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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2015. október 13-án, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 

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

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése 

 
Az egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy a bizottság határozatképes. 
 

A titkár úr a napirendi pontokra a következőket terjesztette elő: 

1. Alapszabály, bankszámla, könyvelés 

2. novemberi Közgyűlés helyszíne, időpontja 

3. novemberi Szakmai Nap témái 

4. vizes jogszabály módosítások 

5. egyebek 

Alapszabály, bankszámla, könyvelés 

Az Alapszabály változásbejegyzése a Székesfehérvári Bíróságra lett beadva, még nem 
kaptunk értesítést. A hivatalos értesítésig az egyesület gazdálkodásában továbbra is 
K. Gy. és Sz. G. jogosult aláírni. 

Bár az egyesület könyvelését időközben a VIKUV átvette, a banki értesítéseket 
továbbra is a régi könyvelőhöz postázzák. 

K. Gy. a nála fellelt iratokat átadta a titkárságnak, irattárazásra. 
Határozat: A törvényi változások követése miatt akt ualizált szöveg ű Alapszabályt 

küldjük ki az IB tagoknak. 

Novemberi Közgy űlés helyszíne, id őpontja 

Az IB tagok egyeztetése alapján a közgyűlés időpontja 2015. november 11. lesz, 
helyszíne az MBFH (volt ELGI) épületében. 

Határozat: mivel a helyszín foglalásra még nem érke zett válasz (így az változhat), 
küldjük ki a dátumot a tagoknak, hogy el tudjanak j önni a közgy űlésre. 

 
Novemberi Szakmai Nap témái 

• B. E.: a rendezvény lehetne ottalvós összejövetel, plusz szakmai program 

• M. G.: Kisteleken volt már hasonló sikeres rendezvény 

• K. Gy.: Van-e olyan munka vagy berendezés, ami érdekelheti a tagokat? 

• B. E.: Vasváron már nincs fúró berendezésünk, Szlovákiában fúrunk egy 2600 m-est, 
de én elmennék egy URB-s fúráshoz is. 

• U. J.: Azért egy 500 m-es fúrás közelebb áll a kisebb fúrósokhoz, mint a termálkút. 

• B. E.: Mórahalom környékén van 2-3 fúrás, az ivóvízminőség-javító program keretében 
mélyülnek. Esetleg a Szabadkai vízműnél van 1 m-es fúrási átmérő (180 km?) 
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• R. A.: Az ivóvízminőség-javító programhoz megjegyezném, hogy hiába terveztem 
dupla kavicsolást, amit jóvá is hagytak, mégsem valósult meg. 

• Á. B.: Sokszor a megvalósításról kérdeznek alternatívákat a polgármesterek. Pedig az 
energiaigény meghatározza a hőkinyerés módját, pl. egynéhány kW felszínközeli 
fúrással elérhető, de ha nincs meg a hőteljesítmény, besülhet a szivattyú. Egy 500 kW-
os rendszernél pedig már csak a napi vízforgatás mennyisége is meghaladja a 900 
köbmétert, amire nem lehet nem felkészülni.  
Én tarthatnék előadást, amiben 1-2 év üzemeltetési tapasztalattal, számokkal lehet 
érzékeltetni egy rendszer teljesítményét, van olyan energetikai hasznosítás, ami egy 
cég komplett telephelyét kiszolgálja. Aktualitások, nyitott vizes visszasajtolás, 
üzemelteltetési kockázatok, a felső 20-30-50-100 méteren. 

• F. B.: A tervezőket is érinti az e-ügyintézés, a tulajdoni lapon levő közmű bejegyzések 
és széljegyzetek már nem függnek a tulajdonos hozzájárulásától, ráírják. 

• K. Gy.: A termálenergia-hasznosításnál nem a szondafúrásra, hanem a termelés / 
visszasajtolásra szavaz a sajtó. 

• B. E.: Orosháza Gyopárosfürdőn jól működik a rendszer, 100%-os visszasajtolás 
történik egy kútból kettőbe, nyeléstől függő, változó arányban megosztva. 
Veresegyházon pedig 1 kútba lehet 3 kút vizét visszavezetni.  
A tavaszi téma pedig lehetne a kút fertőtlenítés (pl. ivóvíz-palackozó, eü. létesítmény), 
víz tisztasági elvárások. 

Határozat: Az ottalvós szakmai napot tartsuk meg 20 16 tavaszán, ha a 
közgy űlésen résztvev ők megszavazzák. Idén tartsuk meg a szokásos egy nap os 
összejövetelt. 

Vizes jogszabály módosítások 

Sz. G.: A FAVA elnökét, Lénárt professzort ,megbízta a katasztrófavédelem egy 
felméréssel, hogy a szakma milyen jogszabályi változtatásokat igényelne. Javasoltam egy 
továbbképzést a hatóság fiatal szakembereinek a Geo-Log nevében, ebben az MVE is 
részt vehetne. 

K. Gy.: Dr. Mógor Judit tü. alezredes, főosztályvezetőt kellene megkeresni, de egy 
egyeztető fórumra Deák Istvánt (BM) is meg kellene hívni. 

 
Egyebek 

• B. E.: Rómában volt európai kútfúró összejövetel, ott Dudás György kollégám vett 
részt. Sajnálatos tény, hogy az egész Eu-ban országonként eltér a szabályozás. 

• B. E.: Itthon — részben a képzés megszüntetése miatt — nincs munkaerő, és a 
betöltetlen helyek száma nő. A kamara elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy a vízkútfúró 
ismét önállóan oktatott szakma legyen. 

• B. E.: lépéseket tettem annak érdekében, hogy a fúrási kiegészítőket (szivattyú, cső 
stb.) forgalmazó vállalkozók az egyesületi tagoknak kedvezményt biztosítsanak. 

Kmf. 
 

Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István  
 ellenőrizte: Szongoth Gábor 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítette:  Bitay Endre 


