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ELŐSZŐ

A  Magyar Hidrológiai Társaság 75 éves. A  legrégebbi tíz 
magyar szakmai egyesület között van Társaságunk. Á tvészelt 
két világháborút. M inden probléma után újra és újra megújulva, 
megerősödve fo lyta tta  m unkáját, és végzi ma is.

H etvenöt évvel ezelőtt a szakmai közvélem ény felism erte en
nek, az akkor kibontakozó szakmai területnek növekvő fontos
ságát, és azokat a szakmai specialitásait, am elyek m egkülönböz
te tik  másoktól. Ez a felism erés sarkallta a legjobbakat arra, 
hogy megalapítsák szakm ájuk egyesületét. Ma már tudjuk, hogy 
jól látták a jövőt, hiszen Társaságunk már évtizedek óta az 
egyre növekvő fontosságú vízzel foglalkozó szakem berek meg
határozó szakmai fórum a lett.

A  Társaság történetét figyelve, néhány alapvető gondolatot 
tudunk belőle kiolvasni.

A z egyik az, hogy a vízzel foglalkozó szakem berek a kezdettől 
fogva, de főleg az utolsó fél évszázadban megtalálták egymást 
a Társaságon belül. Világosan látták és látják, hogy csak a m in
denoldalú megközelítés, a részeket egységbe foglaló látásmód 
viheti előbbre a v íz ügyét. Ez a felism erés egyesítette Társasá
gunkban a hidrológust, a hidrogeológust, a vízkém ikust, a hidro- 
biológust, a halászt, az egészségügyi szakembert, a balneológust, 
a vízépítő és közm űépítő mérnököt, az egészségügyi mérnököt, 
az öntözési szakem bert, az árvízzel, belvízzel foglalkozó m érnö
köt, és még számos, a vízzel foglalkozó szakembert. Társaságunk 
komplexitása m unkánk alapvető értéke. Ez azonban a második 
világháború után létünk egyik nehézsége is volt. Am íg az 1950 
körül, és után alakult tudományos egyesületek valam ely m inisz
térium  m eghosszabbított csápjai voltak, addig Társaságunk 
mindig több m inisztérium  m unkaterületén dolgozó szakmai 
egyesület volt. Bár voltak kezdem ényezések, am elyek az egyet
len főhatósághoz való tartozást keresték, jó létünk szempontjából 
sokkal előnyösebbnek látszó megoldást, tagjaink józansága azon
ban ezt a végzetes beszűkülést soha nem  engedte meg. Így utó
dainkra is ráhagyhatjuk Társaságunk egyik alapvető szakmai 
előnyét, a komplexitást.
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A fejlődés során Társaságunk szakterülete az ország fejlődé
sével és a v íz felértékelődésével együtt terebélyesedett. Ez a 
szakmai szélesedés megkívánta a Társaságban dolgozó szakem 
berek szűkebb szakmai csoportjának gyorsabb együttdolgozását. 
M egalakultak a szakosztályok. Ezek voltak, és vannak a Társa
ság legmagasabb szakm ai igényeket is kielégítő egységei, ame
lyekben m indenki — a legspeciálisabb rész szakterületet művelő  
tagunk is — megtalálja azokat a társait, akikkel gondolatait k i
cserélheti, eredm ényeit megvitathatja. Érthető, hogy szakosztá
lyainkban fo ly ik  a Társaság szakmai m unkájának jelentős része. 
A  szakosztályi m unka, és az átfogó, szakosztályközi központi 
munka aránya érzékeny mérője Társaságunk eredm ényes, szak
mai m unkájának. Volt idő, amikor a szakosztályok alárendelt 
szerepet játszottak a kom plex, központi m unkához képest. A  
legutóbbi évtizedek a szakosztályok előretörését, a központi 
m unka háttérbe szorulását m utatták. Jelenleg a tagság vélem é
nyének megfelelően a speciális, és az átfogó témafeldolgozások 
egyensúlyának megtartására törekszünk.

Budapest, a századfordulón Magyarország fővárosává fejlő 
dött. A  kétharmadával m egcsonkított ország számára aránytala
nul nagy. Ez je len tkezik  m inden szakmai m unka Budapest kö- 
zéppontúságában is. Jó tudni, hogy Társaságunk tagjainak ké t
harmad része nem  a fővárosban és környékén lakik. Ez a meg
oszlás vélem ényem  szerint Társaságunk erőssége. Egyrészt azért, 
m ert szakem bereink nagyobb része közvetlenül hat a vízre az 
ország m inden részén, együ tt él, és védi, alakítja a vízi kör
nyezetet. Másrészt azért, m ert a létszámaránynak megfelelően  
a társasági m unka jelentős része is területi szervezeteinkben  
folyik. Ezekben a m unkákban folyamatosan együ tt jelen tkezik  
a speciális és az átfogó szakm ai munka. Ugyanakkor igen nagy 
értéke, hogy közvetlenül o tt fo ly ik , ahol eredm ényeit felhasz
nálják, és m inden kívülálló érdekelt számára közvetlenül meg
ismerhető, vitatható teljesen ny ílt tevékenység. Közel hozza 
Társaságunkat a szakm ai m unkánkat felhasználókhoz, ezzel 
eredm ényeinek széles körben való m egismertetését biztosítja.

A z átfogó, és a speciális együttélése m ellett a Társaság belső 
szakmai életének, és a laikusok  — elsősorban a felhasználók  — 
felé történő kifordulásának kérdéspárja is a kezdetek óta jelen t
kezik. Sok kiváló tagunk egyértelm űen a belső szakm ai m unkát, 
mások pedig a kifelé fordulást látták elsősorban fontosnak. Ügy 
vélem , hogy Társaságunk történetéből az a helyes törekvés lát
szik, hogy m indkét m unkaform át arányosan lássuk el. A z utóbbi
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évtizedekben talán kissé a befelé fordulás kapott nagyobb súlyt. 
Ezért jelenleg és a közeljövőben e két szem pont egységes egyen
súlyára törekszünk.

A  társasági m unka önkéntes, kollektív munka. Ezért a jó tár
sasági életnek egyik alapja az önkorlátozás és a tolerancia. Ezt 
a kö tetet forgatva, és a m unka eredm ényeit nézve, úgy látom, 
hogy m indkét feltétel léte végigkíséri Társaságunk életét, re
m ényt nyú jtva  arra, hogy a jövőben is alapja lesz a társasági 
életnek.

A  Társaság történetét olvasva m egnyugtatónak látszik az, 
hogy gyakorlatilag teljes léte során aktív  védelmezője volt a 
víznek, a v ízi környezetnek, a m éltó emberi környezet biztosí
tásának a v íz oldaláról. V ízkészleteink, a v íz kártételei elleni 
védelem  hetven évnél is régebbre nyú lik  vissza. De a szenny
v izek  kezelése, elvezetése, tisztítása, kártétel nélküli elhelyezése, 
fé l évszázadnál hosszabb idő óta je len tkezik  Társaságunk m u n 
kájában. Olvassuk, hogy felszíni és felszín  alatti vízkészleteink  
védelm e m ellett például nagy tavaink (Fertő, Balaton, Velencei) 
egységes környezetünk megvédése érdekében Társaságunk tag
jai évtizedek óta hatalmas m unkát végeztek. Sajnos, a hatalom  
nem  gyakran vette  figyelem be szakmailag megalapozott javas
latainkat, hanem tudatlanságból vagy politikai meggondolások
ból figyelm en kívül hagyta azt. Eredm énye például a mai Bala
ton vagy a Bakony tönkrem ent karsztvízháztartása. N em  tud juk  
igazán tiszta örömmel venni azt, hogy gyakorlatilag m inden  
vízi környezetvédelm i kérdésben Társaságunknak volt igaza, 
am int a későbbi gondok, problémák tömege azt visszaigazolta. 
R em éljük, hogy a jövőben értelmesebb kapcsolat alakul ki Tár
saságunk és a vízi környezetvédelem  felelősei között.

Társaságunk szakmai egyesület, ezért 75 éves fennállása során 
soha nem  politizált. Külön érdeme az elm últ negyven év egye
sületi vezetőinek, hogy ezt az alapszabályt végig igyekeztek  
m inden nyomás ellenére betartani. Társaságunk biztos jövőjé
nek egyik alapvető biztosítéka az, hogy továbbra is m egtartjuk  
tisztán szakmai profilunkat, és nem  állunk be semmi politikai 
érdek szekértolói közé. Csak a világos, megalapozott, szakmai 
m unka  eredm énye lehet egyesületi életünk alapja. Ezzel az 
elvi magatartással term észetesen kötelességünknek érezzük a 
nemzetgazdaság segítését, a múló szakmai, politikai divatok, 
netán tévedések kivédését.

A  v íz  az egész világon az élet alapja. Nem ismer határokat, 
és lefolyásának, készleteinek megváltozása az adott terület éle
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tét, életkörülm ényeit alapvetően befolyásolja. A  vízzel kapcso
latos fizikai, kémiai és biológiai kutatások általában hosszú időt 
és nagy anyagi ráfordítást igényelnek.

Ezért alapvető feladata Társaságunknak a nem zetközi kapcso
latok tartása és felújítása. Társaságunk történetéből kiolvasható, 
hogy nem zetközi kapcsolatainkat a lehetőségek határáig, gyak
ran erőnkön felü l építettük ki Tudjuk, hogy az elm últ fél év
században csak irányított, ellenőrzött és engedélyezett kapcso
lataink lehettek. Ezek m egszűntével — anyagi lehetőségeink 
figyelem bevételével — újra élesztjük, illetve továbbfejlesztjük  
nem zetközi kapcsolatainkat.

Társaságunk hetvenöt éves története összeforrott hazánk és 
Európa történetével. A  tudatos fékezés ellenére azzal együtt 
ingott jobbra és balra. H iszem és remélem , hogy a következő  
hetvenöt esztendőben a Magyar Hidrológiai Társaság szakmai 
munkájának, és ennek alapján tekin télyének növekedése m el
lett — ingadozás nélkül — tud az Alapszabályában kitűzött 
céloknak, tagjainak kívánsága szerint m indenben eleget tenni.
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A SZER K ESZTŐ  ELŐSZAVA

A M agyar Hidrológiai Társaság fennállásának 1987. évi 70. év
fordulója alkalmából közzétette ”A 70 éves M agyar Hidrológiai 
Társaság m últja és jelene 1917— 1987” című kiadványt. A Tár
saság fennállásának 1992. évi 75. évfordulója alkalmából a 
M agyar Hidrológiai Társaság Elnöksége elhatározta, hogy a 
fenti kiadványt az eltelt öt esztendő eredm ényeivel kiegészítve 
ismét m egjelenteti.

A jelen kiadvány követi a 70 éves kiadvány tartalm i felépíté
sét, de emellett erőteljesen m egvilágítja a M agyar Hidrológiai 
Társaság szakmai m unkáját és a függelékben is újabb adatokat 
tesz közzé.

Azok a Szakosztályok és Területi Szervezetek, am elyek nem 
kím élték a fáradtságot, valóban reprezentatív  összeállítást kö
zöltek tevékenységükről.

Az egyes fejezetek végén m egadtuk a Hidrológiai Tájékozta
tóban m egjelent vonatkozó irodalmat, melyből további részletes 
tájékozódás nyerhető az egyes egységek munkásságáról. A Tár
saság megalakulásával, történetével és szakmai tevékenységével 
kapcsolatban közölt irodalom  pedig bő tárházát adja m ind a 
korabeli események leírásának, mind a visszaemlékezéseknek.

A jelen kiadvány teljes egészében kollektív társadalm i m un
kában készült, m elyet a szerkesztés során a szerkesztő több
kevesebb eredm énnyel közös nevezőre igyekezett hozni. A hiá
nyosságok ellenére mégis úgy érezzük, hogy ez az összeállítás 
— a lehetőségekhez m érten  — m éltóképpen reprezentálja a 
M agyar Hidrológiai Társaság eredm ényes tevékenységét, illetve 
történetét, és alapját, valam int forrását képezi a M agyar Hidro
lógiai Társaság m últja és tevékenysége irán t érdeklődő szak
emberek búvárkodásának.
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A HAZAI VÍZÜGYEK TÖRTÉNETÉNEK 
RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Elég csak rápillantanunk a vízszabályozások előtti term észeti 
viszonyokat bem utató térképre, hogy m egértsük a folyó- és álló
vizek mindenkori állapotának meghatározó jelentőségét a K ár
pát-m edence népeinek történetében, a terület gazdasági fejlődé
sében.

A medencét övező hegyvonulatokat nyugatról az európai kon
tinens második legnagyobb folyója, a Duna töri át, s m edrében 
gyűjti össze három irányból is a környező magasabb vidékek 
feléje siető víztömegeit.

A szerencsés fekvésnek köszönhetően, a K árpátok által öve
zett zárt medencében a külső szélsőséges éghajlati hatások meg
törnek, keverednek az ott talált viszonyokkal, s így a csapadék
szegény zóna határán  fekvő területet a közepes csapadékosság 
jellemzi. Az évi középhőmérséklet 2 °C-kal nagyobb, m int azt 
a földrajzi helyzet indokolná.

A történelem  során ezen a tájon a vízzel való tudatos gazdál
kodásról csak az utóbbi 200 évben beszélhetünk, az ezt meg
előző időkben a mezőgazdaság és a technikai fejlettség szintjé
nek megfelelő vízhasználatokkal (halászat, á rtéri gazdálkodás, 
vízi közlekedés, vízenergia hasznosítása stb.) találkozunk, ame
lyek elsősorban az álló- és folyóvizek term észetének, az általuk 
nyújto tt lehetőségeknek kihasználását jelentette.

A legkorábbi időkből meg kell említeni a róm aiaknak Pannó
niában létrehozott m agasszintű városi kultúráját, a  települések 
vízellátásának, illetve csatornázásának rendszerét, am elyet azon
ban a népvándorlás hullám ai elsöpörtek és megsem misítettek. 
Jó néhány évszázadnak kellett ahhoz eltelnie, m íg a m agyar 
királyok budai, visegrádi és esztergomi váraiban és palotáiban 
ú jra  találkozhatunk a külföldi utazók által is megcsodált veze
tékes vízhálózat különféle megoldásaival. Meg kell azonban je
gyezni, hogy más várak  és települések vezetékes vízzel való el
látása ekkortájt (XIV—XVI. század) egyáltalán nem volt álta
lánosan elterjedt.
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Sokkal gyakoribb volt a m agyar középkorban a vizenyős te
rületeken, a folyók holtm edreiben halastavak kialakítása, ame
lyekről a királyi adománylevelekben találhatunk utalásokat.

A középkor em bere szám ára az emberi és állati energia mel
lett az egyik legfontosabb energiaforrást a vízi energia jelen
tette. A vízimalmok és duzzasztógátjaik m egépítése komoly víz
építési ism ereteket követelt. Á ltalában elmondható, hogy a kö
zépkor építőm esterei nemegyszer bámulatos építm ényeiket nem 
bonyolult statikai számítások, hanem  elődeik és saját tapasz
talataik  alapján építették  meg. A középkor term észettudósai 
gyakran a — közvetlenül nem érzékelhető — valósággal ellen
tétes végkövetkeztetésekre jutottak, am elyeket a m indennapi 
gyakorlat nem tudott hasznosítani.

A népesség szaporodása — m int Európában általában — 
Magyarországon is újabb term őterületek bekapcsolását igényelte 
a mezőgazdasági term elésbe. E területeket azonban nem  a mo
csarak körülm ényes lecsapolásával, hanem  az erdők irtásával 
hasították ki.

A vizek m ellett élő ember az évszázadok során m egtanulta 
hasznosítani a több-kevesebb rendszerességgel jelentkező árvi
zeket, s sajátos gazdálkodási form át alakított ki. A m agyar tö r
ténelem  háborúkkal súlyosbított időszakaiban a sokfelől sanyar
gatott nép gyakran talált m enedéket az ellenség által nem há
boríto tt ingoványokban, mocsárokban — amelyek szám ára nem 
lecsapolási feladatot, hanem  az élet, a megélhetés m indennapos 
terü leté t jelentették.

A török hódítás m egszűnte utáni békésebb évszázad (XVIII. 
sz.) gazdasági fejlődése tűzte először napirendre a hazai vízsza
bályozási m unkák kérdését.

Az első nagyobb szabású lecsapolási és folyószabályozási fel
adatot a Délvidéken végezték el, az ottani k iterjedt, betegséget 
terjesztő m ocsarak megszüntetésével és a Béga folyó regulázá
sával. A m unkák 1718-ban kezdődtek, és több évtizedig ta r
tottak.

A XVIII. század második felében az Európában dúló háborúk 
a mezőgazdasági term ények árát alaposan felverték, s a többlet
term ények elszállítását a gyakran hónapszám ra járhatatlan  köz
utak  helyett a víziutak kiépítésével vélték megoldani.

Az első ilyen céllal m egépített hajócsatorna a Kiss József és 
Gábor által tervezett Ferenc-csatorna nemcsak a Bezdán és 
Óbecse közötti vízi ú t m egrövidítését szolgálta, hanem  hatalmas
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földterületek megművelését is lehetővé tette, elősegítve ezzel a 
bácskai vidék népének meggazdagodását.

Az ország legnagyobb folyóinak (Duna, Tisza, Körösök, Dráva, 
Rába stb.) szabályozását nemcsak a part m enti birtokosok és 
városok kezdték egyre inkább szorgalmazni, hanem  a m erkan
tilista Habsburg uralkodók is, m ivel belátták: a szabályozási 
m unkák az udvari kincstár érdekeit is szolgálják.

Az eddig csak katonai szempontból felm ért folyók vízrajzi 
felvétele hatalm as feladatot jelentett. A feladat elvégzéséhez a 
szükséges szakem bereket 1782-től a budai egyetem m érnöki in
tézete, az Institu tum  Geometricum  képezte ki. A reform kor h í
ressé vált mérnöknemzedékének legtöbb képviselője (Vedres 
István, Beszédes József, Huszár Mátyás, Vásárhelyi Pál, Lányi 
Sámuel, Keczkés Károly és társaik) itt szerezte m érnöki ok
levelét.

A XIX. század első évtizedeiben elkezdett, s csaknem egy 
negyedszázadon át (1822— 1845) végzett Duna-felmérés az ún. 
’’Duna Mappáció” nemcsak hazai, hanem  nemzetközi szemmel is 
kimagasló műszaki alkotás volt.

A dunai és tiszai felvételek lehetővé tették, hogy a korábbi, 
helyi jellegű m unkákkal szemben átfogó folyószabályozási te r
vek készülhessenek.

Nemzetgazdasági szempontból akkoriban a Duna vaskapui 
szakaszának hajózhatóvá tételét és a Tisza teljes szabályozását 
tek in tették  a legsürgetőbbnek. Széchenyi István  kitartó szervező 
m unkájának eredm ényeképpen Vásárhelyi Pál vezetésével meg
épült az aldunai hajóvontató út (1835), ami lehetővé tette, hogy 
a még kezdő lépéseit megtevő hazai ipar a balkáni piacokra 
vízi úton szállíthassa termékeit.

M ár a m últ század elején létrejö ttek  a közös teherviselésen 
és közös hasznon alapuló szervezetek, a vízszabályozási társu
latok, amelyek egy-egy folyószakasz szabályozásában, vagy mo
csaras terü let lecsapolásában érdekelt birtokosok önkéntes tá r
sulásából alakultak.

A Tisza-szabályozás érdekében Széchenyi fáradhatatlan  agitá- 
cióba kezdett, s m unkájának eredm ényeképpen a Tisza csaknem 
teljes hosszában m egalakultak a különféle Tisza-szabályozási 
társulatok, amelyek azután 1845-ben a Központi Tiszavölgyi 
Társulatban  tömörültek.

A folyó szabályozásának megkezdésére 1846-ban került sor, 
az ünnepélyes tiszadobi kapavágással. A szabályozási terveket
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az időközben elhunyt Vásárhelyi Pál és a külföldi szakértőként 
m eghívott Pietro Paleocapa elképzeléseinek megfelelően alakí
to tták ki. A kezdetben állami tám ogatást is maga mögött tudó 
vállalkozást a szabadságharc elbukása u tán  feloszlatták, s a 
m unkálatok császári nyílt parancs alapján folytatódtak. Hosszú 
időbe telt azonban, míg a több m int száz átvágás elkészülte után 
a nem egészen kétharm adára csökkent, gátak közé szorított 
Tisza-meder megfelelően kifejlődött.

A vízszabályozási m unkák a m agyar Alföld képét visszavon
hatatlanul megváltoztatták. A hajdani vízivilágból élő, kenye
rüket vesztett emberek nagyrésze beállt kubikusnak, s m unká
juk nyom án nem egészen fél évszázad alatt csaknem 40 000 
km 2-nyi árterü let m entesült az árvizek elöntéseitől.

Az árvédelm i gátak megépítése azonban új, korábban nem 
ism ert sajátos feladatot is magával hozott. Az ártereken össze
gyűlt felszíni vizek a gátak által elzárva nem tudtak közvetle
nül a befogadó folyóba ömleni. M ár a XIX. század közepén 
megkezdődött a belvízcsatornák hálózatának kiépítése, s a hosz- 
szan tartó  árvízi időszak alatt a folyam mederbe közvetlenül nem 
ereszthető belvizek átemelésére 1878-ban a Sajfoki-csatorna  
torkolatában megépült az első belvízi szivattyútelep.

Ahogy az 1838-as, de m éginkább az 1876-os pesti árvizek 
siettették  a budapesti Duna-szakasz, az 1879-es szegedi árvíz 
pedig a Tisza—Maros szögének szabályozását, ugyanúgy ser
kentőleg hato tt az 1860-as évek aszályos időjárása a hazai öntö
zésügy kifejlődésére.

M egtörténtek az első lépések az Alföld aszály sú jto tta  vidé
keinek öntözésére, és ezzel párhuzam osan a rizstermesztés szé
lesebb körben történő elterjesztésére, de e téren lényeges ered
m ényt csak a Kvassay Jenő által m egszervezett kultúrm érnöki 
hivatalok szívós m unkája hozott.

A kultúrm érnöki hivatal életrehívását (1879) az is indokolta, 
hogy a nagy vízszabályozási m unkák az ország sík területén 
befejezésükhöz közeledtek, s gondoskodni kellett az im m ár meg
m entett területek  talajának javításáról, amire egyébként a m e
zőgazdaságot az ország lélekszám ának gyarapodása és az európai 
gabonakonjunktúra is késztette. A hivatal egyre k iterjedtebb 
vízrendezési és talajjavítási m unkáinak végrehajtása során nem 
kevés gondot okoztak az engedélyezési és igazgatási rendelke
zések hiányosságai.

Az 1885-ben m egalkotott vízjogi törvény a vizek kizárólagos 
m agántulajdonát m egszüntette, s m eghatározta a hatósági, il
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letve a szabadrendelkezés körébe vonható vizeket. Ettől kezdve 
a kultúrm érnöki hivatalok hatósági szakértői feladatokat is el
láttak, s az intézm ény nagym értékben bekapcsolódott a vízügyi 
közigazgatásba.

A vízügyi közigazgatás hosszú évtizedeken át a földművelés- 
ügyi m inisztérium  folyam- és kultúrm érnöki hivatalain, vala
m int halászati felügyelőségén keresztül működött, korántsem  az 
egész vízügyi ágazatra kiterjedő hatáskörrel. Nem tartozott a 
m inisztérium hoz a mesterséges vízi utakkal, a vízerőkkel és 
1911-től a települések vízellátásával — csatornázásával kapcso
latos ügyek felügyelete sem.

A fontosabb települések vízellátása évszázadokon át a kör
nyező vízfolyások, források, kutak vizének segítségével történt, 
de vízvezetéki vízellátásról az elmúlt század végéig alig beszél
hetünk. A nagyvárosok, iparvidékek kialakulása a vízigény és 
a szennyvíztömeg ugrásszerű emelkedését hozta. Az ezzel kap
csolatos gondok megoldását nehezítette, hogy a vidéki városok 
jelentős része — csakúgy m int a bánya- és iparvidékek — a 
megfelelő vízszerzési lehetőséget nyújtó nagy folyóktól jelentős 
távolságra esett.

Az alföldi városok vízellátásának fellendítésében kimagasló 
szerep ju to tt Zsigmondy Vilm osnak  (és utódainak), aki a XIX. 
század 80-as éveiben megkezdte a felszín alatti bőséges vízkincs 
artézi fúrásokkal történő feltárását. Az igények kielégítésére 
napjainkban m integy 30 ezer kú t csapolja meg a készleteket.

A fejlődő ipar nemcsak a gyártási technológiához szükségese 
vízigényével adott feladatot a vízügyi ágazatnak, hanem az 
olcsó vízenergia fokozottabb kihasználására is törekedett. Az
ország vízerőkészletének számbavétele (1897------1902 között)
nemzetközi tekintetben is úttörő vállalkozás volt.

A m agyar vízügyi szolgálat az I. világháború kitöréséig jelen
tős eredm ényeket tudhato tt m aga mögött. A  Felső-Duna közép
vízi szabályozása, az aldunai hajóút, a Vaskapu-csatorna  kiépí
tése, az e lfaju lt tiszai átvágások kijavítása és bővítése, a Dráva, 
valam int m ás kisebb folyók szabályozása, a kultúrm érnöki hiva
talok vízrendezési és talajjavítási m unkái stb. m ind-m ind hozzá
járu ltak  a gazdasági fellendülés feltételeinek erősödéséhez, de 
az elavult, tőkeszegény mezőgazdaság (a m aga idejétm últa kül
terjes gazdálkodásával, nagybirtok rendszerével) nem volt 
képes a m egváltozott körülm ényeket a társadalom  javára hasz
nosítani. Ennek közvetlen következm ényeként a nincstelenné
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vált — főleg paraszti — tömegek addig nem tapasztalt m ére
tekben vándoroltak ki az országból.

A vesztes világháború terü leti következményei az ország ad
digi egységes vízrajzi helyzetét megbontották, ettől kezdődően 
folyóvizeink 96%-a m ár a határokon kívülről érkezik. A m eg
változott helyzetnek megfelelően Magyarország kezdem ényezé
sére a trianoni békeszerződés a Duna-völgy vízügyeinek egy
séges kezelése érdekében egy nemzetközi szervezetet, a Dunai 
Vízügyi M űszaki Bizottságot hozott létre.

Az ellenforradalmi rendszer uralom ra jutása konzerválta a 
m ár korábban is elm aradottnak számító gazdasági-társadalm i 
viszonyokat. A mezőgazdaság igen lassú korszerűsítése a víz
ügyi szolgálat lehetőségeit is beszűkítette, a vízgazdálkodási te
vékenység fejlődését egyenetlenné tette. A szolgálat belső tehe
tetlenségéhez hozzájárult, hogy az elcsatolt területekről M agyar- 
országra menekülő műszaki értelm iség felduzzasztottá a vízügyi 
állami apparátust, s a vesztes háborút követő tőkehiány nem 
tette  lehetővé a szellemi kapacitás kihasználását.

Az 1920-as évek végén bekövetkező gazdasági válság a na
gyobb befektetést igénylő, lassabban megtérülő, de a nem zet 
jövője szempontjából nagy jelentőségű vízi m unkálatok elvég
zésére nem adott módot. A helyzet a gyors m egtérüléssel ke
csegtető, de a távolabbi jövővel nem mindig számot vető (így 
nem egy esetben a későbbiekben kifejezetten káros) befekteté
seknek kedvezett.

A korszak kiemelkedő képességekkel rendelkező vízügyi ve
zetőjének, Sajó Elemérnek  ebben a helyzetben nem m aradt más 
lehetősége, m int a jövő vízügyi politikájának átgondolt tervek
kel és tanulm ányokkal történő megalapozása. Az általa lefek te
te tt elvek és elgondolások haszna a háború utáni tervgazdálko
dás vízügyi politikájának kijelölésekor kamatozott.

A korszak talán legjelentősebb vízügyi létesítm ényei a Tiszán
túl öntözési m unkálataival kapcsolatosak. Az 1930-as évek aszá
lyos időjárása irányíto tta  a figyelm et az öntözéses gazdálkodás 
gyors fejlesztésére. Az ún. ’’öntözési törvény” (1937) életbe
léptetése u tán  országos h ivatalt szerveztek, amely kialakíto tta 
előbb a tiszántúli öntözések, m ajd az átm enetileg m agyar fenn
hatóság alá helyezett K árpátalja  és Észak-Erdély víztározási 
koncepcióit. Befejezték a tiszaörvényi szivattyútelep (1939), 
m ajd a békésszentandrási duzzasztómű építését (1943), amely 
a hozzá tartozó öntözőrendszerek kialakításával a Körös-völgy 
öntözését tette  lehetővé.

18



A II. világháborút követő társadalm i-gazdasági változások a 
vízgazdálkodás elé is új feladatokat állítottak. A nagy ütem ű 
(és vízigényes) ipari fejlődés szükségessé tette  az ország víz
készleteinek m indaddig hiányzó felmérését. Világossá vált, hogy 
a víz az ország egyik legfontosabb term észeti kincse, mellyel 
való ésszerű gazdálkodás létérdeke az iparnak, a mezőgazdaság
nak és az egész lakosságnak.

A mezőgazdaság — kényszertől sem m entes — szocialista á t
alakítása és az ipari term elés erő ltetett felfu ttatása a lakosság 
életkörülm ényeiben is jelentős változást hozott. Míg korábban 
a vízügyi szolgálat előtt álló fő feladatokat az árvédekezésen túl 
a folyók szabályozása és a vízrendezések, tehát zömmel a mező- 
gazdasági célok által megszabott m unkák jelentették, addig az 
utóbbi 30 évben a hangsúly fokozatosan áttevődött a vízellátási
csatornázási, szennyvíztisztítási, valam int környezetvédelm i gon
dok megoldására. Ettől függetlenül az elm últ fél évszázad vízi 
m unkálatai — nem ellentmondások nélkül, de a vízgazdálkodás 
valam ennyi területén előrelépést jelentettek.

Az 50-es években nagy lendületet kaptak a vízenergia hasz
nosítására irányuló törekvések. N éhány kisebb vízerőmű m el
lett 1956-ban üzembe helyezték az ország akkori legnagyobb 
vízügyi létesítm ényét, a tiszalöki vízerőm űvet, amely egyúttal 
a Tisza adott szakaszán és a Bodrogon biztosította a hajózás 
lehetőségét. A duzzasztóművel kapcsolatban épült ki az öntözési 
célokat szolgáló Keleti- és N yugati-Főcsatorna is. Mindezen 
létesítm ények lényegében Sajó Elemér, Lampl Hugó, Trüm m er  
Árpád, N ém eth Endre és társaiknak még a 30-as években meg
fogalmazott öntözés- és víziútfejlesztési elképzeléseinek meg
felelően valósultak meg — noha erre abban az időben kevésbé 
hivatkoztak.

A Tisza folyócsatornázáson alapuló hasznosításának következő 
jelentős lépése a Kiskörei Vízlépcső és tározó kiépítése volt az
1970-es években. Ma m ár kiderült, hogy az öntözési célú tározás 
messze tú ltervezett volt, így a tározó kiépítésének utolsó ütem ét 
m ár nem is valósították meg. A tározó tó (Tisza tó) hasznosítá
sában az idegenforgalom és a term észetvédelem  érdekei domi
nálnak.

A legtöbb politikai és szakmai v itát váltotta ki a csehszlovák— 
m agyar közös beruházásnak induló komplex nagylétesítm ény, a 
dunai vízlépcsőrendszer megvalósítása. Az ökológiai kockázatra 
hivatkozva, a m agyar korm ányzat elállt a nagyberuházás kivi
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telezésétől, amely az ellentétes szlovák érdekek m iatt politikai
lag terheli meg a két ország viszonyát.

Közép-Európa legnagyobb tavának, a Balatonnak vízminősége 
az 1960-as évektől rohamosan romlott, elsősorban az idegen- 
forgalom ugrásszerű növekedése, a p a rt m enti települések tóba 
eresztett szennyvizeinek tisztítatlansága, valam int a környező 
mezőgazdasági üzemek nagy m ennyiségű vegyszerhasználata kö
vetkeztében. Csak az utóbbi években sikerült a társadalom  nem 
csekély anyagi áldozata m ellett az egykori Kis-Balaton  vízszűrő 
funkciójának visszaállításával és más intézkedésekkel a további 
vízromlást megállítani.

Az utóbbi évtizedek nagyarányú lakásépítkezései lehetővé 
tették, hogy a vízgazdálkodás korábban legelm aradottabb terü 
lete, a vízellátás és csatornázás fejlődésnek induljon. Az eddig 
elért eredm ények m ellett meg kell állapítani, hogy a vízellá
tással a csatornázás és a szennyvíztisztítás  nem tudott lépést 
tartani, s a nagyüzemek szennyvizeinek számottevő része is 
tisztítás nélkül károsítja a felszíni és felszín alatti vízkészletet.

Napjaink egyik legfontosabb vízügyi feladata, hogy a nehéz 
helyzetbe ju to tt nemzetgazdaság beruházásokat visszafogó ten 
denciái m ellett az em lített feszültségeket és a vízkárok kocká
zatát csökkentse, a társadalom  ésszerű vízigényeinek kielégítését 
a term észetes vizek tisztaságának védelmével biztosítsa.

20



A MAGYAR HIDROLÓGIAI TARSASAG 
MEGALAKULÁSA, TÖRTÉNETE 
ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Egy tudományos társaságot azért hoznak létre, hogy szakmai 
m unkát végezzen, méghozzá a lehető legmagasabb fokon a szak
ma, a tudomány és a társadalom  számára hasznosítható módon.

Kérdés, hogy tegye ezt és a sok — egyre növekvő számú — 
tudományos m űhely között milyen szerepet vállaljon? Egy tá r
sadalmi egyesületnek — szemben a kutatóintézm ények fizetett 
m unkatársaival — tagjai vannak, akik a m unkájukért bért nem 
kapnak. Tőlük szám onkérni csak az adott szavukat lehet, illetve 
az egyesületbe lépésük alkalmával vállalt szabályzat betartását. 
Az egyesületnek sem állnak rendelkezésére az egyre költsége
sebb kutatási feltételek, modellek, terepi m unkák eszközei stb.

Mi adja hát a társaság erejét, súlyát, m ellyel eléri, hogy a 
m unkája tőle független szervezetek tevékenységében hasznos 
hatásként m egjelenik? Mitől és kiktől függ a hatékonysága?

A felsorolt és még felm erülő kérdésekre célszerűen úgy lehet 
választ adni, hogy a Társaság megalakulásának körülm ényein 
kezdve készül egy áttekintés céljairól, működéséről, m eghirde
te tt és gyakorolt m unkam ódszereiről; a társadalom  szakmai és 
azon kívüli részeivel kialakított, majd fenn tarto tt kapcsolatairól, 
eredm ényeiről; tudós, fejlődését elősegítő vezetőiről, tagjairól. 
Végül érdemes megemlékezni néhány messzire ható eredm ényé
ről.

