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Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2013. november 20-án az MFGI konferenciatermében (Budapest, Kolumbusz u. 
17-23.) 

 
Jelen vannak: a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint 

 
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Közgyűlése 

 
Az egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte, majd a napirend ismertetése előtt 

tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elnök úr kényszerű távolléte (lábtörés) miatt ő lesz a 
mai nap „házigazdája”. 

Megállapította, hogy a 33 szavazati joggal rendelkező egyesületi tagból 18 tag jelent 
meg, a közgyűlés határozatképes. 

 
A közgyűlés a jegyzőkönyv elkészítésével Tóth Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésével 

pedig Ferenc Bélát és Molnár Gábort bízta meg egyhangúlag. 
 

A titkár úr a napirendi pontokra a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot 
terjesztette elő: 

1. Elnöki beszámoló a tavaszi közgyűlés óta végzett munkáról 

2. Fúrás kivitelezésről készítendő animációs film költségvetésének előterjesztése 

3. Titkári beszámoló 

4. Tagfelvétel, illetve tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés 

 

 
Elnöki beszámoló 

Az Elnök úr által elkészített beszámolót Szongoth Gábor ismertette: 
•  Az oktatásban az egyik legnagyobb kérdés, a képzésből kikerült vízkútfúró szakma 

ügyében tett erőfeszítéseink eredményeként a megszüntető rendelet módosítására van 
jó esély. 

•  A Fúrási technológia c. szakkönyvből újabb példányokat rendelt az egyesület, ezek 
továbbra is önköltségi áron megvehetők. 

•  A fekete kútfúrókkal szembeni fellépésünk hatósági visszajelzései, ha lassan is, de 
pozitív elmozdulást mutatnak, egyre több ügyben indul eljárás. 

•  A Köztársasági Elnökhöz és az Alapvető Jogok Biztosához fordultunk levélben, hogy 
intézkedést kérjünk a hatóságok munkájának felügyeletében, a hatályos jogszabályok 
és rendeletek betartása és betartatása érdekében. A válaszokat az egyesület 
honlapján publikálni fogjuk. 

•  A Vgtv. módosítása ellen több alkalommal felszólaltunk (újságcikk, rádióriport, levelek), 
a vizes szakemberek egyértelmű támogatása mellett. 
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•  A tagok honlapjaival kapcsolatos elvárásokat megfogalmaztuk, még ebben az évben 
kiküldjük. Ellenőrzése a jövő év január végén történik, a nem megfelelő honlapokra az 
egyesület honlapja nem fog közvetlen linkkel mutatni. Természetesen a módosítások 
végrehajtása után a tagok kérhetik az újbóli megjelenést az egyesület honlapján. 
— Balog György: meg kellene különböztetni a más-más profilú tagokat az adattartalom 
előírásakor. 
— Szongoth Gábor: épp a különbözőségek megfogalmazása miatt késik a közreadás. 
Minden profilnál van egy minimál információ, amit a látogatónak meg kell kapnia. 
—  Bódis István: sok honlap személytelen, javasolnám a fényképet. 

•  Az egyesület tevékenységével, a szakmát érintő hírekkel, eseményekkel, valamint a 
közérdeklődésre számot tartó hirdetésekkel, felajánlásokkal kapcsolatos információkat 
igyekszünk minél hamarabb megjelentetni a honlapunkon. A szűkebb kört érintő 
információkról körlevelet küldünk a tagoknak. 

•  Sajnos az NGM-től a gépjármű adóval és a kgfb mérséklésével kapcsolatban elutasító 
választ kaptunk, a terhek nem csökkentek. 

•  Hamarosan felkerül a honlapra a kút létesítésével kapcsolatos költségekről, árakról 
szóló tájékoztatás, igyekszünk az ehhez szükséges adatokat még ebben az évben 
összegyűjteni és rendszerezni. A GVH miatt azonban körültekintően kell 
fogalmaznunk. 
— Ulrich József: a 25 m-es kutat nem lehet a nagyobbakhoz hasonlóan beárazni. 
— Szakály Áron: a mérnöki kamara oldalán is vannak díjak … 

