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KDV-VIZIG Kvassay zsilip
XXI. Nagydunasor 1-25.
Szombathely
NYUDUVIZIG székház
Vörösmarty u. 2.
Nyíregyháza
FETIVIZIG székház
Széchenyi u. 19.
Budapest
OVF székház
I. Márvány u. 1/c.
Budapest
City Corner irodaház
IX. Üllői út 25. III. 320.
Miskolc
ÉVIZIG székház
Vörösmarty út 77.
Sopronhorpács
PET Hungária Kft. telephely
Fő u. 68.
Baja
ADUVIZIG konf. terem
Szeremlei u. 80.
Debrecen
TIVIZIG székház
Hatvan u. 8-10.
Miskolc
ÉVIZIG székház
Vörösmarty út 77.

Ea: Előadó

2014. június
Cím/téma
Rendező
Műszerkalibrációs Labor és Vízsebességmérő
Közép-Duna völgyi TSz.
Csatorna bemutatása
rövid összefoglaló a 2. oldalon
Árvízi kockázati térképezés külföldi tapasztalatai, Nyugat-dunántúli TSz.
az Elbán 2002-ben lefolyt árhullám bemutatása

Információk
Ea: Berke Barnabás

Árvízvédelmi fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken Szabolcs-Szatmár-Bereg m.
TSz.
előadáscímek a 3. oldalon
A talaj, mint a legnagyobb potenciális víztározó Mezőgazd. Vízgazd. Szo.

E: Bodnár Gáspár
Ea: Galyas I. Dajka I.
Hoszták F.
Ea: dr. Várallyay György
Hsz: dr. Kozák Péter
Jelölőbizottság választás
Ea: Dobi László

Vízgazdálkodási projektek a Duna-régió straté- Vízgazdálkodási Szo.
giában
Szakmai kirándulás: Ipolytarnóc és Szlovákia

Borsodi Tsz.

további információk a 2. oldalon
A sopronhorpácsi állateledel gyár új szennyvíz- Soproni TSz.
előtisztító műtárgya
Aktualitások a Dunával kapcsolatban
előadáscímek a 3. oldalon
Szakmai tanulmányút a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság területére
további információk a 3. oldalon
Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor
E: Elnök

előzetes jelentkezés szükséges
Ea: Pureco Kft. munkatársai

Hajdú-Bihar m. TSz.

Jelölőbizottság választás
Ea: Abonyi Cs. dr. Goda L.
Csóka Z. Rab F.
Jelölőbizottság választás
előzetes jelentkezés szükséges

Borsodi Tsz.

Ea: Hoitsy György

Bács-Kiskun m. TSz.

Jelölőbizottság választás

tervezett program a 3. oldalon

Hsz: Hozzászóló

Jelölőbizottság választás
Ea: Belovai Tamás

Szo: Szakosztály

TSz: Területi Szervezet

Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat, hogy az ún. kredites, szabadon választható továbbképzési lehetőséget a Kormány a 266/2013.(VII.11.) rendeletével megszüntette. A Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlése március 28-án elfogadta az új továbbképzési rendszer szabályzatát.
Tárgyalások folynak az MHT szerepéről. Keressük azokat a kapcsolódási pontokat, ahol az eddigi gyakorlathoz hasonlóan Társaságunk segítséget nyújthat a szakmagyakorlási jogosultság fenntartásához előírt továbbképzés és vizsga teljesítéséhez.
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
Június 3.

Közép-Duna völgyi Területi Szervezet jelölőbizottság választással
egybekötött előadóülése
az előadóülés keretében tartandó előadás rövid összefoglalása:
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében új Műszerkalibrációs Labor és Vízsebességmérő Csatorna épült a vízrajzi szolgálat számára. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az OVF
(VKKI) kezdeményezésére valósult meg. A Kvassay-zsilip mellett — külföldi tapasztalatok figyelembevételével — épült mérőcsatorna a vízügyi ágazatban használt összes
forgószárnyas és indukciós vízsebességmérő műszer hitelesítését hivatott elvégezni.
Bemutatásra kerülnek a különböző kalibrálási eljárások, a műszerkalibrálás folyamata,
és testközelből lehet megismerni a vízsebességmérő csatornához tartozó berendezésekket.