A háromnegyed évszázados születésnap alkalmas idő a szám
vetésre, az eredm ények áttekintésére és az esetleges változtatni- 
valók felismerésére.

Az áttekintés vagy számvetés az egységes gondolatm enet be
tartása érdekében helyenként átnyúlik az előző vagy a követ
kező fejezetekbe. Lehetnek ismétlések, de talán éppen ezért lesz 
azokkal egységes egész.

Hogyan alakult ki a tudományos társadalmi munka 
a vízügy területén?

Ismeretes, hogy a 75 éves M agyar Hidrológiai Társaság 1949- 
ben, 43 évvel ezelőtt alakult meg a mai nevével és alakjával.
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Ezt 32 évvel előzte meg a Hidrológiai Szakosztály m egalakítása 
a M agyarhoni Földtani Társulatban és ettől kezdve számoljuk 
a korát.

Válaszolni kellene azokra a kérdésekre, hogy m iért akkor és 
ott? Mi előzte meg? Volt-e előtte m agyar tudományos tevékeny
ség a hidrológiában, ami akkor olyan tág jelentőségű volt, hogy 
gyakorlatilag m inden vízzel kapcsolatos szakmai és tudományos 
területet magábafoglalt.

Tudományos m unka m ár régóta folyt M agyarországon, hiszen 
a reform korban erőteljes pezsgés jellemezte a korábban sokszor 
rem eteként, de m indenképpen elkülönülten dolgozó tudósok köl
csönös — és rendszeres — tájékoztatását, együttműködését. 
A folyam atra a koronát gróf Széchenyi István  te tte  fel a ’’Ma
gyar Tudós Társaság” alapítására te tt javaslatával. A javaslat
ból 1827-ben törvény le tt és 1830-ban a M agyar Tudományos 
Akadémia (MTA) megkezdte működését. Szervezeti felépítésé
ben m ár indulásakor a h a t osztálya közül az egyik a m atem ati
kai, egy másik pedig a m űszaki tudományok osztálya volt.

Az MTA m űködését számos tudományos egyesület m egalaku
lása kísérte, köztük — m int az előző fejezetben m ár szerepelt is 
— 1848-ban a M agyarhoni Földtani Társulat (MFT), amely szer
vezetében nevelte a Társaságunkat is. Ezek célja a tudomány 
fejlesztése m ellett a gyakorlat tudományos színvonalának az 
emelése volt.

Örvendetes fejlődésnek indult a szakirodalom is. A Földtani 
Közlönyt pl. 1870-ben indították és Kvassay Jenő kezdem énye
zésére 1879 óta él a m agyar vízimérnökök szaklapja, a Vízügyi 
Közlemények.

Hidrológiai, hidraulikai és vízépítési kutatások korábban is 
folytak hazánkban. Ezek ism erete nélkül ugyanis sem Beszédes 
József dunai átvágásai, sem Vásárhelyi Pál Tisza-szabályozása 
nem jöhetett volna létre, hogy csak két példáról essen szó a sok 
felsorolásra egyaránt m éltó közül.

Azok a tudósok, tanárok, mérnökök, akik a vízzel kapcsolatos 
tudományok terén működtek, a Magyarhoni Földtani Társulaton 
kívül a M agyar M érnök Egyletben, m elynek vízépítési szak
osztálya is volt és a M agyar Földrajzi Társaságban találtak o tt
hont a tudományos közéleti tevékenységük részére. így egymás
tól független irányzatok alakultak ki, am elyeknek nem volt 
szervezett lehetőségük arra, hogy eredm ényeiket összehasonlít
sák, egymás m unkáit a sajátjuk során hasznosítsák. Vélhető 
ugyanakkor, hogy ez a közvetett, mégis kölcsönös tájékoztatás
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létrehozta azt az igényt, hogy a hasonló m unkát végzők nem 
hivatalos körülm ények között is keressék egymás társaságát,

A vízzel kapcsolatos tudományos fejlődés irán t bizonyos tá r
sadalmi igények is megjelentek, melyek előbb talán nem is vol
tak  tudatosak, de később egyre több gondolkodó elme ism erte 
fel a tapasztalatok és tudományok közös hasznosításának az elő
nyeit, sőt szükségességét.

Fel is sorolható néhány, olyan országos m éretű vagy hatású 
tényező, amely időszerűvé tette  a vízzel kapcsolatos tudom á
nyok m űvelésének erősítését:

— a reform kori szabályozási és m entesítési m unkák során 
erőteljesen fejlődött a hidrológia és a vízgazdálkodás tudo
m ánya, az azt művelők szemlélete;

— a honfoglalás ezredfordulóját kísérő turisztikai program — 
Budapest fürdőváros gondolata — előtérbe helyezte a hid- 
rogeológiát;

— az örvendetesen fejlődő települések és növekvő városok 
vízellátásához újabb vízforrásokra, vízkészletekre volt 
szükség, m elyeket fel kellett tárn i és velük gazdálkodni 
(Budapest, alföldi települések);

— hasonló céllal m erült fel a karszthidrológia és felszíni h id
rológia jelenségei közötti összefüggések ismerete iránti 
igény;

— a bányam űvelésben olyan akadályok jelentkeztek, amelyek 
elhárításához hidrológiai, elsősorban hidrogeológiai vizsgá
latokra volt szükség;

— végül zárja ezt a teljességet egyáltalán nem kereső felso
rolást az, hogy a talajvíz gazdasági tényezővé vált, első
sorban m int a mezőgazdasági term elés feltétele.

A felsorolt néhány tényező különböző erővel követelte meg, 
hogy a víz term észetes körforgásának és a különféle körülm é
nyek közötti mozgásának a törvényszerűségeit feltárják. Szám- 
bavegyék a hazai éghajlati, földrajzi, társadalm i, term elési stb. 
sajátosságokat a nemzetközi ism eretek alapján alkalmazott tö r
vényszerűségek felhasználásánál. Az új ism eretek a lehető leg
gyorsabban hatoljanak be a tudományos élet más műhelyeibe, 
a gyakorlatba és az oktatásba.

Ezekhez a késztetésekhez m ár csak olyan alkotó erővel m eg
áldott néhány ember kellett, akik meg tudtak  felelni a kor kö
vetelm ényeinek és meg tudták alapozni egy napjainkig növekvő
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fontosságú tudom ány hazai társadalm i szervezetét. Ezek az em 
berek: őrgróf Marenzi Ferenc Károly, báró Eötvös Loránd, 
id. Lóczy Lajos, Szontagh Tamás, Schafarzik Ferenc, Bogdánfy  
Ödön, Kovács-Sebestyén Aladár, K övesligethy Radó, Vendl 
Aladár, Papp Károly, kiknek tám ogatása és erőfeszítései nélkü
lözhetetlenek voltak.

A Hidrológiai Szakosztály megalakítása

Nagyon érdekes, hogy a gondolat olyan szakem bernek vagy 
tudósnak, de m indenképpen rem ek szervezőnek a felismerése, 
akiről ma azt mondanánk, hogy kívülről jött. Ez az új szem, 
aki talán többet látott, Marenzi Ferenc Károly őrgróf, 56 évesen 
nyugalomba vonult császári és királyi tábornok, aki ’’hadigeoló
giával és hidrológiával is” foglalkozott. Ez a kiváló katona, tá r 
sasági ember és a tudományok m űvelője megérdemli, hogy sze
m élyének néhány m ondatot szenteljünk.

Az édesapja is tábornok volt. Em ellett a geológia és a geodé
zia művelője. A lehetséges legkorábbi nyugdíjba vonulása u tán  
még 25 éven át m űvelte a tudom ányt. Eredm ényeit több kiadást 
m egért könyvében tette  közkinccsé.

Az ifjú  Marenzi 1859-ben született. M ár 19 évesen hadnagy
ként részt vett a boszniai háborúban. Gyorsan haladt a rang
létrán  és katonai beosztásokban egyaránt. Csapatoknál, m ajd 
vezérkari tisztként és többször diplomáciai beosztásokban is te l
jesített szolgálatot, m ajd 1916-ban nyugalom ba vonult, hogy 
a tudományos m unkájának élhessen.

M unkával telt nyugdíjas éveit Budapesten töltötte és rövide
sen bekapcsolódott a tudományos életbe. A M agyarhoni Földtani 
Társulatba lépésekor Schafarzik Ferenc volt az ajánlója. M ár 
1916-ban, a november 8-án tö rtén t felvétele előtt a hírlapokban 
m egjelentetett cikkeiben javasolta a hidrológiai társaság felállí
tását. A m agyar geológusok, bányászok és mérnökök nagy he
lyesléssel fogadták a gondolatot.

Szontagh Tamás, a M. Kir. Földtani Intézet aligazgatója, aki 
az Intézetben a vízügyi feladatokkal foglalkozókat irány íto tta  és 
a MFT elnöke volt, tám ogatta a javaslatot. A háború kellős kö
zepén levő országban azonban a helyzet nem volt alkalmas egy 
újabb tudományos társaság létrehozására. Ezért felajánlotta, 
hogy a hidrológusok kapjanak egy szakosztályt a Társaságban. 
Ez bátoríto tta  M arenzit és jó barátját, báró Eötvös Lorándot, 
hogy a Társaság választm ányához forduljanak a javaslatukkal.
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Ami pedig ezután következett, azt nagy valószínűséggel nem 
tudnánk megismételni. Hogy m iért nem, azt a m indennapi szer
vezőmunkánk fejlesztése érdekében célszerű lenne egy másik 
tanulm ányban elemezni. Figyeljük a dátum okat!

Marenzi és Eötvös 1916. november 8-a u tán  a választmányhoz 
fordult. A választm ány 1917. január 31-én meglehetősen élénk 
vita során m egtárgyalta a javaslatot. A választm ányi tagok egy 
része úgy vélte, hogy a hidrológia m int a Föld felszínének ala
kulásával foglalkozó tudomány, inkább a M agyar Földrajzi Tár
saságban lenne a helyén. Mások szerint, m int nagyobb m érték
ben m érnöki tudomány, illetve m unka, jobb lenne a M érnök- és 
Építész Egyletben hidrológiai osztályként. A vitát id. Lóczy 
Lajos tiszteleti tag döntötte el felszólalásával, m elynek hatására 
egyhangúlag elhatározták a Hidrológiai Szakosztály létrehozá
sát. Az ügyrend kidolgozására Papp Károly egyetemi tanárt, a 
MFT első titkárá t kérték fel.

A következő héten, február 7-én tarto tt közgyűlésre az ügy
rend tervezete elkészült! Ennek alapján ism ertette Szontagh 
Tamás elnök az új szakosztály célját és tárgykörét. Az ülésen 
Bogdánjy Ödön rám utato tt a szakosztály tudom ányos fontossá
gára, és a tagok nevében elismeréssel adózott Marenzi őrgróf
nak, akit a hidrológiai tudományos kutatások nagy pártolójának 
mondott.

A közgyűlés tehát döntött a szakosztály m egalapításáról és 
évi 1000 Korona segély rendszeres nyújtásáról,. Feladatul adta:

” . . .  hazánk hidrológiai és hidrogeológiai viszonyait tanulm á
nyozni és hidrológiai tudom ányokat tovább fejleszteni. E szak
osztályban találkozhatnak a vízépítéssel foglalkozó m érnökeink 
és geológusaink egymást kölcsönösen tám ogatva és tanítva, esz
mecseréik úgy a mérnöki, m int a földtani tudom ányoknak nagy 
hasznára legyenek.” (Mauritz B., 1928.).

Ezután három  nappal, február 10-én a szakosztály m egtar
totta első ülését, amelyen Marenzi Ferenc Károly elnökölt és 
Roller Dezső m érnök vezette a jegyzőkönyvet. Ezen az ülésen 
br. Eötvös Loránd sürgette a szakosztály tényleges m egalakulá
sát. Ehhez kellett az ügyrend véglegesítése, ami két lépcsőben 
történt.

Először az anyatársulat választm ánya foglalkozott vele május 
9-én, Szontagh Tamás elnökletével. Ezen az ülésen báró Nopcsa 
Ferenc mégegyszer k ife jte tte  azt az aggályát, hogy a M agyar
honi Földtani Társulatba várhatóan nagy szám ban belépő m ér
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nökök a gyakorlat irányába fogják terelni a m unkát. Ezzel 
szemben a Társulatnak elm életinek (teoretikusnak mondta) kell 
maradnia. A jelenlevő Marenzi szembeszállt ezzel az álláspont
tal és hosszasan érvelt a szakosztály m egalakítása mellett. U talt 
arra a nagy népszerűségre, am elyet a MFT élvez tudományos 
és társadalm i körökben egyaránt. Ez a felszólalás háríto tta  el 
az utolsó ellenvetést.

A Társulat 1917. június 6-án rendkívüli közgyűlést ta rto tt és 
ezen véglegesen jóváhagyta az ügyrendet.

Az új, most m ár működőképes szakosztály június 16-án ta r
totta első választó ülését. Ezen Szontagh Tamás elnökölt, aki 
a jelenlevő 44 társulati tagot a Hidrológiai Szakosztály tagjainak 
nyilvánította és így azok az ülésen a szavazati jogukat gyako
rolhatták.

Az ülés végére kialakult a Szakosztály tisztségviselői kara:
elnök: Kovács-Sebestyén Aladár,
társelnök: K övesligethy Radó és Schafarzik Ferenc,
titkár: Bogdánfy Ödön;
a választm ány 11 tagú, köztük Marenzi Ferenc Károly, Eötvös 

Loránd és id. Lóczy Lajos.
Egy évvel később tö rtén t ugyan, de m iután a Szakosztály 

életére jelentős hatása volt, most kell megemlékezni, hogy a te
hetősebb tagok alapítványt hoztak létre a biztosabb anyagi meg
alapozás céljából. Az alapítvány összege 1000 Korona volt, 
melyből Marenzi gróf és Roller Benő 200—200 K -t jegyzett és 
150 K -át Sehr éter Zoltán, Szontagh Tamás, Papp Károly  és 
Zielinszky Szilárd.

Az anyaegyesület lehetővé tette, hogy a Szakosztály tudom á
nyos m unkáját a Földtani Közlöny m ellékleteként közzétegyék. 
Ezt a lehetőséget három  évig élvezte, m ajd 1921-től a Hidroló
giai Közlöny  lett a hidrológusok m agyar és ném et nyelvű szak
lapja.

Az új vezetőség július 1-én ülést tarto tt, amelyen m egbízta a 
titkárt, hogy készítsen egy értekezést a Szakosztály m unkájáról. 
Ennek a határozatnak köszönhetjük azt a rövid Bogdánfy- 
művet, amely máig ható érvénnyel fogalmazta meg a hidroló
giához tartozó tudományokkal foglalkozók feladatkörét, vala
mint a hidrológia és más tudom ányok viszonyát.

Ebben a Szerző megkülönbözteti a m últ hidrológiáját a jelen
kori hidrológiától.
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Az előbbi meghatározás alatt azt értette, hogy a víz a geoló
giai korok során alakította a Föld szerkezetét. Mozgásával le
rakódások, üledékek keletkeztek, egyes kőzeteket a felszínen 
mozgatta, oldotta, m ásutt kicsapatta azokat. A víz tehát geoló
giai tényező volt (és m a is az). A víznek ezt a régi mozgását 
vizsgálni, a jelenségek m iértjét és m ikéntjét m egállapítani nem 
könnyű. Ennek ellenére program ba veszi a letűnt korok hidro
lógiáját és ezért keresi itt, a Hidrológiai Szakosztályban a 
helyét.

Könnyebb a helyzet a víz mai körforgásának a vizsgálatával. 
Azt figyelni, értékelni és mérni kell. Az adatokból lehet követ
keztetéséket levonni. A víz körforgása során alakítja a Földet. 
A hidrológiát tekinthetjük tehát alkalmazott geológiának.

A tudom ánykört három  alapvető csoportba sorolta:
— oceánográfia — tengeri hidrológia;
— meteorológia — légköri hidrológia, csapadékok, párolgás, 

felhők mozgása;
— szárazföldi hidrológia — föld árja  és források, felszíni 

vízmozgások;
Ezután — főképpen a szárazföldi hidrológia m entén — fejti 

ki annak más szakmákhoz, illetve tudományokhoz való viszo
nyát.

Az ’’ásványos források” hidrológiája és a balneológia közötti 
összefüggéseket sorolja fel első példaként. Bogdánjy  ugyan nem 
említi, de kézenfekvő a m últ hidrológiájával, vagy a hidro- 
geológiával fennálló rokonság.

Hasonlóan fontosnak ítéli a hidrológia és a bányászat közötti 
együttműködést.

A felszín i vizek, vízfolyások  és tavak szabályozása m ár em
beri beavatkozás a víz term észetes körforgásába.

Foglalkozik az erdészeti tudom ányokkal fennálló élénk kap
csolatokkal. Nem m ondja ki, m ert akkor még ezt a fogalmat 
nem használták, de a vízgyűjtő  rendezéséről szól.

A vízi szállítás, úsztatás, tutajozás, vízi járm űvek közlekedése 
erősen kötődik a szabályozáshoz, am ennyiben a víziutak és a 
szükséges kikötők annak nagy részben term ékei. A belvízi köz
lekedés, azaz folyókon, tavakon, főképpen az előbbieken erő
teljesen hidrológiai és meteorológiai kérdés (vízállás, köd, jég).

Szól a tározásról, amely a víz körforgásának magasfokú isme
retét tételezi fel, ha azt okszerűen kívánják megtervezni. Megint
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csak — és ki nem  mondva — m egbújik itt a lefolyás szabályo
zás és az elemi vízkészlet gazdálkodás gondolatköre.

Kézenfekvő a vízépítés és a hidrológia összefüggése, hiszen 
a létesítm ények méretezése, azok létrehozása és üzemeltetése 
egyaránt a víz természetes körforgásának a függvénye.

A földm űvelés  vízjárás-függő jellegét sem kell magyarázni, 
de a kapcsolatokat sem egyszerű felvázolni. Rám utat a vízren
dezésre, árvízvédelemre. Burkoltan a meliorációról is szó esik, 
beleértve az öntözést és a szíkesedés elleni védelmet egyaránt.

A különféle talajok eredete és hasznosíthatósága szintén a 
víz mozgásával és jelenlétével m agyarázható. Ezzel az agro- 
geológia és a hidrológia rokonságát bizonyítja.

Ú jabb nagy kapcsolati tényező az agglomerációk és általában 
a települések  fejlődése által felvetett problémasor, az egészség
ügyi-m űszaki kérdések, amelyek újabb tudományok bevonását 
igénylik, a biológiát (limnológia, hidrobiológia), az orvostudo
m ány  t, a kémiát. Ezek a tudom ányok m ár azóta m egkapták a 
hidro- vagy víz-előtagot. A vízellátás, vízkezelés, csatornázás, 
vízminőség-védelem stb. fejlődött ezekről az alapokról.

Összefoglalva kijelenti: a M agyarhoni Földtani Társulat Hid
rológiai Szakosztálya a m agyarországi vizek tanulm ányozását 
tűzte ki céljául.

Aki elolvassa ezt a néhány oldalas kis összeállítást, meggyő
ződhet Bogdánfy  rendkívüli szakm aism eretéről és előrelátásáról.

A Szakosztály a hidrológia tudom ányát teljes szélességben 
m űvelte a tagjai révén. Lehetőséget adott a különféle rész- és 
külső tudom ányok m űvelőinek arra, hogy a kebelében találkoz
zanak, gondolataikat kicseréljék, csoportba rendeződhessenek a 
határtudom ányokban, vagy a tudományközi területeken kelet
kezett problém ák megoldására. Eredm ényeikről előadóüléseken 
számolhassanak be, kitéve azokat a magas színvonalú szakmai 
kritikának, egyben m egkapva a lehetőséget a csiszoltabb, ponto
sabb eredményekhez. Az előadások nyilvánosságát növelte az, 
hogy azok m egjelentek a MFT tudományos lapjában, m ajd a 
Szakosztálynak saját lapja lett.

A viták során kialakult általános érvényű m egállapításokat, 
javaslatokat a Szakosztály a MFT közvetítésével az illetékesek
hez, adott esetben a kormányhoz is elju ttatta .

A hidrológia terén munkálkodó m agyar tudósok és mérnökök 
ettől kezdve rendelkeztek olyan társadalm i szervezettel, amely
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lehetővé tette  szám ukra a tudományos m unka színvonalának az 
emelését, a társtudom ányoknak m ódjuk le tt egymás m egterm é
kenyítésére. A Szakosztály tagjai k itekinthettek az ország és 
a nyelv területén kívülre, ugyanakkor lehetőségük volt a prob
lémáik és eredm ényeik nemzetközi m egismertetésére.

A továbbiakban azt is m egállapíthatjuk, hogy a tudományos 
társaság — élve a kapott nem csekély lehetőséggel — meg is 
felelt mind a követelményeknek, amelyeket általában egy ilyen 
szervezettől elvárnak, m ind azoknak a feladatoknak, amelyeket 
a korábban idézett Alapszabály egyes pontjaiban fogalmazott 
meg saját maga számára.

Tudományos és szakmai munka a Hidrológiai Szakosztályban

Az alapítás ünnepi eseményei, majd a program adó viták el- 
csitulásával m egkezdődött az új szakosztály hétköznapjainak a 
hosszú sora, amely azóta is tart, bár a három negyed évszázad 
sokat változtatott mind a szervezeten, mind a körülm ényeken.

Ennek a korszaknak a tudományos m unkáját jól tükrözi a 
Hidrológiai Közlöny, amely az első években szinte kizárólag az 
előadóülések anyagát te tte  közzé. Az indulást követő első három  
évben a Földtani K özlöny  mellékletében, a Hidrológiai Közle
m ényekben  kapott helyet a hidrológia. A kezdeti években úgy
szólván csak hidrogeológiai, vízföldtani cikkek jelentek meg. 
Ezek tanulmányozása során meglepődhet az olvasó, hogy abban 
az időben m ár m ilyen alaposan feltárt volt Budapest környéke, 
néhány bányavidék és karsztos terület.

Ezekre a kutatásokra tám aszkodott a főváros fürdőfejlesztési 
programja, több kedvezőtlen körülm ények közötti bánya m űve
lése és a fejlődő települések ellátása karsztvízzel. Nem lehet szó 
nélkül hagyni azt sem, hogy a parti szűrés gondolata m egjelent 
és m ár érdeklődtek a készletek iránt. A Hidrológiai Közlöny 
első kötetében ism erteti Schafarzik Ferenc az 1921-ben tarto tt 
évzáró ülésen elhangzott a ’’Duna Nagymaros— Érd szakaszának 
paleohidrológiája” című előadását. A dolgozat foglalkozik a kis-, 
a nagymarosi és váci kavicsteraszok, valam int a budafok— 
tétényi, érdi és lágymányosi teraszok ismertetésével.

Treitz Péter ”A  belvizek mozgása Szeged határában” címen 
tarto tt előadása is itt olvasható. A homokvidék talajvízmozgását 
írja  le, de hidrológiával nem foglalkozik. Tém áját a domborzat 
és a kőzetfajták, m int vízvezetők, illetve víztározók adják.
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H orusitzky H enrik ’’Budapest Székesfőváros hidrológiai viszo
n ya id ró l  ta rto tt előadást, melyben a pesti rész talajvizével és 
annak Dunától függő eredetével foglalkozott.

Egy időszerűtlenség kapcsán még egyszer em líteni kell a 
Hidrológiai Közlöny kezdetének a történetét. Az időszerűtlenség 
az, hogy az első, 1921. évi kötetben emlékezik m eg Schafarzik  
Ferenc, akkori elnök Kovács-Sebestyén Aladárnak az 1926-ban 
bekövetkezett haláláról. Azért alakultak így a dolgok, m ert — 
bár a Hidrológiai Közlöny 1921-től szám ítja a m egjelenését — 
valójában csak 1928-ban jelen t meg az első szám. A lap szer
kesztésével az 1921-ben működő szakosztályi titk árt bízták meg, 
aki alkalm atlannak bizonyult a feladatra, Zeller Tibor, Schafar
zik  Ferenc m űegyetem i tanár közreműködésével 1928-ban pó
tolta az időközben hét kötetre nőtt lem aradást. Így az 1920—21- 
ben elhangzott előadások közé kellett illeszteni az 1926-ban 
történ t szomorú esem ény hírét.

Az 1922. évi II. kötetben olvasható az első olyan cikk, amely 
a mai fogalmaink szerinti hidrológia tárgykörébe tartozik. Igaz, 
illik rá Bogdánfy  osztályozása is, amely szerint jelenkori geoló
gia. Az előadást Cholnoky Jenő  tartotta, illetve ő írta  ”A folyók 
és tavak vízállásáról” című cikket. A dolgozat a csapadék és 
a vízállás összefüggéseit keresi. Megállapítja, hogy eltérő me
teorológiai viszonyok között lehullott azonos csapadékm ennyi
séghez eltérő vízállások tartoznak. Azt állítja, hogy a közvetlen 
összefüggés helyett a csapadéknak a hőm érséklet figyelembe
vételével m ódosított értékei vannak a vízállással közvetlen ösz- 
szefüggésben.

Ugyanebben a kötetben olvasható Farkas Árpád  előadása, 
melyet Lőw Márton rendezett sajtó alá. Az előadás ’’Öbuda ár
m entesítéséről és az A ranyhegyi árok 1922. február 24-i és 25-i 
áradásáról” szólt. A hidrológiai okok áttekintése u tán  számot 
adott a vízfolyás eredm ényesen végrehajtott m ederáthelyezéses 
szabályozásáról. Talán ezt tek in thetjük  a Közlönyünk első m ér
nöki szemléletű dolgozatának.

Élvezetes időtöltés a régi számokban tallózni és igen tanulsá
gos! Mégis le kell m ondanunk arról, hogy jelen megemlékezést 
ezek m éltatásának szenteljük. Inkább a szakmafejlődés szem
pontjából jellemző néhány jelenségét kíséreljük meg közülük 
kiválasztani.

Ilyenek közé sorolható W eszelszky Gyula előadása és cikke, 
a ’’Juvenilis vizekről”. A  világirodalmi jellegű áttekintés mel-
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lett hazai viszonyokra értelmezi, erősíti vagy éppen v ita tja  pl. 
Gautier, Suess, vagy mások megállapításait.

Az egyben m egjelentetett VII. és VIII. kötetben olvasható 
Maucha Rezső dolgozata, ”A  fényintenzitás, m in t hidrológiai té
nyező”. A  kötetben az egyetlen cikk, amely nem  közvetlen hid- 
rogeológiával foglalkozik. Tém ája a fitoplankton és a fény vi
szonya, illetve annak következménye, a víz 0 2 tartalm ának vál
tozása a víz mélységének, vagy ami ez esetben ugyanaz, a fény 
erősségének a függvényében. A fejtegetés egyértelm űen hidro
biológiái. Jelentős a cikk. Egyrészt azért, m ert a Szakosztály, 
később a Társaság életében nagyívű pályát befutó hidrobioló
giái, limnológiai szak-, illetve tudom ányterület első m egnyilvá
nulása. A m ásik jelentőségét az a még nem nyilvánvalóan, vagy 
nem kim ondottan jelentkező szemlélet adja, amely a víz m eny- 
nyiségén kívül a minőségét is vizsgálja, amikor hidrológiát csi
nál. Maucha a halastavak biológiájával, a szikes vizek ku tatá
sával hosszú ideig program adója és ösztönzője volt a Társaság 
limnológiai m unkájának.

Nem tartozik a szakmai m unkák közé, de sajnálatosan lezár 
egy korszakot a Pálfy Móric által készített megemlékezés 
Schafarzik Ferencről, aki Bogdánfyt követően 1920—27 között 
a Szakosztály elnöke és lelkes m unkájával életbentartója, folya
m atosságának őrzője volt.

A következő, 1929. évi kötetben a túlnyom ó részben hidro
geológiai írások között m egjelenik egy hagyom ányterem tő m un
ka Ström pl Gábor még 1928-ban tarto tt előadásáról, melynek 
címe: ’’H elyneveink vízrajzi szókincse”. Sok m agyar szó került 
elő hasonló igényű tudós emberek m unkája nyomán. Jó, hogy 
olyan tag társaink folytatták ezt a hagyományt, m int Lászlóffy  
Woldemár, vagy Kovács György. N apjainkban többek között 
Szígyártó Zoltán  vagy Vágás István  érdem el tiszteletet más 
m unkája m ellett ezért a törekvéséért is.

A szakm afejlesztési törekvések között meg kell em líteni Vendl 
Aladár m unkásságát, aki m ár a korai időszakban tárgyalta a 
hidrológia és a tektonika közötti összefüggéseket. Később egyre 
következetesebben kereste a talajvíz és az állékonyság kapcso
latait. Felism erhető a dolgozatban a talajm echanikai szemlélet. 
Közleményeire a gyakorlati élet is felfigyelt és megállapításait, 
eredm ényeit a m űszaki döntéseknél hasznosították.

A vízrajzi m unka és a Vízrajzi Intézettel való kapcsolat tük
röződése 1930-ban kezdődik a Szakosztály életében, elsősorban 
Lászlóffy (Böhm) Woldemár munkáiban, aki az Ipoly árvíz
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védelmi leírásával jelentkezett, m ajd a Tisza, később a Duna 
vízrajzával foglalkozott.

A vízrajzi m unka fontos részét kezdte meg Rohringer Sándor 
professzor, aki a Szakosztály nyilvánosságát használta fel arra, 
hogy a talajvíz-m egfigyelő kúthálózat kiépítéséhez tám ogatást 
szerezzen. Az első vizsgálatait a Duna—Tisza-közén végezte a 
Pest vármegyei Öntöző és Lecsapoló Társulat területén. Elő
adásaiban és cikkeiben felhívta a figyelmet a talajvízmozgások 
jelentőségére. Befolyásolásukra is volt elképzelése.

Rohringer professzor m ásik nagy érdeme, hogy a húszas-har
mincas években nehéz küzdelm ek árán m egvetette az alapját 
a Budapesti Műszaki Egyetem hidrom echanikai laboratórium á
nak. Amikor a Kállay M iklós és Lampl Hugó által vezetett 
Országos Öntözésügyi H ivatal kidolgozta a Tiszalöki Vízlépcső 
és a csatlakozó Keleti-Főcsatorna öntözőrendszerének a terveit, 
a m odellkísérletek segítették a tervezést. A m egvalósítást az 
1937. évi XX. törvénycikk írta  elő, amely a m agyar mezőgazda
ság és annak exportja fejlesztését célozta.

Rövidesen kapcsolódik ehhez a folyamathoz a fiatal Salamin 
Pál vízrendezéssel foglalkozó elméleti munkássága, m elynek az 
eredményei a Szakosztály előadóülésein kaptak először nyilvá
nosságot és ezzel a közvetítéssel ju to ttak  a döntéshozókhoz.

Az érveléssel folytatott vitacikkre ad példát Finály István  
’’Vízmennyiség m érés m érőbukóval” című dolgozata. Mádai Lajos 
1929-ben m egjelent közleményével vitatkozik. Mádai ugyanis a 
M argit-szigeti forrás hozamát Olaszországból származó bukóval 
m érte anélkül, hogy a bukó mérési állandóit a helyszínen meg
határozta volna. Egyszerűen átvette azokat az irodalomból. így 
aztán olyan — később helyesbített — mérési eredm ényeket ka
pott, amelyekből téves következtetéseket vont le.

A Hidrológiai Közlöny tanúsága szerint a harm incas években 
a Szakosztály gyakorlatilag m ár m inden vízügyi tém ával fog
lalkozott. Közülük egyre nagyobb súlyt kapott az ivóvízellátás, 
sőt az ipari is. Igaz, nem volt előzmény nélküli, hisz m ár a szá
zadforduló óta erősen ösztönözte a hidrogeológusokat ez a tá r
sadalmi igény. A Szakosztály 1936-ban tarto tt 21 előadásából 
ha t foglalkozott vízellátással. Ezeken hangzott el a Balaton kör
nyékének a vízellátását tárgyaló dolgozat is. Ekkor erősödött fel 
az az általános szakmai igény, hogy szükség van egy országos 
vízellátási bizottság m egalakítására.

Ebben a tárgyban fejlődött a leggyorsabban az együttm űkö
dés a Mérnök és Építész Egylet Vízépítési Szakosztályával. Ér
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demes egy-két percet szentelni arra, hogy is ju to tt el a meg
valósulásig az arra  érdem es gondolat.

A Szakosztály a m unkáját nagyobbrészt előadóüléseken vé
gezte. Ezek egy részét tanulm ányi kirándulásokkal kötötték 
össze. A tagok elsősorban Budapest közvetlen környékének a 
létesítm ényeit keresték fel. Ritkábban, de voltak vidéki u tak  is. 
Egy ilyen alkalommal, Esztergomba utazás közben megbeszélést 
tartottak. A tárgy az ország ivóvízellátásának a helyzete volt. 
Ezen kérték fel Bolberitz Károlyt és Jendrassyk Aladárt, hogy 
írják  össze az ország vízmüveit.

Az összeírás alapján a Szakosztály m egtárgyalta az illetékes 
állami szervekkel a vízellátás és a vízm űvek problém áit. Kérte, 
ism ertessék az elképzeléseiket. Ezután értekezletet hívott össze, 
melyen egy országos nagygyűlés program ját v ita tták  meg. Ez
után, 1938-ban a Mérnök és Építész Egylet Vízépítési Szakosz
tályával és az illetékes állami szervekkel közösen m egszervezték 
az Országos Vízellátási Nagygyűlést. A Nagygyűlésen Vendl 
Aladár szakosztályelnök kifejezésre ju tta tta  azt az általános vé
leményét, m ely szerint a vízellátással foglalkozó négy m iniszté
rium  helyett célszerű lenne, ha egy felelőse lenne a fontos jó
léti és egészségügyi kérdésnek. Az adott államigazgatási össze
függések m ellett ez lehetetlen volt. így a javaslat egy országos 
vízellátási szerv létrehozását tartalm azta. Erről m em orandum  is 
készült, am ely em ellett az érdekelt m inisztérium ok közötti szer
ves kapcsolatok fenntartása céljából még az Országos Vízellátási 
Tanács alakítására is kitért.

A Szakosztály kifejezte azt az igényét is, hogy a szakemberek 
vegyenek részt a szak-közigazgatás vezetésében.

