
1 

 

EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2016.12.14. MMK fsz. 25. (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

RGy: Köszönti a megjelenteket, külön kiemelten Barsiné Pataki Etelka Elnök asszonyt. 

BPE: Köszönti az Elnökséget, röviden összefoglalja az év kamarai történéseit, eredményeit, a 

vizes szakmára és tagozatra fókuszálva. Véleménye szerint az elmúlt évek és a következők is 

a vizes szakma évei voltak és lesznek. Mindezt annak a következetes és szakmai alapon álló 

munkának tulajdonítja, amelyet a szakma képviselői hosszú ideje kifejtettek. 

Kamarai áttekintésben kiemeli, hogy a kormányzat a mérnöki szakterületek teljes körének 

képviselőjeként tekinti a Kamarát. Ennek első jelentős eredménye a hatósági eljárások 

egyszerűsítéséről folytatott megbeszéléseken mutatkozott, mutatkozik meg. Köszöni a 

Tagozat ebben való részvételét, vázolja a kamarai koncepció alapjait, amely 2017 januárjában 

fog előterjesztésre alkalmassá formálódni. 

Az információs technológiák várható további fejlődését, és az ehhez való alkalmazkodást 

említi még, mint a kamarai munka egyik előttünk álló kiemelt feladatát. 

Megköszöni a Tagozat munkáját és Boldog Karácsonyt kíván! 

 

RGy: Ismerteti a napirendet, melyet a jelen lévők elfogadnak 

1. napirend: Tájékoztató a rendkívüli küldöttgyűlésről. 

Három napirendi pontot emel ki: 

1. ÉMTSZR jóváhagyása. Az előkészítő munkacsoport anyagához egy módosító 

indítvány érkezett, melyet a küldöttgyűlés elutasított. Az ezzel kapcsolatban kialakult 

véleménykülönbségek megtárgyalását nem javasolja, mert az érintett Dr Karvaly 

Elemér nincs jelen.  

2. A küldöttgyűlés határozatot hozott a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők 

továbbképzésének rendszeressé tételéről. 

3. Választási szabályzat változtatásával a küldöttgyűlés a Budapesti és Pest Megyei 

kamarák elnökségi képviseletét megerősítette.  

2. napirend: Jogosultsági rendszer korszerűsítése. Az előterjesztést a kollégák megkapták, 

lényeges eleme, hogy a rendszertervek szakértői jogosultsághoz legyenek kötve. A szakértői 

részterületek kialakítására vonatkozó tervezetet RA és RGy elkészítette, a tagok megkapták. 

Amennyiben itt elfogadott lesz, előterjesztésre kerül, elnökségi jóváhagyásra. Az anyag 

második része a referencia igazolások technikai módszertana. A kérdéskört vitára bocsátja. 

SzD: Technológiai szakterület megjelenítését javasolja 

IF: Inkább tervezői, mint szakértői feladatkörnek tartja a technológiák kialakítását, melybe a 

tervező szakértőket belátása szerint bevonhat. 

MP: Nem tartja indokoltnak, mivel kifejezett tervezői feladat 

RA: Egyetért IF által kifejtetekkel 

RGy: Összefoglalja, hogy a jelenlévők az előterjesztést változatlan tartalommal elfogadják, 

amely két részletben kerül előterjesztésre. 

3. napirend: Hatósági eljárások egyszerűsítése 

RGy: ME igény mutatkozik az építmény nagyságrend (300 m2) mellett a technológiai 

mérethez kapcsolt egyszerűsítési küszöbérték megállapítására is.  

Koncepcióalkotásra jól körülhatárolt, széles szakmai szakértői kört kértek fel, akiktől 

átgondolt, felelős válaszok érkeztek.  

A négy fő kérdéscsoport: (előkészítő anyagban megküldve) 
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1. A közepes és nagyberuházások fogalom meghatározása: a kiemelt (nemzetgazdasági, 

támogatási értelemben) nagyberuházások ne tartozzanak e körbe 

2. Megvizsgálandó, hogy mely szakmai jogszabályok határozzák meg az engedélyezési 

eljárást és azok mely elemei hagyhatók el? 

3. Tervellenőrzéssel mely hatósági eljárások válthatók ki? 

4. Közműfenntartók hozzájárulási gyakorlata hogyan módosítható? 

RGy: Beruházási összeg tekintetében: 2 -5 MD Ft legyen a felső határ a közepesek esetében, 

egyszerűsíteni az egyszerűt, azaz a kisebb nagyságrendeket: 200 millió alatt 

IF: Mi az egyszerűsítési törekvések célja?  

RGy: A kérdés jogos, de most a feltett kérdésekre kell válaszolnunk. 

DM: A koncepció alkotásban kapjanak lényeges szerepet a vízügyi jogterület szakértői.  

RGy: Igazgatósági szinten biztosan jelen voltak, a következőkben közvetlenül is megszólítást 

kapnak. A nagyságrendeket nem pénzügyi, hanem műszaki paraméter alapon javasolja 

kialakítani. 