***
Június 18.
Borsodi Területi Szervezet szakmai kirándulása
Az utazás a Területi Szervezet által bérelt autóbusszal történik.
Az indulást 6.30 órakor tervezzük az ÉMVIZIG székházától (Miskolc, Vörösmarty út 77.),
Miskolcra a visszaérkezés 20 óra körül várható.
tervezett útvonal és program:
Miskolc – Bánréve – Rimaszombat – Ipolytarnóc – Losonc – Ruzina (Rózsaszállás) –
Rimaszombat – Bánréve – Miskolc
1. 9-12 óra között Ipolytarnóci Ösmaradványok Természetvédelmi Terület bemutatóhely (látogató központ, fogadóépületben levő kiállítás, miocén erdő, geológiai tanösvény, lombkorona sétány) megtekintése, és 4D mozi (akit érdekel).
A látogató központban büfé üzemel.
2. 13 óra körül érkezés a Ruzinai tározóhoz
Igény esetén ebéd a tározónál levő étteremben.
3. 14-16 óra között a Ruzinai és/vagy a Malineci (Málna-pataki) víztározó megtekintése a Szlovák Vízügyi Hivatal Besztercebányai Leányvállalata (Sajó Vízgyűjtő
Üzemigazgatóság) szakmai vezetésével
4. 17.00-18.30 között Rimaszombat belvárosában városnézés, séta
5. Ruzina és Tornaľa (Tornalja) között egy-két helyen pihenő, nevezetességek megtekintése (ha marad rá idő)
A szakmai kirándulásra előzetes jelentkezés, regisztráció szükséges.
Jelentkezni június 6-ig (péntek) lehet Asbóthné Germán Erzsébetnél, a Borsodi Területi
Szervezet titkáránál:  06-46/516-600/18-063 vagy a 06-30/532-0351
 asbothne.german.erzsebet@emvizig.hu .
Szlovákiában a Ruzinai tározónál igény esetén lehetőség van ebédelésre, amit előzetesen jelezni kell az étterem vezetőjének. Az ebédet a résztvevőknek kell fizetni euróban.
(A buszon szedjük össze reggel az ipolytarnóci belépő (Ft) és az ebéd (€) árát).
A jelentkezéskor kérjük jelezni az ebéd iránti igényt is!
A végleges programot, a részletes információkat a jelentkezők e-mailben kapják meg.
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Június 5.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet előadóülése
előadások címe:
Galyas István: Árvízvédelmi fejlesztések az elmúlt 15 évben a Felső-Tisza-vidéken
Dajka István: A magyar-ukrán árvízvédelmi fejlesztési program bemutatása
Hoszták Ferenc: Árvízvédelmi tározók a Felső-Tisza-vidéken
***
Június 25.
Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet jelölőbizottság választással
egybekötött előadóülése
az előadóülés keretében tartandó előadások címe:
Abonyi Csaba: Nagyvízi mederkezelés jelentősége és lehetőségei az Alsó-Duna-völgyben
Dr. Goda László: A 2013. júniusi árvíz tetőző értékeinek alakulása a Duna
magyarországi alsó szakaszán
Csóka Zoltán: A 2013-as árvízvédekezés tapasztalatai az ADU-VIZIG védelmi szakaszain
Rab Ferenc: Az évszázad árvize Baján
***
Június 26.
Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet tanulmányútja
Társaságunk Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete 2014. június 26-án (csütörtök)
szakmai tanulmányutat szervez a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság területére:
 indulás Debrecenből, reggel 7 órakor, busszal a TIVIZIG Hatvan utcai székháza elől
 Gyula: a tömlős- és a tűs gát megtekintése
 Sarkad: a mályvádi tározó építésének megtekintése
 Körösladány: a duzzasztómű meglátogatása
 visszaérkezés Debrecenbe 17:30 és 18:00 között
Jelentkezni lehet Törjék Károly elnök úrnál ( 52/410-677) és Magyar László titkár
úrnál ( 52/513-570) június hó 12-én 12:00 óráig.
Jelentkezéskor kérjük a mobiltelefonos elérhetőséget megadni.
Az utazáshoz egy 82 fős buszt veszünk igénybe, így — a korlátozott létszám miatt — a
jelentkezéseket beérkezésük sorrendjében tudjuk figyelembe venni.
A részvétel egyéni tagok és a jogi tagvállatok munkavállalói számára biztosított, és ingyenes.
***
Június 26.
Borsodi Területi Szervezet jelölőbizottság választással egybekötött
előadóülése
tervezett program:
13:00 Jelölőbizottság választás
13:30 Hoitsy György: Emlékezés Herman Ottóra, az utolsó magyar polihisztorra
halálának 100 éves évfordulóján
15:30 – 18:00 Herman Ottó múzeumban a Pannon-tenger és a Herman Ottó emlékkiállítás megtekintése — érdeklődés esetén
A múzeumi belépőt a Területi Szervezet fizeti, ezért előzetes jelentkezés
szükséges. Jelentkezni június 24. (kedd) 16.00 óráig lehet Asbóthné
Germán Erzsébetnél, a Borsodi Területi Szervezet titkáránál:
 06-46/516-600/18-063 vagy a 06-30/532-0351
 asbothne.german.erzsebet@emvizig.hu .
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ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK
TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI
XXXII. Országos Vándorgyűlés Szegeden
A Magyar Hidrológiai Társaság, XXXII. Országos Vándorgyűlését Szegeden rendezzük
2014. július 2. és 4. között.
A beérkezett javaslatok alapján 10 témakörben irányoztuk elő szekcióülések megrendezését:
Vízgyűjtő-gazdálkodás — A vízkárelhárítás időszerű feladatai — Területi vízgazdálkodás
Vízellátás — Csatornázás, szennyvízelvezetés és –tisztítás — Vízépítés
Hidrogeológia és mérnökgeológia időszerű feladatai — Vizes élőhelyek védelme
A vízgazdálkodás története — Balneológia aktualitásai
Dolgozattal április 15-ig lehetett jelentkezni, a dolgozatok teljes anyagának beküldési határideje pedig 2014. május 20-a volt.
A Vándorgyűlésen való részvételre — azoknak is, akik dolgozatukat bejelentették — a
www.hidrologia.hu honlapon online kitölthető jelentkezési lappal, vagy az itt mellékelt
két oldalas jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni 2014. június 10-ig
 1091 Budapest, Üllői út 25. —  (1) 202-7244 —  edit@hidrologia.hu .
A szekciók végleges kialakítására a beküldött dolgozatok alapján kerül sor. A szerzők számára biztosított előadási időkeretet — a dolgozatok és az előadók számának ismeretében —
a szekció elnöke határozza meg, a beküldött teljes anyagot tartalmazó DVD-t azonban minden résztvevő megkapja.
A rendezvény idejére szakmai kiállítást és helyi programot is szerveztünk, a Vándorgyűlést követő napon pedig tanulmányi kirándulásra kerül sor, melyre vonatkozó információk
a mellékelt jelentkezési lapokon olvashatók.
A Vándorgyűlés programtervezete:
július 2. 800 – 1000regisztráció
1000 – 1100 nyitó plenáris ülés
1100 – 1130 szünet
1130 – 1300 kiállítói előadások
1300 – 1430 ebéd
1430 – 1830 szekcióülések
2000 –
baráti találkozó
július 3. 800 – 1300szekcióülések
1300 – 1330 záró plenáris ülés
1400 – 1500 ebéd
1600 – 1800 Napfényfürdő Aquapolis –fürdőzés
2030 –
Csillagfényes városnéző program a kisvonattal, idegenvezetéssel
július 4. 800 – 1400
Szegedi partfal
Szent István téri víztorony — Magyarország legidősebb vasbeton víztornya
Tápéi szivattyútelep
Előkészítő bizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655,  (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2014. június 10.

JELENTKEZÉSI LAP
a 2014. július 2. és 4. között megrendezendő XXXII. Országos Vándorgyűlésre
Helyszín: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Szeged, Egyetem u. 2.
Jelentkező neve: ...........................................................................................................................
Jelentkező lakcíme: ......................................................................................................................
Telefonszám: ........................................ E-mail cím: ..................................................................
Munkahely megnevezése, címe, irányítószáma: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A rendezvényre vonattal 

busszal 
1-én 

személygépkocsival 
érkezem
2-án 
3-án 
……… órakor

Az eddigi gyakorlattól eltérően a szállásköltséget minden résztvevő EGYÉNILEG fizeti
(így olcsóbb a szállásköltség - 18% ÁFA - mintha az MHT Titkárságán keresztül bonyolítanánk a számlázást - 27% ÁFA -).
Kérjük a résztvevőeket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű
készpénzt ill. bankkártyát hozzanak magukkal!
VII. 1. 

Szállás reggelivel:
Forrás Hotel****

VII. 2. 

VII. 3. 

1 ágyas szobában 
14 577 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
2 ágyas szobában 
21 568 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
Érkezéskor a szálloda recepcióján

www.hotelforras.hunguesthotels.hu

Fizetés módja:
Tisza Sport Hotel***
www.tiszasporthotel.hu

1 ágyas szobában
2 ágyas szobában
1 ágyas szobában
2 ágyas szobában
3 ágyas szobában
1 ágyas szobában
2 ágyas szobában
3 ágyas szobában










8 916 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
6 590 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
8 069 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
6 166 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
4 883 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
5 442 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
4 980 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
3 922 Ft/fő/nap + 18% ÁFA

Fizetés módja:
1. Teljes összeg fizetése érkezéskor a recepción készpénzzel vagy hitelkártyával
2. Előre átutalás, előlegbekérő ellenében 
szobatárs/ak: .............................................................................................................................
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Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj: (a Vándorgyűlés DVD kiadványának 1 példányával)
MHT tagjai részére

7 000 Ft/fő + 27% ÁFA
nem tagok részére

15 000 Ft/fő + 27% ÁFA
MHT ifjúsági tagok és nyugdíjasok részére

4 000 Ft/fő + 27% ÁFA
Étkezés (leves, desszert „A” és „B” menünél azonos):
ebéd:
2 500 Ft/fő/nap + 27% ÁFA
VII. 2. 
VII. 3. 
„A” menü Csülök Pékné módra

Falusi töltött szelet

„B” menü Kijevi jércemell

Roston csirkemell

vacsora - a'la carte:

2 000 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

VII. 1. 

VII. 3. 

Július 2-i baráti találkozó vacsorával:
4 000 Ft/fő + 27% ÁFA

http://www.tiszariver.hu/
svédasztal
előétel:
Lazactatár friss zöldségekkel, házi grissinivel
főétel:
Vargányával és juhtúróval töltött csirkemell, bacon köntösben, polentával
desszert: Csokoládés browni fagylalttal és gyümölccsel
Július 3-i délutáni szabadídős program:
(Forrás Hotel vendégeinek INGYENES) - fürdőbelépő 1 500 Ft/fő + 27% ÁFA
1600 - 1800 Napfényfürdő Aquapolis –fürdőzés
2030
Csillagfényes városnéző program a kisvonattal, idegenvezetéssel





Július 4-i tanulmányi kirándulás:
- Szegedi partfal
- Szent István téri víztorony — Magyarország legidősebb vasbeton víztornya
- Tápéi szivattyútelep
étkezés:
2 000 Ft/fő + 27% ÁFA



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

............................... 2014. ........................

