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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2015.12.09. MMK (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

RGy: Köszönti a megjelent elnökségi tagokat és ismerteti a napirendet, mellyel a jelenlévők 

egyetértenek. 

 

Napirend: 

1. Beszámoló a Választmányi ülésről. 

2. A közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló vízilétesítmények előkészítésé-

re, tervezésére és lebonyolítására vonatkozó egységes módszertan kialakítása. 

3. Személyi kérdések: Eisert Laci személyes okokból kénytelen megválni az alelnöki posztjá-

tól. 

4. Egyebek, közte 2015 beszegése… 

 

1. Napirend: Beszámoló a Választmányi ülésről (részben összevonva a 2. napirendi ponttal) 

RGy: Tájékoztat a választmányi ülés helyszínéről (MTA Mátraszentlászló) az MMK Elnök-

ség éves beszámolójának tartalmáról. 

 Kormányzati kapcsolattartás és egyeztetések, jogszabályok előkészítése pl.: közbe-

szerzési trv. változásai 

 Mérnöki munka szerepe a fejlesztések folyamatában (Építészeti Tervezési és Mérnöki 

Szolgáltatási Rendszer) 

MP: Támogatja a közbeszerzés módszertani fejlesztését, ugyanakkor elmondja, hogy a jog-

szabályi fejlődést (50% az ár) nem követte időben a második 50% figyelembe vételének mód-

szertani fejlesztése, ezért jelenleg pozitív eredmény nem látszik. 

VM: Ellentmondás látszik a közbeszerzési trv. és az építési trv. előírásai között, abban a te-

kintetben, hogy ez utóbbi által meghatározott minőségeket, a közbeszerzési eljárásban nem 

lehet fenntartani. 

RGy: Mit tudunk tenni? Milyen mozgásterei lehetnek a szakmai szervezeteknek? 

MP: Mozgástér van, a szakmai szervezetek, mint említette késésben vannak. A kialakult sza-

bályozási űrt jogász szemlélettel fogják betölteni. 

RI: Társadalmi tevékenységi körbe nem beilleszthető volumenű munkára van szükség. A 

Kamara keresi a forrásokat, de ezek hiányában a munka valóban lassan halad. 

RGy: Javasolja KE munkájának folytatását (Beruházási kódex - folyamatirányítás) át és tá-

mogatását, javaslatokkal és az elkészült anyagok véleményezésével. 

Kéri a jelenlévők észrevételeit 1 hetes határidővel. 

RGy: Közvetíti az Elnökség felé a rossz irányba mutató folyamatokról kialakult véleménye-

ket, erős kapcsolatot tartva az OVF-fel.  

VM: A pályázat előkészítési költséghatár alacsony értéke a kisebb összes forrásigényű beru-

házások megvalósulása (rendszerbe kerülése) ellen hat.  

RGy: Valóban hatalmas pályázati darabszámokról van szó.  

BK: Vállalja a TVT-k felé történő kapcsolatfelvétel és fenti tárgyú együttműködés előkészíté-

sét. 

DD: MASzESz-nek van kidolgozott életciklus-elemzés módszertana a vízellátás-csatornázás 

területére, jelenleg oktatási felhasználásban. Vállalja a közvetítést a már meglévő anyagok 

bővítése ügyében. (Lásd: Kbt. előírásainak megfelelő anyagok előállítása) 

 Együttműködési pillér 

Számos társadalmi és kormányzati szervet, intézményt felsorol, amelyekkel együttműködési 

megállapodáson is alapuló kapcsolatok zajlottak. 

Jogosult tervezők, szakérők működésének szakmai ellenőrzése, jelenleg jogilag nem megala-

pozott. 
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RA: Az építésfelügyeleti eljárásban szereplő kamarai biztosok erre lehetőséget nyújthatnak, 

jelenlegi szerepük bővítésével. 

 Továbbképzési rendszer áttekintése 

RGy: Szakmai és általános jogi területekre tehetünk javaslatot. Amennyiben a környezeti ha-

tásvizsgálatokra vonatkozó jogi részt átemelnék az általános blokkba, úgy a szakmai részre 

több idő maradna. 

II:.A közeljövőben ennek megvalósulására nem lát lehetőséget. Továbbá, jellemzően a ma-

gyar jogszabályokat oktatják, miközben az EU joganyagokat használjuk. pl.: VKI.  

MP: Javasolja felvenni az e-naplózást és más e-eljárások szakszerű oktatását. 

RA: E-napló képzés önálló, gyakorlatias formájának megtartását javasolja. 

RGy: Összefoglalóan:  

A jelenlegi témajavaslatokon nem kívánunk változtatni. Az EU követelmények maradjanak a 

szakmai blokkban, kontaktórákban szükséges gondolkodni, továbbá az e-napló legyen önálló 

kötelező oktatási téma. 

 Kamarai tudás hasznosítása a pályázati rendszerekben 

MP: Pályázati folyamatokban a Kamara beavatkozó (RA: ügyfélként léphet be) szerepet ka-

pott. Ennek intézményesítésére szükség lehet. 

RI: Jelenleg bejelentések alapján működik. 

 

3. napirend: Személyi kérdések 

RGy: EL személyi, családi, egészségi okokból kénytelen megválni az elnökségi tagságtól. 

Indokai természetesen elfogadhatók. Javasolja a póttagok köréből DD teljes jogú elnökségi 

taggá nyilvánítását. A jelenlévők ezzel egyetértenek.  

Alelnöknek MP-t javasolja, a jelenlévők teljes egyetértésével. 

Bejelenti, hogy a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnökévé Palotásné Kővári Terézt választot-

ták. 

Bejelenti továbbá, hogy megalakult a Heves Megyei MK vízépítési és vízgazdálkodási szak-

csoportja, Vendrei Mária szervező vezetésével. Ez egyben a megyei szakcsoporti tevékenység 

fejlődésének további jelei közé is beleillik. 

 

4. napirend: Egyebek 

Tájékoztatást a bajai mérnökképzés átszervezéséhez adott tagozati észrevételekről. 

Szabványok és más műszaki szabályozások ügye. Elsőként lista készül. 

IF: A további lépésekre NZ-vel egyeztetett programot állít össze.  

RI: MMK Elnökség korábbi programhoz adott véleményét ismerteti, mely szerint a lista felté-

tele a kamarai honlapra önmagában nem elég, mert az anyagok elérhetősége a Kamara részé-

ről nem biztosítható. Nem ismert továbbá az egyes anyagok jogi státusza sem. Elvárás a tagok 

számára is hasznosítható eredmény megjelenítése. 

Ugyanakkor a kezdeményezést pozitív példaértékűnek tartja. 

IF: A teljes körű elérhetőség jelenleg nem ismert, összegyűjtése nehezen becsülhető mértékű 

és időigényű munka. Számos szakági (17 db) szabályozási kiadvány gyűjtemény létezik. Saj-

nos egységes kezelésük régen megszűnt. A munkát folytatják. 

RI: Egy hetes határidővel munkatervet kér és támogatást ígér. 

RGy: Felajánlja a résztvevőknek a Kvassay-terv rövid ismertetőjét 

 

RGy: Rövid pohárköszöntőjében megköszöni az éves munkát, mindenkinek kifejzi jókívánsá-

gait, és bezárja a formális ülést. 

 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 
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