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Ea: Előadó

2017. szeptember
Cím/téma
Bogdánfy Ödön emléktábla avató ünnepség

Rendező
Magyar Hidrológiai
Társaság

Információk
Részletes információk a 2. oldalon

Vízellátási Szakosztály

Ea: Józsa István
Dr. Oelberg Gusztáv
Csizmadia Péter

Részletes információk a 2. oldalon
Előadóülés: - A vízellátás szivattyú üzemét irányító
mérnök műszaki és gazdasági megfontolásai a fejlesztéskor és az üzemirányításban
- A gáztartalom hatása a szivattyúk üzemére, és javaslatok azok megszüntetésére
- Szivattyúk viselkedése kétfázisú közegek szállítása során
Részletes információk a 2. oldalon
Előadóülés: - Árvízvédelmi feladatok és fejlesztési
elképzelések a főváros területén
- A fővárosi Duna-parti fejlesztések hatása az árvízi
levonulásra
MHT XXIV. Ifjúsági Napok

Árvízvédelmi és Belvíz- E: Göncz Benedek
Ea:Rácz Tibor
védelmi Szakosztály
Pethő László
Ifjúsági Bizottság
Dunaújvárosi TSz.

Előzetes jelentkezés szükséges!

Részletes információk a 3-6. oldalon
Előadóülés: Szennyvíziszap-kezelési és hasznosítási Soproni TSz.
stratégia és program 2014-2023 (helyzetértékelés,
célok és projektek)
Előadóülés: - A Derecskei-főcsatorna rekonstrukciója Hajdú-Bihar megyei
- Belvízelvezető csatornák és belvízátemelő szivaty- TSz.
tyútelepek rekonstrukciója a TIVIZIG működési területén

Ea: Dr. Major Veronika

Tanulmányút: Kisköre – Poroszló – Borsodszirák – Közép-dunántúli TSz.
Kassa – Aggtelek

Előzetes jelentkezéshez kötött.
A jelentkezési határidő lejárt.

Hsz: Hozzászóló

E: Elnök

Szo: Szakosztály
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Ea: Kollár József
Nádasi György

TSz: Területi Szervezet.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Emléktábla avatás a jogelőd szervezet, a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztálya egyik alapítójának
és második elnökének, Bogdánfy Ödönnek
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!
A Bogdánfy Ödön részére állított emléktábla felavatására 2017. szeptember 5-én,
kedden 10:00 órai kezdettel, az ELTE Bogdánfy utcai Sporttelepének bejáratánál
(1117 Budapest, Bogdánfy Ödön utca 10./A) kerül sor. A rendezvényre ezúton meghívjuk minden Kedves Tagtársunkat és az érdeklődőket.
A rendezvényen való részvételről, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkról a Társaság Titkárságán, a titkarsag@hidrologia.hu e-mail címen, vagy a 06-1/2017655-ös telefonszámon tudnak érdeklődni.
2017. szeptember 5.

***
2017. szeptember 12.
A Vízellátási Szakosztály előadóülése
Az előadások tartalmi összefoglalója:
Józsa István: A vízellátás szivattyú üzemét irányító mérnök műszaki és gazdasági megfontolásai a fejlesztéskor és az üzemirányításban.
1. A szivattyú kiválasztás irányadó szempontjai.
2. A műszaki megítélés fő csoportjai.
 Kis teljesítményű gépek (40kW-ig)
 Közepes teljesítményű gépek (500kW-ig)
 Búvárszivattyúk
3. A jó hatásfokú, gazdaságos működés feltételei
4. A szivattyúzási energia csökkentése a rendszer oldaláról
Dr. Oelberg Gusztáv: A gáztartalom hatása a szivattyúk üzemére, és javaslatok azok megszüntetésére
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A vízben levő gáz jelenléte a szivattyúzás folyamatában nem várt eseményekhez vezethet, sőt katasztrófát is okozhat. A gáztartalom jelentősen megváltoztathatja a szivattyúk jelleggörbéjét és azok károsodásukhoz is vezethet. A gáztartalmú közegek szivattyúzása kevésbé épült be az oktatásba, így a tervezők gyakran átgondolatlan megoldásokat alkalmaznak. Általánosan arra kell törekedni, hogy lehető legkisebb gáz tartalmú folyadék kerüljön a szivattyúba, azonban ez gyakran nem valósítható meg. Ebben az esetben arra kell törekedni, hogy a gáz káros hatását minimalizáljuk. Az előadás bemutatja a gázos közegek viselkedését, és néhány igazságügyi szakértés kereti
között vizsgált esetet, valamint a hibák elkerülési módjait.
Csizmadia Péter (BME): Szivattyúk viselkedése kétfázisú közegek szállítása során
***
2017. szeptember 21-22.
XXIV. Ifjúsági Napok Dunaújvárosban
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. szeptember 1-ig lehet a 4. 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 — az 5-6. oldalon mellékelt vagy a www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető és beküldendő lappal lehet 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.
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).

…..........................................2017. ….........................
…...............................................
aláírás
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655
 rendezveny@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2017. szeptember 10.

JELENTKEZÉS RÉSZVÉTELRE
a 2017. szeptember 21. és 22. között megrendezendő XXIV. Ifjúsági Napokra
Helyszín: Dunaújvárosi Egyetem A épület - 2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1./A.
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 a szállás megrendelésének is minősül.
Szállás a Kerpely Antal Kollégiumban:
A szállásköltség nem tartalmazza a reggelit és az idegenforgalmi adót (400 Ft/Fő/éj).
2-3 ágyas szobában

3 100 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 20.

2+3 ágyas lakóegység 3 100 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 20.

□
□

IX. 21.
IX. 21.

□
□

Fizetési mód: helyszínen készpénzzel
Szobatárs/ak: …………………………………………………………………………….
Szállás a Hotel Kerpelyben:
A szállásköltség nem tartalmazza a reggelit és az idegenforgalmi adót (400 Ft/Fő/éj).
1 ágyas szobában

8 000 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 20.

2 ágyas szobában

5 500 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 20.

3 ágyas szobában

5 000 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 20.

□
□
□

IX. 21.
IX. 21.
IX. 21.

□
□
□

Fizetési mód: helyszínen készpénzzel, bankkártyával
Szobatárs/ak: …………………………………………………………………………….
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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

□
□
□

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

2 100 Ft/fő + 27% ÁFA

IX.20.

reggeli

1 100 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

IX.21.

ebéd:

2 100 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

IX.21.