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

Beküldési határidő:
2014. június 10.

JELENTKEZÉSI LAP KIÁLLÍTÓK RÉSZÉRE
a 2014. július 2. és 4. között megrendezendő XXXII. Országos Vándorgyűlésre
Helyszín: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport Szeged, Egyetem u. 2.
Jelentkező neve: ...........................................................................................................................
Jelentkező lakcíme: ......................................................................................................................
Telefonszám: ........................................ E-mail cím: ..................................................................
Munkahely megnevezése, címe, irányítószáma: .........................................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A rendezvényre vonattal 

busszal 
1-én 

személygépkocsival 
érkezem
2-án 
3-án 
……… órakor

Az eddigi gyakorlattól eltérően a szállásköltséget minden résztvevő EGYÉNILEG fizeti
(így olcsóbb a szállásköltség - 18% ÁFA - mintha az MHT Titkárságán keresztül bonyolítanánk a számlázást - 27% ÁFA -).
Kérjük a résztvevőeket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű
készpénzt ill. bankkártyát hozzanak magukkal!
VII. 1. 

Szállás reggelivel:
Forrás Hotel****

VII. 2. 

VII. 3. 

1 ágyas szobában 
14 577 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
2 ágyas szobában 
21 568 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
Érkezéskor a szálloda recepcióján

www.hotelforras.hunguesthotels.hu

Fizetés módja:
Tisza Sport Hotel***
www.tiszasporthotel.hu

1 ágyas szobában
2 ágyas szobában
1 ágyas szobában
2 ágyas szobában
3 ágyas szobában
1 ágyas szobában
2 ágyas szobában
3 ágyas szobában










8 916 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
6 590 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
8 069 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
6 166 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
4 883 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
5 442 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
4 980 Ft/fő/nap + 18% ÁFA
3 922 Ft/fő/nap + 18% ÁFA

Fizetés módja:
1. Teljes összeg fizetése érkezéskor a recepción készpénzzel vagy hitelkártyával
2. Előre átutalás, előlegbekérő ellenében 
szobatárs/ak: .............................................................................................................................
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Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj : (a Vándorgyűlés DVD kiadványának 1 példányával)
kiállítási szekcióban előadás tartása:
200 000 Ft + 27% ÁFA

kiállítók regisztrációs díja:
jogi tagvállalatoknak
20 000 Ft + 27% ÁFA

nem tagvállalatoknak
35 000 Ft + 27% ÁFA

A regisztrációs díj befizetése két személy részvételére jogosít, az étkezéseket, baráti találkozót és szállást azonban részükre is külön meg kell rendelni, és ki kell fizetni.
Kiállítás (igény szerint: 220 V, asztal, szék biztosítása):
helybiztosítás az Egyetem aulájában:
10 000 Ft/m2 + 27%ÁFA
.............. m2
Az egyedi igényeket Társaságunk Titkárságával kérjük egyeztetni!
Étkezés (leves, desszert „A” és „B” menünél azonos):
ebéd:
2 500 Ft/fő/nap + 27% ÁFA
VII. 2. 
VII. 3. 
„A” menü Csülök Pékné módra

Falusi töltött szelet

„B” menü Kijevi jércemell

Roston csirkemell

vacsora - a'la carte:

2 000 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

VII. 1. 

VII. 3. 

Július 2-i baráti találkozó vacsorával:
4 000 Ft/fő + 27% ÁFA

http://www.tiszariver.hu/
svédasztal
előétel:
Lazactatár friss zöldségekkel, házi grissinivel
főétel:
Vargányával és juhtúróval töltött csirkemell, bacon köntösben, polentával
desszert: Csokoládés browni fagylalttal és gyümölccsel
Július 3-i délutáni szabadídős program:
(Forrás Hotel vendégeinek INGYENES) - fürdőbelépő 1 500 Ft/fő + 27% ÁFA 
1600 - 1800 Napfényfürdő Aquapolis –fürdőzés

30
20
Csillagfényes városnéző program a kisvonattal, idegenvezetéssel

Július 4-i tanulmányi kirándulás:
- Szegedi partfal
- Szent István téri víztorony — Magyarország legidősebb vasbeton víztornya
- Tápéi szivattyútelep
étkezés:
2 000 Ft/fő + 27% ÁFA

Általános szerződési feltételek konferenciára történő jelentkezés esetén:
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek minősül, melyről e-mailben küldünk visszaigazolást. Jelentkezést lemondani csak írásban lehetséges az edit@hidrologia.hu e-mailcímen, legkésőbb a konferencia előtt 15 nappal.
Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni ill. elengedni a részvételi díjat. A részvételi díjról átutalásos számlát állítunk ki a rendezvényt követően 15 napon belül.
A lemondási határidő lejárta után érkező regisztrációk esetén lemondásra már nincs lehetőség. A természetbeni juttatások adóját nem a rendezvény szervezője fizeti.
............................... 2014. ........................

..................................................
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XXI. Ifjúsági Napok Mosonmagyaróváron
Az Ifjúsági Napok célja, hogy a fiatal mérnökök a Társaság keretei között bemutatkozhassanak, megismerhessék egymást, bővíthessék szakmai kapcsolataikat, szakmai tudásukat,
fejleszthessék előadói készségüket.
A 2014. évi, XXI. Ifjúsági Napokra
2014. szeptember 18-19-én, Mosonmagyaróváron
kerül sor, az Ifjúsági Bizottság rendezésében. A rendezvényre elsősorban a Társaság 35 év
alatti tagjait várjuk dolgozattal vagy poszterrel, de azon a Társaság bármely tagja és bármely érdeklődő, korhatártól függetlenül részt vehet.
A jelentkezés és a részvétel feltételei a Társaság honlapjáról (www.hidrologia.hu) letölthetők.
Az előadások és a poszterek témaköreit előzetesen nem kötjük meg, jelentkezni lehet a
hazai vízgazdálkodást érintő bármely témával. A jelentkezések függvényében alakítjuk ki
a szakmai szekciókat. A kiállított poszterek bemutatása külön szekció keretében történik.
A poszterek javasolt mérete 84x120 cm.
Dolgozattal és poszterrel jelentkezni lehet 2014. június 27-ig az itt mellékelt, kitöltött jelentkezési lap és egyoldalas tartalmi vázlat elektronikus levélben történő beküldésével a
következő címre: edit@hidrologia.hu.
Az előkészítő bizottság a dolgozatok, poszterek bejelentését visszaigazolja, ha szükséges,
javaslatot tesz azok végleges tartalmára, és közli a jelentkezőkkel a formai követelményeket.
A dolgozatok teljes szövegének és a poszterek digitális anyagának beküldési határideje:
2014. szeptember 1. A kiállításra kerülő eredeti posztereket személyesen kell elhozni az
Ifjúsági Napok megnyitójára.
A beérkező anyagokat az előkészítő bizottság lektorálja, vagy lektoráltatja, szükség esetén
egyeztet a szerzővel annak módosításáról. A résztvevők szavazata alapján kiválasztásra és
jutalmazásra kerül a 35 év alatti szerzők által bemutatott két „legtartalmasabb előadás” és
két „legtartalmasabb poszter”.
A rendezvényen való részvételre 2014. szeptember 1-ig lehet jelentkezni a társasági honlapon hamarosan megjelenő jelentkezési lap beküldésével.
Az Ifjúsági Napok megnyitóját 2014. szeptember 18-án 10 órakor tartjuk, de lehetőség
lesz már szeptember 17-ére is szállást és vacsorát igényelni.
A programok befejezését szeptember 19-én 15 órára tervezzük.
Előkészítő bizottság
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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655,  (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2014. június 27.

