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2014. szeptember
Cím/téma
Árvíz kockázat-térképezés
USA tanulmányút tapasztalatai

Rendező
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szo.

Valósidejű hidrológiai előrejelző és vízkészletKözép-dunántúli TSz.
gazdálkodási döntéstámogató számítógépi rendszer fejlesztése a Sió vízgyűjtőjére
Az ISD Kokszoló Kft. vízkezelő telepének be- Dunaújvárosi TSz.
mutatása
további információk a 3. oldalon
Vízgazdálkodási projektek a Duna-régió straté- Vízgazdálkodási Szo.
giában
Nagytavaink vízjárása és üzemeltetése

Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szo.

Információk
Ea: dr. Kovács S.
Laurinyecz P., Sági R.
Jelölőbizottság választás
Ea: Szabó János Adolf
Jelölőbizottság választás
Ea: Nyárádi Zita
Jelölőbizottság választás
Ea: Dr. Dobi László
Vezetőség választás
E: dr. Rátky István

előadók és előadáscímek a 3. oldalon
Beszámoló, tájékoztatás, kerekasztal-megbeszélés Balneotechnikai Szo.

Jelölőbizottság választás

napirend a 4. oldalon
Az Árpádkor vízgazdálkodása a Rábaközben

Jelölőbizottság választás

Jogtalan vízvételezések, kártyás közkutak

Mosonmagyaróvári TSz.
Komárom-Esztergom m. TSz.
Vízellátási Szo.

előadáscímek és rövid tartalom a 4. oldalon
Békéscsaba szennyvíztisztító telepének korsze- Békés m. TSz.
rűsítése
Alföldvíz Zrt.
témavázlat és további információk a 4. oldalon
Kavicsbánya létesítményei
Borsodi TSz.
program és további információk a 3. oldalon
Ifjúsági Napok
további információk a 7. oldalon
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Jelölőbizottság választás
Ea: Béres Richárd
Ráb Attila
Jelölőbizottság választás (VSzo)
Ea: Alföldvíz Zrt. szakemberei
Jelölőbizottság választás
Ea: Szabó Károly
Szlabóczky Pál

Ifjúsági Bizottság
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Tóközi út
Debrecen
TIVIZIG, II. emelet
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Vác
DMRV Zrt. központ
Kodály Zoltán út 3.

szeptember 30.
Budapest
kedd
City Corner irodaház
00
14
IX. Üllői út 25. III. 320.
Ea: Előadó

A harmadik nemzetközi Duna-expedíció

Környezetvédelmi Szo.

előadók és előadáscímek az 5. oldalon
Vezetőségválasztás

DRV Üzemi Szervezet

A Debreceni Vízmű Zrt. vízbázis védőidom fe- Hajdú-Bihar megyei TSz.
lülvizsgálatának eredménye

Jelölőbizottság választás
Vezetőségválasztás
Ea: Bökönyi Zsolt
Bordás Csaba

GRUNDFOS szeminárium

DMRV Üzemi Szervezet

program és témavázlat az 5. oldalon
A vízügyi igazgatás és hatósági tevékenység
szervezeti és jogi változásai

Ea: Pásztor Éva
Szabó Csaba, Nagy Attila
Jelölőbizottság választás

Jogi és Közgazdasági Szo.

Ea: dr. Hecsei Pál

Hsz: Hozzászóló

E: Elnök

Szo: Szakosztály

Jelölőbizottság választás
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
Szeptember 10. Dunaújvárosi Területi Szervezet rendezvénye
Találkozás 13:40-kor az élményfürdő (Dunaújváros, Építők útja) előtti parkolóban,
ahonnan személyautókkal megyünk a Vasmű területére.
Mivel a belépők névsorát és a gépjárművek rendszámát le kell adni, szeptember 2-ig
e-mailben (dvt70@invitel.hu) vagy telefonon (06 25/283-133) kérjük jelezni a részvételi szándékot.
Az előadás után a Területi Szervezet tagjai megválasztják a Jelölőbizottságot, amely
előkészíti a 2014-ben esedékes vezetőségválasztást.
***
Szeptember 18. Borsodi Területi Szervezet rendezvénye
program:
Szabó Károly: A Lasselsberger Hungária Kft bemutatása, a Nyékládházi Bányaüzem tevékenysége, a tervezett fejlesztések, bányabővítések ismertetése
Szlabóczky Pál: A nyékládházi bányatavak limnogeológiai viszonyai
Szabó Károly: A bánya létesítményeinek bemutatása
további információk:
A bányalátogatásra előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezni lehet szeptember 12-ig (hétfő) Asbóthné Germán Erzsébetnél, a Borsodi
Területi Szervezet titkáránál:
 06-46/516-600/18-063 vagy 06-30/532-0351
 asbothne.german.erzsebet@emvizig.hu .
A jelentkezéskor kérjük közölni, hogyan kíván a helyszínre utazni (saját kocsi, más kocsija),
valamint saját kocsi esetén azt is, tud-e valakit magával vinni (szabad helyek).
Találkozás a helyszínen a bányaüzem irodaépülete előtt.
***
Szeptember 11. Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztály előadóülése
előadók és előadáscímek:
Varga György (OVF) – Kravinszkaja Gabriella (KÖDUVIZIG): A Balaton vízháztartásának alakulása az aktuális adatok alapján
Magyarics András (OVF): A Balaton 2014. évi vízkár-eseményeinek értékelése, és a tó
szabályozási vízszintjeinek módosítására vonatkozó kezdeményezés
Simonics László (KÖDUVIZIG): A Velencei tó vízjárása és vízpótlási lehetőségei
Bőr Ferenc (ÉDUVIZIG): A Fertő-tó vízkészletének sokévi alakulása közepes és szélsőséges vízjárási helyzetekben; a tó vízszintjének szabályozása
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Szeptember 11. Balneotechnikai Szakosztály rendezvénye
napirend:
1.
Beszámoló a 34. Országos Vándorgyűlésről és a Balneotechnikai Szekcióban elhangzott előadásokról
2.
Tájékoztatás a balneotechnikát érintő jogszabályváltozásokról
3.
Jelölő Bizottság megválasztása
(Az idei szakosztályi vezetőségválasztást előreláthatóan novemberben tartjuk.
Ehhez kérjük ezúton is a tisztelt kollégák, szakosztályi tagok aktív közreműködését.)
4.
Kerekasztal-megbeszélés a Szakosztály jövő évi munkájáról.
Az ülésre minden szakosztályi tagot várunk.
***
Szeptember 17. Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet és a Vízellátási
Szakosztály közös előadóülése
előadáscímek és rövid tartalom:
Béres Richárd (Interex–WAGA): Eszközök a jogtalan vízvételezés megakadályozására
Az Interex-WAGA Kft. két évtizede partnere a víziközmű-szolgáltatóknak a jogtalan vízvételezések megakadályozásában innovatív plomba és golyóscsap megoldásokkal. Hol tartanak a fejlesztések? Hogyan támogatja az üzemeltetői dokumentálás a jogtalan vízvételezést megakadályozó eszközök hatékony alkalmazását?
Ráb Attila (Arad Hungária Kft.): Kártyás közkút, mint a visszaélések elleni eszköz
Az ARAD Hungária Kft. 1989 óta a víziközmű-piac egyik meghatározó szereplője.
Célja, hogy partnerei számára minőségi termékeket és megoldásokat, az aktuális
problémákra válaszokat adjon. Az előadás a higiéniai minimum kezelésére is alkalmas előrefizetéses vízmérőkre épülő kártyás közkútról, és annak fejlesztése
folyamán felmerülő kérdésekről szól.
Az előadásokat követően kerül sor a Vízellátási Szakosztály vezetőségválasztását
előkészítő Jelölő Bizottság megválasztására.
***
Szeptember 17. Békés megyei Területi Szervezet előadóülése
témavázlat:
Befejezéséhez közeledik Békéscsabán az ország egyik legmodernebb szennyvíztisztító
telepének megvalósítása. A KEOP-1.2.0/2F pályázati konstrukcióban történt kivitelezés
eredményeként a szennyvíztisztító telep teljesen megújult. A beruházás eredményeként
világszínvonalú technológiák segítségével valósul meg a szennyvíz tisztítása, a szennyvíziszap kezelése, komposztálása és az iszapból kinyerhető biogáz hasznosítása.
A beérkező szennyvizek hazai és nemzetközi előírásoknak is megfelelő tisztítása a szerves anyag eltávolításán túl a biológiai foszfor- és nitrogén-eltávolítást is szolgálja. A
technológia további előnye a rugalmasság, így a tisztítás hatásfoka a változó terhelések
esetén is stabil marad. Az új tisztítási rendszer nemcsak hatékony, hanem energiatakarékos is.
4

