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Ea: Előadó

Klímaváltozás hatása a felszínalatti vizekre
Palackozásra használt rétegvizek vizsgálata
Beszámoló az IAH tevékenységéről
előadók és előadáscímek a 3. oldalon
A Magyar Hidrológiai Társaság 100 éve
Országos Vándorgyűlés
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TSz: Területi Szervezet

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
június 21.

Borsodi Területi Szervezet szakmai tanulmányútja
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vendégeként és szakmai segítségével

program:
6:45 indulás az ÉMVIZIG székháza elől (Miskolc, Vörösmarty út 77.) bérelt autóbusszal
10.00 érkezés Tiszaszalkára
 Tiszaszalkai felújított szivattyútelep, raktárépület, új fenntartó gépek
 Beregi tározó és műtárgyai
 Tunyogmatolcs, Szamos-Krasznaközi tározó
 ebéd a Tunyogmatolcsi Védelmi Központban
 Szamos-Krasznaközi tározó és műtárgyai
 Nagyecsedi műemlék szivattyútelep
17:30 hazaindulás
21:00 visszaérkezés Miskolcra
Jelentkezni lehet május 31-ig (keddig) Asbóthné Germán Erzsébet titkárnál
( 46/516-600/18-063, 30/532-0351, vagy  asbothne.german.erzsebet@emvizig.hu).
Az ebéd árát az autóbuszon szedjük össze, arról a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk.
***
június 23.

Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet szakmai tanulmányútja

program:
7:00 indulás busszal Debrecenből, a TIVIZIG Hatvan utca 8-10. sz. alatti székháza elől
Tiszafüreden a régi belvízátemelő szivattyútelep megtekintése
Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum meglátogatása a „Mindent bele csomag”-gal
(édesvízi akvárium, 3D-s mozi, csónakázás a Tisza tavon idegenvezetéssel)
17:00 visszaérkezés Debrecenbe
A részvétel az egyéni tagok és a jogi tagvállatok munkavállalói számára — az éves
szabadság terhére — biztosított és ingyenes. Az utazáshoz egy 54 fős buszt veszünk
igénybe, a jelentkezéseket — a korlátozott létszám miatt —beérkezésük sorrendjében
vesszük figyelembe.
Jelentkezni lehet június 15-én 12:00 óráig
Orbán Ernő úrnál ( 52/410-667,  titkarsag@tivizig.hu) és
Magyar László titkár úrnál ( 52/513-570,  magyarl@debreceni-vizmu.hu).
Jelentkezéskor kérjük megadni a mobiltelefonos elérhetőséget.
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június 29.

Vízgazdálkodási Szakosztály előadóülése

előadók és előadáscímek:
Szőcs Teodóra, Szalkai Ágnes, Kovács Attila: A klímaváltozás felszín alatti vizekre
gyakorolt lehetséges hatásának vizsgálata a NATéR projekt keretében
Fórizs István, Deák József: Palackozásra használt rétegvizek izotóp-vízgeokémiai
vizsgálata egy regionális beszivárgási területen, Lajosmizsén
Fórizs István, Deák József: Múlt, jelen, jövő — Beszámoló a Hidrogeológusok
Nemzetközi Szövetsége (IAH) tevékenységéről
XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecenben
A Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlését Debrecenben rendezzük
2016. július 6. és 8. között.
A jelentkezések figyelembevételével 10 témakörben rendezünk szekcióüléseket. A beérkezett dolgozatokat CD-n jelentetjük meg, de lehetőséget teremtünk minden szerző számára,
hogy arról előadást is tartson. Kérjük az erre vonatkozó szándék előzetes bejelentését!
A Magyar Mérnöki Kamara ebben az évben is elismeri a Vándorgyűlést szakmai továbbképzésként, ezért a szekciók témái között szerepelnek a Kamara települési vízgazdálkodási
(VZ-TEL), területi vízgazdálkodási (VZ-TER) és vízkészlet-gazdálkodási (VZ-VKG) szakterületeinek 2016-ra tervezett továbbképzési témái is.
A szekciókba — ahova dolgozattal április 15-ig lehetett jelentkezni, azok teljes anyagát pedig június 10-ig kellett beküldeni — több mint 140 jelentkezés történt.
A Vándorgyűlésen való részvételre — azoknak is, akik dolgozatukat már bejelentették —
a www.hidrologia.hu honlapon online, vagy az itt mellékelt 3 oldalas jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni 2016. június 10-ig
 1091 Bp. Üllői út 25.
 (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu.
A szerzők számára biztosított előadási időkeretet — a dolgozatok és az előadók számának
ismeretében — a szekció elnöke határozza meg, a beküldött teljes anyagot tartalmazó CD-t
azonban minden résztvevő megkapja.
A rendezvény idejére szakmai kiállítást és helyi programot, a harmadik napon tanulmányi
kirándulást is szervezünk. Ezek programja a mellékelt jelentkezési lapokon olvasható.
A Vándorgyűlés programtervezete:
július 6. 800 – 1000 regisztráció
július 7.
1000 – 1300 nyitó plenáris ülés
1315 – 1415 ebéd (Campus Hotel)
1420 – 1840 szekcióülések
2000 –
baráti találkozó (Lovarda)
július 8. 830 – 1600 tanulmányi kirándulás

800 – 1300
1300 – 1330
1400 – 1500
1600 – 1900

szekcióülések
záró plenáris ülés
ebéd (Campus Hotel)
Debrecen - városnézés

Előkészítő bizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655,  (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2016. június 10.

JELENTKEZÉSI LAP
a 2016. július 6. és 8. között megrendezendő XXXIV. Országos Vándorgyűlésre
Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar - 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Jelentkező neve: ...........................................................................................................................
Jelentkező lakcíme: ......................................................................................................................
Telefonszám: ........................................ E-mail cím: ..................................................................
MMK képzést kérek:  Kamarai azonosító számom: .............................................................
Munkahely megnevezése, címe, irányítószáma: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A rendezvényre vonattal 

busszal 
5-én 

személygépkocsival 
érkezem,
6-án 
7-én 
……… órakor.

A szállásköltséget minden résztvevő a HELYSZÍNEN, EGYÉNILEG fizeti. A jelentkezési lap kitöltése
és elküldése egyben a szállás megrendelésének is minősül. Kérjük a résztvevőket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű készpénzt ill. bankkártyát hozzanak magukkal!
Az egyéb költségek az MHT számlája alapján a rendezvény után, átutalással fizetendők.

Szállás reggelivel:

VII. 5. 

VII. 6. 

VII. 7. 

Campus Hotel*** — www.campushotel.hu
„A” épület (légkondicionált)
„B” épület (nem légkondicionált)

1 ágyas szobában (bruttó ár)
2 ágyas szobában (bruttó ár)
3 ágyas szobában (bruttó ár)

10 400 Ft/fő/nap
6 900 Ft/fő/nap
5 400 Ft/fő/nap

Fizetés módja:
Teljes összeg fizetése érkezéskor készpénzzel, bankkártyával, SZÉP-kártyával
Teljes összeg előre átutalása, előlegbekérő ellenében







Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel**** — www.aquaticum.hu
1 ágyas szobában (bruttó ár)
2 ágyas szobában (bruttó ár)

Fizetés módja:
Teljes összeg fizetése érkezéskor készpénzzel, bankkártyával
Teljes összeg előre átutalás, előlegbekérő ellenében

22 400 Ft/fő/nap
12 900 Ft/fő/nap






szobatárs/ak: .............................................................................................................................
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Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj:
MHT / MMK tagjai részére
MHT / MMK tagjai részére 1 napra