JELENTKEZÉSI LAP
A Magyar Hidrológiai Társaság által 2014. szeptember 18-19. között rendezendő
Ifjúsági Napokon dolgozattal / poszterrel részt veszek
Név: ….......................................……………..Beosztás: …..................................................
Munkahely/iskola: .................................................................................................................
Munkahely/iskola postacíme: ................................................................................................
irányítószáma: …................................
Telefonszám:…............................

E-mail-cím: ...………………………………..

Előadást tartok / posztert állítok ki a következő címmel:
Szerzők:..................................................................................................................………….
Cím: .......................................................................................................................………….
………………………………………………………………………………………………
Rövid tartalom:……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Az előadásokhoz a helyszínen a technika biztosítva.
…..........................................2014. ….........................
…...............................................
aláírás
A jelentkezési lap az Internetről is letölthető (www.hidrologia.hu).
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LVI. Hidrobiológus Napok Tihanyban
Társaságunk Limnológiai Szakosztálya az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetével és az
MTA Veszprémi Területi Bizottságával közösen
2014. október 1. és 3. között
rendezi meg az LVI. HIDROBIOLÓGUS NAPOKAT Tihanyban, melynek központi témája:
„A hidrobiológiai kutatások eredményei és gyakorlati hasznuk”.
A szakosztály tevékenységéhez kapcsolódó témakörök mellett, a hagyományoknak megfelelően, más tárgykörben is lehet szóbeli vagy poszter előadással jelentkezni. Az előadások időtartama 20 perc (15 perc előadás + 5 perc vita).
A kiállított poszterek bemutatása — az előadásokhoz hasonlóan — külön szekció
keretében történik, ahol a rendelkezésre álló idő 5 perc (3 perc előadás + 2 perc vita). Az
időkorlátok miatt PowerPointos bemutató segítségével, maximum 3 kivetített kép vehető
igénybe. A poszter kicsinyített mása nem használható. Az elhelyezhető poszterek javasolt
mérete 84 x120 cm.
A 35 év alatti fiatal szerzők prezentációi közül továbbra is sor kerül a „legjobb fiatal előadó” és a két „legtartalmasabb poszter” kiválasztására és jutalmazására, ahol az elbírálásnál figyelembe vesszük a téma jelentőségét, az előadás tartalmi és formai minőségét, a
bemutatott képi prezentáció és az előadásmód stílusát, érthetőségét.
Jelentkezési feltételek, határidők:
A jelentkezés a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján (www.hidrologia.hu), elektronikus formában tehető meg az alábbiak szerint:
1. Szóbeli vagy poszter előadások bejelentése, azok formailag szerkesztett kivonatainak beküldése
Határidő: 2014. július 31. (Ezt követően jelentkezéseket előadásokra nem, csak
a rendezvényen való részvételre fogadunk el.)
2. Jelentkezés a Hidrobiológus Napokon való részvételre
Határidő: 2014. augusztus 31.
Határidő után érkező jelentkezéseket egyik esetben sem áll módunkban elfogadni.
Az előadások kivonatainak formai előírásai:
Betűtípus: Times New Roman
Papírméret: A4
Sortávolság: szimpla
Terjedelem: max. 23 sor (cím, szerzők, munkahely, előadásmód és a kivonat szövege)
Cím: 12 pontos, NAGYBETŰS
Szerzők: a cím alatt egy sort kihagyva, „Vezetéknév és Keresztnév” – betűméret 10
pontos
Előadásmód: szóbeli vagy poszter előadás – betűméret 10 pontos
Kérjük megjegyezni, ha az első szerző 35 év alatti – betűméret 10 pontos
Munkahely megnevezése, címe: betűméret 10 pontos
Kivonat szövege: a szerzők munkahelye után egy sort kihagyva – betűméret 12 pontos
Kiterjesztés: „doc”
A bekeretezett szöveg oldalbeállítása: fent 2 cm; jobb és bal oldalon 2-2 cm; lent 16 cm.
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A Szakosztály vezetősége a bejelentett előadások, poszterek kivonatai alapján dönt azok
elfogadásáról. Amennyiben a szóbeli előadások száma a rendezvény időkorlátait meghaladja, bemutatásukra a poszter szekcióban lesz lehetőség. A változásról a szerzők írásbeli
értesítést kapnak. A szerzőkkel kapcsolatosan kérjük, hogy a fő témakörben első szerzős
előadással, vagy poszterrel mindenki csak egyszer szerepeljen, ezen felül legfeljebb még
egy társszerzős prezentációt nyújtson be.
Az előadások és poszterek kiadásra szánt kéziratait max. 4 gépelt oldal terjedelemben
papíron és elektronikus hordozón (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 2014. október 15. Ezt követően kéziratokat nem áll módunkban elfogadni!
A kéziratok elkészítésében a Hidrológiai Közlöny 92. évfolyam 6. szám hátsó borítólapjának belső oldalán található „Közlési útmutató” ajánlásait kérjük követni (elérhető a
apps.arcanum.hu/hidrologia oldalon). A dolgozatok felépítése: cím, szerző(k), munkahely(ek), kulcsszavak (max. 5), kivonat, bevezetés, anyag és módszerek, eredmények,
eredmények értékelése, köszönetnyilvánítás, irodalom, angol nyelvű összefoglaló
(abstract, title, authors, keywords).
A Hidrobiológus Napok programja és az előadások kivonata az MTA ÖK Balatoni
Limnológiai Intézet (www.blki.hu) és a Magyar Hidrológiai Társaság
(www.hidrologia.hu) honlapján 2014. 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 rendezvény költségeivel kapcsolatos információkat (részvételi díj, étkezés, szállás) a
www.hidrologia.hu honlapon tesszük közzé.
Szervezőbizottság
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TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNYEK
Megemlékezés Kvassay Jenőről és Sajó Elemérről
Őrbottyán Város Önkormányzata, a Kvassay Alapítvány és a Magyar Hidrológiai Társaság
közreműködésével
2014. június 6-án, Őrbottyánban
tartja hagyományos megemlékezését a magyar vízügyi szolgálat két kimagasló vezetőjéről
Kvassay Jenőről és Sajó Elemérről.
tervezett program:
9:00 megemlékezés Kvassay Jenő szobránál, a róla elnevezett általános iskola kertjében
Beszédet mond: Horváth Vera, a Duna Múzeum muzeológusa.
10:00 koszorúzás az őrszentmiklósi temetőben, Kvassay Jenő és Sajó Elemér sírjánál
Beszédet mond: Láng István, az OVF műszaki főigazgató-helyettese.
Az ünnepi megemlékezésen és a koszorúzáson műsorral közreműködnek az őrbottyáni
Kvassay Jenő Általános Iskola tanulói és a Kvassay Jenő Klub tagjai.

