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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2015.03.11. MMK fsz. 24. (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

Napirend:  

 

RGy: Köszönti a megjelent elnökségi tagokat, kimenti a távollévőket és ismerteti a napiren-

det, mellyel a jelenlévők egyetértenek. 

 

Előzetes napirend: 

1. A 2015 évi munkaterv véglegesítése. 

2. Szabvány ügyek (lásd még Nagy Pista javaslatát, amit korábban szétküldtem) 

3. Szakcsoportokkal való kapcsolattartás (ez és az előző a februári elnökségi ülésünkön 

elhatározottak tovább folytatása).  

4. Szakmai továbbképzések 

5. Kitüntetési javaslatok az Év Mérnöke Aranygyűrűre, Tiszteleti Tagságra, Zielinszki 

díjra, megyei kamarai örökös tagságokra.  

6. Jelölt állítási javaslatunk a MMK Elnökségi tagjára, valamint  Felügyelő Bizottságá-

nak a tagjára. Javasolom tanulmányozzátok át a csatolt jelöltállítási felhívást. Úgy tűnik 

ugyanis, hogy csapdában vagyunk: a szabályzat szerint jelöltet tagozati taggyűlésen állítha-

tunk.  Hi: ápr. 15. Össze tudunk addig hívni tagozati taggyűlést, ha vagy nem, akkor lemon-

dunk erről a lehetőségről?? Ezt az időbeli ellentmondást szerintem jeleznünk kell majd az 

elnökségnek! 

7. Egyebek 

 

Tárgyalás az előzetestől eltérő sorrendben 

5. Kitüntetési javaslatok 

Év Mérnöke Aranygyű: Huszár László (időszerűség, Szamos-Kraszna tározó főműtárgya, és 

korábban több tiszai vésztározó vízbeeresztő műtárgy terve) Kertai István (VTT koncepció és 

üzemelési szabályzat) kialakítása, neve merült fel az előzetes egyeztetéseken 

NI: Huszár Lászlót támogatja 

Szavazás eredménye: javasolt Huszár László 

II: Holland Delta-terv mellet a VTT megvalósítása azzal összemérhető jelentőségű 

 

Zielinszki díj: Előzetesen Dulovics Dezsőné merült fel,jelenlévők által javasolva 

 

Tiszteleti tagság: Elvárás, hogy ne legyen kamarai tag, de olyan személy, aki a mérnökség 

mellett jelentős tettekkel ált ki. 

Előzetesen Áder János és Kőrösi Csaba neve említhető, mindketten a víz szerepének felérté-

kelődésében jelentős víz-diplomáciai szerepet játszottak 

IF: Javaslata Szígyártó Zoltán 

RGy: Korábbi években díjazottak között számos (8/14) alkalommal szerepelt vizes mérnök 

Szavazás: 

Körösi Csaba 6 szavazattal javasolva 

Szígyártó Zoltán 5 szavazat 

 

6. Javaslat MMK Elnökségi tagjára, valamint  Felügyelő Bizottságának a tagjára 

Az Elnökség az alábbi javaslatot adja:  

MMK Elnökségi tag: további egyeztetést tartunk és kör e-mailben egyeztetjük 

Felügyelő Bizottsági tag: Baross Károly javasolva 

 

Nem Elnökségként, hanem tagként közösen kezdeményezett javaslatok: 

Budapesti és Pest Megyei MK Elnökségi tag: Szakasits György javasolva 
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CFelügyelő Bizottsági tag: Forstner Miklós javasolva 

 

 

4. Szakmai továbbképzések 

RGy: Írott eljárásrendet kaptunk, más tagozatok által tervezett témasorokból (kínálati lista) 

elkészült, tagozati ajánlást kell összeállítani. Előzetesen ajánlható témák: 

Uszodai vízkezelés 

Alapozás tervezés 

Talajvizsgálatok, helyszíni vizsgálatok 

Építési termékek betervezése… 

Geoműanyagok felhasználása 

Mélyépítési szigetelések 

Beton, betonépítés 

II: Véleménye szerint túl széles témakörök, nem tudható a tényleges tartalom 

RGy: A törzsanyagok ismertében hozzuk meg az ajánló döntést 

 

2. Szabvány ügyek 

NI: Ne a vízügyi szakmai vezetés kezében legyen a kérdéskör irányítása, a szükséges kapaci-

tások a MK-ban vannak jelen.  

IF: Egyik kérdés, hogy a vízügyi ágazat foglakozzon-e szabványosítással? 

Másik, hogy mely területeken készüljenek új szabványok?  

VSZK visszaállítása idejétmúlt, ugyanakkor az OVF-nek legyen szabványügyi referense. 

