Jegyzőkönyv
Készült: 2013. július 2-án, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében
Jelen vannak: Kumánovics György, Szakály Áron, Ferenc Béla,
Szongoth Gábor, Ulrich József
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése
Az egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy Molnár Gábor és Bitay Endre (igazoltan távol) vezetőségi tag
hiányzik. A meghirdetett kezdési időpont után néhány perccel Szongoth Gábor telefonon
kereste meg Ádám Bélát, aki ekkor jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Mivel az
ülés időpontja már többször halasztásra került, ezért az IB jelenlévő tagjai a vezetőséggel
együtt úgy döntöttek, hogy a munkamegbeszélésre szükség van, azt tovább halogatni
nem lehet.
Az elnök úr a napirendi pontokra a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot
terjesztette elő:
1. Elektronikus útdíj
2. Ajánlott kútépítési díj
3. Oktatási stratégia
4. Tagi honlapok: minimális elvárások
5. A Vízgazdálkodási törvény módosításáról történő állásfoglalás
6. Fúrás kivitelezésről készítendő animációs film
7. Egyebek

Elektronikus útdíj
Kumánovics György: Az e-útdíjról eddig is feltettük az elérhető információkat a
honlapunkra, de a rendszer be (nem) indulása körüli botrány és az azóta is meglévő
bizonytalanság miatt foglalkoznunk kell a témával. Tény, hogy egy kicsit közelebb
kerültünk az arányos teherviseléshez, de a mezőgazdasági vontatókhoz, lassú
járművekhez hasonlóan kaphatnánk kedvezményt.
Ulrich József: Postán kaptam két prospektust is, ha van bennük bővebb információ,
mint a HU-GO.hu honlapon, feltehetjük ezeket is.
Ferenc Béla: Annak ellenére, hogy nem áruszállítást végzünk a 7,5 t feletti autóinkkal,
ki kell váltani a közlekedésfelügyeletnél a saját fuvarozási engedélyt, ez 4e Ft autónként.
De legalább a nyomtatvány letölthető a honlapjukról.
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Ajánlott kútépítési díj
Kumánovics György: A Molnár Gábortól kapott információk jelenleg még nem
elégségesek, hogy a honlapunkon megjelenítsük őket.
Szakály Áron: Legalább annyi fent lehetne, hogy puha kőzetben X, kemény kőzetben
meg Y Ft a fúrás métere. És hogy ez kitisztított, átadott kútra érvényes, de azt ki kell
hangsúlyozni, hogy ez csak a kivitelezés ára, ebben nincs benne tervezés, csövezés,
szivattyú, gépészet, stb.
Szongoth Gábor: Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy mit teszünk ki a honlapra, mert
a GVH-nak szigorú előírásai vannak.
Határozat: kérjük fel Molnár Gábort, hogy az eddig összegyűjtött információkat
rendszerezze, és küldje meg a titkárságra.
Oktatási stratégia
Kumánovics György: Írjuk fel, mit szeretnénk, melyik oktatási intézményeket keressük
meg. Akarunk-e mélyfúró képzést elérni, esetleg a bajai főiskolával közösen? Akarunk-e
felsőfokú képzést (erre is Baján lenne lehetőség)? A kisebb kft-knek előbb-utóbb
szakemberutánpótlás kell, biztosan lesz igény a képzésre.
Ferenc Béla: Sok fúrósnál jelenleg alig van állandó alkalmazott, a megrendelések
függvényében alkalmilag foglalkozatják a kútfúrókat.
Szakály Áron: Tapasztalatom szerint sokan az oktatáson jönnek rá, hogy akár a
szakmában töltött évek után is van mit tanulni. Az egyesületi Szakmai Napokra gyakorlati
oktatást javaslok, persze ehhez gép és helyszín is kell. Élő bemutatókra nem csak az
egyesületen belül lenne érdeklődés.
Kumánovics György: Az iskolák tanrendjében olyan nem szerencsés tantárgyeltolódások vannak, hogy az oktatási tematika összeállításában részt kell vennünk, ha a
végzetteket a szakmában hozzáértő munkaerőként akarjuk viszontlátni.
Szongoth Gábor: Meg lehet hirdetni egy gyakorlati továbbképzést?
Szakály Áron: Minden kútfúrónak szüksége van arra, hogy olyan technikákról,
technológiákról is legyen fogalma, amit éppen nem aktívan csinál.
Ferenc Béla: szárazfúrás, vízöblítéses, kalapácsos, stb. többféle fúrási módot be
kellene mutatni.
Kumánovics György: Nézzünk meg 5-6-8 céget, aki fúr is, és náluk be lehet a
gyakorlatban is mutatni a felsoroltakat. A témákat meg lehet előre hirdetni, de az
időponto(ka)t csak 1-2 héttel előtte lehet véglegesíteni, az aktuális fúrási előrehaladás
ismeretében.
Ulrich József: Az egyszerűbb dolgok lehetnének 1-1 naposak, a hosszabb idő (1 hét)
esetén a tanoncoknak vállalniuk kellene, hogy az adott idő alatt "ingyen", de valójában a
