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Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2013. április 10-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 

 
Jelen vannak: Kumánovics György, Molnár Gábor, Ferenc Béla,  
 Bitay Endre, Szongoth Gábor 

 
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése 

 
Az egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy Ádám Béla és Ulrich József (igazoltan távol) vezetőségi tag hiányzik, 
a bizottság határozatképes. 

 
A napirendi pontokra a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot terjesztette elő: 

1. Beszámoló az eltelt időszakról (Elnök) 

2. Oktatási kérdések 

3. A májusi közgyűlés előkészítése (programja, helye, ideje) 

4. Egyebek (Vízföldtani Napló, tagfelvétel, kútfúrós tankönyv újrarendelés, stb.) 

 

 
Az Elnök úr beszámolója az eltelt időszakról 

A novemberi közgyűlés óta több levelet is küldtünk az illetékes hatóságoknak. Az 
elsőben a tisztességtelen reklámokra és a fogyasztók megtévesztésére hívtuk fel a 
fogyasztóvédelem figyelmét. Erre érkezett is válasz, amelyben tájékoztattak, hogy az 
észrevételek egy része a NAV-ot érinti, egy másik része a vízügyi felügyelőségeket, 
(ezeket hivatalból továbbították is a hatóságoknak!), és az őket érintő fogyasztóvédelmi 
kérdésekben el fognak járni. 

A második levelet a Nemzetgazdasági Minisztériumnak címeztük a fúrógépek 
közlekedésével kapcsolatban, ám az anyag igen szerény lett, mert a kollégáktól semmiféle 
támogatás, észrevétel vagy javaslat nem érkezett a körlevélre.  
Ferenc Béla kiegészítette annyival, hogy a 7,5 tonna összsúly felett kötelező a tachográf 
beépítése és használata. 

A harmadik levelet Illés államtitkár úr kapta, amelyben tájékoztattuk egy tavaly áprilisi 
eset kapcsán (a Székesfehérvári Sóstói Vízmű hidrológiai védőterületén belül 20 m-es 
engedéllyel mélyített, de legalább 50 m-es talpmélységű kút), mert a megyei kormány-
hivatalnak írott levelünket a felügyelőség másodfokon is elutasította. Levelünkben 
kiemeltük, hogy nem csak az Alaptörvényben meghatározott vízvédelem szenved csorbát, 
de a hatóság a saját javaslatai alapján megszavazott jogszabályokat sem tartja be. 

Kérdezem, hogy ezeket a leveleket feltegyük-e a honlapunkra? 
 

Határozat: a fogyasztóvédelemnek és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak írott 
levelek kerüljenek fel a honlapra, és ha válasz érkezik, az is. 
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Oktatási kérdések 

Kumánovics György elmondta, hogy a bajai főiskola által meghirdetett OKJ-s 
tanfolyamra nem volt elég jelentkező, így azt tavasszal törölték. A későbbiekben 
magasabb szintű képzést szeretnének indítani, ezeknek a tematikájába lehetne az 
egyesületnek beleszólása. Az egyesületi tagok közül néhányan egyébként is részt 
vesznek az oktatásban, tehát nem csak "tanulók toborzásával/teremtésével", hanem 
előadóként is hosszabb távon lehetne együttműködés az iskolákkal. Ha a vizsgáztatási, 
minősítési rendszerbe is be tudnánk kerülni, akkor lehetne szakmailag is elfogadható, 
valódi kútfúróknak bizonyítványt adni. Az oktatásban is el kellene érni, hogy több szinten 
(szakmunkás, technikus, üzemmérnök, olajmérnök stb.) folyjon a képzés, és tényleges 
szakmai gyakorlat nélkül ne adjanak bizonyítványt. 

A bizottság tagjai egyetértettek abban is, hogy az általános szakmai színvonal 
megtartásához hasznos lenne — más szakmákhoz hasonlóan — az időszakos 
utánképzés (kreditpontok megszerzésével). 

Határozat: az oktatási stratégiát vázolja fel Bitay Endre és Ferenc Béla. Határidő: 
május 10. 

 
A májusi közgyűlés előkészítése (programja, helye, ideje) 

Szongoth Gábor örömmel ismertette, hogy a mai napon ismét elindult a Vízföldtani 
Napló készítés, új helyen az MFGI-ben (MÁFI hátsó épülete). A működés jelenleg még 
nem teljesen kiforrott, de a május végére tervezett közgyűlés napjának programjába 
bekerülhet az iroda megtekintése, rövid helyszíni tájékoztatás, és konzultáció is. A bejutás 
azonban jelenleg kissé nehézkes, mert az MFGI Stefánia úti épületébe 
műemléképületként csak kísérővel lehet belépni. 

