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Jegyzőkönyv 
a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete elnökségi ülésér ől 

 

Készült:   2020. február 11-én, a Geo-Log Kft. Budapest, Szugló utca 54. szám 
alatti irodahelyiségében 

 
Jelen vannak:   Rózsa Attila elnök, Szijártó Lajos pénzügyi bizottsági vezető, Ulrich 

József, Molnár Gábor, Simon Zsolt elnökségi tagok, Szongoth Gábor 
titkár 

 
A meghívás ellenére nem jelentek meg:  Ferenc Béla, Tóth Endre 
 
Az ülésen a következő napirendi pontokat vitattuk meg: 

• beszámoló az eltelt időszak eseményeiről; 
• a tavaszi közgyűlés és szakmai nap helyszínének és programjának 

véglegesítése; 
• egyebek.  

 
Szongoth Gábor  felvetette, hogy a nagyobb fúrós cégek nem igen képviseltetik magukat 
a rendezvényen: a VIKUV Zrt. kilépett, az AQUAPLUS Kft. nem jön el (idén megpróbáljuk 
rábeszélni őket), a Rotaqua Kft. esetében Szakály Áron helyett egyelőre nincs utód, a 
Rotary-Mátra Kft. beolvadt a Mátrai Erőműbe és megszűnt a tagsága, a VIKUV-
Hydrokomplex Kft. esetében Siket Vilmos halála okozza az űrt. Bátorítani kellene a fiatal 
fúrósokat a belépésre. 
 
Rózsa Attila  ismertette a jogszabály előkészítési szakmai munkák helyzetét, amiben az 
MVE-t képviseli. A Vízföldtani Napló teljes digitális kezelésének első fázisa a logikai 
rendszerterv elkészülésével befejeződött. Ha a munka folytatódik, akkor annak 
eredményeként az adatszolgáltatás elektronikus űrlap kitöltésével történik majd. 
Az idei évben sorra kerül az MSZ 22.116:2002 jelű vízkútfúrási szabvány megújítása is. 
 
Közös döntést hoztunk, hogy a tavaszi közgy űlés ismét Demjénben lesz.  
Időpontja: 2020. március 9-10. (hétf ő-kedd). 
A program: 
Március 9. 
09:00–10:00 Érkezés, regisztráció 
10:00–11:00 Közgyűlés (nincs választás, de van szakmai is pénzügyi beszámoló a tavalyi 

évről és az ide évi tervről 
11:00–13:00 Szakmai nap 
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• Tóth Endre — szondafúrások engedélyezése (10’) 

• Csiszár Endre — vízkutak üzemeltetése (30’) 

• Borbély Tamás — jegyzői kutak engedélyezése (20’) 

• Ulrich József, Simon Zsolt — javaslat a vízkutak dokumentálásának és 
engedélyezésének egyszerűsítésére (10’) 

• hozzászólások, vita 
13:00–14:00 Ebéd 
14:00–16:00 A demjéni K-12-es hévízkút kútvizsgálati mérésének megtekintése 
16:00–19:00 Kútfúró fórum a termálvizes medencében 
19:00– Vacsora 
 
Március 10. 
08:00–09:00 Reggeli, fizetés 
9:30–  Indulás a Bogácsi Termálfürdő meglátogatására (fürdő és kútjainak 

bemutatása, geotermikus projektek ismertetése, fürdés)  
 
 
Jegyzőkönyvet készítette: Hegedűs Sándor 
                         ellenőrizte: Szongoth Gábor 

 
 

 
   —————————————— 
   Rózsa Attila elnök 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