□
□
□

IX. 22.
IX. 22.

□
□

Szeptember 21-i baráti találkozó:
2 900 Ft/fő + 27% ÁFA
□
büféasztalos vacsora egy választható itallal (1 pohár sör vagy 1 pohár bor vagy 1 pohár
üdítő)
A szeptember 22-i szakmai programon részt kívánok venni:
1430
A szocreál tanösvény és a partfal megtekintése, látogatás egy csápos kútnál

□

Általános szerződési feltételek konferenciára történő jelentkezés esetén:
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást. Jelentkezést lemondani csak írásban lehetséges a rendezveny@hidrologia.hu email címen, legkésőbb a konferencia előtt 10 nappal. Ezt követően nem áll módunkban viszszatéríteni illetve 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).
............................... 2017. ........................
.........................................................
aláírás
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ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK
TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI
LIX. Hidrobiológus Napok Tihanyban
Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25. IV.
 (1)201-7655
 rendezveny@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2017. szeptember 1.

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:…....................................... E-mail-cím: ...……………………………………
Előadás

Poszter

Az előadás/poszter címe:……………………………………………………………………
Szerző(k):……………………………………………………………………………………
Az első Szerző kora:……………………………
Rövid tartalom: …………….……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Vetítési igény:
PC + projektor írásvetítő DVD video diavetítő egyéb: …………………..
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).
…..........................................2017. ….........................
…...............................................
aláírás
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 rendezveny@hidrologia.hu
 (1) 201-7655

Beküldési határidő:
2017. szeptember 1.

JELENTKEZÉS RÉSZVÉTELRE
LIX. Hidrobiológus Napok (2017. október 4-6. Tihany)
Helyszín: MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet,
8237 Tihany, Klebelsberg Kuno út 3.
A jelentkezési lap benyújtása elektronikusan vagy papíron megrendelésnek minősül, melyet emailben igazolunk vissza.
Jelentkezést lemondani csak írásban lehetséges a rendezveny@hidrologia.hu e-mail-címen, legkésőbb
a konferencia előtt 15 nappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni ill. elengedni a regisztrációs és részvételi díjat. A lemondási határidő lejárta után érkező regisztrációk esetén lemondásra
már nincs lehetőség.
A regisztrációs és részvételi díjról átutalásos számlát állítunk ki a rendezvényt követően 15 napon
belül. A regisztrációs díjról a Magyar Hidrológiai Társaság, míg a megrendelt szolgáltatásokról
az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet állít ki számlát.
A természetbeni juttatások adóját nem a rendezvény szervezője fizeti.

Jelentkező neve: ...........................................................................................................................
Jelentkező lakcíme: ......................................................................................................................
Telefonszám: ........................................ E-mail cím: ..................................................................
Munkahely megnevezése, címe, irányítószáma: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
1./Számlafizető neve, címe: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2./Számlafizető neve, címe: .........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1./ A Magyar Hidrológiai Társaság az alábbi költségeket számlázza:
Regisztrációs díj:
(*ifjúsági regisztráció csak igazoltan egyetemi, főiskolai hallgatók, doktoranduszok részére)

MHT tagoknak

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
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A jelentkezések befogadásakor a kedvezmények igénybevételének jogossága is elbírálásra kerül, így az MHT tagoknak megjelölt kedvezményes regisztrációs díjra a résztvevő
csak akkor tarthat igényt, ha a jelentkezés időpontjában nincs tagdíj tartozása.
2./ Az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet az alábbi költségeket számlázza:
Szállásköltség:
Vendégházi szállás:

6.500,- Ft/fő/éj + ÁFA

X. 4 

X. 5. 

Diákszállás:

2.250,- Ft/fő/éj + ÁFA

X. 4. 

X. 5. 

Fizetés módja:
1. Teljes összeg fizetése érkezéskor a recepción készpénzzel vagy hitelkártyával 
2. Számla ellenében 
szobatárs/ak: .............................................................................................................................
Étkezés:
(megjegyzés: vegetáriánus / ………….... érzékeny):
reggeli:

1 600 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

X. 5.  X. 6. 

ebéd:

2 600 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

X. 4.  X. 5.  X. 6. 

vacsora:

2 600 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

X. 4.  X. 5. 

A szállással és az étkezéssel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, forduljanak
HBnapok2017@okologia.mta.hu e-mail címen elérhető Szervezőbizottsághoz.
Egyéb megjegyzés:………….…………………………………………………………….
………………………..……………………………………………………………………
Kelt: ............................... 2017. ........................
.........................................................
aláírás
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Országos Települési Csapadékvíz-gazdálkodási Konferencia Baján
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara (az MHT és más szervezetek közreműködésével) Országos Települési Csapadékvíz–gazdálkodási Konferenciát szervez
2017. november 14-15-én,
az Egyetem Víztudományi Karán (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 12-14.).
A konferencia célja
 a hazai és nemzetközi kutatások,
 a legújabb műszaki megoldások,
 a jó kormányzást megalapozó megfelelő közszolgálati jogi környezet,
 a csapadékvíz-gazdálkodást érintő pályázati lehetőségek,
 az átlátható, operatív, közigazgatást támogató döntéshozatal, az önkormányzati
versenyképes infrastrukturális fejlesztések ismertetése.
A konferencia tervezett szekciói
 A települési vízgazdálkodás hidrológiai folyamatai
 Transzportfolyamatok és csatornahálózati folyamatok
 Csatornahálózatra gyakorolt hatások
 Fenntartható csapadékcsatornázás
 Eszközök, technikák és elemzés
 Települési vízgazdálkodás
 Települési infrastruktúra
 Csapadékvíz-gazdálkodás katasztrófavédelmi aspektusai
A konferenciával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, határidők:
A konferencia hivatalos nyelve magyar, a részvétel ingyenes. Az elhangzott előadások
kézirata lektorált kiadványban megjelentetésre kerül.
Jelentkezési határidő (előadók részére): 2017. szeptember 15. a tervezett előadás egyoldalas tartalmi vázlatának elektronikus beküldésével.
A teljes tanulmány beküldésének határideje: 2017. szeptember 30.
A Konferencia Tudományos Tanácsának elnöke: Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András
A tanulmánnyal szemben támasztott formai követelmények a http://vtk.uninke.hu/kutatas-es-tudomanyos-elet/orszagos-telepulesi-csapadek-gazdalkodasikonferencia/konferenciakotet webhelyen érhetők el!
Regisztráció határideje (hallgatóság részére): 2017. október 31.
Kérjük, hogy részvételi szándékát az on-line regisztrációs felület kitöltésével szíveskedjék jelezni!
A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre szíveskedjenek küldeni:
csapadek@uni-nke.hu
A tervezett szekciókon belül a megvitatásra javasolt kiemelt témák, a konferenciáról további információk, valamint a végeleges programfüzet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Víztudományi Kar weboldalán érhető el.
A konferencián való részvétel ingyenes (beleértve a catering szolgáltatást és a 14-én este
esedékes szakember-találkozót is), de regisztrációhoz kötött. A regisztráció a létszámkorlát elérésekor korábban is lezárható. A résztvevőknek csak a szállás költségeit kell fedezniük. Szálláslehetőségekről bővebb információ a Szálláshelyek Baján menüpontban található. Szálláslehetőségekről bővebb információ a Konferencia weboldalán található.
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Hidrológus Szilveszter 2017
Beküldendő: Magyar Hidrológiai Társaság
Beküldési határidő:
1091 Budapest, Üllői út 25.
2017. október 31.
 (1) 201-7655
 rendezveny@hidrologia.hu
JELENTKEZÉSI LAP
Bejelentem részvételemet a 2017. november 18-i 1930 órakor kezdődő
HIDROLÓGUS SZILVESZTER-re
Helyszín: Park Hotel Flamenco - Budapest, XI. Tas vezér utca 3-7.
Név: ......................................................................................................................................
Elérhetőség: ..........................................................................................................................
Telefonszám:………………………….. E-mail cím:…………..………………………….....
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Az igényelt belépőjegyek száma:

10.000,- Ft / fő

............fő

Étkezés (megjegyzés: vegetáriánus / ………….... érzékeny):
„A” menü

...........db

Spanyol saláta (főtt tojással, sprotnival, olajbogyóval és paradicsommal)
Madridi csirkemell (gombás, uborkás, mandulás, fehérboros raguval, sáfrányos rizzsel)
Katalán krém (fahéjas kukoricagríz puding karamell öntettel)

„B” menü

...........db

Húsleves gazdagon zöldségekkel, lúdgége tésztával
Vörösboros-gombás marharagu ribizlis áfonyával, burgonyakrokettel és mandulás brokkolival
Szamócapuding csokoládéöntettel

Szállás foglalás (november 18-ára), mely tartalmazza a 18% ÁFA-t és 400 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót:
egyágyas szoba reggelivel:
18.900,- Ft / fő
............fő
kétágyas szoba reggelivel*:
10.450,- Ft / fő
............fő
*szobatárs:………………………………………………………………………………
A szállásköltséget minden résztvevő EGYÉNILEG fizeti a rendezvény helyszínén.
Kérjük a résztvevőket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű készpénzt ill.
bankkártyát hozzanak magukkal!

A jegyeket a rendezvény helyszínén személyesen lehet átvenni.
Kelt: ...............................................
.................................................
aláírás
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

Tel Aviv
(Izrael)

2017.09.12-14.

Brisbane
(Ausztrália)

2017.09.18-20.

Aranyhomok
(Bulgária)

2017.09.26-28.

Porto
(Portugália)

2017.09.27-28.

Amszterdam
(Hollandia)

2017.10.09-10.

Kairo
(Egyiptom)

2017.10.27-28.

Amszterdam
(Hollandia)

2017.10.31.-11.01

Víztechnológia és környezetellenőrzés
www.watec-israel.com
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
A kotrás ma – változó klíma, rugalmas üzlet
http://go.evvnt.com/143435-0
Az interdiszciplinális elméleti kutatások és az innováció
globális változása napjainkban
http://eaerc.com/en/conferences/cairo-egyptconferences/icri-oct-2017/
Árvízvédelem, vízgazdálkodás
www.floodexeurope.com

Muscat
(Oman)

2017.11.06-07.

Víz és szennyvíz konferencia
http://waterandwastewateroman.com/

Budapest
(Magyarország)

2017.11.08-10.

Ökoindustria szakkiállítás
http://okoindustria.hu

Új-Delhi
(India)

2017.11.09-10.

Bern
(Svájc)

2017.11.17-19.

Budapest
(Magyarország)

2017.11.29-30.

Szingapúr
(Szingapúr)

2017.12.14-16.

Barcelona
(Spanyolország)

2018.03.11-13.

A Coruna
(Spanyolország)

2018.05.22-24.

