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Zemlinszky Rezső út 1.
Kazincbarcika
Mucsonyi út 2.
Demjén
Cascade barlang és élményfürdő, HRSz 83/30
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További információk a 2. oldalon

Miskolc
Jubileumi ünnepi ülés az MHT 100 éves és a BorMTA Miskolci Akadémiai Bi- sodi TSz 65 éves évfordulója alkalmából
zottság Székháza
A tervezett programról információk a 2. oldalon
Erzsébet tér 3.
Budapest
Operatív aktív és passzív távérzékelési adatokon
alapuló belvíz monitoring
OVF fszt. tanácsterem
Márvány u. 1/D.

1300
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Vitális Sándor emléktábla avatás
További információk a 2. oldalon
A Kazincbarcikai városi szennyvíztisztító telep
bemutatása
részletek a 2. oldalon
Demjén-Termál Völgy

MHT Borsodi TSz.

Árvízvédelmi és Bel- E: Iványi Krisztina
Ea: Dr. B. van Leeuwen,
vízvédelmi Szo.
Dr. Tobak Zalán,
Dr. Kovács Ferenc
Ea: Szilágyi Attila,
MHT
Shah Gabriella,
Közép-Duna völgyi
Dr. Lénárt László
TSz.
MHT Borsodi TSz.
Ea: Kiss Gabriella
Hudák József
MHT Heves megyei Ea: Vincze György
Oláh László
TSZ.

13
Debrecen
június 22.
(Tiszaszalka, Jánd, Tarpa, Tucsütörtök
00
30
7 -17 nyogmatolcs)

Tervezett program a 3. oldalon
Szakmai tanulmányút - Tiszaszalkai szivattyútelep, Hajdú-Bihar
TSz.
Beregi-tározó, Szamos-Krasznaközi tározó
FETIVIZIG
Tervezett program és további információk a 3. oldalon

június 28.
szerda

Baja
ADUVIZIG, Deák Ferenc
Zsilip, Konferenciaterem
Szeremlei u. 80

Duna Napi előadóülés

Mosonmagyaróvár
Széchenyi István Egyetem
Mezőgazd.- és Élelmiszertud.
Kar Vár u. 2.

XXXV. Országos Vándorgyűlés

1000
július 5-7.
szerda-péntek

Ea: Előadó

Információk
Ea: Fejér László,
Szőke László,
Hunka Erika,
Dr. Vitális György
Előzetes jelentkezés szükséges!

megyei Ea: Ónodi János
Luidort Antal

Előzetes jelentkezés szükséges!
Bács-Kiskun megyei Ea: előadók neve az 3. oldalon
TSz.

Tervezett program a 3. oldalon
MHT
Mosonmagyaróvári
részletes információk és jelentkezési lapok a 4-10. oldalon TSz.

Hsz: Hozzászóló

E: Elnök

Szo: Szakosztály
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Jelentkezési határidő: június 9.
Előzetes jelentkezés szükséges!

TSz: Területi Szervezet.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
június 8. és június 21.
dor részére

Emléktábla avatások az MHT egykori elnöke, Vitális Sán-

A Társaság centenáriuma jó alkalmat kínál arra, hogy egy-egy márványtábla elhelyezésével és felavatásával megemlékezzünk a Társaság jeles vezetőiről. Meggyőződésünk, hogy
a magyar műszaki és természettudományos kultúra jeleseinek a főváros közterületein elhelyezett emléktáblái felhívják a nagyközönség figyelmét is arra az országépítő munkára,
amit a magyar mérnökök és természettudósok a haza javára végeztek.
Az MHT vezetésének választása az emléktábla állításánál Bogdánfy Ödönre, a jogelőd
szervezet, a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának egyik alapítójára
és második elnökére, valamint Vitális Sándorra, a Társaság két alkalommal is elnökké választott legendás professzorára esett.
Szándékunk megvalósítása érdekében gyűjtést szerveztünk. Felkértük a vízzel foglalkozó
szakembereket, intézményeket, vállalatokat és az MHT tagjait, hogy adományaikkal segítsék elő célkitűzésünk megvalósítását. Az emléktábla állítása így a vízügyi szakma összefogásának eredménye. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik felajánlásukkal hozzájárultak az emléktáblák állításához! Külön köszönjük a Közép-Duna völgyi
Vízügyi Igazgatóság igazgatójának és munkatársainak nagylelkű hozzájárulását és segítségét!
A felajánlásoknak köszönhetően a Társaság egykori elnökének, Vitális Sándornak két emléktáblát is állítunk: az elsőt június 8-án, csütörtökön 10:00 órakor, a Pünkösdfürdői
Strand udvarán (1039 Budapest, Királyok útja 272.), hiszen a strandot melegvízzel ellátó
Pünkösd-forrás 1934-es feltárása Dr. Vitális Sándor nevéhez fűződik.
A második emléktábla avatására június 21-én, szerdán 10:00 órakor, a salgótarjáni Bányamúzeum udvarán (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 1.) kerül sor.
A rendezvényeken való részvételről, illetve bővebb információkról a Társaság Titkárságán, a titkarsag@hidrologia.hu e-mail címen, vagy a 06-1/201-7655-ös telefonszámon
tudnak érdeklődni.
***
június 13.

Jubileumi ünnepi ülés az MHT 100 éves és a Borsodi TSz. 65 éves évfordulója alkalmából (BTSz Centenáriumi nagyrendezvénye)

Az ünnepi rendezvényre (melyre jelentkezés szükséges) a meghívót a program véglegesítése után küldik meg tagjaiknak és a vendégeknek.
***
június 21.
A kazincbarcikai városi szennyvíztisztító telep bemutatása
Tervezett program:
1. Az ÉRV Zrt által üzemeltetett kazincbarcikai városi szennyvíztisztító telepen
elvégzett felújítási munkák
Előadó: Kiss Gabriella osztályvezető, ÉRV Zrt
2. A szennyvíztisztító telep létesítményeinek bemutatása
2

Szakmai vezető: Hudák József, a Keleti Szennyvíztisztítási Divízió vezetője
Találkozás: a szennyvíztisztító telepen (Kazincbarcika, Mucsonyi út 2.)
Utazás: egyénileg, saját gépkocsival.
***
június 21.
Heves megyei TSz. előadóülése a Demjén-Termál Völgy barlangfürdő
és szálloda látogatásával egybekötve
Program:
1. Előzmények, település és fürdő
2. Hidrológiai adottságok, az első kútfúrás
3. Gyógyhatás
4. Szolgáltatások
5. Összefoglaló, értékelés, tapasztalatok
6. Vízminőség megőrzése
7. Milyen szűrőket használnak a tisztításhoz
8. Vegyszerek ismertetése
9. Termálvíz visszahűtés, más irányú felhasználása (p.: fűtés)
***
június 22.

