
 

Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft. 

 1142 Budapest, Rákospatak u. 79/b. /: 363-5643 

E-mail: posta@geo-log.hu Internet: www.geo-log.hu 

 

 / 2 
V5 – 2016-10-04 

1 

Név: Fa-Lak-Paks Bt. Iktatószám: 159/2021 

Cím: 7030 Paks, Hősök tere 2/B Dátum: 2021.06.30. 

Adószám: 21875865-2-17 

Ajánlatkérő: Flaisz László 

Mobil: +36-20-430-5750 

E-mail: flaisz.laszlo.brenda@gmail.com 

 

Tárgy: Árajánlat Baracs 0226 hrsz. alatt levő repülőtéren létesítendő kút mélyfúrás-geofizikai 

és befejező kútvizsgálati méréseire 

 

Tervezett kút adatai: 

EOV X:172 498;  EOV Y: 640 1760   EOV Z: 122,0 

Talpmélység: -96  Várható vízhozam: 100 l/perc 

Szűrőzés várhatóan: 81–93 m között 

Csövezés: 0,0–65,0 225/200 mm GWE Budafilter, palástcementezve 

  60,0–96,0 140/125 mm GWE Budafilter PVC 
 

Mélyfúrás-geofizikai vizsgálatok 

• elektromos mérések (10 és 40 cm-es potenciál, SP) 

• természetesgamma-mérés 

• lyukátmérő- és hőmérsékletmérés 

 Ár: 180.000,- Ft + ÁFA 

Befejező kútvizsgálat 

• kútszerkezet-ellenőrzés 

• áramlás-, hőmérséklet- (folyadékellenállás- és folyadékátlátszóság-) mérés 

• kapacitásvizsgálat 3 x ½ órás hozamlépcsőkkel (hozammérés, üzemivízszint-mérés, 

folyamatos regisztrálás) 

• visszatöltődés-mérés (½ óra, maximális termeltetés után, folyamatos regisztrálás) 

• akkreditált felszíni vízmintavétel 

• akkreditált gázszeparálás 

 Ár: 240.000,- Ft + ÁFA 

Opció 1: 

akusztikus cementpalást-ellenőrzés  Ár:  20.000,- Ft + ÁFA 

 

Opció 2: 

szivattyúzás (max. 40 m, max. 250-300 l/p)  Ár:  30.000,- Ft + ÁFA 

Akkreditált laborvizsgálatok (Vízkutató Vízkémia Kft.) 
 Ivóvízvizsgálat [ivóvízkémia + nehézfém (11 elem) + TOC (összes szerves szén)]: 86.000,- Ft + ÁFA 

vagy 

 Általános vízvizsgálat [általános vízkémia + nehézfém (8 elem)]: 67.500,- Ft + ÁFA 

vagy 

 Általános vízkémia: 31.000,- Ft + ÁFA 

 

 Gázvizsgálat [oldott és szeparált gáz]: 42.500,- Ft + ÁFA 

Kérjük visszaigazolni, hogy melyik típusú vízvizsgálatot rendelik meg! 
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Opció: Vízföldtani Napló összeállítása  

 

A Napló összeállításához az alábbi adatokra van szükségük: 

• Geodézia: EOVX, EOVY koordináták, a csőtető, az aknaperem és a terepszint tengerszint feletti 

magassága (hivatalos geodéta által készített, aláírt, lepecsételt bemérési jegyzőkönyv, csatolva 

a GNSS szolgáltatást igénybevételéről szóló igazolást!), valamint helyszínrajz a területről (Ha 

szükséges, tudunk mintát küldeni); 

• A tulajdoni laphoz mellékelt térkép (1:10.000, 1:25.000, lehetőleg mindkettő!, de nem szükséges 

hiteles másolat), pontos helyrajzi szám, a kút tulajdonosának neve, mail-címe; 

• Makroszkopikus, geológus által készített furadékleírás; 

• Fúróberendezés típusa, száma, fúrási eljárás; 

• A munkálatok kezdete, vége, műszaki vezető neve és fúrómester neve; 

• Vízjogi létesítési engedély másolata 

• Fénykép a kútfejről és annak közvetlen környezetéről. 

MBFSZ eljárási díj (80–150 m-es fúrt mélységig):   81.000,- Ft + ÁFA 

Geo-Log munkadíj:  50.000,- Ft + ÁFA 
 

A mérések kiértékelésének, dokumentálásának és kiadásának rendje: 

• Elsődleges információszolgáltatás a mérés alatt, illetve közvetlen utána a helyszínen, vagy 1–2 

munkanapon belül. 

• Értékelés és dokumentálás, az eredmények elektronikus továbbítása PDF formátumban a 

Megrendelő részére a mérés után egy héten belül. 

• A Megrendelő emailben megküldi az esetleges észrevételeit (elírás vagy rossz adatközlés miatti hiba, 

szakvélemény-kiegészítési igény stb.) és — az esetleges javítás után — elküldi a teljesítésigazolást. 

• A PDF formátumú eredmények kiküldése után 3 munkanappal – észrevétel vagy teljesítésigazolás 

hiányában – a munka teljesítettnek tekintendő, és a Geo-Log Kft. kibocsátja a számlát. 

• A végső dokumentációt (a kért példányszámban) a számla kiegyenlítése után küldjük ki 

Megrendelőinknek, kivéve a Vízműveket és azon Megrendelőinket, akik az utolsó 3 alkalommal 

határidőre kiegyenlítették a számlájukat. Ők a végső dokumentációval együtt kapják meg a számlát. 

 

Kérnénk, az írásbeli megrendelésnél a (tervezett) kút pontos nevét és helyrajzi számát 

szíveskedjenek megadni. Amennyiben a mérések elvégzése után kell az alapadatokon vál-

toztatni – az alvállalkozónk (Vízkutató Vízkémia Kft.) és a Geo-Log Kft. is – 5000–5000 

forint javítási díjat számít fel. 

Az ajánlat a kiadástól számított 3 hónapig érvényes. 

Amennyiben megrendeli a vizsgálatokat, kérjük, tételesen jelölje meg, mely munkákat kívánja 

elvégeztetni!  

 

Budapest, 2021. június 30. 

Üdvözlettel: 

  
 Szongoth Gábor 

 ügyvezető 

 földtani szakértő  

 (általános földtan, geofizika,  

 geotermikus energia szakterület) 


