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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2015.09.09. MMK (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

RGy: Köszönti a megjelent elnökségi tagokat, a létszám örvendetes módon közel teljes, és 

ismerteti a napirendet, mellyel a jelenlévők egyetértenek. 

Napirend: 

1. beszámoló az elmúlt elnökségi ülés óta történtekről 

2. az őszi félév teendői (FAP, 2016 évi oktatási témák, egyebek) 

3. a várhatóan október 1-2 –i kibővített elnökségi ülés előkészítése 

 

1. napirend: Beszámoló az elmúlt elnökségi ülés óta történtekről 

RGy: Kiemelkedő nyári esemény a fejlesztési projektek monitoring bizottságába delegált ka-

marai szakértő (Nyári Pál) munkájának eredménye.  

NFP Iroda magához vonta a projektek irányítását (konzorcium vezető, projekt menedzsment) 

ez a vidékiek esetleges kiszorulását vetíti előre. Hasonlóképpen az előkészítési forrás (5%) 

maximálása is problémás. A Tagozat képviselői észrevételezték (elsősorban KL és SzD) a 

fenti problémákat, amely visszajelzésre került a monitoring bizottság felé. 

KL: SZD-vel és másokkal közösen összeállított észrevételek megfogalmazták az aggályokat, 

ugyanakkor a kezdeti tapasztalatok azok megalapozottságát igazolták. 

ZP: A vállalkozások szervezése szakmán kívüli körök kezébe kerül, a tervező mérnök szerepe 

beszűkül. 

RI: RGy kérdésére válaszolva az észrevételek érdemi kezeléséről nem tud beszámolni, meg-

erősíti a fentieket. 

A KEHOP vizes érintettségű kiírásaival kapcsolatban tett észrevételeket, a közbeszerzésre és 

a tervezési folyamat,az engedélyes és ettől lényegében eltérő műszaki megoldásokat tartalma-

zó kiviteli tervekkel kapcsolatos tervezői felelőségre vonatkozóan. 

RGy: Az ágazati fejlesztési források beszűkülése látszik. 

RI: Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Kamara valamennyi jogszabály előkészítésben ér-

demi szerepet kapott, a végeredmények (szavazás) ezt esetenként felülírja. Az Elnökség ezen 

a területen aktív. 

RGy: Javasolja, hogy a problémafelvetést tartsuk napirenden, a mai megbeszélés jegyzőköny-

vével együtt eljuttatja Főtitkár úrnak. 

 

Másik jelentős nyári téma a bürokrácia csökkentése felé ható szándékú jogalkotási kezdemé-

nyezés, amely a szakértői státusz bejelentéssel jöjjön létre. Az elnökség ezzel kapcsolatban 

egységesen, részletesen indokolva erős aggályokat fogalmazott meg. 

RI: A Főtitkárság ezzel kapcsolatban részletes, indoklást is tartalmazó levéllel fordult a Mi-

niszterelnökséghez. Választ mostanáig nem kapott. 

RGy: Első napirendet felkérdezés után lezárja. 

 

2. napirend: Az őszi félév teendői (FAP, 2016 évi oktatási témák, egyebek) 

RGy IF-et kéri fel a 2016 évi oktatási témák előzetes összeállítására 

Előzőleg tárgyalt kérdéshez (szakértő jogosultsági feltételek) kapcsolódva elmondja, hogy a 

szabályozás módosulása várható, amikor a módosításra, korszerűsítésre is lehetőségünk nyíl-

hat. 

Kérdés, hogy tudunk-e és éljünk-e ezzel a lehetőséggel? Tudunk-e a jelenleginél jobb javasla-

tokat adni? 

RA: Rendet tenni érdemes lenne. 

NI: A változás kezdeményezése helyes, annak eredménye és sorsa ugyanakkor kérdése. Tart a 

jelenlegi helyzet esetleges romlásától is. 
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RGy: A munka kezdődjék kör e-mailben összegyűjtött előzetes javaslatokkal, amelyek a vál-

toztatásra javasolt pontok körét tárják fel. Probléma lista pl.: részterületek köre, minősítési 

folyamat tartalma, műszaki ellenőrök szakmai továbbképzési helye, stb. 

KE: Probléma feltárással egyetért. Tervezési díjszabás készítése folyamatban van, (HOAI 

Bizottság) december végére elkészül. Annak eredményéhez igazodást javasol.  

RGy. A probléma feltárást lefolytatjuk, két héten belül kéri a leveleket. 