Víz Világkongresszus: Víz és környezet
http://www.worldaquacongress.org
Villamosmérnöki és számítástechnikai konferencia
www.eecs-conf.org
EUGIC: Európai városi zöld infrastruktúra konferencia
http://eugic.events
ICEPP 2017 konferencia – Környezetszennyezés és
megelőzés
http://www.icepp.org/
Környezettudomány és mérnökség
http://www.icese.org/
Vízszennyezés
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/waterpollution-2018
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BESZÁMOLÓK
TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI
Évi rendes közgyűlés
Társaságunk május 25-én tartotta közgyűlését a Károli Gáspár Egyetem dísztermében.
Dr. Szlávik Lajos elnöki megnyitója és a meghívott vendégek köszöntése után tájékoztatta a jelenlevőket a Társaság megalakulásának 100 éves évfordulójáról megemlékező jubileumi év eseményeiről, akcióiról. Bejelentette egyúttal, hogy a centenáriumi év záró rendezvénye a 2017. július 5. és 7. között, Mosonmagyaróváron megrendezésre kerülő
XXXV. Országos Vándorgyűlés lesz.
Ezt követően Litauszki István, a Szeniorok Tanácsának elnöke és Gampel Tamás, a
Társaság főtitkára megemlékeztek a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt tagtársainkról, a közgyűlés résztvevői pedig egy perces néma felállással tisztelegtek az elhunytak emlékének.
Dr. Szlávik Lajos elnök és Gampel Tamás főtitkár kiegészítő megjegyzéseket tettek a
Társaság 2016. évi munkájáról készült elnökségi beszámoló, a 2016. évi számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet, valamint a 2017. évi pénzügyi terv előzetesen írásban kiküldött anyagához, és kérték azok elfogadását. Az ezekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági véleményt Hrehuss György alelnök, a Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését
pedig dr. Ivicsics Ferenc bizottsági elnök ismertette.
A jelentésekről a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat
hozta:
1/2017.(05.25.) sz. közgyűlési határozat: A 2016. évi számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
2/2017.(05.25.) sz. közgyűlési határozat: A 2017. évi pénzügyi tervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
3/2017.(05.25.) sz. közgyűlési határozat: A Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. évről
a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
4/2017.(05.25.) sz. közgyűlési határozat: A Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését a
2016. évről a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
A szünet után Szabó Mátyás, a Kitüntetések Bizottságának elnöke ismertette a 2017. évi
társasági elismerésekre vonatkozó elnökségi határozatot (l: jún. – júl. szám), az elnök pedig átadta a kitüntetéseket.
Ezt követően Dr. Bakonyi Péter, a Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Bírálóbizottság
elnöke ismertette a Bizottság döntését (l: jún. – júl. szám), az elnök pedig átadta a 2017.
évi díjakat.
Dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit, hogy lemondott tisztségéről a
Társaság titkára, Dr. Hefelle-Kiss Ferenc. A tisztség betöltését az elnök későbbre halasztotta.
Tájékoztatta továbbá a résztvevőket a Havi Hírek főszerkesztői posztján történt változásokról: Papp Ferenc sok éves, fáradhatatlan munka után lemondott tisztségéről, a Havi Hírek új főszerkesztője Magyarics András lett.
Az elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a legutóbbi közgyűlés óta három szervezeti
egységnél is időközi választásokra került sor: a DMRV Üzemi Szervezete február 24-én
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választott új elnököt dr. Bodzás Árpád személyében. Új titkárt választott továbbá a Győri
Területi Szervezet november 29-én Szabó-Horváth Ágnes, és az Árvízvédelmi- és belvízvédelmi Szakosztály március 23-án Czirok István személyében. Beszámolt arról is, hogy
további időközi választás várható a Mosonmagyaróvári Területi Szervezetnél. Köszönetet
mondott az Intéző Bizottság és az elnökség tagjainak, valamint a titkárság dolgozóinak,
zárszavában pedig megköszönte a résztvevők aktív és érdemi munkáját, majd az ülést bezárta.
***
Hydrologia Hungarica Alapítvány kuratóriumi ülése
Társaságunk Alapítványának Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 2017. május 25-i ülésén három napirendi pontot tárgyalt.
1. Dr. Szlávik Lajos, az Alapító képviselője röviden ismertette, majd Fejér László elnök
vitára bocsátotta az Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolóját valamint közhasznúsági
mellékletét, amit a Kuratórium tagjai korábban már megkaptak. Réz Miklósné, a Felügyelő Bizottság elnöke a Bizottság véleményét tolmácsolva elmondta, hogy az Alapítvány
2016. évi működése és 2017. évi pénzügyi terve megfelel a törvényes jogszabályoknak és
az Alapító Okiratban foglaltaknak, így azokat a Bizottság elfogadásra javasolja.
A jelentést a Kuratórium egyhangúlag elfogadta.
2. Fejér László elnök szóbeli kiegészítéseket tett az Alapítvány 2016. évi pénzügyi beszámolóját és 2017. évi terveit bemutató összeállításhoz, válaszolt a felmerült kérdésekre,
hozzászólásokra, majd a Kuratórium egyhangúlag határozott arról, hogy az Alapítvány
2016-2017. évi pénzügyi adataira vonatkozó előterjesztést elfogadja.
3. A Kuratórium tárgyalt a 2017. évi alapítványi célokat szolgáló pályázati kiírásról, és
úgy határozott, hogy azt júniusban teszi közzé a Társaság honlapján, a pályázatok beadásának határidejét pedig október 31-ében rögzíti.
Az egyéb témák között szó volt az Alapítvány filmvagyonának lehetséges hasznosítási
módjairól, a Fővárosi Vízművek és a Vízügyi Igazgatóságok filmállományának felhasználása ügyében folytatott egyeztetésekről, és az Alapítvány állományából készült dokumentumfilmeknek az Alapító centenáriumi rendezvényein történő bemutatásáról.
***
XXXV. Országos Vándorgyűlés Mosonmagyaróváron
Társaságunk 2017. július 5. és 7. között Mosonmagyaróváron, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán rendezte meg XXXV. Országos Vándorgyűlését.
A nyitó plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos elnök megnyitóját követően Széles Sándor, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Hoffmann Imre,
a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár Város polgármestere, Ivanics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat alelnöke, dr. Szalka Éva, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja, Bartal György, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Mérnöki Kamara elnöke, Novák Gyula, az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési
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Tagozatának elnöke és Csapó Imre, az MHT Mosonmagyaróvári Területi Szervezetének
elnöke üdvözölte a Vándorgyűlés résztvevőit.
A köszöntők után sor került a Társaság centenáriumi éve alkalmából meghirdetett novellapályázat eredményének kihirdetésére és a díjak átadására. Ezt követően Kling Zoltán, a
Belügyminisztérium Vízügyi Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást a Nemzeti Víz Stratégiáról (Kvassay Jenő Terv). A szünet után dr. Szlávik Lajos
elnök összegezte előadásában az MHT jubileumi évének eseményeit, majd a plenáris ülés
résztvevői megtekintették „A Magyar Hidrológiai Társaság centenáriumi rendezvényei”
című dokumentumfilmet. Ezt követően Csapó Imre, a Mosonmagyaróvári Területi Szervezet elnöke mutatta be előadásában a néhány éve alakult szervezet tevékenységét. A plenáris ülés lezárásaként sor került az egyetem udvarán Kvassay Jenő, egykori mosonmagyaróvári hallgató emléktáblájának felavatására.
A hagyományoknak megfelelően a Vándorgyűlés ideje alatt idén is nagy érdeklődéssel kísért termék- és cégbemutatók voltak, ezúttal az AQUA REGIA Kft., a CSOMIÉP Kft., a
DHI Hungary Kft., az INS Ipari Alkalmazások Zrt., a MOTORGAS s.r.o., az MTA
SZTAKI, a SCHIEBER-AIVIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Snart Kft., a SoDeGo
Consulting Ltd., a Szer-Víz-Tech Kft. és a Vízinform on-line Hírügynökség tevékenységéről.
A Vándorgyűlés 450 regisztrált résztvevője tizenegy szekcióban és egy kerekasztal beszélgetés keretében mintegy 150 magyar és 20 angol nyelvű előadást hallgatott meg, a hagyományos baráti találkozón pedig 300-an vettek részt. A Magyar Mérnöki Kamara tagjai
ebben az évben is lehetőséget kaptak arra, hogy az előadások meghallgatásával teljesítsék
továbbképzési kötelezettségüket. Idén 120 résztvevő élt ezzel a lehetőséggel.
A résztvevők — akik azt kérték a regisztráció során — utólag megkapják a beküldött dolgozatokat és prezentációkat tartalmazó CD-t. A helyszínen bemutatott és leadott anyagok
hamarosan a Társaság honlapján is megtekinthetők lesznek.
A záró plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos elnök rövid áttekintést adott a rendezvényről, a
szakmai szekciók legfontosabb témáiról, megállapításairól. Ezt követően a Békés megyei
Területi Szervezet elnöke, Bak Sándor meghívta Társaságunk tagjait Gyulára, a 2018.
évi, XXXVI. Országos Vándorgyűlésre.
A második nap délutánján a résztvevők Mosonmagyaróvár nevezetességeivel ismerkedhettek meg kisvonatos városnézés keretében.
A szakmai tanulmányút programja is gazdag volt: a résztvevők először megtekintették a
Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telepet és a modern látogatóközpontot, majd a Feketeerdei vízműtelepet. Ezt követően Láng Mercédesz mutatta be a résztvevőknek a Dunaszigeti Fizikai Kisminta Kísérleti Telepet. A szakmai tanulmányút programja szigetközi
hajózással és a Denkpáli hallépcső megtekintésével zárult.
Ezúton is köszönjük a Mosonmagyaróvári Területi Szervezet tagjainak és az AQUA Szolgáltató Kft. munkatársainak a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségét!
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FELHÍVÁSOK
PÁLYÁZATOK
Hydrologia Hungarica Alapítvány pályázata
A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) által alapított Hydrologia Hungarica Alapítvány
(HHA) 2009 márciusától kibővített célokkal, a módosított alapító okiratban rögzített működési feltételek mellett folytatja tevékenységét. Az Alapítvány Kuratóriuma úgy határozott, hogy pályázatot ír ki az alapítványi célok megvalósítását szolgáló 2017. évi tevékenységek támogatására.
Az alapítványi célok elolvashatók a Társaság honlapján (www.hidrologia.hu), a HHA
módosított alapító okiratának 4.1 pontjában, a 2017-ben támogatni kívánt pályázati célok
prioritásai pedig az alábbiak.
1. Fiatal (max. 30 éves) szakemberek (szakirányú felsőoktatási intézményekben tanulók
és pályakezdők) bevonása az MHT szakmai feladatainak megvalósításába. Ennek érdekében a következő tevékenységek támogatása:
 előadással való részvétel az MHT országos nagyrendezvényein;
 az MHT Ifjúsági Napok és más szakmai konferenciák rendezése, és azokon az
önálló jövedelemmel nem rendelkező MHT tagok részvétele;
 az önálló jövedelemmel nem rendelkező MHT tagok részvétele csoportos bel- és
külföldi szakmai tanulmányutakon;
 fiatal szakemberek tevékenységének elismerését szolgáló országos szakmai pályázatok kiírása és díjazása.
2. A HHA tulajdonában lévő, páratlan értékű szakmai filmanyag folyamatos feldolgozása, digitalizálása és társadalmi hasznosítása.
3. A hidrológiával és a vízi környezet védelmével foglalkozó mozgóképi alkotások készítése és terjesztése.
4. Az MHT és a vízzel, a vízi környezettel foglalkozó egyéb szervezetek történetének
feltárása, történeti emlékek állagmegóvása (restaurálása), jeles személyiségeik pályafutásának feldolgozása, és ezek eredményeinek közkinccsé tétele. A feltárt emlékek
megörökítése (emléktábla, szobor stb.), és időszerű megemlékezések szervezése.
5. Kiadványok készítése, kiállítások, rendezvények szervezése, amelyek elősegítik a
vízzel, valamint a vízi környezettel foglalkozó tudományokban és szakterületeken folyó tevékenységet, az ott jelentkező feladatok, eredmények széles körű megismertetését, valamint a szakirányú továbbtanulást.
6. Az MHT-nak az alapítványi célokat szolgáló szakmai pályázatokon való részvétele.
A pályázaton az MHT működési egységei (szakosztályok, területi szervezetek, üzemi
szervezetek, ifjúsági csoportok), egyéni és jogi tagjai vehetnek részt, a pályázat keretében megvalósuló közhasznú szolgáltatások eredményéből azonban a Társaság tagjain kívül mások is részesülhetnek.
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A pályázatokat 2017. október 31-ig lehet benyújtani elektronikus formában a
titkarsag@hidrologia.hu e-mail címre a pályázó elérhetőségeinek (pályázó neve, munkahelyének neve és címe, pályázó e-mail címe és telefonszáma) feltüntetésével.
Eredményhirdetés: 2017. december.
Az eredményesen pályázókkal a HHA támogatási szerződést köt.
***
Sajó Elemér pályázat
Társaságunk immár 37. alkalommal hirdeti meg Sajó Elemérről, a kiváló vízimérnökről
elnevezett pályázatát, melyre középfokú iskolák tanulóinak vízügyi témájú pályamunkáit
várja.
A Bíráló Bizottság a 2017/2018-as tanévben az alábbi témák feldolgozását javasolja:
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. Ésszerű tájgazdálkodás és vízgazdálkodás összefüggései
11. Víz és a klímaváltozás hatásai hazánkban
1.