Ugyancsak a m unkam ódszerek közé tartozott a fontos és bo
nyolult kérdéseknek a megoldását célzó viták  szervezése. Ilyen 
volt Budapest vízellátásának a hosszú távú megoldása is. A vita 
Vitális Sándor, Farkass Kálmán  és Papp Ferenc, a Fővárosi Víz
m űvek vezérigazgatója között zajlott. Egyik fél szerint a fővá
rost karsztvízzel kell ellátni, a Duna vize csak ipari célokra 
alkalmas. A vizet Esztergom, Tata és Tóváros vidékéről kell a 
felhasználás helyére vezetni. A másik álláspont szerint Buda
pestnek a Duna közelsége egyedülállóan kedvező lehetőséget 
nyújt a vízbázisának a kialakítására. Azóta ism eretes, hogy a 
Fővárosi Vízművek a Dunát választotta vízbázisnak. Ez a dön
tés máig hat. Később a parti szűrés és a felszíni vízkivétel, m int 
változat közötti választás okozott v itát és ennek következtében 
m indkét megoldásra van példa.
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A területi vízgazdálkodásban a Szakosztály a m ár em lített 
vízrendezési és öntözési kutatások, megfigyelések alapján han
got adott annak a véleményének, hogy a vízrendezők nem áll
nak megfelelő kapcsolatban egymással. Közigazgatási határok 
választják el őket és azok nem  azonosak a vízgyűjtő határaival. 
Javasolják a vízrendezés szervezése során az öblözeteket, m int 
egységeket figyelembe venni. A hidrológiai feltárás, a ku tató 
m unka feltételeinek a javítása céljából kísérleti telepek beren
dezését tartják  célszerűnek. Hasonlóan ki kell alakítani a víz
gyűjtők közötti együttm űködést az árvízvédelemben is.

A meteorológiai és éghajlati rendszerességeket, körforgásokat 
figyelembe véve, egységes folyam atban kell küzdeni a fölös víz 
(árvíz, belvíz) és a vízhiány ellen (öntözés). Az egységes vízrajz 
és vízkészlet-gazdálkodás érdekében Treitz Péter végzett k i
emelkedő m unkát. Nem is egészen eredm énytelenül, m ert a 
Szakosztály 25 éves jubileum i ülésén — ami az 1942. évi záró
ülés is volt — az elnöklő Vendl Aladár m egnyitójában k itért 
arra, hogy a Földművelésügyi M inisztérium m egindította a víz
járási egységeken működő társulatok egységesítését.

Ezekben az években a háború m ár érezteti hatását, elvonja 
a m unkától a szakembereket. Ennek ellenére a Szakosztály vál
tozatlan intenzitással dolgozik.

Munkamódszerei közé tartozott a m unkacsoport vagy m unka- 
bizottság szervezése, am elyben nem biztos, hogy m indig csak 
szakosztályi tagok vettek  részt. Ezzel szélesebb látókört tudtak 
adni a téma megoldásához. Ilyen volt pl. a Papp Ferenc m ű
egyetemi tanár által javasolt és segítségével létrehozott K arszt
víz Bizottság.

A Szakosztály keretében folyó m unka eredm ényeként kiala
kult véleményt, javaslatokat a tagjain keresztül, azok hivatalos 
m unkái során, vagy ’’m em orandum ok”, személyes eszmecserék 
révén igyekezett azokra a hivatalos helyekre eljuttatni, ahol 
azok a legjobban hasznosultak.

A Szakosztály 25. évfordulójára határozatot hozott a Dr. 
Schafarzik Ferenc-em lékérem  kiadására, m elyet azok a tagok 
kaphatják, akik kimagasló m unkát végeztek a Szakosztály vagy 
a m agyar vízügy fejlesztése érdekében. Az első díjazott Pávai 
Vájná Ferenc volt.

Ha ennek a korszaknak a jelentős vízügyi m unkáit soroljuk, 
előkelő helyen kell m egem líteni a hazai artézi vizek feltárásá
val, hasznosításával és az országos egészségügyi helyzetre gya
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korolt hatásával kapcsolatos, nagy lelkesedéssel végzett m unkát, 
am elyet az előadóülések és a Hidrológiai Közlöny hidrogeológiai 
dolgozatai tükröznek. H atásuk az Alföld vízellátását megoldó 
artézi ku tak  tömegében testesül meg.

A hidrogeológiai tevékenység eleinte túlnyomó volt a Szak
osztály életében, m ajd a vízgazdálkodás teljes szélességére k i
terjedő szakmai és tudományos m unka m ellett is a teljesítm é
nyek közel harm ada ezen a szakterületen  jelent meg. Indokolták 
ezt komoly társadalm i igények is. A karsztvidékek és az Alföld, 
illetve a főváros vízellátásán kívül a gazdagon előforduló gyógy
vizek és hévizek hasznosítása, Budapest fürdőváros program ja, 
az ipar terjedésével kapcsolatos illeszkedési kérdések, a karsz t
vízzel eltakart barnakőszén és bauxittelepek, más bányam űve
lési nehézségek egyaránt előtérben ta rto tták  a hidrogeológiát, 
m elynek az időszerűsége m a is teljes.

A M agyar Hidrológiai Társaság szempontjából is jelentősége 
volt az 1943. november 15-én ta rto tt évzáró közgyűlésen a veze
tőségválasztásnak. Vendl Aladár ugyanis, aki a M agyar Tudo
mányos Akadémia elnöke lett, lem ondott a szakosztály elnöki 
tisztéről. Ekkor választották először a Szakosztály elnökévé 
Vitális Sándort, aki rögtön megfogalmazta a saját és a tagság 
legfontosabb céljait és feladatait:

1. A közösségi szellem, az együvé tartozás érzésének a fe j
lesztése; legyen cselekvőbb és önzetlenebb a tagság.

2. A Szakosztály anyagi helyzetének a javítása; az előfizető 
(ma jogi) tagok számának a növelése.

3. A Szakosztály szellemi életének megfelelő alakítása. A 
m unkát időszerűen a következőkre kell kihangsúlyozni:

—• jó és egészséges ivóvízellátás,
— ipari vízellátás,
— egészség, sport, üdülés,
— vízi energia, tározás, hévízhasznosítás,
— együttm űködés azokkal az egyesületekkel, amelyekkel ro

kon vagy kapcsolódó feladatokat végzünk.
Némi megszakításokkal ugyan, de Vitális Sándor töltötte ed

dig a leghosszabb időt a Társaságunk elnöki székében és ezt a 
három  pontot következetesen betarto tta . Elmondhatjuk, vala
m ennyiünk hasznára. Legfeljebb a harm adik pontja — ha cse
kély m értékben is — az idők során változott, hol ez, hol az ka
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pott a társadalm i szükségességnek megfelelően hangsúlyt. Ezt 
a hangsúlyváltozást jó érzékkel és megfelelő rugalmassággal 
tud ta  felism erni és a m unkában felhasználni. Az utolsó bekez
dést például, amely az együttm űködésről szól, talán később — 
nagyon helyesen — úgy értelmezte, hogy együttm űködés m ind
azokkal, akikkel rokon vagy kapcsolódó feladatot végzünk.

Elnöksége korszakot jelentett a későbbi Hidrológiai Társaság 
életében is. A vezetése alatt élte a legvirágzóbb korszakát, m int 
az a továbbiakból kitűnik.

Addig azonban nagy m egpróbáltatás érte  az országot, a tudo
mányos, a m űszaki életet. Átgázolt hazánkon a háború, pusz
títva anyagi, erkölcsi értékeket, gyilkolva az embereket. Ennek 
ellenére, ágyúdörgés közepette, m ikor a szovjet csapatok által 
m egközelített Budapestet a nyilas vezérkar is elhagyta, 1944 no
vember 29-én a Szakosztály előadóülést tarto tt. Tisztelettel kell 
adóznunk m inden résztvevőnek a helytállásért, a bátorságáért 
és szakm aszeretetetért. Mai szemmel nézve ez fanatikus ügy
szeretetét bizonyít.

A romokban heverő ország, a pénz teljes elértéktelenedése, 
m indenfajta alkotó tevékenység feltételeinek a teljes hiánya bi
zony a hidrológusokat is korlátozta. Pénz- és papírhiány m iatt 
1945-^ben a Hidrológiai Közlöny sem jelenhete tt meg.

Jellemző Vitális Sándor elismerésre m éltó álhatatosságára, 
hogy ezt a számot saját szerkesztésében pótolta. Igaz, mindössze 
31 oldalnyi le tt a terjedelme, de végül is ez a kötet is megvan. 
A Közlöny elején Lászlóffy Woldemár: Bogdánfy Ödönről, 
Scherf Emil: H orusitzky Henrikről emlékezik. Mind a ketten 
1944-ben hunytak el.

Egy belügym iniszteri rendelet szerint, 1945 augusztusában a 
tisztikarnak le kellett mondania. A szeptem ber 5-én tarto tt köz
gyűlésen, am elyen id. N oszky Jenő elnökölt, új tisztikart válasz
tottak.

Az új elnök ismét Vitális Sándor lett. Társelnökök: Pichler 
János és Szalai Tibor. A titkár Rehálc Ilona m aradt.

Az év során az évzáró ülésen kívül öt szakülést és hat vá
lasztmányi ülést tartottak.

A taglétszám 375 fő, az éves gyarapodás 57 fő volt! Ez azért is 
fontos adat, m ert a háború a tagok és általában a szakemberek 
között is szedte az áldozatait.

A m unka élénkült. Már 1946-ban 10 szakülést és 10 választ
m ányi ülést tarto ttak . A Közlönyben szaporodtak a cikkek. Igaz,
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nagy részük korábbi term ék volt. Köztük a gondolatm enetünk 
szempontjából fontosként kell megemlíteni Molnár Dénes dol
gozatát ’’M agyarország vízgazdálkodásának megszervezéséről” . 
A Szakosztály javaslatai között m ár több, m int egy évtizede 
fel-fel bukkanó gondolat, az Országos Vízgazdálkodási Hivatal 
létrehozása új érveléssel jelenik meg ebben a cikkben, kérve, 
hogy a Szakosztály karolja fel ezt az ügyet. Ugyancsak erősödik 
a szakmai igény egy országos vízgazdálkodási kutatóintézet lét
rehozása irán t is.

A 30 éves Szakosztályt ünnepük 1947-ben a Vitális Sándor 
által elnökölt évzáró közgyűlésen, amelyen m egújítják a tiszti
kart. Szalai Tibor m ellett az új társelnök M osonyi Emil és az 
új főszerkesztő Salamin Pál. M unkája nyomán a Hidrológiai 
Közlöny megújul. M éreteit, terjedelm ét és tartalm át illetően 
egyaránt kibővül. Az eddigi ném et nyelvű cikkek és összefog
lalók m ellett angol, francia és orosz nyelven is m egjelentek a 
dolgozatok kivonatai. Ezzel a szaklap nemzetközi kitekintése és 
ismertsége növekedett.

Ezen a közgyűlésen ú jra  kiadták a Dr. Schafarzik Ferenc- 
em lékérm et, és ezúttal Lászlóffy Woldemár kapta azt.

Scherf Egyed 1947-ben szakülésen ism ertette a Földművelés- 
ügyi M inisztérium Vízügyi Szolgálatának 30 éves vízgazdálko
dási tervét.

A Szakosztály 1948. február 4-én ünnepelte a m agyar víz- 
gazdálkodás százéves fordulóját. Ez alkalm at adott arra, hogy 
a Szabadságharc óta eltelt 100 év eredm ényeiről megemlékez
zenek. Az elnök m egnyitójában rám utato tt arra, hogy a Duna, 
Tisza szabályozása, a vízfolyások rendezése, az ár- és belvíz- 
mentesítés, amely 6 millió kát. holddal növelte a művelhető 
szántóterületet, megalapozta a fejlettebb vízgazdálkodás-politi
kát. A kiegyezés u tán i ipari fejlődés, az 1885. évi XXIII. sz. 
törvénycikk, a XX. század harm incas éveiben kifejlesztett ön
tözési koncepció és annak fokozatos végrehajtása, továbbá az 
azt kísérő széles körű szakmai m unka a vele járó szellemi fejlő
déssel lehetővé tette  a II. világháború utáni nagy vízgazdálko
dási feladatok megalapozását.

A szakosztályi m unka megélénkülése tükrözte azt az 1946—48 
közötti országos m éretű társadalm i és gazdasági fejlődést, amely 
1949-ben sajnálatos fordulatot vett. Ez a fordulat behatolt az 
ország tudományos, szakmai életébe is. Ú jfajta szervezeti rend 
kellett a központosított és ideológiai alapokra helyezett terv- 
gazdasági módszereknek.
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Ezzel a mérföldkővel tulajdonképpen lezárul a m agyar hidro- 
lógusok egyesületi életének az első nagy szakasza. Jó alkalom 
lehet ez arra, hogy megnézzük, m it ért a m unkája, elérte-e a 
célját, m egvalósította-e céljait?

Elm ondhatjuk, hogy otthont adott a hidrológia művelőinek, 
hogy egymástól tanulva és egymást tan ítva  fejlesszék a tudo
mányt, eredm ényeit a gyakorlat számára minél gyorsabban hoz
záférhetővé, alkalm azhatóvá tegyék. A Hidrológiai Közlöny m ár 
a húszas években harm inc m agyar és száznál több külföldi szak
lappal volt cserekapcsolatban. Ezzel behozta a külföldi tudást, 
egyben hirdette  a hazai eredm ényeket.

A szakmai hozzáértők m egvitatott, kikristályosodott vélemé
nyét e lju tta tta  az illetékesekhez a vízrajz, a kutatásfejlesztés, 
árvízvédelem, vízellátás, vízrendezés, melioráció és öntözés te 
rületén. Javaslatokat te tt magasszintű szervezési intézkedésekre 
és küzdött a közműolló ellen.

Vezetőit az illetékesek mindig m eghallgatták, m ert tudós 
emberek voltak és a m ondanivalójuk megalapozott, szakmai há t
térrel tám ogatott volt.

A Szakosztály sokféle jellemzéséből m ost két volt elnökének 
a gondolatát em lítjük meg. Az egyiket W eszelszky Gyula  m ondta 
1934-ben: ’’Tagjaink tudományos m unkával foglalkozó szegény 
em berek . . . Rá vagyunk utalva, hogy közintézmények, m elyek
nek mi szolgálatot teszünk, anyagilag tám ogassanak bennünket.” 
Támogatók mindig is voltak. Köztük volt a Belügyminisztérium, 
a Mezőgazdasági M inisztérium, a Székesfőváros, nagyobb köz-, 
vagy m agánvállalatok alapítványokat tevő magánemberek. M in
dig voltak előfizető tagok, akiket ma jogi tagoknak nevezünk. 
Közös tulajdonságuk volt, hogy adom ányaikért cserébe soha 
semmilyen szellemi vagy politikai engedményt, viszonttám oga- 
tást nem kértek. A Szakosztály belügyeibe nem szóltak.

Azért voltak anyagi nehézségek is. A nagy tagdíj m iatt a 
nagy gazdasági válság idején a Szakosztály nem lehetett tagja 
a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Uniónak.

A másik gondolat, ami jellemzi a Szakosztályt, V endl Aladár
tól származik: ”A Hidrológiai Szakosztály sok tekintetben egé
szen különleges jellegű. Más egyesületek szakosztályaiban rend
szerint azonos foglalkozású szakemberek tömörülnek. A mi 
szakosztályunkban éppen ellenkezőleg, különböző foglalkozású 
emberek, mérnökök, vegyészek, geológusok, agrogeológusok, or

38



vosok, meteorológusok stb. egyesültek azért, hogy a vízről szóló 
tudom ányt, a hidrológiát műveljék. Szakosztályunk tagjai közt 
összekötő kapocs a víz.”

így a víz ju tta tja  egymás mellé a hidrológust, a vegyészt, 
orvost, építőmérnököt, gépészmérnököt, ag'ronómust stb., m ert 
közös m unkájuk vezethet csak eredm ényre, a társadalom  szá
m ára egészséges ivóvizet, jó öntözővizet és gazdaságos ipari vi
zet adni, a használt vizet pedig károkozás nélkül a természetbe 
visszavezetni, a nem zetet és vagyonát a víz kártételeitől m eg
védeni.

A Szakosztály fennállásának 31 éve alatt kebelében fejlesz
tette Szontagh, Papp Károly, Farkass, Schafarzik, Vendl, Papp 
Ferenc és Vitális a  hidrogeológiát; Lászlóffy, Rohringer, Treitz 
a hidrológiát, m ind a felszíni, mind a felszín alatti vízrajzot, a 
vízgazdálkodást, a vízkár és aszály elleni küzdelm et; Bogdánfy, 
Rohringer, Mosonyi, Bogárdi stb., a hidraulikát, legyen az fo
lyami vagy szivárgáshidraulika; Lumpi és Trüm m er  az öntözést; 
Maucha a hidrobiológiát és a halastavak élettanát stb. Nem le
het ilyen rövid megemlékezésben a teljességet még csak meg 
sem közelíteni.

Végül a gazdag kapcsolatrendszerből ki kell emelni a Magyar 
Mérnök és Építészegylet Vízépítési Szakosztályával folytatott 
együttműködést, ami lehetővé tette a kutatók és mérnökök gya
korlati eredm ényeket hozó közös m unkáját.

A Magyar Hidrológiai Társaság megalakulása

Egy jól működő, szemmel láthatóan jó helyen levő egyesület 
igen eredm ényes három  évtizede után  m iért kell változtatni? 
Valóban ennek az okait és körülm ényeit meg kell vizsgálni, 
hogy m egértsük a kilépésnek az értelm ét. A korábbi m egnyil
vánulásokból ugyanis nem lehet olyan szándékot felismerni, 
amely a hidrológusok részéről elszakadási törekvésekre utalna. 
Úgy gondolhatjuk, hogy a M agyarhoni Földtani Társulat sem 
érezte idegen testnek a kétségkívül egyre szélesebb területen 
működő, sok szakm át m agában foglaló, igen terebélyes szak
osztályát. Működése sem rontotta  a Társulat tekintélyét. Ennek 
ellenére feltételezhetjük, hogy a szétválásnak voltak külső és 
belső okai egyaránt.

A külső okok között m int legsúlyosabbat kell megemlíteni a 
háborút, különösen 1949-et követő társadalm i átalakulást. Olyan
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központosított, m inden részletre kiterjedő állami irányítást ren 
dezett be a hatalom, amely még a társadalm i m unkát is össze 
kívánta fogni és beilleszteni a m indenható államigazgatásba. 
Ezt az elvet a tudományos és szakmai közéletre is kiterjesztette. 
Ennek következtében hozta létre 1948. június 29-én a Műszaki 
és Természettudom ányi Egyesületek Szövetségét.

A MTESZ olyan állami tám ogatást kapott, amelyből még az 
akkori Hidrológiai Szakosztálynak is jutott. Cserébe azt is m eg
mondta, hogy mivel tartozik érte. E lőírta az ügyvitelt és a 
számvitelt. Ehhez a m unkaerőt a támogatásból lehetett fizetni. 
Ugyanakkor a Szövetség az irányítási vonalnak m eglehetősen 
fontos pontja volt. Feladatai között volt az állami szándék köz
vetítése az egyesületékhez. Ezzel keretet adott azok m űködésé
nek, összpontosította az erőfeszítéseket az időszerű állami célok 
teljesítése érdekében, egységesítette a tagság szemléletét, ellen
őrizte, befolyásolta az egyesületek m unkáját.

A háború után kialakult nemzetközi politikai helyzet, a m eg
lehetősen szigorúan szervezett ’’szocialista tábor” erős hadiipart 
tűzött a céljai közé. Ez a városok gyors fejlődését jelezte előre, 
hasonlóképpen a mezőgazdasági term ékek iránti kereslet növe
kedését. Mindez a vízgazdálkodás szerepének az erősödésével 
járt, különösen, ha az energiaterm elés és a közlekedés fejlődé
sét, illetve azok hatását is figyelembe vesszük. Nem m ondhatott 
le az állam arról, hogy ezt a fontos szakterületet áttételek  nél
kül, közvetlenül tudja befolyásolni még a társadalm i életben is.

A Szakosztály két évtizedes küzdelme, javaslatai u tán  m eg
alakult az Országos Vízgazdálkodási Hivatal és az Országos 
Fürdőügyi Főigazgatóság. Megvalósulni látszik a vízügyek ál
lami szintű egységes vezetése.

A vízgazdálkodás és annak szakem berei a harm incas—negy
venes években figyelemre m éltó teljesítm ényekkel büszkélked
hettek  és európai m értékkel is jelentős teljesítőképességre tettek  
szert. A Tiszántúli nagy öntözőrendszer például a Tiszalöki Víz
lépcsővel, a Keleti Főcsatornával, a Körösökig nyúló hatásterü 
letével valóban Európa legnagyobb kiterjedésű összefüggő öntö
zőrendszerének készült. Ez a nagy terv  m egkönnyítette az ötve
nes évek látványos eredm ényeit. Ha ehhez hozzávesszük a m ár 
em lített vízellátási, artézi víz, hévíz programokat, a vízrendezési 
és árvízvédelmi rendszerek megalapozását és különösen azt a 
figyelemre méltó szellemi erőt, ami ezt létrehozta és m űköd
tette, akkor országos érdeknek tűnik  ennek a megőrzése és
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hasznosítása. Sajnos a később teljesen eluralkodó ideológiai 
szempontok m iatt meglehetősen pazarlóan bántak ezzel a nem 
zeti kinccsel.

Végül a belső ok jellemzésére idézzük Vitális elnököt: ”A 
Szakosztálynak 1948 végén összesen 400 tagja volt — míg az 
anyaegyesületnek csak 230 — így indokolttá vált a Szakosztály
ból önálló egyesület m egalakítása.” Ha ehhez a számszerű indok
hoz hozzávesszük a mögötte levő lényeget, hogy a sokféle, a 
geológiától egyre messzebbre eső — bár azzal szinte mindig ta 
lálkozó — tudományos és m érnöki tevékenység valóban kezdte 
elrejteni az anyaegyesület tiszta képét.

Am ilyen gyorsan lezajlott a Szakosztály m egalakítása 1917- 
ben, ugyanolyan gyorsan, sőt rövidebb idő alatt m egtörtént az 
átalakulása. Idézzük ú jra  Vitális Sándor professzort az 1967-ben 
írt megemlékezéséből:

”A Hidrológiai Szakosztály 1949. évi január hó 26-án tarto tt 
közgyűlésén alakította meg az önálló egyesületet, a Magyar 
Hidrológiai Társaságot. Az új egyesület alapítását az anyaegye
sületnek, a M agyarhoni Földtani Társulatnak 1949. február hó 
11-én tarto tt közgyűlésén jelentették, amit tudom ásul vettek, s 
azt is, hogy az im m ár önálló egyesület csatlakozott tagként a 
M.T.E.Sz.-hez . . .”

1949. február 23-án m egalakult a Társaság első szakosztálya, 
a Limnológiai Szakosztály, Maucha Rezső elnöklete alatt, s jel
lemző, hogy a szakosítás helyes volt, m ert az év végén a Limno
lógiai Szakosztálynak m ár 93 tagja volt.

A következő nagyobb társasági megmozdulás volt 1949. aug. 
13— 14-én az első vándorgyűlés Szegeden, m elynek eredménye 
volt később első vidéki csoportunk, a Szegedi Csoport meg
alakulása.

1949. december hó 14-én N ém eth Endre elnöklete alatt meg
alakul a H idraulikai Szakosztály.

1949 végén a taglétszám  m ár 587, s fokozottabb m értékben 
megindul a m unka három munkabizottságban  is (gyógyvíz, ivó
víz és hallépcső bizottság).

1950-től kezdve a Társaságunk m unkája m indjobban kapcso
lódik a népgazdasági tervekhez, ami maga u tán  vonja a további 
szakosítást és a vidék fokozottabb bekapcsolását.”

A Társaság m egalakulásakor a vezetőség m aradt a Szakosztály 
élére 1947-ben m egválasztott és 1949-ben újraválasztott tiszti
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kar. Az évet záró, 1950. jan u ár 11-én tarto tt közgyűlésen vá
lasztották meg az új vezetőséget:

Elnök: Mosonyi Emil
Társelnökök: Schulhof Ödön és Szalai Tibor
Főtitkár: Kovács György
Főszerkesztő: Láng Sándor
Főszerkesztő: Venkovits István
A  harm adik, Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztály is m eg

alakul 1950-ben. Ennek lesz az elnöke Vitális Sándor. Ezt a 
tény t m ár az új elnök jelenti be, m iután hosszasan m éltatta  az 
elődjének a kétségtelenül m eghatározó érdemeit.

A közgyűlés elhatározza, hogy ezentúl évente adja ki a 
Dr. Schafarzik Ferenc-emlékérmet. Az 1949. évit Maucha Rezső
nek  ítélték.

Ezután az im m ár önálló, de a MTESZ ’’felügyelete” alá ta r
tozó Magyar Hidrológiai Társaság fo lyta tta  működését, jó lelki
ism eretünkre állíthatjuk, hogy a haza és a szakma üdvére.

Működése során egyre nő tt létszám ban és szervezeti egysé
gekben egyaránt, míg elérte a mai meglehetősen bonyolult szer
vezetét és sok szakmájú, képzettségű tagságát, k ibővített fel
adatkörét.

Ha az utóbbi 43 évet szeretnénk olyan szakaszokra osztani, 
amelyeken belül egységesen jellemezhető Társaságot tudunk  le
írni, akkor zavarba jövünk. Nehéz ugyanis valam ilyen ism érvet 
találni, amely m entén jellemzően elkülöníthetőek a szakaszok. 
Így aztán vagy lem ondunk azokról, vagy valam elyik ism érvet 
önkényesen előnybe részesítjük. Tekintve, hogy az em lített kö
zel két emberöltőnyi időszak a sokszor hihetetlen változásaival 
olyan gazdag tudományos, szakmai és módszertani term ést ho
zott, hogy annak az egyszerű számbavétele is több száz, vagy 
akár ezer oldalt venne igénybe, m ár az áttekinthetőség m iatt is 
célszerű valamilyen tagolás.

Ezért a továbbiakban a Társaság három korszakát tek in tjük  
át igen röviden, ami lehetővé teszi, hogy valam ilyen — kétség
kívül egyéni szemléletű — képet kapjunk róla:

— az első kor az alapítástól, 1949-től 1960-ig, M osonyi Emil 
és Papp Ferenc elnökségével jellemezhető korszak,

— a második az 1960— 1976. évek közötti, amely Vitális Sán
dor második elnökségi időszaka és

— a harmadik a napjainkig terjedő idő.
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A m egalakult szervezet rendkívül gyorsan növekedett. Az 
1948. év végén számolt 400 főről, 1954-re 1000 fölé em elkedett és 
1960-ra elérte az 1300 főt. Erre a korszakra is illik Nemecz Ernő 
volt szakosztályi titkár 1943-ban te tt megjegyzése, amikor egy 
év alatt 101 fővel nőtt a taglétszám: ”Ez a (Szakosztály) fizikai 
erejét látszik növelni, de ez m indenkor nélkülözhetetlen előfel
tétele a szellem kibontakozásának.” Ha figyelembe vesszük, 
hogy az egyetemi városokban és a VIZIG-ek székhelyén m eg
alakult területi szervezetek később, különösen m iután a hidro
lógiai és vízrajzi m unkákat az igazgatóságok is feladatszerűen 
kezdték ellátni, komoly szellemi, esetenként tudományos m ű
helyekké váltak, a m ondást ma is igaznak tekinthetjük.

A Társaság élén kiváló mérnök, tudós és tanár állt egysze- 
mélyben, akinek a személyes tekintélye m eghaladta még az 
állami szervekét is, akár a testületekét, akár azok vezetőjét. 
A vízépítő mérnökök kezében olyan program  volt, — a háborút 
megelőző időkből — amely táplálni tud ta  még a Rákosi— Gerő- 
féle ’’kommunizmus nagy építkezésein” köszörült igényeket is.

Ebben az időben alakult ki az egységes m agyar vízgazdálko
dás. Azután, hogy Dégen Im re  az 1955. év végén átvette az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetését, a vízügy elindult egy 
olyan pályán, amelynek a csúcsát a hatvanas-—-hetvenes évek 
fordulóján érte el, tekintély t és népszerűséget adva m inden 
m unkatársának és vezetőjének.

Befejeződött a Tiszalöki-Vízlépcső építése, amit hol az ener
giaprogram  (magyar GOELRO), hol a mezőgazdaság fejlesztése 
m iatt értékelték túl. K iépült a Keleti Főcsatorna öntözővíz el
látó rendszer, amely m ég m a sincs megfelelően kihasználva. 
M egindult egy országos öntözési program, m elyet ezúttal a 
’’mezőgazdaság szocialista átszervezéséhez” kapcsoltak.

Katasztrofális árvizek sú jto tták  az országot előbb a Tiszán, 
m ajd kétszer is a Dunán, ami erőteljes fejlesztést indított meg 
az árvízvédelmi m űvek építése és az árvízvédekezés műszaki 
eszközeinek és szervezeti kérdéseinek a felújítása, hatékonyabbá 
tétele terén. Hasonlóan ú jra indu lt a belvízmentesítés is.

Ezzel párhuzamosan folyt a bányászat term elésének a növe
lése, a nehézipar fejlesztése új telepek és települések létrehozá
sával, ami a lakossági és ipari vízellátással szemben m inden ko
rábbinál nagyobb követelm ényeket tám asztott. Egyre növekvő

A  T ársaság  szakm ai te v é k e n y sé g e  az 1949— 1960. év ek b en
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lem aradás m ellett ugyan, de a szennyvízelvezetési és -tisztítási 
feladatok mindig több dolgot adtak a szakmabelieknek.

A röviden összefoglalt külső szakmai igények a Társaság m un
kájának tartalm at adtak és lehetővé tették, hogy a tagjai ko
moly tudományos és mérnöki tevékenységükkel új, nemzetközi
leg is elism ert eredm ényeket hozzanak létre a haza — akkor 
még azt hittük, tőlünk is függő — boldogulásáért.

Az előző évek eredm ényeire és fejlődési irányaira, továbbá 
a következő évtizedek hirdetett vagy előre jelezhető, indokolt 
szükségleteire a Társaságban elkészült a Mosonyi Emil nevével 
fém jelzett és vezetésével kidolgozott Vízgazdálkodási Keretterv. 
Készítése közben a M agyar Tudományos Akadém ia tám ogatta 
ezt a nagyszabású program ot és az 1954. évi kiadásakor mellé 
állt. Nem túlzás talán  azt mondani, hogy abban az időben eny- 
nyire megalapozott, valóságra támaszkodó és m egvalósítható 
terv  nem nagyon volt az országban. M ódszertanilag és tartalm i
lag egyaránt m intául és alapul szolgált a később, nagyobb intéz
ményi erők igénybevételével készült kerettervekhez.

Sajnálatos módon azonban az időszak vízgazdálkodási m un
kálataihoz az állam pénztárcája nem ennék a logikára épülő 
tervnek a hatására nyílt ki, hanem  az árvizes és asztályos évek 
váltakozása során keletkezett károkéra.

Az állam m indenekfelettiségét m utatja, hogy a Hidrológiai 
Közlönyt 1951-ben m inden indoklás nélkül betiltották. Meg
felelő u tán járást követően 1952-ben ú jra  m egjelenhetett. Az 
1951. évi csökkentett terjedelm ű füzetet — hála Vitális elnök 
álhatatosságának — 1971-ben pótolták.

A paternalizm us, az adok, engedek — korlátozok, a jutalm a
zok — büntetők, betiltok elve érvényesült. Hosszan lehetne so
rolni a m űködési tervet, szakmai és tudományos m unka- és 
előadásterveket, a szakmai tartalom  egyeztetését — ne az előadó 
kívánsága döntse el az előadás tartalm át, hanem  a tervszerűség 
— stb. M értékére jellemző, hogy az 1949. évi költségkeretből, 
amely 80 400 Ft volt, 50 000 Ft-ot te tt ki a MTESZ-támogatás, 
10 000 Ft adományokból szárm azott és mindössze 16 000 Ft-ot 
fedezett a tagdíj. A teljes költségvetésből 60 000 Ft-ba került a 
Hidrológiai Közlöny, m elyet növelt a segédszerkesztő évi 6000 
Ft-os tiszteletdíja. A működési költségek közel kétharm ada te 
hát a ’’felügyeleti szerv”-től szárm azott. Az anyagi önállóság 
tehát nem volt meg és ezt figyelembe kell venni, amikor a T ár
saság szerepét elemezzük.
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Az erős központi felügyelet, az anyagi függőség ellenére azt 
kell mondani, hogy a szakmai tárgyilagosság, a legfontosabb 
országos hatású folyam atokra gyakorolt kedvező befolyás, a 
Társaság szakmai és az abból származó társadalm i tekintélye 
még negyed évszázad m úlva is m egmaradt. Ennek okai a koráb
ban em lítetteken kívül olyanok voltak, m int a legfontosabb, 
várhatóan nehezedő kérdések napirendre tűzése és m ire az idő
szerűvé vált, átgondolt megoldási javaslatok előterjesztése. En
nek ellenére sok esetben a hatalom figyelmen kívül hagyta a 
Társaság javaslatát. Ezekről később bebizonyosodott, hogy u tó
lag veszteséggel vagy többletköltségek árán, de mégis csak el 
kell őket fogadni, ha még lehet. A továbbiakban mind a két 
típusból célszerű néhányat felidézni.

A m ár em lített kétségkívül nagyhatású K eretterven túl egy 
máig is időszerű, regionális kiterjedésű, de országos jelentőségű 
program  indult 1950-ben a Társaság szervezésében. Ez a Balaton 
program.

A Társaság 1950. szeptem ber 29-én és 30-án, illetve október 
elsején tarto tta  Hévízen az első Balatoni Ankétjét. Ezen 28 pon
tos javaslatot dolgoztak ki, amely k iterjed t a tó vízm ennyiségé
nek és minőségének a védelm ére, a Keszthelyi-öböl megóvására, 
az üdülőterület sokoldalú ellátására, elsősorban a vízellátás, csa
tornázás feladataira, rám utatva az ökológiai és tájvédelm i szem
pontokra. Foglalkoztak a Zala és a Kis-Balaton kérdéseivel, to 
vábbá a láphasznosítással is. Az ankéton nagy szerepe volt a 
Limnológiai Szakosztálynak és a Magyar Tudományos Akadé
miával való együttm űködésnek is. Az ankét megállapításairól, 
a javasolt kutatási m unkákról és intézkedésekről a Társaság az 
Akadémia Hidrológiai Bizottsága részére előterjesztést és javas
latot készített.

Ezt az ankétot további tíz követte, m elyeket az Akadémia 
Tihanyi Biológiai Intézetével közösen rendeztek meg. Ezek so
rán előre jelezték azokat a később beteljesült rendellenessége
ket, amelyek sokszor olyan át nem gondolt intézkedéseknek — 
vagy elm ulasztásuknak — a következményei, am elyeket nem 
tám asztottak alá tudom ányosan megalapozott vizsgálati ered
mények.

Az üdülővendégek szám ának növekedése olyan vízellátási 
nehézségeket okozott, melyek megoldását számos ankéton tá r
gyalták és átfogó tervek születtek az elhárításukra. Más kérdés, 
hogy az üdülővendégek száma gyorsabban nőtt, m int az e célra 
folyósított hitelek.



