Jegyzőkönyv
Készült: 2014. november 11-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében
Jelen vannak: Kumánovics György, Ádám Béla, Molnár Gábor, Ulrich József,
Ferenc Béla, Szongoth Gábor, valamint meghívottként Rózsa Attila
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése
Az egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelenteket, majd
megállapította, hogy
• Bitay Endre vezetőségi tag hiányzik (igazoltan távol)
• Szakály Áron EB elnök elfoglaltsága miatt nincs jelen.
Az elnök úr a napirendi pontokra a következőket terjesztette elő:
1. 2014 őszi Közgyűlés helye, időpontja, programja
2. Etikai kérdések
3. Szakmai Nap programja
4. Kútárazás, átlagos irányárak a kiskút kategóriákban
5. Egyebek

2014 őszi Közgyűlés helye, időpontja, programja
Sz. G.: A rendezvényhez termet ismét az MFGI (volt ELGI) épületében sikerült
lefoglalni. Mivel a tervezett időpontok közül csak november 26-án szabad a terem, ez
meghatározza a Közgyűlés időpontját is. A programot 10 órakor kezdjük, érkezés 9 óra 45
perctől.
A Közgyűlés programjának további megvitatása előtt K. Gy. néhány mondatban
ismertette az utóbbi időszakban a fekete és kontár kútfúrások elleni küzdelem során
megtett lépéseket, valamint ezek csekély(?) eredményességét. Ismertetője után
tájékoztatta az IB-t, hogy a 2015 tavaszi Közgyűlésen le kíván mondani az elnöki
tisztségéről, ezért kéri, hogy a mostani Közgyűlés válasszon Jelölő Bizottságot, amelynek
feladata lesz (legfeljebb 1 hónappal a közgyűlés előtt) az új elnök személyére javaslatot
tenni. A JB-ba javasoljuk: Ferenc Béla, Bódis István, Kasza Zoltán, Papp László.
Sz. G. a tagdíj befizetésekkel kapcsolatban előadta, hogy a Multidruck Kft. tartós
késedelembe esett, ezért javasolja az egyesületi tagsága megszüntetését. Ehhez
kapcsolódva többen megerősítették, hogy a cég megszűnt, valószínűleg ezért nem fizet.
Az egyesület költségeinek fedezéséhez a jelenlegi tagdíjakat felül kell vizsgálni, javaslom
az egyéni, illetve pártoló tagok díjának 15e Ft/évre emelését.
Sz. G.: A Közgyűlés feladata lenne a tavasszal pártoló tagként felvett Geo-Varga Kft.
rendes taggá minősítése, amennyiben a cég képviselője személyesen is ismertetni tudja
cégét és válaszolni tud a hozzá érkező tagi kérdésekre.
Határozat: a végleges Közgyűlési meghívót küldjük ki a tagoknak.
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Etikai kérdések
Szórólapok, hirdetések és honlapok tartalma miatt többen kifogásolhatónak tartják 3
tag tevékenységét, amelyek a szakszerű kivitelezést alulmúló dömpingárakról, a
megrendeléstől elkészülésig 1-2 napos határidőkről "tájékoztatják" az érdeklődőket. Ez
számunkra egyértelműen az engedély nélküli illetve kontár módon elvégzett fúrásra utal,
amely ellen az egyesületnek kötelessége fellépni.
A fenti precedens miatt felmerült, hogy a tagfelülvizsgálatot, ugyan jelentősen
egyszerűsített módon, de minden évben el kellene végezni.
Illetékes nem lévén jelen, arra a kérdésre, hogy minden tagnál el tudták-e végezni a
honlapokkal kapcsolatban minimálisan elvárt tartalmat (cégnév, elérhetőség stb.) nem
kaptunk választ.
Határozat: az IB elé tárt bizonyítékok alapján az Etikai Bizottság mielőbb járjon el
az ügyben, vizsgálatának eredményéről pedig tájékoztassa a tagokat.
Kútárazás, átlagos irányárak a kiskút kategóriákban