A pályamunkákat a Magyar Hidrológiai Társaság titkárságára kell beküldeni (1091 Budapest, Üllői út 25.) 2018. március 15-ig.
További információk a Társaság honlapján: www.hidrologia.hu
***
A 2018. évi Lampl Hugó Emlékplakett pályázat
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.)
BM rendelet 26/B. § (1) pontja alapján adományozható Lampl Hugó Emlékplakett elnyerése érdekében kiírt pályázat a Hivatalos Értesítő 32. számában megjelent.
(http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/32.pdf)
***
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Bognár József Közgazdaság-Kutató Alapítvány 2017. évi pályázati felhívása
A pályázat témaköre: Az öntözéses gazdálkodás lehetőségei és korlátai Magyarországon
A hazai öntözéses gazdálkodás helyzete. Éghajlatváltozás, szárazodás, belvízi kockázatok,
környezet, az öntözés makro- és üzemgazdasági feltételei, a vízszolgáltatás/használat szabályozási, közgazdasági és támogatási háttere, vízvisszatartás és -tározás, az egyén, a helyi közösség és az állam feladatai/ lehetőségei. A termelés stabilitása, a versenyképesség
fokozása az öntözés növelésével, a jó termőhelyi adottságú, aszályoknak gyakran kitett területeken, az öntözött területek racionális bővítésével. Gyenge termőhelyek: öntözésen kívüli üzemi vízgazdálkodási lehetőségek kihasználása, alkalmazkodás az időjárási viszonyokhoz, extenzív gazdálkodás. A vízgazdálkodási infrastruktúra rekonstrukciója, fenntarthatósága. Öntözési célú víztározás fenntartása jó termőhelyen, gyenge termőhelyi
adottságok mellett a belvíz területen hagyása, a víz visszatartása, tározása és vizes élőhelyek kialakítása. Gazdaságossági és környezeti vizsgálatok: a rendszeresen vízjárta mezőgazdasági területek közül melyeket érdemes öntözésre alkalmassá tenni. Szélsőséges és
racionális földhasználat: belvíztűrés és a keletkezett károk megelőzése. Konfliktusok és
kezelésük. Az integrált vízgazdálkodás egységes kerete. A vízgazdálkodási infrastruktúra
rendbetétele, fenntarthatósága. Az öntözés közgazdasági megalapozása, finanszírozása és
támogatási rendszere: ésszerű üzemeltetés, fenntarthatóság, fogadókészség.
A pályázat feltételei:
1. A pályázaton részt vehet minden 35. életévét be nem töltött magyar vagy külföldi személy.
2. A pályázat kb. 9000 szó, 30 oldal terjedelmű önálló, még nem publikált tudományos
igényű tanulmány.
3. A pályázatot magyar vagy angol nyelven, nyomtatott formában 2 példányban kérjük
megküldeni a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány levelezési címére: Dr. Rőder
Edit Ügyvédi Iroda dr. Rőder Edit ügyvéd, a kuratórium tagja (1053 Budapest, Ferenciek
tere 4. II/1.) A pályázatot e-mailen is kérjük továbbítani Inotai Andrásnak, a Kuratórium
elnökének: andrasinotai@yahoo.com, továbbá dr.roder.edit@ugyved1.hu e-mail címre.
A pályázat díja:
A pályázat fődíja 300.000 forint pénzjutalom. A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 200.000–250.000 forint összegben. Valamennyi nyertes pályázó oklevélben is részesül.
A pályázat kötelező mellékletei:
 a pályázó szakmai önéletrajza,
 a tanulmányban hivatkozott források megjelölése,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályaműve a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány honlapján megjelenjen.
A pályázat beadási határideje: 2017. november 30.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: Ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2018. március 22-én, a Víz Világnapján kerül sor. A megküldendő Meghívóban megjelöljük az ünnepélyes eredményhirdetés pontos időpontját és helyét.
Jogorvoslat kizárása: A pályázatot elbíráló Kuratórium döntése ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.
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TÁJÉKOZTATÓK
ÚJ CIKKEK
Mérnök Újság (2017. június)
 A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat szakmai állásfoglalása
Mérnök Újság (2017. július)
 Dubniczky Miklós: Amikor leszakad az ég
 Szöllősi-Nagy András: Cui prodest?
 Rozsnyai Gábor: Uszodafelújítás a Duna mentén
 Kovács László: A Városliget medencéi
 Dr. Tóth László: Medence a mederben
 Kassai Ferenc: Az e-közműről
 Kolundzsija Gábor: Budapest dunai rakpartjai
 Dr. Kováts Gábor: Hajózni kell
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
 Podobni István: A víztudomány jövője az utánpótlásképzésben rejlik (2017. május)
 Dr. Tamás Enikő Anna: A Duna védelme nemzetközi ügy (2017. július)
***
Vízmű Panoráma - (2017/4)
 Zsebők Lajos: A magyar víziközmű szektorban rejlő innovációs lehetőségek
 Várszegi Csaba:Visszatekintés a ivóvízellátás elmúlt 100 évének történetére…
 Fejér László: Vitális Sándor-emléktáblát avattak Pünkösdfürdőn
 Dr. Gayer József: Stockholmi ifjúsági vízdíj - 2017
***
Zöld Ipar magazin – (2017. július-augusztus)
 Mester Nándor: Vesztésre állnak a barna mezők - elvileg
***
inGreen – Környezetipar & környezetkultúra (2017. nyár)
 Ivóvízminőség Magyarországon
 Alternatív vizsgálatok az ivóvíz biztonságáért
 Mobil víztisztító
 Műanyagfüggőségünk aggasztó jelei az élővizekben
 A negyedik fokozat
A lap olvasható a https://digitalstand.hu/olvaso/72521#1 honlapon.
***
ÖWAV - (5-6/2017)
 E.Mayer-F.Gleitsmann-R.Perfler: GIS-alapú vízvédelmi tervezés absztrakt kutak
vízgyűjtő területén
 B-J. Schmidt és tsai: Monitoring a kútvíz-használat optimalizálására
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 S.Handl-E.Mayr- R.Perfler: Parti-szűrésű kialakítást érintő tényezők kút-monitoring
kiértékelése
 E.Mayr-B.Ecker- R.Perfler: Ivóvíztároló medence numerikus szimuláció alapú
optimalizációja
 R.Neunteufel és tsai:A hálózat korától, vízveszteségtől, a csőveszteség mértékétől a
hosszú-távú rehabilitációs tervezésig
 L.Richard- R.Neunteufel: Hálózati hidraulikus modell használata tűzcsapok teljesítményének meghatározására
***
Hírcsatorna — A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség lapja (2017/3)
 Garay György: Szakaszos üzemű eleveniszapos szennyvíztisztítás
 Ditrói János, Fülöp Zoltán, Kónya Tibor, Pandur József, Dudás Anita: Biológiai
szennyvíztisztító villamos energiája felhasználásának csökkentése a levegőztetésszabályozás optimalizálásával
A lap digitális változata az alábbi linken érhető el:
http://flipbook.zsirafkreativ.hu/2zsirfKft/maszesz-hircsatorna-2017_3/
***
Vízmű Panoráma — (2017/3)
 Radács Attila: „Társbérlő” a csatornában
***
Aqua Mobile — a Közép-dunántúli VIZIG lapja (XVI. évf. 1. szám, 2017. június)
 dr. Kelemen Krisztián: A balatoni kikötők jogállásában bekövetkezett változások
2007-2012 között
 Polgár Márta: Az Alcsúti Arborétum értékei
 Kétkézi munkások
***
Vízpart — az Alsó-Tisza-vidéki VIZIG lapja (XXV. évf. 1-2. szám, 2017. jan.-jún.)
 Felsőné Tóth Irén: Gazdasági szakemberek találkozója Mórahalmon
 Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna: Terv a térségi vízkészlet-gazdálkodásra
 Frank Szabolcs: Az Ativízig uniós támogatással megvalósuló idei beruházásai és pályázati lehetőségei
A lap a www.ativizig.hu internetes oldalon is olvasható.
***
Vízcseppek — a Tiszántúli VIZIG híradója (25. évf. 2. szám, 2017. július)
 Fejlesztési, fenntartási munkák a TIVIZIG területén
 Hajdu Géza: Országos vízhozam-mérő gyakorlat
***
Körös Vidéki Hírlevél — a Körös Vidéki VIZIG lapja (XXVII. évf. 1. szám, 2017. január - március)
 Dalmadi Zsolt: Jelentősen javult a csatornáink vízelvezető képessége a közfoglalkoztatás által
20