X. Tájtörténeti konferencia
A Szent István Egyetem Víz- és Hulladékgazdálkodási Tanszéke, valamint az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézete közös szervezésében
2014. június 19. és 21. között,
Baján, az Eötvös József Főiskolán
kerül megrendezésre a
X. Tájtörténeti konferencia.
Az idei konferencia témája: A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében.
További információk: www.ejf.hu/kezdolap/foiskola/9-hirek/222-x-tajtorteneti-konferencia
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
Moszkva
(Oroszország)

2014.06.03-06.

ECWATECH 2014 Nemzetközi víz fórum
www.ecwatech.com

Trebinje
(Bosznia-H.ovina)

2014.06.11-15.

Karszt, határok nélkül
www.karstwithoutboundaries2014.org

Peking
(Kína)

2014.06.14-17.

Párizs
(Franciaország)

2014.06.16-17.

Poznan
(Lengyelország)

2014.06.17-19.

Víz-, energia-, klímabiztonság
www.iseis.org/sw2014
Kovács-kollokvium – Hidrológia, vízbiztonság
http://iahs.info/news.do?news_id=70#.UvyK5
2J5NuK
Fenntartható öntözés
www.wessex.ac.uk/irrigation2014

Poznan
(Lengyelország)

2014.06.18-20.

Árvízvédelem és helyreállítás
www.wessex.ac.uk/friar2014

Athén
(Görögország)

2014.07.14-17.

Nemzetközi vízügyi konferencia
www.atiner.gr/water.htm

Dallas
(USA - Texas)

2014.09.07-10.

Víz-újrahasznosítás
www.watereuse.org/symposium29

Sarawak
(Malajzia)

2014.09.07-12.

Nemzetközi Városi Csatornázási Konferencia
www.13icud2014.com

Freiberg
(Németország)

2014.09.21-25.

Uránbányászat és hidrogeológia
http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014

Deggendorf
(Németország)

2014.09.22-24.

Dunai országok hidrológiai konferenciája
www.danubeconference.org

Antalya
(Törökország)

2014.10.12-17.

Sekély tavak – Nemzetközi konferencia
www.shallowlakes2014.org

Hamilton
(Új-Zéland)

2014.11.3-7.

Vízgyűjtő-gazdálkodás a 21. században
http://watershedtech.org

Telford
(Anglia)

2014.11.5-6.

Víz, szennyvíz, környezet monitoring
http://atnd.it/6117-0

Patra
(Görögország)

2014.11.26-28.

Öntözés, lecsapolás tájképi hatásai
http://irla2014.irrigation-management.eu

Vancouver
(Kanada)

2015.04.10-11.

Klímaváltozás: hatások és válaszok
http://on-climate.com/the-conference-2015

Daegu
(Dél-Korea)

2015.04.12-17.

Víz Világfórum
http://worldwaterforum7.org/en

Edinburgh
(Skócia)

2015.05.25-29.

XV. IWRA kongresszus
www.worldwatercongress.com
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BESZÁMOLÓK
TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI
Elnökségi ülés
A május 8-i elnökségi ülés 8 témát tárgyalt, és 7 határozatot hozott.
1. Dr. Szlávik Lajos elnök ismertette a 2014. évi közgyűlés idejét, helyét és napirendjét.
4/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2014. évi rendes közgyűlés
napirendjét egyhangúlag elfogadja.
2. Hrehuss György tájékoztatást adott a Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Bíráló
Bizottság munkájáról és annak eredményéről. A Bizottság a 9 benyújtott pályamű
formai ellenőrzése után 8-at vett részletes bírálat alá, és az alábbi két cikk jutalmazásáról hozott döntést:
Dr. Dobos Irma: Mélységi vizeink számbavételének kialakulása
Dr. Plutzer Judit: Cryptosporidium és Giardia, mint vízszennyező patogének Magyarországon
Az elnökség a Bizottság döntéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.
3. Dr. Szlávik Lajos elnök röviden ismertette a 2013. évi mérlegbeszámolót, és a 2014.
évi pénzügyi tervet, valamint a civil szervezetekre vonatkozó új előírásoknak megfelelően elkészült közhasznúsági jelentést. Tájékoztatást adott arról is, hogy az elmúlt
évben nem csak a kitűzött cél teljesült, hanem a Hydrologia Hungarica Alapítványtól
kapott támogatásból fejlesztésre is sorkerült.
Pesel Antal, a Felügyelő Bizottság elnöke elismerését fejezte ki az igen nehéz körülmények ellenére elért eredményes gazdálkodásért, és elfogadásra ajánlotta az előterjesztett dokumentumokat. Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta:
5/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2013. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadja.
6/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a 2013. évi mérlegbeszámolót,
és a 2014. évi pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadja.
4. Dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Társaság közhasznú szervezetként történő megtartása érdekében — a hatályos jogszabályok előírása szerint —
az Alapszabályt ki kell egészíteni az ellátott közfeladatok felsorolásával és azok megalapozottságának bemutatásával, módosítani kell a Hydrologia Hungarica Alapítvány
Alapító Okiratát, továbbá el kell készíteni a tisztségviselők és a Felügyelő bizottsági
tagok új összeférhetetlenségi nyilatkozatait.
Az elnökség ezzel a témával kapcsolatban hozott döntései:
7/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a Magyar Hidrológiai Társaság
Alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását egyhangúlag elfogadja.
8/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a Hydrologia Hungarica Alapítvány Alapító Okiratának előterjesztés szerinti módosítását egyhangúlag elfogadja.
5. Dr. Szlávik Lajos elnök beszámolt a szakmagyakorlási továbbképzés ügyében a
Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatával létrejött együttműködésről. Néhány hozzászólás, kérdés és azok megválaszolása után az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.
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Dr. Szlávik Lajos elnök bejelentette, hogy Kling Zoltán főtitkár 2014. május 1.-vel
lemondott főtitkári tisztségéről, és javaslatot tett az új főtitkár választását előkészítő
Jelölő Bizottság tagjaira.
9/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség a Jelölő Bizottság elnökének Szabó Mátyást, tagjainak Fejér Lászlót és Várszegi Csabát egyhangúlag megszavazza.
7. Szabó Mátyás, a Kitüntetések Bizottságának elnöke ismertette a Bizottságnak a
2014. évi társasági kitüntetésekre vonatkozó alábbi javaslatát:
 Tiszteleti tag: Bukovszky András, Papp Ferenc
 Kvassay Jenő díj: Nádor István
 dr. Schafarzik Ferenc emlékérem: Lakatos Gyula, Németh Kálmán,
dr. Szilágyi Mihály, Ullrich Edéné
 Bogdánfy Ödön emlékérem: dr. Deák Ferenc, Lovas Attila, Réti László, Tóth Mária
 Pro Aqua emlékérem: Asbóthné Germán Erzsébet, dr. Barkács Katalin,
Bencs Zoltán, Csorbák Erika, dr. Dobi László, Gampel Tamás, dr. Hecsei Pál,
dr. Jelen Tamás, Kálmán Éva, Kató Sándor, Kling Zoltán, dr. Ligetvári Ferenc,
dr. Mátrai Ildikó, Megulesz Gabriella, Pesel Antal, Pintér Csaba, Taxner György,
Telkes Róbert, Zsóri Edit
10/2014.(05.08.) sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a
2014. évi társasági kitüntetésekre vonatkozó javaslatot, s egyúttal felkéri a Titkárságot, a társasági kitüntetések közgyűlésen történő átadásának megszervezésére.
8. Dr. Szlávik Lajos elnök beszámolt a Társaság 2014. évi nagyrendezvényeinek előkészítéséről. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.
Az egyéb témák között tájékoztatás hangzott el az egyéni és jogi tagdíjbefizetés helyzetéről, a területi egységek és a szakosztályok tisztújító választásainak előkészületeiről, valamint a Stockholmi Ifjúsági Vízdíj pályázat hazai vetélkedőjének állásáról.
6.