7 000 Ft/fő + 27% ÁFA
5 000 Ft/fő + 27% ÁFA
július 6-án 
MHT ifjúsági tagok és nyugdíjasok részére 5 000 Ft/fő + 27% ÁFA
nem MHT tagok részére
14 000 Ft/fő + 27% ÁFA


július 7-én 



Étkezés (megjegyzés: vegetáriánus  / ………….... érzékeny):
ebéd VII. 6-án:

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” hideg gyümölcsleves
vadas marhaszelet, korongburgonyával
csokoládé mousse
„B” szárnyas raguleves
aszalt paradicsommal és mozzarellával töltött csirkemell, burgonyapürével
somlói galuska

ebéd VII. 7-én:

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” francia hagymaleves
Stroganoff sertéstarja, petrezselymes rizzsel
diófelfújt, vanília krémmel
„B” sajtkrém-leves
lilahagymával és tarjával töltött sertéskaraj, baconos kockaburgonyával
panna cotta erdei gyümölcsökkel

vacsora VII. 5-én:

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA









menü-választék az ALT IN Pizza & Pasta olasz vendéglőben — www.altinpizza.hu

vacsora VII. 7-én:

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” csirkemell filé márványsajttal és aszalt szilvával töltve, vajban sütve
burgonya krokettel és párolt körtével, őszibarackmártással
házi rétes
„B” hortobágyi pecsenye (debreceni páros, füstölt szalonna, hagymával töltve,)
káposztás nudlival
házi rétes



július 6-i baráti találkozó, vacsorával:



4 500 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” snidlinges gyöngytyúk pástétom marinált zöldségekkel és ajvárral
csukapecsenye (sertés szűz) rózsaborssal sütve, pritaminos jázmin rizzsel, zsenge
nyári zöldségekkel, baconos gyöngybab raguval és füstölt sajtos burgonyapürével
epres kardinális, aszúba mártott citromfüves sárgadinnyével
„B” füstölt lazacfilé és garnéla rilette friss citrusos salátával
snidlinges fetával töltött jércemell zöldséges rakott kölessel, vajas parmezános
újburgonyával és cukkínis lecsóval.
barackos – rizses rétes ribizli öntettel







A rendezvény ideje alatt az étkezés egyénileg saját költségen az ALT IN Pizza & Pasta olasz vendéglőben — www.altinpizza.hu — biztosított.
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Július 7-i délutáni szabadidős program:
1600 - 1900
1545 - 1600
1600 1700 1800 1830 1930 -

1 500 Ft/fő + 27% ÁFA



Debrecen — városnézés idegenvezetéssel
Gyülekezés a Campus hotel bejáratánál
A református kollégium megtekintése
www.drk.hu
A református Nagytemplom megtekintése
www.nagytemplom.hu/tartalom/386/a-nagytemplom
Séta a belvárosban, majd indulás busszal a Nagyerdőre
A Békás-tó megtekintése, séta a Nagyerdőn
www.iranydebrecen.hu/info/elmenyek/nagyerdo/bekasto.html
Vacsora a Viktória étteremben

Július 8-i tanulmányi kirándulás:
830 1000 -

Indulás Debrecenből — Campus Hotel bejárata
Érkezés Tiszalökre
A Tiszalöki Vízlépcső megtekintése
http://www.tiszavizvizeromu.hu/index_elemei/tiszalokvizeromu.htm
A Tiszalöki Parkerdő megtekintése
http://tivizig.hu/index.php?content=galeria&id=47
A Tisza-szabályozás emlékművének megtekintése
http://www.tivizig.hu/index.php?content=hirek&id=131
1200 Indulás Tiszadobra
1215 A Tisza-szabályozás megkezdésének emléket állító három emlékmű megtekintése
http://www.tiszadob.hu/tiszadob/tiszadob_tortenete/
1300 Ebéd Tiszadadán, a Tiszai Öreghalász csárdában
1430 Indulás Debrecenbe
1600 Érkezés Debrecenbe
részvételi díj:
3 000 Ft/fő + 27% ÁFA
étkezés:



2 000 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” pontyhalászlé filézett ponty szeletekkel
túrós csusza tepertővel
„B” erőleves csigatésztával
pulykamell gazdagon (füstölt csülök, gomba, kukorica, csirkemáj, pirított burgonya)




Általános szerződési feltételek a konferenciára történő jelentkezés esetén:
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást.
Jelentkezést lemondani csak írásban lehetséges az edit@hidrologia.hu e-mail-címen, legkésőbb a konferencia előtt 15 nappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni ill. elengedni a részvételi díjat.
A részvételi díjról átutalásos számlát állítunk ki a rendezvényt követő 15 napon belül.
A lemondási határidő lejárta után érkező regisztrációk esetén lemondásra már nincs lehetőség.
A természetbeni juttatások adóját nem a rendezvény szervezője fizeti.

............................... 2016. ........................

..................................................
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655,  (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2016. június 10.

JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE
a 2016. július 6. és 8. között megrendezendő XXXIV. Országos Vándorgyűlésre
Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar - 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Jelentkező neve: ...........................................................................................................................
Jelentkező lakcíme: ......................................................................................................................
Telefonszám: ........................................ E-mail cím: ..................................................................
MMK képzést kérek:  Kamarai azonosító számom: .............................................................
Munkahely megnevezése, címe, irányítószáma: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A rendezvényre vonattal 

busszal 
5-én 

személygépkocsival 
érkezem,
6-án 
7-én 
……… órakor.

A szállásköltséget minden résztvevő a HELYSZÍNEN, EGYÉNILEG fizeti. A jelentkezési lap kitöltése
és elküldése egyben a szállás megrendelésének is minősül. Kérjük a résztvevőket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű készpénzt ill. bankkártyát hozzanak magukkal!
Az egyéb költségek az MHT számlája alapján a rendezvény után, átutalással fizetendők.

Szállás reggelivel:

VII. 5. 

VII. 6. 

VII. 7. 

Campus Hotel*** — www.campushotel.hu
„A” épület (légkondicionált)
„B” épület (nem légkondicionált)

1 ágyas szobában (bruttó ár)
2 ágyas szobában (bruttó ár)
3 ágyas szobában (bruttó ár)

10 400 Ft/fő/nap
6 900 Ft/fő/nap
5 400 Ft/fő/nap

Fizetés módja:
Teljes összeg fizetése érkezéskor készpénzzel, bankkártyával, SZÉP-kártyával
Teljes összeg előre átutalása, előlegbekérő ellenében







Aquaticum Debrecen Termál & Wellness Hotel**** — www.aquaticum.hu
1 ágyas szobában (bruttó ár)
2 ágyas szobában (bruttó ár)

Fizetés módja:
Teljes összeg fizetése érkezéskor készpénzzel, bankkártyával
Teljes összeg előre átutalás, előlegbekérő ellenében

22 400 Ft/fő/nap
12 900 Ft/fő/nap






szobatárs/ak: .............................................................................................................................
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Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj:
jogi tagvállalatoknak
nem tagvállalatoknak




30 000 Ft + 27% ÁFA
45 000 Ft + 27% ÁFA

A regisztrációs díj befizetése két személy részvételére jogosít, az étkezéseket, baráti találkozót és szállást
azonban részükre is külön meg kell rendelni, és ki kell fizetni.

Kiállítás (igény szerint: 220 V, asztal, szék biztosítása):
helybiztosítás az Egyetem aulájában:
15 000 Ft/m2 + 27% ÁFA
Az egyedi igényeket Társaságunk Titkárságával kérjük egyeztetni!