megszerzett tudásért cserébe dolgoznak. A költségekkel kapcsolatban megemlíteném,
hogy élő fúrásra szervezhető gyakorlat esetén az oktatásnak relatíve nem sok külön
költsége lenne.
Szakály Áron: Lehetne iszapos nap, cementes nap, de az oktatásokon a
kompresszorozással, kavicsolással kapcsolatosan is sok a kérdés, ezeket a témákat is
gyakorlati bemutatással kellene ismertebbé tenni. Ugyan látszólag ellentmondás, hogy a
konkurrenciát is oktatni kell esetleg, de egy jó fúrósnak inkább reklámértékű lenne egy
ilyen oktatás, egyéb veszteség nem éri, mert a költségeit fedezzük.
Szongoth Gábor: A szervezést meg tudjuk oldani, de ha pénzt kérünk az oktatásért,
akkor milyen intézményként, kinek az égisze alatt folyhatna az oktatás? Milyen oktatási
anyagot tudunk odaadni papíron?
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Ulrich József: Ide azért valamennyi előképzettséggel jönnek az érdeklődők, ha a
helyszínen a fúrómester elmondja, hogy mit-mikor-miért, az elég kell legyen.
Szakály Áron: Valamikor 2 napos oktatások is voltak, az első nap az elmélet, a
második a gyakorlat, ez 80-100e Ft-ból megoldható volt. Téma van elég, csak legyen
megvalósítható a bemutatásuk.
Határozat: Szakály Áron és Ferenc Béla írja össze azokat a témákat, amelyeket
gyakorlati bemutatók keretében oktatni lehet. Határidő: szeptember vége.
Tagi honlapok: minimális elvárások
A cégre, vállalkozásra vonatkozó adatok és elérhetőség mellett ismertetni kellene az
engedélyeztetési eljárás(oka)t is. Össze kell gyűjteni, rendezni, fel kell tölteni a
honlapunkra. Utána a tagok erre mutató linkjével lehet elérni, hogy mindenkinél
egységesen és szakmailag is helyesen jelenjen meg a tartalom.
A Vízgazdálkodási törvény módosításáról történő állásfoglalás
Kumánovics György: Reklamáljunk-e továbbra is a beadvánnyal kapcsolatban vagy …
felejtsük el? Szerintem nem várhatjuk meg, hogy beadják újra, ez a két képviselő elég
erősen lobbizik a mezőgazdaságnak.
Szongoth Gábor: Én úgy tudom, hogy a téma legkorábban az ősszel kerül elő.
Ulrich József: Ha a lovak közé dobják a gyeplőt, ki tudja mi lesz? Ugyanakkor, a
jelenlegi agyonszabályozással megölik a kútfúrást, ezen mindenképpen enyhíteni kell
ésszerűbb rendeletekkel.
Kumánovics György: Meg kell próbálni, mindent tegyünk olcsóbbá 100 méteres
mélységig. A törvénykezési szünetet is ki kell használni.
Szakály Áron: Sajnos ma Magyarországon már nincs mit "elrontani" 50 méterig … csak
az annál mélyebb fúrásokba kellene hatósági "beleszólás". Persze az eddigi kivételek, pl.
parti szűrésű vagy karszt vizekből történő felhasználási szabályozás megtartásával.
Kumánovics György: Kérek mindenkit, vitassuk meg a levelet, legkésőbb szeptemberben el kell küldeni. A Napi Gazdaság-os újságíróval történt beszélgetésről, interjúról nincs
visszajelzésünk, kérdezzünk rá, lesz-e cikk belőle?
Fúrás kivitelezésről készítendő animációs film
Kumánovics György: Bászler Béla adott egy veszprémi elérhetőséget, itt előzetesen
olyan tájékoztatást kaptam, hogy pár perces kisfilmet néhány százezer forintért
elkészítenének (kérdés, mennyi az a néhány?). Akkor merült fel, hogy logónk sincs. De
először azt kell meghatározni, hogy mit akarunk bemutatni.
Szakály Áron: Itt van nálam a tanfolyamon levetítésre kerülő film, akit érdekel,
átmásolhatja. Igaz, ez német nyelvű, de le lehet fordítani, a lényeget pedig a szakmabeliek
úgyis értik.
Ulrich József: A kisfilm egyúttal reklám is a tagoknak …
Kumánovics György: Bele kerülhet, hogy a tagok X év jótállást vállalnak a kútra?
Ulrich József, Ferenc Béla: Mi 5 évet szoktunk vállalni.
Szakály Áron: Kicsit pontosítanék, a jótállás az a beépített anyagokra, és a
kútszerkezetre szól! Örök probléma, hogy a félinformációk miatt a Megrendelők a
vízmennyiségre értik a garanciát, pedig azt a természet adja, hogyan lehetne garanciát
vállalni rá?
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Ferenc Béla: A túlüzemeltetésre nincs garancia. Öntözőkutaknál szinte rendszeres,
hogy a beállított mennyiségnél többre kapcsolják a szivattyút, és ártatlanul mondják, hogy
— hozzá sem nyúltunk, és egyszercsak elkezdett homokolni …
Kumánovics György: A hasonló negatív tapasztalatok miatt van kolléga, aki átadáskor
leplombálja a kutat. A kisfilm forgatókönyvét kellene megírni, egyeztetni, a tartalomhoz
várunk ötleteket.
Egyebek
•

