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Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 2016 
 
A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat még az egyesületi kamara idején 1989-ben 
alakult, azóta folyamatosan működik. Érdekkörébe 5027 fő tartozik, az alábbi 
megosztásban, mindegyik kategóriában szerényen emelkedő tendenciát mutat 2015-
höz képest: 

   

Csoport Létszám 

1. Teljes lista 5 027fő 

2. Tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal rendelkezők 1 623 fő 

3. Felelős műszaki vezetői és/vagy szakértői jogosultsággal 
rendelkezők 

3 154 fő 

4. Jogosultsággal nem rendelkezők 719 fő 

(megjegyzés: az átfedések miatt nem összeadható)  

 

Az érdekkörünkbe tartozó kollégák közül:  
Kamarai tag: 2.618 fő 
Nem kamarai tag: 2.409 

A Tagozat tevékenységét 13 fős elnökség irányítja. Valamennyi megyében működik 
szakcsoportunk. 

Elnökségi üléseket rendszeresen, minden hónapban tartunk, ezen felül 2016-ban 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:  

- Az ENSZ 2015 – 2030 Fenntartható Fejlődési Céljai és a II. Budapesti Víz 
Világtalálkozó, (ea: Körösi Csaba a KEH Fenntarthatósági Igazgatóság 
vezetője),  

- a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének hazai feladatai (ea: Gayer József a 
GWP Magyarország elnöke),  

- Vízügyi exportlehetőségek (ea: Haranghy Csaba a Fővárosi Vízművek 
vezérigazgatója) 

 az őszi, szakmai kirándulással egybekötött 2 napos értekezleten, Kaposvárott, 
amit a Somogy megyei szakcsoport rendezett:  
-  tájékoztató hangzott el a 2. Budapesti Víz Világtalálkozóról (ea: Dr. Szűcs 

Gábor köztársasági elnöki tanácsadó), 
- időszerű szakmai téma a dombvidéki víztározás volt, ennek keretében előadás 

hangzott el a A Dél-Dunántúl vízgazdálkodásáról (ea: Pecze János, DDVIZIG) 
a víztározás helyzetéről és időszerű problémáiról (Polgár Károly, DDVIZIG) 
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valamint a dombvidéki tározók korszerű tervezéséről (Rosza Péter: VIZITERV 
Consult). 

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:   

 A Belügyminisztérium felkérésére széleskörű szakmai konzultációval, szakértők 
bevonásával állásfoglalást dolgoztunk ki a csapadékvíz gazdálkodás tárgyában 

 Javaslatot dolgoztunk ki a vízmérnöki jogosultságok korszerűsítésére, ezen belül 
kezdeményeztük a rendszertervek elkészítésének szakértői jogosultsághoz való 
kötését.  

 Javaslatot dolgoztunk ki a vízjogi engedélyezési eljárás egyszerűsítésére 

 Részt vettünk a MÉDI kidolgozásába (vizilétesítmények fejezet), a HOAI, illetve az 
ÉMTSZR kidolgozásának folyamatában.   

 Kidolgoztuk az éves szakmai továbbképzés törzstémáit, akkreditáltuk a megyei 
továbbképzési programokat. 

 Intenzíven részt vettünk a vízmérnökképzéssel kapcsolatos kérdésekben, ezen 
belül véleményeztük a bajai Eötvös József Főiskola Intézményfejlesztési Tervét 

 Véleményeztük a Nemzeti Vízstratégiát (Kvassay Jenő terv). 

 Számos jogszabály észrevételezését végeztük el, általában rohammunkában.  

Részt vettünk a MMK testületeinek munkájában, ide értve a Továbbképzési testületet 
(Rung Attila) és a Közbeszerzés bizottságban (Márkus Pál). A választmány, és a 
küldöttgyűlések munkájában való részvételünk érdekében ezek napirendjén szereplő 
témákat elnökségi értekezleten, esetenként a szakcsoportok és szakértők 
bevonásával dolgoztuk fel, illetve alakítottuk ki az állásfoglalásunkat.  

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: 

- Vedres István díj: Dr Kovács Gábor 
- Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata: dr. Kozák Péter szegedi vízügyi 

igazgató    
- Miniszteri elismerés: Palotásné Kővári Teréz a Tolna Megyei Mérnöki Kamara 

elnök asszonya 
- Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata: dr. Szigyártó Zoltán  
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- Vásárhelyi Pál-díjban részesült Zellei László kollégánk, elnökségünk tagja,  
Horváth Béla, szolnoki főmérnök,, Szabó Mátyás, a nyugalmazott fehérvári 
igazgató 

Zielinsky Szilárd díjat kapott: dr. Dulovics Dezsőné dr. Dombi Mária és dr. Dulovics 
Dezső (posztumusz);  

Tiszteletbeli tag oklevelet kapott: Móricz István és dr. Szlávik Lajos 

A Víz Világtanács igazgatósága tagjává választotta Szöllösi Nagy Andrást, tiszteletbeli 
tagunkat 

 

Budapest, 2017.április 12. 

 

Novák Gyula 

elnök 