.............. m2

Étkezés (megjegyzés: vegetáriánus  / ………….... érzékeny):
ebéd VII. 6-án:

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” hideg gyümölcsleves
vadas marhaszelet, korongburgonyával
csokoládé mousse
„B” szárnyas raguleves
aszalt paradicsommal és mozzarellával töltött csirkemell, burgonyapürével
somlói galuska

ebéd VII. 7-én:



2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” francia hagymaleves
Stroganoff sertéstarja, petrezselymes rizzsel
diófelfújt, vanília krémmel
„B” sajtkrém-leves
lilahagymával és tarjával töltött sertéskaraj, baconos kockaburgonyával
panna cotta erdei gyümölcsökkel

vacsora VII. 5-én:



2 100 Ft/fő + 27% ÁFA






menü-választék az ALT IN Pizza & Pasta olasz vendéglőben — www.altinpizza.hu

vacsora VII. 7-én:

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” csirkemell filé márványsajttal és aszalt szilvával töltve, vajban sütve
burgonya krokettel és párolt körtével, őszibarackmártással
házi rétes
„B” hortobágyi pecsenye (debreceni páros, füstölt szalonna, hagymával töltve,)
káposztás nudlival
házi rétes



július 6-i baráti találkozó, vacsorával:



4 500 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” snidlinges gyöngytyúk pástétom marinált zöldségekkel és ajvárral
csukapecsenye (sertés szűz) rózsaborssal sütve, pritaminos jázmin rizzsel, zsenge
nyári zöldségekkel, baconos gyöngybab raguval és füstölt sajtos burgonyapürével
epres kardinális, aszúba mártott citromfüves sárgadinnyével
„B” füstölt lazacfilé és garnéla rilette friss citrusos salátával
snidlinges fetával töltött jércemell zöldséges rakott kölessel, vajas parmezános
újburgonyával és cukkínis lecsóval.
barackos – rizses rétes ribizli öntettel







A rendezvény ideje alatt az étkezés egyénileg saját költségen az ALT IN Pizza & Pasta olasz vendéglőben — www.altinpizza.hu — biztosított.
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Július 7-i délutáni szabadidős program:
1600 - 1900
1545 - 1600
1600 1700 1800 1830 1930 -

1 500 Ft/fő + 27% ÁFA



Debrecen — városnézés idegenvezetéssel
Gyülekezés a Campus hotel bejáratánál
A református kollégium megtekintése
www.drk.hu
A református Nagytemplom megtekintése
www.nagytemplom.hu/tartalom/386/a-nagytemplom
Séta a belvárosban, majd indulás busszal a Nagyerdőre
A Békás-tó megtekintése, séta a Nagyerdőn
www.iranydebrecen.hu/info/elmenyek/nagyerdo/bekasto.html
Vacsora a Viktória étteremben

Július 8-i tanulmányi kirándulás:
830 1000 -

Indulás Debrecenből — Campus Hotel bejárata
Érkezés Tiszalökre
A Tiszalöki Vízlépcső megtekintése
http://www.tiszavizvizeromu.hu/index_elemei/tiszalokvizeromu.htm
A Tiszalöki Parkerdő megtekintése
http://tivizig.hu/index.php?content=galeria&id=47
A Tisza-szabályozás emlékművének megtekintése
http://www.tivizig.hu/index.php?content=hirek&id=131
1200 Indulás Tiszadobra
1215 A Tisza-szabályozás megkezdésének emléket állító három emlékmű megtekintése
http://www.tiszadob.hu/tiszadob/tiszadob_tortenete/
1300 Ebéd Tiszadadán, a Tiszai Öreghalász csárdában
1430 Indulás Debrecenbe
1600 Érkezés Debrecenbe
részvételi díj:
3 000 Ft/fő + 27% ÁFA
étkezés:



2 000 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” pontyhalászlé filézett ponty szeletekkel
túrós csusza tepertővel
„B” erőleves csigatésztával
pulykamell gazdagon (füstölt csülök, gomba, kukorica, csirkemáj, pirított burgonya)




Általános szerződési feltételek a konferenciára történő jelentkezés esetén:
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást.
Jelentkezést lemondani csak írásban lehetséges az edit@hidrologia.hu e-mail-címen, legkésőbb a konferencia előtt 15 nappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni ill. elengedni a részvételi díjat.
A részvételi díjról átutalásos számlát állítunk ki a rendezvényt követő 15 napon belül.
A lemondási határidő lejárta után érkező regisztrációk esetén lemondásra már nincs lehetőség.
A természetbeni juttatások adóját nem a rendezvény szervezője fizeti.

............................... 2016. ........................

..................................................
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TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK
A Magyarhoni Földtani Társulat előadóülése
A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya előadóülést tart
2016. június 20-án 14:00 órakor
a Társulat székhelyén (1015 Budapest, Csalogány u. 15. I./1.) az alábbi programmal:
Csath Béla: Emlékezés Zsigmondy Vilmosra, halálának 100. évfordulóján
Viczián Isván, Gurka Dezső: Könyvismertetés: Deutsche und Ungarische Mineralogen in Jena

Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja
A Országos Vízügyi Főigazgatóság szervezésében szakmai tanácskozásra kerül sor
2016. június 17-én 10:00 órakor
a Főigazgatóság tanácstermében (1012 Budapest, Márvány u. 1/d) az alábbi programmal:
10:00-10:10 Somlyódy Balázs (OVF): Megnyitó
10:10-10:30 Prof. Dr. Várallyay György (MTA ATK TAKI): Talaj és víz
10:30-10:50 Prof. Dr. Németh Tamás (MTA ATK TAKI): Talajok leromlási folyamatai és trendjei Magyarországon
10:50-11:05 Fiala Károly (ATIVIZIG): A Hungarian Drought Index (HDI) bemutatása
11:05-11:20 Szekér Klára (FM): Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai 15.3
11:20-11:35 Molnár Péter (ONCCD): Fenntartható Fejlődési alcél a talajok leromlásának megszűntetésére
11:35-13:00 vita és zárszó (ajánlások megfogalmazása a kapcsolódó hazai programhoz)
A Világnap általános célja a címben szereplő problémák előtérbe helyezése, a figyelemfelhívás, illetve a közös fellépés szükségességének kiemelése.
Az idei eseménynek további aktualitást adnak a közelmúltban elfogadott Fenntartható Fejlődési Célok, különösen a UNCCD egyezmény végrehajtását a következő 15 évre meghatározó 15.3 számú alcél. Ez a talajok leromlásának megállítását, a már leromlott talajok
helyreállítását tűzte ki célul 2030-ra.
A konferencián való részvétel ingyenes, de a terem befogadóképessége miatt regisztrációhoz kötött, így a részvételi szándékot legkésőbb 2016. június 13-ig kérjük bejelenteni a
molnar.peter@ovf.hu e-mail címre.
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ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK
XXIII. IFJÚSÁGI NAPOK SIÓFOKON
Az Ifjúsági Napok célja, hogy a fiatal mérnökök a Társaság keretei között bemutatkozhassanak, megismerhessék egymást, bővíthessék szakmai kapcsolataikat, szakmai tudásukat,
fejleszthessék előadói készségüket.
A 2016. évi, XXIII. Ifjúsági Napokra
2016. szeptember 22-23-án, Siófokon
kerül sor, az Ifjúsági Bizottság és a DRV Üzemi Szervezet rendezésében. A rendezvényre elsősorban a Társaság 35 év alatti tagjait várjuk dolgozattal vagy poszterrel, de azon a
Társaság bármely tagja és bármely érdeklődő részt vehet, korhatártól függetlenül.
A jelentkezés és a részvétel feltételei a Társaság honlapjáról (www.hidrologia.hu) letölthetők.
Az előadások és a poszterek témaköreit előzetesen nem kötjük meg, jelentkezni lehet a
hazai vízgazdálkodást érintő bármely témával. A jelentkezések alapján alakítjuk ki a
szakmai szekciókat. A kiállított poszterek bemutatása külön szekció keretében történik.
A poszterek javasolt mérete 84x120 cm.
Dolgozattal és poszterrel jelentkezni lehet 2016. szeptember 5-ig az itt mellékelt, egyoldalas jelentkezési lap kitöltésével és elektronikus levélben történő beküldésével a következő címre: edit@hidrologia.hu.
Az előkészítő bizottság a dolgozatok, poszterek bejelentését visszaigazolja, ha szükséges,
javaslatot tesz azok végleges tartalmára, és közli a jelentkezőkkel a formai követelményeket.
A dolgozatok teljes szövegének és a poszterek digitális anyagának beküldési határideje
2016. szeptember 10. A kiállításra kerülő eredeti posztereket személyesen kell elhozni az
Ifjúsági Napok megnyitójára.
A beérkező anyagokat az előkészítő bizottság lektorálja, vagy lektoráltatja, szükség esetén
egyeztet a szerzővel annak módosításáról.
A résztvevők szavazata alapján kiválasztásra és jutalmazásra kerül a 35 év alatti szerzők
által bemutatott két „legtartalmasabb előadás” és két „legtartalmasabb poszter”.
A rendezvényen való részvételre — azoknak is, akik dolgozatukat, poszterüket már bejelentették — az itt is mellékelt kétoldalas, a www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető
és beküldendő lappal lehet jelentkezni 2016. szeptember 5-ig.
Az Ifjúsági Napok megnyitóját 2016. szeptember 22-én 10 órakor tartjuk, de már szeptember 21-ére is lehet szállást és vacsorát igényelni.
A programok befejezését szeptember 23-án 16 órára tervezzük.
Előkészítő bizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655,  (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2016. szeptember 5.