TÁRSASÁGUNK 2014. ÉVI TISZTÚJÍTÁSÁNAK HÍREI
Veszprém megyei Területi Szervezetünk közleménye
Társaságunk Veszprém megyei Területi Szervezete 2014. április 15-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 88/423-222,  horvath.karoly@bakonykarsztrt.hu
 tagok: Thurzóné Gálfi Erika  88/423-222,  thurzone.galfi.erika@bakonykarsztrt.hu
Nagy Tibor  88/423-222,  bakony.aqua@upcmail.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Szolnoki Területi Szervezetünk közleménye
Társaságunk Szolnoki Területi Szervezete 2014. április 22-én az alábbi jelölőbizottságot
választotta:
 elnök: Süveges Györ
 56/516-320,  gyorgy.suveges@vcsm.hu
 tagok: Békési István  56/501-920,  bekesi.istvan@kotikovizig.hu
Szabó József  70/319-0116,  szabo.jozsef@tvrt.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
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DRV Zrt. Üzemi Szervezetének közleménye
Társaságunk DRV Zrt. Üzemi Szervezete 2014. április 23-án az alábbi jelölőbizottságot
választotta:
 elnök:
 84/501-076,  lugosi.ramona@drv.hu
 tagok: Gergelics Gergő  84/450-1000,  gergelics.gergo@drv.hu
Szitás Tamás  84/450-1000,  szitas.tamas@drv.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja az Üzemi Szervezet tagjainak ajánlásait.
A tisztújítás tervezett időpontja 2014. 09. 23, helye a Balatonszéplak-alsói telephely.
Vízépítési Szakosztály közleménye
Társaságunk Vízépítési Szakosztálya 2014. április 29-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 1/252-1577,  barna.bokor@transinvest.hu
 tagok: Berkes Csaba  20/952-3055,  csberkes@hauraton.hu
Szél Tamás  30/44-888-45,  szel.tamas@fomterv.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Szakosztály tagjainak ajánlásait.
Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet közleménye
Társaságunk Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete 2014. április 29-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 52/410-677,  zmarosi@tivizig.hu
 tagok: Forgó Csabáné  52/513-572,  forgocsabane@debreceni-vizmu.hu
Balla Marianna  52/527-322,  balla.marianna@hajduviz.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY
Vízügyi előadások Nagycenken, a Széchenyi Akadémián
Az Országos Széchenyi Kör április 9. és 13. között, Nagycenken rendezte meg hagyományos Széchényi Akadémiáját, melynek második napi témája — tagtársaink aktív közreműködése mellett — a vízügy volt.
Fejér László, Vízügyi Történeti Bizottságunk elnöke Széchenyi István és a magyar vízügyek címmel tartott előadásában hangsúlyozta, hogy Széchenyi volt az, aki felismerte,
hogy az egész ország érdeke a „vizek dolgában” cselekedni. Tervei között szerepelt a folyók szabályozása, ármentesítés, a káros vizek elvonása, az aszályos területek öntözése.
Legfontosabbnak a Tisza szabályozását tartotta. Ennek az ügynek nyerte meg Beszédes Józsefet, aki a Duna-Tisza csatorna és más fontos vízrendezési munkák terveit is elkészítette, melyek elismeréseként ő lett a Magyar Tudományos Akadémia első mérnök tagja.
Az Al-Dunai szabályozás királyi biztosaként Vásárhelyi Pállal dolgozott együtt, aki aztán
kidolgozta a Tisza szabályozásának terveit is.
Az ő felkérésére lett Clark Ádám — aki egy gőzüzemű kotrógép gépészeként került hazánkba — a Lánchíd, majd a Váralagút építésének vezetője.
Széchenyi sokoldalú tevékenységéről tanúskodik az óbudai hajójavító- és építő gyár megvalósítása, valamint a folyami- és a balatoni gőzhajózás megindítása is.
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Dr. Szlávik Lajos elnökünk előadása Széchenyi és Vásárhelyi Pál Tisza-szabályozásban
végzett jelentős — következményeiben mindmáig ható — együttműködését méltatta,
szemléletesen bemutatva annak eredményeit, valamint a hibákból fakadó gátszakadások
következményeit is.
Buzás Zsuzsa, Nemzetközi Kapcsolati Bizottságunk elnökének előadása a Nemzetközi
együttműködés a Duna vízgyűjtő területén címet viselte. Felhívta a figyelmet a politikától
mentes együttműködés jelentőségére, hivatkozva a trianoni békeszerződés vonatkozó kitételére is, miszerint „állandó Vízügyi Műszaki Bizottság állíttatik fel, mely kiemelten foglalkozik a vízügyek egységes kezelésével”.
A Széchenyi Akadémia résztvevői nagy figyelemmel hallgatták, és megköszönték az előadóknak az érdekes, értékes előadásokat.

FELHÍVÁSOK
PÁLYÁZATOK
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat
A Magyar Hidrológiai Társaság Társaságunk 2014-ben is meghirdeti a
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.
1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
 felsőfokú szakképzés (legalább 4 félév időtartamú, legalább 120 kreditpont összértékű képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul),
 alapképzés (BSc),
 mesterképzés (MSc) (osztatlan, 5 éves képzés),
 szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul)
keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen
nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.
2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz
természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, szövege és ábra(kép-) anyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka
hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas
színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat — amennyiben megfelel a
Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat szabályzatának 6. §-ában szereplő feltételeknek — három kategóriában (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés) Mosonyi különdíjat is nyerhet. A Mosonyi különdíjra pályázni nem kell, az alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki.
4. A pályázatra a 2013. július 1-től 2014. június 30-ig terjedő időszakban megvédett
diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

