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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2014. május 21-én, a Pedrollo Hungária Kft. (Szolnok, Újszászi út 11. 
tárgyalótermében 

 
Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének közgyűlése 

 
Az Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelent tagokat, majd megnyitotta a közgyűlést. 

Ismertette, hogy a Pedrollo Hungária Kft. felajánlására erre a helyszínre esett a választás, 
így a szakmai nap programja is a szivattyúzással kapcsolatos. 

Megállapította, hogy 11 óra 10 perckor a 34 szavazati joggal rendelkező egyesületi 
tagból 12 tag jelent meg, de a 11 óra 40 percre összehívott, megismételt közgyűlés 
létszámtól függetlenül határozatképes. 

 
A jegyzőkönyv elkészítésével Tóth Istvánt, a jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Ferenc 

Bélát és Rózsa Attilát bízta meg egyhangúlag a közgyűlés. 
Kumánovics György a Közgyűlés napirendi pontjaira a meghívóban előzetesen meg-

küldött javaslatot terjesztette elő: 

1. A 2013. évi szakmai beszámoló és mérleg ismertetése, majd elfogadása (előterjesztő: 
elnök, titkár) 

2. A 2014. évi szakmai és pénzügyi terv ismertetése, majd elfogadása (előterjesztő: 
elnök, titkár) 

3. Tagfelvétel (előterjesztő: titkár) 

− a tagfelvételre jelentkező bemutatása, bemutatkozása 
− szavazás a tagfelvételről 

4. Tájékoztató a vízügyi átszervezésekről 

5. Tájékoztató az e-építési napló bizonytalan életbelépéséről 

6. Tájékoztató a kútfúrás animációs filmről 

7. Tájékoztató a tagjaink honlapjaival szembeni elvárások ellenőrzéséről (előterjesztő: 
Szakály Áron) 

8. Honlappal kapcsolatos kérdések 

9. Egyebek 

 
További napirendi pontra nem érkezett javaslat. A beterjesztett napirendet a 

megjelentek egybehangzóan megszavazták. 
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Az egyesület 2013. évi szakmai tevékenysége  

Az elnöki beszámoló a munkaterv pontjainak megfelelő sorrendben ismertette az 
eredményeket. Néhány ezek közül: 

− A képzésből kikerült kútfúró képzés visszajavítására ígéretet kaptunk, a képzési 
anyag javítására Szakály Áron munkája alapján javaslatot tettünk. 

− A "Fúrási technológia" c. tankönyvből utánrendeltünk, ismét megvásárolható. 
− Ismertettük tagjainkkal a Vízföldtani Adattár működését és a Vízföldtani Napló 

készítésének folyamatát. 
− A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez engedély nélkül dolgozó, a megrendelőket 

megtévesztő kontár kútfúrókról tettünk bejelentést. 
− A Vgtv. módosítására benyújtott (50 m-ig bejelentés) képviselői indítvány ellen 

különböző szinteken felszólaltunk. A javaslatot visszavonták, de nem tettek le róla!!! 
− Az NGM-től a gépjárműadóval és a kgfb-sal kapcsolatos levelünkre elutasító választ 

kaptunk. 
− Minden hírt kiteszünk a honlapra, pl. e-napló, stb., érdemes gyakran megnézni. 

 
Az egyesület 2013. évi gazdálkodása  

Szongoth Gábor titkár ismertette az egyesület gazdasági helyzetét: 
− A 2013-es évre kb. 15 ezer Ft-os tartalék növekedést terveztünk, beleszámítva a 

tankönyv értékesítést is. 
− Jelentős kiadások nem voltak 2013-ban, a terembérlésre és a szakmai napok 

költségeire a tervezett összegnek csak mintegy felét költöttük. 
− Tagdíjakból 1020 ezer Ft volt a bevételünk, (a terv néhány tag alacsonyabb 

kategóriába sorolása miatt nem teljesült 100%-ban), a banki kamatok és a banki 
költségek a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak, a 2012-re tervezett tankönyv-
vásárlási kiadás áthúzódott 2013-ra, így az éves működési eredmény -97 ezer Ft 
lett. A 2012-ben keletkezett rövid lejáratú kötelezettségeink egy része 2013-ban 
teljesült, ez is további eredményromlást okozott. 

− Az egyesület számláján 2874 ezer Ft van, az egyesület működése jelenleg 
gazdaságilag biztosított. 

 
A titkári beszámolóhoz hozzászólás nem érkezett. 
 

Szavazás a beszámolókról: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a 2013. évi 
szakmai, mind a 2013. évi gazdasági beszámolót. 