JELENTKEZÉSI LAP
A Magyar Hidrológiai Társaság által Siófokon 2016. szeptember 22-23. között
rendezendő XXIII. Ifjúsági Napokon dolgozattal / poszterrel részt veszek
Név: ….......................................……………..Beosztás: …..................................................
Munkahely/iskola: ........................................................................................................... ......
Munkahely/iskola postacíme: ................................................................................................
irányítószáma: …................................
Telefonszám:…............................

E-mail-cím: ...………………………………..

Előadást tartok / posztert állítok ki a következő címmel:
Szerzők:..................................................................................................................………….
Cím: .......................................................................................................................………….
………………………………………………………………………………………………
Rövid tartalom:……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Az előadásokhoz a helyszínen a technika biztosítva.
…..........................................2016. ….........................
…...............................................
aláírás
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2016. szeptember 5.

JELENTKEZÉSI LAP
a 2016. szeptember 22. és 23. között megrendezendő XXIII. Ifjúsági Napokra
Helyszín: 8600 Siófok, Vitorlás utca 15. Oktatási Központ
Név: ..............................................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................
Telefonszám:…………………………..E-mail cím:…………..……………………………...
Munkahely/intézmény megnevezése, címe, irányítószáma: ........................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A szállásköltséget minden résztvevő a HELYSZÍNEN, EGYÉNILEG fizeti. Kérjük a
résztvevőket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű készpénzt
hozzanak magukkal!
Az egyéb költségek az MHT számlája alapján a rendezvény után, átutalással fizetendők.
A jelentkezési lap kitöltése és elküldése egyben a szállás megrendelésének is minősül.
Szállás az Oktatási Központban:
A szállásköltség tartalmazza a szállás, a reggeli árát és az idegenforgalmi adót.
2 - 3 ágyas szobában 3 900 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 21.

□

IX. 22.

□

Fizetési mód: készpénzzel
Szobatárs/ak: …………………………………………………………………………….
NEM kérek szállást:

□

Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj:
MHT tag, felsőoktatásban nappali tagozatos hallgató

3 000 Ft/fő + 27% ÁFA

MHT rendes tag

5 000 Ft/fő + 27% ÁFA

nem MHT tag

9 000 Ft/fő + 27% ÁFA
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□
□
□

Étkezés (megjegyzés: vegetáriánus  / ………….... érzékeny):
ebéd:

1 600 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

IX.22.

vacsora:

1 600 Ft/fő + 27% ÁFA

IX.21.

□
□

IX. 23.

szeptember 22-i baráti találkozó (svédasztal):
2 400 Ft/fő + 27% ÁFA
egy választható itallal (1 pohár sör vagy 1 pohár bor vagy 1 pohár üdítő)

□
□

Általános szerződési feltételek a konferenciára történő jelentkezés esetén:

