Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Vízépítési és Vízgazdálkodási Szakcsoport

BESZÁMOLÓ
a szakcsoport 2013. évi tevékenységéről

1. Szervezet
A szakcsoport létszáma 107 fő. E-mail elérhetősége mintegy 70 főnek van, de az adatok aktualizálásra
szorulnak. Előző évihez képest a helyzet nem javult.
2. Működési keret
A szakcsoport éves költségkerete 200.000,- Ft volt, ebből 61.321,- Ft-ot használt fel. Jelentősebb költségek:
- a májusi szakmai rendezvény költségei;
- hozzájárulás a Nemzetközi Duna Nap szervezési költségeihez.

3. Kapcsolatok
3.1. Kapcsolattartás az Országos Szakmai Tagozattal:
- részvétel a Tagozat tisztújító taggyűlésének előkészítő munkájában 2013. január 9. és április 12. között;
- részvétel a Tagozat kibővített elnökségi ülésein és országos rendezvényein.
3.2. Kapcsolattartás az önkormányzatokkal
- A 2013. évi rendkívüli Duna árvizet követően javaslatot dolgoztunk ki Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztálya felé:
* egyrészt a városi Építési Szabályzat 113.§-ának módosítására;
* másrészt a város árvízvédelmi lokalizációs terveinek és a kritikus belvízszintjeinek pontosítására
problémafeltáró, illetve egyeztető tárgyalásokat kezdeményeztünk.
- A tizedik alkalommal megrendezett Nemzetközi Duna Nap védnökének – több szakmai szervezettel
közösen – felkértük Borkai Zsolt polgármestert, aki a felkérést elfogadta.
- Az árvízvédekezés tapasztalatai alapján több érintett település helyi vízkár-elhárítási tervének elkészítésénél az MMK Vízgazdálkodási Tagozata által elkészített tervezési segédletet sikerült követendő mintaként elterjeszteni.
3.3. Kapcsolattartás az MHT Győri Területi Szervezetével
Éves szakmai programok egyeztetése, közös programok szervezése. Sajnos a 2013. évi közös előadást
és tanulmányutat „elmosta” a rendkívüli Duna árvíz.
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3.4. Kapcsolattartás oktatási intézményekkel
- A szakember utánpótlás érdekében rendszeres együttműködés és kölcsönös tájékoztatás a Hild József Építőipari Szakközépiskolával.
- Kapcsolatfelvétel a Soproni Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékével.
3.5. Kapcsolattartás a tagsággal
A legszomorúbb képet mutatja. A nem kevés energiával megszervezett színvonalas, közérdekű szakmai rendezvények még kreditpontos rendezvényként is gyéren látogatottak. Ez a tény két oldalról közelíthető:
- nem megfelelő a szakcsoport PR tevékenysége,
- érdektelenség a tagság részéről.
Ami a jövőre nézve a szakcsoport részére jelent feladatot, az az első, tehát a PR javítása.
4. Folyamatos tevékenységek
- A Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Szakmai Albizottság munkájában
való részvétel.
- Szakmai anyagok véleményezése különböző témakörökben.
- Szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos felmérések.

5. Szakmai programok
- 2013. február 12.

2013. évi munkaterv meghatározása, vezetőségi ülés

- 2013. március 21.

A Területi Vízgazdálkodási Tanács Győr-Moson-Sopron Megyei Szakmai
Albizottság munkamódszerével kapcsolatos megbeszélés.

- 2013. május 23.

Szakmai nap: az egységes elektronikus közmű és nyomvonalas létesítmények nyilvántartásának szabályozása.

- 2013. június 26.

A tizedik Nemzetközi Duna Nap

- 2013. július 24.

Kerekasztal megbeszélés Győr Város Polgármesteri Hivatal Területfejlesztési Főosztálya és az Észak-Dunántúli VIZIG részvételével a Győrt Építési
Szabályzatának (GYÉSZ) vízügyi vonatkozású kiegészítéséről, illetve átértékeléséről a rendkívüli Duna árvíz tapasztalatainak tükrében.

- 2013. szeptember 3.

Részvétel az MMK Vízgazdálkodási Tagozatának Kibővített ülésén: a
2013. júniusi rendkívüli Duna árhullám kiértékelése.

Elmaradt program:
2013. június 25-re előirányzott rendezvény a Mosoni Duna és Lajta folyó térségi rehabilitációs projekt
bemutatása helyszíni bejárással. A Duna árvíz miatt elmaradt MHT-MMK közös rendezvény 2014.
április 29-én kerül megszervezésre.
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6. Tervek, feladatok
- Szakcsoport tagjaival a kapcsolat, információcsere javítása.
- Fent említett elmaradt szakmai program pótlása április 29-én.
- Az újjászervezett Vízügyi Hatóság és az ED KTF hatáskörei, különös tekintettel a határesetekre.
Előadók: a hatóságok vezetői
- Tisztújító taggyűlés előkészítése, lebonyolítása.

G y ő r, 2014. április 4.

Dr. Bárdi Pál
a szakcsoport elnöke

