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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2015.09.11. MMK fsz. 24. (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

Napirend:  

1. A tagozat 2015 évi munkaterve.  

2. A tagozatok szerepe a MMK szakmaiságában.  

3. A MMK 2014 – 15 cselekvési terve  

4. Egyebek 

 

1. A tagozat 2015 évi munkaterve. 

Elnökségi ülések minden hónap második szerdáján (kivéve július, augusztus) 

Kibővített elnökségi ülés: 

 Tavaszi: Budapesten, április végén. Szakmai téma: a vízgazdálkodás 2014 20 fej-

lesztési tervi, felkérni Somlyódi Balázs OVF főigazgató, akinek ez lenne a „bemu-

tatkozása” is.  

 Őszi: a Vas megyei MK meghívására később meghatározandó helyszínen, október 

első fele. Szakmai téma:  a megatrendek a vízgazdálkodásban, a vg. nemzetközi 

kapcsolatai, felkérni: Szöllősi-Nagy András 

 

Szokásos tárgykörök: véleményezések, részvétel a választmányi stb. üléseken, szakértői 

testület működtetése stb. 

 

Vezető témák:  

 A szakcsoportokkal való kapcsolatok erősítése (egy – egy szakcsoport meghívása 

elnökségi ülésre; a csökkent aktivitású (Szabolcs, Somogy) szakcsoportok dinami-

zálása; hiányzó szakcsoportok – Heves -  megalakítása; programot csinálni a szak-

csoportokkal való személyes, találkozásra, az illetékes megyei kamarák bevonásá-

val.  

 Szabvány, műszaki előírás: Ivicsics F. kolléga által készített előkészítő anyagot 

megtárgyaltuk, annak lényegével egyet értettünk (szükségesség, nincs kapacitás 

ennek gondozására a vízgazdálkodásban, nincs forrás). A hagyományos, és nyoma-

iban még meglevő műszaki szabályozás újjáélesztése során elsőbbséget élvezzenek 

az EU fejlesztések feltételeinek teljesítésére irányuló módszertani segédletek, jó 

gyakorlat útmutatók. Jelentősége a közbeszerzések során a műszaki egyenértékű-

ség, mérhetőség, követelmények meghatározása területén. A tervező és szakértő 

kollégák ismereteinek, fogadókészségének a bővítése, az alkalmazás oldalán - okta-

tás.    

A feladat végrehajtásához megnyerni a bökényieket, különösen a MAVÍz-et, majd 

javasolni az OVF Tudományos Tanácsának, hogy kezdeményezze e területtel való 

erőteljesebb foglalkozást. 

 

2. A tagozatok szerepe a MMK szakmaiságában. Az általunk kezdeményezett folyamat keze-

lésére elnökségi munkacsoport alakult. A munkacsoport által kért tájékoztatást adjuk meg.  

 

3. A MMK 2014 – 15 cselekvési terve. A megbeszélésen az alábbi észrevételek fogalmazód-

tak meg:  

Az I. pillér 5. pontjában „Az építésügyi eljárás….” helyett javasoljuk a „ kamara tagjainak 

tevékenységét érintő közigazgatási eljárások…” kifejezést. Ez a változtatás kiterjeszti a 

feladatot a más szakágazatok engedélyezési eljárásaira, a környezetvédelmi és egyéb ha-

tásvizsgálatokra.  
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Szükségesnek tarjuk az I. pillér kiegészítését egy új, 8. ponttal, amiben a MMK kezdemé-

nyezi az EU által támogatott fejlesztések EU-s feltételeinek az összegyűjtését és módszer-

tani segédletek kidolgozását ezek megfelelő figyelembe vételéhez a műszaki tervezésben. 

E javaslatunkat indokolja, hogy az új fejlesztési ciklusban számos olyan feltételt kell tel-

jesíteni (feltárni, bemutatni) ami a műszaki tervezés részét képezi. Ilyen például a már ko-

rábban is ismert Natura 2000 hatásbecslés, vagy a VKI 4.7 teszt. Ugyanakkor több olyan 

új követelmény is megjelenik, aminek a puszta értelmezése is dilemmát jelenthet a min-

dennapi tervezési feladatok között, pl: kistározó többek között olyan helyen építhető, ahol 

az „érintett víztest a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb 

minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt”…. Látni kell azt is, hogy az ilyen tí-

pusú követelmények nem kizárólag a vízilétesítmények esetében fordul (-hat) nak elő. 

A II. pillér 7. pontjában foglalt feladatnál a törvények, kormányrendeletek és egyéb jogsza-

bályok… létrehozásában való közreműködés mellett hasonlóan fontosnak ítéljük a szak-

politikák megfogalmazásában és karbantartásában való közreműködést.  

A II. pillér 9. pontjában van kiemelve a kamarát és tagságát érintő jogszabály tervezetek 

szakmai véleményezése a tagozatok közreműködésével. Úgy ítéljük, hogy a tagozatok 

közreműködése szinte minden programpont esetében indokolt.  

A II. pillér 10. pontjában szereplő „építésügyi ellenőrzés” kifejezés esetében is megfonto-

landónak tartjuk, hogy az más szakágazatokra is értelmezhető legyen. 

A III. pillér 1. pontját illetően a Továbbképzési Szabályzat sürgős intézkedést igénylő mó-

dosításai a Tagozatunk támogatásával is megtörténtek. Ugyanakkor több kérdés még tisz-

tázásra vár, pl. a szakmai egyesületek konferenciáinak megfeleltetése szakmai tovább-

képzésként, amelyek akár a Továbbképzési Szabályzat módosítását is igényelhetik. 

A III. pillér 3. pontjának lényegével egyet értve javasoljuk, hogy a mondatban a „kialakítá-

sa” kifejezés helyett „kiterjesztése” legyen.  

A Függelék 1 pontjának kiegészítését javasoljuk, „ A tagozatok tevékenységének áttekinté-

se a szakmaiság erősítésére.” 

A Függelék 7. pontját illetően megjegyezzük, hogy a MMK honlapján szereplő közhiteles 

adatbázis okostelefonról ma is korlátlanul elérhető. 

Az észrevételeket küldjük meg Elnök asszonynak. 

 

4. Egyebek: 

A tagozat képviseltesse magát Dr. Mecsi József temetésén és fejezze ki a részvétét a csa-

ládnak.  

Jóváhagytuk, hogy Fekete Sándornéval, a 2014 évi tevékenységéért (tagozati pénztár keze-

lése, bizonylatok nyilvántartása, elszámolás a MMK könyvelésével) 200.000.- Ft összegű 

szerződést kössünk. 

 

Összeállította: Reich Gyula  

 