A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást. Jelentkezést lemondani csak írásban lehetséges az edit@hidrologia.hu e-mailcímen, legkésőbb a konferencia előtt 15 nappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni ill. elengedni a részvételi díjat.
A részvételi díjról átutalásos számlát állítunk ki a rendezvényt követően 15 napon belül.
A lemondási határidő lejárta után érkező regisztráció esetén lemondásra már nincs lehetőség.
A természetbeni juttatások adóját nem a rendezvény szervezője fizeti.
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).
............................... 2016. ........................
..................................................
(aláírás)
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LVIII. HIDROBIOLÓGUS NAPOK TIHANYBAN
Társaságunk Limnológiai Szakosztálya az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetével és az
MTA Veszprémi Területi Bizottságával közösen
2016. október 5 és 7. között, Tihanyban
rendezi meg az LVIII. HIDROBIOLÓGUS NAPOKAT, melynek központi témája:
„Hosszú távú hidrobiológiai kutatások a Kárpát-medencében”.
Ebben az évben is két fajta előadást lehet tartani:
a hagyományos előadások időtartama 20 perc (15 perc előadás + 5 perc vita),
a rövid előadások időtartama 10 perc (7 perc előadás + 3 perc vita).
A kiállított poszterek bemutatása — az előadásokhoz hasonlóan — külön szekcióban történik, ahol a rendelkezésre álló idő 5 perc (3 perc előadás + 2 perc vita). Az időkorlátok
miatt a prezentáció segítségével maximum 3 kivetített dia vehető igénybe. A poszter kicsinyített mása nem használható. Az elhelyezhető poszterek javasolt mérete 84x120 cm.
A 35 év alatti fiatal szerzők prezentációi közül továbbra is sor kerül a „legjobb fiatal előadó”
és a „legtartalmasabb poszter” kiválasztására és jutalmazására. Az elbírálásnál — a résztvevők szavazatai mellett — figyelembe vesszük a téma jelentőségét, az előadás tartalmi és
formai minőségét, a bemutatott képi prezentáció és az előadásmód stílusát, érthetőségét.
Jelentkezési feltételek, határidők:
A jelentkezés a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján, elektronikus formában tehető
meg az alábbiak szerint:
1. Szóbeli vagy poszter előadások bejelentése, formailag szerkesztett kivonataik beküldése
Határidő: 2016. július 30. (Ezt követően jelentkezéseket előadásokra nem, csak a
rendezvényen való részvételre fogadunk el.)
2. Jelentkezés a Hidrobiológus Napokon való részvételre
Határidő: 2016. augusztus 31.
3. A regisztráció, a szállás és az étkezés befizetése
Határidő: 2016. szeptember 30. (Helyszíni befizetésre csak kivételes esetben van lehetőség.)
Határidő után érkező jelentkezéseket egyik esetben sem áll módunkban elfogadni.
Az előadások kivonatainak formai előírásai:
Papírméret: A4
Betűtípus: Times New Roman
Sortávolság: szimpla
Terjedelem: max. 23 sor (cím, szerzők, munkahely, előadásmód és a kivonat szövege)
Cím: 12 pontos, NAGYBETŰS
Szerzők: a cím alatt egy sort kihagyva, „Vezetéknév és Keresztnév” – betűméret 10 pontos
Előadásmód: szóbeli vagy poszter előadás – betűméret 10 pontos
Előadó kora: csak ha az első szerző 35 év alatti – betűméret 10 pontos – máskülönben üres
Munkahely megnevezése, rövid címe: betűméret 10 pontos
Kivonat szövege: a szerzők munkahelye után egy sort kihagyva – betűméret 12 pontos
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A Szakosztály vezetősége a bejelentett előadások, poszterek kivonatai alapján dönt azok
elfogadásáról. Amennyiben a szóbeli előadások száma a rendezvény időkorlátait meghaladja, bemutatásukra a poszter szekcióban lesz lehetőség. A változásról a szerzők írásbeli
értesítést kapnak. A szerzőkkel kapcsolatosan kérjük, hogy a fő témakörben első szerzős
előadással, vagy poszterrel mindenki csak egyszer szerepeljen, ezen felül legfeljebb még
egy társszerzős prezentációt nyújtson be.
Az előadások és poszterek kiadásra szánt kéziratait max. 4 gépelt oldal terjedelemben
papíron és elektronikus adathordozón (CD), magyar és angol nyelvű kivonattal kérjük a
Hidrobiológus Napok folyamán leadni. Amennyiben erre nem kerül sor, a kéziratokat az
MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézete címére (8237 Tihany, Klebelsberg Kunó út 3.)
várjuk. A leadási határidő 2016. október 16.
Ezt követően kéziratokat nem áll módunkban elfogadni!
A kéziratok elkészítésében a Hidrológiai Közlöny 92. évfolyam 6. szám hátsó borítólapjának belső oldalán található „Közlési útmutató” ajánlásait kérjük követni (elérhető a
apps.arcanum.hu/hidrologia oldalon). A dolgozatok felépítése: cím, szerző(k), munkahely(ek), kulcsszavak (max. 5), kivonat, bevezetés, anyag és módszerek, eredmények,
eredmények értékelése, köszönetnyilvánítás, irodalom, angol nyelvű összefoglaló
(abstract, title, authors, keywords).
A Balatonnal kapcsolatos munkák megjelenítéséhez ad lehetőséget az MTA ÖK Balatoni
Limnológiai Intézet interdiszciplináris online folyóirata az „Ecology of Lake Balaton /
A Balaton Ökológiája”. Hasonlóan a Hidrológiai Közlönyhöz, a kézirat szakmai lektorálását követően a szerkesztőbizottság dönt a publikálásról, a Hidrológiai Közlönytől eltérően
jelentősen kevesebb formai megkötéssel: nincs oldalkorlát, a folyóirat elfogad színes ábrákat, addendum (táblázatok, térképek, nagy méretű ábrák, stb.) publikálására is van lehetőség.
A Hidrobiológus Napok programja és az előadások kivonata az MTA ÖK Balatoni
Limnológiai Intézet és a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján 2016. szeptemberétől
lesz elérhető.
A rendezvényre szállást és étkezést Tihanyban az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetben, vagy annak közelében biztosítunk. Az étkezés az első nap ebéddel kezdődik, és a 3. napon ebéddel fejeződik be. A hagyományos baráti találkozóra az első este kerül sor.
A LVIII. Hidrobiológus Napok regisztrációs díjai:
(*ifjúsági regisztráció csak igazoltan egyetemi, főiskolai hallgatók, doktoranduszok részére)
3 napra
1 napra
ifjúsági 3 napra

8 000 Ft/fő + ÁFA
4 000 Ft/fő + ÁFA
1 000 Ft/fő + ÁFA

nem MHT tagoknak 3 napra
1 napra
ifjúsági 3 napra

15 000 Ft/fő + ÁFA
11 000 Ft/fő + ÁFA
4 500 Ft/fő + ÁFA

MHT tagoknak

Szervezőbizottság
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
Belgrád
(Szerbia)

2016.06.06-09.

Brüsszel
(Belgium)

2016.06.21-23.

Velence
(Olaszország)

2016.06.27-29.

Velence
(Olaszország)

2016.06.27-29.

Velence
(Olaszország)

2016.06.29-07.01.

Vízgazdálkodás a Nyugat-Balkánon
www.renexpo-watermanagement.com

Szingapúr
(Szingapúr)

2016.07.10-14.

Új megoldások globális vízügyi problémákra
www.waterinnovationeurope.eu
Városok vízi közműveinek tervezése, építése,
üzemeltetése
www.wessex.ac.uk/16-conferences/urbanwater-2016.html
Vízszennyezés modellezése, észlelése, kezelése
www.wessex.ac.uk/16-conferences/waterpollution-2016.html
Árvízi kockázatkezelés
www.wessex.ac.uk/16-conferences/friar2016.html
Nemzetközi Vízügyi Hét
www.siww.com.sg

Budapest

2016.07.11-15.

Katasztrófák kockázatának csökkentése
http://summer.ceu.edu/disaster-2016

Liege
(Belgium)

2016.07.27-29.

IAHR Európa 4. kongresszusa
www.iahr2016.ulg.ac.be
Ökológiai fenntarthatóság mérnöki szempontjai
www.ecosummit2016.org

Montpellier
(Franciaország)

2016.08.29-09.01.

Gdansk
(Lengyelország)

2016.09.04-09.

Vizenyős területek szerepe a víztisztításban
www.icws2016.org

Tulcea
(Románia)

2016.09.08-10.

Vízkészletek és vizenyős területek
www.limnology.ro/wrw2016/abstract.html

Stuttgart
(Németország)

2016.09.19-22.

Brisbane
(Ausztrália)

2016.10.9-14.
2016.10.18-20.

Vízfolyások hordalékviszonyai
http://10times.com/isrs-stuttgart
Vízhiány és aszály — IWA konferencia
www.iwa-network.org/event/world-watercongress-exhibition-2016/conference
Vízkezelés, újrahasznosítás
www.wasma.ru/en-GB

2016.10.27-28.

Fenntartható vízgazdálkodás
www.uki.ba

Budapest

2016.11.28-30.

Víz Világtalálkozó
www.budapestwatersummit.hu

Athén
(Görögország)

2017.07.05-09.

