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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2015.06.10. MMK (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

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

det, mellyel a jelenlévők egyetértenek. 

 

Napirend: 

1. Vízügyi üzemeltetési mérnök BE szak előterjesztésének véleményezése. 

ZL: Összefoglalja a „Vízügyi üzemeltetési mérnök alapképzési szak létesítési kérelem” című 

dokumentumhoz kapott észrevételeket. (1. sz. melléklet) 

Az üzemeltetési mérnök szak képzési tartalmának azonosításához bemutatja az építőmérnök 

szak órahálóját (tantárgyak, óraszámok, kreditek), amelyben elnevezés szerint azonosítva el-

helyezte az üzemeltetési szak tárgyait. (2. sz. melléklet) 

A jelenlévők között részletező párbeszéd alakult ki az alábbi kérdések körül: 

 Tervezett szakirányok (szakképzettségek) és elnevezésük, 

 Üzemeltető mérnök lehetséges jogosultságai, 

 Építőmérnöki szakmai alapozó tárgyak hiánya, 

 Üzemeltetési ismeretkörök teljessége, 

 Képzési folytatások (MSc?) lehetőségei 

A beszélgetést összefoglalva a jelenlévők között az alábbi három fő kérdésben alakult ki 

egyetértés: 

1. Az Eötvös József Főiskola szak létesítési kezdeménye feltétlenül támogatandó. 

2. Az üzemeltetési mérnökök a jelenlegi követelmények alapján majd tervezői, szakértői 

jogosultságot nem kaphatnak. 

3. Javasolják a képzést előkészítőknek, hogy további magas szintű üzemeltetési szakmai 

tartalmakkal (pl.: fürdők, öntöző rendszerek üzemeltetése, műszaki szabályozások) 

töltsék fel az órahálót. 

Fentiekhez további észrevételeket várunk a jelen- és távollévőktől egy héten belül. 

 

2. Napirend: 2015. évi FAP pályázat tartalma 

RGy: IF és NZ közös javaslataként a meglévő műszaki szabályozási kiadványok a tervezők 

által segédletként is használható jegyzékének összeállítása. 

Jelenlévők az javaslattal egyetértenek. 

RGy: Személyes javaslata az ált. iskolai földrajz természetismeretek tankönyveiben a vízgaz-

dálkodási tartalom átvilágítása és módosítási javaslatok összeállítása. 

Jelenlévők a javaslat továbbvitelét javasolják. 

 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakcsoport ügyrendjét jelenlévők tanulmányozták, tar-

talmával egyetértenek. 

 

4. Őszi kibővített elnökségi ülés időpontja, helye, témái: 

Helyszín javaslat Miskolc, témakör aktuális, globális vízgazdálkodási vonatkozások, előadó 

Szöllősi-Nagy András. További helyi, napi téma is bemutatásra kerülhet. pl.: Ukrán-magyar 

közös monitoring. 

Időpont szeptember utolsó, vagy október első péntek – szombat napjai. 

BK: Somlyódi Balázs korábbi meghívását szükséges megismételni. 

IF: Visszavont szabványok: Fürdővizi vizsgálatok és fogalom meghatározások. Visszavonásra 

tervezett az öntöttvas aknafedlapok tárgyú. 

 

5. RI MMK alelnök tájékoztat az aktuális ügyekről. MHT most megerősített elnökségével 

célszerűnek tartja az aktuális közös ügyek áttekintését, ennek koordinálására kéri a tagozatot. 
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A tagozatok számára az önálló véleményformálás és ennek állásfoglalás formájában nyilvá-

nosságra hozatala továbbra is fennáll. 

MHT Vándorgyűlés (Szombathely) előkészítése során a Vas Megyei Mérnökkamara és az 

MHT között az előadások továbbképzési elismerése ügyében együttműködés alakult ki. 

FAP pályázatok elbírálására alakult 5 fős szakértői testület tagja Vasziljevics-Sömjén György. 

 

RGy: Szakmai továbbképzési rendszer jelenlegi formájában a konferenciák továbbképzési 

megfeleltetésének gyakorlata kialakulni látszik. Ennek egyik jó példája Szombathely. 

 

 

6. Egyebek 

 

 

RGy:  

Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 

 

mailto:rewebt@t-online.hu
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1. sz. melléklet 
Észrevételek az Eötvös József Főiskola „Vízügyi üzemeltetési mérnök” alapképzési szak létesítési 
kérelméhez 
 
1. A tervezett szak hiányt pótol, mert bevezetésének eredményeként meg lesz az alapja az 
üzemeltetési és fenntartási mérnöki jogosultság bevezethetőségének a már működő vízmérnöki ter-
vezési és építési jogosultságok rendszerébe. Ezzel teljessé válna a vízi létesítmények tervezési, épí-
tési és üzemeltetési folyamatának műszaki szabályozhatósága. (IF) 
 
2. Szakképzettség megnevezése: a két tervezett szakirányhoz (önálló szakképzettséget ered-
ményező képzés) illeszkedően két eltérő elnevezés szükséges. Megfontolandó a „vízi közmű üzemel-
tető” kifejező, közismert elnevezés megtartása mellett, a „területi vízgazdálkodó” helyett a „vízrende-
zési létesítmény üzemeltető” vagy a „területi vízgazdálkodási létesítmény üzemeltető” használata. (A 
rövidebb elnevezés általában jobb!) (ZL) 
 
3. Tartalmi kérdések: a szövegben a tervezett oktatási szakterületek között, egyértelműen meg-
nevezve szerepeljenek: (IF) 

 a jogi és műszaki szabályozások, 

 a vízügyi építési termékek használata, 

 a monitoring rendszerek működtetése szakterületek. 
 A tantárgyak felsorolásában a „Vízjog” és a „Gazdasági jog” szerepel, a másik két tétel nem. 
 
4. A tervezett specializáció az elméleti és gyakorlati ismeretek közötti súlypont eltolásával (gya-
korlati ismeretek túlsúlya felé) a mérnöki áttekintő képességet csökkenti. Az üzemeltetési ismeretek 
munkahely-specifikusak, igazán ott lehet megtanulni, ennek tanítására kevés gyakorlati ismerettel 
rendelkező oktató van. (KE) 
5. Mind a viziközmű, mind a vízügyi ágazat régi igénye a vízügyi mérnökképzés gyakorlatiassá-
gának fokozása, a diplomások érdemi hadrafoghatósági idejének rövidülése. Ebben a tekintetben 
jelentős előrelépés várható a duális képzés felfejlődésétől. Szükséges ugyanakkor megtartani azokat 
a mérnöki alapokat, amelyekkel az EJF-ben képzett építőmérnökök rendelkeznek. (MÁ) 
 
6. Nem a szak létesítése, hanem tartalmi feltöltése a kérdés. (ZL) 
 
Baja, 2015.06.09. 
 
 Összeállította: 
 
 
 Zellei László 
 

 

 