MP: A műszaki paraméter alapú kategorizálás nehézségeire sorol példákat. 

DM: A jelenlegi rendszerből kivonható és ezzel egyszerűsítést szolgáló elemekre kellene 

koncentrálni. 

RA: Két irányt lát, pl.: kisebb hálózatbővítések, ahol a már kialakult gyakorlat vehető alapul, 

illetve DM javaslata szerinti munkamódszer. 

A függő hatályú döntés szabályozása céllal ellentétes eredményt hozott, amennyiben az 

időkorlát miatti döntési kényszer gyakran hibás eredményeket hozott. 

RGy: 2016-ban nov. 31-ig 32 ezer vízügyi hatósági határozat született, mintegy 100 

döntés/ügyintéző mellett. 

II: Nem támogathatóak a közérdekkel ellentétes eredményekre vezető egyszerűsítések. Az EU 

jogelveihez és gyakorlatához illeszkedő eljárások kialakítása legyen a cél. Felhívja a 

figyelmet a témához kapcsolódó egyes európai jó gyakorlatokra. 

RGy: A felelőtlen egyszerűsítéseknek valóban nincs helye, ugyanakkor a jól átgondolt 

rendszer szintű változások igénye és lehetősége is fennáll. 

NGy: Lényeges eljárás egyszerűsítési (rövidítési) lehetőség rejlik a kezelői, fenntartói, 

tulajdonosi (benne maga az állam) hozzájárulások magszerzésének gyorsításában. Legyen ez 

is javaslatunk része.  

KL: Egyetért NGy-vel, illetve a hatósági ügyintézői terület megerősítésére vonatkozó 

javaslattal. 

RGy: Állami szervek létszámbővítése nem várható, az egyensúlyt a feladatok oldalán kell 

megteremteni. A környezeti hatások vizsgálatának területére nem javasolja kiterjeszteni 

javaslattevő munkánkat. A 3. kérdéskörhöz kapcsolódva elsősorban nemleges, az 

egyszerűsítést kizáró felsorolás született.  

Felkéri II-t, hogy hozzászólását a javaslatcsomag részeként, írásban is fogalmazza meg. 

Felkérve a kollégákat a további közreműködésre, lezárja a napirendet. 

4. napirend: Tisztújító közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok 

1. Tagozati beszámoló az elvégzett munkáról H: 2017.02. hó F: RGy 

2. Tagozati ügyrend módosításának szükségessége jogi környezeti változások okán F: 

RA,  

3. Tisztújítás a tagozatban 

4. Kamarai jelöltre vonatkozó javaslat kialakítása taggyűlési határozattal, H:2017.02.28. 

RA: 3. és 4. ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy az Ügyrend lehetővé teszi a taggyűlés 

megtartása nélküli taggyűlési határozathozatalt. 

BK: Formális taggyűlést javasol összehívni a következő elnökségi ülés időpontjára. Ezzel a 

kétkörös levélszavazás kiváltható lenne. 

RA: Az Ügyrend alapján megteszi átfogó javaslatát a lebonyolításra. 
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NI: Javasolja a kamarai és tagozati jelöltállítás egybeszerkesztését, a jobb áttekinthetőség 

okán. A jelölési felhívást és szempontrendszert 2017. januárban juttatják el a tagokhoz és 

jelentetik meg a Mérnökújságban. A jelölési folyamat lezárására február végét javasolja. 

Elnököt, alelnököt, elnökségi tagokat és szakértői bizottsági tagokat kell majd jelölni, illetve 

választani. A felhívásban, a jelenlegi ügyrendben még nem szereplő megnevezések is fognak 

szerepelni. 

 

Egyebek:  

1. RGy: DM szakmai továbbképzési témajavaslata 2017. évre elkészült, kis módosítással 

(aszálykezelés) az előző évivel megegyező 

MP: javasolja a szakmai képzések távoktatási formában történő teljesítési lehetőségének 

megteremtését 

2. RGy: Év Mérnöke díj javaslatok: 

1. Kisdelta tározó (Konstruktőr tervezői Iroda) 

2. Mosoni-Duna és Lajta folyó vízgazdálkodási rehabilitációja (Déry lajos) 

3. Budakeszi szennyvíztisztító telepe (Boda János) 

Előterjesztésre a 2. és 3. pontban szereplők kerülnek 

3. Tájékoztatás a Víz Világtalálkozó eseményeiről: A Tagozat az előkészítésben és az 

eseményen is részt vett, illetve jelen volt. 

IF: Készült-e összefoglaló az eseményről és elérhető-e? 

RGy: A rendelkezésre álló információkat kizárólag elnökségi körben megosztja. 

A Záródokumentum a Mérnökújság decemberi számában megjelenik. 

