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Jegyz őkönyv 

 
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete 2021. Őszi Közgy űléséről és Szakmai 

Napjáról 
 
 
Készült:   a 2021. november 17-én, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

(volt ELGI) földszinti konferenciatermében (1145 Budapest, 
Columbus utca 17-23.) tartott Közgyűlésről és Szakmai Napról 

 
Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
10 órakor Szongoth Gábor egyesületi titkár köszöntötte a megjelenteket és 
megállapította, hogy a jelenlévő rendes tagok létszáma csupán 9 fő, így a közgyűlés 
nem határozatképes. Mindenkit arra kért, hogy a járványhelyzetre való tekintettel 
hordja a maszkot és ügyeljen a megfelelő távolságtartásra mind az ülésrendet tekintve, 
mind a beszélgetések során.  
 
A közgyűlés ismételt összehívására 10 óra 30 perckor került sor. A rendes tagok 
létszáma ugyan nem változott, azonban ez már nem akadályozta a határozathozatalt. 
(A pártoló tagok létszáma 5 fő, a felvételre jelentkező új tagok létszáma 3 fő volt).  
 
Szongoth Gábor újólag köszöntötte a megjelenteket, sajnálatát fejezte ki a viszonylag 
csekély létszám miatt, ami nyilván szoros összefüggésben van a Covid-19 járvány 
negyedik hullámával, majd megnyitotta a tisztújító közgyűlést és ismertette a 
programot, ami az alábbi volt. 
 
10:00– Közgy űlés   
   Rózsa Attila elnök beszámol az elmúlt 1 ½ év legfontosabb eseményeiről  
   Új tagok bemutatkozása, lemondó tagok törlése 

 Vezetőség választás (elnök, titkár, 5 elnökségi tag, 3 felügyelő bizottsági 
tag) 

12:00– Büfé 
13:00– Szakmai program  
   Termékbemutató (Aqua Regia Kft.) 
   Parti szűrésű vízbázisok üzemeltetési kihívásai (Csiszár Endre) 

Előre megfontolt csalások a kútfúrás területén (Szongoth Gábor, Rózsa 
Attila, Molnár Gábor)  
Ásott kutas tapasztalatok (Borbély Tamás) 

 
Mindenekelőtt a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők megválasztására 
került sor. A jegyzőkönyv vezetője Rózsa Attila elnök lett, míg a hitelesítést végzők 
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Ferenc Béla és Molnár Gábor elnökségi tagok. Nevezettek vállalták a feladatot, 
mindhárman 8-8 igen szavazattal, 1-1 tartózkodás mellett kaptak bizalmat. 
 
Elsőként Rózsa Attila egyesületi elnök tartott szakmai beszámolót a 2020-2021. évek 
Egyesületünket érintő főbb eseményeiről. Az előadás során az alábbi témák kerültek 
ismertetésre: 
 

• 2020. tavaszi közgyűlés és szakmai nap 
• 2021. tavaszi közgyűlés 
• az öntözőkutak engedélyezési rendjének megváltozása 
• vízkutas szabványok helyzete 
• vízkútfúró képzés változása 
• vízkútfúró névjegyzék helyzete 
• egyesületi honlap 
• MMK Kútrendezés Munkacsoport munkája 
• közös szakmai cikk a kutakról és a felszín alatti vízhasználatokról 
• egy újabb pályázat benyújtása 
• tervezési jogosultság alanyainak bővülését tartalmazó jogszabály 

megjelenése. 
 
Az elnök beszámolója után Szongoth Gábor titkár tett néhány kiegészítést a fenti 
témákban, ismertette az MBFSZ újabb átalakítását és hangsúlyozta, hogy sürgősen 
meg kellene újítani valamennyi vízkutas rendeletet, szabványt, mert igen elavultak.    
 
Azt követően egy rövid bemutatkozásra kértük föl az ez év tavaszán fölvett új tagok 
közül a jelenlévőket (Aqua Regia Kft. (Schön György) és Csiszár Endre okl. 
hidrogeológus mérnök). 
 
