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Jegyzőkönyv 

 
Készült : 2016. október 25-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 

 
Jelen vannak : Molnár Gábor, Ferenc Béla, Ulrich József, Szongoth Gábor, Bitay Endre, 
 Rózsa Attila 

 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Elnökségi ülése 

 
Az egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
 

A titkár úr a napirendi pontokra a következőket terjesztette elő: 

1. Választás előkészítés  

2. Közgyűlés időpontjának és helyének eldöntése  

3. Közgyűlés napirendjének, illetve az utána szokásos Szakmai Nap témájának az 
eldöntése 

4. Egyebek 

Választás előkészítés 

Az év vége felé meg kell tartani az idei 2. Közgyűlést. Az egyesületi tisztségviselők 
(kivéve FB) mandátuma lejár, ezért választásokat kell tartani. 

Kérjük fel a Jelölő Bizottságot, hogy elnökre, titkárra és 5 elnökségi tagra tegyenek 
javaslatot november 21-ig (ne felejtsük el, hogy többnyire a cégek a tagok!). 

 
Közgyűlés időpontjának és helyének eldöntése 

1/2016ELN határozat: A Közgyűlést november végén kellene megtartani (29 -30), 
az MFGI (ELGI) terem foglaltságától függően, a szokásos 9-15 óra időtartammal. 

 
Közgyűlés napirendje 

A fő/egyetlen napirendi pont a választás lenne, a sokféle szavazás miatt így is 
elhúzódhat. Mivel a napirend még nem végleges, küldjük ki a dátumot és az előzetes 
tájékoztatót a tagoknak, hogy el tudjanak jönni a közgyűlésre. 

 
Szakmai Nap témája  

Szongoth G.: A Geo-Lognál az egyik diplomásának (Fináczy Ádám) a bakteriális 
szennyezés volt a témája (okai, fajtái, veszélyei, megszüntetése stb.), ez érdekelheti a 
tagokat. Megkérdezném Őt, hogy előadna-e a Közgyűlésen, illetve válaszolna a 
kérdésekre. 

Bitay E.: A VIKUV részéről a témában előadhatnánk, "Hogyan kerül bakteriális 
szennyezés a kutakba?". 

Molnár G.: Mi mostanában a Sanosil fertőtlenítőt használjuk, egyszerű, gyors, 
hatékony, és nem sósav a hatóanyag. 

Szongoth G.: Utánanézünk ennek a szernek, talán a forgalmazó is vállal rövid előadást 
és konzultációt. 
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Egyebek  

Bitay E.: Az Alapszabály bejegyzéséhez egy újabb iratot kértek, most már nem lehet 
akadálya, a székhely Cegléd lesz.  
Nemrégiben Kazahsztánban voltam, a küldöttség tagjaival beszélgetve hallottam, hogy a 
Gazdasági Minisztérium nem zárkózik el attól, hogy a kútfúró szakmai képzést 
(szakvizsgával) újraindítsák. Az egyik oktatási intézmény (Vincotte Akadémia) most is 
oktat, 15-16 jelentkezőnél tartanak, de ez most szakvizsga nélküli képzés.  
A kutak kivitelezése kapcsán felmerül a kérdés, hogy mennyire kötelező a szabvány? 
A franciák önállóan beadtak külön vízkútfúrásra és külön geotermikus hőszivattyús rend-
szerekre szabványosítási indítványt, de jobb lenne egy egységes össz-EU-s megfelelést 
kidolgozni és érvényre juttatni.  
Az öntözőkutak támogatására megnyílt a pénzügyi alap, de kevés a kérelem, pedig 
50 Mrd Ft. a keret a pályázatokra. Az Agrárkamara szerint kb. 1 Mrd Ft. az eddigi igény. 
Igaz, a fő cél a víztakarékos, csöpögtetős rendszerű módszer támogatása. 

Ulrich J.: késik az elbírálás. 
Rózsa A.: Az OVF-nél jártam, az utólagos engedélyezést kérők számítsanak arra, hogy 

az eddigi engedély nélküli kutak műszaki állapota miatt nem fognak feltétel nélkül enge-
délyt kapni. Azt javasoltuk, hogy ezek a kutak 1-2 évig fennmaradhassanak, addigra meg 
kell szüntetni őket, és új kutat fúratni, így a támogatás kettős célú lehetne (csökkenhetne a 
hibás, talajt szennyező kutak száma).  
Úgy tudom, hogy az elektronikus építési naplóra csak a NAV lát rá, és pont a katasztrófa-
védelem nem, aki a felügyelet lenne. 

Az utólagos naplózással kapcsolatban javaslatot küldtünk a minisztériumba 
(Kumánovics-Rózsa-Szongoth), és tárgyaltunk is az illetékesekkel, hogy adjanak ki egy 
közérthető végrehajtási utasítást. 

 
 

 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István  
 ellenőrizte: Szongoth Gábor 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítette: 

 
 
 
 

Molnár Gábor Ferenc Béla Ulrich József 

Szongoth Gábor Bitay Endre Rózsa Attila 

 