Ugyanezek az előjelek m ár in tettek  a tó tú lterhelésére is. 
Az ankétok javasolták, hogy m inden szennyvizet ki kell vezetni 
a Balaton vízgyűjtőjéből. Utólag ezt meg kell oldani.

A hidrobiológusok óva in tettek  az idegen halak betelepítésétől 
(busa, amur). A hivatalos szervek nem vették  figyelembe a ja
vaslatot. Ezzel tönkretették  a Maucha, Sebestyén Olga és Do- 
nászy által annyira óvott nádasokat, viszont növelték a tó vizé
nek a tápanyagterhelését, siettetve az eutrofizációt.

Tény, hogy az ankétsorozatnak zömében olyan megállapításai 
voltak, amelyek születésük idejében is és ma is igazak, most is 
szolgálják a fejlesztési programot. A Társaság m indig küzdött a 
közműolló nyitása  ellen. Sajnos, a politikai tényezők inkább a 
gyors és látványos sikereket keresték, az utódaikra hagyva az 
okozott károk rendezését. Eredményesek voltak viszont a tó víz
pótlásával kapcsolatos viták. Sikerült elérni, hogy a Sión ke
resztül nem  kerü lt Duna-víz a Balatonba.

Másik jelentős ankétsorozat volt, amit Miskolcon rendszeresen 
m egrendezett vízgazdálkodási és vízellátási tárgykörben a Helyi 
Szervezet többnyire a Társasággal, pl. a Vízellátási és a Hidro
geológiai Szakosztállyal közösen. A gyorsan fejlődő ipar és az 
odaáramló m unkaerő m iatt hasonló ütem ben gyarapodó telepü
lések vízellátása hosszú ideig foglalkoztatta a szakem bereket és 
döntéshozókat egyaránt.

Ezek a szinte napi feladatok az elméleti tudom ányos m unká
ról időnként a gyakorlat irányába terelik  a súlypontokat. Erről 
1954. december 14-én Bözsöny Dénes fő titkár a következőket 
m ondta:

”Az elnökség Társaságunk céljául a hazai tudományos életünk 
fejlesztését, az elméleti, tudományos eredm ényeknek a gyakor
lat szám ára való átadását, a tudományos és m űszaki problémák 
m egvitatását és terjesztését, a tagok tudományos ismereteinek 
minél nagyobb m értékű bővítését, a kezdő ku tatók  baráti tám o
gatását tűzte ki.”

Az idézet jól m utatja, hogy a felülről igényelt szempontok 
betartása m ellett a Társaság ragaszkodik az alapvető céljaihoz. 
Nem mond le arról a meggyőződéséről, hogy hosszú távon nem 
nélkülözhető a m ár negyedik évtizede fo lytatott hivatástudattal 
eltelt tevékenysége.

A Társaságnak a H idraulikai és Mezőgazdasági Vízgazdálko
dási Szakosztálya — részleges eredm ényekkel — küzdelmet 
folytatott azért, hogy a talajok elsavanyosodását megelőzzék a
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váltógazdálkodás elveinek a betartásával. A vízrendezés érje el, 
hogy a lehullott csapadéknak m inden szükséges részét tartsa  
vissza és csak a felesleget vezesse el. A hiányzó csapadékot az 
ország éghajlati viszonyainak m egfelelően kiegészítő öntözéssel 
pótolják. Ma m ár a meliorációs módszerek követik ezt az elvet, 
de eddigre jelentős területek elsavanyodtak.

Ebben az időszakban kezdtek feltűnni a mezőgazdasági víz
gazdálkodással összefüggő elméleti problém afelvetések, hellyel- 
közzel válaszok is, amelyek m ára gyakorlatilag használható, sőt 
használt eredm ényre vezettek.

Zsuffa  István  m egállapítása szerint ’’Lászlófjy  1954. évi tá r
sasági előadása — amely a »Hidrológiai hossz-szelvény és a fa j
lagos lefolyás M agyarországon« szerény címet viselte — volt a 
műszaki hidrológia születésnapja.” Zsu ffa  professzorhoz csatla
kozva m egem líthetjük Salamin Pált, Ubell Károlyt, Szígyártó  
Zoltánt és Vágás Istvánt — aki igazán eredeti módon — a 
Bolyai-geom etriát vezette a hidrológiába, végül Csermák Bélát, 
aki a m érnökök szám ára te tte  egyszerűen használhatóvá az el
méleti eredm ényeket. A hidraulika terén  k ife jte tt m unkásságu
kért Öllős Géza és Kovács György m ellett ú jra  szólni kell 
Szígyártóról is.

K ialakult a vita a gyógyvizek és hévizek felhasználásával 
kapcsolatban. Az egyoldalú energiahasznosítási szemlélet erő
teljesen fogyasztotta a tartalékokat. Eredm énynek könyvelheti 
el a Társaság, hogy Hajdúszoboszló, Bük, Bogács, Sárvár, Balf 
fúrásaiból k ivett gyógyvizeket egészségügyi célokra hasznosít
ják, gyakran külföldi tőke befektetésével. M egoldásra vár még 
Tiszapolgár, Tiszacsege, Tiszaörs, Szolnok, Csongrád gyógyvizei
nek az egészségügyi hasznosítása.

Több ankét foglalkozott Eger ivásra használt melegvizének 
hidegvízzel történő pótlásával. Elmondható a Társaságról, hogy 
a fürdők vizének a tisztítása, az ivóvíz tisztítási technológiák 
bevezetése terén  eredm ényesen m űködött közre a fejlesztőm un
kákban. Hasonlóan Pécs, Szombathely és még néhány szenny
víztisztító telep technológiai kérdései az előadóülésein, ankétjain 
kristályosodtak ki.

Az erőteljes társadalm i tevékenység hatására  1955-ben elké
szült ”Az MHT előterjesztése a műszáki fejlődésünk soron levő 
feladataival kapcsolatban” című dolgozata.

Célja volt közrem űködni az országos vízgazdálkodás tudomá
nyos elveinek a m eghatározásában. Csak olyan javaslatokat tesz, 
ami nincs benne a különféle főhatóságok által előírt tervekben.
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A következőkre terjed ki:

1. mezőgazdasági vízgazdálkodás,
2. árvízvédelem,
3. vízerő-hasznosítás (hordaléklerakódás),
4. ivó és ipari vízellátás,
5. ásvány- és gyógyvizek (nyomelemvizsgálatok)
6. halászat, limnológia,
7. szennyvízelvezetés, kezelés,
8. radioaktív izotópok felhasználása,
9. továbbképzés.
Az ország gyorsan hullámzó politikájában 1956 meghozta a 

forradalm at. M egbénult egy időre az élet, m ajd némileg más 
körülm ények között ú jra  elindult. A Társaság ezalatt is foly
ta tta  m unkáját. A Balatoni Bizottság 1956. november 27-én 
fűtetlen szobában ülésezett és kidolgozta az 1957-ben létrehozott 
Balatoni Intézőbizottság alapítási javaslatát és program ját.

Az ú jra  induló életben m intha egy kissé több levegőt kapott 
volna a szakma. Sajnos, a forradalom  aktív, vagy sokszor aka
ratlan résztvevőire különféle súlyú megtorlás várt és közülük 
számosat hosszabb-rövidebb időre nélkülözni kellett. így Moso- 
nyi Em ilt a szintén kiváló és igen aktív vezetőnek bizonyult 
Papp Ferenc műegyetemi tanár követte az elnöki székben. 
Mosonyi később a Tudományos Bizottságnak lett az elnöke 
(később ebből lett az Oktatási Bizottság).

A Társaság a politikai, gazdasági és szakmai helyzet alapos 
elemzése után új irányokat jelölt ki saját maga számára. Ezek 
egyikét 1958-ban Bözsöny Dénes a főtitkári beszámolójában így 
fogalmazta meg:

’’Azt hiszem, nem esek túlzásba, ha kijelentem, hogy az el
következő évtizedekben nem az élelem megszerzése lesz a nagy 
gond, hanem  a víznek és a levegőnek a megvédése a szennye
zéstől. Ez a tény tudományos vonatkozásban is feladatokat ró 
a szakem berekre.”

Az újszerű, de fontos feladatok között meg kell emlékezni 
Bokor M ihály, Pichler János és Ziegler Károly ez időben végzett 
munkájáról. A háború előtt jól bevált és 1948-ban m egszünte
te tt vízgazdálkodási társulatok újraszervezéséért dolgoztak. Lét
rehoztak új érdekeltségi alapon működő — államilag tám ogatott 
és befolyásolt — vízgazdálkodási egységeket, amelyek azóta is
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élnek, hajlékonyán igazodva a term észeti és gazdasági környe
zetük változásaihoz.

Ahogyan a M agyarhoni Földtani Társulat felnevelte a Hidro
lógiai Szakosztályt, amely a Társaságunkká nőtte ki magát, 
ugyanúgy izmosodott a szervezetünkben a Karszthidrológiai és 
Barlangkutató Bizottság 1958 decemberéig. Ekkor kivált a Tár
saságunkból és a régi nevén új egyesületet alakított, megőrizve 
a rokonságot és az együttm űködési készséget.

A Társaság munkamódszerei között változatlanul fontos he
lyen van az előadóülés. A szakosztályok és a területi szerveze
tek legfontosabb m egnyilvánulási módja. Fő célja valam ilyen 
tudom ányos eredm ény m egismertetése, megvitatása, esetleg mó
dosítása, de m indenképpen a terjesztése. Ezek évenkénti száma 
m eghaladta a százat.

Szélesebb összefüggésekben több tudom ányterület közös m un
kájával tárgyal meg egy országos vagy regionális kérdést az 
ankét. Tíz körül van a száma csak a Balatonnal foglalkozó anké
toknak. Hasonlóan sok foglalkozott a miskolci iparvidék víz
ellátásával, általában a vízgazdálkodásával. Ankétokon tárgyal
ták meg Eger és Salgótarján vízellátását, a tiszántúli hévizeket 
stb.

Általánosabb, több összefüggést is tartalm azó feladatra keresi 
a megoldást a konferencia, amely szintén nagyrendezvény, szin
tén lehet több napos, gyakran nemzetközi résztvevőkkel. H íre
sek és látogatottak a sorozatban rendezett országos szennyvíz 
konferenciák és vízminőségi és víztechnológiai konferenciák.

Nagyobb rendezvények a kongresszusok, amelyek mindig 
nemzetközi szereplőkkel dolgoznak. Ilyen volt pl. 1955-ben a 
Vízrajzi Kongresszus, amely a Vízrajzi Szolgálat 70 éves jub i
leum át ünnepelte.

Több tárgycsoportot is m egtárgyal az országos vándorgyűlés, 
am elyet igyekeznek úgy elhelyezni, hogy a tárgyalt anyagok 
helyi érdeklődést is ki tudjanak elégíteni. Hagyom ányterem tő 
volt az 1949-ben rendezett Szegedi Vándorgyűlés, amely még 
a Területi Szervezet m egalakulását is megelőzte.

A nagyrendezvényeket általában tanulm ányi kirándulások k í
sérik.

A Társaság m egnyilvánulásainak legmesszebb ható módja a 
Hidrológiai Közlöny, amely 1949-től évente 6 számmal jelenik 
meg általában. Később, 1964-től kezdve évente 12 számban, 
azaz havonta adták ki.
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Az egyre növekvő létszám és tevékenység újabb tájékoztatási, 
vitatkozási lehetőséget keresett és 1960-ban az elnökség hatá
rozatot hozott a Hidrológiai Tájékoztató  megindításáról. Célja, 
hogy a Társaság tagságát tájékoztassa az új eredményekről, a 
Társaság híreiről, program jairól. A Tájékoztató 1961 óta rend
szeresen m egjelenik és a Társaság m inden tagja a tagdíj ellené
ben kapja. Természetesen a tagdíj a kiadásnak a mennyisége 
m iatt nem lehet fedezete, ezért meg kell emlékeznünk a 36 
vízellátási és csatornázási vállalatot tömörítő Forrás Egyesülés
ről, m elynek az igazgató tanácsa 1970— 1990-ig vállalta a kiadás 
költségeit.

Különösen gazdag volt az 1960. és az 1961. évi program  a 
Társaságban. E rre az időre ú jra  m egszilárdult az OVF és fő
képpen Dégen Imre  helyzete, aki igen nagyra becsülte az MHT 
m unkáját. Rendszeresen részt vett a fontosabb rendezvényein. 
Felszólalt az 1960. évi közgyűlésen is. Felszólalását a Hidroló
giai Közlöny 1961. évi 4. szám ában lehet olvasni. Ebből idézünk: 

” . . .  a Társaság átfogóbb módon, szélesebb területen valósí
totta meg a vízügyi egységet, m int az állami vízügyi szervezet 
keretében célszerű volt m egvalósítani.”

Kim ondja a továbbiakban, hogy a vízügyi-műszaki és a gaz
dasági-vízügyi tevékenység szintézise ú tján  lehet eredményes a 
fejlődése. A vízügy és a nemzetgazdaság kölcsönhatásaival fog
lalkozik az MHT és egyre jobban.

Jobban kell elemezni a helyét a népgazdaságban. El kell to
lódni az ipar felé, vizsgálni az Alföld ipartelepítési lehetőségeit. 
Az Építéstudom ányi Egyesülettel és a M élyépítéstudományi 
Egyesülettel közösen kell dolgozni a term előkapacitások jobb 
kihasználása és a technológiai eljárások korszerűsítése érdeké
ben.

A mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő vízügyi m un
kákat a termeléssel szoros összhangban kell megvalósítani.

Ezek a Társaság m unkatervét illető szavak azonban m ár á t
vezetnek a következő időszakba.

Szakmai tevékenység az 1961—1975. években

Európában is, M agyarországon is egy megnyugodott, vagy 
legalábbis m ozdulatlanságra (pangásra) kényszerített politikájú 
másfél évtized következett. M int hasonló esetben mindig, a gaz
dasági és műszaki szakemberek alkotókedve némi rem énnyel
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kecsegtető tápot kapott. A nemzeti jövedelem — ha lassan is — 
érezhetően nőtt. A gazdaság fejlesztése új feladatokat adott az 
értelm iségnek, köztük a vízgazdálkodásban dolgozóknak is.

A nyugodt korszakot csak az elején és a végén rázta meg 
egy-egy vihar. A kezdetére esik ugyanis M agyarországon a 
’’mezőgazdaság szocialista átszervezésének” nem  kifejezetten 
kesztyűs kézzel végrehajto tt befejezése. Ez volt a szocializmus 
történetének utolsó előtti nagy, széles néprétegeket érintő m ű
velete. Az utolsó ilyen éppen ennek az időszaknak a végén kez
dődött az egész világ elosztási rendszerére ható olajárrobbanás
sal, amit végül is újabb másfél évtized m úlva az egész kom m u
nista rendszer összeomlása követett.

A nagyüzemi mezőgazdaság és a velejáró tagosítás m egköve
telte az üzemi vízrendezés átszervezését és a nagyüzem i öntö
zési módok kialakítását. Közelíteni kellett a mezőgazdasági te r
melési szemléletet az öntözéssel támogatott, iparszerű növény- 
term esztés és állattenyésztés felé.

A m ár előbb is em lített iparfejlesztés felgyorsult, vízfogyasz
tása növekedett. Fokozódtak a víz minősége irán ti követelmé
nyek mind az ipar, m ind a lakosság részéről.

Erre az időre esik az ország teljes term elő kapacitásának a 
term elésbe állítása és az első szerkezetváltás befejezése. Ezzel 
a mezőgazdaságban felszabadult m unkaerő átvonult az iparba. 
A következő feladat a m unka term elékenységének a növelése 
a technológia fejlesztésével. Űj term ékeket új módon kellett 
(volna) gyártani. Az új technológia bizonyos új gazdasági fel
építést is igényelt. A folyam at 1968-ban az új gazdaságirányítási 
rendszerhez, az ”új m echanizmushoz” vezetett. Három évi m ű
ködés u tán  a piaci elemektől való félelmében a pártállam  visz- 
szafordította a kialakult folyam atokat és ez nem m arad t követ
kezmény nélkül a vízgazdálkodásra sem. Előbb azonban v ita t
hatatlanul előnyösen hato tt a vízügy és a Társaság életére.

A növekvő term elési és jóléti igények lényegében egy új víz
gazdálkodási alaprendszer, in frastruk túra  létrehozását kezdték 
megkövetelni. A lakosság és a term elés egyaránt fokozódó vé
delemre szorult a vizek kártételei ellen.

A feladatok nem érték  váratlanul a vízgazdálkodást. Az idő
szak első harm adában elkészült az Országos Vízgazdálkodási 
K eretterv. Kidolgozták a Kiskörei Vízlépcső terveit. Az időszak 
végén megelőzően üzembe is helyezték.
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A vízkészlet-gazdálkodás és a fogalomköréhez csatlakozó tá
rozás, lefolyás-szabályozás alapjait m ár lefektették  és a gazda
sági erőforrások kérdése volt csupán a megvalósítása, illetve 
annak üzeme.

A hatvanas évtizedben értek be a korábbi árvízvédelmi fej
lesztések eredm ényei. Látványos védekezési m unkák háríto tták  
el a Duna, Tisza, Maros és Körösök árvizeit a lakosság és a hi
vatalos szervek elismerése mellett.

A lakossági, mezőgazdasági és ipari vízellátás fejlődése — 
főképpen az utóbbi kettő  — a nem átgondolt term elésfejlesztés 
m iatt máig ható vízminőségi zavarokat okozott. Sajnos, a víz
ügy társadalm i-politikai ereje nem volt elég a megfelelő 
szennyvízkezelés kikényszerítésére. Egy-egy Csepel m éretű 
nagyüzem tízmilliós nagyságrendű szennyvízbírságát p á rt- vagy 
korm ányintézkedésre kellett eltörölni vagy mérsékelni.

Nem lehetne elvitatni, hogy a környezetszennyezés, elsősor
ban a vízszennyezés és a vízi környezet fertőzése ellen a leg
korábban éppen a vízügy kezdte meg a küzdelm et. Más kérdés, 
hogy politikai megfontolások m iatt most mások pályáznak erre 
a dicsőségre.

A Társaság és az OVF — később, 1968-tól kezdve az állam- 
titkári rangra emelt elnök által vezetett OVH — között a vi
szony igen jó volt. Szerencsésen alakult az is, hogy a két kitűnő 
vezető, Dégen Imre és Vitális Sándor becsülték és érte tték  egy
mást. Jól tud tak  együtt dolgozni. Ez a jó viszony és az általa 
kedvezően befolyásolt, felszabadult alkotókészség m ind az ál
lami, mind a társadalm i szerv m unkáját, annak értékét, a tá r
sadalmi megbecsülését m inden eddiginél magasabb szintre emel
te. Ebben az időben a Társaság sokat — és szívesen — dolgozott 
a főhatóságnak, sokszor talán helyette is. Jól válaszolt az 1960- 
ban elhangzott ’’dégeni” bátorításra és kérésre.

Az alapvető irány volt a vízkészlettel való gazdálkodás fel
tételeinek a teljes szélességű kiépítése. Így készült el az 1964. 
évi IV. törvény a vízgazdálkodásról, ami 79 évvel követte az 
utolsó átfogó vízügyi törvényt, az 1885. évi XXIII. törvénycik
ket. Ez az alapvető jogszabály keretet ad a vízjogi m unka meg
újításához, a hatósági tevékenységhez, a víz m ennyiségének és 
minőségének a megvédéséhez, a vízzel kapcsolatos közgazdasági 
munkákhoz.

M egjelent a vízkészlet használatának az új szem léletű térítése, 
az öntözésre vagy ipari term elésre használt víz díjának a kér
dése, az érték és ár viszonya (nem lehetett még átlagban sem
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azonos). A vízkár elhárítási létesítm ények védőképessége és a 
védett érték közötti összefüggések keresése. Ebben az időben 
foglalkozik M istéth Endre a statisztikai, valószínűségi elvekre 
alapozott méretezési eljárásoknak a vízi létesítm ényekre alkal
mazásával.

A vízgazdálkodás a kialakult gazdasági rendszerben előbb 
népgazdasági ágazat, m ajd népgazdasági ág lett, ami m utatta  
a m egnövekedett tekintélyt és azt is, hogy elism erték az önálló
ságára vonatkozó igényét a term észeti erőkkel folytatott küzde
lemben.

M indezeknek a Társaság életében újszerű társadalom tudom á
nyi (jogi, közgazdasági) m ódszereknek a műveléséhez keretet 
tudott adni az előadóülésein és más rendezvényein.

A Hidrológiai Közlöny Öllős Géza főszerkesztésében m ár ha
vonta jelenik meg. Hasábjain a nemzetközi színvonal érkezik a 
m agyar szakemberekhez a műszaki kérdésekben. Rendszerszer
vezési terü leten  — és annak egyik-m ásik makrogazdasági vetü- 
letében — valóban újszerű eredeti megoldások látnak napvilá
got hazai szerzőktől.

Növekszik a Hidrológiai Tájékoztatóban m egjelent sok gya
korlati eredm ényt is felm utató és v itá t kiváltó cikk. Az igénye
sen szerkesztett lap kiemelkedő szakm atörténeti értékű dolgo
zatokkal járu l hozzá a tagság összetartozás érzéséhez.

Nagyon jó és gyümölcsöző volt a kapcsolat a MTESZ-el. Ez 
term észetesen a megelőző időszakra is vonatkozik. Az anyagi 
tám ogatás és a kissé uniformizált, tervgazdasági rendszerbe állí
tás m ellett, a MTESZ jól tudott közvetíteni a Társaság és a 
korm ányszervek között. A kialakult kedvező személyes kapcso
latok m iatt jó volt a kölcsönös és időben m egadott tájékoztatás. 
Sőt, még a m erev tervutasításos kapcsolat sem haladta meg a 
kötelező formaságokat. Ennek köszönhetően a M agyar Hidroló
giai Társaságnak sikerült megőriznie eredeti arculatát, program 
jában egyeztetni tudta az állami igények kielégítését és a tudo
mányos dolgozók egyéni törekvéseit. így  sikerült elérni azokat 
a figyelem re méltó eredményeket, am elyekre nemzetközi körök
ben is felfigyeltek.

A Társaság képviselője jelen volt a Magyar Tudományos 
Akadémia Vízgazdálkodási Bizottságának és albizottságainak az 
ülésein. Hasonlóan a Bizottság is képviseltette m agát a Társaság 
szervezetében. így mód volt a közös m unkára.

A végzett sok szempontú, sok szakm ájú tudományos és szak
mai alkotóm unka során tevékeny kapcsolatok alakultak ki a
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Társaság és számos más tudományos egyesület között. A Ma
gyarhoni Földtani Társulattal meglevő szoros ’’rokoni” kapcso
latokon túl érdemi együttműködés alakult ki az A grártudom á
nyi Egyesülettel, a Gépipari Tudományos Egyesülettel, az Épí
téstudom ányi Egyesülettel, a Bolyai Társasággal, az Országos 
M agyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel, az energetikusok
kal, a közegészségügyiekkel, hogy jellemzésül csak néhányról 
essen szó.

A jól k iépített szakmai és társadalm i környezetben a Társa
ságban tovább folyhatott a szakmai m unka, annak megvolt a 
lehetősége egyrészt a nyilvánosságra, m ásrészt a kritikára, k i
egészítésre, továbbfejlesztésre. A nagym értékű szakosodás m el
le tt erre egyébként szükség is volt.

A szakosztályokban és a területi szervekben folyó m unka 
időnként előkészített egy-egy nagyrendezvényt. Változatlanul 
m egrendezték az országos vízellátási és vízminőségi szem ináriu
mokat.

Az MTA, az MHT és az OVH Vízellátási és Csatornázási Fő
osztálya által 1975-ben Nyíregyházán rendezett III. Országos 
Szemináriumon Öllős a következő m egállapításokat tette  (erősen 
rövidítve):

— a vízellátás összetett, részeiben összefüggő rendszertevé
kenység, melyből nem lehet súlypontokat a másikak ro 
vására kiemelni;

— erősíteni kell a modell elm életét;
—- az üzemelők szemléletét alakítani kell és az üzemelés 

szakmai színvonalát emelni;
— a korábbiaknál nagyobb figyelm et kell fordítani a vízm i

nőség szabályozására és a környezetvédelem re;
— külön kell vizsgálni az eutrofizálódás elleni védekezés 

kérdéseit;
— át kell értékelni a vízkezelés kérdéskörét: a parti szűrést, 

a gáztalanítást, az előtisztítást.
Előtérbe kerülnek a vízbázisok megvédését célzó kutatások. 

A mezőgazdaságban használt növényvédő szerek és m űtrágyák 
terjedése a felszín alatti vizekben felhívta a vízminőségvédők 
figyelmét a nem pontszerű szennyezések elleni védelem kérdé
sére. Szegeden 1968-ban tarto ttak  vízminőség-védelmi napokat, 
am elyeket az ország több területi szervezete is megismételt (pl. 
Pécs, Miskolc stb.). Szegeden különös időszerűséget ad a víz
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védelemnek a nemrég feltárt olajmező üzemelésével járó olaj- 
szennyezés megelőzése és elhárítása.

Az ipari vízellátásban növelni kell a visszaforgatásnak a sze
repét. Ezzel a vízfogyasztást és a környezetbe kerülő szennye
zést egyaránt csökkenteni lehet.

Ugyanebben az évben, 1975-ben volt a II. Csongrád megyei 
Környezetvédelm i Ankét.

Az időszak átfogó szakmai program ja a vízkészlet-gazdálkodás 
m ódszertani fejlesztése. Köré lehet csoportosítani a tudományos, 
m űszaki m unka jelentős részét.

Első része a vízkészleték számbavétele, a hidrológia az észle
léstől az adatfeldolgozáson át az összefüggések feltárásáig, az 
előrejelzésig egyaránt változásokon m ent át.

Lászlóffy, Szilágyi Gyula  és Szesztay  m unkáit Vágás, V. Nagy 
és Zsuffa  egy ideig velük együtt, m ajd egyre inkább nélkülük 
folytatja  és fejleszti tovább. Leszűrik a hatvanas és hetvenes 
évek nagy árvizeinek a tapasztalatait. A statisztikai módszerek 
fejlesztéséhez hozzá tartozik az észlelőberendezések fejlődése, 
m elyről Puskás Tamás adott számot a Társaságban. Az elektro
nikus berendezések alkalmazása forradalm asítja az adatgyűjtés
től a felhasználásig, előrejelzésig, szakértői rendszerekig a teljes 
folyamatot. A m unkába bekapcsolódtak a vízügyi igazgatóságok 
hidrológusai is, és nagyon sok új gondolattal gazdagítják a mód
szertant, a következtetéseket. Különösen a statisztikai módsze
rek elterjesztésében jeleskednek Szegeden, Pécsett, Baján, 
Győrött és Debrecenben a területi szervezetek. Meg kell emlí
teni a bajai — nevét többször változtató — főiskolán a Zsuffa  
által kialakíto tt ’’hidrológus iskolát” . Az időszak második felé
ben négy ankétot tarto ttak  ’’Korszerű eszközök a területi víz- 
gazdálkodás szolgálatában” címen. Ezekből — más sorozatokkal 
kiegészítve — lettek az országos vándorgyűlések. Az évente, 
rendszerint gazdag program m al rendezett vándorgyűlés v ita tha
tatlanul szervezettebb. Ugyanakkor elveszti az öntevékeny és 
alkalomszerű jellegét. Ezzel a ku tatóra  valam ilyen tervszerűség
hez hasonló fegyelmet ragaszt, ami esetleg kordába szorítja 
a csapongó, de lehet, hogy ezért term ékeny fantáziát, ötleteket.

A hidrológiai kutatások igazi fellegvára a VITUKI lett és m a
rad t a mai napig. Számos — vagy szám talan —• szakmai rendez
vény szervezője, közöttük sok nemzetközié. A Társasággal k i
tűnő kapcsolatokat épített ki és őrzött meg. Együtt, egymást se
gítve értek el kimagasló eredm ényeket.
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A folyam at másik nagy részében a vízkészletekkel gazdálko
dók részére Csermák, Domonkos, Orlóczi adtak módszereket, 
amelyeket a Társaság rendezvényein v ita ttak  meg és fejlesztet
tek tovább.

Ebbe a gondolatkörbe tartoznak a VITUKI által a H idra
sorozattal berendezett vízgyűjtők és a Közép-Dunavölgyi VÍZIG 
által kiépített Zagyva—Tarna-rendszer megfigyelő és távjelző 
hálózata. Ezek a rendszerek figyelem re méltó, korszerű műszaki 
létesítm ények voltak. Jellemzésül em lítheti meg személyes él
m ényként e sorok írója, hogy Orleans-ban találkozott a Zagyva 
—Tarna-rendszer leírásával 1983-ban (!), amikor azt a Loire-on 
létesítendő előrejelző szolgálat egyik m intájául használták.

Ezeknek a rem ek műszaki létesítm ényeknek az volt közös 
hátrányuk, hogy megelőzték a korukat — főképp szervezeti 
szempontból — és a szolgáltatott adatok feldolgozására még nem 
voltak hasonlóan korszerű programcsomagok.

Az MHT Limnológiai Szakosztálya, amely még 1949-ben első
ként alakult Maucha Rezső elnökletével, rendkívüli pályát fu to tt 
be. A negyedszázados jubileum át ülte a Szakosztály 1974-ben, 
amikor a limnológia tudom ánya éppen 100 éves volt.

A limnológusok szerint (Donászy) a hidrológusok a limnoló- 
giát a hidrológia egyik tudom ányterületének tekintették, m int 
a meteorológiát, hidrogeológiát, balneológiát stb. Ugyanakkor a 
limnológusok úgy érezték, hogy a hidrológusok széles tábora 
kell ahhoz, hogy m int sajátos ökológiai tudomány, amelyhez 
biológusok, zoológusok, botanikusok kellenek, fejlődni tudjon 
hazánkban. Módszertanilag sokat kap tak  a vízrajztól.

A Limnológiai Szakosztály a Szennyvíz Szakosztállyal együtt
működve foglalkozott a szennyvíz-biológiával és a biológiai víz
minősítéssel. Eredményei közé sorolható a Vízkémiai és Víz
technológiai Szákosztály létrehozása. Kiemelkedő szerepe volt a 
Balaton, Velencei-tó, Fertő tó, Szelidi-tó kutatásaiban. Az MTA 
tihanyi Biológiai Kutató Intézetével együttműködve szervezik 
évtizedek óta a Hidrobiológus Napokat.

A folyóvizek kutatásában az OKI-val, HAKI-val, VITUKI-val 
dolgoztak együtt a Tisza és Duna expedíciókban. Részt vesz a 
Nemzetközi Dunakutató Munkaközösségben. Együttm űködik az 
MTA-val és az ELTE-vel.

M unkatársai a halastavak limnológiai kutatásával járultak  
hozzá a haltenyésztés megalapozásához. Nem rajtuk  múlott, 
hogy a gyakorlat elm aradt a kutatásoktól.
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Mancha Rezső, Sebestyén Olga, Dudich Endre, Hortobágyi 
Tibor, Entz Béla, ifj. Szabó Zoltán, Donászy Ernő, Felföldy 
Lajos, Bérezik Árpád és még mások valam ennyien hozzájárultak 
a hidrobiológia és a vízgazdálkodás környezetbe illeszkedő egész
séges fejlődéséhez.

Egy rövid — legalábbis a tárgyalt tevékenységhez képest rö
vid — megemlékezés keretében nem lehet kitérni m ind a 13 
szakosztály és mind a 20 terü leti szervezet tevékenységére. Az 
lehet a cél, hogy a szóba hozott dolgok emlékeztessék a Társa
ságot némileg ismerő olvasót az elm últ idők szépségeire, nehéz
ségeire, örömeire és fájdalm aira. Lássuk azt, hogy a vízgazdál
kodással összefüggő nagyon szerteágazó, sok szakm ájú tudom á
nyos és szakmai m unka hogy ju to tt el a mai helyzetébe és hol 
voltak — vannak a csúcsai.

Vélhető, hogy a vízügyi szolgálat és a Társaság ennyire együtt 
és ennyire egyszerre ebben a másfél évtizedben ju to tt a leg
m agasabbra.

Sajnos, a magas minőség, a sikeresen végrehajtott feladatok, 
a kétségtelenül magasfokú képzettség és a vele járó önkéntes, 
meggyőződésen alapuló fegyelem  sajátos ízt adott ennek a nagy 
létszám ú szervezetnek, am elynek az egyesületbe töm örült leg
képzettebb rétege is 4000 főt te tt ki. Ez pedig magával hozta 
a mássággal szembeni ellenérzést, amit még csak fokoztak a 
nyugtalanító nagygazdasági jelenségek.

A 65 éves Dégen á llam titkárt az akkor szokásos kísérőjelen
ségekkel nyugállom ányba helyezték. Az általa képviselt szakmai 
igényességet egy ű r válto tta  fel, m elyet politikai vezetővel és 
igényességgel kívántak betölteni.

Ez nem m aradt hatás nélkül a Társaságra sem. Annál is ke
vésbé, m ert az időszak m ásik nagy egyénisége örökre elhagyta 
a m agyar hidrológusokat, akik annyira megszokták a bölcses
ségét. Ezekkel a jelekkel záródik ez a korszak, hogy átadja he
lyét a máig tartó utolsó 15 évnek.

Szakmai tevékenység 197G—1992 között

Amikor az ember a távoli m últon révedez, m inden olyan 
egyszerű és szép. Még az is, amit átéltünk az akkori összes 
nehézségeivel, gondjával, bajával együtt. És a mai helyzet? Csak 
lehangoló körülmények. K ortárs m agyarjaink? ”Rút szibarita 
váz.” Sok a b a j! Visszaesett a tudomány, m ert nincsenek egyé
niségeink (!?) Hát akkor m it csináljunk?
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Vélhetjük, hogy a 75 év m indenképpen alkalmas a számadás
ra. Az eddigieken végigtekintve nem is tűnik  olyan rossznak 
ez a mérleg! Persze, a mai folyamatokon még lehet változtatni. 
Ezért érdemes két oldaláról nézni a dolgokat és helyenként k ri
tikusan. Próbáljuk meg!

