Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
Reich Gyula elnök
A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat tagjainak száma 2011. évben 2546 fő volt, melyből
2015 fő rendelkezett valamilyen típusu jogosultsággal. Ez az adat gyakorlatilag megegyezik a
2010 évi statisztikai adatokkal.
A Tagozat tevékenységét 13 fős elnökség irányítja, és mellette 12 fős Minősítő Bizottság
működik. Heves megye kivételével valamennyi megyében 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, valamint valamennyi tag számára nyitott a részt vétel lehetősége.
A jogosultságok elbírálását Minősítő Bizottság végzi, amely havonta egyszer ülésezett és
2011-ben 68 kérelmet bírált el. A kérelmek tervezői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki
vezetői és műszaki ellenőri szakterületekre terjedtek ki. A bizottság tevékenységének főbb
tapasztalatai:
sok a szabálytalanul, hiányosan összeállított kérelem,
emelkedik a nem szakirányú végzettségű kérelmezők száma,
nehezen megítélhető általános referenciákat jelölnek meg.
A Bizottság a 2011 évi tapasztalatok alapján javasolja:
a jogosultság meghosszabbítás jelenlegi módszerének szakmai szempontokkal való
kiegészítését,
a kétféle szakértői jogosultság és a teljes körű tervezői jogosultság megszüntetését.
A Tagozat Szakterületi Továbbképzési Munkabizottsága 141 szabadon választható
továbbképzési pontos képzést bírált el. Így a különböző szakterületen dolgozó kollégák
megfelelő mennyiségű és minőségű képzési lehetőséghez jutottak.
A Tagozat a tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. Súlyponti szakmai témák, illetve
tevékenységek az alábbiak voltak:
- az Európai Uniós Duna Makro- regionális Stratégia végrehajtásával kapcsolatban az egész
MMK felé nyitott munkacsoportot hoztunk létre, két ilyen tárgyú állásfoglalást adtunk ki a
„bökényi” társakkal közösen,
- elkészítettük a „Víziépítmények létesítésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások ajánlott
díjszabása” című anyagot
- a 2010 évi árvizek tapasztalatainak feldolgozása nyomán jogszabály-módosítási javaslattal
kerestük meg az illetékes minisztériumot, hogy a védelmi tervek készítését kössék
jogosultsághoz. A javaslat elfogadásra került,
- a tagozat munkacsoportja módszertani segédletet dolgozott ki az önkormányzati
vízkárelhárítási védekezési tervek készítéséhez,
- az elnökség több alkalommal foglalkozott a 2011. évi költségvetési zárolás vízügyi ágazatra
gyakorolt hatásaival és az ágazat átszervezésével. Ezen ügyekben hozott állásfoglalásainkat
eljuttattuk a döntéshozókhoz azonban érdemi eredményt nem értünk el, hasonlóképpen a
vízügyi ágazat átszervezését illetően,
- a meghirdetett közfoglalkoztatási program mérnöki tevékenységre várható hatásait
értékelve, felvettük a kapcsolatot az illetékes Belügyminisztériummal,
- több elnökségi ülésen foglalkoztunk a szabványok helyzetével, munkacsoportot alakítottunk
a tagozat ilyen jellegű feladatainak koordinálására,
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A Tagozat 2011 októberében kibővített elnökségi ülést tartott Gödöllőn, melynek főbb
szakmai pontjai az alábbiak voltak:
a Szent István Egyetem helye és szerepe a vízmérnök képzésben
Budapest főváros vízgazdálkodása, különös tekintettel a mérnöki munkára
a víziközmű munkacsoport tevékenysége
Duna stratégia és a mérnöki munka lehetőségek
a Tagozat tevékenysége a vízügyi ágazat átszervezése során
A rendeletek, jogszabályok véleményezésével kapcsolatos tevékenységünk közül kiemelkedő
feladat volt a víziközmű törvénytervezet folyamatos véleményezése és a vízügyi ágazat
átszervezésével kapcsolatos állásfoglalások elkészítése. A vízkárelhárítási feladatok
végrehajtásához több konkrét javaslatot készítettünk.
A Tagozat tagjainak tevékenységét 2011-ben több alkalommal elismerték, 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
Signum Aquae tagozati elismerés: Mórocza Ágnes, Nagy Zoltán
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően együttműködtünk az ágazatot irányító
Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai vezetésével, és felvettük a kapcsolatot a
Belügyminisztérium vízügyi szervek irányításáért felelős államtitkárságával.
A tagozat képviseltette magát: 12 „Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, 4 „Részvízgyűjtő
Tanácsban”, az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban
Együttműködési megállapodásunk van: MHT, MAVÍZ, VTOSZ, (ezeket a
kezdeményezésünkre létrejött un. „bökényi együttműködés” fogja össze), Fürdő Szövetség
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