
1 

 

EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2017.03.08. MMK fsz. 25. (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

RGy: Köszönti a megjelenteket, kihangsúlyozva, hogy ebben az összetételben utoljára ülünk 

össze. 

Nőnap alkalmából köszönti és megköszöni Balogh Orsolya egészéves munkáját.  

 

RGy: Ismerteti a napirendet, és annak tervezett módosítására tesz javaslatot, melyet a jelen 

lévők elfogadnak 

1. napirend: Tervtartalmi előírások előkészítésének helyzete 

NZ: Az elkészült tervezetet 03.23-ra kell véglegesíteni.  

Az előzetes véleményezések és jóváhagyások rendjéről tájékoztat. 

191/2001. Korm. rendelet 1. sz. mellékletéről beszélünk, amely eddig is rendelkezésre állt. 

RGy: 2017.01.01-től a rendeletből kikerült a melléklet, míg a rá való hivatkozás megmaradt. 

NZ: A kiviteli terv nem térhet el az engedélyes tervben foglaltaktól (az engedélyes terv 

tartalmi követelményei létesítmény centrikusan a 18/1996 KHVM rendeletben adottak) 

A jelenleg tárgyalás alatt lévő, kiviteli tervre vonatkozó javaslat (KE előkészítésében) tehát 

ezen alapul, kisebb kiegészítésekkel. A szakági tervekre vonatkozó előírások „beinzertált” 

szerkezetben jelennek meg, ezért szövegszerkesztés szempontjából nem egységes az anyag. 

NZ javaslata szerint helyesebb lenne a szakági részekre vonatkozó pontos hivatkozásokat 

megtartani. 

A kivitelezési technológiák, vagy az organizáció tervben rögzítése jelentősen behatárolja a 

lehetséges kivitelezők körét. Kérdés, hogy a kiviteli technológia, vagy az organizációs 

tervezés tartalmi előírás legyen-e?  

KE: Generáltervezői elven állította össze javaslatát, a szakági minimumokat is befoglalva, 

ezért tűnik túlságosan részletezettnek és egyben átfogónak. 

RGy: Két alapvető kérdés jelenik meg: 

1. a szakági részelőírások helye 

2. és a kivitelezőt erősen behatároló részek megtartása. 

RA: A technológiai kiviteli tervekre vonatkozó előírásokat is szükségesnek tartja 

beszerkeszteni. 

RGy: A 18/1996 módosítása várható, mert számos ponton a hatósági követelmények már 

meghaladják.  

KE: Tisztázandó az alapszolgáltatások és a külön szolgáltatások köre,  

IF: A hatóságok elvárásait kamarai szinten kellene kezelni, begyűjteni, közölni a tervezők 

felé. 

RGy: Az adott határidőig ez nem végezhető el, bár indokolt lenne. 

MP: A közbeszerzéshez kapcsolódó tervtartalmi előírásokat javasolja alapszolgáltatásnak 

tekinteni. 

NGy: Javasolja, hogy a gyártmánytervek külön szolgáltatási körbe tartozzanak. 

RGy: Összefoglalva az elhangzottakat a szerkezeti egyszerűsítés mellett és a kivitelezési 

technológiai megkötések ellen foglal állást. 

 

2. napirend: Elektronikus taggyűlés eredményének ismertetése 

400 szavazat érkezett, elsöprő (kb. 99%) támogató többséggel. A válaszadási készség magas 

foka megerősíti az eredményeket. 
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RA: Ügyrendi javaslatok jelenleg is véglegesítés alatt vannak, kisebb megfogalmazási 

pontatlanságok javítása okán. Az Elnökség valószínűleg ma fogadja el. Javasolja, hogy az 

elektronikus szavazás eredménye, mivel csak technikai változtatások történtek, legyen 

elfogadott.  

Jelenlévők ezzel egyetértenek. 

 

3. napirend: Taggyűlés előkészítése 

Alapvető kérdések, az alábbiak legyenek előzetesen kiküldve: 

1. Az elnökség beszámolója (eseménytörténet).  

Ennek tervezetét a jelenlévők látták, észrevételezték, amelyekkel kiegészítésre került. 

Gazdasági beszámoló szóban fog elhangozni. (Egyenleg: kb. 3,7 millió Ft) 

IF: Minősítő Bizottság üléseinek számát is kéri pontosan (4 x 12 ülés) közölni, az 

ügyszámot 03.10-ig megadja. 

2. Jelölő lista, jelöltek bemutatkozása.  

A Jelölő Bizottság Nádor István vezetésével elvégezte munkáját és megadta az 

eredményt. 15 szakcsoport, 60 egyéni tag adott jelölést. 

Elnökre három fő, alelnöknek 4 fő, elnökségi tagnak 28 fő, szakértői bizottsági tagnak 

18 fő kapott jelölést. 

3. Tisztújítás lebonyolítása 

Meghívó, tervezett napirenddel kiküldésre került.  

Előzetesen pozitív visszajelzést adott 55-60 fő. 

Kitüntetések előkészítése megtörtént. 

4. Ügyrend  

Fentiekkel jelenlévők egyetértenek 

 

4. napirend: Kamarai kitüntetésekre nem érkeztek javaslatok, RGy kéri a jelenlévőket, hogy 

ezt még ezen a héten pótolják. A Kamara honlapján a tiszteleti tagok és a Zielinsky díjasok 

megtalálhatók 

 

5. napirend: Új elnökségnek átadandó (kiemelt) ügyek köre 

 tervtartalmi követelmények 

 ÉMTSZR 

 továbbképzések 

 kútengedélyezések 

 

Egyebek: 

Nemzeti Agrárkamara és MMK legfelsőbb szintű közvetlen kapcsolatfelvételére a következő 

héten várhatóan sor kerül. Két konkrét javaslatunk van a tárgyalásokhoz: 

Területi tervezői névjegyzék megjelenítése az Nemzeti Agrárkamara honlapján, valamint a 

vízkészlet igénybevétel következményeinek tervezői becslésére vonatkozó módszertan 

kialakítása. 

RA: Továbbképzési témakörönként legalább 2-2 előadó megnevezését javasolja. 

RGy: A törzsanyag szerzők ismertek, a megyei kamarák helyi előadó választása támogatandó. 

RGy: NÉS tervezethez nem érkeztek észrevételek, 03.13-ig a határidő nyitva áll. 

Nemzeti Vízstratégia Kormány általi elfogadása a 03.07-i Magyar Közlönyben megjelent. 

KE, NI és ZL elköszön az Elnökségtől. 

RGy: Megköszöni a részvételt, a leköszönő elnökség négyéves munkáját és bezárja az ülést. 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 