Hajdú-Bihar megyei TSz. szakmai tanulmányútja a Felső-Tiszavidéki VIZIG vendégeként és szakmai segítségével

Program:
700
Indulás autóbusszal a TIVIZIG székháza elől (Debrecen, Hatvan u. 8-10.)
900
A Tiszaszalkai felújított szivattyútelep, raktárépület, új fenntartó gépek megtekintése Ónodi János szakaszmérnök vezetésével
Sétahajózás a Tiszán a Csele hajóval Jándtól kb. 1 óra időtartamban (kisvíz esetén elmarad)
1100
Beregi-tározó és műtárgyai megtekintése (leürítő műtárgy; Jánd, beeresztő műtárgy; Tarpa)
1230
Utazás Tunyogmatolcsra, a Szamos-Krasznaközi tározóhoz
Megbeszélés a Tunyogmatolcsi Védelmi Központban. Luidort Antal szakaszmérnök előadása a beruházás rövid ismertetésével, majd a beeresztő műtárgy, a tározó töltés és a kisműtárgyak megtekintése.
1530 -1730 Visszautazás Debrecenbe
Jelentkezni Orbán Ernő elnök úrnál (tel.: 52/410-667, e-mail: titkarsag@tivizig.hu) és
Magyar László titkár úrnál (tel.: 52/513-570, e-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu) 2017.
június hó 15-én 1200 óráig lehet. Jelentkezéskor kérjük a mobiltelefonos elérhetőséget
megadni. Az utazáshoz 1 db 54 fős buszt veszünk igénybe, így - a korlátozott létszám miatt - a jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében tudjuk figyelembe venni.
A részvétel az egyéni tagok, a jogi tagvállalatok munkavállalói és a H-B MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport tagjai számára biztosított és ingyenes.
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június 28.

***
Duna Napi előadóülés: MHT centenáriumi megemlékezés - Jégvédekezés a Dunán, 2017

Program:
- Dr. Szlávik Lajos: A Magyar Hidrológiai Társaság 100 éve
- Abonyi Csaba: Jégviszonyok a Dunán – 2017
- Papp Sándor: Jégtörés a Duna 1333-1433 fkm közötti szakaszán – 2017
- Konyár Zoltán: Jégtörés a Duna 1124-1333 fkm közötti szakaszán - 2017
A program tervezett időtartama: 2 óra.
***
július 5-7.

A Magyar Hidrológiai Társaság XXXV. Országos Vándorgyűlése,
Mosonmagyaróvár
A jelentkezések figyelembevételével 12 témakörben rendezünk szekcióüléseket. Az
egyes szekciókban elhangzó előadásokat CD-n jelentetjük meg, de lehetőséget biztosítunk
minden szerző számára a dolgozat benyújtására előadás megtartása nélkül is. Kérjük az erre vonatkozó szándék előzetes bejelentését!
A Magyar Mérnöki Kamara 2017-ben is elismeri a Vándorgyűlést szakmai továbbképzésként, ezért a szekciók témái között szerepelnek a Kamara települési vízgazdálkodási (VZTEL), területi vízgazdálkodási (VZ-TER) és vízkészlet-gazdálkodási (VZ-VKG) szakterületeinek 2017-re tervezett továbbképzési témái is.
A szekciókba — ahova dolgozattal május 12-ig lehetett jelentkezni, a teljes előadás anyagát
pedig június 10-ig kell beküldeni — több mint 100 jelentkezés történt.
A szerzők számára biztosított előadási időkeretet — a dolgozatok és az előadók számának
ismeretében — a szekció elnöke határozza meg, a dolgozatokat tartalmazó CD-re azonban a
beküldött előadások teljes anyaga felkerül.
A Vándorgyűlésen való részvételre — azoknak is, akik dolgozatukat már bejelentették —
a www.hidrologia.hu honlapon online, vagy az itt mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és
beküldésével lehet jelentkezni 2017. június 9-ig.
 1091 Bp. Üllői út 25.  rendezveny@hidrologia.hu
A rendezvény idejére szakmai kiállítást és helyi programot, a harmadik napon pedig tanulmányi kirándulást szervezünk. Ezek részletes programja a mellékelt jelentkezési lapokon olvasható.
A Vándorgyűlés programtervezete:
július 5. 800 – 1000
regisztráció
1000 – 1300
nyitó plenáris ülés
1300 – 1415
ebéd (Egyetem Étterem)
1430 – 1830
szekcióülések
2000 –
baráti találkozó (Aula)
július 6. 800 – 1300
szekcióülések
1300 – 1330
záró plenáris ülés
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július 7.

1345 – 1500
1600 – 1900
830 – 1600

ebéd (Egyetem Étterem)
Mosonmagyaróvár — városnézés
tanulmányi kirándulás

A Vándorgyűlés angol nyelvű kísérő rendezvénye a
Flood protection and water management related issues in the Danube region,
to share experiences, best practices and new initiations
(Árvízvédelmi és vízgazdálkodási kérdések a Duna régióban a tapasztalatok,
jó gyakorlatok és új kezdeményezések megosztása érdekében)
című program, a Duna Stratégia magyar társkoordinálású „környezeti kockázatok” és
„vízminőség” prioritású témák irányítóinak szervezésében. Ezen a Stratégia 2017-es magyar elnöksége a hazai és külföldi szakértők bevonásával kívánja megosztani a Duna vízgyűjtőn szerzett nemzetközi árvízvédelmi és vízgazdálkodással kapcsolatos tapasztalatokat, elősegítve ezzel a jó gyakorlatok átadását, új technikák és technológiák ismertetését.
Az induló, vagy hosszabb ideje megvalósítás alatt álló határon átnyúló együttműködések,
illetve transznacionális projektek bemutatásával is fel kívánják hívni a figyelmet a közös
árvízvédelmi és vízgazdálkodási problémák együttes megoldásának lehetőségeire és a jelenlegi nemzetközi trendekre. Az esemény egyúttal kiváló alkalmat biztosít a régió néhány
vezető vízgazdálkodási szereplőjének bemutatkozására a hazai szakemberek szélesebb rétege előtt, valamint a szakértők közötti kapcsolattartás és együttműködés erősítésére.
Előkészítő bizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 rendezveny@hidrologia.hu
 (1) 201-7655

Beküldési határidő:
2017. június 26.

