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MVE közgy űlési és szakmai napi beszámoló  
(Demjén, 2020. március 9-10.) 

 

A közgyűlést és szakmai napot idén harmadszor tartottuk a demjéni Egri Korona 
Borházban. A közgyűlésen 13 tag, 4 pártoló tag, 3 második számú cégalkalmazott, és 3 
meghívott vendég vett részt (összesen 20 fő). Mivel 1000 -kor a taglétszám nem érte el az 
50 %-ot, ezért 1030 -kor tartottuk meg a közgyűlést a meghirdetett napirend szerint. 
 
A közgyűlésre és a szakmai napra meghívtuk az ÉMVÍZIG két szakértőjét (Domonyikné 
Koleszár Judit, Papp Evelin), valamint előadónak a Bácsvíz Zrt. hidrogeológusát, Csiszár 
Endrét. 
 
A Közgy űlés eseményei: 
 
Rózsa Attila  részletes elnöki beszámolót tartott a 2019. év eseményeiről, amelyben kitért 
a 2019. évre kitűzött szakmai program teljesítésére is (diák mellékelve). Ezután ismertette 
a 2020-as év egyesületi terveit. 

 
Hozzászólások: 

• Gertner Edit (TiKEM Hungary Kft.) megbízható szakembert ajánlott az MVE honlap 
megújítására, ami egy évek óta húzódó fejlesztési cél. 

• Borbély Tamás (Tomikút Kft.): A Konszenzus Pannónia Zrt. arrogánsan hirdeti a 
jegyzői kutak felmérését, minden szakértelem nélkül. 

• Kasza Zoltán reklamálta, hogy az MBFSZ Geobank-jából eltűnt a rétegsor. 
• Szongoth Gábor megjegyezte, hogy a VÍZITERV Environ Kft. által tavaly készített 

lakossági tájékoztató honlap („kúttulajdonosok honlapja”) még mindig nem üzemel, 
és a Vízföldtani Napló digitális fejlesztése is igen nehézkesen halad. Nagyon jó, 
hogy az Agrárminisztériummal partneri megállapodást kötöttünk, mert az agrárlobby 
igen erősen befolyásolja a vízkútfúrás és a termálvíz-visszasajtolás törvényi 
szabályozását. 

 
Szongoth Gábor  titkár ismertette a 2019. évi pénzügyi beszámolót és a 2020-as pénzügyi 
tervet. A gazdálkodás kiegyensúlyozott (kb. 5 millió forint az MVE vagyona), de több nagy 
cég is kilépett/megszűnt (VIKUV Zrt., Rotary-Mátra Kft.), így csökken a tagdíjbevétel. 
Ezért, és a még szélesebb szakmai képviselet érdekében kérjük tagtársainkat segítsék a 
taglétszám növelését arra érdemes kútfúró vállalkozókkal, a kútfúrásban érdekelt 
szakemberekkel. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül — külön-külön — 
megszavazta a 2019. és 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolót.  
 
A közgyűlés határozott, hogy Kumánovics György után az éppen egy éve elhunyt Szakály 
Áront is tiszteletbeli taggá választjuk, egyben elfogadta, hogy az alapszabályba 
beillesszük az erre vonatkozó szabályozást. 
 
A közgyűlés elfogadta a Prímakút Kft. ügyének lezárását, miután a cég honlapjáról a 
vállalhatatlan kivitelezési ár törlésre került. 
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A Szakmai nap eseményei: 
 
Tóth Endre  beszámolt a geotermikus szondák létesítésének újabb szabályozásáról 
(53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet), melynek lényege: 120 méteres talpmélységig nem 
szükséges előzetes engedélyezés, elegendő a kiviteli terv és a munkakezdés e-papíron 
történő bejelentése, majd az építési napló vezetése, végül a készre jelentés e-papíron és 
az építési napló lezárása.  
 
Csiszár Endre  vetített képekkel illusztrált előadást tartott a vízkutak üzemeltetéséről, a 
felhagyott/gazdátlan vízkutak állapotáról, környezetszennyezési veszélyeiről.  
 
Borbély Tamás  egy fellelt (engedély nélküli) jegyzői hatáskörbe tartozó néhány méteres 
ásott kút engedélyezésének kálváriáját ismertette. A részletes beszámoló kiterjedt a 
hatóságok tehetetlenségére, a határidők be nem tartására, a vonatkozó rendeletek 
hiányos ismeretére. 
 