18

A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.
6. A diplomamunka, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell:
 a diplomamunkát (nyomtatott formában),
 a diploma másolatát vagy az intézmény által kiadott igazolást,
 a jelentkezési lapot,
 a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
 az oktatási intézmény nyilatkozatát,
 a pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
A pályázaton való részvételi szándékot a jelentkezési lapon lehet bejelenteni. Amennyiben
a pályázat/ok benyújtása az oktatási intézmény részéről történik, kérjük mellékletként csatolni az „Összesítő” című dokumentumot.
A jelentkezés határideje: 2014. július 31.
A jelentkezési lap és a hirdetmény beszerezhető a Társaság titkárságán, vagy letölthető a
Társaság internetes honlapjáról (www.hidrologia.hu).
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2014. novemberében kerül sor.
A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. Az arra érdemes pályázók minden kategóriában a díjakon kívül dicséretben, könyvjutalomban is részesíthetők.
A pályázók — tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve — amennyiben már a Társaság tagjai voltak — egy évig tagdíjmentességet élveznek. A Társaság a pályázat eredményét (szerző, cím, konzulensek,
díj) a Hidrológiai Közlönyben, valamint a Társaság Híreiben és internetes honlapján is
közzéteszi, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői
munkájuk rövid összefoglalását a Hidrológiai Tájékoztatóban megjelentessék.
5.
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TÁJÉKOZTATÓK
TERÜLETI SZERVEZETEK 2014. ÉVI VEZETŐSÉGVÁLASZTÁSA
A Magyar Hidrológiai Társaság működési egységeinek négyévenkénti vezetőségválasztására 2014. évben ismét sor kerül. A választás ügyviteli követelményeit és a részletes
szabályozást a Társaság Ügyrendjének 2. sz. melléklete tartalmazza, amely honlapunk
bal oldali sávjában, a Szervezeti egységek választása 2014. menüpont alatt is megtalálható.
A vezetőségválasztást megelőzően legalább két hónappal a működési egység vezetősége
az egyik ülésén összeállítja a jelölőbizottságra vonatkozó javaslatát, amely elnökből és
legalább két tagból áll.
A jelölőbizottság-választást az előadóülés meghívójában fel kell tüntetni.
A taggyűlés a jelölőbizottság elnökét és tagjait egymás után, nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel választja meg. Az esetben, ha a jelölőbizottság elnökségére jelöltek közül a
szükséges szavazatot egyik sem kapja meg, a bizottság elnöke a vezetőség jelöltje lesz.
Továbbá hasonló módon kell eljárni akkor is, ha a kellő számú szavazattal megválasztott
bizottsági tagok száma nem éri el a vezetőség által javasolt létszámot. Vagyis ebben az
esetben a bizottságot ki kell egészíteni a vezetőség által javasolt azon jelölttel vagy jelöltekkel, akik az ilyen jelöltek közül (sorban egymás után) a legtöbb szavazatot kapták.
A jelölőbizottság névsorát, telefonszámát, mail címét a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben közzé kell tenni, hogy a bizottsághoz fordulva a
működési egység teljes tagsága megtehesse a vezetőségre vonatkozó javaslatait.
A vezetőségválasztó taggyűlés idejét és helyét, továbbá a napirendet a vezetőség határozza meg, és azt a Társaság honlapján és a Magyar Hidrológiai Társaság Híreiben hirdeti
meg; azzal, hogy egyidejűleg a határozatképtelenség esetére megjelölt új időpontot és helyet is közli. A vezetőségválasztó taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a működési
egység tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképtelenség esetére megjelölt új
időpontra összehívott taggyűlés már a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
A vezetőségválasztó taggyűlés az előterjesztett javaslatokról nyílt vagy titkos szavazással,
egyszerű többséggel dönt. Vagyis a javaslat elfogadásához a jelen levő, szavazati joggal
rendelkező tagok több mint felének a támogatása szükséges.
A vezetőségválasztó taggyűlést a működési egység a Társaság Titkárságával egyeztetett
helyen és időben tartja meg.
A vezetőségválasztó taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a jegyzőkönyvvezető
írja alá, és az erre megválasztott két tag szintén aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyv
egy eredeti, hiteles példányát a Társaság Titkárságához meg kell küldeni.
A működési egységek vezetőségválasztásának eredményét a Társaság honlapján és a
Magyar Hidrológiai Társaság aktuális Híreiben kell megjelentetni a nevek és a tisztségek megjelölésével.
Amikor az összes szakosztály és területi szervezet vezetőségválasztása megtörtént a megválasztottak névsorát a Hidrológiai Közlöny következő számában is meg kell jelentetni.
Minden, a választással összefüggő további kérdés, kérés esetén a Társaság Titkársága szívesen áll rendelkezésre a 36-1-201-7655, 06-30-249-6758, és a 06-30-278-2694-es telefonszámokon vagy az edit@hidrologia.hu mail címen.
MHT vezetősége
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ÚJ CIKKEK
A Mérnök Újság legutóbbi számaiból az alábbi cikkeket ajánljuk olvasóink figyelmébe:
2014. május
 Közel a szakmagyakorlókhoz — Köztestületi, szolgáltatói és a kamarai működést
érintő feladatok
 Dubniczky Miklós: Pontvadászat helyett — Korszerű tudást nyújtó európai továbbképzési rendszerre álltunk át (Dr. Cseke Zoltánné interjú)
 Szőllőssy Gábor: A szakmai címek új rendszere — A „különösen gyakorlott”-tól a
„beruházási tanácsadó”-ig
 Az MMK új testületei — Új alapokon nyugszik a szakmagyakorlás kamarai engedélyezése
 Fazekas B.- Kovács Zs.- Kárpáti Á.: Évmilliárdok hozadéka és az utolsó évszázad —
A Föld vízkészlete, szennyeződése, szennyvíztisztítása a különböző korokban
 Reich Gyula: Teret a folyóknak! — Egy művészfolyó margójára
 Pályára állás — Mennyit ér a műegyetemi diploma a piacon?
Megvásárolható a Magyar Mérnöki Kamara titkárságán (Bp. IX. Angyal u.1-3.) és a nagyobb
hírlapboltokban, vagy on-line olvasható a https://digitalstand.hu/mernokujsag honlapon.
***
Néhány érdekes cikk a Titkárságunkhoz érkezett lapokból:
Aqua Mobile — a Közép-dunántúli VIZIG és KTVF közös lapja (2014. 1)
 Szabó Mátyás: 60 éves a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
 Kumánovics György: Emlékezés a KDT VÍZIG elmúlt 60 évére, sajátosan
 Gajárszki Rudolf: Vízerőmű a Sió-árvízkapunál
 Somodiné Kaliczka Csilla: A vízenergia hasznosítása Veszprém megyében
 Beke Zsolt: Sió-árvízkapu — egy nagyműtárgy eddigi élete
 Horváth Emese: Duna projekt, KÖDU-2 projektelem műszaki átadása
 Erdős Attiláné: Távlati vízbázisok felülvizsgálata
Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft — az Osztrák Víz- és Hulladékgazdálkodási
Szövetség lapja (2014. 1-2)
 S. Haider, F. Praxmarer: Szennyvíztisztítók energetikai optimalizálása
 H. Plihal, A. Kuratko, Th. Ertl: Szennyvízcsatornák tükrözésének üzemi tapasztalatai
 T. M. Haile, G. Kammerer, M. Fürhacker: Közutak ülepítő-medencéinek tervezési és
üzemeltetési problémái
ZIP Magazin — a zöld ipar szakmai folyóirata (2014. május)
 Hasznos Gábor: Helyzetkép a szennyezett területek kezeléséről
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ÚJ JOGSZABÁLYOK
135/2014.(IV.22.) Korm. r.

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlannyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló
338/2006.(XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

1260/2014.(IV.22.) Korm. h.

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–
2013. évekre szóló akcióterve 4. és 5. prioritásának
módosításáról

36/2014.(IV.29.) BM r.

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.
(XII.26.) KHVM rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007.(XII.23.) KvVM
rendelet módosításáról

51/2014.(IV.29.) VM r.

Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

52/2014.(IV.29.) VM r.

A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői
feladatokról

1277/2014.(IV.30.) Korm. h.