K. Gy. Az anyag hamarosan összeáll, de emellett azt is meg kellene értetni a
honlapunk látogatóival, hogy más a lakossági ár (pl. engedélyeztetés, tervezés stb.), és
más előírások vonatkoznak az ipari vízkutakra.
Szakmai Nap
Programpontként felmerült az e-naplóval kapcsolatos "élő" tapasztalatok egymás közti
megosztása is, K. Gy. bevezetője után Bede Balázs (Aquaplus) és Szlávik József
(Aquadrill) ismertetnek néhány tapasztalatot, és utána várjuk a tagok hozzászólásait és
kérdéseit.
Sz. G.: gyakori, hogy a kibocsátott számlánkat visszaküldi a fúrós azzal, hogy az adott
fúrás fordított ÁFA elszámolású, ezért ÁFA nélküli számlát készítsünk. Az a
tapasztalatunk, hogy az ilyen elszámolás a cégek könyvelőinek tájékozottságától függ,
ezért jó lenne tisztázni, hogy a fúrási tevékenység fordított ÁFA-s, vagy az összes, a fúrós
által igénybevett egyéb szolgáltatás is fordítottan adózik?
Á. B.: esettanulmányként be lehetne mutatni az Autóklub hőszivattyús rendszerét,
amelynél mangánkiválástól kezdve a szűrő eltömődésig sok tényező nehezíti az
üzemeltetést. Elrettentő példaként pedig megemlíthetnénk a Corvin sétány körüli pincékben mélyült geotermikus kutakat, amelyek több más gond mellett talajvízproblémákkal
küzdenek. De akár a Hun utcai panelház hőszivattyús rendszerről is eshetne szó,
amelynél a rossz kútelhelyezés a legnagyobb hiba.
U. J.: a talajszondás rendszerek tervezési hibájával mi is találkoztunk, amikor 100 m-es
kutakat mélyíttettek a 105 m-en lévő víznívó esetén … van 5 szempont, amik nélkül
biztosan nem fog működni egy ilyen rendszer, aki ezeket nem ismeri, komoly
veszteségnek néz elébe.
Borbély Tamás e-mailben felvetett kérdése alapján a béléscsövek gyártási előírásai (pl.
MSZ), engedélyezése (OÉTI) témakörben Simon Zsolt tarthatna előadást a műanyagcsövekről. Ismertethetné a gyártás ellenőrzését is, mivel, hogyan minősítik az elkészült
csöveket?
S ha már a csövezés a téma, a jelenleg alkalmazható, korszerű acélcsövek és
szűrőtípusok is megérdemelnek egy előadást, amelyre felkérjük Dudás Györgyöt.
Az IB véleménye, hogy a hőszivattyús rendszerekkel kapcsolatos előadás hosszabb
felkészülést igényelne, erre most már nem tudunk sort keríteni.
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Egyebek
•

Sz. G.: A 101-es rendelet módosítás alatt van, (24 órás határidővel kért a minisztérium
a geofizikához szövegjavaslatot, amiből ki tudja mit, és hogyan használnak fel), de a
hozzá csatlakozó rendeletek felülvizsgálatáról nem tudni. Tehát valami ugyan történik,
de valószínűleg megint nem az, amit a szakma elvárna.

•

Egy olasz cég jelentkezett partnerségi kapcsolatra (amely nagy valószínűséggel csak a
"reklám helye"). Az idei Szakmai Napra már nincs idő rákészülni, de 2015 tavaszáig
egyeztetni kellene, hogy mik azok a kérdések, amelyekről előadást tartanának, illetve
minket mi érdekelhet az olasz "kínálatból".

•

Sz. G.: Az utólagosan kiállítandó Vízföldtani Naplókhoz adatszolgáltatásként le kell
adni a rétegsort is, de a furadékminta beadásának (jelenleg előírás) van-e továbbra is
létjogosultsága?
Kmf.

3

Jegyzőkönyvet készítette:

Szongoth Gábor

Jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kumánovics György

Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2014. november 11-én megtartott IB üléséről