JELENTKEZÉS RÉSZVÉTELRE
a 2017. július 5. és 7. között megrendezendő XXXV. Országos Vándorgyűlésre
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
Jelentkező neve: ...........................................................................................................................
Jelentkező lakcíme: ......................................................................................................................
Telefonszám: ........................................ E-mail cím: ..................................................................
Munkahely megnevezése, címe, irányítószáma: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A rendezvényre vonattal 

busszal 
4-én 

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

A szállásköltséget minden résztvevő a HELYSZÍNEN, EGYÉNILEG fizeti. A feltüntetett árak nem
tartalmazzák az idegenforgalmi adó értékét, mely helyben fizetendő.
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. 4. 

VII. 5. 

VII. 6. 

Aqua Hotel Termál*** — http://www.tha.hu/
1 ágyas szobában (bruttó ár)
2 ágyas szobában (bruttó ár)

20 000 Ft/fő/nap
10 000 Ft/fő/nap

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







Szobatárs/ak: ..........................................................................................................................
Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj:
6

MHT / MMK tagjai részére
7 000 Ft/fő + 27% ÁFA

MHT / MMK tagjai részére 1 napra
5 000 Ft/fő + 27% ÁFA VII. 5.  VII. 6. 
MHT ifjúsági tagok és nyugdíjasok részére 5 000 Ft/fő + 27% ÁFA

nem MHT tagok részére
14 000 Ft/fő + 27% ÁFA

Étkezés

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

ebéd VII. 5-én:

2 300 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” Palócleves zöldbabbal
Gombaraguval töltött sertésszelet rántva, vegyes körettel, káposztasalátával
Sacher torta
„B” Zöldborsóleves grízgaluskával
Fetás-paradicsomos grill jércemell zöldséges rizzsel
Vegyes gyümölcsfagylalt tejszínhabbal

ebéd VII. 6-án:

2 300 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” Brokkoli-krémleves
Mézes-chilis sertéssült párolt lilakáposztával és hagymás törtburgonyával
Feketeerdei meggykocka
„B” Tyúkhúsleves vele főtt hússal, tésztával és zöldségekkel
Csirke Cordon bleu párolt rizzsel és petrezselymes burgonyával, csemege uborkával
Gyümölcssaláta

vacsora VII. 4-én:

2 300 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” Mediterrán grillezett csirkemell sült burgonyával
Almás rétes
0,2 dl ásványvíz vagy 0,2 dl üdítő vagy 0,3 dl sör
„B” Sertésborda rántva párolt rizs csemegeuborkával
Somlói pohárkrém
0,2 dl ásványvíz vagy 0,2 dl üdítő vagy 0,3 dl sör

vacsora VII. 6-án:

2 300 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” Aszalt szilvával töltött csirkemell és grillezett csirkemell óvári módra
(sonka, gombaszósz, sajt), burgonya pürével
Meggyes-mákos palacsinta csoki-szósszal
„B” Szindbád pecsenyéje (grillezett sertés szűzpecsenye erdei gombás tésztával)
rösztivel és rántott hagymakarikával
Somlói galuska vaníliamártással

július 5-i baráti találkozó, vacsorával:













4 700 Ft/fő + 27% ÁFA

„A” Óvári stacchingo (lágy sajt) paradicsommal és extra szűz olivaolajjal

Tárkonyos vadmalac ragu burgonyakrokettel
Sült túrótorta meggymártással
„B” Zöldfűszeres jércemell szeletek salátaágyon, francia salátával

Császárszalonnába tekert jércemell filé színes paprikacsíkokkal töltve, zöldséges bulgurral
Cappuccínós kardinális szelet


Július 6-i délutáni szabadidős program:
00

00

16 - 19
Mosonmagyaróvár — kisvonatos városnézés idegenvezetéssel
Mosonmagyaróvár város nevezetés épületeinek és történelmi helyszíneinek megtekintése.
Többek között: Egyetem, Vár, Vár-tó, Városháza, 56-os emlékmű, Régi Posta,
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Művelődési Központ, FUTURA, templomok, Itató, Hansági Múzeum, Csellényi Ház
A programon a részvétel az AQUA Szolgáltató Kft. jóvoltából ingyenes, de jelentkezéshez kötött.

Július 7-i tanulmányi kirándulás:
830
Indulás az Egyetem bejárata elől
900- 1030 A Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep és látogatóközpont megtekintése
http://www.aquakft.hu/mosonmagyarovari-szennyviztelep
1045-1130 A Mosonmagyaróvári vízmű-telep megtekintése
http://www.aquakft.hu/telephelyek
1130Indulás Dunaszigetre
1200-1300 A Dunasziget Fizikai Kisminta Kísérleti Telep megtekintése
1310
Hajózás
1400
Ebéd Dunaszigeten, a Zátonyi Csárdában
1500
Indulás Mosonmagyaróvárra
1530
Érkezés Mosonmagyaróvárra
részvételi díj:



3 000 Ft/fő + 27% ÁFA

étkezés:
2 000 Ft/fő + 27% ÁFA
„A” Húsleves cérnametélttel
Rántott csirkemell-filé, sült csirkecomb, vegyes köret, káposztasaláta
„B” Húsleves cérnametélttel
Rántott sertésszelet, natúr sertésszelet sajtmártással, vegyes köret, káposztasaláta




Általános szerződési feltételek a rendezvényre történő jelentkezés esetén:
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást.
Jelentkezést lemondani csak írásban lehet a rendezveny@hidrologia.hu e-mail-címen, legkésőbb
a rendezvény kezdete 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.

............................... 2017. ........................

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

Beküldési határidő:
2017. június 9.

JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE
a 2017. július 5. és 7. között megrendezendő XXXV. Országos Vándorgyűlésre
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.
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 
személygépkocsival 
érkezem,
4-én 
5-én 
6-án 
……… órakor.
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 ingyenes részvételére jogosít az előadásokon. Két személynél
több résztvevő esetén a további résztvevők után Társaságunk egyéni regisztrációs díjat számol fel.

Kiállítás (igény szerint: 220 V, asztal, szék biztosítása):
helybiztosítás az Egyetem aulájában:
15 000 Ft/m2 + 27% ÁFA

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

2

Minimálisan igényelhető terület: 2 m . Az egyedi igényeket Társaságunk Titkárságával kérjük egyeztetni!
A rendezvény további szolgáltatásait (szállás, étkezések, baráti találkozó vacsorája, illetve városnézés és
szakmai programok) a honlapunkon szintén elérhető "Jelentkezés részvételre" című űrlap kitöltésével
rendelhetik meg.
Általános szerződési feltételek a rendezvényre kiállítóként történő jelentkezés esetén:
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást.
Jelentkezést lemondani csak írásban lehet a rendezveny@hidrologia.hu e-mail-címen, legkésőbb
a rendezvény kezdete előtt 15 nappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni ill. ele ngedni 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.

............................... 2017. ........................

