RÖVID SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS BEMUTATKOZÁS A MMK 2021-ES
TISZTÚJÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
1. Név:
2. Születési év, hely:

Jancsó Béla
1968, Budapest

3. Végzettség:

okl. építőmérnök, szakokleveles mérnök
szakokleveles mérnök közgazdász
Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések:
Miniszteri Elismerő Oklevél – Építők
napja alkalmából 2020
Nyelvismeret:
Angol – társalgási szint

4. Szakterület, jogosultságok:
víziközmű tervezés, vízgazdálkodás, vízépítés
Tervezői/szakértői jogosultság(ok) megnevezése:
SZÉM5 - Gáz- és olajipari építmények szakértése (2021.05.03)
GO - Gáz- és olajipari építmények tervezése (2021.05.03)
SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem
szennyvízelvezetési célú csatornázása
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése (2021.05.03)
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (2021.05.03)
SZÉM3 - Vízgazdálkodási építmények szakértése (2021.05.03)
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése (2021.05.03)
5. Munkahely:
Munkahelyek felsorolása:
1991- FŐMTERV Zrt.
Beosztások:
1991.09 - 1996.12 – tervező
1997.01 - 1999.03 – irányító tervező
1999.04 - 2000.08 – team vezető
2000.09 - 2014.08 – irodavezető
2014.09 – igazgatás, közművállalkozási koordinátor
6. Személyes háttér:
A pályaválasztásnál édesapámat követve lettem építőmérnök. 1994-tól vagyok házas,
feleségem tanítónő. Fiam idén szerezte meg a BME-én a Bsc. építőmérnöki
diplomáját, februártól folytatja tanulmányait Msc. képzésen. Mint harmadik
generációs mérnök a családban volt olyan oktatója, aki édesapámat és engem is
tanított. Lányom a Corvinus egyetem másodéves hallgatója.

7. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Az egyetemi végzettségnek megfelelően a közmű infrastruktúra tervezés teljes
területén végeztem komplex tervezői tevékenységet.
Az egyes közmű szakágakban és komplexen a projekt előkészítéstől, tanulmányok
készítésén keresztül az engedélyezés és a részletes tender, kiviteli terv elkészítéséig
részt vettem, több munkám megvalósulását is végi követve. A cégén belül nem csak a
közmű szakterületen, hanem a társ szakterületekkel történő közös tervezésben és
projektek vezetésében is dolgozhattam.
Országos szinten több város EU-os projektelőkészítésében működtem közre. Többek
között Sopron, Pécs, Nyíregyháza, Hódmezővásárhely, Baja, Érd, valamint Észak és
Dél-Alföldi ivóvízminőség javító programban, valamint Budapest teljes körű
csatornázásának tervezését irányítottam több tervezőcsapat közreműködésével. Ezen
projektek jellemzője az összetett több szereplős tervezési munka lefolytatása.
2007-től külföldi területen is végeztem tervezési munkát. Több városban sikerült
tervezési feladatot elvégezni (Marosvásárhely, Szováta, Motru, Gyulakuta, Ungvár,
Munkács).
2006 – 2012 között a cég igazgatósági tagjaként a cég működésének közműtervezési
piaci tevékenységének a szervezése is feladatom volt. Ezen időszak alatt a cég
Romániai leányvállalatát irányítottam, illetve koordináltam a közös tulajdonban lévő
Pécsi tervező cég működését.
2014-től az igazgatás részeként feladatom a cég közművállalkozási koordinációja,
piaciszerzési tevékenység és szakmai kapcsolattartás a komplex közmű tervezés,
vízépítés és vízgazdálkodás területén. Ennek keretében továbbra is aktívan veszek
részt több projekt szakmai előkészítésben, végrehajtásában, a tervezési feladatok
szervezésében.
Mint aktív tervező mérnök a közmű infrastruktúra tervezés teljes területe mellett a
nagyberuházások, komplex infrastruktúra beruházások terén is számos tapasztalattal
rendelkezem.
8. Egyéb szakmai tevékenység, szakmai szervezetekben, egyesületekben való
tevékenység, funkciók:
Az aktív tervezés mellett folyamatosan részt veszek oktatási intézmények, szakmai
szervezetek munkájában. Külső óraadóként vezettem közműtervezési gyakorlatot a
BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékén. E mellett külső konzulensként
segítettem a diplomázók munkáját. Szakmai rendezvényeken rendszeresen tartok