Kurucz Máté: Jogszabályváltozás a mezőgazdasági vízszolgáltatásban
***

EMT Tájékoztató – az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hírlevele (2017.
május – június)
 XVIII. Földmérő Találkozó, Tusnádfürdő
***
Vízinform — az MHT médiatámogatója (2017. június-augusztus)
 Hol épüljön gátrendszer a budapesti Római-parton?
(http://www.vizinform.hu/cikk.php?id=1381)
 Fiatalok a Sándor-palotában
(http://www.vizinform.hu/cikk.php?id=1382)
 Víziközmű innováció
http://www.vizinform.hu/pic/kepek/csaposkutak.pdf
 Vízművesek vesztették életüket. Vízellátás háborúk, forradalmak idején
http://www.vizinform.hu/pic/kepek/vizell_haboruk_eseten_K.M.pdf

ÚJ JOGSZABÁLYOK
Magyar Közlöny:
2017. évi LVI. törvény

2017. évi LXV. törvény
2017. évi LXVI. törvény
139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény módosításáról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet módosításáról
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN)
csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a
belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozat

1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozat
1373/2017. (VI. 12.) Korm. határozat

1403/2017. (VI. 28.) Korm. határozat
1411/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozat

1432/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat

1515/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat
32/2017. (VI. 9.) FM rendelet

A víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosító
számú („Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító telep korszerűsítése”
című) projekt támogatásának növeléséről
A hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról
A KEHOP-2.2.2-15-2016-00099 azonosító
számú („Kaposvár megyei jogú város szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című) projekt
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
A „Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási
Stratégia (2018–2023)” elfogadásáról
A „Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási Projekt” című beruházás a Kormány hatáskörében történő megvalósításáról
A 2017 januárjában megrongálódott, Gerjen és
Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának és a megfelelő minőségű lakossági ivóvízellátást szolgáló kút létesítésének támogatásáról
A KEHOP-2.2.2-15-2015-00006 azonosító
számú [„Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (DKMO
3)” című] projekt támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.
29.) Korm. határozat módosításáról
A „Törzshálózati elemek összekötése a közlekedési ágazatban: a Rajna–Duna folyosó Komárom–Révkomárom (Komárno) határon átívelő hídja” című projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
A vízügyi igazgatási szervek bérfejlesztésével
kapcsolatos feladatokról
Az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
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21/2017. (VI. 26.) NFM rendelet

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

Hivatalos Értesítő:
1/2017. (IV. 28.) KKB határozat

1/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás

8/2017. (VII. 6.) FM utasítás

24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás

29/2017. (VII. 19.) KKM közlemény

16/2017. (VII. 31.) BM utasítás
Hivatalos Értesítő 2017/32. szám

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.)
KöViM rendelet módosításáról
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN)
csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
A 2017 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról (Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság)
A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba
történő betekintésnek és az adatok kiadásának
módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről
A nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének
egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról
Az úszólétesítmények használatáról, üzemben
tartásáról, javításáról, karbantartásáról, továbbá a
kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi X.
törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a
2018. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

ÉVFORDULÓK
1170-1180 között
Esztergomban III. Béla első felesége, Antiochiai Chatillon Anna fürdőt építtetett. Az erről
szóló 1238-ból származó feljegyzés az első dokumentum, amely magyarországi közfürdőről tett említést, így ez a fürdő tekinthető az első hazai fürdőnek is. A fürdő később a máltai Szent János (Johannita) lovagrend tulajdonába került.
1742.
Ismét visszatért medrébe a Fertő vize, amelynek következtében a fertőszéplakiak panaszt
tettek, mert rétjeiket elöntötte a víz.
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1792. szeptember
Kiss József kamarai mérnök szerződést kötött a kincstárral, hogy a Dunát a Tiszával öszszekötő csatorna megépítéséhez szükséges földterületet ingyen bocsássa a vállalkozás
rendelkezésére. A Kiss József által szervezett "Ferenc-csatornai kir. szabadítékos hajózási
társaság" e szerződés alapján fogott hozzá 1793-ban a munkálatokhoz. Az 1802-ben átadott Ferenc-csatorna a mai szerbiai Tisza-Duna-Tisza vízgazdálkodási rendszer első fontos létesítménye volt.
1817. szeptember 26.
Ünnepélyes alapkőletétellel megkezdték Debrecen város csatornázási munkáit.
1861.
Átadták a forgalomnak a Duna-Száva-Adria vasútvonalat, amely a Balaton déli partján
vezetett végig. A vasúti forgalom megjelenése a tó partján egy új fejlődési szakasz kezdete volt.
1892.
A Fekete-Körösi Ármentesítő Társulat megkezdte a bihari dombokról gyakorta lezúduló
vizek felfogását és csatornázását. Terveik szerint a csatornát a későbbiekben össze kívánták kötni a Sebes-Körössel, s benne élővizet vezetve az ártér szikes területeit is öntözni
tervezték.
1892. szeptember 13.
I. Ferenc József jelenlétében, ünnepélyes külsőségek közepette felavatták Pécs városának
vízellátó rendszerét. A Tettye-forrásra – Böckh János szakvéleménye alapján – épített pécsi vízmű napi 600-10 000 m3 vizet adott a városnak, jelentősebb üzemeltetési költség nélkül, mivel a vizet gravitációs úton juttatták a vezetékbe.
1917.
Budapest önkormányzata a Fővárosi Csatornázási Művek jogelődjére bízta a főváros árvízvédelmét. Ennek az a magyarázata, hogy árvíz esetén a csatornahálózat a legveszélyeztetettebb, hiszen a magas víz befolyhat a védvonalakat keresztező csatornákba. A csatornázási szervezetnek egyrészről meg kellett akadályoznia a fővédvonalakon történő vízkilépést, továbbá meg kellett védenie a fővárosi csatornahálózatot a Duna vízének visszaáramlásától, illetve folyamatosan biztosítania kellett a szenny- és csapadékvíz zavartalan
elvezetését.
1942. szeptember 17.
Br. Bánffy Dániel földmívelésügyi miniszter elrendelte a Duna–Tisza-csatorna részletes
terveinek kidolgozását. A két folyót Dunaharaszti és Ókécske között összekötő alapváltozat kimunkálása Hallóssy Ferenc irányításával indult meg.
1992. szeptember 25.
Nürnbergben ünnepélyes keretek között megnyitották a Duna–Majna–Rajna-csatornát.
1992.
A VITAPRESS kft. családi vállalkozásként megkezdte a Szentkirályi Ásványvíz palackozását, amely vizet Szentkirály község egy 206 m mély kútjából emelnek ki. A víz különleges tisztaságát 15 különböző kőzetből álló szűrő rétegnek köszönheti.
Összeállította: Fejér László
a Vízügyi Történeti Bizottság elnöke
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SZEMÉLYI HÍREK
KITÜNTETÉSEK
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ebben az évben is díszoklevéllel
ismerte el azoknak a mérnöki tevékenységét, akik 80, 70, 65, 60 és 50 évvel ezelőtt az építőmérnökként és földmérő-mérnökként szereztek diplomát vagy doktori oklevelet.
Tagtársaink közül:
vas díszoklevelet kapott (65 éve végzett):
dr. Ivicsics Ferenc, dr. Rákóczi László, dr. Vágás István;
gyémánt díszoklevelet kapott (60 éve végzett):
Csobok Veronika, Juhász Endre, Marti Sándorné Kádár Julianna,
Ódor István, Rück István, Széles István;
arany díszoklevelet kapott (50 éve végzett):
Buzinkay Pál, Ember Károly, Horváth Gábor, dr. Karvaly Elemér Frigyes,
Kazó Pál, Kisgyörgy Sándor, dr. Ondruss Lajos, Papp Ferenc Szilárd,
Plesovszki Pál, dr. Tóth László, Vajk Ödön, dr. Varga Miklós,
Vaszilievits-Sömjén György.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
MEGEMLÉKEZÉSEK
Németh Kálmán (1934 - 2017)
Sopronban (1959) földmérő-mérnöki, Miskolcon (1969) bányamérnöki, Budapesten pedig
(1975) „Vízellátási, Csatornázási és Egészségügyi” szakmérnöki oklevelet szerzett.
Kezdő mérnökként a Gyöngyösoroszi Ércbányához került bányamérő-vezetőnek, majd
üzemmérnöki beosztást kapott. Az 1968-as „új gazdasági mechanizmus”-t követően azonban a magyar bányászatot nagymértékű leépítésre ítélték, s ezért sok szakemberrel egyetemben pályát kellett módosítania. Eredményesen megpályázva egy Sopronban meghirdetett állást, 1971-től a II. sz. Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat főmérnökévé nevezték ki.
Szakmai gyakorlati tapasztalatai a „vizes” szakmába való beilleszkedést is segítették,
amelyhez a belső és külső kollégák támogatása, valamint a szakmérnöki továbbtanulás is
hozzájárult. A hetvenes, nyolcvanas évek gazdasági lehetőségei közepette, meghatározó
szerepe volt a vízmű vállalat műszaki alapjainak lerakásában, a sokszorosára növekedett
vízellátási és szennyvízi létesítmények üzembe állításában, valamint azok biztonságos
üzemeltetésében. Munkahelyéről 1990-ben vonult nyugdíjba.
1971-től kezdődően az MHT Soproni Területi Szervezetében - melynek a 80-as évek végén (másfél cikluson keresztül) elnöke is volt - mint vezetőségi tag folyamatosan tevékenykedett egészen haláláig. A területi szervezet megalakulásának 40. és 50. évfordulójára összeállított kiadványok szerkesztésében, valamint a szervezet havi tevékenységének
publikálásban kiemelkedő szerepet játszott. A Centenáriumi év eseményeinek megszerve25

