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Jegyzőkönyv 

 
Készült: 2013. október 24-én, Budapest, Szugló u. 54. Geo-Log Kft. irodahelyiségében 

 
Jelen vannak: Kumánovics György, Szakály Áron, Ferenc Béla,  
 Szongoth Gábor, Molnár Gábor, Dudás György 

 
Tárgy: a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete Intéző Bizottságának ülése 

 
Az egyesület Elnöke, Kumánovics György köszöntötte a megjelenteket, majd 

megállapította, hogy Ádám Béla és Ulrich József vezetőségi tag hiányzik (igazoltan távol), 
Bitay Endre pedig meghatalmazott útján képviselteti magát. 

 
Az elnök úr a napirendi pontokra a meghívóban előzetesen megküldött javaslatot 
terjesztette elő: 

1. Honlapok egységes alapadatai 

2. Kútárazás, átlagos irányárak a kiskút kategóriákban 

3. Fúrás kivitelezésről készítendő animációs film 

4. Fekete kutak, A Vgtv módosításával kapcsolatos egyesületi lépések 

5. Szakmai Nap - Közgyűlés 

6. Egyebek 

 

 
Honlapok egységes alapadatai 

Kumánovics György: Rózsa Attila megküldte a minimálisan feltüntetendő tartalomra a 
javaslatot. Ezt fogjuk mindenkinek elküldeni, egyúttal a figyelmet is felhívni a megjelenítés 
fontosságára, mert a fogyasztóvédelemhez történő bejelentéseink miatt minket (tagság) is 
ellenőrizhetnek, és a tagok ne legyenek támadhatók. 

Határozat: az egységes adatmegjelenésről szóló listát küldjük ki még ebben az 
évben a tagoknak. 

 
Kútárazás, átlagos irányárak a kiskút kategóriákban 

Kumánovics György: A 20-25-50-100 méteres kutak áraival kapcsolatban megjöttek a 
példa ajánlatok, azonban két kollégától további kiegészítést kellett kérni. 

Szakály Áron: A költségvetéseket fel kell tenni, hogy mindenki láthassa, ez az ára egy 
normálisan megépített kútnak! 

Határozat: a feladatot Kumánovics György vállalta, hogy az eddig összegyűjtött 
információkat rendszerezi, és megküldi a titkárságra, hogy felkerüljön a honlapra. 
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Fúrás kivitelezésről készítendő animációs film 

Szongoth Gábor: a Budapesti Olajos Kör előadásán találkoztam Szabó Lászlóval 
(olajipari technikus, gépészmérnök, közgazdász, filmrendező), aki a beszélgetésünk 
közben felmerült animációs film téma kapcsán ajánlkozott a film elkészítésére. Ez alapján 
október 11-én Kumánovics György, Szongoth Gábor és Tóth István részvételével 
munkamegbeszélés keretében tájékozódtunk a lehetőségekről: egy kb. negyedórás, 
riportokkal, archív képekkel és narrátorral készítendő film esetén a forgatókönyv 
elkészítésének költségei mintegy félmillió forintba kerülnének az egyesületnek, a film 
elkészítésének költségeire ez alapján kapnánk ajánlatot. A forgatókönyv várható 
elkészülése 2014. tavasz vége, a filmet 2014. év végén kaphatná „kézbe” az egyesület, ez 
számunkra elfogadhatatlan határidő. A referenciaként bemutatott film inkább 
dokumentumfilmnek tekinthető. 

Molnár Gábor: a 8-10 perces időtartam tv-s megjelenéshez hosszú, nekünk közérthető, 
rövid „reklámfilm” kell. 

Kumánovics György: Először azt kell meghatározni, hogy kinek (célközönség), és mit 
akarunk bemutatni. 

Tóth István: Szerintem 2-3 percnél hosszabb film nem köti le az internetezőket, több 
kisebbet lehetne készíteni, témánként. A filmben alkalmazott technikák számunkra is 
elérhetők, egyedül a filmesek által használt animációs szoftverről nincs információnk. 
Konkrét feladatmeghatározás alapján az interneten is elterjedt technikával bemutató 
anyagot szívesen készítenék. 

Határozat: egy kisebb kút fúrásáról készítsen bemutató animációt Tóth István, 
amelyet bemutathatunk a Szakmai Napon, ettől függően fog további lépéseket tenni 
az IB. 

 
Fekete kutak, A Vgtv módosításával kapcsolatos egyesületi lépések 

Kumánovics György: A törvénymódosítással kapcsolatos állásfoglalásunkat, 
kérdéseinket és aggályainkat levélben küldtük meg az alapvető jogok biztosának 
(ombudsman), illetve Áder János köztársasági elnöknek is. Az október 8-án kezdődött Víz 
Világtalálkozón (Budapest) részt vett Szabó Marcel zöldombudsman is, akinek itt tett 
javaslata (kérdésem Gyurihoz: hogyan, mihez?) bizakodásra ad okot a vízgazdálkodás 
témájának figyelemmel követésére. 

