Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
A Tagozat működése
Elnökségi ülések 2013
A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat tagjainak száma 2013. december végén
2813 fő. Közülük aktív tag 2475 fő, melyből 1914 fő rendelkezett valamilyen típusú
jogosultsággal.
A Tagozat tevékenységét 13 fős elnökség irányítja, mellette 12 fős Minősítő Bizottság
és 7 fős Szakterületi Továbbképzési Bizottság, a víziközmű szektor átalakulásához
kapcsolódva „Víziközmű munkacsoport” működik.
Elnökségi üléseket havonta tartunk. Tavasszal tisztújító taggyűlésünk, ősszel kibővített
elnökségi ülésünk volt, 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 2013-ben 81 kérelmet bírált el (nem ide értve a szakcsoportok részvételét a
minősítésben). A Bizottság tagjainak 64 %-a nem budapesti, ami biztosítja az ország
teljes területének a lefedését.
A Szakterületi Továbbképzési Munkabizottság 114 szabadon választható,
továbbképzési pontos képzést bírált el. A Tagozat tevékenységét jóváhagyott
„Ügyrend” szabályozza, és éves munkaterv alapján végzi. Működési költségeink
fedezetére a MMK központilag 300 ezer Ft-ot biztosít.
Titkárságunk, irodánk nincs. Az elnökség és az aktivistáink önzetlenül, társadalmi
munkában, saját eszközeikkel, saját költségükre tevékenykednek. A kapcsolattartás
elsődleges módja az email, a résztvevők között, éves szinten többezres forgalommal.
Szakosztályok, szakcsoportok működése Heves megye kivételével valamennyi
megyében működik szakcsoportunk. A „szabadon választott” továbbképzések
szervezésében, szakmai színvonalának biztosításában elsősorban a Magyar
Hidrológiai Társaság területi szerveivel működnek együtt.
1. Központi feladatok:
 Folyamatosan részt vettünk a szakmagyakorlási rendelet előkészítésében.
Siker, hogy a 266/2013 Korm. rend-ben az általunk eddigi egy, összevont
VZ-T jogosultságot felosztották 3 részjogosultságra (VZ-TEL, VZ-TER, VZVKG). Ugyanakkor a szakértői területen nem oldották fel a 297/2009 Korm.
rendelettel való párhuzamosságokat. A vízilétesítmények felelős műszaki
vezetői és műszaki ellenőri szakterületein a rendelet visszalépés a 244/2006hoz képest. Részben a szakmagyakorlási rendelet előkészítése során, majd
a MMK Továbbképzési szabályzata tervezete kapcsán ugyancsak intenzíven
foglalkoztunk a továbbképzés ügyével.
 Az elnökség tagjaival és „külső” kollégák bevonásával véleményeztük a
2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről szóló
1731/2013.(X.11.) Kormány határozatot. A beérkezett 11 érdemi véleményt
egybe szerkesztve bocsájtottuk az MMK elnökség rendelkezésére.
 Intenzíven dolgoztunk a Tervellenőrzési szabályzat, azon belül a Tervtartalmi
Követelmények előkészítésében. Ez utóbbiban a Tagozat élenjáró volt,
hiszen a MÉDI érvényesíthetősége érdekében mi kezdtük el ezek
kidolgozását. A tervezési munkadíj minimum-maximum irányárának



kidolgozására ad hoc munkacsoportot alakítottunk. A munkacsoport több
menetben, rendszerint „azonnali határidőkkel” próbaszámításokat,
létesítményjegyzéket, stb. készített. Ez a tárgykör végül lekerült napirendről.
A Szakmagyakorlási Szabályzatról, a Tervdokumentációk Tartalmi
Követelményei Szabályzatról, valamint az Ellenőrzési Szabályzatról szóló
ülés tartása nélküli küldöttgyűlési határozat-hozatalhoz fórum biztosítására,
a dec. 11-i elnökségi ülésre meghívtuk nem csak a vizes tagozati küldötteket,
hanem a területi, de vizes jogosultsággal rendelkező küldötteket is, az
állásfoglalásaink egyeztetésére. Sajnálattal állapítottuk, meg, hogy a
„Tervdokumentációk Tartalmi Követelményei” Szabályzat tervezete nem
tartalmazza a vízgazdálkodási létesítmények terveinek általunk részletesen
kidolgozott tartalmi és formai követelményeit.

