
Emlékeztető a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 2019. március 4–5-én megtartott Szakmai Napjáról 1

Emlékeztet ő 

 
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Szakmai Napjáról. 

 
Készült : 2019. március 5-én, az Egri Korona Borházban (Demjén, Egri u.). 

 
Jelen vannak : A Szakmai Napot megelőző Közgyűlés jelenléti íve szerint 

 
Szongoth Gábor  az egyesület titkára megnyitotta a szakmai napot és ismertette a 
programot. 

 
Program: 

• A demjéni termálkutak ismertetése — Révi Géza 
• 1-2 demjéni kút meglátogatása Révi Géza vezetésével 
• Kútfúró tanfolyam státusza az APAVE-nál — Rózsa A./Szongoth G. 
• Izotópos szonda mentésének története — Szongoth Gábor 
• kuttulajdonos.hu, avagy VIZITERV weboldal készül... — Rózsa Attila 
• a weboldalon esetleg felhasználható, a kútfúrásról készített saját filmek vetítése 

(kérünk, hogy hozzatok) 
 

 
A demjéni termálkutak ismertetése 

A szakmai nap keretében, annak első előadásaként Révi Géza  tartott vetítettképes 
ismertetőt Demjén-Egerszalók földtani, 
vízföldtani adottságairól, az itt mélyült 
termálkutak jellemzőiről. (Ez az előadás 
a tavalyi évben idő hiányában elmaradt 
előadás pótlása volt.)  
 
Az előadótermi előadást finom ebéd 
követte, majd szabadtéri programként a 
2-es számú termálkút mellett Révi 
Géza válaszolt a tagok által a délelőtti 
előadása kapcsán föltett kérdésekre. 

 
 
 

 
Kútfúró tanfolyam státusza az APAVE-nál 

Az APAVE Akadémia által szervezett, immár ismét OKJ besorolásúvá vált vízkútfúró 
tanfolyam akkreditációjának helyzetéről Szongoth Gábor  tartott ismertetőt. Rózsa Attila  
hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy ez a tanfolyam nem a fúróberendezés mellett 
dolgozni képes szakmunkások kibocsátását, hanem vízkútfúrási tevékenységgel 
vállalkozásként foglalkozni szándékozó személyek kiképzését célozza. A tagok 
hozzászólása alapján körvonalazódott, hogy a tagság ezek piacra lépésében a 
konkurencia erősödését véli, ezért az ő képzésükben (pl. a tananyag részek gyakorlati, 
berendezés melletti elsajátításában) a tagság nem kíván közreműködni. 
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kuttulajdonos.hu, avagy VIZITERV weboldal készül...  

A kúttulajdonosok kialakítás fázisában lévő honlapjáról Rózsa Attila  szólt. Elmondta, 
hogy bár e-mail-ben minden tag megkapta a tervezetet, csupán kevesen alkottak róla 
véleményt. Ő a maga részéről sok hibát, ellentmondást fedezett föl az anyagban, melyet a 
tagok véleményével kiegészítve megküldött az azt készítő VIZITERV Environ Kft-nek. 
Azok a tagok, akik ezt írásban is jelezték (Szongoth Gábor – Geo-Log Kft., Ferenc Béla – 
AQUADRILL’92 Kft., Borbély Tamás – Tomikút Kft.), megerősítették részvételi 
szándékukat a honlap részeként megjelenő kisfilmek készítésében, amit Rózsa Attila  
néhány nappal korábban továbbított a VIZITERV Environ Kft. felé. 

Izotópos szonda mentésének története 

Akkor Szongoth Gábor  és az időközben megérkezett Kasza Zoltán  pártoló tag közös 
előadása következett, melyben a Geo-Log Kft. közelmúltbeli szondamentési, 
szivattyúmentési műveleteiről tartottak rendkívül érdekes, izgalmas beszámolót 
(Hódmezővásárhely, Mecsek, Lajosmizse). 

 
A nap további részében fürdőzés, wellness és 

svédasztalos vacsora következett. A borkóstolót a 
termálmedence partján tartottuk.  

 
A szakmai napot másnap — a reggelit és a 

szobák elhagyását követően — a visontai külfejtés 
kilátópontjánál folytattuk, ahol korábbi tagtársunk, 
Szalai László , a Rotary-Mátra Kft. képviseletében 
tartott érdekes ismertetőt a külszíni bányászati 
fejtési, víztelenítési műveletekről. Ezt követően a szakmai napot bezártuk, mindenki 
egyénileg hazafelé vette az útját. 

 

  
 

Azt gondoljuk, jól sikerült a Szakmai Nap, kár hogy néhányan nem tudtak eljönni. 

 
Várunk mindenkit a következ ő szakmai napon is! 

Demjén, 2019. március 5. 
 

Összeállította: Rózsa Attila  
Hitelesítette: Szongoth Gábor, Rózsa Attila 