Határozat: Tájékoztassuk a tagságot a jó hírről (honlap és körlevél). 
A Szakmai Nap programjába vegyük fel az iroda megtekintését. 

 
Egyebek 

•  Tagfelvétel: A titkár úr jelezte, hogy a legutóbbi közgyűlésen fel nem vett jelentkezőket 
értesíteni kellene a következő közgyűlésről, az újabb tagfelvételi lehetőségről. 
Határozat: Küldjük ki az aktualizált tagfelvételi tájékoztatókat.  

 
•  Kumánovics György: Az építési és a kamarai törvény megváltozott. A jelenlegi 

szabályozás szerint nem elegendő a megbízási szerződés a felelős műszaki 
vezetőnek, hanem alkalmazásban kell lennie a kivitelezőnél. De az óriási 
közfelháborodás miatt várhatóan fél éven belül visszaállítják a megbízási szerződés 
elfogadását, mert kisebb kategóriáknál a tartós foglalkoztatás nem életszerű. 

•  Az országgyűlés tavaly — egészen 2015. júniusig — felfüggesztette a (szentesi 
kertészeknek sorsdöntő,) drága visszatáplálási kötelezettséget és a tárca kapta a 
feladatot, hogy fenntartható, gazdaságos és végleges megoldást dolgozzon ki. Ehelyett 
azonban Czerván György (a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
államtitkára) azt jelentette be, hogy a kormány meg akarja szüntetni (2025-ig!) az 
energetikai célra kitermelt termálvíz visszatáplálási kötelezettségét, és már be is 
nyújtották a vonatkozó törvénytervezetet.  
A visszasajtolást megszüntető rendelet kapcsán olyan vélemények is napvilágot láttak, 
miszerint a fúrósok érdekeltsége volt a visszasajtoló kutak létesítése. A visszasajtolás 
eltörlését pártolók szeretnék pusztán gazdasági kérdésként megközelíteni a problémát, 
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vagyis nem azt nézik, hogy mi történik a "használt" vízzel, hanem hogy ebből milyen 
közvetlen hasznuk van. Valójában a felfüggesztett visszasajtolás csak a pillanatnyi 
helyzetet legalizálja, mert ha tényleges hatósági ellenőrzések folynának, akkor 
kiderülne, hogy ma Magyarországon a kitermelt termálvizek alig néhány százaléka 
kerül visszasajtolásra, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs visszasajtolás (homokkő 
rétegekbe). Aki visszasajtol (leginkább csak papíron), az is azért teszi, hogy a vízdíj és 
a környezetszennyezési bírság megfizetése alól mentesüljön.  
Sajnos ebben az országban jelenleg nincs átfogó vízkészlet-gazdálkodás, most kellene 
a szakmai és környezetvédelmi érdekeket hangoztatni, érdemi javaslatokat beadni.  
A szóbeszéd tárgyát képező engedélyezési mélységhatárok megváltoztatásáról is 
információt kell szerezni, és azzal kapcsolatban konkrét javaslatot kell benyújtani (pl. 
engedélyezési adminisztráció egyszerűsítése, határidők rövidítése, Vízföldtani Napló 
csak 100 m-nél mélyebb kutaknál, elektronikus adatszolgáltatás, illetve 
engedélyeztetés). 

•  Szakály Áron egészségügyi okok miatt nem tudott megjelenni, azonban levélben 
tájékoztatta az Intéző Bizottságot, hogy az egyesületi tagok honlapjait az Etikai 
Bizottság megvizsgálta, és 2 tag esetében nem (illetve csak a honlapok kijavítása után) 
javasolja, hogy az egyesület honlapjáról közvetlen link mutasson ezekre a honlapokra. 
Ezzel kapcsolatban felmerült a honlapoktól elvárható minimális tartalom kérdése. 

Határozat: gyűjtsük össze, melyek azok az adatok, amelyeknek fontos (szinte 
kötelező) megjelenni a tagok honlapjain (pl. a NAV is kevésbé tartja kihívásnak, 
hogy adószámmal, telephellyel, engedéllyel stb. publikáltan rendelkező 
vállalkozókat zaklasson …), továbbá egyéb, célszerű adatok megjelenítésére is 
adjunk javaslatot a tagok számára, amelyet a Közgyűlésen meg kell vitatnunk. 
 
•  Szongoth Gábor: Ismét felmerültek igények a fúrós tankönyvvel kapcsolatban. Néhány 

példányt nem érdemes megrendelni nyomdából, össze kell várni az igényeket egy 
költséghatékony megrendeléshez. A közgyűlés jó alkalom lesz az igényfelméréshez. 
Addig is szerzünk árajánlatot az elkészítésére. 

 
Kmf. 

 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor 

 
 
Jegyzőkönyvet hitelesítette:  Kumánovics György 