2. Szakmai észrevételezések, állásfoglalások:
 A vízügyi ágazat 2012. évi átszervezésének a folyományaként 2013 elején
került sor a vízrajzi szolgálat átszervezésére (a vízrajzi feladatok ellátásáról
szóló 146/2011. VM rendelet módosítása). A vízrajz teljes szétzilálásáról
(kapcsolódva a VITUKI felszámolásához) már korábban tudomást
szereztünk és informális úton számos felszólalást, javaslatot tettünk.
 Ugyancsak az év elején került napirendre, a viziközmű munkacsoportunk
gondozásában a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet véleményezése. Az év második
felében észrevételeztük a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásáról
szóló rendeletet, és a vízközmű törvény – első sorban a védendő
felhasználókkal kapcsolatos szabályokról szóló – módosítását.
 „A vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről szóló Nemzeti
Vízstratégia” konzultációs vitaanyagával 2013 márciusától foglalkoztunk
behatóan. Az elnökség a 73 oldalas anyagot több olvasatban tekintette át,
majd az észrevételeinket a június 6-i ülésünkön véglegesítettük
„Megjegyzések a Nemzeti Vízstratégia c. vitaanyaghoz” címmel. Az
elnökségi ülésre meghívást kaptak, és részt vettek a „Bökényi ötök”
képviselői is, és részt vettek a stratégiáért felelős állami vezetők.
Megjegyzéseink érvényesítésére több egyeztetést folytattunk a VM-el. Az
NVS jóváhagyásáról, további sorsáról nincs hiteles információnk, holott a
Tagozatunk is fontosnak ítélte a megalkotását, és igen sok munkánk fekszik
benne.
 A június első napjaiban minden eddigit meghaladó dunai árhullám tárgyában
szakmai állásfoglalást adtunk ki „a 2013. évi dunai védekezésről: a sikerről
és a tennivalókról” címmel. Az állásfoglalást a június 6-i elnökségi ülésünkön
véglegesítettük, amire érintettségük okán meghívtuk a Duna menti megyék
mérnöki kamaráinak képviselőit is. Az állásfoglaláshoz a Magyar Hidrológiai
Társaság Gödöllőn, 2013. július 3-án tartott Vándorgyűlésén csatlakozott az
MHT, a VTOSZ, a MASZESZ, és a GWP, ezzel „Bökényiek” állásfoglalásává
lett. Az állásfoglalást a MHT eljuttatta az érintett kormánytagoknak,
parlamenti tényezőknek, stb., közülük számosan támogatóan jeleztek vissza.
 Áttekintettük a 2014 – 2020 EU finanszírozási ciklus előterveit, a Környezeti
és Energiahatékonysági Program (KEHOP) Operatív Program Tervezés
szakmai fejezeteit. 3. Rendezvények
 Emlékülés az 1838. évi pesti jeges árvíz 175. évfordulója alkalmából 2013.
március 21-én, a Fővárosi Új Városháza dísztermében. Résztvevők száma:

kb. 150 fő. Kapcsolódóan megkoszorúztuk a Ferenciek terén lévő
Wesselényi emléktáblát. Részt vett és köszöntő beszédet mondott Tarlós
István, Budapest főpolgármestere.
Tagozati taggyűlés 2013. április 12.-én, résztvevők száma 160 fő. A taggyűlésen
vendégként megjelentek a szakma állami vezetői, a vizes társegyesületek
vezetői. Külön megtiszteltetés volt, hogy jelen volt Dr. Hajtó Ödön, Dr. Kováts
Gábor és Barsiné Pataky Etelka, a MMK valamennyi eddigi elnöke, és több
megyei kamarai elnök is. A taggyűlés jóváhagyta a választott testületeink elmúlt
4 évi munkáját. Megválasztottuk a következő ciklus elnökségét és minősítő
bizottságát. Ez alkalommal adtuk át a tagozat kitüntetését, a Signum Aquae
plakettet Forstner Miklós és Dr. Ijjas István kollégánknak.
Dunai árhullám – 2013 konferencia és a tagozat őszi kibővített elnökségi ülése
2013.09.03-04. Baján zajlott két napos nagyrendezvény formájában. A
szervezésben kiemelkedő munkát végzett a Bács-Kiskun megyei
szakcsoportunk, Mórocza Ágnes és Schoblocher István irányításával. o A
szakmai konferencia feldolgozta a rendkívüli árhullám elleni védekezés vízügyi
műszaki irányításának tapasztalatait. A résztvevők száma meghaladta a 300 főt,
jelen volt a teljes vízügyi műszaki irányító személyzet, ide értve az országos
irányítás felelős vezetőit is.