..................................................
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ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK
TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI
XXIV. Ifjúsági Napok Dunaújvárosban
Az Ifjúsági Napok célja, hogy a fiatal mérnökök a Társaság keretei között bemutatkozhassanak, megismerhessék egymást, bővíthessék szakmai kapcsolataikat, szakmai tudásukat,
fejleszthessék előadói készségüket. A 2017. évi XXIV. Ifjúsági Napokra
2017. szeptember 21-22-én, Dunaújvárosban
kerül sor, az Ifjúsági Bizottság és a Dunaújvárosi Területi 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.
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 2017 júniusától 2017. szeptember 1-ig lehet a 11.
oldalon mellékelt, vagy a www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető és beküldendő
jelentkezési lappal.
Az előkészítő bizottság a dolgozatok, poszterek bejelentését visszaigazolja, ha szükséges,
javaslatot tesz azok végleges tartalmára, és közli a jelentkezőkkel a formai követelményeket.
A beérkező anyagokat az előkészítő bizottság lektorálja, vagy lektoráltatja, szükség esetén
egyeztet a szerzővel annak módosításáról.
A dolgozatok teljes szövegének és a poszterek digitális anyagának beküldési határideje
2017. szeptember 10. A kiállításra kerülő eredeti posztereket személyesen kell elhozni az
Ifjúsági Napok megnyitójára.
A résztvevők szavazatai alapján kiválasztásra és jutalmazásra kerül a 35 év alatti szerzők
által bemutatott „legtartalmasabb előadás” és a „legjobb poszter”.
A rendezvényen való részvételre — azoknak is, akik dolgozatukat, poszterüket már bejelentették — a www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető és beküldendő lappal lehet
2017 júniusától jelentkezni 2017. szeptember 10-ig.
Az Ifjúsági Napok megnyitóját 2017. szeptember 21-én 10 órakor tartjuk, de már szeptember 20-ára is lehet szállást és vacsorát igényelni.
A programok befejezését szeptember 22-én 16 órára tervezzük.
Előkészítő bizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655
 rendezveny@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2017. szeptember 1.

JELENTKEZÉS DOLGOZATTAL/POSZTERREL
A Magyar Hidrológiai Társaság által Dunaújvárosban 2017. szeptember 21-22. között
rendezendő Ifjúsági Napokon dolgozattal/poszterrel részt veszek,
Név: ….......................................……………..Beosztás: …..................................................
Munkahely/iskola: ........................................................................................................... ......
Munkahely/iskola postacíme: ................................................................................................
irányítószáma: …................................
Telefonszám:…............................

E-mail-cím: ...………………………………..

A megfelelőt kérjük megjelölni:

előadást tartok 

posztert állítok ki 

Szerzők:..................................................................................................................………….
Cím: .......................................................................................................................………….
………………………………………………………………………………………………
Rövid tartalom:……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Az előadásokhoz a helyszínen biztosítjuk a szükséges technikát.
…..........................................2017. ….........................
…...............................................
aláírás
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).
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LIX. Hidrobiológus Napok Tihanyban
Társaságunk Limnológiai Szakosztálya az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetével és az
MTA Veszprémi Területi Bizottságával közösen
2017. október 4. és 6. között Tihanyban,
az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében rendezi meg az
LIX. HIDROBIOLÓGUS NAPOKAT
„A hidrobiológia helye a víztudományokban” címmel.
Az LIX. Hidrobiológus Napokon kétfajta 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 az idén 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 15. oldalon mellékelt jelentkezési lap beküldésével, vagy a Magyar
Hidrológiai Társaság honlapján, elektronikus formában tehető meg az alábbiak szerint:
1. Szóbeli vagy poszter előadások bejelentése, formailag szerkesztett kivonataik beküldése
Határidő: 2017. július 31. (Ezt követően jelentkezéseket előadásokra nem, csak a
rendezvényen való részvételre fogadunk el.)
2. Jelentkezés a Hidrobiológus Napokon való részvételre
Határidő: 2017. szeptember 1.
3. A regisztráció, a szállás és az étkezés befizetése
Határidő: 2017. szeptember 29. (Helyszíni befizetésre csak kivételes esetben van lehetőség.)
A határidő után érkező jelentkezéseket egyik esetben sem áll módunkban elfogadni.
Az előadások kivonatainak formai előírásai:
Papírméret: A4
Betűtípus: Times New Roman
Sortávolság: szimpla
Terjedelem: legfeljebb 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

A Limnológiai Szakosztály vezetősége a bejelentett előadások, poszterek kivonatai alapján dönt azok elfogadásáról. Amennyiben a szóbeli előadások száma a rendezvény időkorlátait meghaladja, úgy bemutatásukra a poszter szekcióban lesz lehetőség. A változásról a
12

szerzők írásbeli értesítést kapnak. A szerzőkkel kapcsolatosan kérjük, hogy a fő témakörben első szerzős előadással, vagy poszterrel mindenki csak egyszer szerepeljen, ezen felül
legfeljebb egy társszerzős prezentációt nyújtson be.
Az előadások és poszterek kiadásra szánt kéziratait legfeljebb 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 2017. október 20.
A határidő után beérkezett 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. (A Hidrológiai
Közlöny korábbi számai, valamint a közlési útmutató az alábbi oldalon érhetők el:
http://apps.arcanum.hu/app/hidrologia/.) Kérjük, hogy a benyújtott kéziratok az alábbi
vázlatpontokat tartalmazzák: 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 lehetőséget ad az MTA ÖK Balatoni
Limnológiai Intézet interdiszciplináris online folyóirata is, az „Ecology of Lake Balaton /
A Balaton Ökológiája”. Hasonlóan a Hidrológiai Közlönyhöz, a kézirat szakmai lektorálását
követően a szerkesztőbizottság dönt a publikálásról, a Közlönytől eltérően azonban lényegesen kevesebb formai megkötéssel: nincs oldalkorlát, a folyóirat elfogad színes ábrákat, továbbá addendum (táblázatok, térképek, nagyméretű ábrák, stb.) publikálására is van lehetőség.
A LIX. Hidrobiológus Napok programja és az előadások kivonata az MTA ÖK Balatoni
Limnológiai Intézet és a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján 2017 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 LIX. Hidrobiológus Napok regisztrációs díjai:
MHT tagoknak

3 napra
1 napra
ifjúsági*, 3 napra
nem MHT tagoknak 3 napra
1 napra
ifjúsági*, 3 napra

8 000 Ft/fő + ÁFA
4 000 Ft/fő + ÁFA
1 000 Ft/fő + ÁFA
15 000 Ft/fő + ÁFA
11 000 Ft/fő + ÁFA
4 500 Ft/fő + ÁFA

(*Ifjúsági regisztrációs díj csak igazoltan egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve doktoranduszok részére igényelhető.)

a Szervezőbizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25. IV.
 (1)201-7655
 HBnapok2017@okologia.mta.hu

Beküldési határidő:
2017. július 31.

