
Beszámoló 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 

Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 2021. évi tevékenységéről 

 

1. Kapcsolattartás és kommunikáció: 

Az elnökség már a 2019. évi megválasztásakor eldöntötte, hogy a munkát a gyorsaság és 

költséghatékonyság elvei mentén igyekszik végezni, ezért az alap kommunikáció elsősorban a 

telefonon, digitális platformokon és e-mailban történő kapcsolattartás. Személyes találkozókra 

a szükséges mértékben kerül sor. A vírushelyzet többször változó korlátozó intézkedései 

emiatt 2021 évben sem éreztették hatásukat a vezetőség működésében. 

 

2. Szakcsoport elnökségi ülések 2021 év folyamán: 

 2021.01.25.  Skype elnökségi ülés – A 2020 évi beszámoló megvitatása és 

elfogadása, szakmai kirándulás szervezésének áttekintése, szakcsoporti taggyűlés 

összehívás lehetőségének megvitatása, egyebek. 

 2021.04.02.  Skype elnökségi ülés – A vírushelyzetben lehetséges 2021 évi 

együttműködés áttekintése, az eredményes munkavégzés feltételeinek kialakítása. 

 2021.07.06.  Skype elnökségi ülés – Az árvízi kockázatkezelés a műszaki 

gyakorlatban a LIFE SandBoil projekt oktatásként elfogadtatásának előkészítése. 

 2021.10.04.  Skype elnökségi ülés – Az elvégzett tevékenységek és előttünk 

álló feladatok áttekintése, oktatások egyeztetése. 

 2021.11.19. Skype elnökségi ülés – Kamarai választások előkészítése, 

javaslattétel elismerésekre, aktualitások egyeztetése. 

 2021.12.15. Skype elnökségi ülés – 2022. évi kötelező képzések 

előkészítése, aktualitások egyeztetése, évzárás. 

 

3. Részvétel kibővített megyei elnökségi üléseken: 

 A vírushelyzet miatt nem került megrendezésre. 

 

4. Kötelező szakmai képzések: 

Korábban már tagozati szakmai képzés került kidolgozásra Pannonhalmi Miklós, Németh 

József, Dunai Ferenc és Nagy Tamás közös munkájaként a vízgazdálkodási és vízépítési 

szakterületen a tervezők, szakértők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére, 

Ökológiai szempontok a vízépítési feladatok megoldásainál címmel. A továbbképzés 

nyilvántartási száma: 08/06/2020-005. Témái: Halátjárók tervezése, üzemeltetése és 

ellenőrzése I. - III.; Folyógazdálkodás ökológiai szempontjai; Beruházások megvalósítása - 

tervezői szemmel.  



A továbbképzés az év folyamán a megyénken kívül Budapest és Pest Megye, Csongrád-

Csanád Megye, Békés Megye Mérnöki Kamaráinál került megrendezésre. 

A GyMS Megyei Mérnöki Kamara tagozati helyi rendezvényei a következők voltak: 

 2021.11.09. Győr, jelenléti képzés: Ökológikus tervezés. 

 2021.11.22. Győr, jelenléti képzés: Árvízi kockázatkezelés a műszaki gyakorlatban 

a LIFE SandBoil projekt témavezetésével.  

Javasoljuk a képzéseket 2022 évben alapvetően a digitális platformok alkalmazásával, élő 

előadással megvalósítani, a megvalósítás tapasztalatait felhasználni a témafejlesztések során.  

A következő évi tagozati képzések előkészítése folyamatban van. Javaslat készült 2022 

évi képzés megtartására az alábbi témákkal: Vízfolyások nagytérségi rehabilitációja a 

Mosoni-Duna példáján; Fenntarthatóság vízügyi vonatkozásai; Vízgazdálkodási rehabilitáció 

eszköztára; Beruházások megvalósítása 2021-27 időszakban; TOP-Plusz vízgazdálkodási 

projektek megvalósítása - tervezői szemmel. A törzsanyag benyújtásra került, elbírálása 

folyamatban van. 

 

5. Szakcsoporti tagsággal való kapcsolattartás: 

 A szakcsoport vezetősége napi munkája, ill. önkéntes kamarai tevékenysége során 

a lehetőségekhez mérten tartja a kapcsolatot a mérnöktársakkal, így az információk 

áramlása fenntartható. 

 Az őszi képzés alkalmával kb. 45 percben Németh Gábor alelnök beszámolt a 

hallgatóságnak a kamara eddig végzett tevékenységéről és az aktualitásokról. 

 Területi kamaránk 2016 óta internetes Fórum rovatot üzemeltet a tagok közötti 

kommunikáció erősítésére. A Fórumban külön rovata van szakcsoportunknak, 

melyben az aktuális témák topikokra bontva jelennek meg, itt van módjuk a 

tagoknak hozzászólni, segítő információt nyújtani. Ezen keretek között több 

hozzászólás volt az év folyamán. 

 Javaslatkérés és javaslattétel megyei és országos elismerésekre. 

 

6. Részvétel további helyi és országos programokon: 

 Modern Városok Program keretében a győri vízi élménypark kialakítása (Rába 

Quelle) - Új árvédelmi vonal építése: réselési munkafolyamat megtekintése 

2021.04.09. 09.00-11.00 között.  

 Részvétel a GyMS Megyei Mérnöki Kamarai közgyűlésen 2020.09.15. 

 Személyes találkozással járó országos programon nem vettünk részt a szakcsoport 

képviseletében.  



 Nagy Tamás az MMK Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat kibővített 

vezetőségi ülésén internetes „Teams” platform alkalmazás használatával vett részt 

több alkalommal, így élőbbé vált a kapcsolat az országos vezetéssel. 

 

7. Szakmai kirándulás: 

2021 évben a Covid helyzetre tekintettel – előzetes, nem reprezentatív igényfelmérés 

alapján - nem került megszervezésre. 

 

8. Egyéb tevékenységek, további tervek: 

 Jogszabály tervezetek és szakmai anyagok véleményezése felkérés szerint 

o Közműstratégia 

 Részvétel a 2021 évi MMK Tagozati választások előkészítésében, jelöltek 

állításával. 

 Részvétel a 2022 évi Megyei Kamarai választások előkészítésében, jelöltek 

állításával. 

 További tervek között minden esetben elsődlegesen szerepel a szakcsoport 

folyamatos tájékoztatása és bevonása az őket érintő szakmai kérdésekbe.  

 A vírushelyzet további években való eseti, vagy tartós fennállását feltételezve - a 

szakcsoport munkáján túlmenően is - ki kell dolgozni a 2020-ban adhokratikusan 

megkezdett vészhelyzeti munkavégzés infrastrukturális-, szervezési feltételeit és 

módszertanát a megfelelő gyakorlati hasznosulás érdekében.  

 Amennyiben a helyzet kedvezőbbé válik és lehetővé teszi a személyes kapcsolatok 

folytatását, a találkozások fontossága sem hanyagolható el. Elsősorban szabadtéri 

szakmai programok, ill. szintén szabadtéri rekreációs és sport programok közös 

megvalósítása javasolt. 

 

A szakcsoport tevékenységéhez is tartozik még a megyei kamara vezetésében aktív 

munkát végző elnök, és alelnök, ill. azoknak az elnökségi tagoknak a munkája, akik a 

szakcsoportban vannak nyilvántartva. 

Jelen beszámolót a szakcsoport elnökségi tagjai elektronikus formában áttekintették, 

majd elfogadták. 

 

Győr, 2022. február 10. 

Összeállította:                                                         

Nagy Tamás 

szakcsoport vezető 