Nem indult jó hangulatban az utolsó — önkényesen kivá
lasztott hosszúságú — időszak. A nyugalom ba vonult Dégen Imre 
rövidesen elhunyt. Az Országos Vízügyi H ivatal élére azzal a 
feladattal érkezett az új vezető, hogy a sok elvtelen, apolitikus, 
technokrata, szakbarbár, ellenforradalm ár és volt fasiszta között 
rendet kell terem teni. A belterjes személyi állom ányt új embe
rekkel kell frissíteni. Becsületére legyen mondva, hogy rövid 
idő alatt belátta, hogy képtelenséget bíztak rá  és saját karrierjét 
teszi tönkre, ha  azt végrehajtja. Néhány új ember behozatala 
után megállt a rábízott intézkedésekkel. Sajnos, váratlan  halála 
után a pangás időszaka következett a vízügyben és amit ő nem 
akart végrehajtani, megoldódott magától. A legmozgékonyabb 
m unkatársak sorra hagyták ott az OVH-t és általában a víz- 
gazdálkodást. Az új vezető számára a vízügy teljesen ism eretlen 
volt. Az utóbbi tíz évben a vízgazdálkodás alig tud megfelelni 
unnak a társadalm i szerepnek, amit az ország társadalm i-gazda
sági érdekei szám ára előírnak. Ez nem az ágazaban dolgozók 
hibája, hanem  az általános változásokkal járó visszaesés tükrö
ződése. Csak rem élhetjük, hogy rövid idő m úlva ú jra  indul a 
fejlődés. Ahhoz pedig elengedhetetlen a vízgazdálkodás fellen
dülése. Ehhez a szakmai háttér még érezhetően megmaradt.

A Társaságon szintén nem m últak el nyom talanul az évek. 
Az előző sikeres időszakban a létszám  felduzzadt. Elérte a 4800 
főt. A szervezet szintén nagyon tagolt lett. Több, m int 40 szak
osztály, területi szerv, üzemi szervezet, csoport és bizottság da
rabolja a létszámot. Nagyon m egnőtt a tisztségek száma. Az
1985. évi tisztújításkor hét alelnököt választottunk. Az elnökség 
taglétszáma közelítette a másfél százat. Az élre az eddigi tudós 
professzorok utódjaként magas beosztású állami vezető tiszt
viselő került. Ezzel az egyéni érdem ektől és tulajdonságoktól 
függetlenül m egváltozott a viszony az OVH, később a Minisz
térium  és a Társaság között. Á tm enetileg — ha nem is tiszta — 
személyi egység (personal unió) keletkezett.

A társadalm i igények — a gazdasági fejlődés lassulása, majd 
visszájára fordulása m iatt — egyre csökkentek a vízüggyel 
szemben, illetve azok a napi igényekre szorítkoztak. Igaz, a napi
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igények, az esetek száma, a környezet romlása és a közművekkel 
szembeni várakozás növekedése m iatt m eglehetősen nagy lett.

A szakmai közélet irán ti hivatalos érdeklődés visszaesett. Zsu
gorodik a tám ogatás pl. a Társaság lapjai részére. A csökkenő 
támogatások m iatt a Társaság üzleti tevékenységre kényszerült. 
A szerződéses munkákból befolyó bizonytalan és a tagok áldo
zatkészségétől függő bevételek egészítik ki az éves költségveté
seket. Az akadémiai Vízgazdálkodási Bizottsággal sem a régi 
m ár a kapcsolat.

A mai borúlátó felfogásban összefoglalt helyzetből milyen ki
ú t van? Mit tehet a Társaság, m it befolyásolhat? Melyek a tú l
élési lehetőségei?

A legfontosabb és a jövő szempontjából biztató, hogy mind a 
területen, m ind a szakosztályokban, m ind a hivatali életben 
m indenki teszi a dolgát!

Ha végigtekintünk az utolsó 15 év term ésén, azt kell m on
dani, hogy a tagság tudományos tevékenysége töretlen. A Tár
saság érzékenyen válaszol az élet által felvetett kérdésekre. 
Azokat megvizsgálja, a vélem ényét a v iták  során megérleli és 
az illetékes helyekre elju ttatja . Ott azonban nem mindig fogad
ják olyan lelkesen, m int amilyen ügyszeretettel készültek azok. 
Ennek az okát régóta keresik a Társaság tagjai. Az ok egyrészt 
a fogadó oldalon található és egyrészt abból a tényből fakad, 
hogy a személyi azonosság m iatt a hivatalnok nem  vár érdékes 
újságot. Másik ok, hogy a Társaság a javaslatokat a tényleges 
szükségletekből kiindulva teszi meg, a hivatalnokot pedig csak 
a program jában levő, a lehetőségek által m eghatározott felada
tok érdeklik.

A m egküldött javaslatok viszont gyakran igen bőségesen meg
szövegezett, részletesen taglalt anyagok, amelyekből a tisztviselő 
nem látja  a fő vonalat és a súlypontokat, am elyekre a részleges 
megvalósításnál lenne szükség. Ezért jó lenne lényegretörőbb, 
átfogóbb javaslatokat tenni.

A társasági m unka — szerencsére — igyekezett függetleníteni 
magát a külső körülményektől, és azt tette , amit kellett.

Nagy hangsúlyt kapott a környezetvédelem . Az erősödő tevé
kenység és a gyorsan fejlődő érzék nem tulajdonítható  egyértel
műen a főhatósági szerkezet változásainak. Azt jóval megelőzve 
m ár az ötvenes években elő-előfordult a szempontok között a 
táj-, term észet- és környezetvédelem. A víz minőségének a m eg
védése volt legtöbbször napirenden.
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A limnológusoké az érdem, hogy a mai értelem ben vett kör
nyezetvédelm et összekapcsolták a vízgazdálkodással. (Őket 
ugyanis a saját szemléletüket követve megelőzték a folyószabá
lyozók és kultúrm érnökök, akik a tájba illesztették a m űveiket.) 
A nagy tavaink, folyók és halastavak ökológiai vizsgálatairól, az 
em beri hatások környezeti és ökológiai kárairól a Balaton kap
csán kapunk először hírt. A ’’Hidrobiológus Napok” most is fi
gyelemmel kísérik a vizek állapotát, őrzik azokat, m int fontos 
élőhelyeket.

A környezetvédelem ben a Szennyvíz Szakosztály a másik, 
amelyik k itűn t a korai érzékenységével. A csatornázás és 
szennyvíztisztítás súlyos lem aradása ellen küzd im m ár több, 
m int négy évtizede, illetve szervezett form ában a m egalakulása 
óta.

Mind a Limnológiai, mind a Szennyvíz Szakosztály országos 
konferenciákon, előadóüléseken tárgyalja azokat a kérdéseket, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve ezt a célt szolgálják. A víz
minőségi konferenciák általában összefoglalják az eredm énye
ket. A m ár elsorolt limnológusok m ellett Öllős Géza, M ucsy 
György és Felföldy Lajos m unkásságát kell ezzel kapcsolatban 
megemlíteni, akik a vízminőség szorgos őrei is.

Némileg önzőbb szempontok m iatt, m ert a szenvedő oldalon 
áll, de a környezet védelm ét tekinti időszerű feladatának a 
Vízellátási Szakosztály. A term észetes vizek elszennyezései m ár 
meglevő rendszereket veszélyeztetnek. Az új telepítések költ
séges tisztítási eljárásokra kényszerülnek az elszenvedett víz
bázisok m iatt. Ezért a Hidrogeológiai Szakosztállyal együttm ű
ködve vizsgálják a karsztos területek, parti szűrésű kavics
teraszok és a mélységbeli rétegek vízbázisainak a tisztaságát és 
a megőrzésének a feltételeit.

A Társaságban közös szakosztályi rendezvényeken hozzák meg 
a sokoldalú javaslataikat.

A talajvíz és a felszíni vizek elszennyezése ellen a felsorolt 
szakosztályokon túl az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi, a Hid
raulikai és Műszaki Hidrológiai, illetve a Mezőgazdasági Víz
gazdálkodási Szakosztály folytat közös küzdelmet elsősorban a 
nem pontszerű szennyezések ellen.

A környezetvédelmi feladatok összefogására a Társaság 1980- 
ban létrehozta a Környezetvédelm i Bizottságot.

A folyószabályozási m unkák környezetbe illeszkedő szabályo
zásának a szakszerűbbé tétele érdekében az Árvízvédelmi és
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Belvízvédelmi Szakosztály 1986-ban egy m unkacsoportot kül
dött ki, hogy ajánlásokat dolgozzon ki, amelyek a környezet- 
védelmi szempontoknak az érvényesítését célozzák.

A környezetvédelem kezdeményezéseket váltott ki a víz
kémiában, hidraulikában, hidrogeológiában és hidrológiában. Az 
utóbbi területen  a víz körforgásának m ennyiségi vizsgálata m el
lett teljes polgárjogot kapott a minőségi szemlélet is.

A hidraulikában az elkeveredés számítása, a transzport egyen
letek alkalmazása jelentett újdonságot folyami vagy talajvizek
ben egyaránt. A num erikus h idraulika és a mesterséges in telli
gencia alkalmazása elvezetett a szakértői rendszerekhez. E téren 
Szöllősi-Nagy András, Som lyódy László és Bakonyi Péter jelent 
meg gondolataival, eljárásaival a Társaság rendezvényein se
gítve az e téren  országszerte m egindult kísérleteket.

A Társaság életében első naptól kezdve meghatározó volt a 
hidrogeológia szerepe. Először szinte a teljes keresztm etszetet 
az tette  ki. Egyes vélem ények szerint később csökkent a jelen
tősége. Ez nem fedi pontosan a valóságot. A hidrogeológia tevé
kenysége ma legalább akkora, m int bárm ikor volt. Legfeljebb 
más tudom ányterületek és szakterületek is felzárkóztak.

A Társaság életében most szemmel láthatóan új fontosságot 
nyert. Az eocén program, a bauxit program  olyan hidrogeológiai 
károkat okozott, — a m agyar tudományos és szakem berek véle
m ényének a mellőzése m iatt — amelyeket most kell fokozatosan 
rendbehozni. Űj védelm et igényel a teljes m agyar karsztvíz
készlet.

A talajban mozgó víz törvényszerűségeit követik Székely  
Ferenc m atem atikai modelljei. A parti szűrésű vízkészlet fel
tárása, minőségi kérdései, a vele való gazdálkodás és a szennye
zők elleni védelme gyakori tém ája a társasági rendezvényeknek.

Az alföldi m élyfúrású kutak vizeinek minősége, az arzén- és 
gázelőfordulások újabb kérdéseket vetnek fel, m elyekre keresik 
a választ. A hidrogeológia tehát, amelyet Schafarzik, Vendl, 
Vitális, Farkass, H orusitzky, Papp Ferenc, Kessler Hubert, 
Schm idt Eligius Robert, Urbancsek emelt magas szintre, m ost is 
feladata m agaslatán van. Erdélyi M ihály, Lorberer, Liebe, 
Székely  folytatják.

A parti szűrésű vizekkel kapcsolatban jelentős, vízminőség
gel összefüggő kutatásokról számoltak be társasági ülésen a 
VITUKI vízkémiai kutatói.
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Az utóbbi m ásfél évtizedben alakult meg az Ipari Vízgazdál
kodási Szakosztály. A legfontosabb feladatát a széles körű tájé
koztatásban látja. Főképpen az ipari üzemek vízgazdálkodása 
javításához kíván társadalm i háttere t adni.

összefoglalás, és ami kimaradt

A hidrológiát a hidrogeológusök, m int egyik egyre önállóbb 
életet élő tudom ányterületüket szabadították fel és adták neki 
a Hidrológiai Szakosztályt. Az új szakosztály nyitottabb társa
sági életet ind íto tt m ár a szakmája term észeténél fogva is. Ezért 
aztán létszámával, sőt bonyolultságával tú llépte létrehozóját és 
attól független lett, de nem idegen. Az egymásba átnyúló sze
mélyes tagságok, a legsikeresebb elnökök öröklése a rokoni szá
lakat máig tartó  szorosságára fonta össze.

Az önálló életben tovább folytatódott a sikeres szakmai- 
tudományos és társasági munka. Ez ma is elmondható. A fejlő
dés közben kialakultak olyan aránytalanságok, am elyeket rész
ben a külső körülm ények okozták, pl. a MTESZ, vagy a tám o
gató főhatóságok szervezeti egységei keresték a partnert a Tár
saságban. Részben azonban a Társaság is egy kissé túlszervezte 
önmagát. M egnehezedtek pl. a döntései, a nagy létszám m iatt 
csak szigeteken belül vannak személyes kapcsolatok, drága az 
ügym enet stb. Szerencsére — és ez jó — hogy 1990-ben a Köz
gyűlés sokat jav íto tt a szervezeten. Rem éljük — és erre m inden 
okunk m egvan •— hogy ú jra  tudományos és szakmai alkotó 
m unka kezdeményezője, katalizátora lesz a Társaság, és az 
eredm ények terjesztője. Egységet terem t a tudom ány és a gya
korlat között.

A Társaság mindig sokkal nagyobb gondot fordított az ifjú 
ságra, m int ahogy az a jelen összefoglalóból kitűnik. Ifjúsági 
szervezet, Ifjúsági Bizottság, alapítványok, pályázatok (pl. dip
lomaterv), tanulm ányi verseny a szakközépiskolásoknak egy-egy 
ösztönzője a fiatalok alkotó kedvének. Egy van csak, mi h iány
zik. Ez épp a fiatalság. A szakma jövője érdekében célszerű len
ne a közeljövőben egy kicsit körülnézni a húszévesek között.

A m agyar hidrológusok még szakosztályba szervezésük idején 
értékes nemzetközi kapcsolatokat építettek  ki. Lászlóffy Wolde- 
már, N ém eth  Endre, Salamin Pál, M osonyi Emil, Bogárdi János 
külföldi kitüntetésekkel díszített m agyar szakemberek és m a
gyar szakem ber voltukban kaptak kitüntetéseket.
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Ismeretes, hogy a Hidrológiai Közlönynek 200 példánya megy 
külföldre, hogy cserébe más lapokat olvashassanak a m agyar 
szakemberek.

A társasággá alakulás u tán  a M TESZ-korszakban gyakorlati
lag ellenőrizték a nemzetközi kapcsolatokat. Ennek ellenére el
sősorban a környező országok társaságaival alakultak jól a vi
szonyok. A határvízi együttm űködések során kialakult szemé
lyes ismeretségek és barátságok könnyen átvihetők voltak az 
adott ország társaságaira is. Az ilyen természetes, érintkező 
kapcsolatok igen jól alakultak az osztrák kollégákkal is.

Az idő haladtával a hetvenes évek második felétől kezdve az 
engedélyekhez könnyebb volt hozzájutni és a tagjaink járni 
kezdték a világot. Sok külföldi tagunk van. A külföldi tiszteleti 
tagjaink száma 60—80 fő körüli. Nagy segítséget tudnak n yú j
tani közös nemzetközi rendezvények szervezésénél.

Néhány jellemző szakmai diplom atánkat is meg kell említeni. 
A kitüntetéseken túl N ém eth  Endre és Lászlóffy W oldemár a 
Londoni Tudományos Akadém ia levelező tagja lett. Sebestyén  
Olga a SIL (Nemzetközi Limnológiai Társaság) alelnöke lett. 
Bogárdi János, a WHO alelnöke volt. Tisztséget viselt Szesztay  
Károly és Ubell Károly a Nemzetközi Hidrológiai Szövetségben. 
Később Kovács György, m ajd jelenleg is világszervezeti funk
ciót lát el Starosolszky Ödön és Szöllősi-Nagy András.

Számos nagy nemzetközi szervezetnek a tagjai egyben az 
M HT-nak is tagjai. Maga a Társaság több hasonló társasággal 
tart kapcsolatot, összesen több tízzel.

Am ennyire politikam entes és szabad lett a nemzetközi kap
csolatok ápolása, annyira m egnehezedett az anyagi lehetőségek 
hiányában. Ezért most az egyéni, alkalomszerű kiutazások m el
lett elsősorban az írásos információcsere a kapcsolattartás fő 
módja.

Történt némi említés a M agyar M érnökegylet Vízépítési Szak
osztályával tarto tt kapcsolatokról, de a Társaságunk tö rténeté
nek ez még egy fel nem tá r t  szakasza. Az 1949. évi megalakulás 
erőteljes országos egyesületi átrendeződéssel já r t együtt. Sok 
tagunk, sok feladattal és program m al érkezett onnan, köztük 
Lampl Hugó, Iliéi Vilmos, Trüm m er Árpád, Mátrai István, 
György István, Kertai Ede, M istéth Endre, hogy csak néhányról 
essék szó. Ezt a kérdést még vizsgálni kell.

Végül a szerző megjegyzi, hogy a három emberöltő á ttek in 
tése ilyen kis terjedelem ben — és ilyen rövid idő alatt — nem
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lehet még csak történeti hitelességű sem. Ezért inkább csak 
nagyvonalú jellemzésre, m int ism ertetésre lehetnek jók a fenti 
adatok. Erre sem tudott egyedül vállalkozni és segítséget kért. 
Ezúttal mond tiszteletteljes köszönetét Bérezik Árpád, Juhász 
József, Öllős Géza, Szígyártó Zoltán, Vágás István  és Zsuffa  
István  tagtársainak az őszinte és alapos tájékoztatásért, melye
ket élm ényekkel is megtűzdeltek. Ami jó van a fentiekben, azt 
nekik köszönhetjük. A pontatlanságokért, az esetleges — rem él
jük, nem  sok és nem nagy — hibákért a szerző kér elnézést, és 
azt reméli, a következő kerek születésnapra azok javíthatók 
lesznek.

Végül egy gondolat, ami jövőt ígér. A felsorolt segítő kollégák 
elfoglalt emberek. Ennek ellenére egytől-egyig megköszönték, 
hogy a tém ában kérdést kaptak. Ez megható volt és ez az önzet
len ügyszeretet záloga rem ényteli jövőnknek. Egyetlen gond, 
hogy a szóban forgó urak  a szerzővel együtt az ifjúságuknak 
igencsak a vége felé járnak. Reméljük, hasonló módon fogadják 
a kérdezőt 10— 15 év m úlva ők, vagy az akkori visszaemlékezők 
is.

.-*c

Az MHT szervezeti felépítését az 1. ábra, a taglétszám ala
kulását a 2. ábra szemlélteti. A M agyarhoni Földtani Társulat 
Hidrogeológiai Szakosztálya és a M agyar Hidrológiai Társaság 
elnöki és titkári, illetve főtitkári tisztét ez ideig a következők 
töltötték be.
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1. á b r a .  A  M a g y a r  H i d r o l ó g i a i  T á r s a s á g  s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s e  (1992)
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2. á b r a .
A taglétszám alakulása 1917-től napjainkig

Az 1955, 1977 és 1954 évek ad a t a i  a taglétszám felülvizsgálat utáni á l lapo tá t  tükröz

Taglétszám fő/év

M agyarhoni Földtani Társulat-Hidrológiai S zakosztály  
Magyar Hidrológiai Társaság



A  M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t  H i d r o ló g ia i  S z a k o s z t á l y a

Elnökök: Titkárok:
Kovács S. Aladár 1917— 1919 Bogdánfy Ödön 1917-
Schafarzik Ferenc 1920— 1922 W eszelszky Gyula 1920-
Farkass Kálmán 1922— 1929 Papp Ferenc 1922-
W eszelszky Gyula 1929— 1934 Papp Ferenc 1929-
W eszelszky Gyula 1934— 1939 Takáts Tibor 1934-
H orusitzky Henrik 1940— 1941 Takáts Tibor 1939-
Vendl Aladár 1941— 1944 Kőrössy László 1941—
Vitális Sándor 1944— 1949 Rehálc Ilona 1944-

Elnökök: 
Vitális Sándor

A  Magyar Hidrológiai Társaság 

Fő titkárok:
1949—1951 Pap István  (titkár) 1949-

Mosonyi Emil 1951—1956 Kovács György 1950-
Papp Ferenc 1956—1961 Bözsöny Dénes 1952-
Vitális Sándor 1961—1976 Elek Zoltán 1964-
Illés György 1976—1985 Bérezik Árpád 1971—
Bencsik Béla 1985—1990 Szalai György 1977-
Juhász Józsej 1990— Raum László 1990-

1919
1922
1929
1934
1939
1941
1944
1949

1950
■1952
■1964
1971
1977
1990
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A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 
SZAKOSZTÁLYAI

ÁRVÍZVÉDELMI ÉS BELVÍZVÉDELMI SZAKOSZTÁLY

A Szakosztály 1975. február 10-én tarto tta  alakuló taggyűlé
sét, a Társaság 1974. szeptem ber 3-i közgyűlésének határozata 
alapján, mely szerint a Vízrendezési, Ármentesítési, Öntözési 
Szakosztály kettévált, és helyette Árvízvédelmi és Belvízvédel
mi, illetve Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály néven 
két új szakosztály alakult.

Fő tevékenységi (szakmai) területe: árvízvédelem, síkvidéki 
és dombvidéki vízrendezés, folyó-tószabályozás, vízerő-haszno- 
sítás.

Taglétszáma (a taglétszám alakulása a kezdettől napjainkig): 
A Szakosztály alakuló taggyűlésén 111-en vettek részt m int 
alapító tagok. Az évek során ez a létszám kism értékben e lét
szám körül ingadozott. Az 1985. m árcius 25-én tarto tt vezetőség
választó taggyűlés időpontjában a taglétszám 16 intézményből 
136 fő volt. Az 1987. év végén 90 fő, az 1988. év végén 101 fő, 
az 1989. év végén 93 fő, míg az 1990. február 15-i vezetőség- 
választó tisztújító taggyűlés időszakában 186 fő volt a Szak
osztály létszáma.

Az elnökök és titkárok névsora és működésük időtartam a: 

E lnökök: T itkárok :
Bencsik Béla 1975— 1985 Zorkóczy Zoltán 1975— 1985
Zorkóczy Zoltán 1985— Zalányi Teréz 1985— 1988

Tóth Sándor 1988—

A Szakosztály tevékenysége:
A Szakosztály fennállásának tizenhét éve alatt eredm ényesen 

alakította arculatát. Határozott körvonalakat biztosított annak a 
szerteágazó szakmai területen folyó társasági m unkának, amely 
m űködési körébe tartozik.
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A Szakosztály fő törekvése ebben a m unkában m indig az volt 
és a jövőben is az lesz. hogy egyrészt részletes tájékoztatást 
adjon tagságának az egyes szakterületeken folyó tevékenység 
időszerű kérdéseiről, helyzetéről és problémáiról, m ásrészt je
lentős, konkrét állami feladatok társadalm i alátám asztását szol
gálja.

Ebben a m unkában nagym értékben tám aszkodott saját tagsá
gán kívül a társszakosztályokra és terü leti szervezetekre, és 
velük közösen számos jelentős feladatot oldott meg eredm énye
sen. Ez a m unka k iterjed t mind a közös előadóülésekre és nagy- 
rendezvényekre, m ind a m unkabizottsági tevékenységre.

A Szakosztály tevékenységét legegyszerűbben néhány jelentős 
rendezvényén, m unkabizottsági m unkáján keresztül lehet be
m utatni.

A legjelentősebb nagyrendezvények a következők voltak:

A nkét az árvízvédelmi és belvízvédelmi m űvek gépesített 
fenntartásának helyzetéről (Szolnok, 1976).

D una-ankét (Baja, 1977) Téma: A Duna magyarországi, to
vábbá a szomszédos országokkal közös érdekű szakaszain végre
hajto tt és tervezett szabályozási m unkák, valam int a kapcsolódó 
kutatások eddig elért, és várható eredm ényeinek megvitatása.

Tisza tanulm ányút (Tokaj, 1978) Téma: a tiszai vízlépcsők lé
tesítésével kapcsolatos tapasztalatok m egvitatása, különös tekin
tettel a tervezett új vízlépcsőkre.

Fertő tanulm ányút (Sopron, 1978) Téma: A Fertő-táj vízgaz
dálkodásának, a  tó morfológiai adottságainak, valam int az üze
melés helyzetének, a fejlesztés és környezetvédelem  lehetőségei
nek vizsgálata és bemutatása.

Bős— Nagymaros vízlépcsőrendszer kollokvium  (Budapest, 
1980) Cél: a hazai műszaki-tudományos közvélemény tájékozta
tása a vízlépcsőrendszer létesítéséről, és a vele összefüggő kér
désekről, a  megvalósítással kapcsolatos kérdések megvitatása, 
valam int a megvalósítás társadalm i-tudom ányos támogatása.

Dunai tanulm ányút (Baja, 1982) Téma: a folyószabályozási 
m űvek építésének fejlesztése terén  elért eredm ények bem uta
tása, a  tapasztalatok kicserélése, a továbbfejlesztés lehetőségei
nek m egvitatása.

Körösi tanulm ányút (Gyula, 1982) Tém a: az árvízvédelmi gá
tak  és altalajuk feltárására kidolgozott újabb módszerek m eg
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ismertetése, gyakorlati bem utatása; a gátak biztonsága, fokozási 
lehetőségeinek megismerése az újabb feltárási lehetőségek alap
ján.

Vízgazdálkodási és Közm űvesítési Konferencia  (Budapest, 
1985). A Szakosztály a főváros és agglomerációja vízgazdálkodá
sával (árvízvédelem, folyószabályozás, vízrendezés) foglalkozott 
a ’’Vízi m unkálatok” önálló szekcióban.

VI. Országos Vándorgyűlés (Hévíz, 1986). A Szakosztály 
”A tavak élete és vízgazdálkodása” szekció m unkájában vett 
részt.

VII. Országos Vándorgyűlés (Salgótarján, 1987). A Szakosztály 
a ’’Dombvidéki vízgazdálkodás” szekció m unkájában vett részt.

A nkét az árvízvédelm i töltések és gátak geotechnikai vizsgá
latáról (Budapest, 1987). Szakosztályunk részt vett a Vízépítő
ipari Szakosztály, valam int a Közlekedéstudományi Egyesület 
Talajm echanikai Szakosztálya által rendezett eseményen.

VIII. Országos Vándorgyűlés (Nyíregyháza, 1989). A Szak
osztály a ”11. Árvízvédelem, folyószabályozás”, és az ”V. Sík
vidéki mezőgazdasági vízgazdálkodás” szekciók m unkájában vett 
részt.

Emlékülés az 1965. évi Duna-völgyi árvíz 25., és az 1970. évi 
Tisza-völgyi árvíz 20. évfordulóján (Baja—Szeged, 1990).

Tudományos ülés a Hortobágy—Berettyó főcsatorna vízgaz
dálkodási és üzemelési kérdéseinek m egoldására (Mezőtúr, 1991).

A következő tém ákban készült m unkabizottsági vizsgálat és 
jelentés, illetve folyt és folyik szakértői tevékenység:

A vízkárelhárítás védelm i anyagainak, eszközeinek jelenlegi 
helyzete, korszerűsítésének lehetőségei a műszaki fejlesztés 
eredm ényeinek felhasználásával.

A jeges árvizek elleni védekezés terén elért eredm ények 
elemzése.

A vízkárelhárítás terü letén  végrehajtott m űszaki fejlesztés 
eredm ényeinek elemzése.

A hullám terek gazdasági hasznosítása, összhangban a vízgaz
dálkodási adottságokkal.

A folyó- és tószabályozás környezetvédelmi eredm ényei és 
lehetőségei.

Az árvízvédelmi rendszerek fejlesztésének optimális sorolása 
— gazdasági, gazdaságossági problém ák megoldása.
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A földművek feltárásának, m éretezésének továbbfejlesztése, 
védműveink állékonyságának vizsgálata, újraértékelése.

A védművekbe beépített m űtárgyak állapotvizsgálata, javítás
technológiájának fejlesztése.

Biológiai m űveink (hullám téri véderdő, erózióvédő gyepta
karó) korszerű állapotvizsgálati és fenntartási módszereinek fej
lesztése.

A földm űfenntartás gépesítésével összefüggő kérdések.
Az árvízvédelem hidrológiai alapjainak továbbfejlesztése, a 

m értékadó árvízi előírások felülvizsgálata, és az előrejelzési 
módszerek fejlesztése.

E rövid felsorolás is bizonyítja, hogy a Szakosztály a legfon
tosabb kérdésekre igyekszik összpontosítani erejét, felhasználva 
ehhez a  társadalm i keretek adta igen jó lehetőségeket.

Tapasztalataink szerint az állami szervek szívesen fogadják 
tevékenységünket, és javaslataink döntő többsége érvényesül az 
állami m unkában.

BALNEOTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY

Az MHT Balneológiái Szakosztálya, a Balneotechnikai Szakosz
tály jogelődje 1952 m ájusában alakult. Célja a hazai fürdőügy 
szakembereinek, a balneológia elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkozók összefogása volt. 1967-ben a MOTESZ tagegyesüle
teként m egalakult Magyar Balneoklimológiai Egyesület, a szak
terület orvosainak fórum ává vált, s így a Társaság 1968. évi 
közgyűlésének határozata értelm ében a szakosztály Balneotech
nikai Szakosztály  névvel újjáalakult, még ugyanazon évben. 
A megváltozott név is jelzi, hogy sokkal szélesebb, elsősorban 
a fürdőügy m űszaki-term észettudom ányi kérdéseivel kívánnak 
foglalkozni a tagok.

A Balneológiái Szakosztály alakulása: 1952. m ájus 15.
A Balneotechnikai Szakosztály m egalakulása: 1968. április 22.
M unkaterületünk az összetett fürdőtechnikai-balneotechnikai 

kérdéseknek megfelelően a fürdővíz beszerzésétől annak ú jra
felhasználásáig szélesedik. Ily módon vízföldtani, vízminőség
védelmi, vízgazdálkodási-vízkészletgazdálkodási, technológiai, 
vízjogi stb. kérdésekkel foglalkozunk. Nem szorul háttérbe a 
balneológiái kérdések vizsgálata. Szoros kapcsolatot tartunk  a 
Magyar Balneológiái Egyesülettel.
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Kiemelt fontosságot szenteltünk a hazai eocén-programmal 
kapcsolatos, elsősorban környezetvédelm i kérdéseknek, am ely a 
gyógyvízkészlet-védelem szem pontjából Budapest és Hévíz tér
ségében számos súlyos problém át vetett fel.

A taglétszám  alakulása
1969 kb. 50 fő
1977 44 fő
1979 45 fő
1981 49 fő
1984 48 fő

Elnökök: Titkárok:

Schulhof Ödön Cziráky József 1952— 1954
Páter János Kézdi István 1954— 1968
Cziráky József Molnár Miklós 1968— 1971
Horváth József Szalontai Gergely 1971— 1991

Fontosabb rendezvények (szervezés, közreműködés)

1975 Fürdőkultúra és urbanizáció
1981 II. Országos Vándorgyűlés 

Balneológia-balneotechnika szekció
1982 III. Országos Vándorgyűlés

Hévíznyerés és hévízfelhasználás gyógyvízhasznosítás
1982 Nemzetközi Gyógyvíztechnikai Társaság 

(SITH) XVIII. kongresszusa
1985 Vízgazdálkodási és közművesítési konferencia
1986 VI. Országos Vándorgyűlés

D unántúli nagytavak környéki ásvány-, gyógy- és 
hévizek jelene és jövője

A Szakosztályban tevékenykedett neves szakem bei'ek: Beren- 
csi György, Csajághy Gábor, Frank Miklós, Moll Károly, Molnár 
Miklós, Papp Szilárd, Páter János, Sarló Károly, Schulhof Ödön 
és Székely Miklós.

A balneotechnikusok nemzetközi összefogására 1969-ben 
Enrico Chiostri (Olaszország) elnökletével m egalakult a Nemzet
közi Gyógy víztechnikai Társaság (SITH), M agyarország részéről 
a vezetőségbe, a Végrehajtó Bizottságba választották Cziráky
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Józsefet, az MHT Balneotechnikai Szakosztályának elnökét. 
A SITH  Magyarországi Csoportja 1973. m árcius 15-én alakult 
meg az MHT Balneotechnikai Szakosztálya keretében. Az átla
gosan 20 főnyi csoport tagjai a SITH több kongresszusán elő
adást tartottak, részt vettek  vagy tanulm ányt küldtek el.

1973 SITH
1974 SITH
1977 SITH
1978 SITH
1979 SITH 
1982 SITH 
1987 SITH
1989 SITH
1990 SITH
1991 SITH

IX. Kongresszusa, Fiuggi Terme 
X. Kongresszusa, Bad Salzuflen

XIII. Kongresszusa, Chaudfontaine
XIV. Kongresszusa, Macerata-Tolentino
XV. Kongresszusa, Cieplice Zdrój

XVIII. Kongresszusa, Balatonfüred 
XXIII. Kongresszusa, Karlovy Vary
XXV. Kongresszusa, Bad-Füssing

XXVI. Kongresszusa, Szocsi
XXVII. Kongresszusa, Hajdúszoboszló

(Tanulmány)
(Előadások)
(Előadás)
(Előadás)
(Előadás)
(Előadások)
(Előadások)
(Előadások)
(Előadások)
(Előadások)

Az MHT elnökségének kezdeményezésére 1987-ben a SITH 
m agyar szekcióját újjászerveztük. Jelenleg 45 tagot tartunk  
nyilván. Rendszeresen szervezünk balneotechnikai tárgyú elő
adóüléseket. A SITH tevékenységében számos érdekelt intéz
mény és fürdővállalat képviselteti magát.

A SITH m agyar szekciójának elnöke: Pataki Nándor 1987—
titkára: Ribári László 1989—

Az MHT 1991. június 26-án tarto tt ’’évi rendes közgyűlésé
nek” határozata értelm ében a Balneotechnikai Szakosztály a 
Hidrogeológiai és Balneotechnikai Szakosztály  keretében m ű
ködik.

IRODALOM

Cliróky J.: Megalakult  a Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai Szakosztálya. 
Hidrológiai Tájékoztató! 1969. június hó, 145—147.

HIDRAULIKAI ÉS MŰSZAKI HIDROLÓGIAI SZAKOSZTÁLY

A Szakosztály 1952-ben alakult, amikor a gazdasági és szociális 
fejlődés a vízgazdálkodás erősítését tette  indokolttá. A Szak
osztály azóta különböző nevek alatt, enyhén változó feladat
körrel, illetve jelenleg önálló szakosztályként működő más szak
terü lette l együttesen látta  el feladatát. A Szakosztály elnevezése 
és tisztikara a következők szerint változott:
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Elnök: T itkár:
N ém eth Endre Bozóky Sz. Károly

H i d r a u l i k a i  S z a k o s z t á l y  (1952— 1954)

Hidraulikai és Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztály
(1955--1956)

E lnök: Titkár:
Lászlóffy W. 1955--1956 Szesztay Károly 1955— 1956

Elnök: T itk á r:
Ziegler Károly 1956--1958 Szesztay Károly 1956— 1958
Ihrig Dénes 1958--1971 Szígyártó Zoltán 1958— 1971

Hidraulikai és M űszaki Hidrológiai Szakosztály (1971—)

Elnökök: Titkárok:
Ihrig Dénes 1971—-1974 Varga István 1971— 1974
Szalay Miklós 1974--1978 Bakonyi Péter 1974— 1981
Zsuffa  István 1978—

1987—
-1984, Molnár Tibor 1981—

Starosolszky Ödön 1984--1986 Mb. elnök:

A Szakosztály profilváltozása szerencsésnek mondható, m ert 
jelenleg egyesíti a vízgazdálkodás két alaptudom ányát.

