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Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 

 

 

A Tagozat 13 fős elnökség irányításával, és 10 fős Minősítő Bizottsággal működik. 

Valamennyi megyében (Heves kivételével) működik szakcsoportunk. 

Elnökségi üléseket rendszeresen, minden hónapban tartunk, ezen felül évente két kibővített 

elnökségi ülést, amelyen részt vesznek a szakcsoportok vezetői és a szakmai bizottságok 

tagjai. 

A jogosultságok elbírálását Minősítő Bizottság végzi, 2010-ben 83 ügyet bíráltak el.   

 

A Tagozat létszámadatai 2010. évben 2562 fő 

 

A tagozat a tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. Súlyponti szakmai témák, illetve 

tevékenységek az alábbiak voltak:   

 

2010 májusi Észak-magyarországi ármentesítési munkák és árvízkárok felmérése, részvétel a 

kármentesítésben. 

Az új kormányzati irányítási struktúrák kialakulásának figyelemmel kísérése, 

kapcsolatfelvétel az ágazat új irányító személyiségeivel, a Tagozat és az állami irányítás 

közötti stratégiai elemek meghatározása 

Európai Uniós Duna Makro- regionális Stratégia, amellyel kapcsolatban az egész MMK felé 

nyitott munkacsoportot hoztunk létre, két ilyen tárgyú állásfoglalást adtunk ki a „bökényi” 

társakkal közösen 

Kapcsolatfelvétel az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal a Tisza vízgyűjtőn 

való együttműködés érdekében – különös tekintettel egy tervezett Tisza-vízgyűjtő Bizottság 

létrehozására 

Vízi létesítmények kiviteli terveinek tartalmi követelményei  

EUROCODE 7 oktatási anyagot szerkesztettünk, adtunk ki, és szerveztünk oktatást 

„Road show”-t indítottunk a Tagozatnak a megyei kamarák számára való bemutatására 

Résztvevői voltunk Mosonyi Emil, a vízépítés professzora születésének 100. évfordulója 

alkalmából való szobor-állításnak a Műegyetem szoborparkjában  

Kiemelten foglalkoztunk a vízügyi tervezői és szakértői jogosultságok 

követelményrendszerével.  

 

Tagozati szakmai rendezvények, 

 „Mérnökök a Tiszáért” konferencia Székelyudvarhelyen, az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társasággal közösen,  

kibővített elnökségi ülés Budapesten az Európai Duna Stratégia tárgyában  

 

Továbbképzés-oktatás 

Programok 80 %-át a Hidrológiai Társasággal közösen szervezzük 

Kiadott igazolások száma: közel 2000  

Fontos programokat szerveztek még: Mérnöki Kamara területi szervei, sok esetben a 

Hidrológiai Társaság területi szerveivel együtt; Magyar Víziközmű Szövetség, Magyar 

Szennyvíztechnikai Szövetség  

 

Rendeletek, jogszabályok véleményezése 

Építési törvény módosítása 

Földtani szakértőkre vonatkozó jogszabály módosítása 
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A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló Korm. rendelet megalkotásban való 

részvétel 

További 11 Kormány és miniszteri rendelet véleményezése 

 

Magas kitüntetésben részesült tagjaink:  

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje: dr. Csonki István és dr. Dulovics Dezső 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt: Galbáts Zoltán  

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: dr. Fekete Endre, Laki József és Németh László  

 

Külső szakmai kapcsolatok 

A tagozat képviselteti magát: 12 „Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, 4 „Részvízgyűjtő 

Tanácsban”, az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban 

 

A Tagozat kezdeményezésére jött létre a „Bökényi Nyilatkozat” a legjelentősebb vízügyi 

szakmai érdekképviseleti szervek együttműködése 

 

Együttműködési megállapodásunk van: MHT, MAVÍZ, VTOSZ, MASZESZ, Fürdő 

Szövetség 

 