zésében és lebonyolításában is aktívan részt vett. 2000-től volt a Hidrológiai Tájékoztató
szerkesztő bizottságának tagja.
Munkájáért kiérdemelt kitüntetései: Pro Aqua emlékérem (1996, MHT), Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem (2014, MHT), Wälder József-díj (2004, Sopron Város Önkormányzata).
Életének 84. évében tragikus baleset következtében hunyt el. Temetése 2017. június 15-én
volt a soproni Szent Mihály temetőben.
Éhn József (1942 – 2017)
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 1965-ben mérnöki, majd 1972-ben vízépítőipari
szakmérnöki oklevelet. 1991-ig a VIZITERV Mérnökszolgálati Vállalatnál dolgozott, tervezőként, majd vezető tervezőként. 1973 és 1978, majd 1983 és 1986 között a vállalat vezető szakértője Algériában. Külföldi tapasztalatainak és széleskörű nyelvismeretének köszönhetően 1986 és 1988 között a VIZITERV export főmérnöke, ezt követően pedig
1991-ig vezérigazgatója volt. A rendszerváltozást követően néhány munkatársával megalakította és 25 évig irányította a tervező és tanácsadó profilú VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft-t.
Jelentős szerepet kapott az uniós támogatású hazai beruházások, elsősorban nagyvárosaink közműfejlesztési (szennyvíz-csatornázási, kapacitás-bővítési, ivóvízminőség javító)
programjainak megvalósításában. Mérnöki tevékenysége mellett mindig szívén viselte a
teljes mérnöktársadalom sorsának és helyzetének alakulását. Tagja volt a Hidrológiai Társaságnak, az Építéstudományi Egyesületnek és megalapításától kezdve a Magyar Mérnöki
Kamarának, melynek 2001 és 2009 között elnökségi tagja is. Az országos kamara számos
munkacsoportjának vezetője és aktív résztvevője volt csakúgy, mint a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara etikai-fegyelmi bizottságának, illetve a megyei és országos küldöttgyűlésnek.
Kiemelkedő érdemeket szerzett a FIDIC magyarországi tagszervezete, a Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSZ) megalakításában. 1992 és 1999 között elnöke, azóta
pedig tiszteletbeli elnöke volt. Tevékenyen részt vett a TMSZ alakuló Alapszabályának kidolgozásában és a Szövetségnek a FIDIC és EFCA szervezetekbe történő bekapcsolásában.
A TMSZ első két elnöki ciklusát követően több éven át az Etikai Bizottság elnöke volt.
Hazai mérnöki és szakmai közéleti tevékenysége mellett támogató közreműködést vállalt
a határon túli nemzetrészek mérnök szervezeteinek kialakításában és működtetésében.
Alapítója és elnöke volt a Székely Nemzeti Tanácshoz tartozó Kárpát-medencei Magyarországért Egyesületnek; munkájáért 2010-ben megkapta a Széchényi Társaság díját.
Foglalkozott a mérnökség társadalmi és történelmi vetületével is. Tagja volt a Műegyetem
56 Alapítvány Kuratóriumának. Kiemelt feladatának tekintette mérnöki tudásának átadását és a fiatal mérnökök oktatásába való bekapcsolódást. 1994-től 2002-ig címzetes docensként részt vett a BME Vízépítési Tanszékén a külföldi hallgatók francia nyelvű oktatásában.
Életének 75. évében tragikus hirtelenséggel hunyt el; a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége saját halottjának tekinti. Temetésére 2017. augusztus 29-én, 14.30-kor
kerül sor a budapesti Farkasréti Temetőben.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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