JELENTKEZÉS SZÓBELI VAGY POSZTER ELŐADÁSRA,
KIVONATOK ELKÜLDÉSE
LIX. Hidrobiológus Napok (2017. október 4-6. Tihany)
Helyszín: MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3.
Név: .............................................……………..Beosztás: ….................................................
Munkahely: ...........................................................................................................................
Munkahely postacíme: ........................................................................................................ ..
Lakcím: ................................................................................................................................
Telefonszám:…............................
 Előadás

E-mail-cím: ...……………………………….

 Poszter

Az előadás/poszter címe:……………………………………………………………………
Szerző(k):…………………………………………………………………………………
Az első Szerző kora:……………………………
Rövid tartalma:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Vetítési igény:
 PC + projektor  írásvetítő  DVD  video  diavetítő  egyéb: …………………..
…..........................................2017. ….........................
…...............................................
aláírás
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
Víz és társadalom
www.wessex.ac.uk/conferences/2017/water-andsociety-2017

Sevilla
(Spanyolország)

2017.06.05-07.

Bécs
(Ausztria)

2017.06.19-20.

Elenite, Burgas
(Bulgária)

2017.06.23-27.

London
(Anglia)

2017.06.27-27.

Prága
(Csehország)

2017.07.18-20.

Róma
(Olaszország)

2017.07.18-20.

Folyami vízgyűjtők
www.riverbasins.kit.edu
26. Nemzetközi Ökológia és biztonság konferencia
http://www.sciencebg.net/en/conferences/ecology
-and-safety/
Víz-piac reform konferencia
https://go.evvnt.com/108112-0
Vízkészlet-gazdálkodás
www.wessex.ac.uk/conferences/2017/waterresources-management-2017
Vízszennyezés, vízkezelés
www.icwpt.net

Kuala Lumpur
(Malajzia)

2017.08.13-18.

IAHR világkongresszus
www.iahrworldcongress.org

Tel Aviv
(Izrael)

2017.09.12-14.

Víztechnológia is környezetellenőrzés
www.watec-israel.com

Brisbane
(Ausztrália)

2017.09.18-20.

Aranyhomok
(Bulgária)

2017.09.26-28.

Porto
(Portugália)

2017.09.27-28.

Amszterdam
(Hollandia)

2017.10.31.-11.01

20. Nemzetközi folyó-szimpózium
www.riversymposium.com
Dunai országok XXVII, konferenciája
(hidrológia, előrejelzés, vízgazdálkodás)
www.danubeconference2017.org
EIP Víz konferencia 2017
https://www.eip-water.eu/excitement-mountsprogramme-porto-water-innovation-weekincluding-2017-eip-water-conference
Árvízvédelem, vízgazdálkodás
www.floodexeurope.com

Budapest
(Magyarország)

2017.11.08-10.

Ökoindustria szakkiállítás
http://okoindustria.hu

Budapest
(Magyarország)

2017.11.29-30.

EUGIC: Európai városi zöld infrastruktúra konferencia
http://eugic.events
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BESZÁMOLÓK
TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI
Elnökségi ülés
A 2017. május 2-i elnökségi ülés kezdetén dr. Szlávik Lajos elnök köszöntötte Magyarics
András állandó meghívottat kerek évfordulós születésnapja alkalmából, majd az elnökség
6 napirendi pontot tárgyalt, és 6 határozatot hozott.
1. Dr. Szlávik Lajos elnök ismertette a 2017. évi közgyűlés idejét, helyét, napirendjét, és
elmondta, hogy az idei közgyűlésen külön napirendi pontként szerepel a Társaság fennállásának 100. évfordulója alkalmából tartott centenáriumi év eddigi eseményeinek és
akcióinak rövid összefoglalása.
6/2017.(05.02.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2017. évi rendes közgyűlés
napirendjét egyhangúlag elfogadja.
2. Dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatást adott a 2016. évre vonatkozó számviteli beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről, a könyvvizsgálói jelentés eredményéről,
valamint a 2017. évi pénzügyi tervről. Elmondta, hogy a közhasznú státusz megőrzése sikerült: az SZJA 1%-ból befolyó bevételek elérték az előírt értéket, és a státusz
megőrzéséhez szükséges további két előírt kritérium is teljesült.
Pesel Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke elmondta, hogy a számviteli beszámolóban
és a közhasznúsági mellékletben bemutatott adatok tervszerű, jó gazdálkodásra utalnak. Elismerését fejezte ki az elnökségnek amiért a Társaság által a korábbi évben
képzett bevételi tartalékot felhasználva jutott forrás a centenáriumi év megünneplésére, amely így csak minimális év végi veszteséget eredményezett. A könyvvizsgálói jelentés főbb pontjainak ismertetését követően az előterjesztett dokumentumokat elfogadásra ajánlotta.
Egy kérdés és az arra adott válasz után az elnökség az alábbi határozatot hozta:
7/2017.(05.02.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2016. évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet egyhangúlag elfogadja.
3. Szabó Mátyás, a Kitüntetések Bizottságának elnöke ismertette a 2017. évi társasági kitüntetésekre vonatkozó bizottsági előterjesztést. Elmondta, hogy a Társaság szabályzata
szerinti keretszámot (38) jóval meghaladóan, összesen 49 főre érkezett kitüntetési javaslat. A Bizottság a bírálatot követően 41 fő kitüntetésére tett javaslatot, és ehhez kérte az
elnökség jóváhagyását.
Az elnökség az előterjesztést elfogadta, így az alábbi kitüntetésekről hozott határozatot:
 Tiszteleti tag: Degré András, Fejér László
 Kvassay Jenő díj: Bodnár Gáspár, dr. Borsányi Mátyás, dr. Szöllősi-Nagy András
 Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem: Iványi Krisztina, dr. Kucsara Mihály,
dr. Lénárt László, dr. Licskó István, Román Pál
 Bogdánfy Ödön emlékérem: Kerti Andor, Radács Attila, Sághiné Juhász Ildikó,
Süveges György, Szigeti Tibor, Váriné Szöllősi Irén
 Pro Aqua emlékérem: Baki Berta, Csaplár Klára, Csegény József, Décse Sándor,
Déri Lajos, Erdész Béla, dr. Fehér János, Fenyvesi Nóra,
Horváth Andrásné, Kádár Mihály, Kardosné Hódosi Andrea,
dr. Knolmár Marcell, Körösparti János Tamás, Lázár Miklós,
Magyar Péterné Bede Marianna, Miklósfalvi Gusztáv, Molnár Attila,
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4.