A  Szakosztály feladatköre

A  H idraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztály a Társasá
gon belül az egyik alapterületet képviselő szakosztály, szemben 
a számos szakági terü lete t képviselővel. Mint neve is m utatja, 
tevékenységi köre k iterjed a vízgazdálkodás hidraulikai és h id
rogeológiai feladatainak m egoldását szolgáló alapok fejlesztésére. 
A feladatkör tehát a következőképpen körvonalazható.

A hidraulika területén

— A hidromechaniba, illetve hidrodinam ika alapösszefüggé
seinek feltárása és alkalmazása különféle gyakorlati fel
adatok megoldására;
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— a nyílt m edrek hidraulikája m űvelésének elősegítése, kü
lönös tek in tette l a hazai vízgazdálkodás hagyom ányaira 
ezen a területen;

— a felszín a la tti áramlások tanulm ányozása, különös tekin
tettel a hazai alluviális talajokra;

— a nyomás alatti rendszerek hidraulikájának előmozdítása, 
beleértve a vízgépészettel közös határterü le te t is;

— a vízépítési létesítmények, a vízépítési m űtárgyak terve
zéséhez, építéséhez és üzemeléséhez szükséges alapok, így 
kísérleti tényezők fejlesztése;

— a vízfolyásokban lejátszódó transzportfolyam atok leírása;
— a korszerű számítás- és m éréstechnika elterjesztése;
— a hidraulikai kism inta-kísérletezés és num erikus modelle

zés előmozdítása.

A  hidrológia területén

— a víz hidrológiai körforgásának és a körforgás fázisainak 
elem zése;

— a term észeti folyamatok nyom onkövetése és leírása, külö
nös tek in tettel a lefolyásra;

— a lefolyásszabályozás, a tározás hidrológiai alapjainak fej
lesztése;

—1 a hidrológiai adatgyűjtés, mérés, adattovábbítás és elsőd
leges adatfeldolgozás módszereinek terjesztése (vízrajz);

— a hidrológiai elemzés fejlesztése, különös tekintettel a 
korszerű statisztikai, valószínűség-számítási módszerek 
terjesztésére;

— a hidrogeológiai előrejelzések módszereinek terjesztése;
— a vízi létesítm ények méretezéséhez szükséges mértékadó 

értékek meghatározásának, módszereinek fejlesztése, és
— az egységesítés, a műszaki szabályozás előmozdítása;
— az em beri beavatkozások hatásainak felderítése a hidroló

giai folyamatokban.
A Szakosztály m unkáját elsősorban a rendszeres előadóülések 

és időszakos rendezvények révén végzi, időnként kirándulások, 
mérőgyakorlatok, bemutatók, kiállítások rendezésére is sor ke
rülhet.
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A Szakosztály együtt kíván m űködni a hazai bázisintézmé
nyekkel, így elsősorban a VITUKI-val és a BME Vízépítési, 
Vízgazdálkodási és Vízellátás-Csatornázási Tanszékével m int a 
hidraulika és hidrológia hazai kutató-fejlesztő helyeivel. A 
Szakosztály ugyancsak kapcsolatokat ta rt az MTA illetékes 
szak- és albizottságaival, különösen a Hidrológiai Bizottsággal, 
valam int a Vízgazdálkodástudományi Bizottság H idraulikai és 
Vízépítési Albizottságával. Ezekkel a szervekkel közös rendez
vényekre is törekszik.

A Szakosztály a nemzetközi nem -korm ányzati szervezetek kö
zül elsősorban a Nemzetközi H idraulikai K utatási Szövetséggel 
(IAHR) és a Nemzetközi Hidrológiai Szövetséggel (IAHS) kíván 
kapcsolatokat tartani.

A Szakosztály a hidraulika és hidrológia terü letén  kész szak- 
vélem ények kidolgozására, megfelelő megkeresés és szerződés 
alapján.

A  taglétszám alakulása

A m indenkori taglétszám  utólagos m egállapítása m a m ár le
hetetlen, m árcsak azért is, m ert korábban a Társaság nem  Szak
osztály szerint ta rto tta  nyilván tagjait. Az alábbi adatok, vala
mely jelentősebb esemény (megalakulás, választás stb.) követ
keztében a társasági ira ttá rban  megőrzött jelentésekben voltak 
fellelhetők:

1952 kb. 50 fő
1977 141 fő
1979 162 fő
1981 173 fő
1985 119 fő

A taglétszám csökkenésének okát részben abban véljük, hogy 
1935-ben az előzőektől eltérően viszonylag pontos tagfelm érés 
történt.

A  Szakosztály nevesebb tagjai:

A Szakosztály büszke lehet arra, hogy tagjai, illetve tisztség- 
viselői sorában hazailag és nemzetközileg egyaránt elismert 
hidrológusok és hidraulikusok voltak találhatók, amelyek közül 
csupán néhányat sorolunk fel: Galli László, Láng Sándor, 
Lászlóffy Woldemár, N ém eth Endre, Sabathiel József, Salamin 
Pál, Szalay Miklós, Szilágyi Gyula és Ziegler Károly.
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A  Szakosztály tagjain  keresztül mindig szoros kapcsolatokat 
tarto tt az illetékes nemzetközi szervezetekkel. Csak példákon át 
bem utatva ezeket a kapcsolatokat:

Szesztay Károly és Kovács György betöltötték a Nem zetközi 
Hidrológiai Szövetség  főtitkári, illetve elnöki tisztségét. Bogárdi 
János a N em zetközi Hidraulikai Kutatási Szövetség  és a N em 
zetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség  alelnöke volt. A kap
csolatok m a is kiterjedtek. Starosolszky Ödön jelenleg a N em 
zetközi Hidraulikai Szövetség  tanácsának tagja, valam int a 
WMO Hidrológiai Bizottsága elnöke. Több tag társunk m unka- 
bizottsági elnök vagy tag  az IAHS-ben és az IAHR-ban (pl. 
Szőllősi-Nagy András, Rákóczi László, M ayer István, Pálos 
László).

K iemelkedő esem ények

1960-ban a Szakosztály rendezésében az MHT nemzetközi 
hidraulikai konferenciát tarto tt. A Szakosztály közelmúltbeli 
tevékenységéből kiem eljük a Nicken tarto tt több napos hidro- 
m etriai szem inárium ot, a szám ítástechnika és a statisztikai mód
szerek terjesztésére rendezett nagyrendezvényeket [pl. Szeged
(1979) és Baja a Vízgazdálkodási K eretterv társadalm i vitasoro
zata (1979— 1981), a terü leti vízgazdálkodási módszerek fejlesz
tése címmel kétévente m egrendezett ankétok (1968— 1976)], az 
éveken át m egrendezésre kerü lt hidrom etriai mérőgyakorlatok, 
a Szakosztály közrem űködését a Vízrajzi műszaki segédletek ki
dolgozásában és a Tiszai vízgazdálkodási ankétot.

A  S z a k o s z t á l y  k a p c s o l a t a i :

IIIDROGEOLÖGIAI ÉS BALNEOTECHNIKAI SZAKOSZTÁLY

Az MHT-n belül 1952-ben alakult meg a Hidrogeológiai Szak
osztály, m elyet 1954-ben összevontak a Vízellátási Szakosztály- 
lyal. Ettől kezdve egészen 1971-ig Vízellátási és Hidrogeológiai 
Szakosztály  néven m űködött. A Hidrogeológiai Szakosztály
1971-ben önállósult ismét.

1954-ben Schm idt Eligius Róbert m int elnök és Öllös Géza 
m int titkár irány íto tta  szakosztályunk m unkáját. 1958-ban a 
Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztályon belül m űködött a 
Vízkémiai és Víztechnológiai Bizottság. 1957-ben a Szakosztály
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új titk á ra  Em ber Károly lett. A Vízkémiai és Víztechnológiai 
Szakosztály 1960-ban vált ki a Szakosztályunkból.

1961-től újabb három évre erősítette meg a közgyűlés Szak
osztályunk elnökét, Schm idt Eligius Robertet és titkárát, Ember 
K árolyt tisztségeikben, m elyet 1964-ben és 1968-ban ismét el
nyertek.

1971-ben a  m ár ismét önálló Hidrogeológiai Szakosztály el
nökéül és titkáráu l ú jra  Schm idt Eligius Róbertét és Ember 
K árolyt választotta meg.

Az 1974. szeptember 3-án m egtarto tt vezetőségválasztó köz
gyűlésen a Szakosztály elnökévé Szebényi Lajost, titkárává 
Erhardt Györgyöt választották; tisztségükben az 1977-es köz
gyűlés is m egerősítette őket.

1980-ban a Szakosztály elnöke Pataki Nándor lett, titkára  pe
dig Szlabóczky Pál. 1986— 1990 között a titkári feladatokat 
Geszler Ödönné, m ajd 1990-től Petz Rudolf látta, illetve látja  el.

A Hidrológiai Közlönyben  m egjelent cikkek alapján nyomon 
követhetjük a Szakosztály működési és érdeklődési körének ál
landó bővülését.

1918— 1929 között főképp leíró jellegű ism ertetések voltak a 
jellemzők egyes területek hidrogeológiai viszonyairól. Sokat 
foglalkoztak a karsztvízzel, hévforrásokkal, általában a források
kal, azok vegyi összetételével. Egy-egy terü let vízellátási prob
lém áit is taglalták.

1929-ben jelennek meg az első felszíni vízzel, folyók, tavak 
vízellátásával foglalkozó dolgozatok.

A 30-as években jelent meg az első balneológiái tárgyú  cikk, 
és a talajvízzel foglalkozó tanulm ányok.

Az 1935. évi kötetben jelent meg a magyarországi első hidro
geológiai m onográfia H orusitzky Henrik: ’’Budapest duna- 
balparti részének talajvize és altalajának geológiai vázlata” 
címmel.

Az első kúthidraulikai dolgozat csak az 1937. évi kötetben 
jelenik meg.

1938-ban jelent meg a  m ásodik nagy monográfia, szintén 
H orusitzky H. tollából: ’’Budapest dunajobbparti részének hidro- 
geológiája” címmel.

Az 1940. évi kötet jelzi a Szakosztály m unkájának kiszélese
dését, az eddig szinte uralkodóan hidrogeológiai és vízkémiai

79



tém ák után ez a kötet szinte egyenlő m ennyiségben az alábbi 
csoportosításban adja közre az előadásokat:

I. Mélységbeli vizek
II. Karsztvíz

III. Csapadékvíz (meteorológiai szempontból)
IV. Ivóvíz
V. Biológiai rész (hidrobiológia)

VI. Esővíz (csatornázás, árvíz)
VII. Egyebek
Az első geofizikai cikk az 1941. évi kötetben jelenik meg.
A háborús éveket követően ism ét nagy lendülettel megindult, 

társasági élet a Hidrológiai Közlönyben  m egjelent cikkek alap
ján is nyomon követhető. A m egjelent cikkek tém aköre tovább 
bővült a csatornázás-szennyvíztisztítás, belvízrendezés, öntözés, 
limnológia, biológia témakörével.

A Hidrogeológiai Szakosztály jő  tevékenységi területe jelenleg 
a hidrogeológiai alapkutatások legújabb eredm ényeinek folya
matos ismertetése, a gyakorlatban felm erülő problémák állandó 
figyelemmel kísérése és előadásokon, ankétokon a legújabb 
eredmények, érdekességek ismertetése.

Szakosztályunk szoros kapcsolatot ta r t az MET Vízkémiai és 
Víztechnológiai, valam int Balneotechnikai Szakosztályával és a 
MTESZ más tagegyesületeivel, m int például a Magyarhoni Föld
tani Társulattal és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesülettel.

A  80-as évek második felében a Hidrogeológiai Szakosztály 
fő tevékenysége, illetve az előadóülések és rendezvények fő té 
m ája a környezetvédelem terü letére  tevődött át, különös tek in 
tette l a felszín alatti vizek m ennyiségi és minőségi védelmére.

Ebben a vonatkozásban számos nagyrendezvény, illetve elő
adóülés került megrendezésre, m elyek közül a következőket 
em eljük ki:

1986. Felszín alatti vizek védelme, mely elsősorban a felszín 
alatti vizek nitrátos szennyeződésével foglalkozott.

1988. Hidrogeokémiai jellemzők eredete, mozgása, továbbter
jedése és m érési eredményei.

1989. A M aros-hordalékkúp vízkészletének kutatási és feltá
rási eredményei.
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1989. Szekszárd vízszerzési, vízellátási és mérnökgeológiai 
problémái.

1990. Nyéki-tavi ankét.
1991. A SITH XXVII. Kongresszusa, Hajdúszoboszló.
Éves program jaink keretében kiem elten foglalkozunk olyan 

tém ákkal, melyek egyes régiók vízellátási, illetve vízminőségi 
kérdéseivel foglalkoznak, ebben az esetben az ülések helyét az 
adott körzetben jelöljük ki.

Az MHT 1991. június 26-án ta rto tt ’’évi rendes közgyűlése” 
határozata értelm ében a jövőben a Hidrogeológiai Szakosztály 
Hidrogeológiai és Balneotechnikai Szakosztály  néven működik. 
Az elm últ években u.i. a Hidrogeológiai és Balneológiái Szak
osztály a SITH m agyar szekcióval közös előadóüléseket rende
zett. A SITH XXVII. Kongresszusának megrendezésére is m ár 
az új összevont szakosztály keretében kerü lt sor. Előadóülésein
ken az OMBKE budapesti ’’Vízfúrási Helyi Szervezete” tag
sága is rendszeresen részt vesz.

A Szakosztály taglétszáma 1971-ben 120 fő volt, mely 1980-ra 
140 főre, 1985-re 155 főre, 1991-re 165 főre növekedett.

A Szakosztály tagjai közül a következő tagtársaink végeztek 
kiem elkedő tevékenységet: A jta y  Zoltán, B élteky Lajos, Böckh  
Hugó, Csajághy Gábor, Em szt Kálmán, Farkas Sándor, Gálfi 
János, H orusitzky Henrik, Kovács György, Lampl Hugó, Láng 
Sándor, Mazalán Pál, Papp Ferenc, Papp Szilárd, Pávai Vájná 
Ferenc, Rohringer Sándor, Rónai András, Scherf Emil, Schm idt 
Eligius Róbert, Schulhof Ödön, Vendel Miklós, Vendl Aladár, 
Vitális Sándor és W eszelszky Gyula.

IRODALOM

Ember K.: Tízéves az MHT Vízellátási és Hidrogeológiai Szakosztálya. Hidrológiai Tájé
koztató, 1965. június hó, 9—10.

Horváth J.: Dr. Papp Ferenc szoboravatása. Hidrológiai Tájékoztató, 1987. április, 4—6.

IPARI VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKOSZTÁLY

Az Ipari Vízgazdálkodási Szakosztály 1986. április 6-án alakult.
A Szakosztály alapfeladata volt erősíteni az ipari üzemi víz- 

gazdálkodás társadalm i úton való, eddiginél aktívabb segítését, 
elsősorban a legjelentősebb, legtöbb vizet használó iparágakban, 
segíteni a takarékos vízhasználatok rendszerének kialakítását, 
az új üzemeknél és rekonstrukcióknál, valam int az üzemi hidro- 
technológusok képzésének előmozdítását.
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A tagok létszám a induláskor 79 fő volt.
Az évek során megváltozott a Szakosztály összetétele, az ipari 

vízgazdálkodási szakemberek m ellett egyre nőtt a környezet- 
védelemmel foglalkozók létszáma. Ennek eredm ényeként meg
alakult a Szakosztály Hulladékgazdálkodási M unkabizottsága is.

Jelenleg 400 fő körül van a bejegyzett tagok száma, de többen 
is részt vesznek a közös m unkánkban a MTESZ más szakosztá
lyaiból.

A Szakosztály első elnöke 1990-ig Perecsi Ferenc volt, jelen
leg Újhelyi Sándor, a titkári tisztet 1986-tól Taxner Ernőné 
tölti be.

IRODALOM

Perecsi F. — Taxner E.-né: Megalakult a  Magyar Hidrológiai Társaság Ipari Vízgazdái 
kodási Szakosztálya. Hidrológiai Tájékoztató, 1987. október, 38—39.

k ö z g a z d a s á g i sz a k o s z t á l y

A Közgazdasági Szakosztály 1974-ben alakult. Ezt megelőzően 
éveken át a Vízellátási Szakosztályon belüli csoportként m űkö
dött. Létrehozásának előzménye a m agyar népgazdaságban a 
hatvanas évek elej én-közepén meginduló gazdaságirányítás kor
szerűsítési törekvés, s ezzel összefüggően a vízgazdálkodás addig 
tisztán m űszaki irányítása, műszaki-gazdasági irányítása, form á
lása, szervezése.

A közgazdaság elméleti és gyakorlati ism eretei alkalmazása 
a vízgazdálkodás tervezésében — a közreműködő népgazdasági 
tervezés keretein  belül, a  középtávú, de főként a hosszú távú 
koncepciók, tervek  készítésében —, irányításában, szabályozá
sában, kapcsolatrendszerében stb., különösen az 1968. évi gazda
ságirányítási reform törekvések során vált nélkülözhetetlenné. 
Ehhez azonban, m int a népgazdaság egészét, vagy a vízgazdál
kodás irányító  és végrehajtó szervezetét alkalmassá kellett tenni.

A közgazdasági ism eretek alkalmazása, a gazdálkodás kérdé
sei, követelm ényei következetes és sikeres alkalmazása szüksé
gessé te tte  a  szakem berek zöménél az addigi szemlélet m egvál
toztatását. Ehhez információk, szakmai szervezetek, fórumok 
létrehozása vált szükségessé.

Ennek érdekében az OVH-ban létrehozták a szükséges főosz
tályt. Az OVH vezetői, szakem berei úgy ítélték meg, hogy a 
hivatalon kívüli szakmai fórum  létrehozása szükséges, ahol 
a vízgazdálkodás területén  dolgozók ism erkedhetnek a vízgaz-
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dálikodás közgazdasági kérdéseivel, részt vehetnek a  döntések 
szakmai előkészítésében, form álhatják  önm agukat és a vízgaz
dálkodási tevékenységet.

Több változat m erült fel a fórum  létrehozására, de mivel az 
OVH és a Hidrológiai Társaság vezetése tám ogatta a Közgazda- 
sági Szakosztály létrehozását, az 1974-ben országos szakosztály
kén t megalakult, m integy 30—40 fővel.

A Szakosztály fő tevékenységi terü lete  m a is a közgazdasági 
ism eretek elméleti és gyakorlati alkalm azásának kidolgozása és 
bevezetése a vízgazdálkodás területén, a szakem berek széles kö
rének bevonása ebbe a munkába.

A Szakosztály m integy 30—40 fővel alakult, létszáma az el
m últ évek során ingadozott, 1987-ben m integy 40 fő volt.

A lapításkor a Szakosztály elnöke Vavrik Ferenc volt, tisztsé
gét 1980-ig lá tta  el. Ezt követően 1980—85 között Major László, 
m ajd 1985-től 1990-ig Molnár László.

A titkári teendőket 1974—77 között Szirota István, 1977—79 
között Csanádi Lajosné, 1979— 83 között Hegyes Ferencné, 
1983—89 között Szűcs Gábor lá tta  el.

A Szakosztály az 1991. június 26-án ta rto tt székesfehérvári 
közgyűlés alkalmával megszűnt.

LIMNOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY

Az MHT második előadóülésén, 1949. február 23-án Vitális 
Sándor és Salamin Pál kezdeményezésére alakult meg a társa
ság egyik első szakosztályaként a Limnológiai Szakosztály. El
nökévé Maucha Rezső akadém ikust választották, a Szakosztály 
titkára  pedig ifj. Szabó Zoltán  lett.

A szakosztályi m unka gerincét ebben az időben az előadó
ülések képezték. A megalakulás u tán  eltelt 3 évben 145 előadást 
tarto ttak , s a taglétszám 1952-ben m ár 225 volt. A nkétokat szer
veztek Pécsett, Sopronban és a Balaton mellett. Az előadásokon 
túl a szakosztály összeállította a Duna és a Tisza vizsgálatára 
létesítendő Kutató Állomás tervét, több szakmai bizottságot ho
zott létre és tanulm ányi kirándulásokat is szervezett.

Az évközi előadóülések során felvetődött az évenkénti na
gyobb szakmai összejövetel szükségessége is. Erre először 
W oynárovics Elek felhívása nyom án 1957. szeptember 13-án 
került sor.

Az első rendezvényen Entz Bein javasolta, hogy ezek a hidro- 
biológus összejövetelek Tihanyban legyenek. Ezután napjainkig
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m inden évben legtöbbször T ihanyban rendezte meg a szakosz
tály a Hidrobiológus Napokat, mely rendezvény jelenleg is a 
társaság nagyrendezvényei közé tartozik.

A Limnológiai Szakosztály m ellett a szervezésben közrem ű
ködik az MTA Balatoni Limnológiai K utató Intézete és az MTA 
Veszprémi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottsága is. 
A szervezésbe egy-egy alkalommal a Gödöllői A grártudom ányi 
Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszéke, a MHT Bal- 
neotechnikai Szakosztálya is bekapcsolódott.

Az első elnökünk, Maucha Rezső (1949— 1958) közel 10 évig 
tevékenykedett, titkárai ifj. Szabó Zoltán  (1949—1954) és Do- 
nászy Ernő (1954— 1958) voltak. A Szakosztály következő elnöke 
Sebestyén Olga (1958— 1964). Társaságunk tiszteleti tagja, a 
SIL alelnöke, a Balaton-kutatás világhírű kutató ja volt. M unká
ját titkárként Bérezik Árpád  (1958— 1971) segítette. A szak
osztály m unkáját ebben a közel 6 évben 1964-ig példaszerűen 
irányította. 1964-től m ár Hortobágyi Tibor elnökletével új veze
tőséget választottak a hidrobiológusok. A titkár ismét Bérezik 
Árpád  m aradt, akit 1971-ben a társaság  főtitkárává választottak. 
Ezután a szakosztály titkára  Andrikovics Sándor lett, aki ezt a 
tisztséget 1985-ig töltötte be.

Hortobágyi Tibor elnökünk — az MHT tiszteleti tagja — által 
irányíto tt vezetőség 1964— 1985-ig végezte m unkáját. Közben 
— nagy szakmai sikerrel — rendben zajlanak a Hidrobiológus 
Napok. A Balaton-kutatás, a környezet- és természetvédelem 
kérdése valam ennyi szimpóziumon kiem elt problém akör volt.

A jubileum i 25. összejövetelünkön 1983-ban több összefog
laló előadás hangzott el, melyek nyom án nyolc tanulm ány ké
szült. Ezek bem utatták a hidrobiológiái részterületek legfonto
sabb eredm ényeit és rám utattak  a jövő feladataira. A tanulm á
nyokat 1922 dolgozatot felsoroló irodalomjegyzék egészítette ki, 
m elyet Entz Béla szerkesztett egységes egésszé. A m unka 
’’M agyar Hidrobiológia 1958— 1982” címmel 1984-ben az MTA 
Biológiai Tudományok Osztályának, az MTA Ökológiai és Bota
nikai Kutatóintézetének (Vácrátót) és a Haltenyésztési K utató- 
intézet (Szarvas) anyagi tám ogatásával jelent meg.

1969 januárjában a fiatal algológusok szám ára egyhetes to
vábbképző tanfolyam ot szerveztünk. Ugyanebben az évben a 
hidrozoológusok számára szerveztünk fajism ereti kurzust, 1971- 
ben pedig Nemzetközi Paleolimnológiai Konferenciát. 1976-77- 
ben két alkalommal az elsődleges term elés korszerű kutatási 
módszereiről és a legújabb eredm ényekről szerveztünk tovább
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képző tanfolyam ot, melynek teljes anyagát Felföldy Lajos szer
kesztésében jelentettük meg.

A gyakorlati vízminősítés és az élőlényism eret javítását nagy
ban elősegíti a vízügyi hidrobiológia című sorozat, m elynek ké
szítésében idősebb és fiatalabb tagtársaink egyaránt részt vesz
nek.

A Szakosztály feladata hazai vizeink (természetes állóvizek, 
folyók, halastavak stb. (limnológiai, hidrobiológiái, vízminőségi, 
fizikai, kémiai, egészségügyi) viszonyainak megismerése a vízi 
ökoszisztémák működésének és a célszerű beavatkozások lehető
ségeinek tisztázására, a beavatkozásoknak laboratórium i és te
repkísérletekkel való előkészítése céljából) környezetvédelem, 
halasítás, víztározás). A Balaton eutrofizálódásának vizsgálata 
alapozta meg a Kis-Balaton védőrendszer kialakításának lehető
ségét, a dunai vizsgálatok pedig a BNV hidrobiológiai-környezet- 
védelmi kívánalm aira világítottak rá.

1986. október 1—2. között T ihanyban tarto tt XXVIII. Hidro- 
biológus Napok központi tém ája ’’Hidrobiológia a vízgazdálko
dásban” volt, s elméleti, gyakorlati és módszertani kérdéseket 
ölelt fel. A két nap alatt 28 előadás hangzott el közel 100 főnyi 
hallgatóság előtt. Ebből négy felkért előadás áttekintést adott 
a biológiai vízminősítésről, a hidrobiológia közegészségügyi gya
korlatáról, valam int olyan vízügyi nagyberuházások, m in t a 
Kis-Balaton védőrendszer és a Kiskörei-tározó üzemeltetéséről 
és hatásáról. Felföldy Lajos átfogóan ism ertette a Vízügyi H id
robiológia sorozatban megjelenő ”A biológiai vízminősítés” című 
kötet 4. kiadását. Részletes ism ertetések hangzottak el a víz- 
hygiénés, toxikológiai, ipari vízgazdálkodási, tápanyagforgalm i, 
florisztikai és faunisztikai, illetve ökológiai tém ákat illetően a 
Balatonra, és más természetes, illetve mesterséges vizeink idő
szerű problém áira irányítva a figyelmet.

Az MHT Limnológiai Szakosztálya 1987. évi nagyrendezvé
nyét, a XXIX. Hidrobiológus Napokat (Tihany, 1987. október 
8— 10.) Sebestyén Olga emlékének, széles körű, iskolaterem tő 
tevékenységének szentelte. Ezt követően Entz Béla a 75. szüle
tésnapját ünneplő Hortobágyi Tibor sokoldalú kutatói és oktatói 
tevékenységét m éltatta. A 76 főnyi szakmai közönség előtt el
hangzott 35 előadás jól reprezentálta a legidőszerűbb hazai ku 
tatási irányokat.

Az 1988. október 6—8. között Tihanyban tarto tt XXX. Hidro
biológus Napok központi tém ájának a vezetőség a ’’Vízfolyások 
kutatása és környezetvédelm e”-t választotta. Ennek keretében
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az áramló vizeink (folyam, folyó, patakok) életközösségeinek, a 
környezetszennyezés káros hatásainak bem utatására került sor. 
A Duna, Tisza, Körös vízrendszer kutatásának  eredm ényei ösz- 
szefogták a fitoplankton és zooplankton, valam int Ciliata-együt- 
tesek taxonóm iájával és produkciójával kapcsolatos kérdéseket. 
Az előadások foglalkoztak a Duna szekunder produkciójával 
(kerekesférgek, rákok), a halaknak erre k ife jte tt hatásaival, a 
közegészségügyi gyakorlatban végzett felszíni vizsgálatokkal, az 
ivóvíz bakteriális problémáival, s a Bős—Nagymarosi Vízlépcső- 
rendszerrel. A Tiszával kapcsolatos blokkban szó volt az alföldi 
folyók makrozoobentosz társulásairól, a közép-tisza-vidéki holt
ágak helyzetéről, a Körös vízrendszerének halállományáról, a 
Kiskörei-tározó élőbevonat vizsgálatairól, a Tisza és egyéb hazai 
folyóvizeink bakteriális termeléséről, a nitrogénkötés, n itrifi- 
káció és denitrifikáció elméleti és m ódszertani kérdéseiről. 
A kisvízfolyások kutatása keretében elhangzott előadások a kör
nyezetszennyezést, a Pilis és Börzsöny patakjának kémiai viszo
nyait, gerinctelen m akrofaunáját, az évtizedes változásokat, e 
kisvízfolyások ökológiai értékelését, a Sajó szennyezési problé
máit, valam int a Körös-vidék dinoflagellata vegetációját ism er
tették. A Balatonnal és Kis-Balatonnal foglalkozó tém ák a táp- 
anyagforgalommal, a mineralizációval, a vízi szervezetek nehéz
fém szintjével és növény-, illetve állatökológiai kérdésekkel fog
lalkoztak. A 70 résztvevő előtt zajló 35 előadásból álló rendez
vény során megemlékeztünk elhunyt tagtársunkról, ifj. Szabó 
Zoltánról, Szakosztályunk első titkáráról és szenyvízbiológiai 
kutatásairól, valam int az 50 éve elhunyt algológus-vízigombász- 
ról, Scherffel Aladárról.

A XXXI. Hidrobiológus Napok (Tihany, 1989. október 4—6.) 
fő tém ája a szikes és asztatikus vizek kutatása és ezek jelentő
sége volt. Az előadássorozat a szakterület egyéb időszerű kérdé
seit is felölelte: a balatoni halállom ányok elterjedése (populá
ciók struk túrája, ivari produkció, állományok dinam ikái és sta
bilitása); a balatoni zooplankton kapcsolatrendszere, légzési 
energiavesztesége és parazita gombái; nehézfémek a Balaton 
vízgyűjtőjén, valam int a Tisza üledékében; a Duna m eder alatti 
tájékának  baktérium - és Oligochaeta faunája; a talajvíz n itrá t
csökkentésének kérdése; vírusfertőzés okozta zárványok fehér 
busa m ájsejtjeiben; tápanyag-ellátottság hatása az üledéklakó 
árvaszúnyoglárvákra; feliszapolódási problém ák az észak-ma
gyarországi víztározókban; tiszántúli vízterek környezetvédelmi 
szem pontú kutatásai stb.
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A Szakosztály a következő évekre (1991—94) új vezetőséget 
választott, melynek tagjai: Bíró Péter, Felföldy Lajos, Gulyás 
Pál, Herodek Sándor, Oláh János, Oertel Nándor, Ponyi Jenő, 
Schm idt Antal. (Az MHT Közgyűlése elnöknek Bíró Pétert, t i t 
kárnak  Oertel Nándort választotta meg.) A résztvevők viszony
lag csekély létszáma (56 fő) azzal kapcsolatos, hogy egyhónapos 
időtartam on belül három  nagyrendezvényre (Hidrobiológus Na
pok, egyhetes tanfolyam : ’’Szekunder produkció”, algológiai ta n 
folyam) kerü lt sor. Ennek ellenére az elhangzott 30 előadás 
élénk szakmai érdeklődést és v itá t válto tt ki.

A XXXII. Hidrobiológus Napok (Tihany, 1990. október 3—5.) 
’’Trofikus kapcsolatok” címet kapta, m elynek keretében 21 elő
adás hangzott el álló- és folyóvizeink időszerű hidrobiológiái 
kérdéseiről, különös tekintettel a táplálékforgalom ra és táp lál
kozási kapcsolatokra vonatkozó új ism eretekre. Entz Béla a Hid
robiológus Napokra és a Limnológiai Szakosztály tevékenységére 
adott részletes történeti áttekintést.

A Szakosztály számos rendezvénye igazolta, hogy a korábbi 
és a m egújított vezetőség igyekezett felm érni a hazai hidro
biológia helyzetét, és a figyelmet időszerű kutatási eredm é
nyekre, megoldandó szervezeti feladatokra irányítani. így az 
1991. évi rendezvények tem atikája ezt hűen tükrözi. 1991. m ájus 
24-én szakosztályi ülésen em lékeztünk meg Sebestyén Olga szü
letésének 100. évfordulójáról. M ájus 7-én a Fertő tó kutatásá
nak újabb eredm ényei tém akörben kerü lt sor tudományos ülés
re, m ajd  október 16— 18. között T ihanyban rendeztük meg a 
XXXIII. Hidrobiológus Napokat ” 100 éves a B alaton-kutatás” 
címmel. A tem atika, az elhangzott 43 előadás és 113 fő részt
vevő jelenléte igazolta ennek jelentőségét. A jubileum i ülést 
ezúttal az MHT Limnológiai Szakosztálya, az MHT Vízügyi Tör
téneti Bizottsága, az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete 
és az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága közösen rendezte 
meg. A Balaton-kutatás történetének áttekintő előadásai (18) 
m ellett, a hagyományoknak megfelelően, bem utatásra kerültek 
álló- és folyóvizeinkkel kapcsolatos legújabb kutatási eredm é
nyek is. A rendezvény során felavatták  Sebestyén Olga limnoló- 
gusnak, és ifj. Entz Géza hidrobiológusnak, az intézet volt igaz
gatójának em léktábláját.

A Szakosztály vezetősége korábban is és jelenleg is külön fi
gyelm et fordít a hazai hidrobiológus képzésre, és az MTA Hid
robiológiái Bizottságával közösen szorgalmazza annak intézmé
nyesített form áját.
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Szorosan együttm űködünk a társszakosztályokkal. Több alka
lommal rendeztünk közös előadóüléseket a Vízkémiai és Víz
technológiai, a Balneotechnikai és a Szennyvíz Szakosztályokkal, 
a Bajai Területi Szervezettel és a Borsodi Területi Szervezet 
Limnológiai Szakosztályával. Állandó m unkakapcsolatunk van 
az MTA Biológiai Tudományok Osztályával, az MTA Hidro
biológiái Bizottságával és nem  utolsósorban az MTA Balatoni 
Limnológiai K utató Intézetével. Az MHT elnökség részéről 
Bérezik Árpád, akadémikus kíséri figyelem mel a Szakosztály 
m unkáját, aki a vezetőségi ülések rendszeres résztvevője, s ta
nácsaival igen sok segítséget ad munkánkhoz.

A Szakosztály tagjai részt vesznek a SIL (Societas In ter- 
nationalis Limnologiae) működésében, m ely Társaság tudom á
nyos elismeréséül alelnökévé választotta Maucha Rezsőt (1948— 
1958), m ajd Sebestyén Olgát (1959— 1986).

Az MHT részéről szakosztályunk megbecsülését jelzi, hogy 
több tagtársunk magas társasági k itün tetésben  részesült és kö
zülük Maucha Rezső (1959), Sebestyén Olga (1964), Dudich 
Endre (1965) és Hortobágyi Tibor (1985), a tiszteleti tagságot is 
kiérdemelték.

A jelenlegi vezetőség egy viszonylag kis létszámú — 86 főből 
álló — tagságra támaszkodik és a Társaság keretében a nagy 
elődökhöz hasonlóan segíti az előrem utató törekvéseket, sokszor 
irányt m utatva a nehéz feladatok megoldásában.
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MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKOSZTÁLY

A Szakosztály Hidraulikai és Mezőgazdasági Vízhasznosítási 
Szakosztály  néven 1954-ben alakult. 1971-től 1974-ig Vízrende
zésig Arvízm entesítési és öntözési Szakosztályként működött,
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amikor is jelenlegi nevét fölvéve, Mezőgazdasági Vízgazdálko
dási Szakosztály  néven alakult újjá.

