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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2017.01.18. MMK fsz. 25. (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

RGy: Köszönti a megjelenteket, ismerteti a napirendet, melyet a jelen lévők elfogadnak 

1. napirend: Tájékoztató a jogosultsággal kapcsolatos anyagunk helyzetéről, valamint a ható-

sági engedélyezési eljárások egyszerűsítése tárgyában összeállított anyagról  

 A jogosultsági rendszer korszerűsítésére vonatkozót felterjesztettük a főtitkárságra, ki-

sebb módosításokkal továbbküldték a BM-be Hoffmann Imre h. át. úrnak.  

 A hatósági eljárások egyszerűsítése ügyében ugyancsak elkészült az összeállítás, felter-

jesztettük Elnök asszonynak. Az anyagot tájékoztatásul megküldik az elnökség tagjainak.  

2. napirend: Jelölések a MMK tisztújításához (a keretes részek tételesen nem hangzottak el, 

de az egyértelmű értelmezés érdekében idézzük ki a vonatkozó szabályok közül) 

A tagozat jelölhet: 

- elnöki és alelnöki tisztségre 1 jelöltet 

- elnökségi tagnak 3 jelöltet 

- FB tagnak 2 jelöltet 

- etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 4 jelöltet 

Jelöltté váláshoz szükséges jelölések: 

- elnökjelölt: 3 megyei kamara és 3 tagozat, 

- alelnökjelölt 2 megyei kamara és 2 tagozat 

-elnökségi tagjelölt: 2 megyei kamara és 1 tagozat 

- FB tagjelölt 2 megyei kamara és 1 tagozat 

- etikai-fegyelmi bizottsági tagjelölt 1 megyei és 1 tagozat 

Jelölési határidő: febr. 28. 

 

Az elnökség elvi álláspontja, hogy a szakmai szolidaritás (vizes jelölt) élvezzen elsőbbséget. 

Az eddig beérkezett javaslatok: 

 Tolna megyei MMK-tól: Korcsmár András elnökségi tagnak (vizes) 

 Rónay István alelnöknek/elnökségi tagnak (vizes) 

 Polányi (…??) alelnöknek (nem vizes) 

 BK javaslatára Reich Gy elnökségi tagnak (vizes) 

A tagozati ügyrend értelmében a jelöltállítás e-szavazással bonyolítható le. Az elnökség által 

javasolt és a tagság által felvethető jelöltekre vonatkozó szavazást az ügyrendünk szerint kell 

lebonyolítani. 

- az elnökség által javasolt személyek listáját avval kell megküldeni, hogy legalább 

három napos lehetőség legyen a tag által újabb jelölt szóba hozására  

- ezt követően újabb legkevesebb három napos határidővel külön kell szavazni a mó-

dosító indítványokról és az előterjesztésről. 

- A tagok az ülés tartása nélküli határozathozatal során „igen”, „nem”, „tartózko-

dom” vagy „testületi ülés tartását kérem” szavazatot adhatnak le. Amennyiben a 

tagok legalább 15 %- a testületi ülés tartását kéri, a testületi ülés összehívása köte-

lező. 

- A szavazás eredményéről a tagozat elnöke a tagokat a határozat meghozatalát köve-

tő nyolc napon belül írásban, vagy elektronikus úton tájékoztatja. 
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Az elnökség által kiküldendő jelöltlista összeállítására és az e-szavazás lebonyolításának üte-

mezésére felkérik az elnököt és az alelnököket. A jelölt listát ez elnökség tagjai között ugyan-

csak emailben tárgyalják meg, legalább három napot biztosítva a megfontolásra.  

Az emailes szavazás lebonyolításához a főtitkárság (Balogh Orsolya) technikai segítséget ad. 

3. napirend: tisztújító közgyűlés előkészítésével kapcsolatos feladatok 

Megállapodtak, hogy a kaposvári kibővített elnökségi ülés határozata értelmében márc. 24-én 

tartandó taggyűlésünket az alábbi napirenddel hirdeti meg az elnökség: 

1. Beszámoló a Tagozat tevékenységéről 2013 – 2017 majd hozzászólások, vita, és a be-

számoló elfogadása 

2. Ügyrend módosítás, majd vita és az ügyrend elfogadás 

3. Tisztújítás 

Helyszín: Lurdy ház 

A tagozati beszámoló téziseit a február 15-i elnökségi ülés elé kell terjeszteni F: RGy 

Az ügyrend módosítás tervezetét a március 8-i elnökségi ülés elé kell terjeszteni F: RA,  

A taggyűlésen kerüljön sor Signum Aquae kitüntetés átadásra is, javaslatot a szakcsoport ve-

zetőktől és az elnökség tagjaitól márc. 10 határidővel kell kérni. Az eddigi kitüntetettek listája 

az emlékeztető melléklete.  

Egyebek:  

1. RGy: megjelent a 266-os módosítása, hogy az évenkénti szakmai továbbképzés a nyilván-

tartott műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők számára is kötelező. A továbbképzés 

tartalmára vonatkozó javaslatot DM elkészítette, az elnökség felkéri DM-t, hogy a továbbiak-

ban is gondozza ezt a témát. Az a műszaki ellenőr, vagy felelős műszaki vezető, aki tervező-

ként, vagy szakértőként abszolválja a továbbképzést evvel tudja le ezt a kötelezettségét.  

RA felveti ezeket a témákat a MMK Továbbképzési Testületében. 

 

2. a BM miniszteri elismerésekre kér javaslatot hI: febr 09. Javaslatot kell kérni a szakcsopor-

toktól is. F: RGy 

 

3. RGy tájékoztatta az elnökséget, hogy döntés született a bajai főiskola két vizes intézetének 

a Közszolgálati Egyetemhez csatolásáról. A két intézet ott egyetemi kart fog képezni. A BM 

Oktatási Tanácsot hozott létre ezzel kapcsolatban, amiben a Tagozat képviseletére Dr II-t és 

RGy-t kérte fel. Az elnökség utólagos egyetértését adja ehhez. 

 

4. Dr KE tájékoztatást ad arról, hogy az ÉMTSZR korábban is vitatott fejezetében foglaltakat 

változatlanul nem fogadja el, és kezdeményezni fogja, hogy arról a megyei szakcsoportok 

foglaljanak állást. RGy felveti, hogy az ÉMTSZR vizes fejezetét úgyis ki kell dolgozni, és 

kéri, hogy a vitatott rész módosításának a megítélésére annak keretében kerüljön sor, ne most 

ad hoc jelleggel.  

 

Összeállította: Reich Gyula  

 



3 

 

 

Melléklet: A Signum Aquae eddigi kitüntetettjei:  

 

2004-Hosszú Szilárd és Kalitzka László (mindketten posztumusz), 

2005-Dr. Dulovits Dezső és Dékei Aurél 

2006 Bartha István, Pálhidy Csaba 

2007 Dr. Bognár Győző, Fejér László 

2008 Horváth László, Karvaly Elemér,  

2009 Baross Károly 

2011  Mórocza Ágnes 

Nagy Zoltán 

2013  Forstner Miklós 

Dr Ijjas István 

2013 Dr Somlyódi László 

2015 Szakatsits György 

 