Nagy Tamás, Németh József, Papanek László, Sütheő László,
Szabóné Vincze Klára, Szitás Tamás, dr. Teszárné dr. Nagy Mariann,
Tóthné Seres Éva.
8/2017.(05.02.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a 2017. évi társasági kitüntetésekre vonatkozó bizottsági javaslatot, s egyúttal felkéri a Titkárságot a társasági kitüntetések közgyűlésen történő átadásának megszervezésére.
Szabó Mátyás, a Kitüntetések Bizottságának elnöke tájékoztatta továbbá az elnökséget, hogy a Bizottság a 2018. évi társasági kitüntetések megtételéhez összeállította
ajánlásait, melyet a Társaság honlapján és Híreiben a javaslattételi felhívással együtt
fog közzétenni.
Dr. Bakonyi Péter, a Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Bíráló Bizottság elnöke
tájékoztatást adott a Bizottság munkájáról és annak eredményéről. Elmondta, hogy a
Bizottság a benyújtott 12 pályamű formai ellenőrzését elvégezte, melyet követően 9
pályamű (5 magyar és 4 angol nyelvű) részletes bírálatára került sor. A Bizottság az
alábbi három cikk jutalmazásáról hozott döntést:
Dr. Ijjas István:
Good Practices for Integrated Water Resources Management in EU and in Hungary
(Az integrált vízgazdálkodás jó gyakorlatai az Európai Unióban és Magyarországon)
Dr. Barna Zsófia, Dr. Kádár Mihály, Kálmán Emese, Róka Eszter, Szax Anita,
Dr. Vargha Márta:
Legionella prevalence and risk of legionellosis in Hungarian hospitals
(Legionella előfordulása és a legionellózis kockázata magyar kórházakban)

5.

6.

Dr. Antal László, Dr. László Brigitta, Dr. Petr Kotlík, Dr. Mozsár Attila,
Dr. Czeglédi István, Oldal Miklós, Kemenesei Gábor, Dr. Jakab Ferenc,
Dr. Nagy Sándor Alex:
Phylogenetic evidence for a new species of Barbus in the Danube River basin
(Filogenetikai bizonyíték egy új márnafaj létezésére a Duna vízgyűjtőjén)
Az elnökség a Bizottság döntéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Dr. Szlávik Lajos elnök és Gampel Tamás főtitkár tájékoztatást adtak a Társaság
2017. évi nagyrendezvényeinek (XXXV. Országos Vándorgyűlés, XXIV. Ifjúsági
Napok, LIX. Hidrobiológus Napok) előkészítéséről, szervezéséről, továbbá a Társaság, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által tervezett tematikus szakmai napokról.
Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.
Az egyéb témák között dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatta az elnökséget az MHT Hírek főszerkesztői posztján tervezett változásokról. Papp Ferenc, a Havi Hírek jelenlegi
főszerkesztője lemondott tisztségéről és kérvényezte döntésének az elnökség általi jóváhagyását. Az elnök az Alapszabály és Ügyrend állandó szakmai bizottságok működésére vonatkozó paragrafusai alapján javaslatot tett a Havi Hírek új főszerkesztőjére
Magyarics András személyében. Ezzel kapcsolatban az elnökség az alábbi határozatokat hozta:
9/2017.(05.02.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja Papp Ferenc lemondását a Havi Hírek főszerkesztői
tisztségéről.
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10/2017.(05.02.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja Magyarics Andrásnak a Havi Hírek főszerkesztőjének megválasztását.
Dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatta továbbá a jelenlevőket, hogy lemondott tisztségéről a Társaság titkára, Dr. Hefelle-Kiss Ferenc is. A titkári tisztség betöltésére az
elnök a javaslattételt későbbre halasztotta. Ezzel kapcsolatban az elnökség az alábbi
döntést hozta:
11/2017.(05.02.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség ellenvetés és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja Dr. Hefelle-Kiss Ferenc lemondását a Társaság titkári
tisztségéről.
A továbbiakban szó volt még:
 a Társaság centenáriumi rendezvényeinek, filmjeinek és kiadványainak előkészületeiről,
 a társasági taglétszám és a tagdíjbefizetés aktuális helyzetéről,
 a szervezeti egységek időközi választásainak állásáról,
 és az elmúlt év folyamán elhunyt tagtársakról a közgyűlésen elhangzó megemlékezés összeállításáról.
***
Ivóvízbiztonsági szakmai nap – Az ivóvízbiztonsági tervezés tapasztalatai, gyakorlata, a biztonságos vízellátás aktuális kérdései
A Vízminőségi és Víztechnológiai Szakosztály a Vízellátási Szakosztállyal közösen május
10-én rendezte meg az Ivóvízbiztonsági szakmai napot. A rendezvény helyszínét az utóbbi
évek hagyományait megtartva a Fővárosi Vízművek Zrt. biztosította. A szakmai napon a
megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához szükséges számos szakterület szereplője volt jelen mind az előadók, mind a hallgatóság köreiben. A rendezvény a 2017. évben megalakulásának századik évfordulóját ünneplő MHT történeti összefoglalójával kezdődött.
A szakmai napon az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), a közmű-szabályozási hivatal, a minisztérium, víziközmű-szolgáltatók, tervezők, kutatóhelyek és az oktatás képviselői egyaránt biztosítottak képviseletet. A résztvevők között számos mérnöki tevékenységet folytató cég munkatársa is jelen volt; a hallgatóság létszáma megközelítette a 100
főt. A szakmai napon résztvevők áttekintést kaphattak az Ivóvízminőség-javító Program
megvalósulásának folyamatáról, a vízbiztonsági tervek (VBT) készítésével és alkalmazásával kapcsolatban az üzemeltetőkre háruló feladatokról és elméleti, gyakorlati, valamint
számítástechnikai módszereket igénylő megoldásokról, az OKI és a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal szerepéről, a VBT és Gördülő Fejlesztési Terv kapcsolatáról, az ivóvíztisztító technológiák működésével kapcsolatos műszaki kérdésekről, tervezési szempontokról, annak jellemző hibáiról. A szakmai napon bemutatott előadások hamarosan a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján is elérhetőek lesznek.
Laky Dóra
mb. titkár
Vízminőségi és Víztechnológiai Szakosztály
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FELHÍVÁSOK
PÁLYÁZATOK
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat
A Magyar Hidrológiai Társaság 2017-ben is meghirdeti a
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.
1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
 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 alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki.
4. A pályázatra a 2016. július 1-től 2017. 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 és PDF változatban is),
 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: 2017. július 31.
A jelentkezési lap és a hirdetmény letölthető a Társaság internetes honlapjáról:
www.hidrologia.hu.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2017 novemberében kerül sor.
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A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. A díjazottakon túl az arra érdemes pályázók
minden kategóriában 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, díj) a Hidrológiai Tájékoztatóban, 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.
***
Mosonmagyaróvári területi szervezet közleménye
A Mosonmagyaróvári Területi Szervezet új titkárának június 19-i megválasztásának előkészítésére az alábbi jelölőbizottságot választotta:



elnök:
tagok:

Vargáné Gyimesi Ildikó
Koltai Gábor
Szitás Sándor

 30/378-6406,  vargane@aquakft.hu
 30/601-0429,  koltai.gabor@sze.hu
 30/286-2438,  szitas.sandor@eduvizig.hu

A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.

