
Veszprém Megyei  Mérnöki Kamara 

Környezetvédelmi tagozat 2020 évi  beszámoló 

Ez az év meglehetősen sarkosra formálódott a COVID  vírus miatt. 

Elég hosszú szervezés eredményeként meghírdettűnk egy rendezvényt, amire aztán a rendezvény 

zárlat miatt nem került sor. Az ugyan ekkorra tervezett vezetőségválasztás, módosítás is elmaradt.  

Az előzőt ugyan megvalósítottuk az előadások anyagainak a szakosztály tagjainak történő 

kiküldésével, az utóbbi viszont elmaradt. Alábbiakban látható a rendezvény anyaga, ill. előadásainak 

a címlistája. 

Dr Fráter Tamás - Rendezvényi előadás  

http://mammutmail.com/hu/download/395217838c8f9a29c62f322c4f216 

Sarkady Attila: Innovatív hulladék előkezelési technológiák fejlesztése 

Dr Tóth Nagy Georgina: Levegőminőség várható alakulása idehaza, tennivalóink a klíma védelméért 

Dr. Kárpáti Árpád: Természeti és művi környezet  vízvédelem – vízgazdálkodás 

Tervezve volt még Gulyás Gábor : Települési szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának 

lehetősége és tapasztalatai az iszap veszélyes elem tartalmának szempontjából c. előadása, azonban 

a téma szűkös érdeklődése miatt ezt ki sem küldtük. 

A kiküldött előadások anyagaira a tagság nem reagált, vagy legalább is a reakció a nyár miatt nem 

jutott el hozzám. Jött viszont egy fontos központi értesítés, melyet a tagozat résztvevőinek fontos 

lenne kiküldeni. Kérem is erre a VmMK adminisztrációt! 

Tájékoztatjuk a környezetvédelmi szakértői jogosultsággal  (SZKV1-4.) rendelkező szakértőket, hogy 

a  klímavédelmi szakértői tanúsítás első vizsga időpontja: 2020. szeptember 21-e. A tanúsítás és a 

jelentkezés részleteiről a Magyar Mérnöki Kamara honlapján található: 

- általános tájékoztató: https://mmk.hu/dokumentumok/KVT-tanusitas-2020_reg.doc,     - 

vizsgajelentkezési lap: https://mmk.hu/dokumentumok/KVT-tanusitas-2020_info.pdf. 

 

Kérem, hogy tájékoztassátok a megyei szakcsoportotok tagjait a képzés lehetőségéről, mivel más 

forrásból nem tudnak tagjaink információt kapni erről a lehetőségről, a kimenő e-mailben csak a 

vizsgáról kaptak információt. A www.kvtagozat.hu honlapunkon részletes információ található, a 

képzési tematika is felkerült már. A képzés nemcsak a vizsgára való felkészülést segíti, olyan 

kollégákat is érdekelhet aki nem akar vizsgázni, de készít előzetes vizsgálatokat, hatásvizsgálatokat, 

IPPC dokumentációkat és a képzés segítené a munkáját. 

 

 A vizsgára jelentkezés határideje: 2020. augusztus 30. 

 További információk a Környezetvédelmi Tagozat honlapján www. kvtagozat.hu találhatók, illetve 

érdeklődni a barna.kata@mmk.hu címen lehetséges. 

 

Veszprém 2020 aug 24. 

Dr Kárpáti Árpád  

szakosztályelnök 
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