
Beszámoló 

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 

Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 2020. évi tevékenységéről 

 

1. Kapcsolattartás és kommunikáció: 

Az elnökség 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 nem éreztették hatásukat a vezetőség működésében. 

 

2. Szakcsoport elnökségi ülések: 

 2020.03.10.  Skype elnökségi ülés – A 2019 évi beszámoló megvitatása és 

elfogadása, szakmai kirándulás szervezése, szakcsoporti taggyűlés összehívás 

lehetőségének megvitatása, egyebek. 

 2020.04.02.  Skype elnökségi ülés – A vírushelyzetben lehetséges 

együttműködés áttekintése, az eredményes munkavégzés feltételeinek kialakítása. 

 2020.09.08.  Skype elnökségi ülés – A VIZEK projekt szakmai fórum 

előkészítése. 

 2020.10.01.  Skype elnökségi ülés – Szakmai kirándulás szervezése, az 

elvégzett tevékenységek és előttünk álló feladatok áttekintése, oktatások 

egyeztetése. 

 

3. Részvétel kibővített megyei elnökségi üléseken: 

 A vírushelyzet miatt nem került megrendezésre. 

 

4. Kötelező szakmai képzések: 

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 megyén kívül Budapesten kettő, Szombathelyen egy 

alkalommal került megtartásra. 

 Meghirdetett „hagyományos” képzés a fenti témában: 2020.03.25. Győr.  

A vírushelyzet miatt nem került megtartásra, meghiúsult. 



 Megvalósított „hagyományos” képzés a fenti témában: 2020.10.28. Győr. 

 Megvalósított „e-képzés” a fenti témában: 2020.11.10.  

Javasoljuk a képzéseket 2021 évben alapvetően a digitális platformok alkalmazásával, élő 

előadással megvalósítani, a megvalósítás tapasztalatait felhasználni a témafejlesztések során.  

A következő évi tagozati képzések előkészítése 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 képzések alkalmával 30-45 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 nagyszámú 

hozzászólás volt pl. az e-közmű rendszerhez kapcsolódóan, de a legfrissebb 

aktualitású VIZEK rendszer is terítékre került. Ugyanitt került meghirdetésre egy 

videokonferencia-szakmai megbeszélés, melynek témája a víznyelők, folyókák 

alkalmazás kérdései voltak. 

 

6. Részvétel további helyi és országos programokon: 

 Részvétel a Megyei Kamarai közgyűlésen 2020.09.16. 

 Személyes találkozással járó országos programon nem vettünk részt a szakcsoport 

képviseletében.  

 2020. 12. 16-án Nagy Tamás az MMK Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat 

kibővített vezetőségi ülésén internetes „Teams” platform alkalmazás használatával 

vett részt, ahol bemutatta a szakcsoport tevékenységét, ill. tanácskozási joggal vett 

részt az ülésen. 

 

7. Szakmai kirándulás: 

2019-ben a Közlekedési Szakcsoporttal közösen megvalósított sikeres szakmai program 

után 2020. október 08-ra megszervezésre került egy önálló szakcsoporti program a Szigetközi 

hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer, ill. a Dunakiliti Duzzasztómű és fenékküszöb 

folyamatban lévő felújítási munkáinak megtekintésére. Sajnos - feltehetően a vírushelyzet 

miatt - nem jött össze a megvalósításhoz szükséges minimális létszám, így a program 

elmaradt. Amennyiben lesz lehetőség rá, 2021 évben ismét meg fogjuk hirdetni. 



 

8. Egyéb tevékenységek, további tervek: 

 MÉDI tervezet véleményezése. 

 További jogszabály tervezetek és szakmai anyagok véleményezése (felkérés 

szerint). 

 Szervezés, részvétel és helyszín biztosítása a 2020.09.18-án megtartásra került 

VIZEK projektről szóló, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara és az 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös tájékoztató beszélgetésén. 

 Köztársasági elnök úr által feltett szakmai kérdések megválaszolása: A szakcsoport 

aktív tagjai és a vezetőség által több körös egyeztetéssel összeállított szakmai 

anyag került megküldésre a Tagozat vezetősége számára 2020. 12. 29-én. 

 További tervek között minden esetben elsődlegesen szerepel a szakcsoport 

folyamatos tájékoztatása és bevonása az őket érintő szakmai kérdésekbe.  

 A vírushelyzet 2021. évben való tartós fennállását feltételezve - a szakcsoport 

munkáján túlmenően is - ki kell dolgozni a 2020-ban adhocratikusan megvalósított 

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, 2021. január 12. 

 

Összeállította: 

 

Nagy Tamás 

szakcsoport vezető 

 