A délutáni program, ami a vacsora után is folytatódott szakmai konzultáció volt a 
melegvizes medencében, a környékbeli borok tesztelésével egybekötve.  
 
A másnapi program a Bogácsi Gyógy- és Strandfürd ő meglátogatása volt, ahol Jacsó 
Zoltán  fürdőigazgató részletesen ismertette, majd bemutatta a fürdő kútjait és 
létesítményeit.  

 
A fürdő a vízellátás szempontjából igen szerencsés, mivel a kutak pozitívak, viszonylag kis 
mélységük ellenére igen melegek, és lerakódás sem alakul ki bennük.  
 
 
Jegyzőkönyvet összeállította: Szongoth Gábor 
     ellenőrizte: Ferenc Béla 

 
 

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

 



Rózsa Attila

(Magyar Vízkútfúrók Egyesülete)

MVE – Tavaszi Közgyűlés

(Demjén, 2020. március hó 9-10.)



Fontosabb egyesületi események, ügyek

1. Két kollégát veszítettünk el

� Szakály Áron (2019. 03. 12.)

� Siket Vilmos (2019. 08. 20.)



Fontosabb egyesületi események, ügyek

2. 2019. 02. 04-05. GEOTRAINET képzés vízkútfúrók részére a 
sekély geotermikus rendszereket ellátó talajszondás és 
vízkutas rendszerek kivitelezéséről az MVE és a Magyar 
Hőszivattyú Szövetség szervezésében (vizsga, oklevél) (Ádám 
Béla, Tóth László, Szakály Áron, Szongoth Gábor, Ferenc Béla, 
Rózsa Attila és mások)

3. 2019. 02. 11. levél BM-nek (Kovács Péter főosztályvezető) a 
jegyzői eljárásban bonyolított fennmaradási engedélyezés 
problémáiról (tervezői jogosultság megkövetelése, 
tervdokumentáció benyújtásának igénye, védőterületi határok 
ismeretlensége, határozat-minták igénylése, BM tájékoztatók 
olvasatlansága, illetékfizetés problémái, javaslat az adatlap 
tartalmának javítására, vízkútfúró névjegyzék szükségessége 
stb.)



Fontosabb egyesületi események, ügyek

4. 2019. 02. 14. „kúttulajdonosok honlapjának” véleményezése
(önmagában a honlap nem oldja meg a problémákat, mellette 
a jogszabályok összehangolása, talajvíztartó és védőterületek 
helyzetét bemutató térképek, tájékoztató anyagok, 
tanfolyamok jegyzőknek, hatósági helyszíni jelenlét, stratégia 
kidolgozása a kútrendezés témájában, vízkútfúró névjegyzék 
szükségessége stb.) - oktató kisfilmek

5. 2019. 03. 04-05. közgyűlés és szakmai nap (Geo-Log Kft. 
és Kasza Zoltán előadása egy szondamentés történetéről, 
Szalai László előadása a Visontai külfejtés víztelenítéséről) 

6. 2019. 04. 10. előadás (Szekszárd) a BMMK Vízgazdálkodási 
és Vízépítési Tagozat kötelező szakmai továbbképzésén 
„Lakossági kutak jegyzők általi utólagos fennmaradási 
engedélyezése 2019-ben” címmel



Fontosabb egyesületi események, ügyek

7. 2019. 04. 16. írásos szakmai vélemény a Nyírbátori 
Városfejlesztő és Működtető Kft. Sárkány Wellness és 
Gyógyfürdő T1 termálkútjának javítására vonatkozóan

8. 2019. 04. 24. előadás (Pécs) a BMMK Vízgazdálkodási és 
Vízépítési Tagozat kötelező szakmai továbbképzésén 
„Lakossági kutak jegyzők általi utólagos fennmaradási 
engedélyezése 2019-ben” címmel

9. 2019. 05. 09. AJBH kerekasztal PPKE „Műhelybeszélgetés a 
kutak felülvizsgálatával kapcsolatos kérdések megvitatására” 
címmel 

� probléma megállapítás, kérdés felvetés, célok 
megfogalmazása pl.: számbavétel vagy felmérés, jegyzői 
kutak és vízügyi hatósági kutak együtt vagy külön, állami 
felelősség és felelősségvállalás (támogatás) kérdése, 
társadalmi elfogadottság növelése stb.