 
Az egyesület 2014. évi szakmai terve  

A Kumánovics György által ismertetett szakmai terv főbb pontjai: 
− A tagfelvételt az Alapszabályban rögzítettek szerint fogjuk végezni, továbbra is 

várunk mindenkit, akit a szakmánk, a tevékenységünk érdekel. 
− A szakmai napokat továbbra is megtartjuk, a program(ok)ra javaslatokat várunk. 
− Visszaállítják a vízkútfúró OKJ-s képzést, és a tervezet a vízügyi hatóságokat 

hatalmazzák fel egyelőre ismeretlen vizsgáztatási rend alapján a „jogosítványok” 
kiadására. Mindent elkövetünk, hogy mindkét esetben az egyesületünkkel 
egyeztetve és a véleményünket figyelembe véve legyen a véglegesítés. 

− A szakmai továbbképzési stratégia elkészítéséről nem mondhatunk le. 
− Az 50 m-es Vgtv módosítást meg kell előzni. 
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− A szabályos kútfúrást ismertető animációt el kell készíteni még ebben az évben, 
fontos a leendő megrendelők, a társadalom tájékoztatása a kontár kútfúrók által a 
felszín alatti vizekben okozott károkról. 

− A kútfúrás költségeiről tájékoztató kell a honlapra, valamint esettanulmányok a "se 
szerződés, se víz, se pénz" kategóriáról … 

− A külső/belső kommunikációban követnünk kell a technikát, az elektronikus 
rendszerek kiszorítják a hagyományos, papíralapú információáramlást. A titkárság 
működését kialakultnak, működőképesnek tartom, a honlap frissítések rendben 
történnek, ez remélhetőleg így marad a jövőben is. 

 
Az egyesület 2014. évi pénzügyi terve  

A tervezett bevétel a tagdíjakból és a várható tankönyv értékesítésből áll, a könyvelési, 
titkársági, honlap fenntartási, postai, banki költségeknek, rendezvényeknek és a tankönyv 
nyomdai költségeinek levonása után az egyesület csekély pozitívummal (kb. 56 ezer Ft) 
zárhatja a 2014-es pénzügyi évet. 

 
Szavazás a 2014. évi tervekről: A közgyűlés egyhangúlag elfogadta mind a 2014. évi 
szakmai, mind a 2014. évi pénzügyi tervet. 

 
A szavazás után párbeszéd alakult ki, amely során számos témát érintettek a 

hozzászólók: 
Sz. G.: a Vízföldtani Naplóhoz történő adatszolgáltatásnál gyakran felmerül a kérdés, 

hogy eltérés esetén (csövezés, rétegsor, stb.) a fúrási napló vagy a geofizikai mérés 
adatait kellene elfogadnia a hatóságnak? Mivel csak egyféle adatot lehet beírni, jó lenne, 
ha a kivitelezők az anyag beadása előtt egyeztetnének a mérést végzőkkel. 

K. Gy.: szedjük össze az ehhez a témához kapcsolódó problémákat, és egyesületi 
levél menjen az MFGI-be, arra biztosan történik érdemleges reagálás. 

U. J.: gyorsabb, olcsóbb engedélyeztetés és dokumentálás kell, mert semmi sem 
ösztönzi a lakosságot a jogkövető magatartásra. El lehetne ismertetni a kompaktonitos 
gyűrűstér-szigetelést is, ha már külföldön engedélyezik. 

G. E.: egy/több általános csövezési rajz és árlista elősegítené a lakosság 
tájékozottságát. 

M. Gy.: a kút árába tartozik, de mégis külön költségtényező a tervezői ár, az 
engedélyek ára, az iránycső (ha kell), a (minőségi) szűrőcső. Felhívnám a figyelmet, hogy 
a kútfúró jármű, ha az egybeépítés a forgalmiban is szerepel, tachográf mentes! 

Sz. Á.: a költségvetés kifejezést ajánlom, nem az egységárat, vagy az ajánlatot. Vagy a 
fúrásnak és a kútépítésnek az önköltségi árát. 