előadáscímek:
1.
A Békéscsaba Megyei Jogú Város Szennyvíztisztításának és Csatornázásának
Fejlesztése projekt megvalósítása, különös tekintettel a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére
2.
A korszerűsített szennyvíztisztító telep próbaüzemének első tapasztalatai
további információk:
Kérjük, hogy a részvételi szándékot legkésőbb szeptember 12-ig a reti.laszlo@kovizig.hu
e-mail címre, vagy a 06 66 526 400/22144 mellék telefonszámra (Varga Andrea) visszajelezni szíveskedjenek!
Az előadóülésen kerül sor a Békés megyei Területi Szervezet vezetőségválasztásával
kapcsolatos jelölőbizottság megválasztására.
***
Szeptember 23. Környezetvédelmi Szakosztály előadóülése
előadók és előadáscímek:
Csányi Béla: A harmadik nemzetközi Duna expedíció mindennapjai és tanulságai
a tudományos vezető szemével
Zsuga Katalin: Duna és mellékvizei zooplankton közössége
Szekeres József, Csányi Béla: Vízi makroszkópikus gerinctelenek vizsgálata a
harmadik nemzetközi Duna-expedíción
Szalóky Zoltán, György Ágnes Irma: Halfaunisztikai vizsgálatok a harmadik
nemzetközi Duna-expedíción
***
Szeptember 24. Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezet rendezvénye
előadók és előadáscímek:
Bökönyi Zsolt: Integrált műszaki Irányítási Rendszer bevezetésének
tapasztalatai a Hajdúvíz Zrt-nél
Bordás Csaba: A Vízgazdálkodási Társulatok jelene és jövője a TIVIZIG működési területén
Előadások rövid ismertetése:
Bökönyi Zsolt:
-

Rövid bemutatkozás
Swot analízis a HBÖV Zrt.-re
Cél meghatározás
Nézzünk szét a környeztünkben: Mások hogy csinálják?
A feladataink előzetes felmérése
Pályázati lehetőségek vizsgálata
A műszaki tartalom összeállítása
Pályázat lefolyása
Az eredményhirdetést követő változások
5

-

Feladatok, erőforrások ütemezése
Eszközbeszerzések versenyeztetése, eszközbeszerzés
Feladatok újraütemezése
Wifi gerinc kiépítés (víztornyok használati megállapodások tulajdonossal, engedélyek, eszközök felszerelése, stb.)
Egységes követelményrendszerek kidolgozása és ezek alkalmazása a rekonstrukciós projektekben (irányítástechnikai, térinformatikai szempontok)
Változáskövetések térinformatikai célok megváltozása, jogszabályi követelményekhez igazodás
Térinformatikai eszközök megversenyeztetése, beszerzése (geodéziai műszer,
Plotter-szkenner, Autocad licencek)
Szoftveres előkészületek (virtuális szerver, SQL szerver, VPN kapcsolat, stb.)
IMIR modulok struktúráinak kialakítása, felhasználó-kezelő kialakítás
MTA adatfeltöltés megkezdése, adatbekérések
Kapacitás problémák miatt ütemterv és határidő módosítások
Modulok tesztelése és folyamatos fejlesztése (Labor, energetika, MTA, munkalap, üzemeltetés modul)
Meddig jutottunk és mi vár még ránk?
Az eddig megvalósult modulok rövid, online bemutatója
Kérdések-válaszok

Bordás Csaba:
Előzmények:
Vízgazdálkodási társulat = vízitársulat és víziközmű társulat
Történeti áttekintés:
- Előzmények és az 1807. évi XVII. tc. megjelenése
- A Tiszavölgyi Társulat előzményei és kezdetei
- A szegedi árvíz és a vízjogi törvény megszületése
- A társulati mozgalom kiteljesedése
- A társulatok államosítása majdan újjászületése
- A rendszerváltás és a társulati mozgalom átalakulása, az 1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodásról.
A vízitársulatok jelene:
- Az önálló vízitársulati törvény 2009. évi megszületése
- A TIVIZIG működési területének vízitársulatai
- A vízitársulati törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény módosításai és annak hatásai a társulatokra.
A vízitársulatok jövője:
A társulatok átalakulása, megszűnése. Útkeresés
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Szeptember 26. DMRV Üzemi Szervezet rendezvénye
program:
9:00 – 9:30 Jelölő Bizottság választása
9:30 – 14:00 GRUNDFOS szeminárium
előadáscímek és témavázlatok:
Ivóvízellátás területén alkalmazott szivattyúk kiválasztása és üzemeltetése
Fúrt kutak és a búvárszivattyúk beépítési körülményei, kiválasztásra visszavezethető szivattyúkárosodások
Búvárszivattyúk indítási módjainak összehasonlítása a villamos- és a hidraulikai
rendszer tekintetében
Fordulatszám szabályozás előnyei és korlátai, beállítási hibák
Komplett nyomásfokozó berendezések kiválasztása
Terhelés-megosztás több szivattyúra
Kiválasztásra visszavezethető szabályozási problémák, lengések, kavitáció, stb.
Korszerű gépészeti- és villamos megoldások, az EuP szabályozás hatásai
Szívóképesség, illetve szívóüzemi gépészeti kialakítás
Közterületi szennyvízátemelőkben alkalmazott szivattyúk kiválasztása, üzemeltetése
Közterületi szennyvízátemelők méretezése, gépészeti kialakítása
Akna mérete és geometriája
Szívótér kialakítása száraz és nedves beépítés esetén, kritikus áramlási sebességek
Ki- és bekapcsolási szintek meghatározása
Aknafenék kialakítása, ülepedések megelőzése
Járókerék típusok összehasonlítása
Fordulatszám-szabályozás korlátai, energia-megtakarítási lehetőségek
Modern irányítástechnika a szennyvízelvezetés és az ivóvízellátás területén
Szivattyúk szabályozásával kapcsolatos elméleti alapok
Különböző szabályozási módok alkalmazása elméletben és gyakorlatban
Professzionális vízellátás területén alkalmazott egyedi vezérlési megoldások
Energiahatékonyság növelése ivóvizes szivattyúknál; gyakorlati példák
Szennyvízszivattyúk szabályozási lehetőségei
Mérőeszközök szakszerű beépítése
Szennyvízszivattyúk védelme
Professzionális szennyvízelvezetés területén alkalmazott egyedi vezérlési megoldások
Dugulás-elhárítás, kiülepedések megelőzése irányítástechnikai megoldások
Energia-optimalizálás
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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 a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karán (9200 Mosonmagyaróvár Vár 2.)
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 kötöttük meg, jelentkezni lehetett
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 2014. szeptember 5-ig még lehet jelentkezni az itt mellékelt,
vagy a társasági honlapon levő egyoldalas jelentkezési lap, valamint a dolgozat/poszter
digitális anyagának elektronikus levélben történő beküldésével a következő címre:
edit@hidrologia.hu.
A kiállításra kerülő 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 is 2014. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az itt mellékelt, vagy a társasági honlapon levő kétoldalas jelentkezési lap beküldésével.
Az Ifjúsági Napok megnyitóját 2014. szeptember 18-án 10 órakor tartjuk, de már szeptember 17-ére is lehet 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
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2014. szeptember 5.