Az új tagságra jelentkezők közül a közgyűlésre személyesen eljött Ozsvár Lajos 
kútfúró és kútkamerás vizsgálatokat végző szakember, Simon Zsolt kútfúrási anyagok 
fölhasználását segítő tanácsadó szakember (korábban a GWE Budafilter Kft. 
képviselője) és a Vízkutató Vízkémia Kft. (Szakács Imre) vízvizsgáló labor 
bemutatkozását hallgattuk meg. Az ismertetőket követően szavazásra került sor, ami 
határozathozatallal zárult. 
 
MVE-10/2021. KGY határozat:  Simon Zsolt pártoló tagként történő fölvételét az 
Egyesület a szavazók egyhangú (9) igen szavazata mellett elfogadta. 
 
MVE-11/2021. KGY határozat:  A Vízkutató Vízkémia Kft. pártoló tagként történő 
fölvételét az Egyesület a szavazók egyhangú (9) igen szavazata mellett elfogadta. 
 
MVE-12/2021. KGY határozat:  Ozsvár Lajos pártoló tagként történő fölvételét az 
Egyesület a szavazók egyhangú (9) igen szavazata mellett elfogadta. 
 
Mindhárom megjelent személy, illetve cég tehát az Egyesület pártoló tagja lett a 2021. 
évtől kezdődően. Mindhárman vállalták, hogy tevékenységüket a jövőben az Egyesület 
alapszabályában foglaltak szerint végzik. 
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Saját kérésére törlésre került azonban a Profi Kútfúrás Kft. (Szécsi Norbert) egyesületi 
tagsága, amit az alábbi határozat rögzített. 
 
MVE-13/2021. KGY határozat:  a Profi Kútfúrás Kft. (Szécsi Norbert) egyesületi 
tagságának megszűnését az Egyesület a szavazók egyhangú (9) igen szavazata 
mellett elfogadta. 
 
Ezután a Szavazatszámláló Bizottság megválasztására került sor, melynek tagjai 
Gertner Edit, Borbély Tamás és Bászler Béla lettek. Ők vállalták a feladatot, 
mindhárman 8-8 igen szavazattal, saját tartózkodásuk mellett kaptak bizalmat. 
 
Az őszi Elnökségi Ülésen kijelölt Jelölő Bizottság (Borbély Tamás, Bászler Béla, 
Horváth Ferenc) előterjesztette (kivetítette) az egyes funkciókra jelölt személyeket és 
a jelölésük számát. A szavazócédulákra a legtöbb jelöléssel rendelkező tagok neve 
került fel. A szavazócédulák — az elnökségi és felügyelő bizottsági tagok esetében — 
kiegészültek a szavazás előtt javasolt további személyekkel.  
 
Elsőként az Elnök személyéről szavaztunk. A PÓRUSVÍZ Kft. (Rózsa Attila) 8 
szavazatot, míg a Remo-Land Bt. (Molnár Gábor) 1 szavazatot kapott, így a következő 
határozat született. 
 
MVE-14/2021. KGY határozat:  a PÓRUSVÍZ Kft. (Rózsa Attila) elnöki tisztségét az 
Egyesület a szavazók 8 igen szavazata és 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Másodikként a Titkár választása következett. E tekintetben Csiszár Endre 8 
szavazatot, míg a Tomikút Kft. (Borbély Tamás) 1 szavazatot kapott, így a következő 
határozat született. 
 
MVE-15/2021. KGY határozat:  Csiszár Endre titkári tisztségét az Egyesület a 
szavazók 8 igen szavazata és 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Harmadikként a Vezetőség megválasztása következett. Itt az alábbi titkos támogató 
szavazatok születtek az egyes jelöltek mellett: 
 

• Remo-Land Bt. (Molnár Gábor) 8 szavazat 
• Geofűtés Kft. (Tóth Endre) 8 szavazat 
• Aquadrill 92 Kft. (Ferenc Béla) 8 szavazat 
• Geo-Log Kft. (Szongoth Gábor) 8 szavazat 
• Hydrodrilling Kft. (Bászler Béla) 8 szavazat 
• Szahara 2002 Kft. (Szíjártó Lajos) 3 szavazat 
• Tomikút Kft. (Borbély Tamás) 2 szavazat 

 
Ez esetben a következő határozatot hoztuk. 
 
