapcsolatos véleményünket többször leírtuk, a 
készülő módosításhoz észrevételeket tettünk.  A közgyűlést követő szakmai nap fő 
témaköre is a rendelet értelmezéséről, végrehajtásáról szól. 

− Fő feladatunknak tekintettük továbbra is a fekete munka, az engedély nélküli és nem 
megfelelő minőségű kútépítési munkák felderítését, csökkentését. 

− Kapcsolatot teremtettünk a Miskolci Egyetemmel és a Nagykanizsai szakiskolával a 
szakmunkás és felsőfokú szakmai képzés megoldása, beindítása érdekében. A jelenlegi 
OKJ szerinti felnőtt oktatás színvonala nem megfelelő. 
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Az elnöki beszámolóhoz Ulrich József, Szongoth Gábor, Thurzó Béla, Tósné Lukács 
Judit, Opra István, Baranyai József, Borbély Tamás, Bogdán Győző szólt hozzá. A 
hozzászólások zömében az engedély nélkül fúrt kutak nagy számáról, a nem szabványos 
kutak alacsony vállalási áráról, a legális kútépítés magas hatósági költségeiről, a 101/2007. 
rendelet hiányosságairól, a munkavédelmi vizsgáztatás nehézségeiről szóltak. 

 
A hozzászólásokat megköszönve az Egyesület Elnöke a felvetett kérdésekre válaszolt, 

illetve ígérte, hogy az IB a javaslatokat megtárgyalja és hasznosítja a jövőbeni munkájában. 
 
A közgyűlés az elnöki beszámolót egyhangúlag, 21 igen szavazat mellett elfogadta. 

 
2. Gazdasági beszámoló  

Szakály Áron titkár a 2008. évi gazdálkodási adatokat ismertette: 
 
2008 évi bevételek: 
Tagi befizetés 446.000,-Ft 
Kamat 75.956,-Ft 
Összesen 521.956,-Ft 
 
2008 évi kiadások: 
Két műszaki nap költsége 124.200,-Ft 
Bankköltség 63.314,-Ft 
Könyvvezetés 72.000,-Ft 
Iroda bérlet hozzájárulás 175.000,-Ft 
Posta költség 1.220,-Ft 
Könyvkiadás támogatás 50.000,-Ft 
Összesen 485.734,-Ft 
 
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2008. dec. 31 -én: 1.976.796:-Ft 
 
A közgyűlés a gazdasági beszámolót egyhangúlag, 21 igen szavazat mellett elfogadta. 

 
3. 2009 évi feladatok, tervek  

− A tagok aktivitásának növelése (ezzel kapcsolatban létszám felülvizsgálat, tagdíjfizetési 
morál emelése) 

− Aktívabb Intéző Bizottsági és titkári tevékenység 
− Oktatás, továbbképzés szervezésének, az oktatási hatékonyság emelésének további 

segítése 
− Technikai, technológiai színvonal fejlesztése érdekében szakmai továbbképzés 

szervezése, szakkönyvek írása, kiadása 
− Érdekérvényesítés, összefogás, közös fellépés erősítése az engedély nélküli 

kútépítésekkel szemben 
 

Kmf. 
 

Jegyzőkönyvet készítette: Szakály Áron 
 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Kovács József 
 Bogdán Győző 