Fontosabb egyesületi események, ügyek

10. 2019. 05-12. hónapokban részvétel a VIZITERV Environ Kft. 
által irányított „e-Vízföldtani napló” projektben

� a vízföldtani napló tartalma, pontatlanságai javításra 
kerültek;

� a vízföldtani naplók távolról elérhetőek lesznek;

� a letöltés mind a megszokott napló formátumban, mind 
táblázatosan, kijelölt kutak tetszőlegesen kiválasztott 
adatainak táblázatszerű megjelenítésével megoldható lesz;

� a geofizikai mérések nem csak képszerűen, hanem későbbi 
feldolgozást lehetővé tevő formátumban (LAS-fájl) is 
letölthetők lesznek;



Fontosabb egyesületi események, ügyek

� a vízföldtani napló kiállításához szükséges adatszolgáltatás 
digitálisan történhet az interaktív képernyőn megjelenő 
kérdések megválaszolásával, adatok kitöltésével. (A 
vízkémiai eredménylapok, a geodéziai bemérési 
jegyzőkönyv, a kútvizsgálat stb. továbbra is pdf 
formátumban csatolásra kerülnek.) 

� a földtani rétegsor leírás történhet: (1) a kivitelező 
geológusa által; (2) az MBFSZ által a hozzájuk a kivitelező 
által beszállított furadékminta alapján;

� jelenleg a logikai rendszerterv készült el (műszaki 
tartalom rendben, szervezeti kapcsolódások rendben), a 
képernyőképek és tényleges napló formátum 
(visszatöltődés, térképmellékletek stb.) később kerülnek 
kidolgozásra. 



Fontosabb egyesületi események, ügyek

11. 2019. 09. 06. előadói nap tartása a Debreceni Vizsgaközpont 
Kft. OKJ-s vízkútfúró képzés keretében (OKJ 52 582 03)

� vízföldtani naplóval kapcsolatos ismeretek

� próbaszivattyúzás, kúthidraulika

� vízjogi engedélyezés menete (jegyzői engedélyek)

� karotázs- és kútvizsgálatok

� műszerkocsi bemutató.



Fontosabb egyesületi események, ügyek

12. 2019. 10. 07. (Herman Ottó Intézet) Stratégiai Partnerségi 
Megállapodás az Agrárminisztériummal mezőgazdasági 
vízgazdálkodás témában. 

� a jogalkotási tervet félévente megküldik számunkra;

� a jogszabály-tervezeteket véleményezhetjük, és részt 
vehetünk a kidolgozásban;

� bevonnak bennünket a döntéshozatal folyamatába.



Fontosabb egyesületi események, ügyek

13. 2019. 10. 31. Agrárminisztérium (Dr. Juhász Anikó 
államtitkár) a kutak fennmaradási engedélyezése tárgyú 
munkacsoportban való részvétel (öntözőkutak a lakossági 
kutaktól különválasztva, egyszerűsített kétlépcsős eljárás, 
támogatások igénybevétele, vízkútfúrói névjegyzék stb.)

14. 2019. 11. 12. előadás a Szent István Egyetemen „Díszkertek 
automata öntözése – Vízellátás kutakból” címmel (Szakály 
Áron helyett)

15. 2019. 11. 15. pályázat benyújtása a Nemzeti Együttműködési 
Alap NEA-TF-20-O-V kódú, „Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható  összevont támogatás 
2020” című pályázatára szakmai programjaink támogatására, 
korszerű egyesületi honlap kialakítására (2020. 01. 29.: 
sajnos nem nyert, várólista 748. hely)



Fontosabb egyesületi események, ügyek

16. 2019. 11. 25. közgyűlés és szakmai nap (Antal Gábor 
előadása a kutak hatékony kompresszorozásáról, a 
székesfehérvári VÍZIG-es kollégákkal - Czesznak Lászlóval és 
Erdős Attiláné Varga Györgyivel – folytatott élénk eszmecsere  
a gyűrűstér kitöltés szükségességéről, módjáról, anyagairól, 
továbbá az egycsöves kutak építési lehetőségeiről) 

17. 2019. 11. 27. bírósági ügyben segítségnyújtás 
„Költségkalkuláció készítése egy mélyfúrású kút 
(Pusztaszabolcs, K-20) mai bekerülési költségeit illetően egy 
peres eljárás kapcsán” címmel



Fontosabb egyesületi események, ügyek

18. 2019. 11. 29. előadás a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
a 2019. évi Épületgépész Nap 
Magánépítkezői Fórumán 
„Harmóniában a vízzel – Kútvíz” 
címmel



Köszönöm a figyelmet!

http://www.vizkutfurok.hu



Rózsa Attila

(Magyar Vízkútfúrók Egyesülete)

MVE – Tavaszi Közgyűlés

(Demjén, 2020. március hó 9-10.)