2014. május–december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről

29/2014.(V.5.) NFM r.

Egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról

1293/2014.(V.5.) Korm. h.

A Duna transznacionális együttműködési program
közös irányító hatóságának és technikai titkárságának a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban történő
felállítása, továbbá a területfejlesztéssel kapcsolatos
feladatok ellátása érdekében szükséges költségvetési
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1304/2014.(V.5.) Korm. h.

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0041 azonosító számú
(„Hajdúszováti szennyvízelvezető rendszer és tisztítótelep építése” című) projekt támogatásának növeléséről

1305/2014.(V.5.) Korm. h.

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013.
évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról
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ÉVFORDULÓK
1789. július 28-én, Pesten elhunyt báró Orczy Lőrinc tábornok, a 18. századi nemesi költészet jeles alakja. 1774-1782 között királyi biztosként először kísérelte meg a Felső-Tisza
és mellékfolyóinak átfogó szabályozását. (Született Tarnaörsön, 1718. augusztus 9-én.)
1839-ben született Martin Ottó, műszaki tanácsos, aki Budapest székesfőváros mérnöki
hivatalában részt vett a budai vízművek építésében, majd a csatornázási osztály vezetőjeként 1884-ben tervet készített a főváros bal parti része általános csatornázásának megoldására. Terve számos módosítással együtt az 1890-es években meginduló munkálatok
alapját képezte. (Elhunyt Budapesten, 1910 után).
1864. június 17-19.
A rendkívüli erdélyi felhőszakadások következtében hirtelen megáradt az Olt, az Ompoly
és a Maros, s víz alá került Borbánd község, valamint Brassó határának és külvárosának
jelentős része. Az áradások számos fahidat elsodortak. A tudósítások Háromszék és a Mezőség vidékén is jelentős károkról számoltak be.
1864-ben, Hejőkeresztúron született Répássy Miklós mérnök, aki 1921-ben lett a vízügyi
szolgálat vezetője. Tevékenysége elsősorban a halászat magyarországi fejlesztésére irányult.
Több mint 10 éven át szerkesztette a Halászat folyóiratot, s jelentős szerepe volt a halászati
társulatok megszervezésében és a mesterséges halastavak hálózatának kiépítésében. Főbb
munkái Halászatunk és haltenyésztésünk (1902), valamint Édesvízi halászat és halgazdaság
(1909) címmel jelentek meg Budapesten. (Elhunyt Budapesten, 1955. július 14-én.)
1889. június 15.
Az országgyűlés által meghozott 1889:XVIII. tc. következményeként átszervezték a minisztériumokat. A törvény június 15-ével megszüntette a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi, valamint a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumokat, és ügykörüket
szétosztotta az új Kereskedelemügyi Minisztérium és Földmívelésügyi Minisztérium között. Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter a víziközlekedési-csatornázási ügyek
mellett csak a Vaskapu-szabályozási és a fiumei kikötő építési ügyeket tartotta minisztériuma kezelésében, míg gróf Szapáry Gyula földmívelésügyi miniszter az összes folyószabályozási, ármentesítési és egyéb vízi ügyeket saját minisztériuma felügyelete alá rendelte.
Ennek eredményeként a vízmérnöki kar a Kereskedelemügyi Minisztériumból átkerült folyammérnökökkel erősödött meg. Az új Földmívelésügyi Minisztériumban a felállított 16
ügyosztály között 3 önálló vízügyi osztály (tiszai, dunai, vízrajzi), valamint a Kvassay Jenő
vezette Országos Kultúrmérnöki Hivatal működött.
1889. június 26.
Az országgyűlés által meghozott 1889:XXX. törvény (A magyar földhitelintézet által engedélyezendő vízszabályozási és talajjavítási kölcsönökről és némely hitelintézetek zálogleveleinek adómentességéről) igyekezett a vízszabályozások és talajjavítások támogatásával a termőterületek jövedelmezőségét növelni. Intézkedései révén még a jelzáloghitellel
megterhelt birtokok tulajdonosai is hozzájuthattak talajjavítási kölcsönökhöz. A törvény
hatékonyságát ugyanakkor csökkentette, hogy a korabeli viszonyok között a kölcsönökhöz
csak bonyolult úton lehetett hozzájutni.
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1889. július 1.
Rendszeressé vált a balatoni gőzhajóforgalom. Miután a „Kisfaludy” gőzhajó tönkrement,
és a balatoni gőzhajózás már több esztendeje szünetelt, a kormány támogatásával
„Balatontavi Gőzhajózási Rt.” néven az előző év októberében új hajózási vállalkozás alakult. A társaság 1889 júniusában Füreden vízre bocsátotta a Hartmann-féle újpesti hajógyárban készült „Kelén” gőzhajót. A 450 utas szállítására alkalmas hajó üzembeállításával
1889 júliusában megkezdődött a rendszeres hajójárat a Siófok-Füred-Almádi útvonalon.
1914.
A Budapesti Műegyetemen bevezették a mérnökök közgazdasági továbbképzését, melynek során a mérnöki oklevéllel már rendelkezők egy év alatt megszerezhették a közgazdasági mérnöki címet. Az intézkedés révén az 1871-es műegyetemi átszervezéssel megszüntetett közgazdasági felsőoktatás újraéledt Magyarországon.
1939. július 26.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyta a Műegyetem által a Mérnöki Továbbképző Intézet felállítására és szervezeti szabályzatára vonatkozó, 1938-ban felterjesztett
javaslatot. Az Intézet első igazgatója, a mérnökök továbbképzési ügyét 1936-ban kezdeményező Mihailich Győző műegyetemi professzor volt. A tanfolyamokon és laboratóriumi
gyakorlatokon csak végzett mérnökök és a Mérnöki Kamara tagjai vehettek részt.
1939.
Budapesten, a ferencvárosi szennyvíztelepen (FCSM Soroksári úti főtelep) megépült az akkori szennyvíztechnika egyik legújabb vívmánya, a rácsszemét higiénikus módon való kirothasztását szolgáló gázosító berendezés, amelynek gépészeti részét a Ganz gyár készítette.
1964. július 13-án, Budapesten elhunyt Alcser Jenő, mezőgazdasági mérnök. Munkásságával jelentősen hozzájárult a korszerű öntözéses gazdálkodás hazai népszerűsítéséhez és
fejlesztéséhez. Szakirodalmi tevékenysége a gépi öntözések gyakorlatának szinte teljes
körét felöleli. (Született 1903-ban.)
1964. július
Borsod megyében a hetek óta tartó szárazság miatt több mint 25 patak és kisebb vízfolyás kiszáradt, s igen alacsony volt a Sajó és a Hernád vízszintje is.
1964. augusztus 1.
A főváros árvízi biztonságának fokozása érdekében megkezdődött a Rákos- és Szilaspatakok szabályozási munkálatai. A patakmedrek szűk volta miatt az 1962-64 közötti
időkben háromszor is áradást okozott a felhőszakadások nyomán lezúduló víz.
1989. július 8-án, Budapesten elhunyt Harsányi Szabolcs mérnök, az OVH ivóvíz-ellátási és
csatornázási osztályának vezetője, az első víziközművesítési program kidolgozója, a közismert hidroglóbusz tervezője és hazai elterjesztője. (Született Budapesten, 1912. június 24-én.)
Összeállította: Fejér László
a Vízügyi Történeti Bizottság elnöke
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