A Szakosztály alakulásának időpontját, eddig végzett m unká
ját, a m unkájában részt vevő szakemberek összetételét tekintve 
a m éltán elism ert nagy tekintélynek örvendő szakosztályok közé 
tartozik.

Elnökök: T itkárok :
Lászlóffy W. 
Ihrig Dénes 
Tóth Mihály 
Lipták Ferenc 
Szigyártó Zoltán  
Páljai Imre

1954— 1955
1955—  1974 
1974—1977 
1977— 1930 
1980— 1990 
1990—

Szesztay Károly 
Szigyártó Zoltán 
Szalai György 
Raum László 
Váradi József 
Kovács Józsefné

1954— 1958 
1958— 1971 
1971— 1977 
1977—1980 
1980—1990 
1990—

A Szakosztály taglétszám ának alakulását a többszöri átszerve
zés befolyásolta, de kis túlzással elmondható, hogy szinte nincs 
olyan vízügyi szakember, aki e klasszikus szakterülettel, és 
ezáltal a Szakosztály m unkájával kapcsolatba ne került volna.

A mezőgazdasági vízgazdálkodás két uralkodó szakterületét 
(öntözés-vízrendezés) művelő szakemberek azonban jelenleg sem 
csupán ennek a szakosztálynak keretein belül, hanem  pl. az 
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztályon belül is hatéko
nyan dolgozhatnak a szakterület nagyobb sikeréért.

A Szakosztály vezetősége felismerve rendkívül szoros szak
mai kötődését a mezőgazdasággal, m indig törekedett arra, hogy 
rendezvényeit a Magyar Agrártudományi Egyesület Mezőgazda- 
sági Vízgazdálkodási Szakosztályával közösen tartsa. Ennek 
eredm ényeként m a m ár egy állandó és gyümölcsöző kapcsolat 
alakult ki a két társszakosztály között.

A szakosztály szoros kapcsolatot ta rt a  Nemzetközi Öntözési 
és Vízrendezési Szövetség (ICID) M agyar Nemzeti Bizottságával 
is.

A Szakosztály m indig a szakterületet érintő legfontosabb kér
dések tárgyalását tűzte napirendre.

Rendezvényei közül, m int a szakterületeket átfogóan érintő, 
és hosszú távra  is kiem elt rendezvény kiem elhető az

’’Öntözéspolitika m últja, jelene és jövője” 
című előadóülés (1978);

”A mezőgazdasági-erdészeti vízgazdálkodás és a melioráció 
fogalmi rendszere”
című előadóülés (1982) és az azt lezáró bizottsági munka, a
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’’M iért nem öntözünk.?” címmel
1986-ban rendezett ankét.

”A csapadékhasznosítás m űszaki és agrotechnikai feladatai” 
(1989) és

”A mezőgazdasági vízgazdálkodási stratégia” (1990) c. előadó
ülés.

A ’’Csatornák fenn tartása” tárgyában lefolytatott kerekasztal- 
megbeszélés (1991), m elynek ajánlásait a szakm inisztérium  is 
megkapta, végül ”Az új halászati törvény koncepciójá”-ról ren
dezett széles körű vitaülés (1991).

SZENNYVÍZ SZAKOSZTÁLY

Az 1949. év júniusában, Szegeden rendezett vándorgyűlésen fel
m erült néhai Kanyó A lbert professzor és Vetró János révén a 
Tisza szennyezettsége, azaz a  ’’Természetes vizeink védelm e” 
kérdés időszerűsége.

Ilyen előzmények után  Maucha Rezső, Lesenyei József, Holló 
István, H unyady Domokos, Illés György, Kelem en László, 
Szablya Ferenc, Nagy L. Dénes, Finály Lajos és ifj. Szabó Zol
tán, összesen tízen m egvetették a Szennyvíz Bizottság alapjait. 
E bizottság m ár 1951-ben 32 taggal m űködött és 1952-re m ár az 
50-et is m eghaladta a tagok száma. A Bizottságot 1952. január 
4-én a Társaság Elnöksége a Vízellátási Szakosztályhoz csatolta, 
s csak 1953. január 1-ével lett hivatalosan önálló Szennyvíz  
Szakosztály, m integy 70 tagot számlálva.

A m egalakult új Szakosztály első elnöke ifj. Szabó Zoltán, 
titk ára  Nagy L. Dénes lett. A szakmai m unka folytatódott, szá
mos javaslat került az akkor Országos V ízügyi Főigazgatóságnak 
nevezett szakmai főhatóság elé. Ezek a szennyvíztisztítás szinte 
m inden szakterületét é rin tették : kis üdülőtelepülések szennyvíz- 
elhelyezése, vágóhídi szennyvízkezelés, kórházak szennyvíztisz
títása, szennyvíz elhelyezése öntözéssel, a Balaton védelme ipari 
eredetű szennyvizektől, valam int n itrá ttó l és foszfáttól, egy dél
pesti kísérleti szennyvíztisztító telep létesítésének javaslata, 
egyes ipari szennyvízféleségek tisztításának irányelvei, a szenny
vízvizsgálatok egységes módszerei és így tovább.

A Szakosztály m unkájának elsődleges fórum ai a rendszeres 
vitaülések lettek, amelyeken m indig az élet megkövetelte tém ák 
előadását hallgatták meg a szakemberek, és amelyet legtöbbször 
élénk vita követett.
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A vitaülések témái között a felszíni vizek védelmétől kezdve 
szennyvíztisztítási eljárások ism ertetése, új módszerek m egvita
tása, a legkülönfélébb ipari szennyvizek tisztításának kérdései, 
külföldi tapasztalatok beszámolói, egyes városok tisztítótelepei
nek ism ertetése, a vizsgálati m etodika és sok hasonló kérdés 
szerepelt.

A Szakosztály m unkájának eredm ényeit ma m ár sokszor te r
mészetesnek látszó vívmányok jelzik. Így például a Magyar Tu
dományos Akadém ia  Hidrológiai Főbizottságában szennyvíz
szakbizottság alakult, elkészült a szennyvíztisztítással foglalkozó 
szabvány, intézményessé vált a Balaton és általában élővizeink 
szennyeződések elleni védelme.

A Szakosztály titkára  1953-ban Bartha Tibor, 1954-ben Kőrös- 
m ezey László lett, 1961-ben pedig az elnöki posztra is új vezető, 
Herédy Sándor került.

1954-ben az újabb szabvány elkészítésére alakult m unka- 
bizottság.

1956-ban Balatonfüreden, 1957 júliusában Egerben, 1957 ok
tóberében Miskolcon szervezett ankéton vettünk  részt, amelye
ken elsősorban a vendéglátó város szennyvíztisztítási kérdéseit 
v ita ttuk  meg.

1958- ban Salgótarján és Nógrád megye szennyvízkérdései 
kerültek a helyszínen m egvitatásra.

1959- ben az első külföldi tanulm ányutat szerveztük meg Po
zsonyba, Brnóba és Prágába, m ajd ugyanezen év októberében 
országos konferenciát rendeztünk a Borsodi Csoporttal együtt, 
külföldi szakem berek részvételével.

1960- ban először szerepel a Szakosztály előtt külföldi előadó, 
de azután egyre több és egyre nevezetesebb vendégeink érkez
nek: a holland Passveer (1961), a lengyel R ybinsky  és az ame
rikai Eckenfelder  (1963), m ajd E. A . Pearson (California, az 
IAWPR elnöke), Maiina és ú jra  Eckenfelder (Texas), W. von der 
Emde (Bécs) 1965-ben.

1963-ban ú jra  Miskolcon folyik a II. Országos Szennyvíz
konferencia és nagy élménye a szép számú m agyar résztvevő 
gárdának az 1960. évi prágai Nemzetközi Szennyvízkutatási Szö
vetség (IAW PR)-konferencia, amelyet a csehszlovák kollégák 
igen szépen rendeztek meg.

A Szakosztály eddigi legnagyobb rendezvénye 1971-ben a 
Budapesti Szennyvíztisztítási Konferencia volt. Ezen három 
szekcióban: I. vízminőség-szabályozás, II. szennyvíztisztítás és 
iszapkezelés, III. fizikai és kémiai szennyvízkezelés — tárgyal
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ták meg hazai és külföldi szakem berek a szakág legfontosabb és 
legidőszerűbb kérdéseit.

A konferencia idején a Szakosztály élén ismét új elnök állt 
M ucsy György személyében.

Közben a Szakosztály létszáma 300 tag közeiéig emelkedett, 
és ezt a létszámot máig is tartva, olykor 350-ig emelve, a Tár
saság legnagyobb létszámú Szakosztályává vált. Rendezvényei 
általában 30—60 fős létszámot vonzanak, de egy-egy érdekesebb 
kérdés m egvitatására 100 feletti érdeklődő is eljön.

A szakma érdeklődésének középpontjában álló kérdések alkot
ják a vitaülések és konferenciák anyagát:

Budapest szennyvíztisztítása; 
az iszapkezelés és iszapelhelyezés kérdései; 
a Balaton körüli települések szennyvizeinek tisztítása; 
a szennyvíztisztítás egységesítésének kérdése; 
tisztítótelepek és vízelvezető rendszerek vezérlése, autom ati
zálása, új eljárások ism ertetése; 
a világszínvonal felmérése és értékelése; 
hazai üzemi tapasztalatok ism ertetése, értékelése stb.
A Szakosztály a vitaüléseken kívül részt vesz tervpályázatok 

kiírásában és elbírálásában, rendszeresen rendez hazai és kü l
földi tanulm ányutakat. Különösen jól sikerült 1982-ben egy 
Burgenlandba rendezett tanulm ányút, ottani szennyvíztisztító 
telepek és a MUT komposzttelep megtekintése, 1983-ban az 
épülő pozsonyi tisztítótelep és 1983-ban a maga nagyságrendjé
ben m intatechnológiának tekinthető grazi tisztítótelep m egte
kintése.

1980-ban a Szakosztály új elnöke Kőrösmezey László, titkára  
Juhász Endre lett, 1985 óta pedig új titkár szervezi tovább a 
Szakosztály program jait, Szilágyi M ihály személyében.

Az idők mai változása érezteti hatását a Szakosztály m unká
jában is. Az önzetlenül végzett m unka a pénzkeresés lehetősé
gének ezerféle módja m ellett egyre nehezebben tudja m egta
lálni a szakosztályi élet szervezéséhez szükséges szakem bereket. 
Főleg a fiatalok részvétele tekintetében m utatkozik hiány. De 
ez nem szemrehányás akar lenni, hiszen akit a fészekrakás nem 
kis gondja nyomaszt, az érhető módon m inden leehetőséget meg 
kíván ragadni anyagi nehézségeinek leküzdésére és nem, vagy 
alig m arad ideje és energiája a társasági munkára. Ugyanakkor 
a nagyobb rendezvényekkel kapcsolatos költségek, a nyom da
költségek, a szállás és étkezési költségek rohamos emelkedése
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m ár a vállalatok részvételi költséget fedező készségét is fokoza
tosan csökkentette.

’’In ter arm a silent M usae” — m ondja a közmondás. Néha úgy 
érezzük, hogy m egállapítása a fegyvertelen forradalom  küzdel
m eire is vonatkozik. Ez a negyven év nevelése az em berek nagy 
részétől az idealizmus, az önzetlenség, az eszmei értékek irán ti 
fogékonyságot is nagym értékben irtotta, gyomlálta.

Ezeknek a tapasztalásoknak egyre erősödő hatása érezhető a 
Szakosztály 1987 utáni m unkáján. Csökkennek, aztán elm arad
nak a tanulm ányutak és m unkánk szinte teljesen a vitaülések 
rendezésére, illetve a nagyrendezvényeken, vándorgyűléseken 
való közreműködésben m erül ki. Vezetőségünk tagjai egyénileg 
sokszor vesznek részt vidéki előadásokon, pályázatok elbírálásá
ban, a Társaságon kívül rendezett szakmai megmozdulásokon, 
de a szervezést vállalók köre szűkül. Ugyanakkor a  vitaülések 
látogatottsága nem csökkent észrevehetően, ami viszont örven
detes jelenség.

Előadóüléseinken a hangsúly az aktualitásokra tevődött. 1987- 
nek jelentős eseménye volt, hogy az IAWPRC szeptem berben 
Budapesten rendezte meg egy ú.n. workshopját, amely főleg a 
fővárosihoz hasonló nagy tisztítótelepek kérdésével foglalkozott 
és amelynek rendezésében az FCSM nagy részt vállalt.

Űj technológia ism ertetését jelentette nagy szennyezettségű 
szennyvizek esetében az anaerob szennyvíztisztítás és az anaerob 
iszaprothasztás két lépcsőben végrehajtásának lehetősége. Sok 
esetben számoltak be szakem bereink megvalósult tisztítótelepek 
működéséről, üzemi tapasztalatairól. Talán érdemes ezek közül 
kiem elni a ceglédi szennyvíz-öntözőtelepnek első két év ered
m ényeit bem utató helyszíni beszámolót 1988-ban. — Egy alka
lommal — a mélylégbefúvás hazai elterjesztése érdekében meg
szólaltattuk a légbefúvó szerkezetek hazai gyártóit és össze
vetettük  néhány, nálunk m ár alkalmazott külföldi gyártó te r
mékeivel. 1989-ben Bhönke  professzor (Aachen) személyesen is
m ertette  a kétlépcsős tisztításra vonatkozó szabadalm ának lé
nyegét és eddigi tapasztalatait. Ugyanebben az évben em lékezett 
meg a Szakosztály a szakma életében jelentős m últat befu to tt 
MÉLYÉPTERV 40 évéről is.

1990-ben Németországban élő hazánkfia számolt be saját 
kétlépcsős iszapvíztelenítési eljárásáról, és szó került a táp 
anyagok (N, P) eltávolításának lehetőségeiről, amit a következő 
évben más előadók, más módszerek alkalmazásával m egismétel
tek. 1991-ben talán az az előadás volt a legérdekesebb, amely
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bem utatta (K -j- k  kft, előadó ism ertetésében), hogy m it és m i
lyen kétségbeejtő módon keveset jelent a szennyvíztisztítás te
rületén a Phare-program, m int ú.n. nyugati segítség.

1991-ben — két év kihagyás u tán  ■—• ú jra  szerepelt a szenny
víztisztítás kérdése is a Társaság közgyűlése alkalmával Székes
fehérvárott rendezett IX. Országos Vándorgyűlésen.

A jövő, m int oly sok vonatkozásban m a hazánkban, szám unk
ra  is igen nehéz esztendőt, vagy esztendőket ígér, de a rem ény 
éltet m inket is, hogy a túlélés m inden nehézség ellenére sike
rülni fog. Az a szellemi tőke és szakmai tapasztalat, amely kö
reinkben összegyűlt és adott, kell, hogy átm enthető és haszno
sítható legyen, hiszen ma is nap m int nap tapasztaljuk, hogy 
nem az eszmei ismeretek, nem a szakmai tudás az, amivel mi 
elm aradottabbaknak látszunk nyugati példaképeinknél, hanem 
a megfelelő ipari háttér, a jó minőségű és igényes kivitelezés és 
a megbízható autom atika elemei. Ha anyagi egyensúlyunk hely
reáll, hisszük, hogy igen rövid idő alatt elfoglalhatjuk a szenny
víztisztítás szakterületén is a szaktudás alapján m inket meg
illető helyet a civilizált világban.

Legfőbb célunk m a az, hogy ehhez a biztató képhez a nélkü
lözhetetlen és bizony ma gyakran hiányolt erkölcsi háttér meg
terem téséhez m inden segítséget megadjunk.

IRODALOM

Körösmezey L.: 25 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Szennyvíz Szakosztálya. Hidrológiai 
Tájékoztató, 1976. 62—63.

Körösmezey L .: 30 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Szennyvíz Szakosztálya. Hidrológiai 
Tájékoztató, 1983. április, 46—48.

VÍZELLÁTÁSI SZAKOSZTÁLY

A Szakosztály a M agyar Hidrológiai Társaság 1971. évi közgyű
lésén alakult m eg a Vízellátási és Hidrológiai Szakosztályból.

A Szakosztály elsősorban közérdekű kom m unális és ipari víz
ellátási kérdésekkel foglalkozik, amelyek részletesen a követ
kező terü leteket ölelik fel.

— Regionális, kistérségi és települési vízellátási rendszerek 
bem utatása, üzemeltetési tapasztalatainak ismertetése.

—• Űj vízellátási létesítm ények (pl. tárolómedencék, víztor
nyok, gépházak, nyomásfokozók stb.) bemutatása.

— A vízellátás biztonságát növelő ú jszerű csőfektetési, m ű
tárgy építési technológiák, hálózat karbantartási módsze
rek, hálózatvizsgáló berendezések ismertetése.
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— A folyamatos vízellátás biztosításához szükséges csőfajták, 
szerelvények, gépegységek alkalmazási körülm ényeinek 
vizsgálata és bemutatása.

— Vízellátási és víztermelő létesítm ények rekonstrukciós 
m unkáinak ismertetése, bem utatása.

— Hazánk vízellátása fejlesztésének közeli és távlati tervének 
m egvitatása, végrehajtásának nyomonkövetése.

— A vízellátás gazdaságossági kérdéseinek (pl. ár, termelési, 
szállítási költségek stb.) vizsgálata.

—• A vízfelhasználás és a hálózati veszteség csökkentési lehe
tőségeinek a vizsgálata.

—■ Különböző domborzati és term észeti adottságú települések 
speciális vízellátási kérdéseinek vizsgálata.

— Vízbázisok védelme, a vízbázisok esetenkénti szennyező
désekor fellépő vízellátási kérdések gyakorlati megoldásá
nak kidolgozása.

— Automatizálás, irányítástechnika és a számítógépes folya
m atirányítás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a víz
ellátás területén.

— Külföldi vízművek, vízellátási rendszerek bem utatása ven
dég előadók meghívásával.

A Szakosztály taglétszáma a megalakulás u táni évtől számítva 
az alábbiak szerint alákult:

1972 48 fő
1977 177 fő
1980 246 fő
1986 171 fő
1990 199 fő

Elnökök: T itkárok :
Hajdú György 1971— 1985 Becker Károly 1971—
Cséry Pál 1985— 1989 Schneider Péter 1974—
Csernyánszky L. 1989— Bukovszky  András 1981—

A korábbi években kimagasló m unkát végzett szakemberek: 
Holló István, Krem pels Tibor, Schneider Szilárd, Szakváry  
Jenő és Valló Sándor.

A  Szakosztály tagjai közül többen rendszeresen részt vesznek 
a Nemzetközi Vízellátási Szövetség (IWSA) kongresszusain és 
u tána az ott szerzett tapasztalatokról a hazai szakembereknek 
előadóüléseken beszámolnak. Az IWSA Statisztikai Bizottsága
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1991-ben Budapesten tarto tta  éves ülését Szakosztályunk és a 
Fővárosi Vízművek közreműködésével.

Rendszeresen közrem űködünk Társaságunk külföldi vendégei
nek fogadásában, és részükre szakmai program ot biztosítunk. 
A Társaság külföldi társszervezeteinek nemzetközi rendezvé
nyeire előadókat küldünk ki.

Gyakran hívjuk meg külföldi nagyvárosok vízm üveinek kép
viselőit szakmai előadás m egtartására. Ennek keretében vendé
günk volt Alfred Kling, a Bécsi Vízművek, Vladimir Marousek, 
a Prágai Vízművek és Vitoil Mausonis, a Vilniusi Vízművek 
igazgatója.

Tizenöt fős küldöttségekkel szakem bercserét valósítottunk 
meg 1980-ban és 1981-ben a Prágai Vízművekkel.

1982-ben tanulm ányutat szerveztünk Bécsbe, a város vízellá
tásának tanulmányozására, és a legfontosabb létesítm ényeinek 
megtekintésére.

Szakembereink közreműködésével az utóbbi években épült 
legfontosabb vízellátási, és ahhoz kapcsolódó létesítm ények a 
következők:

— Fővárosi Vízművek 2X40 000 m 3-es gellérthegyi m eden
céje,

— Fővárosi Vízművek Csepel-szigeti és Lakatos utcai 
3000 m:!-es vasbeton víztornya,

— Fonyód Bélatelepi Víztisztítómű,
— Győri 6000 m3-es víztorony,
—- Pécs—mohácsi regionális vízellátási rendszer,
— Győr—soproni regionális vízellátási rendszer,
— Fővárosi Vízművek Békásmegyeri gépházának bővítése,
— Fővárosi Vízművek Csepeli gépháza,
— Fővárosi Vízművek Ráckevei Vízkezelőműve,
— Fővárosi Vízművek Békásmegyeren épült, bujtató  vezetéke,
— Fővárosi Vízművek Csőüzeme,
— Fővárosi Vízművek Nagynyomású gépháza,
— Fővárosi Vízművek Víztisztítóművének rekonstrukcióval 

felújított I. ütem e (1992).
Az utóbbi évek kiem elkedő rendezvényein, am elyeket általá

ban közösen tarto ttunk  társegyesületekkel, társszakosztályokkal 
területi szervezetekkel és üzemi csoportokkal, a következőkben 
foglaljuk össze. E rendezvényeken a  résztvevők létszám a 70 és
200 fő között mozgott.
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Konferencia
— Vízgazdálkodási és Közművesítési konferencia (1985),
— 4. Nemzetközi Vízminőségi és Víztisztítási Konferencia 

(társrendezőként 1988).

A nkét
— Ipari vízgazdálkodási ankét (1977),
— A partiszűrésű vízadó rendszerek vízminőségi kérdései

(1980) ,
— A váci vízszennyezés szakmai tanulságai (1982),
— Föld alatti vizek nitrátos szennyeződéseinek megelőzése

(1983) ,
—• Derítők kapacitásának növelése csőkötegek alkalmazásával

(1984) .
— Árrendszerek, a vízdíj kalkulációja, hosszú távú gazdasági 

tervezés vízműveknél (1991; az IWSA Statisztikai Bizott
ságának 8 tagjának előadásával).

A nkét és helyszíni hemutató
— Korszerű építéstechnológiák alkalmazása a vízellátásban

(1981) ,
— 25 éves a Fővárosi Vízművek Víztisztítóm űve (1986). 

Előadóülés
— Vízellátás és csatornázás aktuális kérdései (1982),
— Hegesztett kötésű m űanyag csövek alkalmazása a víz

ellátásban (1982),
— Vízellátás és csatornázás távlati kérdései (1983),
— Vízellátási szivattyúk gyártási helyzete Magyarországon 

(1983),
— Közművesítés eredm ényei és a közeljövő feladatai (1984),
— Másodlagos szennyeződés az ivóvízhálózatban (1984),
— A VII. ötéves terv  vízgazdálkodási feladatainak előkészí

tése (1985),
— Vízellátás és csatornázás hazai távlati koncepciója (1987),
— Ivóvíz- és csatornadíjrendszer továbbfejlesztésének lehető

ségei (1991),
— Energiaköltség optimalizálása vízellátás-hálózatok és víz

művek üzem eltetésénél (1991).

Előadóülés és helyszíni hemutató
— Fővárosi Vízművek Csepel-szigeti vízterm elő létesítm ényei 

építési m unkáinak m egtekintése (1981),
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— Két regionális rendszer a Fővárosi Vízművek és a Duna- 
m enti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat 
(DmRVV) együttműködése a vízellátásban és a Surányi 
átemelő gépház megtekintése,

— A 3000 m :!-es Lakatos úti vasbeton víztorony építési m un
káinak m egtekintése (1982).

— Fővárosi Vízművek Ráckevei Vízkezelőművében szerzett 
üzemeltetési tapasztalatok (1988),

— Tájékoztató a Fővárosi Vízművek Víztisztítóműve rekonst
rukciós m unkáinak legújabb eredm ényeiről és az új tech
nológiai berendezéseknél szerzett műszaki tapasztalatok 
(1989),

— Fővárosi Vízművek új m érési adatgyűjtő rendszerének 
bem utatása (1991).

A felsorolt rendezvényeken kívül rendszeresen részt veszünk 
az országos vándorgyűlések, vízminőségi szemináriumok szerve
zésében, lebonyolításában és szakmai m unkájában.

A Fővárosi Vízműveknél dolgozó fiatal szakemberek bevoná
sával 1977-ben m egalakult Szakosztályunkban a Fővárosi Víz
m űveknél üzemelő Ifjúsági Csoport, amely ma Üzemi Csoport
ként működik.

Szakosztályunk tagjai publikációjukkal 1988-ban elnyerték a 
Vitális Sándor szakirodalmi nívódíjat.

IRODALOM

Fáy Cs. — Bukovszkyné Inotai M.: A Magyar Hidrológiai Társaság Vízellátási Szakosztá
lyának a Fővárosi Vízműveknél működő Ifjúsági Csoportja tevékenysége. Hidrológiai
Tájékoztató, 1981. október, 34.

VlZÉPtTŐIPARI SZAKOSZTÁLY

A Szakosztály 1964-ben alakult. A m agyar vízépítőipar akkori 
dinam ikus fejlődése indokolttá tette, hogy a hazai vízépítési fel
adatok megoldásához egy, az egész vízügyi m űszaki életet á t
fogó társadalm i szerv, a Magyar Hidrológiai Társaság is hozzá
járuljon. A m agyar vízépítésnek — a Vízépítőipari Szakosztály  
m egalakulása előtt — nem  volt széles körű társadalm i bázisa.

A Szakosztály fő tevékenységi (szakmai) területe: A Vízépítő
ipari Szakosztály a vízhasznosítással (öntözés, halászat, vízerő- 
hasznosítás, vízellátás stb.), a vízkárelhárítással (árvízmentesítés, 
vízmosáskötés, belvízrendezés, lecsapolás, szennyvízkezelés stb.), 
továbbá a vízhasznosítást és a vízkárelhárítást egyaránt szolgáló
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tevékenységekkel kapcsolatos vízépítési feladatokkal foglalkozik. 
A Szakosztály m unkáját nagyrendezvények, bel- és külföldi 
tanulm ányutak, előadóülések, klubdélutánok, kerekasztal-beszél- 
getések szervezésével, továbbá m unkabizottságok létrehozásával 
végezte, s a rendezvényeken született javaslatokat az illetékes 
szervekhez továbbította.

A Szakosztály tagjainak a száma 120 és 200 között változott. 
A taglétszám  alakulása a vízépítőipar, általában a m agyar építő
ipar m űszaki és társadalm i helyzetének jó fokmérője. Az építő
ipar dinam ikus fejlődésének időszakában —• amivel rendszerint 
együtt já r az építéssel foglalkozók fokozottabb erkölcsi és anyagi 
megbecsülése is — a Szakosztály létszám a nagy volt. Ellenkező 
esetben pedig a Szakosztály létszám a számottevően csökkent.

Elnökök: T itkárok :
Dános Valér Márton József 1964—1968
Vajda József Bakonyi Iván 1968— 1971
Vajda József N ávrády Hugó 1971— 1974
Vajda József Horváth István 1974— 1975
Horváth István — 1975— 1977
Bognár Győző B artyik Sándor 1977— 1980
Bognár Győző Ivicsics Ferenc 1980— 1985
Hosszú Ádám Ivicsics Ferenc 1985— 1990
Szeredi István Ivicsics Ferenc 1990—

A Vízépítőipari Szakosztály tagjainak a száma 
szervezetek tagjaival együtt — több m int 500 fő.

— a területi

A rendezvények lebonyolításánál a Szakosztály segítségére 
voltak a Társaság jogi tagjai (Vízügyi Építő Vállalat, Vízépítő
ipari Tröszt, Fővárosi Csatornázási Művek, VITUKI stb.) is.

A nagyrendezvényeink program jában az épülő, vagy m ár kész 
nagyobb vízi létesítm ények szerepeltek, így többek között a 
Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer, a Kis-Balaton védőrend
szer stb.

Az elm últ öt évben évenként átlagosan egy nagyrendezvényt, 
három  önálló előadóülést és ugyancsak három  más sz ak o sz tá l
lyal közös előadóülést tartottunk.

Több rendezvényünkkel egy-egy jelentősebb építkezés fejlő
dését, előrehaladását kísértük figyelemmel. Ilyen volt például 
a felső-dunai építkezés, a víztoronyépítés, az észak-pesti szenny
víztisztító telep stb.
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Az utóbbi években a Szakosztály tagjai bolgár és lengyel 
rendezvényeken vettek  részt.

Az oktatási célú tevékenységünk közül figyelem re méltó: a 
Bajai, a Budapesti és a Pécsi Műszaki Főiskolán, továbbá az 
ipari hidrotechnológus-képzés közép- és felsőfokú tanfolyamain, 
a M űegyetem Vasbetonszerkezetek Tanszékén végzett rendsze
res oktatási és vizsgabizottsági tevékenység, valam int a dip- 
lom aterv-pályázatok elbírálásában való rendszeres részvételünk.

A Szakosztály a megalakulása óta folyam atosan figyelemmel 
kísérte az ország jelentősebb vízi létesítm ényeinek megvalósu
lását. Több esetben tanulm ányutat szerveztek a vaskapu erőmű- 
rendszer építéséhez. A Szakosztálynak tagjai voltak, vagy pedig 
a Szakosztály a m unkájába bevonták m indazokat a m agyar szak
embereket, akiknek az elmúlt huszonöt évben számottevő szere
pük volt a hazai vízi létesítm ények létrehozásában.

VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKOSZTÁLY

Alakulásának időpontja és e lőzm énye:
1964— 67 között Vízgazdálkodási Szakcsoport,
1968-tól Vízgazdálkodási Szakosztály.

Tevékenységi területei
— a vízgazdálkodás általában, ezen belül kiem elten
—■ a vízkészlet-gazdálkodás időszerű kérdései, valam int
— a rendszerelemzés és a szám ítástechnika vízgazdálkodási 

alkalmazásai
(E tevékenység koordinálója a Szakosztály keretében 1977- 
ben m egalakult Rendszertechnikai Munkabizottság, amely 
nevét 1986-ban Rendszertechnikai és Számítástechnikai 
M unkabizottságra változtatta. A M unkabizottság 1990-ig 
működött.)

— a vízgazdálkodás fejlesztése
(E tevékenységünket — a szakosztályi kereteken tú lm e
nően —■ a kezdem ényezésünkre m egalakult MHT Vízgaz
dálkodás-politikai M unkabizottságban is kifejtjük.)

Taglétszám alakulása
1968 év végén a Szakosztály taglétszáma 44 fő volt. Ebből 

10 fő 1958. dec. 31. előtt, sőt 2 fő 1948. dec. 31. előtt lett tagja 
a Társaságnak.
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1969—78 között a Szakosztály tagjainak száma 102 főre em el
kedett.

1979— 83 között az előző időszakhoz képest lassú növekedés 
volt tapasztalható, m elynek eredm ényeként az 1983. év végére 
a létszám elérte a 115 főt.

1984— 1986 között jelentős fluktuáció következett be. Egy 
1985. évi felmérés szerint a létszám 80 főre esett vissza, 1986- 
ban a Szakosztály 88 fővel dolgozott.

1987— 91 között tovább folytatódott a létszámnövekedés, je 
lenleg 110 főt tartunk  nyilván.

Elnökök: Titkárok:
Ziegler Károly Csermák Béla 1964— 1976
Csermák Béla Kardos Mária 1977— 1985
Domokos M iklós Kardos Mária 1986—

1977— 79 között évi átlagban 7 db, 1980—86 között 10 db 
előadóülést, illetve kerekasztal-beszélgetést tarto ttunk. Ezek 
m integy 30% -át társszakosztályok (központi bizottságok, terü leti 
szervezetek, állami intézmények, más MTESZ szervezetek) be
vonásával rendeztük. Rendezvényeink látogatottsága 20—80 fő 
körül mozgott, míg az utóbbi években 10—30 fő körül.

A kisebb létszám term észetesen a kerekasztal-beszélgetéseket 
jellemezte, amelyek baráti, ny ílt légkörben zajlottak le. Ülésein
ket kiváló szakemberek egész sora rendszeresen látogatta. A 
résztvevők a legkülönfélébb (nemcsak vízügyi) intézmények dol
gozói voltak, időnként a sajtó képviselői is részt vettek vitáink
ban. A napirendre tűzött tém ák rendkívül széles skálán mozog
tak. Foglalkoztunk

— a vízgazdálkodás 5 éves (országos és területi) és távlati 
tervezése,

— az operatív vízgazdálkodás,
— a vízgazdálkodásban jelentkező konfliktushelyzetek,
— a tározók és regionális vízgazdálkodási rendszerek létesíté

sének és üzemelésének kérdései,
— a vízgazdálkodás műszaki-közgazdasági és jogi vonatkozá

sai, a vízgazdálkodás szabályozása,
— a vízmérlegkészítés metodikája,
— a vízgazdálkodás és a környezetvédelem  kapcsolata,
— környezeti hatásvizsgálatok,
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— a települések és a mezőgazdaság vízgazdálkodása,
— a Balaton vízháztartása,
— a vízgazdálkodás és az energiagazdálkodás kapcsolata,
— a vízminőség-gazdálkodás és a vízkészlet-gazdálkodás,
— a vízügyi szakemberképzés tapasztalatai és a töm egtájé

koztatás közvéleményformáló jelentősége
témakörökkel.

Az 1977—86 közötti időszakban 4 db nagyrendezvényt készí
te ttünk  elő, és bonyolítottunk le nagy érdeklődéstől kísérve, 
nevezetesen:

— ”A rendszerelem zés alkalmazása a vízgazdálkodásban” 
címmel 1978-ban és 1982-ben tarto ttunk  2— 2 napos ren
dezvényt, 100-nál több hazai és kereken 10 külföldi részt
vevővel, köztük V. Plechac (CsSzSzK), L. Taylor (Anglia), 
A. F ilipkowski (Lengyelország).

— ”A tározás gyakorlatából” címmel 1981-ben 1 napos kon
ferenciát tarto ttunk  a Borsodi Területi Szervezettel közö
sen. A résztvevők száma itt is m eghaladta a 100 főt.

A konferenciák végkövetkeztetéseit ajánlások form ájában, il
letve különkiadványban jelentettük meg.

A saját szervezésű nagyrendezvényeinken túlm enően aktívan 
közrem űködtünk a ’’Rendszerelm élet ’79” c. országos nagyren
dezvény m unkáiban, valam int a ’’HYDROCAD ’86” c. nem zet
közi konferencia és a konferenciával egy időben rendezett soft
ware kiállítás, illetve bem utató előkészítésében.

Szakosztályunk a szakértői tevékenységek közül csak a szab
vány m unkából veszi ki részét. Tagjaink közrem űködtek több 
— profilunknak megfelelő — irányelv kidolgozásában (tározók 
üzemelése, árvízi hozamok számítása, jellemző csapadéksoroza
tok előállítása stb.).