JELENTKEZÉSI LAP
A Magyar Hidrológiai Társaság által 2014. szeptember 18-19. között rendezendő
XXI. Ifjúsági Napokra dolgozattal / poszterrel
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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Magyar Hidrológiai Társaság
1091 Budapest, Üllői út 25.
 (1) 201-7655
 edit@hidrologia.hu

Beküldési határidő:
2014. szeptember 5.

JELENTKEZÉSI LAP
a 2014. szeptember 18. és 19. között megrendezendő XXI. Ifjúsági Napokra
Helyszín: 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. NYME MEK
Név: ..............................................................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................................
Telefonszám:…………………………..E-mail cím:…………..……………………………...
Munkahely/iskola megnevezése, címe, irányítószáma: ...............................................................
.......................................................................................................................................................
Számlafizető neve, címe: .............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Az eddigi gyakorlattól eltérően a szállásköltséget minden résztvevő EGYÉNILEG fizeti.
Így olcsóbb a szállásköltség (18% ÁFA) mintha az MHT Titkársága intézné a számlázást (27% ÁFA).

Kérjük a résztvevőeket, hogy a szállásköltség kiegyenlítésére megfelelő mennyiségű
készpénzt ill. bankkártyát hozzanak magukkal!
Szállás kollégiumban (gazdaszhotel.hu/kollegium) — reggeli NÉLKÜL:
1 ágyas szobában

3 850 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 17.

2 ágyas szobában

3 000 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 17.

3 ágyas szobában

2 750 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 17.

□
□
□

IX. 18.
IX. 18.
IX. 18.

□
□
□

Fizetési mód: készpénzzel
Szobatárs:………………………………………………………………………………….
Szállás ****Lajta Park Hotelben (www.hotellajtapark.hu):
1 ágyas szobában

16 700 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 17.

2 ágyas szobában

10 100 Ft/fő/nap – bruttó ár

IX. 17.

□
□

IX. 18.
IX. 18.

□
□

Fizetési mód: készpénzzel, bankkártyával
Szobatárs:………………………………………………………………………………….
NEM kérek szállást:

□
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Az alábbi költségeket kérem számlázni:
Regisztrációs díj:
MHT tag, középiskolás

díjmentes

MHT tag, felsőoktatásban nappali tagozatos hallgató

3 000 Ft/fő + 27% ÁFA

MHT 35 év alatti rendes tag

4 000 Ft/fő + 27% ÁFA

MHT 35 év feletti rendes tag

5 000 Ft/fő + 27% ÁFA

nem MHT tag

9 000 Ft/fő + 27% ÁFA

Étkezés:
reggeli (kollégiumi szálláshoz): 700 Ft/fő/nap + 27% ÁFA
Sajt, gépsonka, vaj, kenőmájas, friss zsemle, citromos tea
Szalonnás rántotta, friss zsemle, citromos tea

IX.18.

ebéd:

2 300 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

IX.18.

vacsora:

2 300 Ft/fő/nap + 27% ÁFA

IX.17.

□
□
□
□
□

szeptember 18-i baráti találkozó:
2 600 Ft/fő + 27% ÁFA
Marhapörkölt galuskával és házi vegyes savanyúsággal, kenyérrel
Erdei gombapaprikás galuskával és házi vegyes savanyúsággal, kenyérrel
Fogadó ital: a Ház pálinkájából 2 cl
Desszert: 1 szelet házi sütemény
Egy választható ital: 1 pohár sör vagy 1 pohár bor vagy 1 pohár üdítő

IX. 19.

IX. 19.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

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-mail címen, legkésőbb a konferencia előtt 10 nappal. Ezt követően nem áll módunkban visszatéríteni 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).

............................... 2014. ........................
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..................................................
(aláírás)

ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK
TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI
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 lehetett jelentkezni szóbeli vagy poszter előadással július 31-ig.
A részvételre való jelentkezés határideje augusztus 31-e volt.
A 35 év alatti fiatal szerzők prezentációi közül 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.
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 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 az MHT (www.hidrologia.hu) honlapján elérhető.
Szervezőbizottság
Hidrológus Szilveszter
A hidrológusok hagyományos találkozóját Társaságunk ebben az évben
november 8-án, szombaton
rendezi, a Park Hotel Flamenco-ban (Budapest, XI. Tas vezér utca 3-7), a Feneketlen tónál, melyre szeretettel meghívja és várja kedves tagtársainkat.
Jelentkezni lehet október 20-ig társaságunk honlapján, vagy az itt mellékelt jelentkezési
lap kitöltésével és beküldésével.
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Beküldendő: Magyar Hidrológiai Társaság
Beküldési határidő:
1091 Budapest, Üllői út 25.
2014. október 20.
 (1) 201-7655,  (1) 202-7244
 edit@hidrologia.hu
JELENTKEZÉSI LAP
Bejelentem részvételemet a 2014. november 08-i
HIDROLÓGUS SZILVESZTER-re
Név: ......................................................................................................................................
Számlázási cím: ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Telefon:………………….Mobil: ………………E-mai:………………………………………….
Az igényelt belépőjegyek száma:

(7.874 Ft/fő + 27% ÁFA)

............fő

„A” menü
Sütőtök krémleves, fűszeres túrógombóccal, tökmagolajjal
Sertésszűz spíz saltimbocca, tejszínes zsályával,
bazsalikomos paradicsomos jázmin rizzsel, grillezett zöldségekkel
Csokoládés gesztenye alagút, konyakos meggy coulis-val

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

„B” menü
Serrano sonka rózsák, szárított paradicsomtatárral és pirított baguette-tel
Csirkemell fetás zöldfűszeres sajtkrémmel csőben sütve,
parajos polenta ágyon, serpenyőben, pirított zöldségekkel
Málnás túrótorta, cointreau-s narancsmártással

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

Szállás foglalás (november 08-ára), mely tartalmazza a 18% ÁFA-t és 400 Ft/fő/éj idegenforgalmi adót:
egyágyas szoba reggelivel:
17.900,- Ft / fő
............fő
kétágyas szoba reggelivel*:
9.950,- Ft / fő
............fő
*szobatárs:………………………………………………………………………………
Az eddigi gyakorlattól eltérően a szállásköltséget minden résztvevő EGYÉNILEG fizeti
Így olcsóbb a szállásköltség (18% ÁFA) mintha az MHT Titkársága intézné a számlázást (27% ÁFA).
Kérjük a résztvevőeket, 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
2014.09.07-10.

Víz-újrahasznosítás
www.watereuse.org/symposium29

2014.09.10-12.