K. Gy.: készíthetnénk csövezési vázlatot, 20, 50 és 100 m-es kutakra, mellé 
közérthetően megfogalmazott, de szakszerű technológiai leírással: milyen anyagból, 
hogyan készül a jó kút, hogyan kellene kinéznie, mik a főbb munkafolyamatok, milyen 
tételekből is áll össze a kivitelezési költségvetés. A költségek ismeretében talán egyre 
többen gondolkodnak el azon, hogy ez alatt az ár alatt milyen minőségű kútra és 
kivitelezésre számíthatnak, a szavatosságról/garanciáról nem is beszélve.  
R. A-t szeretném felkérni, hogy minimális rajzok mellé a terv megértéséhez szükséges 
magyarázatokkal ellátva készítsen egy anyagot.  
Főbb tájegységek szerint is kellene költségvetés: B. J. vállalta az Alföldi Pannon, Sz. Á. a 
karszt, B. I. a 30 m-es talajvízkút, F. B. a Dunántúli Pannon, U. J. a Tolnai dombság, 
Somogy és Zala területére vonatkoztatott számítások eljuttatását a titkárságra. 

U. J.: az árakat nem annyira a berendezés mérete, hanem sokkal inkább a teherbírása 
befolyásolja. 
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B. T.: Komoly akadályba ütköznek, akik utólag szeretnék legalizálni a kútjukat, mert a 
jogszabályok szerint a jegyzőnek előzetes engedélyezési joga ugyan van, de 
fennmaradási engedélyt csak a vízügy adhat ki. 

 
Tagfelvétel  

Szongoth Gábor elmondta, hogy a tagság bővítése érdekében néhány, fúrással vagy 
fúráshoz kapcsolódó tevékenységgel foglalkozó mérnök(iroda), szakértő részére 
megküldtük a tagfelvétellel kapcsolatos tájékoztatónkat (belépési nyilatkozat, benyújtandó 
igazolások listája, fizetendő tagdíj mértéke), hogy akár tagként, akár pártoló tagként 
szívesen látnánk őket a sorainkban. 

Egyelőre közülük senki nem jelezte csatlakozási szándékát, azonban a honlapunk 
működésének első igazi visszajelzéseként azon keresztül érkezett új belépési kérelem. 
Többszöri levélváltás, illetve hiánypótlás után (lásd. belépési feltételek, Alapszabály), az 
Intéző Bizottság egyesületi taggá történő felvételre javasolja: 

− Geo-Varga Kft. — képviseli Varga József 
A szavazás előtti cégismertetőt azonban a közgyűlés alatt cége ügyei intézése miatt 
távozó képviselő nem tudta megtartani, ezért a titkár úr a pártoló tagsági felvételt javasolta 
a tagságnak azzal, hogy az őszi közgyűlésen néhány kiegészítő adatszolgáltatás és 
személyes részvételük esetén a cég teljes jogú tag lehet. 

 
Szavazás az egyesületi pártoló taggá történő felvételről: A felvételről történő 
szavazáson a közgyűlés 1 tartózkodás (Sz. Á.) mellett elfogadta a jelentkező felvételét az 
egyesületbe. 

 
Tájékoztató a vízügyi átszervezésekről 

Kumánovics György elmondta, hogy a KTVF-ből kivált a vízügyi "blokk", amely a a BM-
en belül a Vízügyi Hatóság nevet kapta, ennek országos hatáskörű főhivatala továbbra is 
a Márvány utcában található. 

Sz. Á: személyes tapasztalatom, hogy rettenetesen megbonyolították az engedélyezési 
eljárást. Emiatt én egy hónapja nem tervezek már kutat, és a későbbiekben sem 
szándékozom. 

 
Tájékoztató az e -építési naplóról  

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet 
szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari 
kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek: 
• általános építmények esetében 2013. október 1-jét, 

− illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények 
tekintetében 2014. január 1-jét, 

• sajátos építményfajták tekintetében 
− a közlekedési, a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt 
sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét, 

− a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus 
hírközlési építmények tekintetében a 2014. október 1-jét, 

− az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények és a bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 
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eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
építményektekintetében a 2016. október 1-jét 

követően kezdődnek meg. 
 
A fenti dátumokig papír alapon elkezdett építési napló vezetést papír formátumban be 

lehet fejezni. 
 
Építményfajtától függetlenül minden építtetőnek az Országos Építésügyi Nyilvántartás 

(OÉNY) nyilvános felületén keresztül (https://www.e-epites.hu/oeny/) kell kezdeményeznie 
az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését. Az általános építmények esetében a 
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Kft. (LLTK), a sajátos építményfajták esetében a sajátos építményfajtáért felelős 
miniszter által a későbbiekben kijelölt rendszerüzemeltető végzi a készenlétbe helyezést. 

 
Kumánovics György ismertette, hogy a kútépítés, mint sajátos építményi fajta, a 

vízügy, ezen keresztül a BM hatáskörébe esik. A rendelkezés ugyan július 1-től írja elő az 
online napló vezetését, azonban jelenleg nincs olyan rendszerüzemeltető, illetve 
internetes felület, ahol ezt meg lehetne tenni, így ezen a területen egyelőre marad a papír 
alapú dokumentáció. 