TÁJÉKOZTATÓK
ÚJ CIKKEK
A Mérnök Újság 2017. májusi számából az alábbiakat ajánljuk olvasóink figyelmébe:
 Dubniczky Miklós: „Csak rajtunk múlik, hogyan csináljuk — Beszélgetés Nagy Gyulával, a MMK új elnökével
 Dubniczky Miklós: Vízértékelés – Kovács Károly a víz áráról, a mérnöki exportról és
a migrációról
 Reich Gyula: Az aszály, az smafu? Beszélgetés Láng Istvánnal, az OVF műszaki főigazgató-helyettesével
 Dubniczky Miklós: Folyamatosan fejlődő rendszer – Kerekasztal beszélgetés a kamarai továbbképzésről
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.
***
Bonum Publicum — a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lapja (2017. április)
 Dr. Tamás Enikő Anna: Múlt-jelen-jövő a bajai Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetben
 Dr. Mátrai Ildikó: A tiszta víz szolgálatában
***
Hírcsatorna — A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség lapja (2017/2)
 Dr. Kárpáti Árpád: A szennyvíziszap égetés hamujának jelenlegi sorsa és távlati
hasznosíthatósága
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Prof. Emerita Dulovics Dezsőné dr., Dr. Csapák Alex: A csapadékvíz minőségét
befolyásoló tényezők és ezek hatásainak elemezése
 dr. Nagy Zsuzsanna: Hidrogénszulfid formációk szennyvízhálózaton
A lap digitális változata az alábbi linken érhető el:
http://flipbook.zsirafkreativ.hu/2zsirfKft/maszesz-hircsatorna-2017_2/
***
Víz-cseppek — a Tiszántúli VIZIG híradója (2017/1)
 Jégzajlás a Tiszán
 Védekeztünk a belvíz ellen
***
Víz-Hang — az Észak-dunántúli VIZIG lapja (I. évf. 1. szám)
 Nagy Tamás: Projektjeink
 Gyüre Balázs: Hidrológia, hidrometeorológia, vízrajz
 Fedorné Czajlik Erzsébet, Sütheő László: Határvízi együttműködés az ÉDUVIZIG területén
 Könczöl Anikó, Kötél Pál: Jégvédekezés itthon és külföldön
A lap az alábbi linken olvasható:
http://www.eduvizig.hu/sites/default/files/VIZ-HANG-internetre.pdf
***
Zöld Ipar Magazin — (2017/május)
 Markó Csaba: Harmonizáció az IPPC irányelvvel
***
Vízinform — az MHT médiatámogatója (2017. május)
 Szoboravatás a Városligetben
(http://www.vizinform.hu/cikk.php?id=1370)
 Két vizes világbajnokság 2017 nyarán hazánkban
(http://www.vizinform.hu/cikk.php?id=1377)
 10 éves a www.vizinform.hu , az MHT médiatámogatója
http://www.vizinform.hu/pic/kepek/tiz_ev.hu.pdf
 10 év „vizes” eseményei visszakövethetők a Hírek rovatban:
http://www.vizinform.hu/cikk_list.php?start=0
ÚJ JOGSZABÁLYOK
2017. évi XLII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról

1228/2017. (IV. 26.) Korm. határozat

A vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának felújításáról

5/2017. (V. 5.) BM rendelet

Az egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
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24/2017. (V. 17.) FM rendelet

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

12/2017. (V. 17.) BM utasítás

A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról (Hivatalos Értesítő)

