Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
A szakmai tagozat adatai:
A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat még az egyesületi kamara idején 1989-ben
alakult, azóta folyamatosan működik. Érdekkörébe 4723 fő tartozik, az alábbi
megosztásban:
Csoport

Létszám

1. Teljes lista

4 723 fő

2. Tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal rendelkezők

1 527 fő

3. Felelős műszaki vezetői és/vagy szakértői jogosultsággal
3 002 fő
rendelkezők
4. Jogosultsággal nem rendelkezők

719 fő

Az érdekkörünkbe tartozó kollégák közül:
Kamarai tag: 2.468 fő
Nem kamarai tag: 2.255 fő
A Tagozat tevékenységét 13 fős elnökség irányítja. 2015-ben megalakult a Heves
megyei szakcsoport, így valamennyi megyében működik szakcsoportunk.
Elnökségi üléseket rendszeresen, minden hónapban tartunk, ezen felül 2015-ben két
kibővített elnökségi ülést tartottunk, amin részt vesznek a szakcsoportok vezetői, a
szakmai bizottságok tagjai, valamint valamennyi tag számára nyitott a részvétel
lehetősége. A kibővített elnökségi ülések szokásos napirendi pontja az elnökség
beszámolója az elmúlt időszak eseményeiről, illetve az aktuális ügyeinkről. Ezen túl
szakmai program volt:
 a tavaszi kibővített elnökségi értekezleten: a korszerű vízmérnök (ea: Józsa János
tszv egyetemi tanár a BME rektora)
 az őszi, szakmai kirándulással egybekötött 2 napos értekezleten, amit a BorsodAbaúj-Zemplén megyei szakcsoport rendezett:
- Globális folyamatok, és hatásaik a nemzeti vízpolitikákra (ea: Dr Szöllösi-Nagy
András, c. egyetemi tanár)
- A vízügy időszerű feladatai (ea: Somlyódy Balázs főigazgató)
- Észak-Magyarország vízgazdálkodása (Rácz Miklós vízügyi igazgató)
A jogosultságok elbírálását (közigazgatási ügyeinket) a szakmai gyakorlat
szakirányúságát megállapító szakértői testület végzi, amely havonta egyszer
ülésezett. A kérelmek tervezői, szakértői, 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 a tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. Súlyponti szakmai témák,
illetve tevékenységek az alábbiak voltak:
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A MMK feladatalapú pályázatai keretében összeállítottuk az ismert műszaki
szabályozási dokumentumok listáját, megalapozva evvel az e téren szükséges
további munkát.
Aktualizáltuk a korábban elkészített ódszertani segédletet a települési vízkárelhárítási tervek készítéséhez.
Javaslatot dolgoztunk ki a vízjogi engedélyezési eljárás egyszerűsítésére
Részt vettünk a MÉDI kidolgozásába (vizilétesítmények fejezet), a HOAI, illetve az
ÉMTSZR kidolgozásának folyamatában.
Számos jogszabály észrevételezését végeztük el, általában rohammunkában.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően együttműködtünk a a Belügyminisztérium
vízügyi szervek irányításáért felelős államtitkárságával, valamint az Országos Vízügyi
Főigazgatósággal.
A tagozat képviseltette magát: 12 „Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, 4
„Részvízgyűjtő Tanácsban”, az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban
Élénk volt a „bökényi” keretekben zajló együttműködés a MHT, MAVÍZ, VTOSZ, és a
GWP Magyarország és a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetséggel (MASZESZ).
Több tagunk részesült magas állami kitüntetésben: Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
Polgári Tagozata: dr. Szeifert Gyula a Felső-Tisza-vidéki VIZIG volt igazgatójának, az
OVH Árvízvédelmi és Vízrendezési Főosztály nyugalmazott vezetőjének. A Magyar
Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata Szabó János a Körös-vidéki VIZIG műszaki
igazgató-helyettesének. A Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozata dr.
Tamás János a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Mező-gazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és Környezet-gazdálkodási
Intézet vezetőjének. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata dr.
Nováky Béla
az MTA – BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport nyugalmazott
tudományos főmunkatársának, Nobel Béke díjas a klímakutató, tiszteleti tagunk.
Vásárhelyi Pál-díjban részesült Zellei László kollégánk, elnökségünk tagja.
Zielinski-díjat kapott dr. Nagy Sándor okleveles mérnök Javaslatunkra tiszteleti tag lett:
dr. Szigyártó Zoltán vasdiplomás építőmérnök, címzetes egyetemi tanár. Kőrösi Csaba
a 2013. évi magyarországi Víz Világtalálkozó szervezésében, Magyarország ENSZ
missziójának vezetője.
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