Elmondta továbbá, hogy az egyesület, kapcsolatai révén "házon belüli" önköltséges 
(esetleg az egyesület által támogatott) oktatást tud szervezni a naplókészítés/vezetés 
témájában, azonban ez csak az általános építményekre vonatkozóan lehetséges. A 
képzéssel meg lehetne várni a kútfúrási napló rendszer kialakítását, amely (ha 
kismértékében is) biztosan el fog térni az általánostól. 

 
Tájékoztató a kútfúrás animációs filmről 

Kumánovics György bejelentette, hogy a film készítése elakadt, tulajdonképpen el sem 
indulhatott, mert a szakmai rész tartalmában, részletességében, mondanivalójában nem 
sikerült az egyeztetés. Mihelyt egységes álláspont alakul ki, ismét felvesszük a kapcsolatot 
az ajánlattevővel. Addig is a Tóth István által felajánlott animációt finomítjuk, hogy 
véleményezésre közreadható legyen. 

Sz. G.: egy teljesen szakmai filmet csak a tagok értenének meg, elegendő lenne a 
kútfúrás lényegét bemutatni. 

Sz. Á.: a jogkövető magatartásra is fel kell hívni a figyelmet. 

 
Tájékoztató a tagjaink honlapjaival szembeni elvárások ellenőrzéséről 

Az Etikai Bizottság képviseletében Szakály Áron ismertette, hogy hol tart az ellenőrzés: 
— Kezdeném azzal, hogy az az engedmény, hogy a feltüntetendő adatok a tag 

honlapján bárhol szerepelhetnek, nem könnyíti meg a munkánkat. Többször kellett a teljes 
honlapot átolvasnunk, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Az ellenőrzés még tart, az 
eredményekről készült feljegyzést hamarosan megkapja az Intéző Bizottság, hogy a 
szükséges intézkedéseket megtehesse. 

 
Honlappal kapcsolatos kérdések  

Az elnök úr felkérte a jelenlévőket, hogy hallgassák meg a lakossági tájékoztatásban 
segítségünket kérő Bódis Krisztián (Bódis István tag fia) által kínált lehetőséget. 

Ismertetőjében Bódis Krisztián elmondta, hogy célja egy olyan tájékoztató oldal 
létrehozása, amelyen a kútfúrási tevékenység bemutatásán túl a minősített kútfúrók is 



Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2014. május 21-én megtartott közgyűléséről 6 

megtalálhatók (tevékenység, elérhetőség), nem titkoltan az ott szereplő kútfúrók részére 
történő vevőszerzés érdekében. Ismertette azt is, hogy pl. a kútfúrás címszóra havonta 
megközelítőleg tízezer keresés történik, vagyis a "piac keres", és a második/többedik 
találati oldalra csak kevesen mennek tovább. Példaként bemutatta a leggyakrabban 
használt internetes keresőben megjelenő találatokat, amelyek között, az első oldalon fog 
megjelenni a tájékoztató oldal linkje is.  

Az oldalon jelenleg három kútfúró elérhető, akit érdekel, és a megfelelő információkat 
rendelkezésre bocsátja, az ingyenesen meg fog jelenni. 

Sz. Á.: Én azt szeretném, ha az egyesület által biztosított egy oldalnyi felületen is 
megjelennének a tagok: szolgáltatás, elérhetőség, stb. 

Sz. G.: Ezt már megvalósítottuk, ki-ki amennyi adatot közölt, az felkerült az egyéni 
oldalára. Ez bármikor megváltoztatható, kibővíthető. 

B. K.: tekinthetjük ezt egy elektronikus kútfúró magazinnak is. A szakmai megjelenésre 
és kommunikációra jelen állapotában az egyesület honlapja alkalmas, a piaci 
kommunikációra, a kevésbé szakmai ismertetésre elfogadottabb lehet a tájékoztató oldal. 

K. Gy.: úgy látom, ez mindenki számára hasznos lehetőség, küldjük ki a tagoknak az 
elérhetőségét (kutfuras.net), döntsék el, ki szeretne felkerülni erre az oldalra is. 

 
Egyebek  

Az egyebekhez nem kívánt senki hozzászólni, így Kumánovics György megköszönte a 
résztvevőknek az igen aktív közreműködést, majd a közgyűlést bezárta, és további sikeres 
munkát kívánt mindenkinek. 

 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István 

 
Jegyzőkönyv hitelesítők:  Ferenc Béla  
 
 Rózsa Attila 
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