Ulrich József: Az alkatrészutánpótlás kérdésében elakadtam, mert hiába van listám a
meglévő készletekről, ha a kollégák nem jelzik felém a felmerült igényüket. Kicsit
nagyobb nyilvánosságot szeretnék az ügynek, hogy a tagok láthassák, mi az, ami
elérhető.
Kumánovics György: Szerintem megoldható, hogy a lista felkerüljön a honlapunkra, az
elérhetőségeddel együtt. Küldd át a titkárságra az aktuális listát.

•

Ferenc Béla: Az Etikai Bizottság felé szeretném jelezni, hogy a jóhiszemű, tisztességes
üzletvitellel nem összeegyeztethető tevékenységet tapasztaltam. Egy pályázatra
jelentkeztünk, az elektronikusan beküldött ajánlatunknál a határidő lejárta előtt 10-15
perccel érkezett a miénknél éppenhogycsak olcsóbb ajánlat. Nem mi nyertünk, az
elutasítás indoklásában az állt, hogy nem csak az olcsóbb fúrási kivitelezési ár, hanem
a kedvezőbb gépészeti ár is közrejátszott a döntésben. Talán nem meglepő, ha azt
mondom, hogy a pályázatban szó sem volt gépészetről, arra a sikeres fúrás után
kértek volna újfent árajánlatokat …
Kérem az Etikai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet.
Szakály Áron: Természetesen eljárunk az ügyben, légy szíves írásban benyújtani a
szükséges információkat (pályáztató, helyszín, időpont, nyertes pályázó neve).

•

Ulrich József: Nekem is van negatív tapasztalatom. Egy homokos-agyagos rétegsorba
tervezett szondatelepítésnél a tervező Rehau duplex szondát írt elő, 150-es átmérőjű
furatba. Nem akarom részletezni, de ugye, ha kiöblítjük a furatot, akkor összedől,
anélkül meg nem megy bele a szonda. Ilyen ésszerűtlen kockázatot mi nem vállaltunk,
így egy tagtársunk kezdte meg a kivitelezést. Utólag megtudtam, hogy végül nem a
tervezett duplex, hanem sima szonda került beépítésre. Vajon mi kényszeríthette a
Megrendelőt, hogy eltérjen a műszaki tervtől, és a kivitelező miféle garanciát vállal(t) a
rendszer megfelelő kapacitású és megbízható működésére?
Kmf.

Jegyzőkönyvet készítette:

Szongoth Gábor

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kumánovics György
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