Szakály Áron: Meg kell követelni, hogy (mint minden vállalkozás) a vízkútfúrási 
tevékenység is legyen telephely-engedély köteles. 

Kumánovics György: Idén már kb. 40-50 ügyet jelentettem be a fogyasztóvédelemnek. 
A 8 megyei képviseletből 2 válaszolt, büntetést szabtak ki a fekete kútfúrókra. Továbbá 
tájékoztattak, hogy a nem regisztrált vállalkozások ügyében a NAV eljárhat, de ehhez nem 
elég egy e-mailcím vagy telefonszám, legalább név és cím kellene. Ha másik 
kormányhivatal küldi át az ügyet kivizsgálásra, akkor hivatalból ki kell vizsgálja a NAV. 

Szongoth Gábor: a közgyűlésen is hívjuk fel a figyelmet, egyrészt hogy a bejelentéshez 
több adat kell, másrészt hogy lehetőleg minél több esetet jelezzenek. 

Szakály Áron: Tudomásomra jutott, hogy van olyan személy, aki a fúrógép 
felülvizsgálati jegyzőkönyvet olyan tájékoztatással adja át, mintha az már a mélyfúrási 
alkalmassági bizonyítvány lenne. Ez bizony megtévesztés, de ezen túl a nagyobb 
probléma, hogy ezeknél a gépeknél nem készül pl. terheléspróba, a gépek 
balesetveszélyesek, a dokumentációk pedig hiányosak lesznek. Véleményem szerint így 
már a munkavédelmi előírásoknak sem felelnek meg. 

Szongoth Gábor: Az ne legyen az egyesület tagja, aki nem jogszerűen dolgozik. 



Jegyzőkönyv a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének 2013. október 24-én megtartott IB üléséről 3

 
Szakmai Nap - Közgyűlés 

Kumánovics György: időpont lehetne november 20, a fő téma a cementezés. Többféle 
módszer ismertetése, bemutatása mellett (esettanulmány: Molnár Gábor, Miklósmajor) a 
cementezési regisztrátumot is ismertethetné Csécsei Tamás (az ellenőrző mérést a Geo-
Log), a nagyobb kutak esetén pedig a VIKUV tarthatna tájékoztatót. További téma lehetne 
a (100 m-nél mélyebb) régi kútból szűrő kiépítésével és újraszűrőzésével történő 
kútfelújítás (ezt a VIKUV ismertetné). Pártoló tagok bővebb bemutatkozása is lehetőséget 
adnánk, de a szakképzés jelenlegi helyzetét sem ártana ismertetni. 

 
Egyebek 

•  A Szakmai Nappal egy napon lesz-e közgyűlés? Ha tagdíj nem fizetés miatt Közgyűlési 
határozatra lesz szükség, akkor össze kell hívni, illetve ugyanígy tagfelvétel esetén is. 

•  Hantos községben pályázati pénzből akartak kutat fúratni, de vállalhatatlan 
feltételekkel (utólagos fizetés, ha marad az egyebekre is elköltött pályázati pénzből 
erre a célra!). Az ilyen információkat is közre lehetne adni. 

•  Szakály Áron: még 2010-ben keresett meg az NSzFI (Nemzeti Szak- és Felnőttképzési 
Igazgatóság), hogy állítsam össze a kútfúró képzéshez javasolt tananyagot. Ezt akkor 
nem tudtam elvállalni, de jeleztem feléjük, hogy legalább fél évnyi idő szükséges a 
kidolgozásához. Az ügy elfelejtődött. Nemrégiben az NSzFI utódja, a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal küldött egy felkérést ugyanerre a feladatra, amelyben két hét volt a 
kidolgozási határidő. Csak azt tudnám, mit csináltak 2010 óta …  
A mélyfúró képzésnél bővebb a vizes, már kialakult, hogy a tanfolyamokon mit adunk 
le. Az „utolsó” tanfolyamon 32 tanuló van, legalább 2 hely, vagyis 2 fúrógép kell az élő 
bemutatókhoz. Azt is javasoltam, hogy az óraszámot 1000 óra körülire kellene emelni. 
Szongoth Gábor: A mélyfúrás-geofizikát is megfelelő színvonalon kellene oktatni, az 
utóbbi években nem hívnak minket a tanfolyamszervezők.  
Dudás György: a geofizikát Bitay Endre oktatja, hiszen Ő geofizikát (is) végzett 
Romániában.  
Kumánovics György: Az iskoláknak feltételként kellene megszabnunk, hogy csak akkor 
veszünk részt a képzésben, ha ellenőrizhetjük a gyakorlati képzést. 
 

Kmf. 
 

 
Jegyzőkönyvet készítette: Szongoth Gábor 

 
 
Jegyzőkönyvet hitelesítette:  Kumánovics György 