Belvízi hajózási konferencia
http://eiwn.vrht.bme.hu

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.

Dallas
(USA - Texas)
Budapest

Adelaide
(Ausztrália)

2014.10.13-17.

Dunai országok hidrológiai konferenciája
www.danubeconference.org
Árvízi kockázatkezelés
www.brownfieldbriefing.com/events/floodrisk-management
Városi záporvizek kezelése
www.stormwater2014.com.au

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.

London
(Anglia)

2014.10.1.

Brüsszel
(Belgium)

2014.11.17-19.

Patra
(Görögország)

2014.11.26-28.

Víz, szennyvíz, környezet monitoring
http://atnd.it/6117-0
Víz a városokban – EWA konferencia
www.ewa-online.eu/calendardetail/events/10ewabrussels.html
Öntözés, lecsapolás tájképi hatásai
http://irla2014.irrigation-management.eu

Cancún
(Mexikó)

2014.03.9-12.

Sivatagosodás és aszály elleni küzdelem
http://3sc.unccd.int

Sharm El Sheikh
(Egyiptom)

2015.03.12-14.

Nemzetközi víztechnológiai konferencia
http://iwtc.info

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

Nevsehir
(Törökország)

2015.05.20-23.

Építő- és környezetmérnökök konferenciája
www.icocee.org

Edinburgh
(Skócia)

2015.05.25-29.

XV. IWRA kongresszus
www.worldwatercongress.com

Athén
(Görögország)

2015.07.13-16.

Nemzetközi vízügyi konferencia
www.atiner.gr/water.htm
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BESZÁMOLÓK
TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI
Évi rendes közgyűlés
Társaságunk május 27-én tartotta közgyűlését a Károli Gáspár Egyetem dísztermében.
Dr. Szlávik Lajos elnöki megnyitója és a napirend elfogadása után Litauszki István, a
Szeniorok Tanácsának elnöke és Dénes Mária Magdolna titkár emlékezett a legutóbbi
közgyűlés óta elhunyt tagtársainkra.
Dr. Szlávik Lajos elnök kiegészítő megjegyzéseket tett a Társaság 2013. évi munkájáról
készült elnökségi beszámoló, a közhasznúsági jelentés és mérleg, valamint a 2014. évi
pénzügy terv írásban kiküldött anyagához, és kérte azok elfogadását. Az ezekkel kapcsolatos felügyelőbizottsági véleményt Pesel Antal elnök ismertette, Korompay András a
Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke pedig bejelentette, hogy a 2013. évi közgyűlés óta fegyelmi és etikai ügyet nem tárgyaltak.
Hozzászólás, kérdés nem volt. A közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
1/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A 2013. évről szóló közhasznúsági jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
2/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A 2013. évről készült mérleget a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
3/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A 2014. évi pénzügyi tervet a közgyűlés
egyhangúlag elfogadja.
4/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A Felügyelő Bizottság jelentését a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
5/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A Fegyelmi és Etikai Bizottság jelentését a
közgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Dr. Szlávik Lajos elnök tájékoztatta az elnökségi ülést, hogy a Társaság Alapszabályát — a
közhasznú szervezetként történő működés megtartása érdekében — a hatályos civiljogi szabályok előírásai szerint ki kell egészíteni. A kiegészítések ismertetése után a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A Magyar Hidrológia Társaság Alapszabályát a módosításokkal egységes szerkezetben a közgyűlés egyhangúlag a mai
nappal elfogadja, és azt jogérvényesnek tekinti.
Dr. Szlávik Lajos elnök arról tájékoztatja a közgyűlést, hogy Kling Zoltán főtitkár 2014.
május 7-vel lemondott főtitkári tisztségéről. Az új főtitkárt az Alapszabály értelmében a
lemondást követő közgyűlésen, titkos szavazással kell megválasztani. A szabályok ismertetése után lebonyolított szavazás az alábbi eredményt hozta:
7/2014.(05.27.) sz. közgyűlési határozat: A Magyar Hidrológiai Társaság főtitkári
tisztségének betöltésére a közgyűlés titkos szavazással, 82 igen és egy nem
szavazattal Gampel Tamást választotta meg .
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Szabó Mátyás, a Kitüntetések Bizottságának elnöke ismertette a 2014. évi társasági elismerésekre vonatkozó elnökségi határozatot (l: júniusi szám 16. oldal), méltatta a díjazottakat,
az elnök pedig átadta a kitüntetéseket.
Dr. Domokos Miklós, a Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Bírálóbizottság elnöke ismertette a Bizottság döntését (l: júniusi szám 15. oldal), az elnök pedig átadta a díjakat.
Dr. Szlávik Lajos elnök megköszönte a jelenlévők részvételét, valamint a Jelölő- és a Szavazatszámláló Bizottság közreműködését a főtitkár-választás sikeres lebonyolításában.
Hydrologia Hungarica Alapítvány kuratóriumi ülése
Társaságunk Alapítványának Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága 2014. május 27-i ülésén:
 elfogadta az Alapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentését,
 megtárgyalta az Alapítvány vagyoni és pénzügyi helyzetét,
 tájékoztatást kapott a Alapító Okiratnak az alapító által a civil törvény előírásai szerint
végrehajtott módosításáról,
 foglalkozott a filmdigitalizálás eredményeivel és a 2014. évi alapítványi pályázattal
(lásd 19. oldal).

