
A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési 

Szakmai Tagozatának 2019-2020 évi beszámolója. 

 

Szakcsoportunk a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara egyik jelentős létszámú (81 fős) 

szakcsoportja, melynek választott elnöke Somodi Ferenc. 

A fenti időszakban, tagjainkkal a megszokott aktivitással munkálkodtunk feladatainkon, illetve 

vettünk részt a megyei és az országos kamarai életben. 

• Több előadássorozatot és szakmai napot is szerveztünk, hogy tagjaink korszerű 

ismeretekkel rendelkezzenek, mely megkönnyítheti mindennapi munkájukat és 

magasabb színvonalon tudják kiszolgálni megbízóikat. Előadói napunkat új 

helyszínen és kibővített létszámmal (a felelős műszaki vezetőket is invitálva) tartottuk 

meg. Az előadásokon a részvétel magas volt, és az előadásokat komoly érdeklődés 

kísérte. 

• Szorosan együttműködtünk a Magyar Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi 

Szervezetével, kölcsönösen részt vettünk egymás előadásain és rendezvényein és 

segédkeztünk szervezési munkálataiban. Az előadói napokon előadásokkal is 

képviseltettük magunkat és a víz világnapi ünnepi ülésen is részt vettünk. 

• Részt vettünk a Megyei Kamara rendezvényein, és igyekeztünk segíteni annak 

munkáját. 

• A Tagozatunk minősítő bizottsága (Dr. Farkas Sándorné, Dr. Gyulai István, Réfi 

Ferenc és Somodi Ferenc) véleményével hozzájárult a tervezői engedélykérelmek 

mielőbbi, korrekt elbírálásához. 

• Részt vettünk az Vízgazdálkodási- és Vízépítő Tagozat Szakértő Testületének 

munkájában is, ahol az általános mérnöki érdekképviseleten kívül próbáltuk érvényre 

juttatni megyénk érdekeit is. 

• Részt vettünk a VVT taggyűlésén, ahol szavazatainkkal és hozzászólásainkkal 

járultunk hozzá a sikeresebb munkához. 

• Elmentünk a VVT kibővített elnökségi üléseire, ahol részt vettünk a szakmai 

programokon, és markáns véleményünkkel képviseltük megyénk vízmérnökeit. 

• Tagjaink képviselik szakcsoportunkat a MaVíz (Magyar Víziközmű Szövetség) –ben 

is. 

• Tagjaink cikkeket jelentettek szakmai folyóiratokban (pl. a Hidrológiai Közlönyben, a 

Vízmű Panorámában, a Hírcsatornában… stb.) illetve igen változatos témákban 

tartottak előadásokat az év folyamán szakmánk szinte minden részterületéről. 

A továbbra is fontosnak tartjuk, hogy növeljük a tagi aktivitást, a gyakorlati ismereteket adó 

képzéseket és előadói napokat (pl. e-napló, e-közmű, szabványok, szoftverek) szervezzünk. 

Lényegesnek gondoljuk, hogy idősebb kollégáink átadják széleskörű szakmai ismereteiket 

és az élet egyéb területein szerzett megszívlelendő tapasztalataikat fiatalabb 

tagtársnőinknek és tagtársainknak. Ki szeretnénk emelni, hogy a manapság oly gyorsan 

váltakozó jogszabályok és egyéb (legfőképpen a Mérnöki Kamarában rendszeresített) 

szabályzatokkal kapcsolatban a véleményünkkel segíteni szeretnénk az alkotók nehéz és 

szerteágazó munkáját, valamint arra szeretnénk bíztatni tagtársainkat, hogy (bár néha elég 

szűkös a határidő) véleményezzék a hozzájuk küldött anyagokat. 


