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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2016. május 10-én, az MFGI (Budapest, Kolumbusz u. 17-23.) konferencia-
termében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ívek szerint 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése, továbbá megismételt közgyűlése 

 
Az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd megállapította, hogy 10 

órakor a szavazati joggal rendelkező 36 egyesületi tagból 13 jelent meg, csak a 10 óra 30 
percre összehívott megismételt közgyűlés lesz határozatképes, és az ülést bezárta. 

 
A 10 óra 30 perckor megnyitott közgyűlés (14 szavazati joggal rendelkező és 3 pártoló 

tag jelenlétével) levezető elnöknek Bitay Endrét választotta, a jegyzőkönyv elkészítésével 
Szongoth Gábort, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Kovács Józsefet és Ferenc Bélát 
bízta meg egyhangúlag. 

 
Napirend 

Bitay Endre a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen megküldött 
javaslatot terjesztette elő: 

1. Megnyitó, Napirend ismertetése 

2. A 2015-ös év és a 2016-os év szakmai és pénzügyi beszámolója 

3. Etikai ügy 

4. Egyebek (pl. MVE logó választás) 

További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a 
megjelentek egybehangzóan megszavazták. 

 
A 2015-ös év szakmai beszámolója, 2016-os szakmai t ervek 

A beszámolót Bitay Endre terjesztette elő. 
A tavalyi évben az első közgyűlésen új elnököt választottunk, ennek megfelelően az 

egyesület alapszabályát módosítani kellett. Az időközbeni jogszabályváltozások miatt a 
szöveget sok ponton át kellett dolgozni, sajnos a beadványunkra olyan javítási igényű 
hiánypótlást kért a bíróság, hogy végül jobbnak láttuk a teljes szöveget újrafogalmazni. 
Az újabb változat elfogadásához már ebben az évben hívtunk össze rendkívüli közgyűlést, 
és az összes dokumentumot eredetiben adtuk be ismét. Ezzel kapcsolatban 
megjegyezném, hogy az egyesületnek legtöbbünk nem mint magánszemély, hanem mint 
cég/vállalkozás a tagja, sajnos a képviseletről szóló meghatalmazások összegyűjtése a 
vártnál hosszabb ideig tartott. 

 
Az év végén a jelenlegi tisztségviselők megbízatása lejár, az őszi közgyűlésen 

választásokat kell tartanunk. Javaslom, hogy a korábbi Jelölő Bizottság tagjait (Ferenc 
Béla, Kasza Zoltán, Kovács József) ismét bízzuk meg jelöltek állításával. 
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Nemzetközi megjelenés: októberben Piacenzában vizes kiállítás volt. Ezt az 5 éve az 
olaszok által alapított Európai Szövetség rendezte, érdekes volt hallani, pl. az osztrákok 
hogyan védik a tagjaikat/fúrósaikat. Tavasszal Münchenben lesz az IFAT 2016 kiállítás. 
(A víz-, szennyvíz-, hulladék- és nyersanyag-gazdálkodás világvására, 2016. május 30-
június 3.) 

Továbbra is szeretnénk a közgyűlést egy 2 napos szakmai nappal egyidőben tervezni, 
ahol lenne idő személyes tapasztalatcserére, beszélgetésre is. 

Nem csak szakmai, hanem megrendelői oldalról is egyre nagyobb a késztetés, hogy a 
101-es rendelet megváltoztatását indítványozzuk. Ehhez azonban egyesületen belüli 
egyetértés és konkrét javaslatok kellenek, 2016-os elvárások és lehetőségek figyelembe 
vételével. 

6/2016KGY határozat: A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2015-ös 
évről szóló beszámolót. 

7/2016KGY határozat: A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2016-os 
szakmai terveket. 

 
A 2015-ös év gazdasági beszámolója, 2016-os költség vetési terv 

Szongoth Gábor ismertette 2015-ös bevételeket és kiadásokat, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a bevételek a tervezett szinten voltak, azonban a kiadások csökkentek (a tavaszi 
rendezvény költségeit a Ti-KEM, az őszi költségek jelentős részét a Geo-Log állta), és a 
terembérleti díj a lassú számlázás miatt áthúzódik 2016-ra. Ezzel együtt is megállapítható, 
hogy az egyesület pénzügyi forrásai jelentősen növekedtek. 

A 2016-os tervben az áthúzódó költségek ellenére is további növekedéssel számolunk, 
bár a rendezvényeket a 2014-es évi megvalósulási szintnél magasabb kiadásokkal 
terveztük. 

Hozzászólásként Bitay Endre elmondta, hogy a könyvelés év közbeni átvétele miatt a 
könyvelési költségek sem kerülhettek bele sem a 2015-ös évi pénzügyi megvalósulásba, 
sem a 2016-os tervekbe, ezért az várhatóan kis mértékben módosul majd. 

8/2016KGY határozat: A közgyűlésen jelenlévők egyhangúlag elfogadták a 2015-ös 
évről szóló pénzügyi beszámolót. 

9/2016KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2016-os költségvetés 
előirányzatát. 

