A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési
Szakmai Tagozatának 2016-2017. évi beszámolója.

Szakcsoportunk a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara egyik jelentős létszámú (81 fős)
szakcsoportja, melynek választott elnöke Somodi Ferenc.
Az elmúlt esztendőben 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.
Szorosan együttműködtünk a Magyar Hidrológiai Társaság Veszprém Megyei Területi
Szervezetével, kölcsönösen részt vettünk egymás előadásain és rendezvényein és
segédkeztünk szervezési munkálataiban.
Részt vettünk a Megyei Kamara rendezvényein, és igyekeztünk segíteni annak
munkáját.
Igen sikeresnek mondható szakmai napot szerveztünk a VMMK-val és a Pannon
Egyetemmel közösen.
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 országos minősítő
bizottságának 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)
illetve igen változatos témákban tartottak előadásokat az év folyamán szakmánk
szinte minden részterületéről.

A jövőre nézvést fontosnak tartjuk, hogy megkíséreljük növelni a tagi aktivitást, kézzel
fogyható hasznot hozó képzéseket és előadói napokat (pl. e-napló, e-közmű, szabványok,
szoftverek) szervezzünk. Lényegesnek gondoljuk, hogy idősebb kollégáink (mert idős
kolléganőink természetesen nincsenek) 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
jogszabályoknak a szakmai minőségén azért még van mit csiszolni, így véleményünkkel
segíteni szeretnénk a jogalkotók nehéz és szerteágazó munkáját, valamint arra szeretnénk
bíztatni tagtársainkat, hogy (bár néha elég szűkös a határidő) véleményezzék a hozzájuk
küldött anyagokat.