Vízkészletek és a környezet – „Panta Rhei”
www.ewra.net

Moszkva
(Oroszország)
Sarajevo
(BoszniaHercegovina)
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BESZÁMOLÓK
TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI
Elnökségi ülés
A 2016. május 3-i elnökségi ülés kezdetén dr. Szlávik Lajos elnök köszöntötte Baross Károly alelnököt és Kovács Józsefné állandó meghívottat kerek évfordulós születésnapja alkalmából, majd az elnökség 6 napirendi pontot tárgyalt, és 6 határozatot hozott.
1. Dr. Szlávik Lajos elnök ismertette a 2016. évi közgyűlés idejét, helyét, napirendjét, és
kiemelte, hogy a centenáriumi év megnyitásaként az idei közgyűlésen külön napirendi
pontként szerepel a Társaság történetének rövid összefoglalása.
7/2016.(05.03.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2016. évi tisztújító közgyűlés
napirendjét egyhangúlag elfogadja.
2. Dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatást adott a 2015. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésről és mérlegbeszámolóról, az utóbbival foglalkozó könyvvizsgálói jelentés
eredményéről, valamint a 2016. évi pénzügyi tervről. Elmondta, hogy a közhasznú
státusz megőrzése sikerült, annak ellenére, hogy az SZJA 1%-ból befolyó bevételek
nem érték el az előírt értéket, a másik két előírt kritérium azonban teljesült.
Pesel Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy a közhasznúsági jelentésben és a mérlegbeszámolóban bemutatott adatok tervszerű, jó gazdálkodásra utalnak.
Elismerését fejezte ki az év végi pozitív egyenlegért, és elfogadásra ajánlotta az előterjesztett dokumentumokat.
Egy kérdés és az arra adott válasz után az elnökség az alábbi határozatokat hozta:
8/2016.(05.03.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2015. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja.
9/2016.(05.03.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2015. évi mérlegbeszámolót,
és a 2016. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja.
3. Szabó Mátyás, a Kitüntetések Bizottságának elnöke ismertette a 2016. évi társasági kitüntetésekre vonatkozó bizottsági előterjesztést. Elmondta, hogy a Társaság új szabályzata szerinti keretszámot (38) jóval meghaladóan, összesen 55 főre érkezett, a Bizottság
pedig 41 fő kitüntetésére tett javaslatot, és ehhez kéri az elnökség jóváhagyását.
Az elnökség az előterjesztést elfogadta, így az alábbi kitüntetésekről hozott határozatot:
 Tiszteleti tag: Hrehuss György, dr. Váradi József
 Kvassay Jenő díj: dr. Bakonyi Péter, dr. Darabos Péter, dr. Solti Dezső
 Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem: Buzás Zsuzsanna, dr. Goda László,
dr. Konecsny Károly, Németh László, dr. Rátky István
 Bogdánfy Ödön emlékérem: Buzás Kálmánné, Göncz Benedek, Illés Lajos,
Szabó Pál, Szimandel Dezső, Zellei László
 Pro Aqua emlékérem: Engi Zsuzsanna, dr. Faludi Gábor, Greguss András
dr. Gribovszki Zoltán, Horváthné dr. Antal Márta, Józsa Károly,
Kisely Tamás, Kőváriné Szabó Erzsébet, Licskó Béla, Magyar László,
Makó Magdolna, Márk László, dr. Radnai Ferenc, Rácz Miklós, Ritter Géza,
Rung Attila, Sallai Ferenc, Suhajda Zsolt, Szafiánné Juhász Katalin,
Szentirmay György, Szilágyi Attila, Szilbekné Molnár Katalin, Tóth Sándor,
Virágné Kőházi-Kiss Edit, Vojtilla László Zoltán
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10/2016.(05.03.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 2016. évi társasági kitüntetésekre vonatkozó bizottsági javaslatot, s egyúttal felkéri a Titkárságot a társasági kitüntetések közgyűlésen történő átadásának megszervezésére.
4.

Dr. Bakonyi Péter, a Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Bíráló Bizottság elnöke
tájékoztatást adott a Bizottság munkájáról és annak eredményéről. Elmondta, hogy a
Bizottság 7 benyújtott pályamű (5 magyar és 2 angol nyelvű) formai ellenőrzését,
majd részletes bírálatát végezte el, és az alábbi két cikk jutalmazásáról hozott döntést:
Kériné Dr. Borsodi Andrea, Szirányi Barbara, Dr. Janurik Endre, Jancsóné Kosáros
Tünde, Krett Gergely, Dr. Márialigeti Károly, Dr. Pekár Ferenc:
A baktériumközösségek filogenetikai diverzitásának és a vízkémiai jellemzők változásának vizsgálata egy hűtőtározóban
Dr. Rátky István:
A Paksi Atomerőmű dunai hűtővíz csóva háromdimenziós számításának validálása
Az elnökség a Bizottság döntéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

5.

Dr. Szlávik Lajos elnök és Gampel Tamás főtitkár tájékoztatást adtak a Társaság
2016. évi nagyrendezvényeinek (XXXIV. Országos Vándorgyűlés, XXIII. Ifjúsági
Napok, LVIII. Hidrobiológus Napok) előkészítéséről, szervezéséről.
Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.

6.