TÁRSASÁGUNK 2014. ÉVI TISZTÚJÍTÁSÁNAK HÍREI
DRV Zrt. Üzemi Szervezetének közleménye
A DRV Zrt. Üzemi Szervezete 2014. április 23-án az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 84/501-076,  lugosi.ramona@drv.hu
 tagok: Gergelics Gergő  84/501-000,  gergelics.gergo@drv.hu
Szitás Tamás  84/501-000,  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.
Limnológiai Szakosztály közleménye
A Limnológiai Szakosztály 2014. április 28-án az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 27/345-023,  kriska.gyorgy@okologia.mta.hu
 tagok: Dr. Kelemenné Dr. Szilágyi Enikő  56/501-940,  eniko.szilagyi@gmail.com
Nagy László Zsolt  62/553-060,  nagylaszlo@atvktvf.kvvm.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Szakosztály tagjainak ajánlásait.
Vízgazdálkodási Szakosztály közleménye
A Vízgazdálkodási Szakosztály 2014. május 21-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 30/676-6604,  tamas.gampel@gmail.com
 tagok: Tóth Tünde  1/225-4400,  toth.tunde@ovf.hu
Barla Roland  1/225-4400,  rbarla@neki.gov.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Szakosztály tagjainak ajánlásait.
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Baranya megyei Területi Szervezet közleménye
A Baranya megyei Területi Szervezet 2014. május 21-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 72/506-356,  horvath.gabor@ddvizig.hu
 tagok: Tóth Mihály  72/513-360,  tmhidro@tmhidro.hu
Kvéder László 
-4883,  laszlo.kveder@gmail.com
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet közleménye
A Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezet 2014. május 28-án választott jelölőbizottságot:
 elnök:
 30/640-6651,  varga.gyorgy.peter@edvrt.hu
 tagok: Répássyné Fridrich Tünde  30/690-9268,  fridrich.tunde@edvrt.hu
Szoboszlai Zoltánné  30/409-2788,  szoboszlai.zoltanne@edvrt.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Közép-Duna-völgyi Területi Szervezet közleménye
A Közép-Duna-völgyi Területi Szervezet 2014. június 3-án az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 30/999-8622,  fejerla@gmail.com
 tagok: Szakács Zsuzsanna  30/ 678-3724,  szakacs.zsuzsanna@kdvvizig.hu
Dr. Zsuffa István  30/ 973-6620,  izsuffa66@gmail.com
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet közleménye
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet 2014. június 5-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 42/502-209, 30/464-5446,  szamosf@fetivizig.hu
 tagok: Szalkayné Paulik Aliz  42/502-200/17024,  szalkaynepa@fetivizig.hu
Luczáné Madai Zsuzsa  42/502-200/17023,  luczanemzs@fetivizig.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály közleménye
A Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály 2014. június 10-én választott jelölőbizottságot:
 elnök: Vaszilievits 30/279-0597,  rozvaczy.judit@t-online.hu
 tagok: Takács Istvánné  30/428-7032
Kovács Józsefné  30/407-290,  irenkovacs46@gmail.com
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Szakosztály tagjainak ajánlásait.
Soproni Területi Szervezet közleménye
A Soproni Területi Szervezet 2014. június 24-én az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 99/519-274,  hadfi.jeno@sopviz.hu
 tagok: Hargitai László  99/334-148,  hargitai.laszlo@invitel.hu
Mészáros Imre  99/519-283,  meszaros.imre@sopviz.hu
Regényi Tamásné  99/519-218,  regenyi.tamasne@sopviz.hu
Vargáné Korompay Dóra 
-125,  vargane.korompay.dora@sopronph.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
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Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet közleménye
A Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet 2014. június 25-én választott jelölőbizottságot:
 elnök:
 30/374-2181,  gyiran.istvan@aduvizig.hu
 tagok: Mórocza Ágnes  30/269-0432,  moroczaa@gmail.com
Takó Gábor  20/319-4592,  tako.gabor@kiskunviz.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Borsodi Területi Szervezet közleménye
A Borsodi Területi Szervezet 2014. június 26-án az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 30/475-5490,  sallaif51@freemail.hu
 tagok: Halászné Bartus Katalin  30/351-6971,  katalin.halaszne@emikofe.kvvm.hu
Horányiné Csiszár Gabriella  30/228-3392,  horanyine@miviz.hu
Vojtilláné Szabó Zsuzsanna 
-8440,
 vojtillane.szabo.zsuzsanna@emvizig.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Területi Szervezet tagjainak ajánlásait.
Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztály közleménye
A Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztály 2014. július 2-án választott jelölőbizottságot:
 elnök:
 30/540-8061,  olah39@t-online.hu
 tagok: Kassai Zsófia  20/340-4067,  kassaizs@fcsm.hu
Szalay Gergő  20/358-4257,  szalayg@fcsm.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Szakosztály tagjainak ajánlásait.
Hidrogeológiai Szakosztály közleménye
A Hidrogeológiai Szakosztály 2014. július 3-án az alábbi jelölőbizottságot választotta:
 elnök:
 30/680-9626,  bela.hernadi@mert.hu
 tagok: Kun Éva  1/361-4341,  kuneva@freemail.hu
Tóth Mária  34/311-766,  toth.maria@edvrt.hu
A jelölőbizottság megkezdte munkáját, és várja a Szakosztály tagjainak ajánlásait.
TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI
XXXII. Országos Vándorgyűlés Szegeden
Társaságunk 2014. július 2. és 4. között, a Szegedi Tudomány Egyetemen rendezte meg a
XXXII. Országos Vándorgyűlését.
A nyitó plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos elnök megnyitója után Kling Zoltán a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkárságának főosztályvezetője
üdvözölte a Vándorgyűlés résztvevőit. A házigazdák nevében prof. dr. Szabó Gábor, a
Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntötte a megjelenteket. Reich Gyula, a Magyar
Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnöke a társszervezetek nevében mondott köszöntőt, és tájékoztatást adott a megváltozott továbbképzési rendszer jelenlegi gyakorlatáról. Kurdi Viktor alelnök a MAVÍZ nevében üdvözölte a résztvevőket,
dr. Kozák Péter az MHT Szegedi Területi Szervezet elnöke pedig házigazdaként köszöntötte a megjelenteket.
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A köszöntők után a résztvevők meghallgatták dr. Váradi Józsefnek, a Vízügyi Tudományos Tanács elnökének „Súlypontok a hazai vízgazdálkodás fejlesztésében” című előadását
és dr. Kozák Péter vízügyi igazgató tájékoztatóját az alsó-tiszai vízgyűjtők sajátosságairól.
A plenáris ülés filmvetítéssel zárult; Mosonyi Szabolcs „Vad Szigetköz – A szárazföldi
delta” című filmje a Szigetköz élővilágába nyújtott betekintést.
A hagyományoknak megfelelően a résztvevők július 2-án és 3-án termék- és cégbemutató
kiállítás keretében ismerhették meg az Aqua Construct Zrt., az Aqua Regia Kft., a DHI
Hungary Kft., a SNART Kft., valamint a Vándorgyűlés megrendezését főtámogatóként
segítő Hauraton Kft. tevékenységét.
A Vándorgyűlésnek 342 regisztrált résztvevője volt, akik tizenegy szekcióban összesen
135 előadást hallgathattak meg.
A résztvevők a regisztráció során megkapták az előzetesen beküldött dolgozatokat és prezentációkat tartalmazó CD-t. A helyszínen bemutatott és leadott prezentációk anyaga a
Társaság honlapján megtekinthető.
A vízügyi szolgálat szakmai vezetése számára megfogalmazott hagyományos ajánlások
véglegesítése jelenleg is folyik, annak eredményét az októberi Hírekben és a Társaság
Honlapján tesszük közzé.
A záró plenáris ülésen dr. Szlávik Lajos elnök rövid áttekintést adott a konferenciáról,
majd a Nyugat-dunántúli Területi Szervezetünk elnöke, Nádor István meghívta Társaságunk tagságát Szombathelyre, a 2015. évi, XXXIII. Országos Vándorgyűlésre.
A résztvevők július 3-án megnézhették az esti fényben pompázó szegedi belvárost, 4-én
pedig egy szakmai tanulmányút során a szegedi partfal-korszerűsítés kivitelezési munkáit,
a Szent István téren Magyarország legrégebbi vasbeton víztornyát, valamint a felújított
Tápéi szivattyútelepet.
Kihelyezett előadóülés Sopronhorpácson
Soproni Területi Szervezetünk a június 24-i előadóülés előtt megválasztotta a 2014 évi
tisztújítást előkészítő jelölőbizottság tagjait (l: 16. oldal).