MVE-16/2021. KGY határozat:  Az Egyesület Vezetőségét a jövőben a Remo-Land Bt. 
(Molnár Gábor), a Geofűtés Kft. (Tóth Endre), az Aquadrill 92 Kft. (Ferenc Béla), a 
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Geo-Log Kft. (Szongoth Gábor) és a Hydrodrilling Kft. (Bászler Béla) Elnökségi Tagok 
alkotják.  
 
Végül a Felügyelő Bizottság került megválasztásra. Itt az alábbi titkos támogató 
szavazatok születtek az egyes jelöltek mellett: 
 

• Szahara 2002 Kft. (Szíjártó Lajos) 8 szavazat 
• Oázis Kft. (Horváth Ferenc) 8 szavazat 
• Tomikút Kft. (Borbély Tamás) 6 szavazat 
• Geo-Genesis Kft. (Schifter Gyula) 4 szavazat 

 
E tárgyban az alábbi határozatot hoztuk. 
 
MVE-17/2021. KGY határozat:  Az Egyesület Felügyelő Bizottságát a következő 
időszakban a Szahara 2002 Kft. (Szíjártó Lajos), az Oázis Kft. (Horváth Ferenc) és a 
Tomikút Kft. (Borbély Tamás) alkotja. Bizottsági Elnököt maguk közül választanak.  
 
A gyors büféebédet követően a Szakmai Nap az Aqua Regia Kft.  (Grósz Anita) 
termékbemutató előadásával kezdődött. Ennek során — egyebek mellett — a cég Herli 
Rapid TWB inhibitorokat is tartalmazó kút- és szűrőregeneráló anyagával, ZSM 
gyorskapcsolókkal rendelkező korrózióálló termelőcsöveivel, a szűrőkavicsot 
helyettesítő üveggolyókkal, a hypónál is hatékonyabb — hidrogénperoxidot és 
perecetsavat tartalmazó — TEVAN-PANOX fertőtlenítő szereivel, valamint a légdugós 
csőtisztítás eszközeivel ismerkedtünk meg.  
 
Ezt az előadást Csiszár Endre  a parti szűrésű vízbázisok üzemeltetési kihívásairól 
tartott előadása követte. Ennek során a BÁCSVÍZ Zrt. Tass, Gudmon-foki parti szűrésű 
csőkútsoráról, azok vízminőségéről, kútfölújításáról hallottunk érdekességeket.  
 
Azután egy többszerzős előadás következett. Először Szongoth Gábor  mutatott be 
olyan csalásokat és hamisításokat, amik a kutak „anyakönyvi kivonatát” jelentő 
vízföldtani naplóba, mint hiteles dokumentumok részei kerülnek bele. A csalás kiterjed 
a geofizikai, kútvizsgálati, laborvizsgálati mérések, grafikonok meghamisítására, 
beleértve a mérést végző személyek nevének megmásítását is. A csalás nem egyedi, 
a csaló szorgalmas. A csalások nagy országos céget és külföldi multit is érintenek. A 
csalás nemcsak a dokumentációk szintjén történnek, de az adott kút is hitvány 
anyagokból készült, használhatatlan. Ezzel megkárosította a megrendelőt (aki 
bírósághoz fordul), fúrás mellett kútvizsgálati mérést és értelmezést, akkreditáció 
nélküli mintavételt, napló összeállítást végzett. Az eredmény: hamis adatok az 
országos kútkataszterben és a megrendelő birtokában + használhatatlan kút.  
 
