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Jegyzőkönyv 

Készült : 2017. március 8-án, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 
Jelen vannak : Molnár Gábor, Ferenc Béla, Ulrich József, Simon Zsolt, Rózsa Attila, 
 Szongoth Gábor 
Tárgy : a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete elnökségi ülése 

 
Az Egyesület titkára, Szongoth Gábor köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
A titkár a következő napirendi pontokat terjesztette elő: 

1. Az elnökségi tagok leendő, vállalt feladatköre 
2. Aktuális események, tennivalók 
3. Tavaszi közgyűlés időpontja 
4. Szakmai nap témája, helyszíne 
5. Egyebek (pl. alapszabály a cégbíróságon) 

Az elnökségi tagok leend ő, vállalt feladatköre 

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy — a korábbi szokásokkal ellentétben — nem 
fogják előre személyekre kiosztani a feladatokat, hanem az elnökség tagjai a felmerülő 
témákat alkalomszerűen fogják elosztani egymás között. 

Aktuális események, tennivalók 

— Rózsa A.:  A decemberi közgyűlés óta sokminden történt. Az utólagos kút-
engedélyezés mellé járó büntetést még tavaly júniusban felfüggesztették, és ahogy a hír 
terjed, az érdeklődés felfutóban van. A rendelet mellé tavaly augusztusban az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által kiadott nem elég informatív „Tájékoztató” 
után októberben az Egyesület indítványozta, hogy készüljön érthetőbb és egyértelműbb 
tájékoztató. Ennek érdekében K. Gy., R. A. és Sz. G. tanácskoztak a BM Vízügyi 
Helyettes Államtitkárság illetékeseivel, Deák Istvánnal és Tahy Ágnessel.  
Januárban — már az új logo-s, fejléces papíron — levelet írtunk a BM Vízügyi Helyettes 
Államtitkár Úrnak az OKJ-s kútfúró képzés megszűnése, valamint a tervezői jogosultságok 
korlátozása miatt (pl. a Miskolcon végzett hidrogeológus mérnökök nem jogosultak kutat 
tervezni). Erre februárban kaptunk választ (honlapra!): a vízkútfúró képzés újraindítását 
kézbe veszik, a tervezői jogosultságokhoz szakmai konzultációt javasolnak. Ez utóbbi 
fölvetés továbbviteli szándékával februárban levelet írtunk a Magyar Mérnöki Kamarának, 
amire választ még nem kaptunk.  
Ugyancsak januárban a jegyzői engedélyezésű kutakról a BM Vízügyi Helyettes 
Államtitkárság által készített „Tájékoztatót” (honlapra!), amit véleményezésre kaptunk, 
alaposan kiegészítettük. E módosításaink közel 90%-át elfogadták, és így került 
véglegesítésre és terjesztésre az anyag. (Egy apró eredmény, végre.) 

— Ulrich J.:  Az engedély nélküli kutak „Tájékoztatójában” több hiba maradt így is, pl. a 
szakszerűtlennek minősülő kutak kötelező megszüntetése lehetetlenség! A vélemé-
nyünket el kell mondani a FAVA-n (XXIV. Konferencia, március 28-29.), és kérni kell 
„a fekete fúrások csökkentése érdekében az engedélyeztetési eljárás egyszerűsítését”. 
Megjegyzem, ha mindenki bejelentené az engedély nélküli kútját, mennyiségileg sem 
képes közel félmillió kutat adminisztrálni a hatóság. 

— Rózsa A.:  Még januárban egy tárgyalás keretében kezdeményeztük a Magyar 
Mérnöki Kamara felé egy, a kutak fennmaradási engedélyezéséhez szükséges tervezési, 
eljárási segédlet kidolgozását, ahol azt elviekben támogathatónak ítélték. Részükről 
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megvan a támogatás egy szakértői bizottság létrehozására, egy szakszerű tájékoztató 
összeállítása érdekében. 

— Molnár G.:  A folyamat is több mint érdekes... a bejelentés (bár inkább önfeljelentés) 
után kap az ember eljárási lajstromszámot (engedélyezési ügyszámot), az alapján előír a 
hatóság (lehetőleg minél több) vizsgálatot, aztán kell összerakni az anyagot és 
elkészíttetni a Vízföldtani Naplót. Ennél már csak a költségek az elrettentőbbek, egy 
esetleges eltömedékeltetési határozatról (és helyette új kút fúrásáról) nem is beszélve. 

— Szongoth G.:  Felkérem Molnár Gábort és Ulrich Józsefet, írják meg elképzelésüket, 
hogyan kellene egyszerűsíteni a kis mélységű kutak utólagos engedélyeztetési, esetleg 
eltömedékelési folyamatát. 

Tavaszi közgy űlés id őpontja 

1/2017ELN határozat: A Közgy űlést 2017. április 26-án fogjuk megtartani, (pótnap 
25-e) az MFGI Kolumbusz utcai dísztermében, a szokásos 9 -15 óra id őtartammal. 

Szakmai nap témája, helyszíne 

A szakmai napot az engedély nélküli kutak bejelentésével kapcsolatos kérdések 
megvitatásának szenteljük. Beszámolunk az eddigi fejleményekről kezdeményezésekről 
és a FAVA előadásunk visszhangjáról. Ezen felül a kutak engedélyezésének egyszerűsí-
tésére várunk javaslatokat, a vitaindító Ulrich József lesz. 

A német kútfúrási „menetrend” megszerzését és ismertetését Simon Zsolt vállalta. 
A FAVA konferencián megkérjük Dr. Mógor Mária Juditot (OKF, hatósági főigazgató-

helyettes), javasoljon/küldjön hozzáértő személyt a szakmai napunkra. 
Az őszi közgyűléssel kapcsolatban Simon Zsolt felajánlotta a GWE telephelyét, mint 

helyszínt, és a műanyag kútcsövek gyártásával, forgalmazásával és beépítésével kapcso-
latban szerzett tapasztalatainak ismertetését. 

Jövőre az ideinél korábban el kell kezdeni a szervezést, és februárban megtartani a 
szakmai napot, amely akkor esetleg lehet 2 napos is (télen mindenki jobban ráér, főleg, ha 
megint mínusz 20 fok lesz). 

Egyebek 

Kérjük fel a Felügyelő Bizottságot, hogy a Bizottság elnökét március 31-ig válasszák 
meg, és ezt jelezzék az Elnökség felé. 

A könyvelési anyagokat (számlák) és a többi egyesületi (cégbírósági) iratot Rózsa 
Attila fogja átvenni Cegléden a VIKUV-tól, a lezárt tavalyi könyvelést pedig Veszprémben 
a régi könyvelőtől, amint ezek összekészítéséről értesítést kap. 

 
Kmf. 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Tóth István  
 ellenőrizte: Szongoth Gábor 

 

 


