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A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat tagjainak száma 2012. évben 2711 fő volt, 
melyből 1914 fő rendelkezett valamilyen típusú jogosultsággal. Ez az adat 
gyakorlatilag megegyezik a 2011 évi adatokkal.  

A MMK Titkársága segítségével elkészítettük a Tagozat létszámstatisztikáját, ami 
elsősorban a korösszetétel (korfa) vonatkozásában mutat megrázó adatokat. Ennek a 
hatására több akciót indítottunk (lásd később).  

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 
részvétel lehetősége. A jogosultságok elbírálását Minősítő Bizottság végzi, amely 
havonta egyszer ülésezett és 2012-ben 109 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 Tagozat Szakterületi Továbbképzési Munkabizottsága 129 szabadon választható 
creditpontos 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:  

- A MMK feladatalapú pályázatai keretében az alábbi segédleteket készítettük el:  
 

o Módszertani segédlet vízi-építmények környezeti tervezéséhez, a MÉDI 
érvényesíthetősége érdekében (FAP 33/2012). Az engedélyezési eljárásoknak 
eleme a „környezeti tervezés”, a szükséges környezeti vizsgálatok köztük több 
olyan van, amelyek elvégzéséhez eddig még nincs vagy csak kevés 
módszertani útmutató készült. Ilyenek például a Víz Keretirányelv előírásainak 
betartását vizsgáló tesztek és a Natura 2000 hatásbecslés gyakorlati 
végrehajtása. A segédlet az előbbi tervezési feladatok elvégzését segíti, és 
ezzel hozzájárul az elvégzendő jelentős munkamennyiségnek megfelelő MÉDI 
szerinti tervezési díj érvényesítéséhez  
 

o A magyar vízügy nemzetközi aktivitása (FAP 35/2012) Az összeállítás célja, 
hogy rövid tájékoztatást adjon Magyarország vízgazdálkodásáról, fontosabb 
szervezeteiről, és a magyar vízügy nemzetközi aktivitásáról. Ezzel segítse a 
nemzetközi szakmai és üzleti kapcsolatokban a tájékozódást, egymás 
kölcsönös megismerését, és a bizalmat. 
 
 



o Toborzó a vízmérnök képzésre (FAP 43/2012). A vízmérnöki gárda 
elöregedésének felismerése nyomán határozta el a Tagozat elnöksége, hogy 
kézzelfogható tevékenységet kell indítani a vízmérnök-utánpótlás 
gyarapítására. Ennek eleme a toborzó anyag. Szemelvényeket mutat azokból 
a szakmai gyökerekből, amelyekből tudásunk és eredményeink táplálkoznak. 
Bemutatja a mérnökképzés, a vízmérnökké válás lehetséges útjait, és a 
diplomás jövőképét meghatározó jelenkori vízgazdálkodási környezetet 
jellemezi. Az anyagot a területi kamarákon, szakcsoportjainkon, egyetemeken, 
főiskolákon, és társ-szakmai szervezeteken keresztül juttattuk el a 
pályaválasztás előtt álló korosztályhoz.  
 

- Rendkívüli erőfeszítéseket tettünk az új kormányzati irányítási struktúrák 
kialakulásának a figyelemmel kísérésére, kapcsolatfelvételre az ágazat új irányító 
személyiségeivel, a Tagozat és az állami irányítás közötti stratégiai elemek 
meghatározására. Az elnökség több alkalommal foglalkozott az ágazat 
átszervezésével, ezeknek a tervező és szakértő mérnökökre való hatásával. Ezen 
ügyekben hozott állásfoglalásainkat eljuttattuk a döntéshozókhoz azonban érdemi 
eredményt nem értünk el, hasonlóképpen a vízügyi ágazat átszervezését illetően. 
Különösen fájó, hogy a VITUKI és a Központi Vízrajzi adattár ügyében nem sikerült 
pozitív irányba terelni a folyamatot.  
 

- 2012 tavaszán, majd decembertől újra kiemelten foglalkoztunk a vízügyi tervezői 
és szakértői jogosultságok követelményrendszerével. Feltártuk azokat a felsőfokú 
képzőhelyeket, ahonnan kikerülő fiatalok vízmérnöki tevékenység végzésére 
aspirálnak. 9 egyetem ill. főiskola tanterveit tanulmányoztuk át. Áttekintettük ezek 
kimeneti követelményeit, a jogosulttá válás „bemeneti” követelményeivel való 
összhang érdekében.  
 

- Erőteljesen felemeltük a hangunkat, hogy a legnagyobb magyar vízmérnökről - 
Vásárhelyiről - elnevezett díjat a mérnöki tevékenységet romboló személy kapta 
meg. Kezdeményeztük a vonatkozó szabályzat megváltoztatását, sikertelenül. 
 

- Víziközmű munkacsoportot alakítottunk, amely 2011 őszén véleményezte a 
víziközmű törvény tervezetét, valamint ehhez kapcsolódóan javaslatot adott a 
végrehajtási kormányrendeletre és az üzemeltető szervezetek személyi 
alkalmasságának értékelésére szolgáló rendeletre vonatkozóan. A víziközmű 
törvény és végrehajtási utasításainak előkészítése volt a 2012. tavaszi kibővített 
elnökségi ülésünk fő témája is. A kormányrendelet tervezetét a munkacsoportnak 
megjelenés előtt sajnos már nem volt lehetősége véleményezni.  
 

- A felsőoktatási intézmények integrációjával kapcsolatosan végzetesen megrendült 
a bajai Eötvös József Főiskola műszaki karának a helyzete. Mivel az itt zajló 
vízmérnök képzés egyik kulcseleme a szakember utánpótlásnak, a Tagozat a 
„bökényiekkel” közösen vett részt a helyzet konszolidálásában.  
 

- A BM felkérésére részt vettünk a vízügyi igazgatási szervek stratégiájának a 
kidolgozásában. Leírtuk mi kell ahhoz, hogy a Kárpát-medence sajátos 
helyzetében a magyar vízgazdálkodás kiváló legyen, és talán ma még meg is 
lenne hozzá a szellemi potenciálja. Először kell hozzá integrált intézményrendszer, 
aztán jó tervezési és monitoring rendszer, s harmadszor a szakma, a kormányzás 



és a civil szervezetek közötti eljárások rendezése, tágabban fogalmazva: 
társadalmi párbeszéd a vizeink ügyében.  
 

- Bekapcsolódtunk a 2013 őszi, budapesti ENSZ Víz Világtalálkozó előkészítésének 
a folyamatába. A Tagozat 2012 tavaszán kibővített elnökségi ülést tartott 
Budapesten, amelynek a fő tárgya a jogosultsági követelmények megtárgyalása 
volt. Az őszi kibővített elnökségi ülés fő témája Kiskörén a 2014-ben kezdődő 
fejlesztési ciklus volt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően együttműködtünk 
a Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai vezetésével és a Belügyminisztérium 
vízügyi szervek irányításáért felelős államtitkárságával. A tagozat képviseltette 
magát: 12 „Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, 4 „Részvízgyűjtő Tanácsban”, az 
Országos Vízgazdálkodási Tanácsban A „bökényi” keretekben zajló 
együttműködés a MHT, MAVÍZ, VTOSZ, és a GWP Magyarország között kibővült 
a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetséggel (MASZESZ). 


