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Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2012. október 26-án, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 

 
Jelen vannak: Kumánovics György, Molnár Gábor, Ulrich József  
 Ferenc Béla, Bitay Endre, Szongoth Gábor, Kiss László 

 
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése 

 
Az egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy Ádám Béla (igazoltan távol, meghatalmazottja Kiss László) 
vezetőségi tag hiányzik, a bizottság határozatképes. 

 
A napirendi pontokra a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot terjesztette elő: 
1. A november 21-ei Szakmai Nap témája, programja, helyszíne 

2. Tagfelülvizsgálat lezárása 

3. Új tagok felvételének előkészítése 

4. Oktatás kérdése 

5. Hatósági ügyek (Vízföldtani Napló, stb.) 

6. Egyebek 

 

 
A november 21-ei Szakmai Nap témája, programja, helyszíne 

A Szakmai Nap helyszíneként felmerült a korábban Simon Zsolt által felajánlott 
Budafilter telephelye, aki telefonos megkeresésre továbbra is vállalta a helyszín 
biztosítását. A nap témájaként felvetette a szondakutak gyűrűsterének tömedékelését. Az 
előadás időtartama mintegy 30 perc lenne, az ezután következő üzemlátogatás további 60 
percet venne igénybe. 

További témaként Ulrich József a homokos rétegsorban mélyült nyeletőkutak 
üzemeltetési problémáit javasolta. Ezzel kapcsolatban Bitay Endre megjegyezte, hogy 2 
ilyen kúton tartós megfigyelést végeznek, ez kb. 200 m hosszt jelent homokkő termálkút 
modellezéshez. A megfigyelés abban is segíthet, hogy az utólagos környékbeli 
talajmunkák mennyire befolyásolják az üzemeltetést. 

Néhány további téma megvitatása után az Intéző Bizottság a szakmai nap témáiként 
az alábbiakat fogadta el: 

1. Termelő és nyeletőkutak egymásrahatása vízszintben és hőmérsékletileg (előadó 
felkérés alatt) 

2. Vízkútfúrási tapasztalatok Etiópiában (előadó Bitay Endre) 

3. Gyűrűstér-szigetelés, tömedékelő anyagok (németországi előadó) 

4. Üzemlátogatás (a Budafilter új csőgyártó gépsorának megtekintése) 
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Határozat: a Szakmai Nap házigazdája a Budafilter lesz, a napi program a fentiek 
szerint. Simon Zsolt és Szongoth Gábor megszervezi az előadásokat. A Budafilter 
biztosítja a termet, az Egyesület állja a büfé költségeit. 

 
Hatósági ügyek (Vízföldtani Napló, stb.) 

Kumánovics György: a miniszternek írott levélre nem érkezett válasz. A dokumentálás 
lényege az lenne, hogy valós műszaki adatokat tartalmazzon, ez a későbbiekben is 
használható információ lenne. A 101-es rendelet kimondja, ki készíthet Vízföldtani Naplót. 

Ulrich József: drága a kutakkal kapcsolatos adminisztráció, a VITUKI 80e Ft-ot kér, de 
egy geodéziai bemérés is 35e Ft. 

Kumánovics György: van újságíró ismeretség (MTI), kérdés, fel tudja-e vállalni a 
megírását, miszerint a hatóságok nem foglalkoznak a törvényben meghatározott 
feladatukkal, és ezért az egész ország víznyilvántartása veszélybe került. Megkérjük 
Ferenc Bélát, járjon utána. 

 
Tagfelülvizsgálat lezárása 

A beérkezett anyagokat a bizottság ellenőrizte, a minősítéseket megadta (1-2 esetben 
kisebb hiánypótlási bizalmat megszavazva). Ezzel kapcsolatban az Elnök úr kérése, hogy 
a beérkező hiánypótlásokat is kapja meg az IB, illetve szerezzen tudomást róla. 

 
Határozat: A tagdíjjal elmaradókat nevesítsük, kapjanak írásos felszólítást, és a 
fizetési határidő utáni további elmaradás esetén tegye meg az IB a kizárásra a 
javaslatot. 

 
Új tagok felvételének előkészítése 

A tagfelvétel a tavasszal el lett halasztva, érdeklődés van, tehát a közgyűlésen 
foglalkoznunk kell vele. Az idősebb kollégák kiesnek, a tapasztalatot tovább kell(ene) adni, 
az új tagok szakmai előmenetelét is biztosítaná a belépésük/tagságuk. 

