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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2016.11.16. MMK fsz. 25. (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

RGy: Köszönti a megjelenteket és hivatkozva a korábban megküldött napirendre, ahhoz két 

kiegészítő pontot ismertet, melyet a jelenlévők elfogadnak. 

 

1. napirend: Beszámoló a Választmány üléséről. 

RGy: A Választmány a dec 3-i rendkívüli küldöttgyűlés előkészítését végezte, melyen az 

ÉMTSZR jóváhagyása lesz a fő napirend. Kéri a küldötteket a részvételre. 

A Választmány elnökségünk állásfoglalását is megtárgyalta. Javaslatunk a telken belüli 

vízgazdálkodási kérdések kezelésére vonatkozóan a kihagyás volt, ugyanakkor a további 

egyeztetések során az Elnökség egyetértő választ kért. A javaslatba - egyszerűsített 

változatban - a telken belüli hálózat, illetve vízrendszer megfogalmazás került. 

A Választmány ülésén tájékoztatás hangzott el a következőkről: 

 Választási rendszer, jelölt állítási felhívás, melyet a tagok e-mailben megkaptak. 

 Elnök asszony a cselekvési programról, kiemelten a beruházási kódex előkészítéséről, 

számolt be. Ehhez kapcsolódóan beruházási fogalomtár is készül. 

 Az engedélyesek terheinek további csökkentése napirenden van. A vízjogi 

engedélyezésre vonatkozó RA által előkészített elnökségi anyag napirendre kerül. A 

továbbiak az OVF-fel és a MAVÍZ-zel összehangoltan folytatódnak.  

 A közbeszerzési útmutatók előkészítése folytatódik. 

 A Szabványügyi Testület, az Oktatási Bizottság megújult. 

 KEHOP monitroringban a részvétel folyamatos. 

 Elnök asszony a műszaki előkészítői (5%) és a műszaki ellenőri (1%) emeléséről 

tárgyalásokat kezdeményezett Lázár miniszter úrral, melynek legfontosabb eleme a 

nem lineáris árképzési kulcs bevezetése.  

 A 20 éves jubileummal kapcsolatos megyei ünnepségeken való részvételre kéri a 

jelenlévőket. 

RA: A továbbképzési rendszer megújítása során az internetes oktatások és a képzések 

ellenőrzésének elismerése került bevezetésre. Elkészült továbbá a földmérők továbbképzési 

rendszerének harmonizálása. 

MP: A tervezői szervezetek minőségi jellemzésére vonatkozó útmutató előkészítése korai, 

még nem alkalmazható állapotban van. 

KE: Az egyszerűsített engedélyezési eljárás átláthatatlanabbá teszi a folyamatot. A tervezési, 

előkészítési díj 5%-os mértékének rögzítése nem helyes, a számos változó befolyásoló 

tényező okán. 

2. napirend:  

RGy: a KJT Nemzeti Vízstratégia megjelent, II, BK és RGy is tevékenyen részt vettek az 

előkészítésben, így az észrevételezésben nem foglaltak állást. 

RA: A tagozati vélemény jellemzően általános jellegű, támogató és a tervezői, szakértői 

szempontból hangsúlyosnak ítélt elemek kiemelésére törekedett. 

RGy: A MAVÍZ erőteljes, szövegszerű javaslatokat is tartalmazó észrevételezést adott.  

RA: A MAVÍZ szándékai kezdetben a kamaraival megegyezőek voltak, a tagszervezetek 

észrevételeinek előtérbe kerülése eredményezte a módosulást. 

II: A fontos közérdek fogalmának meghatározás során az „országos szinten (kormány, 

parlament által) jóváhagyott dokumentumokban leírt célok, tervek” látszik körvonalazódni. 

Ezért különösen jelentős ágazati érdek a KJT elfogadása. 
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3. napirend: Mérnöki jogosultságok szabályozása 

RGy: Részletes előkészítés során lényegi módosítási javaslatok fogalmazódtak meg. Az 

egybeszerkesztett és a kiküldött változatot RGy állította össze. További módosító 

hozzászólásokat kér, illetve nyilatkozatot a továbbvitel lehetőségéről. KE és NGy által írásban 

adott módosító javaslatok tételes tárgyalásra kerülnek. 

MP: A jelenlegi jogosultságok átsorolási módszertanára kérdez. Elnökségi álláspont, hogy a 

megszerzett jogok ne csorbuljanak. 

IF: Keletkezhetnek kezelhetetlen ellentmondások, tehát a kérdést a jóváhagyás után 

részleteiben kezelni kel. 

RGy: A SZÉM3 és az SZVV-k együttélésének kezelésére javasolja a SZÉM3 építési jellegű 

megközelítését, és a két rendszer egyesítését kiegészítés jelleggel. 

SzD: RGy előterjesztésében leírtak további összevonásait javasolja. pl.: 1.+2., 3.+4. és 5.+6. 

pontok formájában. 

RGy: A javasolt módosítások mellett a jelenlegivel megfeleltetés közvetlen (mellé helyezett 

oszlopban történő) kimutatását javasolja. 

IF: Javasolja a jelenleg érvényes jogosultságok az érvényességi idejük lejártakor kerüljenek 

visszavonásra, illetve átsorolásra. 

KE: A jogszabály érvénybe lépésétől a pályázatok az új jogosultságokat írják elő, ekkor 

lehetővé kell tenni az egyenértékűség igazolását, vagy a rendkívüli átsorolást. 

SzD: A rendszertervek felsorolásába kerüljön be a „települési szennyvízkezelési program” 

kifejezés is, mivel a településeknek van ilyen kötelezettségük. 

RGy: A véglegesítést RA és RGy végzi el és még ebben az évben a BM elé terjesztésre 

alkalmas tartalmat készítenek. 

4. napirend: Jelöltállítás 

RGy: A kiküldött felhívásban megadott jelöltállítási határidőt (2017.02.28.) korainak tartja.  

Hogyan kezelje ezt a Tagozat, mivel a mi küldöttgyűlésünk a fentit követő időpontra 

tervezett? Az ellentmondás ott keletkezik, hogy a tagozati tisztújítást megelőzően kell 

jelölteket állítani. 

A kérdés elnapolásra kerül. 

5. napirend:  

RGy: A tervfajták felmérése megkezdődött, értelmezési hiányok miatt a feladat most nem 

teljesíthető. Tagozati szakértőt igényel a Kamara, a fogalomtár számára készítendő 

meghatározások kidolgozásához. RGy mellett II, SzD és KE jelentkezik. 

IF: Nem ért egyet a tervfajták körének lehatárolásával, mert ez kizárhat bizonyos, megbízók 

által meghatározott feladatok elvégzéséből. 

RGy: A szabályozás csak a közcélú, közérdekű feladatok körére vonatkozik, az egyéb 

feladatok vállalása nem lesz kizárva. 

5. napirend: Aranygyűrű-díj javaslatok 

RGy: Kéri a jelenlévőket 2016.12.01-ig javaslatok adására. 

 

Egyebek:  

ZL: Röviden tájékoztatja az Elnökséget az Eötvös József Főiskola átszervezésével 

kapcsolatban 2016.11.15-én Baján megtartott tájékoztatón elhangzottakról. 

 

RGy: Következő elnökségi ülés időpontja: 2016.12.14. 

Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 

 