IF: A frissen megjelent 1567/2015 (IX.4.) számú kormányhatározatban az építésügyi szabá-

lyozás megváltoztatására feladatokat fogalmaztak meg, az MMK nem szerepel a résztvevők 

között. 

RGy: Második napirendet lezárja 

 

3. napirend: 

RGy:  

Korábban elfogadtuk IF és NZ javaslatát az ágazati szabályozási kiadvány jegyzék elkészíté-

séről, forráspályázatunk sikeres. 

IF: A munka folyamatban van, szeptember végére munkaközi anyagot kell átadniuk, teljesíte-

ni fogják. Korábban ezek öt csoportba sorolva voltak kezelve. Az anyagok tartalmi hozzáfér-

hetősége kérdéses, egyesek az MSZT kezelésébe kerültek, ott hozzáférhetők. A helyzet átlát-

hatóvá tétele jelen megbízás keretében nem vállalható. 

RGy: 2016 évi oktatási témák jegyzékének összeállítását a kibővített elnökségi ülésre tervezi 

előterjeszteni. 

Kéri a 2014 és 15 évi témafelelősöket javaslataik megküldésére. Határidő: 2 hét. A javaslat 

lényege: aktuális és fenntartandó-e a téma 2016-ban? 

Elnökség áttekintve a javaslatokat, azt kiegészítheti, módosíthatja, jelentős bővítés (rész szak-

területenként 5-6 téma) nem látszik indokoltnak. keret jellegű és helyi aktualitásokat tartalma-

zó javaslatokat kér. 

RA: A 2015 évi téma listát javasolja használni. A témakörök számának állandóságát javasol-

ja, cserével történjen a módosítás. 

DM: Látható fejlesztési tervekben megtestesülő szakterületek nagyságrendjének megfelelő 

téma arányokat javasol. 

RGy: Egyetértve az elhangzottakkal, a tervek ismeretében ezt az összhangot meglévőnek tart-

ja. 

RI: Úgy látja, hogy a képzési díjakból származó bevételek a képzések fejlesztéséhez korláto-

zott forrást nyújtanak. 

 

4. napirend: 

Egyebek 

RGy: A Titkárság megkeresésére az egyes szakértői bizottságokba javasolt tagok névsorainak 

frissítését kéri. Erre a Tagozatok vezetőit kéri fel. A módosítások helyben is történtek. 

Ift Miklós a Somogy megyei Szakcsoportban a jövőben aktív szerepet kíván vállalni, így a 

kibővített elnökségire meghívót kap. 

RA: AKG előírásokból származó szakmai kérdések. 

A szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezése fellendülőben van, ennek a jelenleg készülő 

előírások gátat szabnak, a támogatásból kizárva az elhelyezést. 

Kéri a Tagozatot véleményének megfogalmazására. Jelenlévők a felvetéssel egyetértenek. 

DD: Ez ellentmond pl.: a Nemzeti Vízstratégiában leírtaknak is. 

II: Egyetértve a szennyvízelhelyezéssel összefüggő véleményekkel, hiányolja az előírásokból 

a VGT-nek megfelelés támogatását. A VGT integrációjának elmaradása számos hátránnyal 

jár. 

RA: Vállalja, hogy a Bökényieknek szóló csatlakozási kérést megfogalmazza. 

RGy: Víziközmű szakterület továbbképzési anyagainak kidolgozását az építési szakterülethez 

(településrendezés) utalta, tagozati véleményezés és észrevételezés fenntartása mellett. 

 

Kibővített elnökségi ülés október 1-2. 
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Előkészületek történtek, Észak-magyarországi térség, Miskolc környezete, helyszín keresése 

folyamatban. (Sárospatak, Bodrog Hotel) 

Napirend terv:  

Előadó lesz Szöllősi Nagy András Globális vízveszély témájú előadásával, továbbá tervezett 

és egyeztetés alatt van Somlyódi Balázs aktuális vízügyi feladatok témájú előadásával. 

Házigazdaként Rácz Miklós a térségi vízgazdálkodást mutatja be. 

A délutáni program saját ügyeink megbeszélése. A Tagozat szakcsoportonként 3 fő részvéte-

lét fedezi. (2 ágyas szoba reggelivel 6500 Ft/fő, ebéd 3000 Ft) Előző nap érkezés lehetséges. 

Jelen lévők az előkészítést elfogadják. 

RGy: megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 

 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 
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