Beszámoló a MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának
2008. évi tevékenységéről
A tagozat éves tevékenységét az elnökség által jóváhagyott munkaterv alapján végezte. Az év
során folytattuk azt a gyakorlatot, hogy az elnökségi ülésekre meghívtuk egy-egy területi
szakcsoport elnökét, valamint két alkalommal kibővített elnökségi ülést tartottunk valamennyi
szakcsoport képviselőjének, ágazati vezetőknek a meghívásával. Az aktuális kamarai
feladatok megbeszélése és intézése mellett rendszeresen foglalkoztunk a vízügyi ágazat és a
mérnöki munka időszerű kérdéseivel. Az elnökségi ülések napirendjén az alábbi fontosabb
témakörök szerepeltek:
- tagozati munka hatékonyságának javítása,
-szabványügyi kérdések,
- mérnöki díjszabás kidolgozása,
- egyes dokumentációk kötelező tartalmi követelményeinek meghatározása,
- tervellenőrzési kötelezettség alá eső vízi létesítmények,
- alap-és középfokú oktatás keretében tervezett reformok kihatása a mérnökképzés
alapfeltételeire,
- tagozati ügyrend korszerűsítése.
Az első félévi kibővített elnökségi ülésünket a Vas megyei szakcsoport házigazdaságával
Kőszegen tartottuk, ahol kiemelten foglalkoztunk az „Állásfoglalás a jelentős vízgazdálkodási
kérdésekről” című anyaggal. Az ülés keretében számolt be a MÉDI korszerűsítésére
létrehozott tagozati munkacsoport a végzett munkáról. Megtekintettük a Szombathelyi
szennyvíztisztító-telep rekonstrukcióját.
A második félévi kibővített elnökségi ülést a Tolna megyei szakcsoport szervezésében
Szekszárdon tartottuk, ahol megismerkedtünk a térség legjelentősebb vízgazdálkodási
problémáival, valamint megtekintettük a Bátaapáti atomerőmű hulladékelhelyező objektum
felszíni és felszín alatti létesítményeit. Az ülés keretében került átadásra a „Signum Aquae”
díj, melyet ez évben Horváth László és Dr. Karvaly Elemér kollégáink érdemeltek ki.
Az év során kiemelt feladatként kezeltük a továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat. Az erre a
célra alakított munkabizottság vezetője több alkalommal tájékoztatta az elnökséget a végzett
munkáról. Azt a magas színvonalú munkát - ami lehetővé tette, hogy tagozatunk tagjai
megfelelő mennyiségű és minőségi továbbképzési lehetőségekhez jussanak - az elnökség
határozatban ismerte el.
A tagozat kiemelt jelentőséggel foglalkozott a szabványügyi kérdésekkel, aminek kezelésére
külön munkacsoportot hozott létre. A munkacsoport 2008-ban a vízrendezés és a kommunális
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szennyvizek kezelése területén végezte el a szakterületre vonatkozó, jelenleg érvényes
műszaki szabályozások listájának összeállítását.
A szeptemberi ülésünkön megtárgyaltuk az alap-és középfokú oktatás keretében tervezett
reformok kihatását a mérnökképzés alapfeltételeire és határozatban fordultunk az MMK
Elnökségéhez, amely elfogadva azt, továbbította az illetékes minisztériumhoz. Sajnos érdemi
előrelépés nem következett be.
A Tagozat Minősítő Bizottsága a Magyar Mérnöki Kamara alapszabályának megfelelően
havonta egy alkalommal ülésezett. Feladata: a tervezői, szakértői, műszaki ellenőri és a
felelős műszaki vezetői kérelmek elbírálása és azokra javaslat készítése.
A Bizottság létszáma 10 fő. Az egyes üléseken átlagosan a létszámnak több mint a fele
6,2 / fő/ ülés / vett részt. Ez azért különösen elismerésre méltó tény, mert a Bizottság
tagjainak több mint a fele nem budapesti, hanem szombathelyi, nyíregyházi, bajai, szolnoki,
veszprémi, illetőleg balatonfüredi lakos. Az év folyamán összesen 100 kérelmező
dokumentációját véleményezték, ami azt jelenti, hogy ülésenként átlagosan 8,3 kérelemmel
kellett foglalkozniuk. A havonkénti kérelmek száma 1 és 13 között változott. A minősítési
munka során szerzett néhány, lényegesnek ítélt tapasztalat a következő:
- gyakori a kérelem űrlapjainak pontatlan kitöltése,
- a kérelmezők számottevő része nem tájékozott a jogosultságokat szabályozó rendeletek
tartalmáról,
- egyre több a megfelelő szakirányú végzettséggel nem rendelkező kérelmező / Ez ugyan a
vízügyi szakma életképességét jelenti, de sok gond forrása is. /
- igen gyakori, az alig vagy egyáltalán nem olvasható kézírással kitöltött kérelmek száma
A Minősítő Bizottság javasolja a Kamara által kiadott jogosítványokkal végzett munkák
minőségének a Kamara általi ellenőrzését.
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