Az IB egyetértett abban, hogy a pártoló tagok teljes iniciáléja ne kerüljön fel a honlapra. 
Bitay Endre felvetette, hogy Kelet-Magyarországon kevés a tag, ebben a régióban 

"terjeszkedhetne" az egyesület. 
A tagfelvételről értesítendők névsorát Sz. G. felolvasta azzal, hogy a tájékoztató 

levélben közölnénk az elvárásokat az érdeklődőkkel, így a novemberi közgyűlés előtt még 
jelezhetnék a belépési szándékukat (és beadhatják a szükséges dokumentációt), amelyet 
a közgyűlés elé lehet terjeszteni. 

 
Határozat: Küldjük ki a tagfelvételi tájékoztatókat. 

 
 

Oktatás 

Kiss László tájékoztatójában ismertette az előzményeket. 8 európai ország 2009-2011-
ben Geotrainet néven hőszivattyús oktatást szervezett és tartott, amely 2 elméleti és 1 
gyakorlati napból állt. A felkészítés célja, hogy a résztvevők tudják, mit kell tudni/tenni, 
hogy egy hőszivattyús rendszert a fúrós jó minőségben, megbízható technológiával és 
tervezhető élettartammal kivitelezhessen.  
Tanúsíttatni szeretnék az oktatást. Vizsga lesz a végén, a képzettekről adatbázis készül, 
ez elérhető, lekérdezhető lesz. Az oktatásért egy nonprofit szervezet lenne felelős, 
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amelynek bevétele az éves tagdíjak és a tanfolyamok díja. A tanúsítás 3 évre szól, utána 
ismét képezni és minősíttetni kell magát a fúrósnak, ha hőszivattyús rendszerekkel akar 
foglalkozni. 

Kumánovics György: Van-e kényszerítő erő a kútfúrósok felé? 
Kiss László: A tanfolyam tervezetének elkészítési határideje 2012. december 31., ez 

nem a képzés indulását jelenti, csak az összeállított képzési, vizsgáztatási és tanúsítási 
rendszer összeállítását.. A programban való részvétel költsége 250 euro éves díjból, 45 
euro/nap/fő tanfolyamdíjból áll. Az oktatás tervezői részét a Hőszivattyús Szövetség, a 
fúrós részt az MVE vállalhatná fel. 

Szongoth Gábor: egyéb, a külön vízkútfúró szakma (OKJ-s oktatással) megszűnt, 
helyette összevontan van mélyfúrási szakember képzés Nagykanizsán (mélyfúró 
technikus, 1,5 év érettségi után) 

Bitay Endre: 2013-tól hogyan lesz szakmunkás képzés, a Vincotte Akadémiával 
tárgyalni kell. 

Kumánovics György: a Geotrainet tananyag angolul megvan, kellene az egész, hogy át 
lehessen tekinteni, hogyan lehet "magyarítani". A közgyűlésen tájékoztatót kellene tartani 
a képzési lehetőségekről, és a minősítési kötelezettségről. A honlapunkon publikálni 
kellene, hogy milyen papírokat kérjen a megrendelő a kivitelezőtől. 

 
Egyebek 

•  Költségbecslés kútfúrásra: Ferenc Béla jegyzetei alapján Molnár Gábor bekéri az 
árakat néhány tagtárstól, hogy egy "egységesített átlagár" felkerülhessen a honlapra 

•  Az egyik tag weboldalán a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tartalom olvasható. 
Kérjük fel az E.B.-t, hogy vizsgálja ki, és a közgyűlés előtt véleményezze az esetet, ha 
kell, tegyen javaslatot a helyzet tisztázására. 

•  Mezei György pártoló tagként nem lehet E.B. tag, a bizottságot ki kell egészíteni, új 
jelölt kell: felmerült Sifter Gyula (Geo-Genesis), Csóka Gyula (Duna-Kút) neve 

•  Ulrich József: A gépek alkatrészellátása egyre nehezebb. Sokunknak van URB 
berendezése (az országban kb. 100 üzemképes példány is lehet), a kopó alkatrészek 
pótlásához/gyártásához a beszerzési forrásokról való információk összegyűjtésével 
segíthetné a tagság egymást, ez egy belső, privát hozzáférésű adatbázis lehetne. A 
Szakmai Napon fel kellene vetni a lehetőségét, felmérni a támogatottságot. 
 
 

Kmf. 
 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor 

 
 
Jegyzőkönyvet hitelesítette:  Kumánovics György 