2019. évi tervek, célok voltak

1. folytatni az egyesületi érdekek (jó kutak, megfelelő díjak, 
egyszerűbb engedélyezés) képviseletét a jogszabály-
módosításokkal kapcsolatban összeülő kerekasztalokban, 
munkacsoportokban;

2. pontot tenni végre a kútfúrók regisztrációjára;

3. a hatóságokkal kialakított szoros kapcsolat fönntartása;

4. honlap (telefonról is elérhető legyen, aktuális legyen, segítse a 
tagjainkkal való kapcsolatfelvételt, nyilatkozatok, 
állásfoglalások letölthetők legyenek stb.);



2019. évi tervek, célok voltak

1. folytatni az egyesületi érdekek (jó kutak, megfelelő díjak, 
egyszerűbb engedélyezés) képviseletét a jogszabály-
módosításokkal kapcsolatban összeülő kerekasztalokban, 
munkacsoportokban;

AJBH kerekasztal, Agrárminisztérium munkacsoport, Stratégiai 
Partnerségi Megállapodás, vízföldtani napló megújítása

2. pontot tenni végre a kútfúrók regisztrációjára;

3. a hatóságokkal kialakított szoros kapcsolat fönntartása;

őszi közgyűlésünkön a székesfehérvári VÍZIG-es kollégák 
részvétele

4. honlap (telefonról is elérhető legyen, aktuális legyen, segítse a 
tagjainkkal való kapcsolatfelvételt, nyilatkozatok, 
állásfoglalások letölthetők legyenek stb.);

változatlan megjelenés, részleges aktualizálás, pályázat 
elindítása, de nem nyert



2019. évi tervek, célok voltak

5. tagok közös problémáinak képviselete (hatósági nyilatkozatok, 
segítség kérése);

6. közgyűléseken életszagú esetek fölvetése és megbeszélése 
(ismertető 3-5 perc, utána hozzászólások 10-15 perc) 
lehetséges témák: szakmai nehézségek, szakmai 
gyönyörűségek, hatósági, jogi előírások teljesítésének 
nehézségei, illetve arra javasolt megoldás;

7. a többit pedig hozza az élet.



2019. évi tervek, célok voltak

5. tagok közös problémáinak képviselete (hatósági nyilatkozatok, 
segítség kérése);

levél a BM-nek, egyedi segítségnyújtás jegyzők, illetve 
VÍZIG-ek felé

6. közgyűléseken életszagú esetek fölvetése és megbeszélése 
(ismertető 3-5 perc, utána hozzászólások 10-15 perc) 
lehetséges témák: szakmai nehézségek, szakmai 
gyönyörűségek, hatósági, jogi előírások teljesítésének 
nehézségei, illetve arra javasolt megoldás;

a tavaszi szakmai napon a Geo-Log és Kasza Zoltán előadása 
az izotópos szonda mentéséről, illetve Szalai László előadása a 
visontai víztelenítésről, őszi szakmai napon Antal Gábor 
előadása a kutak hatékony kompresszorozásáról, a 
székesfehérvári VÍZIG-es kollégákkal folytatott élénk 
eszmecsere

7. a többit pedig hozza az élet.



Köszönöm a figyelmet, kérem a 2019. évi 
szakmai beszámoló szíves elfogadását!

http://www.vizkutfurok.hu



Rózsa Attila

(Magyar Vízkútfúrók Egyesülete)

MVE – Tavaszi Közgyűlés

(Demjén, 2020. március hó 9-10.)



2020. évi tervek, célok

1. a létszámveszteség ellensúlyozása új – arra alkalmas – tagok 
felvételével;

2. honlap megújítása (telefonról is könnyen elérhető, olvasható 
legyen, aktuális legyen, segítse a tagjainkkal való 
kapcsolatfelvételt, nyilatkozatok, állásfoglalások egyszerűen 
letölthetők legyenek stb.);

3. aktív részvétel a vízkutas szabványok átdolgozásában;

4. aktív részvétel és az egyesületi érdekek (jó kutak, megfelelő 
díjak, egyszerűbb engedélyezés) képviselete a jogszabály-
módosításokkal kapcsolatban összeülő munkacsoportokban, 
valamint az MMK kútrendezés témájú munkacsoportjában;

5. törekvés a vízkútfúrók regisztrációjának elérésére.



Kérem a célok szíves támogatását!

http://www.vizkutfurok.hu