szakmai előadásokat és az utóbbi években a kamara továbbképzésében is részt
vettem.
Egyéni tagsággal a tagja vagyok:
- Magyar Hidrológiai Társaságnak
A cég képviseletében az alábbi szervezetek munkájában veszek részt:
- MAVIZ – vízipar vezetőségi tag, alelnök
- MASZESZ
- Vízügyi Klaszter – korábbi tagság
- MATASZSZ
9. Jelenlegi kamarai tagság, jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység
leírása:
Terület:
Budapesti és Pestmegyei Kamara
Tagozat:
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
Kamarai tevékenység:
Tagság: 1998-tól
Küldött: 2009 – 2013; 2017 - 2021
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségi tag – 2017-től
Aktivitások:
- „266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet módosítása” munkacsoportban részvétel
- FAP pályázat keretében közreműködés szakmai anyag készítésében
- Szakmai előadások tartása mérnök továbbképzés keretében
- Pályázatkészítés, BM kapcsolattartás kamara nevében - LIFE Program CCA
10. A tisztújítás alkalmával vállalt jelölés:
MMK - elnökségi tag tisztség
11. Elképzelések, teendők, elnökségi tagként, avagy hogyan folytassuk
hagyományokat és egyben tegyük a kamarát megbecsült aktív szervezetté:

a

A Magyar Mérnök Kamarát hagyományai és múltja egyértelműen arra kötelezi, hogy
az ország meghatározó szakami szervezete legyen. A hagyományok mentén azonban
fel kell készíteni az új kihívásokra!
Elnökségi tagként történő megválasztásom esetén munkámmal szeretném a Kamarát
szakmai egységében megerősíteni és olyan mérnöki közösségé tenni, amely tagjai
számára biztosítja a Kamara irányában megfogalmazott elvárásokat. Munkámmal
továbbá törekednék arra, hogy a Területi szervezetekkel és Tagozatokkal együttesen
a Kamarát olyan szervezetté formáljuk, amely biztosítja a megfelelő
szakmaképviseletet és a mérnöki munka megbecsülését.

Tevékenységemet részben a szakterületem által megszerzett tapasztalatok mentén,
részben a komplex több terület együttes gondolkodása, projektszemlélet mentén
végezném. Ennek keretében erősíteném a kamarán belül azon szakmai
együttműködéseket, kommunikációt, ami a fenti célok eléréshez hozzájárulnak.
Feladatomnak tekinteném az információk eljuttatását és gyűjtését annak érdekében,
hogy széleskörű egyeztetések mentén történhessenek meg a döntések. A szakmai
együttműködések keretében segíteném elő, hogy a Kamara aktívan és érdemben
vehessen részt a mérnököket érintő döntések előkészítésében, véleményezésében,
továbbá társszervezetekkel együttműködve olyan támogatott szakmai projektekben,
ami hozzájárul a minőségi szakmagyakorlás feltételeinek biztosításához. (A tagság
bevonásával, a feladatok megosztásával.)
Az eddigi tervezői, generáltervezői gyakorlatomnak megfelelően képviselni kívánom a
komplex szemléletű, kölcsönös előnyökön alapuló tervezői szemlélet erősítését. Az
elnökség munkájában a napi élő gyakorlati tapasztalatok felhasználásával, aktív
mérnökként kívánok közreműködni, támogatva a Kamara által képviselt mérnököket
és a szakmánk érdekeit.