•  Úgy véljük, az egyesület munkáját és céljaink elérését jól segítené egy tájékoztató 
kisfilm, animáció elkészítése, akár többféle hosszban és változatban is. Ez kezdetben 
az egyesület honlapján lesz elérhető, de lehetőség szerint a televíziós megjelenést is 
szeretnénk elérni.  
A film elkészítéséről kaptunk árajánlatot Szabó Lászlótól, a referencia anyag azonban 
inkább dokumentumfilm, mint a mi elképzeléseink szerinti tájékoztató vagy reklámfilm. 
A film ára 500 000 Ft, megbízás esetén elkészülte 2014. első félév végére várható. A 
forgatókönyvbe az egyesületnek kellene szakmai részről bedolgozni.  
Ezzel kapcsolatban Tóth István készített egy előzetes animációt, amely bemutatásra 
került. 
— Papp László: külső támogatást nem tudnánk hozzá szerezni? Minisztériumok?  
— Bódis István: szerintem jó, a kontároknak azért másféle fúrógépet rajzoljunk.  
— Balog György: először azért azt döntsük el, hogy kell-e, azután jöjjön a tartalom.  
— Szongoth Gábor: most mindenkinek van véleménye, azonban attól tartok, ha 
írásban kérjük, hogy ki-mit változtatna vagy szeretne megjeleníteni, akkor nemigen 
érkezik majd javaslat.  
— Ulrich József: a mostani verzión alig kellene változtatni, a honlapon meg is 
jelenhetne. 
— Rózsa Attila: reklámhoz értő embernek is véleményeznie kell, aki jobban tudja, hogy 
a célközönség számára mi lenne alkalmas.  
— Molnár Gábor: a honlapon való megjelenéshez ezt is elegendőnek tartom, de 
nagyobb közönség elé jobb kivitelezés kell.  
— Szongoth Gábor: Javaslom, hogy a tagság hatalmazza fel az IB-t, hogy a film és 
animáció elkészítésére 500 000 Ft erejéig megbízást adhasson. 

Határozat: a szavazáson a tagság egyhangúlag megszavazta, hogy az Intéző 
Bizottság az 500 000 forintos keretösszegből elkészíttesse a tájékoztató filmet. 
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Titkári beszámoló 

A titkári beszámolóban Szongoth Gábor először a tagdíj befizetések helyzetét 
ismertette. Hozzátette, hogy a tavaszi közgyűlésen várhatóan a tagdíjak emeléséről kell 
majd döntést hozni. A téma lezárásaként javaslatot tett a komoly elmaradással rendelkező 
Mészáros Antal tagságának megszüntetésére. 

Határozat: a szavazáson a tagság 1 tartózkodás mellett kizárta az egyesületből 
Mészáros Antalt. 

 
Tagfelvétel: pártoló tagnak jelentkezett a Geokomplex Kft, képviseli a jelenlévő Pataki 

András. Szongoth Gábor néhány mondatban ismertette a céget, majd a tagfelvételről 
szavazásra kérte a tagságot. 

Határozat: a szavazáson a tagság egyhangúlag a jelentkező pártoló tagként 
történő felvétele mellett döntött. 

 
A szavazás után Szongoth Gábor az e-építési naplóval kapcsolatban a BM-tól kapott 

válaszlevelet olvasta fel. Ebben a minisztérium tájékoztatta az egyesületet, hogy az 
állásfoglalás kérés tárgya a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási és 
Vízvédelmi Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajta, ezért 
hozzájuk továbbította az állásfoglalási kérelmünket. Bemutatásra került az MNKH Zrt. 
ajánlata is, amelyben kapcsolatépítésre ajánlották fel a lehetőséget néhány távolabbi 
Keleti országba. 

 
Kiegészítő információként ismertette a Geo-Log Kft. tapasztalatát a Vízföldtani Napló 

készítésével kapcsolatban. Az MFGI az év eleji kényszerű állás óta 480 naplóval 
csökkentette a lemaradását, ennek ellenére a nyár óta beadott 120 kérelemből nem 
tudnak mindent az előírt határidőre elkészíteni. Az igénylő 8 nap után elismervényt kap a 
beadásról, ezt az egyéb eljáró hatóságok elfogadják igazolásként. 

 
A titkár úr megköszönte a tagoknak a megjelenést és az aktív részvételt, majd a 

Közgyűlést bezárta, egyúttal felkérte a jelenlévőket a Szakmai Nap előadásainak 
meghallgatására és azokhoz való hozzászólásra. 

 
 

Kmf. 
 

 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor 

 
 
 
Jegyzőkönyvet hitelesítette:  Molnár Gábor  
 
 
 
 Ferenc Béla 
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