Az ezt követő előadások tárgya a helyi állateledel-gyár szennyvizének magas KOI értéke
miatt történt beavatkozások ismertetése és a próbaüzemi eredmények értékelése volt.
Bevezetésként Horváth Bálint, a Pureco Kft. ügyvezető-igazgatója ismertette a 2006-ban
alakult Kft. tevékenységét, mely elsősorban a csapadékvíz elvezetés, a szennyvízelvezetés –tisztítás és az ivóvíz létesítményeire terjed ki. Referencia munkáik közül stadionok, a budapesti reptér és néhány nagyüzem csapadékvíz elvezetését, valamint az általuk
használt kőagyag csövek időállóságát emelte ki.
A Pet-Hungária helyi üzeménél alkalmazott szennyvíztisztítási technológiáról, a kivitelezésről és a próbaüzem eredményeiről Tóth András, a Kft technológusa tartott részletes
beszámolót. A technológia különlegessége a flotációs előülepítés, ami — a próbaüzem tanúsága szerint — önmagában is biztosítja a kibocsátott szennyvízre előírt KOI értéket, és amit
biztonságból, valamint a várható bővítések okán kibővítettek egy biológiai lépcsővel is.
Németh Kálmán
a Területi Szervezet alelnöke
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FELHÍVÁSOK
HYDROLOGIA HUNGARICA ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI 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 ebben az
évben is várja az alapítványi célok megvalósítását szolgáló pályázatokat.
Az alapítványi célok elolvashatók a Társaság honlapján (www.hidrologia.hu), a HHA
módosított alapító okiratának 4.1 pontjában, a 2014. évi 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), valamint egyéni és jogi tagjai vehetnek részt, a pályázat
keretében megvalósuló közhasznú szolgáltatások eredményéből azonban a Társaság tagjain kívül mások is részesülhetnek.
A pályázatokat 2013. október 31-ig lehet benyújtani elektronikus formában a Társaság
honlapján (www.hidrologia.hu) található pályázati űrlap felhasználásával.
Eredményhirdetés: 2014. november 15.
Az eredményesen pályázókkal a HHA támogatási szerződést köt.
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LAMPL HUGÓ PÁLYÁZAT
A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága pályázati
felhívást tett közzé a Hivatalos Értesítő 2014. évi 37. számában a
2015. évi Lampl Hugó Emlékplakett
elnyerésére, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személyek részére.
A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:
– A pályázat benyújtójának neve
– Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal
terjedelemben
– Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát
– Részletes helyszínrajz a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével
– Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges –, amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való
csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat
– A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről
– Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag-, energia- és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel
– Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem
működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
– A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse A/4 méretre hajtogatva
– A pályázat nyelve magyar, és mindegyik dokumentumrészt aláírással kell ellátni.
A pályázatok benyújtásának, illetőleg postai feladásának a határideje 2014. november 15.
A pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján egy szakmai kuratórium értékeli a 37/2012.(VIII.2.) BM
rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai alapján.
A döntést a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza, az emlékplakett átadására pedig a Víz Világnapján — 2015. március 22-én — kerül sor.
ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZAT
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, az Építéstudományi Egyesület és az
Építőipari Mesterdíj Alapítvány valamint a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar
Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség, a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata, a Magyar Művészeti
Akadémia Építőművész Tagozata és a Közműtechnológiákért Egyesület meghirdette a
2014 évi Építőipari Nívódíj
pályázatot, melyen tizenegy kategóriába sorolható építménnyel lehet részt venni. Ezek
egyike a környezetvédelmi és vízügyi létesítmények kategóriája.
Részletes tájékoztatás a www.mesterdij.hu/nivodij.php honlapon.
Beadási határidő: 2014. szeptember 19.
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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 KÖNYV
A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat Fürdő és Uszodalétesítmények Szakosztályának gondozásában, dr. Ákoshegyi György tagtársunk szerkesztésében, megjelent a
Magánmedencék tervezési és építési alapkövetelményei
című kiadvány, mely a szakterületen tevékenykedő mérnököknek segít eligazodni a vonatkozó alapismeretek, alapkövetelmények, szabványok, jogszabályok sajátos világában.
A szépen illusztrált szakkönyv gazdag tartalmáról tájékoztatnak az alábbi fejezetcímek:
Medenceszerkezetek — Medenceburkolatok — Medencehidraulika, medencék csövezése
Medencék vízforgatása, vegyszerezése, szennyvízkezelése és –elvezetése
Gépházak kialakítása, gépházi berendezések — Medencevíz fűtése
Medence elektromos rendszere, világítás — Medence takarások és lefedések
Medencék élményelemei, pezsgőfürdők — Zárt medenceterek szellőztetése, párátlanítása, fűtése
Beszerezhető 1890 Ft-ért a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. irodájában (Bp. IX. Angyal u. 1-3.).
ÚJ CIKKEK
Néhány érdekes cikk a Titkárságunkhoz érkezett lapokból:
Danube Watch — a Nemzetközi Duna-védő Bizottság (ICPDR) lapja (2014/2)
 Kirstie Shepherd: A Duna vízgyűjtő 2014 évi rendkívüli árvizei
 Benedikt Mandl: Határokon átívelő küzdelem a Duna árvizeivel
 Igor Liska: Készül a Duna első árvízi kockázatkezelési terve
 Siposs Viktória: Egy sziget megmentése a Duna magyarországi alsó szakaszán
 Konstantin Ivanov: Együttműködés a Duna ártéri vizenyős területeinek visszaállítására
Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft — az Osztrák Víz- és Hulladékgazdálkodási
Szövetség lapja (2014. 5-6)
 Ch. Hauer: Ökohidraulika — a vízügyi EU irányelvek összehangolt alkalmazása
 Ch. Hauer et al: Ökohidraulika és élőhely-modellezés morfodinamikai szempontjai
 P. Holzapfel et al.: Élőhely-modellezés alkalmazása vízerő-hasznosítás esetén a
csúcs- és a mederben hagyandó kisvízhozam meghatározására
 St. Jocham et al.: Hidraulikai- és élőhely-modellezés nagy pontosságú batimetrikus adatai
Vízmű Panoráma — a Magyar Víziközmű Szövetség lapja
2014/3
 dr. Bánhidy Péter: A Heves megyei Vízmű Zrt. 20 éve
 dr. Borsányi M., Szebényiné Vincze B.: Útmutató a vízellátó rendszerek ivóvízbiztonság-irányító rendszerének ésszerű kialakításához
 Várszegi Csaba: Mit kell és mit lehet tenni az azbesztcement anyagú ivóvíznyomócsövekkel
 Tomosi Károly: Kis- és közepes méretű települési szennyvíztisztító telepek fejlesztésének tapasztalatai
 Kakuk A., Bedegi T.: Víziközmű-rekonstrukció Érden
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2014/4
 Krenner Róbert: Megújuló energiák alkalmazási lehetőségei
 Diós Zsolt: A változásban nem csak akrízist, de a szakma előtt álló lehetőségeket is
fel kell ismerni — avagy integrációs folyamat az Alföldön
 Homola Anett: Mit tudhatunk meg a fajlagos mutatókból? — és miért vezethetnek félre?
 Pintér Anett Rita: Biológiai ivóvíz-tisztítási kísérlet a balatonszéplaki felszíni vízműben
 Fülöp Roland: Rekonstrukció-tervezés a Gördülő Fejlesztési Tervek szellemében
 dr. H. Schonlau, dr. H. Rubach: Vízmérők a próbapadon — megfelelnek-e a kor elvárásainak az előírt hitelesítési időszakok?
 dr. Gayer József: Tatai diákok a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj döntőjében
Vízpart — az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja (2014/1-2)
 Frank Szabolcs: Befejeződött Csongrád árvízvédelmi fejlesztése
 Borza Tibor, Sári Csaba: Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon
 Priváczkiné Hajdú Zsuzsanna: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálata 2014-2015
 Zsóri Edit: XXXII. Országos MHT Vándorgyűlés Szegeden