A kibővített elnökségi ülés, a szokásos beszámolókon túl számba vette az új
szakmagyakorlási rendelettel (266/2013 Korm.) kapcsolatos tagozati
tennivalókat, továbbá a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT 2.) ütemtervét és
munkaprogramját.
 Önkormányzati árvízi védekezés a Dunán 2013. konferencia:
2013. okt. 28.-án, a Tagozat kezdeményezésére és szakmai szervezésében.
A részvevők száma 130 fő: a Duna menti önkormányzatok polgármesterei, a
helyi és központi katasztrófa védelmi vezetők, valamint a vízügyi
védelemvezetők. Összefoglaló szakmai elemzést Tarlós István főpolgármester,
Dr. Bakondi György katasztrófavédelmi főigazgató, valamint Láng István az
Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője tartott, amihez helyi tapasztalatok
feldolgozása társult.
 A Budapesti Víz Világtalálkozó:
2013. nov. 8-11. között, nem csak a hazai szakma, hanem a globális
vízgazdálkodás tekintetében is kiemelkedő esemény volt. Részt vett rajta a
világ szakmai krémje, és a vízgazdálkodás-politika globális döntéshozóinak
nagy része. A konferencián a Tagozat sikeresen „mutatta meg magát”. A
tárcaközi előkészítő bizottságban részt vett a tagozat elnöke. A konferencia
részét képező „Vízipari Expón” mi szerveztük meg a MMK standját. Szakmai
mondanivalója az export orientált vizes kis- és középvállalkozók, valamint a
vizes felsőoktatás (a BME két tanszéke, a bajai fő- iskola, és az YBL főiskolai
kar) bemutatkozása volt. A standot meglátogatta Áder János köztársasági
elnök.

3. Kapcsolatok
 A korábbi évek gyakorlatának megfelelően igyekeztünk együttműködni a
Vidékfejlesztési Minisztérium szakmai vezetésével, de a VM és a MMK közötti
stratégiai együttműködési szerződés – számos kezdeményezésünk ellenére üres papír maradt. Igen jó a kapcsolatunk a Belügyminisztérium vízügyi szervek
irányításáért felelős államtitkárságával. és az Országos Vízügyi
Főigazgatósággal.
 A tagozat képviseltette magát 12 „Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, 4
„Részvízgyűjtő Tanácsban”, az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban.
Tapasztaljuk, hogy ezeknek a korábban igen hasznos tevékenységet végző
szervezeteknek a szerepe, mozgástere szűkül.
 A „bökényi” keretekben zajló együttműködés (MHT, MAVÍZ, VTOSZ, GWP,
MASZESZ) él, szükség szerint működik.
 Egyre bővül, és konkrét tartalmakat nyer (bajai konferencia, BWS stb.) a vizes
mérnökképző helyekkel az együttműködésünk.
 Folyamatosan részt vettünk a MMK Választmányi ülésein, és a számos belső
konzultáción.
4. Egyebek
 Az Őrbottyánban évenként, Kvassay Jenő és Sajó Elemér emlékére
szervezett koszorúzáson az idén, június 7-én a Tagozatunk volt a
megemlékező.
 A Tagozat részt vesz a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV keretében finanszírozott
„Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért” projekt szakmai tanácsadó
testületében.
 Örömteli „protokolláris” kötelezettségünk volt számos kollégánk sikereihez
gratulálni (Józsa János levelező akadémikussá választása, Somlyódi László és
Szlávik Lajos professzor emeritussá kinevezése, állami kitüntetettek, stb.).
 Szomorú feladatunk volt megemlékezni a 2013-ban elhunyt kiváló
kollégáinkról (Bognár Győző, Kocsis Árpád, Kollár Ferenc, Dr. Papp Ferenc, Dr.
Szesztay Károly és még többen mások).
 A Tagozat, elnökségi döntés alapján, saját forrásából 50 ezer Ft-al támogatja
Bodoki Károly, a Körös-vidéki folyószabályozás kiemelkedő mérnöke
születésének 200. évfordulójára szobor állítását Gyulán.
 A Mérnök Újság gyakorlatilag minden számában foglalkozott vizes témákkal,
tagozati eseményekkel. Több alkalommal nagyinterjú, illetve cikk jelent meg,
köztük kiemelkedő volt az árvízi események elemzése, továbbá az októberi „Víz
Világtalálkozó szám”.
A MU szerkesztősége és a Tagozat között a kapcsolat igen jó, minden esetben
kifejthettük a véleményünket a minket érintő anyagokról. A fenti beszámoló a
Tagozat elnöksége által 2013 januári elnökségi ülésen jóváhagyott rövidített
változata.
Reich Gyula elnök

