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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2015. január 27-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 

 
Jelen vannak : Kumánovics György, Molnár Gábor, Ferenc Béla, Ulrich József,  
 Szongoth Gábor 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése 

 
Az egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy Bitay Endre és Ádám Béla vezetőségi tag hiányzik (igazoltan távol). 
 

Az elnök úr a napirendi pontokra a következőket terjesztette elő: 

1. az AJB válasza utáni lehetőségek, 

2. tájékoztató kútárak a honlapra, 

3. a tagi honlapok tartalmi ellenőrzése, 

4. az idei Szakmai Napok (és Közgyűlés) időzítése, témája, 

5. elnökválasztás előkészületek (választási bizottság). 

 

 
Az AJB válasza utáni lehet őségek 

K. Gy.: A válaszlevél a kontárok elleni küzdelemben alapvető eredmény. Egy 
Székesfehérváron tett bejelentés eredményét 30 napon belül meg kell kapnom, ezt 
úgyszintén továbbítom az AJB-nak. Személyes tapasztalat, hogy a hatósági munkahelyek 
túlterheltek, lépnek ki a dolgozók, nincs pénz sem megfizetni, sem újakat felvenni, sem 
betanítani. 

A kútfúrásról tájékoztató előadást tarthatnánk a FAVA konferencián? Vagy az AJB 
levelét felolvasná valaki? 

A válasz alapján ismét felmerült a BM megkeresése levélben, valamint, hogy egy 
pártatlan újságíróval cikket lehetne íratni. Ebben a főbb felvetések a következők lennének: 
egyszerűbb dokumentálás (a legutolsó szabályozással az engedélyezés drágább lett, mint 
volt), típustervek, 15-20 nap engedélyezési határidő. Átfogó törvényváltoztatás kellene, 
nem csak a 101-es újabb egy részletét átírni. A szabvány újrakiadása lenne az utolsó, 
előbb az eljárásrendet kellene összhangba hozni. A szabvány kidolgozásához javasoljuk a 
minisztérium felé, hogy műszaki kérdésekben az előkészítő bizottságba küldene tagot az 
egyesület. 

U. J.: alkalmanként már a 150 m-es kutat is megfúratják engedély nélkül. Nincsenek 
meg a feltételek, hogy jogkövető magatartásra késztessék a megrendelőket. Ráadásul az 
e-napló miatt még kevesebb a dokumentált fúrás. Aki meg naplózik, az se pontosan teszi, 
mert az átadás-átvételkor már kész a kút, "utoléri" az e-naplót a dátum, utólag nem lehet 
ellenőrizni. 
A célkitűzésünk olyan engedélyezési folyamat legyen, ami be lehet tartani/tartatni. 
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Tájékoztató kútárak a honlapra 

A honlapon megjelenő kútárakkal kapcsolatban megkért GVH állásfoglalás inkább idézi 
a jogszabályok szövegét, semmint határozott és egyértelmű választ adna a kérdésre. 
Mivel a számításokhoz felhasznált árak ténylegesen elvégzett munkák árai, amelyek az 
aktuális körülményektől függően lettek megadva, ezért a belőlük számított átlagárak 
biztosan nem versenykorlátozóak. A minimumár tartalmazza: tervezés, mélyfúrás-
geofizika, kútvizsgálat, Vízföldtani Napló, kivitelezés (kivonulás, tereprendezés, fúrás, víz, 
villany, őrzés stb.), kútakna készítés. 

Határozat: K. Gy. átfogalmazza a szövegezést. 

 
A tagi honlapok tartalmi ellen őrzése 

Felolvasásra és megvitatásra került B. T. e tárgyhoz írott 3 levele. A bizottság tagjai 
egyetértettek abban, hogy az esetleges hiányzások ellenére is az IB minden ülésén 
határozatképes volt. 

K. Gy.: küldjünk választ B. T-nak, és kérjük meg az EB ellenőrzés eredményeit. 

 
Az idei Szakmai Napok (és Közgy űlés) id őzítése, témája 

Az időpont május második felében legyen. 
Olasz cég tartana előadást, ismertetőt. 
A 101-es rendeletben agyaggranulátumos tömedékelés, járhatóság + 6 órás tisztítás 
TiKem előadás(ok) 

 
Elnökválasztás el őkészületek (választási bizottság) 

F. B. és K. Z. személyesen illetve telefonon "körbejártak" az elnökségre jelölt tag 
személyét illetően. Sz. Á. nem vállalja, R. A-n kívül másra nem érkezett javaslat. 

M. G.: Megpróbálhatnátok S. Zs-t is, szerintem kellőképpen pártatlan és a legtöbb 
fúróst ismeri. Mindenképpen kell elnököt találnunk, mert egyesület nélkül nem lehet a 
célokat elérni, így is "kicsi a hangunk". 

K. Gy.: Ha kamara lennénk, akkor aki nem tag, az nem kaphatna kútfúrásra vállalkozói 
engedélyt. 

Lemondásom miatt meg kell majd változtatni az egyesület székhelyét is. Mivel a régi 
könyvelőnk májusig még vállalta a tennivalókat, ezért a könyvelésre is megoldást kell 
találni. Ezt szerencsés lenne az új elnök bevonásával lebonyolítani (egyesületi aláírási 
jogosultság, banki és hivatali ügyintézési jogok, folyószámla kezelés stb.). 

 
Kmf. 

 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor 
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