Hivatalos Értesítő 2017/22. szám

A Belügyminisztérium 2017. február és március havi elismerési hírei

ÉVFORDULÓK
1842. július 7.
A Bodrogköz és a Hegyalja földbirtokosai megalakították a Zempléni Vízi Szabályozó
Társaságot a Bodrog és a Tisza érintett szakaszának rendezésére. A Társulat a tervek elkészítését Beszédes Józsefre bízta. Beszédes elképzelése szerint a Tisza Szabolcs megyei
szakaszán Kerecsen és Komoró közötti átmetszésével a folyó szintje jelentős mértékben
süllyedni fog, s így alkalmassá válik a mellékvizek gyorsabb levezetésére. A Vízi és Építészeti Főigazgatóság Beszédes tervét elutasította. A későbbiek során azok a birtokosok,
akik attól tartottak, hogy a Tisza-szabályozás során érdekeiket nem veszik figyelembe kiváltak a Zempléni Társulatból és létrehozták az Ondava-Tapoly Egyletet (1845).
1842. július 7.
Vásárhelyi Pál irányításával a Tisza-mappáció mérnökei, kihasználva a folyó rendkívül
alacsony vízállását, elvégezték a Tisza kisvízi szintjének rögzítését. Sokáig erre az ún.
"Vásárhelyi-féle 0 vízszínre" vonatkoztatták a vízmércék 0 pontját.
1842. augusztus 24.
Az építési munkák előkészületeit követően ezen a napon rakták le a pest-budai Lánchíd
alapkövét. Az ünnepélyes alkalmat, melyen jelen volt a reformkor hazai tudományos és
politikai életének sok jeles képviselője, köztük a kezdeményező gr. Széchenyi István –
Barabás Miklós örökítette meg festményen.
1892. június 17.
A vízrajzi szolgálat megjelentette első vízjárási térképét, amely az előző napi adatok alapján adott számot a vízállásokról, a csapadékviszonyokról és a főbb folyók áradásáról, vagy
apadásáról.
1917. június 14.
Minden korábbi rekordot megdöntött a főváros napi 290000 m3-es vízfogyasztása. Az
okok között a hadiipar megnövekedett vízigénye is szerepet játszott. Az éves víztermelés
1917-ben 88 millió m3 volt. A vízfogyasztást korlátozásokkal igyekezték csökkenteni, s
több lépcsőben kötelezővé tették a házi főcsapok éjszakai lezárását.
1942. június 3.
Elhunyt Medveczky Zsigmond (Budapest), folyammérnök, az alföldi folyószabályozásoknál alkalmazott rőzseművek kidolgozója és szakértője. (Született: Buda, 1853. július 1.)
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1942. június 14.
Elhunyt Sabathiel Richárd (Budapest), okl. mérnök egyetemi magántanár, számos vízépítési műtárgy tervezője. (Született: Budapest, 1875. június 28.)
1942. július 9.
Elkezdődött a lúdvári szivattyútelep építése. A terveket a M. Kir. Országos Öntözésügyi
Hivatal mérnökei készítették és a beruházást is a Hivatal irányította. A kivitelezést a
Zsigmondy Béla Rt. végezte, míg a gépészeti és az elektromos berendezéseket a Ganz és
Társa Rt. gyártotta és szerelte fel.
1942. augusztus 30.
Elhunyt Benedek Pál (Budapest), mérnök, a Körös-völgyi vízgazdálkodási tervek hidrológiai alapjainak kutatója, az 1941-ben szervezett M. Kir. Országos Vízierőügyi Hivatal első
vezetője. (Született: Budapest, 1908.)
1967. július 1.
Megkezdte működését az OVF által szervezett regionális vízmű vállalat, a "Balatoni Vízművek". A Rózsavölgyi Imre igazgatása alatt működő gazdálkodó szervezetet a DélBalatoni Víz- és Csatornamű Vállalatból, valamint a Veszprém megyei Víz- és Csatornamű Vállalat üzemvezetőségeiből hozták létre azért, hogy a megnövekedett balatoni vízigényeket hatékonyabban tudják kiszolgálni, s a fejlesztések koncentráltabban szolgálják a
Balaton és környéke vízellátási programját.
1992. június 9.
Az Országgyűlés hatályon kívül helyezte a vízlépcső megvalósításáról és üzemeltetéséről
szóló államközi szerződést, valamint a módosításról szóló 1983. évi jegyzőkönyvet.
1992. július 1.
A BME Vízgazdálkodási tanszékének élére Zsuffa István professzort nevezték ki, aki a
nyugalomba vonult V. Nagy Imre egyetemi tanárt váltotta fel tisztségében.
Összeállította: Fejér László
a Vízügyi Történeti Bizottság elnöke
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SZEMÉLYI HÍREK
KITÜNTETÉSEK
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a 2017. évi jégvédekezés során végzett kiemelkedő
szakmai munkája elismeréséül a
Rendkívüli Helytállásért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta
Halász Csilla
tagtársunknak, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság folyógazdálkodási referensének,
Kaiser László
tagtársunknak, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Folyami Szakaszmérnökség hajózási felelősének,
Kéri Brigitta
tagtársunknak, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság folyógazdálkodási ügyintézőjének,
Konyár Zoltán
tagtársunknak, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Folyami Szakaszmérnökség területi felügyelőjének és
Lossos László
tagtársunknak, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének.
A Magyar Viziközmű Szövetség Víz Világnapja alkalmából tartott ünnepségén tagtársaink közül
Viziközmű Ágazatért Érdeméremben részesült
Sütő Vilmos (BÁCSVÍZ Zrt.);
Emlékérmet vett át
Károlyi András (Fővárosi Vízművek Zrt.) és Szabó László (Debreceni Vízmű Zrt.).
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc Város Napja alkalmából
Gálfy Ignác Életmű díjban részesítette
Prof. Dr. Juhász József
Tiszteleti tagunkat, aki több cikluson keresztül látta el a Társaság elnöki tisztjét;
továbbá Szemere Bertalan közéleti díjban részesítette
Dr. Fázold Ádám
Tiszteleti tagunkat, a Borsodi területi szervezet tiszteletbeli alelnökét.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!
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MEGEMLÉKEZÉS
Fazekas László (1940 – 2017)
Fazekas László Budapesten született 1940. november 15-én. A középiskolát Nyíregyházán végezte, majd a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Mérnök Karán
okleveles mérnöki szakképesítést, 1971-ben pedig a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán folyami vízépítő szakmérnöki képesítést szerzett.
1964. augusztus 1-től nyugdíjba vonulásáig egyetlen munkahelyén, a Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóságon dolgozott különböző beosztásokban: előadói, építésvezetői, vízkár-elhárítási osztályvezetői beosztásokat követően 1983-tól 1991 tavaszáig az igazgatóság termelési igazgatóhelyetteseként, majd 2003-ig – nyugdíjba kerüléséig – igazgatójaként. Ezen időszak alatt részvételével és irányításával készült több, a jövő térségi vízgazdálkodását meghatározó terv és tanulmány.
Aktív részese, majd felelős irányítója lett a térséget illetve a Dunát érintő vízkár-elhárítási
eseményeknek: az 1965. évi dunai, a térséget sűrűn sújtó Felső-Tiszai árvizeknek, rendkívüli belvízvédekezéseknek, a Szamos folyón bekövetkezett pakura szennyezésnek, valamint a 2000. évi cián- és nehézfém elleni védekezésnek. Jelentős védekezési szakmai tapasztalatra tett szert, mely országosan is elismertté tette.
A határvízi kapcsolatokban is aktívan részt vett: 1991-től a Magyar-Szovjet Vízügyi Bizottság magyar kormány-meghatalmazottjának meghatalmazott-helyettese 1995-től a Magyar-Ukrán Vízügyi Bizottság magyar tagozata meghatalmazottjának első helyettese tisztét töltötte be.
Mérnöki tudását szakmai szervezetekben is kamatoztatta. A Megyei Kereskedelmi és
Iparkamaránál 1994-1997 között elnöki, 1997-2001 között a MTESZ-nél megyei elnöki
tisztséget töltött be. Hosszú éveken át tevékenykedett a Magyar Hidrológiai Társaságban.
1993-1999-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet elnökeként, később
vezetőségi tagként fáradozott a térség vízgazdálkodási fejlődéséért.
Kiemelkedő szakmai munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Birtokosa volt a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének (1996), a Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztjének (2003); sok más elismerés mellett kiérdemelte az Árvízvédelemért Érmet (1965, 1970, 1980), „ A vizek kártételei elleni védekezésért” érdemérmet (2000), a
Vásárhelyi Pál Díjat (1998), a PRO AQUA kitüntetést (2003) és a Kabay János Díjat
(2009).
Közel 40 éves vízügyi szolgálat után 2003-ban köszönt el a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóságtól. Ez nem jelentette azonban azt, hogy ténylegesen „nyugalomba” vonult.
Haláláig is aktív, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységet végzett a Felső-Tisza árvízvédelmének, árvízi biztonságának érdekében.
2017. május 25-én kísérték utolsó útjára a nyíregyházi Északi Temetőben.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!
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