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1. A Szakcsoport helyzete 

A 2008.04.28.-án dr. Kárpáti Árpád által alapított Környezetvédelmi Szakcsoportot 
(továbbiakban: Szakcsoport) a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata a 
Veszprém Megyei Mérnöki Kamarával együtt hívta életre abból a célból, hogy a 
környezetvédelmi mérnöki szakághoz tartozó a szakmai érdekek és értékek külön is képviselve 
legyenek. A Szakcsoport tevékenysége a szakértői tevékenységen túl a környezetvédelmi 
kutatás-fejlesztés valamint az oktatás területére is kiterjed. 

2021-ben Szakcsoportunk alapító elnöke, dr. Kárpáti Árpád az Év Mérnöke díj kitüntetésében 
részesült. 

Szakcsoport létszáma a VMMK 2021. évi Taggyűlésének nyilvántartása alapján 84 fő. 

Szakcsoportot vezeti: dr. Fráter Tamás okl. környezetmérnök 

2. A Szakcsoport tevékenysége a 2021. évben 

A Szakcsoporthoz egy alkalommal érkezett szakmai szintű megkeresés egy levegőtisztaság-
védelmi részterületre vonatkozó szakértői tevékenység végzésével kapcsolatban. A kérdező a 
választ írásban (e-mail) megkapta. 

Az év során a Szakcsoportot érintő etikai eljárás vagy egyéb ügy nem következett be. 

2020.-hoz hasonlóan 2021.-ben is sajnálatosan sokáig a járványhelyzet korlátozta a nyílt 
szakmai programokat, rendezvényeket. Mindezekkel együtt is sor kerülhetett néhány 
eseményre, melyet az alábbiakban mutatunk be.   

2021. szeptember 21.-én a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Környezetvédelmi 
Szakcsoportja tisztújító taggyűlést tartott, melynek során dr. Fráter Tamás vette át az elnöki 
tisztséget Dr. Kárpáti Tanár Úrtól.  

A taggyűlés keretében szakmai előadásokra is sor került, melyek az alábbiak voltak: 

 dr. Gulyás Gábor: Települési szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának lehetősége 
és tapasztalatai az iszap veszélyes elem tartalmának szempontjából 

 Dr. Kárpáti Árpád: Természeti és művi környezet vízvédelem – vízgazdálkodás. A 
szennyvíztisztítás újabb fejlesztési irányai, hazai helyzete. 

 dr. Fráter Tamás: Korunk kihívása – a klímaváltozás 

 dr. Kovács Zsófia: Felszíni és talajvízminőség változása, vízkivétel szabályozás, 
korlátozás. 

 Sarkady Attila: Hulladék - lerakás, gyűjtés, feldolgozás, életciklus - várható jövője. 



A taggyűlésen Parragh Dénes, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának 
elnöke is tiszteletét tette. 

2021. októberében új ügyrend került elfogadásra, mely részletesen szabályozza a Szakcsoport 
működését. Az ügyrendet a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége 2021. október 8-i 
ülésén elfogadta. 

2021. november 3-5. között az OPAKFI (Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai 
Tudományos Egyesület) Zamárdiban zajvédelmi szemináriumot tartott; ami a Szakcsoportban 
is meghirdetésre került. 

2021. november 11.-én Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata Budapesten 
elnökségi ülést tartott, melyen a Szakcsoportot dr. Fráter Tamás képviselte. Az ülésen 
elhangzott, hogy a tagozat által tartott klímavédelmi szakértői képzés igen sikeres, a 
túljelentkezés miatt több tanfolyamot is indítani kellett. Szó esett továbbá egyéb, jövőbeli 
képzésekről, a településtervezési és területrendezési tervezési és szakértési feladatok 
környezetvédelmi vonatkozásaiban tervezett újításokról, a tagozati kitüntetésekről, a Planet 
Budapest 2021 expón történő szereplésről, illetve a magyar mérnöki kamara környezetvédelmi 
tagozat megújult honlapjáról (www.mmkkornyezetvedelem.hu) is. 

2021. november 25.-27. között, az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében került 
megrendezésre a Pannon Egyetemen a Zöld Fesztivál, melyen elsősorban energiatakarékossági 
és hulladékcsökkentési előadások és egyéb programok, bemutatók is megtartásra kerültek. A 
rendezvény főszervezője Szakcsoportunk tagja, dr. Tóth-Nagy Georgina volt. 

2021. decemberében Balatonfüred Klímastratégiája elkészült ezért kellett, amit a 
Szakcsoportból dr. Fráter Tamás véleményezett. Véleményében kiemelte, hogy habár a 
megfogalmazott fejlesztési tervek mindenképpen üdvözlendők, a térség valódi fejlődését 
hosszú távon a Balaton túltelítettségének megszüntetésével, és a turisztikai fejlesztések 
átgondolásával; a „Balaton-központú turizmus” helyett alternatív országos szintű turisztikai 
stratégiák kidolgozásával lehetne elérni. 

 

Veszprém, 2022.04.29. 
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