RGy: Az ágazatban súlyos a jó szabványok hiánya. OVF Főigazgató egyetértésével EU kon-

form útmutatók készüljenek. 

2015-ös belső pályázatban az ügy megoldási javaslatát tervezzük kidolgozni. Ennek keretében 

az OVF adjon megbízást a kamarának az EU útmutató kidolgozására. 

BK: OVF létszámhiánya miatt a koordinációs szerep nem megvalósítható. Várható főigazga-

tó-helyettesi műszaki titkárság létrehozása, amely ezt a feladatot (is) felvállalhatná. 

RGy: Az ügyben elindítandó kezdeményezés kidolgozását vállalná a Tagozat. 

II: Az előrelépés sürgető, a jelenleg tárgyalt vidékfejlesztési programban még elhelyezhetőnk 

tartja a probléma megoldását. 

RGy: NI javaslatában elsőnek a viziközmű szakterületet javasolja. A MAVÍZ egyetértésével a 

2015-ös FAP alapból tervez erre erőforrást biztosítani. 

Előzetes témavázlatot II-től kér, amellyel az OVF-nél el lehet járni forrás ügyben. 

DD: hasonló előterjesztést tart indokoltnak szennyvíztisztítás terén.  

RGy: Lehetséges további ez irányú lépéseket napirenden tartjuk. 

MP: Közbeszerzés szakmai alkalmassági feltételeinek kidolgozása az új közbeszerzési tör-

vény előkészítésével összefüggésben. 

Javaslata, hogy az alkalmasság kamarai megítélése kizárólagosan elfogadott legyen, ameny-

nyiben a kamara szervezetek szakmai alkalmasságának minősítését felvállalja.  

Referencia megítélésének kérdésköre sem tisztázott.  

SzGy: A szervezet alkalmassága az alkalmazottak egyéni alkalmasságából tevődik össze. 

RGy: A szervezet minősítése iparkamarai kompetencia, tartsuk távol magunkat ettől. 

MP: Minősített ajánlattevők jegyzékének előállítása várhatóan nem kerülhető majd meg. 

Előterjesztésében megjelölt kérdésekhez javaslatokat kér. 

1. Különösen gyakorlott cím 

Elnökségi álláspont, hogy nincs kapacitásunk a megalapozott vizsgálatra.  

 

2. Referencia helyett műszaki egyenértékűség igazolása 

Elnökségi álláspont, hogy résszakterületek tekintetében a vízföldtan és vízanalitika szétvá-

lasztása indokolt. 

További javaslatokat e-mailben kérünk. 

 

3. Leggazdaságosabb projekt megvalósítási ajánlat kiválasztása 
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IF: Szervezet minősítésre a Kamarát nem tartja alkalmasnak. A személyek szakmai teljesít-

ményeinek megítélésével annál inkább foglalkoznunk kellene. Ennek felépítése idő és erőfor-

rás igényes feladat. 

RA: Szervezet minősítésben álláspontja hasonlóan elutasító. Ugyanakkor mintaként műszaki, 

pénzügyi teljesítési adatok közhiteles adatbázisát ajánlja. 

MP: A szakmai referenciákban nagyságrendi (kapacitási) szintek kialakításának indokoltságá-

ra kérdez. 

 

1. Munkaterv 

Jelenlévők által egyhangúan elfogadva,az emlékeztető mellékleteként kiküldésre krül. 

 

Egyebek: 

RGy: RA-t kéri az építésellenőrzési eljárások egyszerűsítése témában MK workshop hozzá-

szólásra.  

RI: Az alelnöki testület a 2015. évi tagozati FAP javaslatokat elfogadta, a kapcsolódó számlák 

benyújthatók. 

Elnök Asszony elvárása, hogy az MK vezetőség munkájának eredményeit határozottabban 

kell kommunikálni a tagok felé, különösen a jogszabályalkotásban részvételt. 

 

RGy: Közigazgatási felelősségű feladatok (Minősítő Bizottság munkája) teljesítését megfelelő 

térítés nélkül nem tartja jogosan elvárhatónak. 

Fővárosi vízgazdálkodási stratégia várható elkészítését említi. 

TVT-k újjáalakulásával kapcsolatban résztvevőnek a megyei szakcsoport vezetőket ajánljuk. 

A részvízgyűjtő tanácsokban továbbra is fenn kívánjuk tartani az elnökségi tag részvételeket. 

 

SzGy: Budapesti és Pest Megyei MK vezetőségválasztása várhatóan április 8-án lesz. Megkö-

szöni a Tagozat elmúlt ciklusokban kifejtett együttműködését. 

 

RGy:  

Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 