ÚJ JOGSZABÁLYOK
2014:XX. tv.

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Hivatalos Értesítő 2014/28 (V.30.) A Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötők kikötőrendjének megállapításáról
2014:XXI. tv.

Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

10/2014.(VI.13.) BM ut.

Belügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról szóló 38/2013. (XII. 31.) BM utasítás
módosításáról

1349/2014.(VI.24.) Korm. h.

Az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés
Lentiben” című) projekt akciótervi nevesítéséről és
támogatásának jóváhagyásáról

157/2014.(VI.30.) Korm. r.

A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2011.(VIII.24.)
Korm. rendelet módosításáról

1361/2014.(VI.30.) Korm. h.

A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

2014:XXXV. tv.

Egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról
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33/2014.(VII.15.) NFM r.

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001.
(IX.1.) KöViM rendelet módosításáról

1384/2014.(VII.17.) Korm. h.

Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési
módszertanáról és annak eredményeiről szóló jelentésről

1387/2014.(VII.17.) Korm. h.

A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról

173/2014.(VII.18.) Korm. r.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002.
(II.27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási
Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002.(II.27.)
Korm. rendelet módosításáról

1394/2014.(VII.18.) Korm. h.

A 2014–2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes
feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014.(III.26.) Korm.
határozat módosításáról

1416/2014.(VII.23.) Korm. h.

A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022 azonosító számú
(„Kalocsa környéki ivóvízminőség javító projekt” című) projekt támogatástartalmának az önerő halasztott
hozzárendelésével történő kifizetéséhez történő hozzájárulásról

Hivatalos Értesítő 2014/37 (VII.23.) A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2015. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére
1420/2014.(VII.25.) Korm. h.

A 2013. évi tavaszi ár- és belvíz, valamint a dunai
rendkívüli árvízi helyzettel összefüggő helyreállítási
feladatok finanszírozásáról

95/2014.(VII.25.) ME h.

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság
Kormánya között a dunai vízlépcsőre vonatkozó,a hágai Nemzetközi Bíróság ítéletével összhangban álló
szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

41/2014.(VIII.5.) BM r.

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010.
(IV.28.) KvVM rendelet módosításáról

1466/2014.(VIII.15.) Korm. h.

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–
2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló
projektek támogatásának növeléséről
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ÉVFORDULÓK
1839. szeptember 28-én, Pesten született Doletsko Mihály vízimérnök, az Országos Vízügyi Műszaki Tanács tagja, aki a kiegyezés utáni Magyarország csaknem valamennyi nagyobb vízszabályozási munkájában részt vett. 1876-ban az Ondava-Tapoly szabályozását
vezette, később a komáromi és budapesti folyammérnöki hivatal főnökeként a Duna és
Vág folyók rendezésénél vitt vezető szerepet. Az 1895-ös dunai árvíz elhárításában tett
kimagasló érdemeiért a királytól nemességet kapott. Szakirodalmi és vízrajzi tevékenysége is említésre méltó. Főbb tanulmányai a Gátszivárgások és gátcsuszamlások megakadályozásának természetes módja, valamint a Vaskapu robbantási munkálatoknál alkalmazandó gépekről. (Elhunyt Budapesten, 1913. június 8-én.)
1864. szeptember 10-én, Hódoscsépányban született Korbély József társulati igazgatófőmérnök. Elméleti és gyakorlati munkásságával a Tisza-szabályozás fejlődéséhez jelentősen hozzájárult. Nevéhez fűződik a Berettyó Vízszabályozó Társulat árvédelmi rendszerének és belvízrendezésének kiépítése. Műszaki munkája során nemcsak alapos tudásával,
de személyes magatartásával is szolgálta az árvízvédelem ügyét. 1937-ben jelent meg A
Tisza szabályozása című munkája, mely az átfogó elemzés igényével elsőként tekintette át
az addig elvégzett munkálatokat, s a szabályozás eredményeinek és hibáinak tudományos
vizsgálatával kijelölte a további feladatokat. (Elhunyt Debrecenben, 1939. április 22-én.)
1864. szeptember 11-én, Élesden született Tellyesniczky János vízmérnök. Pályáját a
Földmívelésügyi Minisztériumban kezdte, később több folyammérnöki hivatalnál szerzett
gyakorlatot folyószabályozási munkákban. 1908-tól a Morva-szabályozási kirendeltség
vezetője, majd emellett a Vág szabályozásának irányítója. Az első világháborút követően
a minisztérium tiszai ügyosztályának élére került, majd a Vízépítési Igazgatóság vezetőjeként 1924 és 1927 között a hazai vízügyi szolgálat legfőbb irányítója volt. Főbb munkái a
Morva-szabályozás történetével, a szabályozási műveletekkel kapcsolatos tanulmányok,
valamint a Tisza-völgy árvizeivel és ármentesítésével foglalkozó cikkek, melyek a Vízügyi Közleményekben jelentek meg. (Elhunyt Budapesten, 1938. augusztus 10-én.)
1889.
Tauffer Vilmos orvos javaslatára megtartották az első magyarországi balneológiai kongreszszust, ahol elhatározták egy balneológiai egyesület megalakítását. Az egyesület két esztendővel később kezdte meg működését.
1889.
Megkezdődött a Fejér vármegyei Pákozd, Gárdony, Seregélyes községek határában fekvő lefolyástalan tavak lecsapolása a több mint 21 km hosszú, ún. „Dinnyés-kajtori csatorna” építésével. A munkálatokat 1892-ben fejezték be a Dinnyés-Kajtori Tólecsapoló Társulat érdekeltjei.
1914. szeptember 1.
Az országgyűlés által megszavazott XXXVIII.tc., Az állami szabályozás alá nem eső folyók
kártételei ellen teljesítendő munkákról és e munkákra nyújtandó segélyekről minden korábbinál nagyobb mértékű állami pénz felhasználását irányozta elő. Az 1913. évi árvízi pusztítások hatására a törvényhozók belátták, hogy a zömmel hegyvidéki folyók és patakok szabályozását nem remélhetik a keskeny árterek miatti csekély számú érdekelt társulatokba tömörítéstől. A 20 évre megszabott összesen 60 millió korona tervszerű felhasználását a világháború kitörése végleg megakadályozta.
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1914. szeptember 8-án elhunyt Garzó Imre (Szaniszló) mérnök, tanár, lapszerkesztő. Megalapította Hódmezővásárhely Vöröskereszt-szervezetét, a Körös-Tisza-Maros Ármentesítő
Társulat elnökeként szorgalmazta a belvízszabályozást és a várost körülvevő töltés építését.
(Született Kecskeméten, 1827. október 22-én.)
1939. szeptember 3-án, Budapesten elhunyt Becsey Antal gépészmérnök, tervező és építési vállalkozó, kormányzati főtanácsos, több város víz- és csatornaművének építője, a budapesti Lukács fürdő vízutánpótlását biztosító fúrás irányítója. A főváros szolgálatában is
állt, 1931-ben a székesfőváros Törvényhatósági bizottságának örökös tagjává választották.
(Született Pozsonyban, 1871. december 18-án.)
1964. szeptember 15-én, Debrecenben elhunyt Marchhart József vízmérnök. Az
Alsószabolcsi tiszai társulat egykori mérnökeként komoly érdemeket szerzett a Tiszafüred-Rakamaz közötti Tisza-töltés megerősítésében, a hortobágyi belvízrendszer csatornahálózatának kiépítésében. (Született Debrecenben, 1896. október 15-én.)
Összeállította: Fejér László
a Vízügyi Történeti Bizottság elnöke