Ehhez Rózsa Attila  előadása kapcsolódott, akitől egy közelmúltban végzett kútfúrás 
igaz történetét hallgathattuk meg. Itt egy olyan vállalkozó végezte a munkát — a 
kútfúrást megelőző felszíni geofizikai méréstől egészen a kút lecsövezéséig —, aki 
szinte minden vonatkozásban szakszerűtlenül dolgozott. Az általa szerkezetileg 
kialakított kút termelésbe állítása — szerinte — nem képezte a feladatát, bár az 
megelőzőleg a megrendelő által elfogadott ajánlatban írásba foglalásra került. Ez 
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persze nem volt véletlen, hiszen a kútból víz nem jött. Ez nem is volt csoda, hiszen 
karotázs vizsgálatot sem végzett, s a felszíni mérése alapján fogalma sem lehetett, 
hogy melyik mélységköz és milyen kőzet adhatja a vizet. Az eredmény az lett, hogy az 
újonnan létesített szakszerűtlen kutat közvetlen az elkészültét követően melléfúrásos 
fölújítással kellett javítani. 
 

 
 
A történetet Molnár Gábor  folytatta, aki cégével a rossz kút szakszerű (csőkihúzásos) 
megszüntetését és a helyettesítő kút építését végezte el. Elmondta, hogy a kontár 
kolléga által előzetesen elvégzett felszíni geofizikai vizsgálattal nem jelzett 
kedvezőtlen vízföldtani viszonyok miatt a tervezettnél és engedélyezettnél mélyebb kút 
fúrására volt szükség, ami az engedély módosítását is igényelte. A munka végül is 
eredményesen, a Megrendelő megelégedésével zárult, aki a kontár munkával 
szemben bírósághoz fordul.  
 
Az utolsó előadást Borbély Tamás  tartotta, aki az ásott kutakkal kapcsolatos 
munkáikból mutatott be szemelvényeket. Elmondta, hogy az 50-100 évvel ezelőtt, 
vödrös vízmerítésre kiképzett kutakra ma kerti öntözőrendszereket telepítenek, amit 
azok nem bírnak el. Az ásott kutakat sokszor hulladékok, állati tetemek eltüntetésére, 
szennyvíz vagy esővíz befogadására hasznosítják. Sokszor lezáratlanok, ami komoly 
veszélyforrást jelent. Részletesen elmondta, hogy ők hogyan és milyen biztonsági 
intézkedések betartása mellett végzik az ásott kutak tisztítását, állapotának 
stabilizálását. Sajnos ez a kútásó szakmában általánosnak egyáltalán nem mondható, 
a kollégák jobbára — mindenféle papírok nélkül — az életük kockáztatása mellett 
végzik ezt a tevékenységet.  
 
A Titkárság vállalta, hogy a tagfelvételre jelentkezett új tagokat értesíti fölvételükről. 
Kérjük őket, hogy az egyesületi honlapon megjelentetni kívánt adataikat 
szíveskedjenek megadni. 
 
A közgyűlést ezzel bezártuk. 
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A jegyzőkönyvet vezette: Rózsa Attila, elnök  
 
A jegyzőkönyvet véglegesítette: Szongoth Gábor, elnökségi tag  
 
 
Mellékletek:  összesítő jelenléti ív 

Jelölő lista 
 
Az MVE 2021. november 17-én 5 évre megválasztott ve zetősége 
 
Elnökség 

• Elnök:  PÓRUSVÍZ Kft. (Rózsa Attila) 
• Titkár:  Csiszár Endre  
• Elnökségi tagok:  Remo-Land Bt. (Molnár Gábor), Geofűtés Kft. (Tóth Endre), 

Aquadrill 92 Kft. (Ferenc Béla), Geo-Log Kft. (Szongoth 
Gábor), Hydrodrilling Kft. (Bászler Béla) 

 
Felügyel ő bizottság:  Szahara 2002 Kft. (Szíjártó Lajos), Oázis Kft. (Horváth 

Ferenc), Tomikút Kft. (Borbély Tamás) 
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