Az egyéb témák között dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatja az elnökséget a Hidrológiai
Közlöny szerkesztőségi ülésén elhangzottakról. Az új Alapszabály és Ügyrend állandó
szakmai bizottságok működésére vonatkozó paragrafusai alapján javaslatot tett a Szerkesztő Bizottság 3 fővel való kibővítésére, szakszerkesztők kijelölésére és az új főszerkesztő személyére. Ezzel kapcsolatban az elnökség az alábbi határozatokat hozta:
11/2016.(05.03.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a Hidrológiai Közlöny Szerkesztő Bizottságának három fővel való kibővítését dr. Ács Éva, dr. Fehér János és dr. Konecsny Károly
személyében.
12/2016.(05.03.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja dr. Fehér Jánosnak a Hidrológiai Közlöny főszerkesztőjének megválasztását.
A továbbiakban szó volt még:
 a Társaság centenáriumi rendezvényeinek és kiadványainak előkészületeiről,
 a szervezeti egységek időközi választásainak állásáról,
 a Budapesten megrendezésre kerülő Víz Világtalálkozón való részvételről,
 az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elnevezésű programjának a debreceni
Vándorgyűléshez kapcsolódó rendezvényéről,
 a társasági taglétszám és a tagdíjbefizetés aktuális helyzetéről,
 a vízügyes középiskolák átalakuló rendszeréről, és annak hatásáról Társaságunk
Sajó Elemér pályázatára.
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TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI
Előadóülés és teleplátogatás Nagylózson
Soproni Területi Szervezetünk április 26-i, Nagylózs új szennyvíztisztító telepén tartott
előadóülésének házigazdája Kövér Tamás, a telep vezetője volt.
A helyszíni szemle és az azt megelőző tájékoztatás során megtudtuk, hogy a nagycenki
régió központi szennyvíztisztító telepén jelentkező vízminőségi problémák megoldását
szolgáló uniós projekt keretében megvalósult, 750 m3/nap kapacitású új telep jelenleg
négy község szennyvizeit fogadja. A mechanikai sor a szokásos, a biológiai egység három
medencés, szakaszos üzemű, alsó befúvásos. Az iszap szállítható állapotúra történő víztelenítése centrifugával történik, és mezőgazdasági felhasználásra kerül.
Az eddigi üzemelési tapasztalatok a tervezett elvárásokat igazolták, a tisztított víz minősége az előírtnak megfelelő, fertőtlenítésre nincs szükség.
A jelenlegi technológia továbbfejlesztése során két újabb település szennyvizeinek fogadását kell megoldani, ami a biológiai vonal bővítését igényli.
A telep megtekintésére a jelenlevők nagy érdeklődése mellett került sor.
Németh Kálmán
a Területi Szervezet alelnöke
Dr. Szalai György kerekasztal-beszélgetés Kerekegyházán
Bács-Kiskun megyei Területi Szervezetünk, Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Szakosztályunk, továbbá az ADUVIZIG, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és annak Vízügyi
Tudományos Tanácsa rendezésében április 27-én, Kerekegyházán immár 30. alkalommal
került sor a mezőgazdasági vízgazdálkodással foglalkozók hagyományos találkozójára.
A beszélgetést dr. Váradi József, Mezőgazdasági és Vízgazdálkodási Szakosztályunk elnöke vezette, a központi téma pedig a klímaváltozás és az aszálykezelés volt, melyről —
dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár köszöntője, és Telkes Róbert ADUVIZIG
igazgató megnyitóját követően — 5 előadás hangzott el.
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy
a klímaváltozás ma az agrárium számára az egyik legnagyobb kihívás.
Dr. Bíró Tibor, a Szarvasi Főiskola dékánja az öntözés szerepéről, mint az aszály elleni
küzdelem megelőző technológiáról beszélt.
Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese kiemelte, hogy míg a belvízi problémákra jól kidolgozott prevenciós és kárenyhítő kezelési rendszer épült ki, aszálykárok esetében ilyennel nem rendelkezünk.
Fiala Károly, az ATIVIZIG osztályvezetője, az aszályprogram irányítója arra hívta fel a
figyelmet, hogy az aszállyal kapcsolatos tevékenységből jelenleg hiányzik a megelőzés,
csupán kárkövetés és utólagos aszályelemzés történik.
Dr. Gayer József, a GWP Magyarország Alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta a közép- és kelet-európai régió Aszálykezelési Útmutatóját, mely segítséget nyújt az érintett
országok aszálystratégiáinak kidolgozásához.
Az elhangzottak alapján a kerekasztal-beszélgetés résztvevői ajánlásokat fogalmazták meg.
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FELHÍVÁSOK
LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT
A Magyar Hidrológiai Társaság Társaságunk 2016-ban is meghirdeti a
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.
1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
 felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul),
 alapképzés (BSc),
 mesterképzés (MSc) (osztatlan, 5 éves képzés),
 szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul)
keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen
nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.
2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz
természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, szövege és ábra(kép-) anyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka
hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas
színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat — amennyiben megfelel a
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat szabályzatának 6. §-ában szereplő feltételeknek — három kategóriában (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés) Mosonyi különdíjat is nyerhet. A Mosonyi különdíjra pályázni nem kell, az erre alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki.
4. A pályázatra a 2015. július 1-től 2016. június 30-ig terjedő időszakban megvédett
diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be papíralapú és digitális formában.
5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.
6. A diplomamunka, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell:
 a diplomamunkát (nyomtatott formában),
 a diploma másolatát vagy az intézmény által kiadott igazolást,
 a jelentkezési lapot,
 a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
 az oktatási intézmény nyilatkozatát,
 a pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
A pályázaton való részvételi szándékot a jelentkezési lapon lehet bejelenteni. Amennyiben
a pályázat/ok benyújtása az oktatási intézmény részéről történik, kérjük mellékletként csatolni az „Összesítő” című dokumentumot.
A jelentkezés határideje: 2016. július 31.
A jelentkezési lap és a hirdetmény beszerezhető a Társaság titkárságán, vagy letölthető a
Társaság internetes honlapjáról (www.hidrologia.hu).
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A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2016. novemberében kerül sor.
A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. Az arra érdemes pályázók minden kategóriában a díjakon kívül dicséretben, könyvjutalomban is részesíthetők.
A díjazottak — tagdíjfizetési kötelezettség nélkül — egy évre elnyerik a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve — amennyiben már a Társaság tagjai voltak — egy évig
tagdíjmentességet élveznek. A Társaság a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek,
díj) a Hidrológiai Közlönyben, valamint a Társaság Híreiben és internetes honlapján is
közzéteszi, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői
munkájuk rövid összefoglalását a Hidrológiai Tájékoztatóban megjelentessék.
SAJÓ ELEMÉR PÁLYÁZAT
Társaságunk immár 36. alkalommal hirdeti meg Sajó Elemérről, a kiváló vízimérnökről elnevezett pályázatát, melyre középfokú iskolák tanulóinak vízügyi témájú pályamunkáit várja.
A Bíráló Bizottság a 2016/2017-es tanévben az alábbi témák feldolgozását javasolja:
1. A vízgyűjtő-gazdálkodás helyi feladatai (A Víz Keretirányelvből adódó feladatok az
Európai Unió 2000/60/EK Víz Keretirányelvének tükrében)
2. Felszín alatti vízkészletek védelme
3. Helyi vízgazdálkodási problémák feltárása és bemutatása helyszíni tapasztalatok alapján
4. Árvízzel kapcsolatos kérdések (Árvízveszély elhárítása, korszerű védekezési módok,
védekezési tapasztalatok)
5. A vízi környezet védelme, vízi ökoszisztémák, vízminőség-védelem
6. A vízgazdálkodási tevékenység környezeti hatásai
7. Ivóvízminőség-javítás, vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztító rendszerek
8. Számítógépek alkalmazása a vízügyi- és környezetvédelmi feladatok megoldásában
9. A folyó élete (Folyam- és tószabályozás, műtárgyak modellezése, kapcsolódó hidraulikai vizsgálatok)
10. Megújuló energiaforrások Magyarországon, különös tekintettel a vízzel kapcsolatos
területekre
11. Víz és a klímaváltozás hatásai hazánkban
A pályamunkákat a Magyar Hidrológiai Társaság titkárságára kell beküldeni (1091 Budapest, Üllői út 25) 2017. március 15-ig.
További információk a Társaság honlapján: www.hidrológia.hu.
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TÁJÉKOZTATÓK
ÚJ KIADVÁNYOK
A Magyar Víziközmű Szövetség — megalakulásának 25. évfordulójára — kiadta és
Társaságunknak is megküldte a
MaVíz 25 éve — Víztiszta jövő
című albumot, melyben néhány érdekes adat, valamint a Szövetség elnökének és a
tagvállalatok vezetőinek sommás gondolatai találhatók.
Megtekinthető a Titkárságon (Budapest, XIX. Üllői út 25. IV.).
***
Múlt év decemberében elkészült, és most magánkiadásban megjelent
A rubindiplomás vízépítőmérnök, Budavári Kurt intelmei
című könyvecske, mely a közelmúltban — életének 95. évében — elhunyt tagtársunk gondolatait, üzenetét foglalja össze 30 oldalon a megoldásra váró mezőgazdasági vízgazdálkodási feladatokról és az ökológiai katasztrófa elkerülése érdekében szükséges tennivalókról.
Elolvasható a Titkárságon (Budapest, XIX. Üllői út 25. IV.).

ÚJ CIKKEK
A Mérnök Újság 2016. májusi számából az alábbiakat ajánljuk olvasóink figyelmébe:
 Rozsnyai Gábor: Drónok a horizonton — Ortofotózás, térképezés, építésfelügyelet
 Dr. Nagy István: Előnyök a felmelegedésből? — Amit a hódoknak lehet, nekünk miért
nem szabad
 Dr. Orosz Árpád: Biztonság és kockázat — Gondolatok a mérnöki munkáról
 Szántó László: Az úszóaréna szerkezetei — A Dagály-projekt
 Dubniczky Miklós: Mérnökkiállítás a MODEM-ben
A lap megvásárolható a Magyar Mérnöki Kamara titkárságán (Bp. IX. Angyal u.1-3.) és a nagyobb hírlapboltokban, vagy online olvasható a https://digitalstand.hu/mernokujsag honlapon.
Néhány érdekes cikk a Titkárságunkhoz érkezett lapokból:
Hírcsatorna — A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség lapja (2016. március-április)
 Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr.: A szivárogtatás és/vagy szikkasztás néhány
szempontja egyedi (decentrális) szennyvízelhelyezés esetén
 Kecskés G., Schuster P., Bebiák J.: Az egyedi kistisztítók telepítésének tapasztalatai
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Körös-vidéki Hírlevél — a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja (2016. január-március)
(letölthető a www.kovizig.hu/07-kozerdeku/04-koros-videki-hirlevel/2016-01-03.pdf oldalról)
 Pozsárné Kaczkó Zita: Vizek és mesterségek a Víz Világnapján
 Dénes György: Országos Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia
 Bujdosó Szabolcs: Belvízvédekezési és Öntözési Szakági Országos Értekezlet
 Bujdosó Szabolcs: Télvégi belvízvédekezés a Körös-vidéken
 Schroff Csaba: A vízitársulati vagyonátadással kapcsolatos tanácskozás Gödön
 Varga Melinda: A 2014-2020-as programozási időszak pályázati előkészületei
***
Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft — az Osztrák Víz- és Hulladékgazdálkodási
Szövetség lapja (2016. 3-4)
 P. T. Yillia: A víz – energia - táplálék kapcsolat: lehetőségek, kihívások, együttműködés a fenntartható fejlődési célkitűzések teljesítése érdekében
 J. E. Drewes, N. Horstmeyer: Elképzelések és lehetőségek a víz-újrahasznosítás energiaigényének optimalizálására
 O. Nowak, Ch. Ebner: Szerves hulladékok hasznosítása kommunális tisztítótelepek
rothasztóiban
 L. Egle, A. Amann, H. Rechberger, M. Zessner: A foszfor, mint a szennyvíz- és hulladékgazdálkodás egyik fontos, mégis alig hasznosított értéke — osztrák és európai
helyzetkép
 Ch. Schaum, P. Cornel: Szennyvízkezelés a jövőben: egészség-, víz és erőforrásvédelem
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ÚJ JOGSZABÁLYOK
2016:XXVIII. tv.

