Beszámoló
Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 2016 évi tevékenységéről

Szakcsoportunk egy elnökségi ülést tartott.
2016. január 01. napjától a közigazgatási eljárások általános szabályainak több olyan alapeleme módosult,
amely bizonyos hatósági eljárások felgyorsulásához, és az érintett kérelmezők számára az eljárások
egyszerűbbé válásához vezetett, legalábbis a jogalkotói szándék szerint.
A tervező mérnökök számára is új kihívásként jelent meg a rendelet. Ahhoz, hogy minél kisebb nehézséget
okozzon, készíttettünk egy összefoglaló tájékoztatót Dr Papp Ildikóval, és ezt a honlapon mindenki számára
elérhetővé tettük.
E mellett továbbra is meghatározó volt az új típusú képzési rendszernek megfelelő helyi képzési lehetőség
biztosítása. Két időszakban, az első negyedévben és a negyedik negyedévben terveztünk lehetőséget
biztosítani tagtársainknak.
Az első negyedévben két helyszínen, Sopronban és Győrben is szerveztünk képzést. Sopronban a Települési
vízgazdálkodás témakörében szerveztük meg a képzést, míg Győrben a Membrán technológia szerepe a
szennyvíztisztításban és a Nagyvízi mederkezelési terv ismertetése témakörben szerveztünk képzést
A negyedik negyedévben Győrben biztosítottunk újabb képzési lehetőséget két témakörben. Az egyik volt a
Vízgazdálkodási nemzeti stratégiák, programok és intézkedési tervek érvényesítése a gyakorlati tervezési
feladatokban, a második a Természetvédelmi szempontok figyelembe vétele a vízgazdálkodási
beavatkozások tervezésében címmel. / A VKI 4‐7 teszt és a NATURA 2000 hatásbecslés
Mindkét témakörben Budapesti kollégát tudtunk felkérni, Reich Gyulát a Vizes Tagozat elnökét és Dr Ijjas
Istvánt professzor emeritust
A képzési helyszíneket támogatásként a Soproni Vízmű Zrt, a Pannon Víz Zrt és az Észak‐Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság biztosították
Az Országos Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozat által megszervezett tavaszi, valamint őszi kibővített
elnökségi ülésen részt vettünk, ahol a kamara aktuális ügyeinek tájékoztatóját hallgattuk meg.
Területi Vízgazdálkodási Tanácsülés ebben az évben 2 volt, az egyiken Janák Emil a másikon Dr. Bárdi Pál úr
képviselte szakcsoportunkat.
A betervezett szakmai kirándulást megtartottuk. A Kis Balaton vízgazdálkodási rendszerét néztük meg. A
Házigazdánk a Nyugat‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt.
Az elnökség által biztosított éves keretünket kis mértékben túlléptük.
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