
Beszámoló 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 

Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 2019. évi tevékenységéről 

 

1. Szakcsoport tisztségviselő választások 2019.04.04.: 

A választás eredményeképpen az alábbi tagok alkotják a szakcsoport vezetőségét: Borbély 

Péter; Dobos Szabolcs; Janák Emil; Nagy Tamás (elnök); Szabó Ádám. 

Az elnökség a munkát a gyorsaság és költséghatékonyság elvei mentén igyekszik végezni, 

ezért az alap kommunikáció elsősorban a telefonon és az e-mailban történő kapcsolattartás. 

Személyes találkozókra a szükséges mértékben kerül sor. 

2. Szakcsoport elnökségi ülések: 

 2019.04.04.  Alakuló ülés, együttműködés áttekintése, az eredményes 

munkavégzés feltételeinek kialakítása. 

 2019.04.12.  A 2018 évi beszámoló megvitatása és elfogadása, szakmai 

kirándulás szervezése, szakcsoporti taggyűlés összehívás lehetőségének 

(eredményességének) megvitatása, egyebek. 

 2019.05.14.  Éves munkaterv megvitatása és elfogadása, egyebek. 

 2019.09.26.  Szakmai kirándulást követően az elvégzett tevékenységek és 

előttünk álló feladatok áttekintése. 

3. Részvétel kibővített megyei elnökségi üléseken: 

 2019. júliusban részvétel a szakcsoportok közös megbeszélésen (Dobos Sz.) 

 2019. októberben részvétel a kihelyezett kibővített elnökségi ülésen (Nagy T.) 

 2019. decemberben részvétel a kibővített elnökségi ülésen (Nagy T.) 

4. Kötelező szakmai képzések: 

 2019. májusban Győrben tartottunk az első éves kötelező képzést a „Vízhálózati 

modellezés” témakörében. 

 2019. októberben a Komárom Megyei Mérnöki Kamara szervezésében 

biztosítottuk a második alkalmat az éves kötelező képzésre. 

„Közműrekonstrukciók urbán környezetben” (tervezés - kivitelezés) címmel. 

Javasoljuk a képzéseken való részvétel kibővítésének lehetőségét felülvizsgálni (pl.: E-

napló vezetési képzésen önkéntes részvételi szándék hiúsult meg helyhiány miatt). A 2020. 

évi tagozati képzések előkészítése folyamatban van. 

5. Részvétel országos programokon: 

 A szakcsoporthoz tartozó elnök és alelnök több alakalommal vett részt országos 

rendezvényeken. 

 2019. októberben részvétel a kihelyezett kibővített országos szakcsoporti ülésen 

(Janák. E.; Borbély P.) 

Sajnálatos, hogy az elmúlt évben nem nyílt alkalom az országos szakcsoport vezetőségi 

ülésére meghívottként eljutni és első kézből információkat adni és kapni. (Ez eddig 2020-ban 

sem sikerült, de nem adjuk fel…) 



6. Szakmai kirándulás: 

2019. szeptemberében a Közlekedési Szakcsoporttal közösen megtekintettük a térségben 

folyó nagyberuházásokat: az épülő Mosoni-Duna torkolati mű munkaterület Vének 

térségében; Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő; Komáromi Duna-híd építési 

munkaterület és látogatóközpont, Rév-Komárom, Szlovákia, és Komárom; Győrszentiván, 

Kálmán Imre gyalogos kerékpáros híd. 

A 2020 évben hasonló szakmai kirándulás megvalósítása szintén tervezett. 

7. Egyéb tevékenységek, további tervek: 

 Az MMK Alapszabály tervezetének véleményezése. 

 Jogszabály tervezetek véleményezése (felkérés szerint). 

 Részvétel a Kamarai sportnapon. 

 Részvétel és helyszín biztosítása a 2019. novemberben megtartott „pénzügyi 

fórumnak”. További fórumok szervezése a mérnöki területekhez kapcsolódó 

peremterületeken javasolt, a visszajelzések alapján van rá igény. 

 A szakcsoport ügyrendjének aktualizálása folyamatban van. 

 Megbeszélés (konzultáció) kezdeményezése a szakcsoportok és a vízjogi 

engedélyezési eljárásban érintett hatóságok, vagyonkezelők között. 

 VIZEK projekt bevezetésének és használatának megbeszélése, tapasztalatcsere az 

érintettek bevonásával. 

 

A szakcsoport tevékenységéhez is tartozik még a megyei kamara vezetésében aktív munkát 

végző elnök, alelnök és azoknak az elnökségi tagok munkája, akik a szakcsoportban vannak 

nyilvántartva. 

 

Jelen beszámolót a szakcsoport elnökségi tagjai elektronikus formában áttekintették, majd 

elfogadták. 

 

Győr, 2020. március 16. 

 

Összeállította: 

 

Nagy Tamás 

szakcsoport elnök 

 

 