SZEMÉLYI HÍREK
KITÜNTETÉSEK
A Magyar Mérnöki Kamara május 24-i küldöttgyűlésén kiemelkedő köztestületi munkája
elismeréseként Zielinszki Szilárd díjban részesítette
Ivicsics Ferenc
tagtársunkat.
***
A belügyminiszter több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, születésnapja alkalmából festmény emléktárgyat adományozott
Poór Gyula
tagtársunknak, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság műszaki ügyintézőjének.
***
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ebben az évben is díszoklevéllel
ismerte el azoknak a mérnöki tevékenységét, akik 65, 60 és 50 évvel ezelőtt az Építőmérnöki Karon szereztek diplomát. Tagtársaink közül:
vas díszoklevelet kapott (65 éve végzett):
Nagy L. Dénes, dr. Stelczer Károly;
gyémánt díszoklevelet kapott (60 éve végzett):
dr. Csallány Sándor, Mészáros Károly, Szemerédi József;
arany díszoklevelet kapott (50 éve végzett):
Erős Viktor, Fazekas László, Gyimesi József, Gyulavári Imre, Papp Ferenc,
dr. Solti Dezső, Szlávik Sándor, Toperczer Gábor, Varga Tibor, Varsa Endre.
A kitüntetésekhez szívből gratulálunk!
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MEGEMLÉKEZÉSEK
Megrendülten értesültünk róla, hogy június 20-án, életének 68. évében elhunyt
Tas József Antal
tagtársunk, az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyugalmazott osztályvezetője.
1964-ben kezdett dolgozni a VITUKI-ban, és ott lett tudományos munkatárs a Gödöllői
Egyetem mezőgazdasági vízgépészeti szakának elvégzése után. Nevéhez fűződik a kutatóintézet vízgépészeti mérőcsarnokának kialakítása, és üzemeltetése. Munkája mellett Gödöllőn szakmérnöki oklevelet is szerzett, és a tudományos igényű elméleti feladatok mellett egyre többet foglalkozott a vízgépészet gyakorlati problémáival.
1989-től az ÁBKSZ gépészeti szakszolgálatának vezető-helyettese, majd alig egy év elteltével vezetője lett. Elismerésre méltó erőfeszítéssel irányította a vízügy gépészeti alapfeladatainak egységesítését, valamint a fejlesztések, szabadalmak szakfelügyeletét.
1996-ban az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz került, ahol 2007-ben történt nyugdíjba
vonulásáig — és még az után is — önzetlenül segítette az ágazat gépészeti, informatikai,
kutatás-fejlesztési feladatainak megoldását.
Társaságunk Közép-Duna-völgyi Területi Szervezetének 2012 óta volt tagja.
***
Szomorúan tudatjuk, hogy június 21-én, életének 86. évében, nagy türelemmel viselt betegségében elhunyt
dr. Ponyi Jenő
tagtársunk, hidrobiológus, a biológiai tudományok doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet tudományos tanácsadója.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1954-ben diplomázott, 1959-ben szerzett doktori
címet. A biológiai tudományoknak 1960-ban lett a kandidátusa, 1986-ban a doktora.
Egyetemi tanulmányainak befejezése után a Nemzeti Múzeumban, majd az ELTE Állatrendszertani Intézetében, 1957-től pedig a tihanyi kutatóintézetében dolgozott.
Tudományos munkásságáról átfogó képet ad az a több mint 200 kutatási jelentés, könyv,
cikk, melyek fő témái a Crustacea állatcsoport rendszertani és ökológiai vizsgálata, a Balaton, a szikes vizek, Hévíz forrástavának élővilága, valamint nagy tavainkon folytatott
zoomonitoring vizsgálatok és azok eredményei.
Jelentős oktatói és közéleti tevékenységet végzett három hazai és egy külföldi egyetemen,
illetve kilenc tudományos egyesületben, bizottságban.
Társaságunkban 1971 óta tevékenykedik. Egyik szervezője majd irányítója volt a Hidrobiológus
Napoknak, és több cikluson át segítette a Limnológiai Szakosztály vezetőségének munkáját.
1989-ben Pro Aqua, 2004-ben Bogdánfy Ödön emlékéremben részesült.
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Fájó szívvel közöljük, hogy június 23-án, életének 78. évében elhunyt
Schmidt Sándorné (Brandt Ilona)
tagtársunk, aranydiplomás mérnök, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott osztályvezetője, a Vízépítő Mérnöki Bt. tervezője, szakértője.
A békéscsabai Vízműépítési Technikum elvégzése után 1959-ben a Műegyetemen szerzett
mérnöki oklevelet. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságon 12 évig tervezőként
dolgozott, majd 6 évig volt a Vízgazdálkodás-fejlesztési Osztály vezetője, 1977-től pedig
a Vízminőségvédelmi Osztály helyettes vezetője. Feladatai közé tartozott a terület- és településfejlesztési tervek véleményezése, a vízgazdálkodási létesítmények tanulmányterveinek koordinálása, szennyvizek, szennyvíziszapok, veszélyes hulladékok kezelésének, elhelyezésének, hasznosításának megoldása, valamint a vízminőség- és a vízi környezetvédelem államigazgatási, szakigazgatási feladatainak ellátása.
Nyugállományba vonulása után a Vízépítő Mérnöki Bt-ben vízellátási, csatornázási, vízrendezési koncepciók kialakításában, kiviteli tervek és pályázatok készítésében vett részt.
Társaságunk Borsodi Területi Szervezetének 1959 óta volt aktív tagja.
***
Megrendülten tudatjuk, hogy július 25-én, életének 60. évében súlyos betegségben elhunyt
Kovács Judit
tagtársunk, a Soproni Vízmű Zrt. nyugállományú munkatársa.
Gimnáziumi érettségi után 1973-ban adminisztrátorként helyezkedett el az akkori Sopron
és Környéke Víz– és Csatornamű Vállalatnál. Munkája mellett levelező tagozaton elvégezte a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolát és 1977-től 1983-ig bérszámfejtőként,
majd 1984-től nyugdíjazásáig anyagnyilvántartóként dolgozott. Értékes unkája elismeréseként nyugállományba vonulása alkalmával 40 éves hűségjutalomban részesült.
Ezt követően lett Társaságunk Soproni Területi Szervezetének tagja, a helyi rendezvények, kirándulások aktív szervezője és állandó részvevője.
***
Szomorúan értesültünk róla, hogy augusztus 14-én, életének 99. évében elhunyt
dr. Rajczi Kálmán
tagtársunk, vasdiplomás mérnök, az Országos Vízügyi Főigazgatóság első vezetője.
A budapesti Műegyetemen 1943-ban szerzett mérnöki oklevéllel a Vízügyi Intézetben
kezdett dolgozni, de még abban az évben behívták katonai szolgálatra, és az orosz hadifogságból csak 1947-ben tért haza. Ezt követően a pécsi, majd a debreceni Kultúrmérnöki
Hivatalnál, 1951 őszétől pedig a Földművelésügyi Minisztériumban kapott állást.
1953-ban nevezték ki az OVF főigazgatójának. 1956-tól az Országos Tervhivatalban,
1957-től 1968-ig a Mélyépítési Tervező Vállalatnál dolgozott, és eközben műszaki doktori
címet szerzett. 1976-ban a Vízügyi Építő Vállalattól vonult nyugállományba.
Számos publikációja jelent meg a Hidrológiai Közlemények, a Műegyetemi Tudományos
Közlemények és az Építőipari Közlemények című szaklapokban.
Munkássága elismeréseként megkapta a Munka Vörös Zászló Érdemrendet, az Árvízvédelmi emlékérmet és — több alkalommal — a Kiváló Dolgozó kitüntetést.
Társaságunknak 1969 óta volt tagja.
Emléküket kegyelettel megőrizzük!
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