MP: Tájékoztat a kbt egyes tervezői szolgáltatásokat érintő értékhatár változásairól 

 

Megköszöni a részvételt, az egész éves közrem. és bezárja az ülést. 

 

Összeállította: Zellei László  

 

 

Melléklet: Dr Karvaly Elemér kérésére a 2016.12.13-i levele 

 

 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Kollégák! 
 
A 2016. december 14-i Elnökségi ülésen nem tudok részt venni, azonban az egyes napirendi 
pontokhoz az alábbi írásbeli véleményt adom meg, melyet kérek az emlékeztető mellékleteként 
kezelni. 
 
Ad. 1. 
A 2016. december 3-.i Küldött gyűlésen a Tagozat Elnöke kijelentette, hogy a szakmai kérdésekben a 
Tagozat véleménye a meghatározó. Ezzel szembe a 15 tervező mérnök aláírásával benyújtott – 
csatolt -  javaslatot kérte elutasítani. Ezzel nem értettem egyet a következők miatt: 

 A Tagozat Elnökének javaslatára történt építmények körének csökkentése, összevonása 
minden szakmai megalapozottságot nélkülöz, a tervező mérnököket bekényszeríti olyan 
tervezési díj melletti tervezésbe, mely a költségek megtérülését sem biztosítja. A tervezési 
osztályok besorolása maga után vonja a tervezési díj mértékét is. 

 Ezt a döntést olyan személyek szavazták meg, akik tervezési munkát soha nem végeztek, 
államigazgatásban, költségvetési szerveknél, üzemeltető szervezetnél rendelkeznek 
tapasztalatokkal. A Kamarai Törvénnyel létrehozott és „minden mérnökök Kamarájává 
fejlődött” szervezetben tervező szakértő mérnökök munkájának értékelését, feladatait olyan 
személyek határozzák meg, akik a pályán kívülről kiabálnak be és eldöntik, hogy mit és 
hogyan kell csinálni. Ezt nem tudom elfogadni és minden lehetőséget megteszek ennek 
megakadályozására. 
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 A Tagozat Elnökségének tagjai, akik egyet értettek az Elnök által előterjesztett javaslattal 
vétettek az MMK Etikai Fegyelmi Szabályzat 2.1.5., 2.2.2.b)-d) pontjában foglaltak figyelmen 
kívül hagyásával, sértették a tervező, szakértő mérnökök jogos érdekeit. 

 A Tagozat Elnöksége az elmúlt években többet foglalkozott a vízügyi ágazat átszervezésével, 
ágazati politikával, mint a tervező, szakértő mérnökök tevékenységének javításával, 
munkafeltételeinek javítási lehetőségeinek elősegítésével.  

 
Ad. 2. 
Jogosultsági rendszer korszerűsítésének előterjesztett anyagával nem érteke egyet, észrevételemet 
korábban részletesen megadta. Itt is felmerül az a körülmény, hogy a kidolgozásban olyan személyek 
vettek részt, akik a szakértői területet aktívan nem művelik. Nincs meghatározva, hogy a klf szakértői 
területekhez milyen képesítési követelmény tartozik, mely területen szerzett gyakorlat számítgató be a 
szakmai gyakorlati időbe, milyen feltételekkel. Ezt az anyagot így nem tartom elfogadhatónak, mivel 
nem oldja meg a problémát. 
A legutóbbi Elnökségi ülésen Dr. Ivicsics Ferenc felvetette az SZM-3 besorolás mire terjedjen ki az új 
besorolás szerint. Közöltem, hogy azt megelőzően történt szakértői területek részletesen 
meghatározottak voltak. Ezt nem fogadta el. Tájékoztatásul közlöm, hogy a 33/1999.(X.15.) KHVM. 
Rendelet szerint részletes szakértői besorolás volt ami átsorolásra került az SZM-3 területbe. 
 
Ad. 3.  
A hatósági eljárások csökkentésével összefüggő anyag feltárta a problémákat, azonban felmerül 
bennem, hogy ezt az anyagot ki fogja magáévá tenni és megvalósítani. Elismerésem az összeállító 
felé a komoly munkáért. 
 
Ad. 4. 
A Tagozat és az MMK Vezetőségének tisztújításával kapcsolatos véleményem a mellékelt nyílt 
levelem tartalmazza. Szerettem volna a Mérnök Újságban megjelentetni, azonban a Szerkesztő 
Bizottság elutasította. Ezért fogom elküldeni elektronikusan, akinek tudom. Remélem, hogy a Tagozat 
tagjai is elgondolkoznak a jövőn. 
 
Kívánok az ülésen részt vevők részére Áldott karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új Évet. 
 
Üdvözlettel: 
 
Elemér 
 

Dr. Karvaly Elemér 
ügyvezető, okleveles építőmérnök 

HydraStat Kft. 

Debrecen, Maróthi Gy. u. 4. 
Tel.: 52-453-413; 52-535-763 
karvaly.elemer@hydrastat.hu 
www.hydrastat.hu 
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