 
Etikai ügy 

A GVH (Gazdasági Versenyhivatal) cikke alapján (a VIKUV-nál tartott ellenőrzéskor B. 
E. nem adta át a laptopját) az Elnökség úgy döntött, hogy a tagságot kéri fel 
véleménynyilvánításra. Néhány a hozzászólások közül: 

Ulrich J.: Szó volt 10millió Ft bírságról, mi alapján? 
Kumánovics Gy.: ez hogyan működik? (az ellenőrzés és a bírságolás) 
Rózsa A.: Engem ez a bírságolási ügy zavar, a 10 milliós bírság, amit nem is az 

árkartell miatt kaptatok, hanem a számítógép letagadása miatt. 
Bitay E.: A számítógépemen csak a saját maszek levelezésem volt, azért nem akartam 

odaadni. Azt sem tudom, miért volt a cégnél a rajtaütés. A céges telefonomat, a 
határidőnaplómat is oda kellett adni, de a privát gépem tartalmát is lemásolták. 

Kumánovics Gy.: amíg valakit el nem marasztalnak, ne kellene foglalkoznia vele a 
közgyűlésnek. 

10/2016KGY határozat: A közgyűlésen jelenlévők szavazása 1 igen (Pórusvíz) és 4 
tartózkodás (GWE-Budafilter, Ulrich Hungary, Aquaplus, Geo-Log) mellett nem tartotta 
szükségesnek, hogy az ügy miatt felfüggesztésre kerüljön a VIKUV elnökségi 
megbízatása. 
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Egyebek 

Tapodi Zsolt kezdeményezésével és támogatásával kidolgozásra került az egyesület 
logó tervére mintegy 10 féle megjelenítés. Az egymás mellé kivetített képekből 2 lett 
kiválasztva, ezek közül a "zöldes"-re 9 szavazat, a "kékes"-re 6 szavazat jutott. 

11/2016KGY határozat: A közgyűlésen jelenlévők egyesületi logó-ként a következő 
képet szavazták meg. 

 Köszönjük, Zsolt! 

Simon Zsolt: Egy jelentős fejlesztésről szeretnék hírt adni. A PVC csöveink hamarosan 
ragasztott kaviccsal ellátva is megvásárolhatók lesznek, ezáltal sokat javul a cementkötés 
minősége. A rögzítéshez használt kétkomponensű ragasztó kiválasztása nehéz feladat 
volt, mert nem csak mechanikai, de hőmérsékleti és egészségügyi elvárásoknak (pl. 
kioldódás) is meg kellett felelnie. Utóbbinak leginkább azért, mert a jelenlegi csövek ivóvíz 
minősítésűek, és nem szeretnénk senkit olyan helyzetbe hozni, hogy ezek miatt ne tudja 
ivóvízkútban használni őket. Az árról még nem tudok nyilatkozni, mert a kivitelezés még 
finomítás alatt van, és a kötésidőtől kezdve az adalékok mennyiségéig sok minden 
befolyásolja az árképzést.  
Cementezni egyébként is túlnyomással kell, a belső nyomás megtartásával.  
Ami a csőtoldások vízzárását illeti, O-gyűrűs tömítést vagy pasztát javaslunk a 
menetekhez, mert a trapézmenet nem öntömítő. Az O-gyűrű nem jár a csőhöz, 
darabonkénti áron lehet megvásárolni, és azért drágább, mert ez is ivóvíz minősítésű. 

Rózsa A.: Ha már a felhasznált anyagoknál tartunk, jelentkezett az UR Diamant cseh 
cég, akik fúrókat készítenek. Az ismertető anyagukat eljuttatom a titkárságra. 

Ulrich J.: Szabadna egy gondolatot. Egyeztessük már az árszintet. Nem biztos, hogy 
annyira káros az erkölcsileg. Az öntözési pályázatoknál akár 40e Ft/méter is lehet a kútár, 
mert bele kell számolni a gépészetet, áramellátást, vízelvezetést is.  
Aki a kalkulált minimálár alá ígér/vállal, az biztosan nem rendes anyagokat/technológiát 
használ. 

Borbély I.: A kóklerokkal senki nem foglalkozik. 
Gertner E.: 1 – adott szolgáltatás árszínvonalát meg lehet határozni, 2 – a GVH adott 

ügyekben vizsgál konkrét ár egyeztetést. A kettő nem ugyanaz. 
Szongoth G.: A GVH nem engedi szabott árak kiírását a honlapra. Előre kell velük 

tárgyalni. A kialakult pályáztatási rendszer sokszor kész helyzet elé állítja a vállalkozókat, 
pl. "szerezzél még 2 másik árat, hogy legyen miből választani". 

Rózsa A.: A tervezőknél sincs másként. Minden tervező tiszta lappal indul az 
ajánlatadásnál, nincs "előélet", korábbi átverés vagy csalás figyelembe véve. 

Kumánovics Gy.: 8-10 tagi beadás alapján elkészült a végleges verzió, 
mélységkategóriákban tól-ig adhatunk árjavaslatot. 
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A napirendi pontok megtárgyalása után Bitay Endre megköszönte a résztvevőknek az 
aktív közreműködést, majd a közgyűlést bezárta, és további sikeres munkát kívánt 
mindenkinek. 
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