A VMMK környezetvédelmi szakcsoport 2016 évi beszámolója
A szakcsoport munkájában a korábban egyesek által kifogásolt gyakoribb összejöveteleket ebben az
évben sem sikerült érdemben bővíteni. Helyette körlevél formájában nyújtottam valamelyest
beszámolót a szakcsoportban nyíló lehetőségekről.
Viszonylag specifikusan érintette megyénket a kis szennyvíztisztítók építése és hatékonyságának
vizsgálata a korábbi években. Három helységben is ilyen megoldással próbálták azokat kiépíteni,
üzemeltetni. Sajnos a tapasztalatok nem egyértelműek, s főleg nem elegendőek hosszú távú tervezés,
állami támogatás eldöntésére. Ezzel kapcsolatosan kaptam felkérést a MAVÍZ részéről egy értékelő
előadás megtartására, melyet az elmúlt év júniusában az egri éves nagyrendezvényükön mutattam be
igen nagyszámú résztvevőnek, s melyet igen élénk vita is követett. Ezt az eladásanyagot a
beszámolóhoz mellékelem.
Ezen túl két évvel korábbi információs anyaggyűjtést folytattuk, de annak az összegzésére csak ez év
tavaszán került sor. Ellentétben a két éve elektronikusan szétküldött anyaggal, ennek olyan nagy lett a
terjedelme, hogy szó sem lehetett ilyen információ-terítésről. Az anyag elkészítésében egyébként a
Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézetének számos kollégája részt vett. Most nem a hazai oktatási
anyagok napi szinten történő összegyűjtése volt a cél, hanem az egyes belső szakirányokban a neten
hozzáférhető szakkönyvek összegyűjtése. Ezek a szakkönyvek a könyvkiadás jogi védelme miatt
döntően illegálisan beszerzett anyagok, így hivatalos terjesztése sem jöhetett szóba a megyei
mérnökkamara tekintetében, mint ahogy a vizes anyagainak a terjesztése sem a MASZESZ
tekintetében. Ott a rendezvényeken történő elektronikus átvétel (másolás) lett a megoldás, míg a
szakosztályunk esetében egy DWD készült, melyet a tagok a kamara megyei székházában tudnak
átvenni. Ettől a hivatali vonal semmiképpen nem válik jogilag támadhatóvá. A lemezen olvasható
bevezetőt a beszámolóhoz ugyancsak mellékelem. A lemezen szereplő információ gyűjtemény
egyébként több mint 4 GB.
Természetesen a szakosztályon belül számos kolléga is rész vett előadásokkal különböző hazai
rendezvényeken, de ezt eddig nem gyűjtöttük össze elektronikus formában. A jövőben ezek
dokumentálására is megfelelő gondot fordítunk. Közreadásukra elektronikusan már egyszerű
lehetőségünk nyílik, kisebb terjedelmük miatt.
Az utóbbi esztendőben a szakcsoport több tagja vett részt a székesfehérvári és győri szakcsoport
rendezvényein.
A szennyvizes szakmai anyagunk a Mérnökújság 2016 év júniusi számban megjelent.
Ez év tavaszán az országos kamara felkérte a megye szakembereit is az egyes központilag készített
szakanyagok véleményezésére. Körlevelüket tagjainknak megküldtük, s jelentkezésük alapján három
megyei kolléga fog a továbbiakban részt venni a központilag szervezett, előzetes véleményezésben.
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