A Magyarország és a Szlovén Köztársaság között a
Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló Szerződés
kihirdetéséről

12/2016.(IV.29.) MvM r.

Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról

2/2016.(IV.29.) KKB h.

A 2016. év tavaszán várható az ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

3/2016.(IV.29.) BM OKF u.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

31/2016.(V.2.) FM r.

A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990.(III.31.) KVM rendelet módosításáról

32/2016.(V.2.) FM r.

Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi
jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló
7/1990.(IV.23.) KVM rendelet módosításáról

33/2016.(V.2.) FM r.

A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló
60/2007.(X.18.) KvVM rendelet módosításáról

2016:XXXVI. tv.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

16/2016.(V.12.) BM r.

A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról

35/2016.(V.12.,) FM r.

A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról szóló 110/2007.(XII.27.)
KvVM rendelet módosításáról

54/2016.(V.12.) ME h.

A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról

100/2016.(V.13.) Korm. r.

Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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ÉVFORDULÓK
1791. július 13-án született Sebesen Kamőczy Gábor vízmérnök, aki az Institutum
Geometricumban szerzett diplomát. Ezt követően a Garam és a Sárvíz szabályozásán dolgozott. 1833-ban a Tisza-mappációnál vállalt munkát és felmérte a Szeged és Tápé közötti
Tisza-szakaszt. (Elhunyt 1849. március 17-én.)
1866. június-július
Pesten kolerajárvány pusztított, és több mint ezer áldozatot szedett. A járvány oka az ivóvízkutakat szennyező magas talajvíz volt. A város vezetősége elrendelte az ivóvízhálózat kiépítését.
1866. július 24.
A Helytartótanács rendeletileg kimondta, hogy a Balaton vízállásának szabályozása kérdésében a siófoki vízmérce 0-pontja tekintendő a minimális értéknek. A korábbi évek országos szárazságának következtében ugyanis a tó vízszintje igen alacsony volt, ezért a tóparti birtokosok nem engedték kinyitni a zsilipet. A Sió medre ennek következtében szinte
teljesen kiszáradt, ami a sióberki érdekeltek tiltakozását váltotta ki. A szabályozás királyi
biztosává báró Fiáth Ferenc veszprémi főispánt nevezték ki.
1891. június 27-én, Nagyenyeden született Sebestyén Olga hidrobiológus, paleolimnológus,
a Tihanyi Biológiai Kutató Intézet nemzetközileg is elismert kutatója, a Balaton élővilágának tudósa. (Elhunyt Budapesten, 1986. november 25-én.)
1891. július 14.
A Hekler Károly által készített terv alapján megkezdték az új siófoki betonzsilip építési
munkáit. Az új műtárgyat a régitől 165 méter távolságra, a Balatontól távolabb telepítették.
1891. nyara
Megindult a főváros pesti oldalának nagy csatornázási munkálata, amelynek terveit Lechner Lajos az 1869-es Bazalgette-féle elgondolást figyelembe véve készítette.
1916. június 12-én, Budapesten elhunyt Zsigmondy Béla gépészmérnök. Mérnöki diplomáját Zürichben szerezte. Hazatérve társult nagybátyjával, Zsigmondy Vilmos bányamérnökkel, aki artézi kutak fúrásával tette országszerte ismertté a nevét. Nagybátyja halála
után ő készítette hazánkban a legtöbb alföldi város vízellátásához szükséges artézi kutat,
és elismerést szerzett külföldön is. 1894-től hídépítéssel is foglalkozott. Több tisztséget
töltött be a Magyar Mérnök- és Építész Egyletben. (Született Pesten, 1848. március 7-én.)
1941. augusztus 3-án, Budapesten elhunyt Benedek József mérnök, szakíró, a vízügyi
szolgálat első műszaki doktora. Mérnöki oklevelének megszerzése után előbb magán-, később társulati mérnökként dolgozott. Ezt követően lépett állami szolgálatba. Behatóan
foglalkozott a Kulpa folyó csatornázásával, valamint vízerőhasznosítási kérdésekkel.
Úttörő munkát végzett a rugalmas alapozások terén. Ő vetette fel a tiszalöki erőmű és a
visóvölgyi tározó tervét. 1934 és 1937 között az FM Vízügyi Műszaki Főosztályán a vízügyi szolgálat vezetője volt. (Született Tokajban, 1875. április 15-én.)
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1966. július 6.
Az Egészségügyi Minisztériumon belül megalakult az Országos Gyógyfürdőügyi Igazgatóság, s ezzel egységes irányítás alá kerültek a gyógyfürdők, az ország gyógyvizei és klimatikus üdülőhelyei.
1966. július 24-én, Budapesten elhunyt Palik Piroska limnológus, jeles szakíró, a Budapesti Egyetem első női magántanára, az édesvízi algák kutatója. (Született Budapesten,
1895. augusztus 26-án.)
1966. július-augusztus
Nagy árvíz vonult le a Rábán, amely a gátszakadások miatt mintegy 120 km2-nyi területet
öntött el. Ugyancsak erős árhullám okozott gondokat augusztus 23-én a Mura folyó mentén.
Az apadást a Dráva egyidejű áradása sokáig megakadályozta.
1966. augusztus 27.
Dégen Imre vízügyi főigazgató ünnepélyes kapavágásával megkezdődött Balassagyarmatnál
az Ipoly szabályozása.
1991. augusztus 13-án, Budapesten elhunyt Rónai András közgazdász, hidrogeológus, jeles szakíró, az Államtudományi Intézet igazgatója, műegyetemi tanár, a MÁFI osztályvezetője, az Alföld talajvíz-térképezésének irányítója. (Született Nagyszebenben, 1906-ban.)
1991. augusztus 26-án, Szombathelyen elhunyt Lotz Gyula mérnök, 1958-tól a Vízügyi
Tervező Vállalat tervezője, majd 1963-tól haláláig a szombathelyi VIZIG vezető mérnöke,
a Kis-Balaton védőrendszer koncepciójának egyik kidolgozója, a balatoni történeti kutatások jeles szakembere. (Született Budapesten, 1930. január 30-án.)
Összeállította: Fejér László
a Vízügyi Történeti Bizottság elnöke

SZEMÉLYI HÍREK
KITÜNTETÉS
A májusi lapszámban közzétett kitüntetések kiegészítéseként tudatjuk, hogy a vízügyi
igazgatás területén huzamosabb időn keresztül végzett példamutató munkája elismeréséül,
március 22-e, a Víz Világnapja alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Vásárhelyi Pál-díjat adományozott
Lengyel János
tagtársunknak, a Fővárosi Vízművek Zrt. irányítási központ vezetőjének.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
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