Szakosztályunk tagjai számos nagy jelentőségű feladat kidol
gozásában vettek  részt. Legemlítésre m éltóbbak a III. Országos 
Vízgazdálkodási K eretterv, különféle OMFB tanulmányok. Köz
rem űködésünkkel készült a Vízkészletgazdálkodási Évkönyv  so
rozat is.

Kiemelkedőnek ítéljük részvételünket az MHT Vízgazdálko
dás-politikai M unkabizottságában. Ennek keretében ”A Magyar 
nemzetgazdaság kibontakozási program jának vízügyi vonatko
zásai (rövid távú program )” címmel javaslatot dolgoztunk ki a 
vízügyi szolgálaton belüli és azon kívüli vízgazdálkodási tevé
kenységek fejlesztésére.
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VÍZKÉMIAI ÉS VÍZTECHNOLÓGIAI SZAKOSZTÁLY

A M agyar Hidrológiai Társaság keretében az 1949—60. években 
vízminőségi kérdésekkel a Balneológiái, a Hidrogeológiai, a 
Limnológiai és a Szennyvíz Szakosztály rendezvényein foglal
koztak. Ez időben főként az analitika, vízminősítés, gyógyvizek 
álltak az érdeklődés homlokterében.

1959 m árciusában Varró István  javaslatára a Vízellátási és 
Hidrogeológiai Szakosztályon belül először Vízkémiai és Víz
technológiai Szakcsoport alakult, m elynek m unkáját Schmidt 
Eligius Róbert akkori elnök igen hathatósan támogatta.

A Társaság 1960. évi Közgyűlése Papp Ferenc elnöksége alatt 
határozatot hozott, hogy 1961. január 1-től a Társaságban új 
alakulatként Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály működ
jék. Varró István  felismerte, hogy a vízkém ia és víztechnológia 
fontos gyakorlati tudom ány és rohamos fejlődése önálló szer
vezetet igényel. Az alakulástól 17 éven át elnök, m ajd 1983-ban 
bekövetkezett elhunytéig aktív vezetőségi tag volt, akinek ki
magasló érdem ei a Szakosztály tevékenységében m indmáig nem 
évültek el.

A Szakosztály tevékenységi területét és életét, a tudomány- 
terü let fejlődését és a jelentősebb rendezvényeket nyomon- 
követve m uta tjuk  be. Az indulást segítette, hogy egyrészt k i
váló szakem berek vállaltak közreműködést (Abos Brúnó, Bol- 
beritz Károly, Csajághy Gábor, Holló István, Papp Szilárd, 
Szakáll Kálmán  és mások), másrészt a közműves vízellátás fej
lesztése és a kedvezőtlen vizek igénybevételének szükségessége 
növelte az igényeket a vízminőség és a vízkezelés iránt is. 
Ez időben nagy vízművek épülnek, köztük felszíni víztisztítók is.

1961 júniusban m ár nemzetközi nagyrendezvény, az I. Víz
minőségi Kongresszus szerez elismerést a Szakosztálynak, mely 
elsősorban a felszíni vizek közműves, ipari és mezőgazdasági 
hasznosításával foglalkozik, s anyaga a Hidrológiai Közlönyben  
is megjelenik.

Ezt követőleg speciális kérdésekkel foglalkozó ankétok: víz
radiológia (1963), ózonos és aktívszenes vízkezelés (1964), ipari 
hűtővizek technológiája (1966).

1966-ban Tihanyban nemzetközi szimpóziumra került sor, 
m elynek tém ája a ’’Szervesanyagok m eghatározása édesvizek
ben”.

Az 1970-es évek elején a vízhiány, az ipari növekedés, az új 
beruházások és a környezeti ártalm ak jelentkezése új problémá-
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kát vet fel: víztározók vízminősége, ipari vízgazdálkodás, kor
rózióvédelem, másodlagos szennyeződések, bányavíz-hasznosítás, 
regionális rendszerek vízminősége, környezetvédelem  stb.

1970-ben került sorra a II. Vízminőségi és Víztechnológiai 
Kongresszus, az MTA és az OVH közreműködésével. Témái: fel
színi és felszín alatti vízszerzéssel kapcsolatos kémiai problé
mák, korszerű ivóvízkezelés, vízminőség alakulása a szállítás és 
felhasználás során. Ez a rendezvény megmozgatta az egész hazai 
szakmai közvéleményt és azon számos neves külföldi szakem ber 
is részt vett.

1972-ben megindul a vízminőségi szem inárium ok sorozata. 
Ezeknek célja egy-egy speciális — főleg vízellátáshoz kapcso
lódó — vízminőségi és víztechnológiai kérdéscsoport részletes 
megtárgyalása, az országos helyzet felmérése, egységes szakmai 
álláspont kialakítása, és a következő időszak feladatainak kijelö
lése. 1984-ig 9 városban, 10 szem inárium ra kerü lt sor, 150— 200 
fős részvétellel, és jelentős szakmai eredménnyel. A színhelyek: 
Kaposvár, Sopron, Nyíregyháza, Szombathely, Miskolc, Pécs, 
Debrecen, Győr és Szarvas voltak, hatékonyan elősegítve a 
Szakosztály vidéki, területi kapcsolatait. A szem inárium ok az 
MTA Vízellátási és Csatornázási Bizottságával és az OVH-val 
közös rendezésben szerveződtek, a tudományos előkészítés és 
lebonyolítás sikerében döntő szerepet v itt Öllős Géza és Kará
csonyi Sándor tagtársunk.

A 70-es évek hazai ankét jai: bányavizek minősége és keze
lése; ipari vízgazdálkodás víztechnológiai vonatkozásai; réteg
vizek gázossága és gázmentesítése.

Az 1978 utáni időszaktól napjainkig tovább nőttek a követel
m ények a vízminőség és a víztisztítás irányában, ennek ténye
zői: vízvédelem, speciális veszélyek (metán, nitrát, ammónia 
stb.), intenzifikálás, fürdővízforgatás, egészségkárosító elemek 
eltávolítása, ipari vízgazdálkodás rekonstrukciója.

1979-ben az MTA igen intenzív közreműködésével valósult 
meg a III. Vízminőségi és Víztechnológiai Konferencia, nem zet
közi részvétellel. Témái közül kiem elkedtek: szennyező források 
veszélyessége, vízminőség és vízúj rahasználat, ipari vizek tech
nológiai kérdései, a víztisztítás fejlesztésének irányai.

Jelentősebb nagyrendezvények az 1980-as években:
— felszín alatti vizek szennyeződése és védelme;
— nitrátm entesítés technológiai megoldásai;
— mélységi vizek kezelése (arzénmentesítés);
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— derítők hatásfokának növelése;
— szerves mikroszennyezők előfordulása vízm űrendszerekben;
— ivóvizek és vízellátó berendezések fertőtlenítése, a klóro- 

zási technológia biztonságtechnikai követelményei.

1980-tól indult fejlődésnek a m unkabizottsági tevékenységi 
forma, ilyen m űködött pl. a gázmentesítés, a n itrátm entesítés 
és mikroszűr ők témakörében, legújabban pedig az acélcsövek 
vízellátásban történő alkalmazásából adódó problém ák tárgyá
ban.

A feladatok speciális jellegéből következik, hogy a központi 
szakosztályban kevesebb lehetőség van az egyébként igen fontos 
szakértői m unkák vállalására, így elsősorban vízminőségi-víz
kezelési szabványok kidolgozására kerü lt sor.

A Szakosztály vezető szakem berei közül az MHT hivatalos 
képviseletében többen is részt vettek, és szerepeltek külföldi 
tudományos rendezvényeken. A k int já rt szakem berek tapasz
talataikról csaknem m inden évben beszámolót tarto ttak  a Szak
osztályban.

Az utóbbi években a Szakosztály tevékenységében azokra a 
tém ákra helyezte a súlyt, melyek a lakossági igények és a kor
m ányzati programok alapján egyaránt a legfontosabbak: víz
minőség-védelem, jó minőségű ivóvízellátás, gazdaságos víz- 
tisztítás, hévizek hasznosítása, környezetvédelem  stb.

Az 1988-as év nagy feladata volt a IV. Nemzetközi Vízminőségi 
és Víztisztítási Konferencia, m elyet a M agyar Kémikusok Egye
sületével, az MTA Vízellátási és Csatornázási Bizottságával, az 
IWSA M agyar Nemzeti Bizottságával és a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemmel együtt rendezték.

Tém akörei:
— vízkészletek minősége, vízminőségi problémák;
— analitikai módszerek vizek vizsgálatához;
— fizikai-kém iai víztisztítási eljárások;
— vízkezelésnél keletkező szennyező anyagok;
— ipari víz kezelése, újrahasznosítása.

A nagy sikerű Konferencián 70 külföldi és 250 hazai szak
ember vett részt, 70 előadás hangzott el, és 75 posztert m utattak  
be, m elyek jól szemléltették a tudom ányág és ’’vízipar” hazai 
helyzetét, problémáit.
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1989-ben a Szakosztály vezetősége színvonalas tanulm ányt 
állított össze, mely a VÍZKEZELÉS jelenlegi hazai helyzetét 
tárgyalta. M egemlítendő további két új kezdeményezés, a ’’Víz
lépcsők hatása a vízminőségre” c. kerekasztal-megbeszélés, vala
m int a csaknem 100 fő részvételével m egvalósult ’’Vízanalitikai 
tanfolyam ”, Veszprémben.

Űj létesítm ények, vízminőségi és vízkezelési problém ák hely
színi bem utatására a Szakosztály rendszeresen szervez hazai 
tanulm ányutakat, a legutóbbi két évben pl. a balatoni új víz
tisztító művekhez, majd pedig a Paksi Atomerőmű dunai hő
szennyezésének megismerése érdekében.

Összességében harm inc év alatt 205 előadóülés, 23 ankét, 
20 hazai tanulm ányút, 10 vízminőségi szem inárium  és 4 nem zet
közi kongresszus fémjelzi a Szakosztály szakmai m unkáját. 
A nagyobb rendezvények határozatok, javaslatok összeállításá
val zárultak, anyagukat részben folyóiratokban is sikerült meg
jelentetni. Eredményes volt az a célkitűzés, hogy a programok 
legalább 50% -a az MHT más szakosztályaival és területi szer
vezeteivel, esetenként más tudományos egyesületekkel (Magyar 
Kémikusok Egyesülete, Energiagazdálkodási Tudományos Egye
sület stb.), hatóságokkal, kutató- és oktatási intézményekkel, 
tervező szervezetekkel, vízmű vállalatokkal közösen kerüljön 
megvalósításra.

A Szakosztály taglétszáma az alakuláskor 30 fő volt, néhány 
év alatt m integy 100 főre növekedett, és az utóbbi évtizedben 
Budapesten állandóan 130 fő körül van, az érdekelt vidéki szak
emberekkel kb. 300 fő.

1990. évben új vezetőség megválasztására, részleges ’’fiatalításra” ke
rült sor. Ez alkalommal feltétlenül meg kell említeni a szakterület ama 
kiváló művelőit, akik több évtizeden át szakszerűen és sikeresen vettek 
részt a szakosztályi munka irányitásában: Bozzay József né, Bódás 
Sándor, Bukovszky András, Bulkai Lajos, Csanády Mihály, Karácsonyi 
Sándor, Kelemen László, Kolin László, Kováts Béla és Környei László. 
Tevékenységüket a Társaság számos kitüntetéssel ismerte el.

Az egyes választási ciklusokban 8 főből álló vezetőség, és 
10—15 főből álló Műszaki Tanács irányítja  a Szakosztály m un
káját.

Elnökök: Varró István  
Sellyey Gyula

1961— 1977
1977—

Titkárok: Sellyey Gyula  
Tarján Tibor

1961— 1977 
1977—
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A vezetőség fő feladatának tartja, hogy színvonalas program  
kidolgozása m ellett a vízminőségnek és a víztechnológiának 
eredményes szakmai fórum ot, Társaságunk tagságának egyúttal 
kellemes, baráti együttlétet biztosítson.

IRODALOM

Tarján T.: A Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály tevékenységéről. Hidrológiai Tájékoz
tató, 1976. 79—80.
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A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 
TERÜLETI SZERVEZETEI

BARANYA MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

A II. világháborút követően fejlődésnek induló Pécs város víz
ellátási és szennyvízelhelyezési gondjai megoldásának segítése 
végett 1952. novem ber 29-én alakult a Területi Szervezet.

Fő tevékenység:
— a megye vízellátása és szennyvízelhelyezése, később az 

árvízvédelem és területi vízrendezés fontosabb kérdéseinek 
széles körben történő ismertetése,

— bizonyos feladatok megoldásához szakértői m unkabizott
ságok létrehozása,

— a fiatal szakem berek bevonása a társadalm i aktivista m un
kába.

Taglétszám :
ev JO

1953 kb. 50 (Pontos adatok nem állnak rendelkezésre.)
1963 88
1971 111
1976 204 1988 147
1981 205 1989 157
1986 156 1991 119

Elnökök: T itkárok:
Szabó Pál Zoltán 
Gombás Lukács 
Gócz Béla 
Kolta János 
Kiss György 
Hernády Alajos 
Szappanos Ferenc

1952— 1956
1956— 1962
1962— 1964
1964— 1966
1966— 1974
1974— 1990
1990—

Kolta János 
Rács Gyula 
Fekete Károly 
Majorlaki József 
Szilágyi Elemér 
Majorlaki József

1952—1956
1956— 1959
1959—1963
1963— 1966
1966— 1974
1974—1977

Vásárhelyi Gábor 1977— 1978 
Üz Mária 1978— 1990
Ferenczi Zoltánná 1990—
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A Területi Szervezet mindig fontos feladatának tekintette, 
hogy működése ne csak form ális legyen, és ne csak előadások 
m egtartására korlátozódjék.

Országos rendezvényekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet 
a fontosabb vízgazdálkodási kérdésekre (pl.: Csatornázási, Épí
tési, Gépészeti Term ékek Országos Bem utatója (CSÉGTOB), 
Vízgazdálkodási m űszaki fejlesztési kérdései, Dráva konferencia, 
Természetvédelmi napok, K itakarás nélküli csatornajavítások 
stb.).

Külön gondot fordíto ttunk az utánpótlás nevelésére, a ’’Fiatal 
Hidrológusok B aranyáért” pályázat m eghirdetésével lehetővé 
te ttük  a kezdő szakembereknek, hogy dolgozatukkal a nyilvá
nosság elé léphessenek.

Területi Szervezetünk a megyében elöl já r t a szakmai cikkek 
megírásában, am int ezt a Pécsi M űszaki Szem lében  (de országos 
lapokban is) m egjelent publikációk bizonyítják.

Az elmúlt időszak alatt öt nagy baranyai üzem belső víz- 
gazdálkodásával, gyártástechnológiájával ism erkedhettek meg 
tagjaink.

Előadásokkal vettünk  részt a Baranya Megyei Tudományos 
hetek rendezvénysorozatán.

A kor szellemének megfelelően több előadóülés foglalkozott a 
számítógépes rendszerekkel, azok előnyével, a vízgazdálkodás
ban történő alkalmazásával.

Foglalkoztunk Pécs város csapadékvíz-elvezetésének helyze
tével, továbbá előadóülést rendeztünk a Pécs város üdülőöveze
tét jelentő O rfű völgyi tavak üzemeltetéséről, vízminőségi kér
déseiről. A vízgazdálkodás hétköznapi feladatai m ellett a köz
véleményt ma igencsak foglalkoztató tém ák is napirendre kerül
tek, m int pl. a bős—nagymarosi vízlépcső, a veszélyes, valam int 
a kis és közepes radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsola
tos problémák.

A Baranya megyei Területi Szervezet m egalakulása óta fon
tos feladatának tek in tette  Baranya megye és Pécs város egy-egy 
időszerű vízgazdálkodási kérdések megoldására vonatkozó javas
lat kidolgozását. A javaslatokat az adott tém át legjobban ismerő 
szakemberekből álló munkabizottságok dolgozták ki és ju ttatták  
el a döntésre jogosult szervekhez. így pl. m unkabizottság fog
lalkozott az alábbi tém ákkal:

— A Pécsi Zsolnay Porcelángyár vízgazdálkodásának fejlesz
tési lehetőségei,

— Földművek gépi fentartása,
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— H arkányi szennyvízkezelés helyzete,
— A pécsi Húsipari Vállalat vízgazdálkodási rendszerének 

felülvizsgálata,
— Baranya megyei szippantott szennyvizek elhelyezési lehe

tősége,
— Baranya megye víznyerő területeinek védelme.
A m ár hagyom ányosnak számító ’’Fiatal Hidrológusok és Kör

nyezetvédők B aranyáért” pályázat kiírásán túlm enően foglal
koztunk a pályázati rendszer kibővítésével annak érdekében, 
hogy a diákságot is bevonjuk a vizek előfordulásának megfigye
lésére, környezeti kapcsolatának értékelésére.

Az önkorm ányzatok vízgazdálkodási feladatai részben a rend
szerváltozással, részben pedig a tulajdoni változásokkal össze
függésben jelentősen növekednek. M unkájuk segítése érdekében 
szerveztünk m ár konzultációval egybekötött előadóóülést.

Területi Szervezetünk továbbra is kiem elten kíván foglalkozni 
a megye vízgazdálkodási, környezetvédelmi kérdéseivel, célunk 
a szakmai m unkánk minél szélesebb körben történő ismertetése.

IRODALOM

Kolta J.: Tízéves a Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Csoportja. Hidrológiai Tájékoztató, 
1962. augusztus hó, 95—97.

Majorlaki J.: A Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Csoport jának 15 éve. Hidrológiai Tájé
koztató, 1967. május, 122—124.

Majoriaki J.: Hidrológus éle t Pécsett. Hidrológiai Tájékoztató, 1973. 113—115.
Hernády A.: Tájékoztató a Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Területi Szervezetének tevé

kenységéről. Hidrológiai Tájékoztató, 1976. 82—83.
Majorlaki J.: 25 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Területi Szervezete. Hidrológiai 

Tájékoztató, 1978. 85—86.
Fejér L .: Magyaregregy — "Lászlóffy Woldemár”  hidrometriai mérőtelep.  Hidrológiai 

Tájékoztató, 1992. április, 59.

BÁCS-KISKUN MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

Az 1960-as évek elején Bajára települt a Felsőfokú Vízgazdál
kodási Technikum  — a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Víz
gazdálkodási Intézetének jogelődje — és létrehozták a Tóth 
Kálmán Vízügyi Szakközépiskolát. Ezek az új intézm ények a 
m ár itt működő Alsó-dunavölgyi Vízügyi Igazgatósággal együtt 
a vízügyi szakem berek olyan koncentrációját hozták létre, hogy 
1965. november 24-én m egalakulhatott az MHT 12. vidéki cso
portja, illetve területi szervezete.

1979 szeptem erében alakult meg K iskunhalason a Dél-Bács- 
Kiskun megyei Vízmű Vállalatnál az üzemi szervezet, mely a 
megyei területi szervezet keretében működik.

111



Fő tevékenységi (szakmai) területe
— környezetvédelem, vízminőség-védelem, hidrobiológia;
— hidrogeológia, vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás;
— szennyvízöntözés, hígtrágya-elhelyezés;
— öntözés, meliorációs, halászat;
— számítástechnika;
— hidrológia, hidrom etria;
— árvízvédelem, folyamszabályozás, jégvédelem;
— vízépítés.

A  taglétszám alakulása
Év 1965 1970 1975 1980 1986 1991
Fő 46 63 101 165 135 84

Elnökök: T itkárok :
Ballal István 1965— 1966 Kováts Béla 1965— 1966
Vukováry A ttila  1966— 1988 Török László 1966— 1972
Szenti János 1988— Sim or József 1972— 1990

Rónay István 1990—

Az üzemi szervezet elnökei: titk á ra i:
Tóth István 1979— 1985 Varga István 1975— 1985
Nemere Péter 1985— 1990 Jenei György 1985— 1986
Sipos Béla 1990— 1991 Sípos Béla 1986— 1990
Varga István 1991— Varga István 1990—1991

Farkas István 1991—

A  tevékenység jelentősebb esem ényei 
A nagyrendezvények kategóriájában kiemelkedő szerepet já t

szanak a kétévenként sorra kerülő Vízgazdálkodási N yári Egye
temek, m elyeket a Tudományos Ism eretterjesztő Társulat (TIT) 
Bács-Kiskun megyei Szervezetével és a Pollack M ihály Műszaki 
Főiskola Vízgazdálkodási Intézetével együttesen szervezik. Ezek 
előzménye a D unam enti Nyár 1968-as és a Vízgazdálkodási Tu
dományos Tanácskozás volt 1972-ben.

Másik, im m ár hagyományossá váló, kétévenkénti rendezvé
nyük a Dél-M agyarországi Hidrobiológus Napok, m elyet a Lim- 
nológiai Szakosztállyal közösen hirdetnek meg.

Itt említendők meg a kecskem éti szennyvízkérdéssel, a 
szennyvíztisztító építésével — de még inkább — a példásan 
működő szennyvízöntöző-telep működésével, üzemeltetésével, 
fejlesztésével kapcsolatban m egtarto tt szennyvízöntözési tanács
kozások és bemutatók.
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A 60-as években az előadóülések száma 5—6 volt évenként, 
a 70-es évek közepétől ez 8— 10-re emelkedett.

Az első nagyobb jelentőségű rendezvények sorából kiem el
kednek :

— a ’’Vízgazdálkodás a Dunavölgyi Főcsatorna m entén” 
(1966);

— a ’’Korszerű hígtrágyakezelési eljárások nagyüzemi sertés
telepeknél” (1969);

— a ’’Korszerű eszközök, m atem atikai módszerek a területi 
vízgazdálkodás gyakorlatában” (1970);

— a ’’Jégvédekezési szimpózium” (1974);
— a ’’Duna ankét” és a ”Bács-Kiskun megyei üdülőtavak 

környezetvédelm e” (1977);
— ”A halgazdálkodás fejlődésének áttekintése” (1981);
— a ’’Folyamszabályozási m űvek építésével foglalkozó (1982) 

és
— a ’’V adkerti-tó vízgazdálkodási helyzetének javítását célzó 

intézkedések és beavatkozások” (1984) címmel rendezett 
előadóülések, ankétok, bem utatók;

— ”A melioráció szerepe a mezőgazdaság fejlesztésében” 
(1987);

— ”A környezetvédelem  időszerű kérdései” (1989).
Az ifjúsági csoport 1973— 1976 között bonyolította le az or

szágos érdeklődést kiváltó hidrom etriai tanfolyam ot, melynek 
célja volt, hogy a hidrológia hazai és külföldi fejlődése, a szá
m ítástechnika új módszereinek a  hidrológiába való bevonása 
megfelelő szinten fejlődjön, és a fejlődésnek ne legyen akadá
lya a hidrológiai adatgyűjtés viszonylagos elmaradottsága.

Szintén az ifjúsági csoport közreműködésével rendezték meg 
1991-ben Baján a XIII. Ifjúsági Napokat.

A ’’Szám ítástechnika a vízgazdálkodásban” tém akörben 11 
alkalommal rendeztek előadóülést, és ezek országos érdeklődést 
váltottak ki más rendszeresen m egtarto tt előadóülésekhez ha
sonlóan, m in t pl. azok. amelyek a Paksi Atomerőmű környezet- 
védelmével, az ötéves tervek előkészítésével, Bács-Kiskun m e
gye vízvédelmi helyzetével foglalkoztak.

Hagyományos rendezvényük az évente m egrendezésre kerülő 
kerekasztal-megbeszélés, m elynek keretében a mezőgazdasági 
vízgazdálkodás időszerű kérdéseit v itatják  meg neves szakem
berek közreműködésével.
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Szerződéses m unkák keretében a Területi Szervezet több je
lentős szakértői anyagot készített. Ezek sorából érdem es meg
em líteni a

— Kiskunsági Nemzeti Park területének hidrológiai tanu l
m ánya;

— M argittaszigeti térségi melioráció tanulm ánytervének hid
rológiai szakvéleménye című m unkákat.

Külön ki kell emelni a Duna—Tisza-köze vízgazdálkodási 
kérdéseinek feltárására készült tanulm ányokat, m elyeket az 
érin te tt vízügyi igazgatóságokkal együttm űködve készítettek el.

A területen  élt és dolgozott neves szakemberek: Szőcs László, 
Török László, Vukováry A ttila, Brachna Lajos.

N em zetközi kapcsolatok: A  bulgáriai Tudományos Műszaki 
Egyesülés (NTS) Vidin megyei szervezetével és a Jugoszláv 
Mérnökök és Technikusok Egyesülete (DIT) szabadkai szerveze
tével tartanak  fenn kapcsolatot, m elynek során viszonossági 
alapon tanulm ányutakon, tapasztalatcsere-látogatáson vettek 
részt.

A területen található fontosabb vízi létesítm ények:
— Dunavölgyi belvízrendszer, ezen belül a Csorna—Foktői 

csatorna (árapasztó), m elynek torkolatában Foktőn, a 
Dunavölgyi Főcsatorna torkolatában, Baján 7—7 m 3/s 
teljesítm ényű szivattyútelepek épültek, a fennsíkon pedig 
40 millió m:! befogadóképességű bel víztározó-rendszer;

— Duna bal parti, országhatár — Solt között áthúzódó 130 
km-es árvízvédelmi fővonal, mely a m értékadó árvízszint 
felett 1,0 m-es magassági biztonsággal rendelkezik, és a 
100 évenként előforduló árvizek ellen nyújt védelmet;

— a Kiskunsági Főcsatorna, a 4000 ha-os, 1963—64-ben épült 
fajszi öntözőfürt, m ely az országban az első nagyüzemi 
felszín alatti ac. nyomócsöves öntözőtelep, valam int az 
1969— 74. között épült harta i öntözőfürtök, m elyeken elő
ször alkalmaztak hazánkban gépi áttelepítésű öntöző- 
berendezéseket;

— kecskeméti szennyvízöntöző-telep és a
— Tóth Kálmán Vízügyi Szakközépiskola (Baja) és a Felső

fokú Vízgazdálkodási Technikum, ma: Pollack Mihály 
Műszaki Főiskola (PMMF) Vízgazdálkodási Intézete.

IRODALOM

Simor J.: 10 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Bajai Területi Szervezete. Hidrológiai
Tájékoztató, 1976. 63—65.
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BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

A Békés megyei Csoport 1964. szeptem ber 29-én G yulán alakult. 
A vizekkel oly gazdagon behálózott, az ár- és belvizek által 
területének kétharm adán veszélyeztetett, a településszerkezet, 
az ipar és nagyüzemi mezőgazdaság dinam ikus fejlesztésének 
ú tján  a 60-as években éppen csak induló Békés m egyében a 
vízgazdálkodási kommunális fejlesztési kérdések reflektorfény
be kerülésével követelő igénnyé vált a vízgazdálkodással fog
lalkozó szakemberek, mérnökök, mezőgazdászok, jogászok szak
mai közösségének megteremtése, olyan vitafórum  létrehozása, 
m ely a fővárosi és nagyvárosi tudom ányos intézményektől, ran 
gos tervező, kivitelező vállalatoktól távol segíti a vízgazdálko
dási kérdések komplex, magas színvonalú elemzését, a szakmai 
ism eretterjesztést, a tagság szakmai továbbfejlődését.

A 36 fővel m egalakult Csoport, nagy lendülettel, a vidék 
egyre égetőbbé váló, és jellegzetes problém akörének zászlajára 
tűzésével kezdte meg szakmai, társadalm i tevékenységét. Hűen 
a választott jelszóhoz: ”A víz olyan korlátozott kincs, m elynek 
m inden cseppjével ésszerűen kell gazdálkodni”, sürgető igény
ként vetette fel a lakosság egészséges vezetékes ivóvízzel való 
ellátásának elsődlegessége m ellett a szinte k im eríthetetlen hé
vízkincs kom plex hasznosításának és a szennyvizek mezőgazda- 
sági hasznosításának szükségességét, a környezet- és vízminőség
védelem jelentőségét.

A Társasággal szemben egyre növekvő elvárások, és a tag lét
szám folyamatos emelkedése következtében alakult a Békés 
megyei Csoport területi szervezetté, m ajd jö ttek  létre helyi 
csoportjaink, így a Szarvasi Városi Csoport (1974) és a gyulai 
(1981), a Központi (1972), illetve a Szarvasi Főiskolai (1978), és 
a békéscsabai Szakközépiskolai (1981) Ifjúsági Csoport.

A Szervezet m unkája színesedett, specializálódott, alkalmi 
m unkacsoportjaink m ellett lé tre jö tt állandó környezetvédelm i 
m unkabizottságunk, kiegészült a Szervezet vezetősége a helyi 
csoportok képviselőivel.

A Területi Szervezet életképességét és szükségességét bizo
nyította, hogy a taglétszám folyam atosan növekedett.

Sajnálatos módon az 1988. évi rendezvények, tanulm ányutak 
nem megfelelő adm inisztrálása következtében a társasági m un
kában törés állt be. Ennek folyam án a taglétszám nagym érték
ben lecsökkent, a korábbi nagyszabású program ok szervezésére 
kevesebb lehetőség nyílt. Ennek ellenére ezen időszakban sike
rü lt a rom ániai—nagyváradi társszervezettel felvenni a kapcso-
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latot. Többszöri próbálkozás u tán  1992 februárjában az érin tett 
szakem berek akaratából a Területi Szervezet újjáalakult. 1992- 
ben m ár ú jra  előadóülések, tanulm ányút szerepel a m unkaterv
ben. Rem élhetően ismét a korábbi évek taglétszámával és sike
rességével fog m űködni a Szervezet.

A  taglétszám alakulása
1964

Egyéni tag (fő)
1968 1974 1978 1981 1986 1988 1990

36
jogi tag (db)

42 48 142 316 374 253 50

6

Elnökök:

12 29 30 29 25

T itká rok :

19 18

Hartyáni László 1964— 1968 M árki-Zay Lajos 1964—1975
Takács Lajos 1968— 1984 Igmándi Balázs 1975—1978
Goda Péter 1984— Obert Ferenc 

Pálinkás Lajos 
Szabó János 
Réti László

1978— 1987
1987— 1988
1989— 1992
1992—

M unkabizottságok, szakértői tevékenység
A  MTESZ megyei Elnöksége megbízásából Területi Szerveze

tünk a környezetvédelm i feladatok összehangolója, ezért állandó 
bizottságot m űködtetünk 1976 júniusától. Alkalmilag létrehozott 
m unkabizottságaink m inden évben értékes segítséget nyújtanak 
elsősorban jogi tagjainknak, de helyi és megyei tanácsi, illetve 
önkorm ányzati szervek által felvetett vízgazdálkodási kérdések 
feltárásában is.

Rendszeresek az elismert szakem berek bevonásával tarto tt 
tervbírálataink, m elyeket a főleg a beruházási döntések meg
hozatala előtt igényelnek tőlünk. Szakvéleményeink, javasla
taink figyelem bevételével készült például a Sarkadi Cukorgyár 
víz- és szennyvízrendszerének fejlesztési terve, Gyoma-Endrőd 
vízellátás-fejlesztési program ja, a B iharugrai Halgazdaság táp- 
vízellátása, több nagy ipari üzem ünk szennyvíz-vízelőtisztításá- 
nak tanulm ánytervei, a MTESZ felkérésére készítettük el az 
Élővízcsatorna vízminőségvédelmi tervét, a HNF felkérésére 
foglalkoztunk Orosháza Gyopárosfürdővel, a Gyulai Várfürdő
vel, a szarvasi term álprogram m al, a v ízparti üdülésfejlesztéssel 
és a megye környezet- és term észetvédelm i értékeinek számba
vételével.
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Közreműködésükkel jö tt létre a Szabadkígyósi Tájvédelmi 
Körzet, a Körösvölgyi Természetvédelmi Terület, a Vésztő 
Mágorhalmi régészeti feltáróhely védettsége.

Foglalkoztunk a békéscsabai téglagyári gödrök, a mezőberé- 
nyi tavak rekultivációjával is. Környezetvédelmi m unkánkat ki
emelt fontosságúnak tekintettük, törekedve a széles közvéle
m ény környezetvédelmi tudatának formálására. E tárgyban ki
állítások rendezésében is közrem űködtünk, így pl. a Vadászat— 
Halászat—Természetvédelem országos rendezvény keretében.

A legutóbbi időszakban pedig közrem űködtünk a Hortobágy— 
Berettyó vízgyűjtőterület vízgazdálkodási fejlesztési program  ki
dolgozására.

Előadóülések, ankétok
Hagyományos szakterületeinket sem hanyagoltuk el. Rendez

vényeinken szót kaptak  az árvíz- és belvízvédelem, az öntözés 
és az utóbbi években egyre inkább a meliorációval foglalkozó 
szakemberek. Szarvasi Csoportunk a mezőgazdaságot közvetle
nül szolgáló szakmai tárgyú rendezvényeink gazdájává vált, 
színvonalas helyi megyei és országos program ok igazolják hoz
záértő és lelkes szervező m unkáját. Már hagyományosak a Hal
kísérleti Kutató Intézettel közösen rendezett Halászati Napok, 
és nincs olyan vizes tárgyú rendezvény, m elynek ne lennének 
helyi képviselőink, aktív  támogatói és közreműködői, szoros 
együttműködésben a M agyar A grártudom ányi Egyesület szer
vezetével.

A nagy lelkesedéssel munkához látott Gyulai Csoportunk is 
m egtalálja saját speciális működési területét, egyre komplexebb 
módon próbál foglalkozni a város életét meghatározó, vagy itt 
létrejö tt tudományos hasznosításának elősegítésével. Hagyomá
nyosak a mezőgazdasági területeken folyó szennyvízelhelyezés
sel és a Gyulai V árfürdő fejlesztésével foglalkozó programok. 
Az utóbbi évekre jellemzőek a megye komplex, hosszú távú 
vízgazdálkodás-fejlesztési kérdéseit boncolgató előadóülések, me
lyekben a szomszédos m egyék MHT-szervezetei is közrem űköd
nek.

A Társaság szakosztályaival való együttm űködést kiem elt fon
tosságúnak tarto ttuk, ennek eredm ényeként országos rendezvé
nyek lebonyolítására is rendszeresen kapunk felkérést. Földmű
állékonysági, ivóvíz gáztalanítási ankétot, a regionális vízellátó 
rendszer kialakításával, az üzemi vízrendezések tervezésével, ki
vitelezésével foglalkozó ankétokat rendeztünk.
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Rendszeresen foglalkozunk az élelmiszer- és könnyűipar víz- 
gazdálkodásával. Tavaszi rendezvényeink elkészítését és tém a- 
választását kiem elten kezeljük, a megyei Műszaki Fejlesztési 
Hónap program jához sikerrel kívánván hozzájárulni. A Társaság 
Elnöksége m unkánkat elismerve, Gyulán rendezte 1975-ben első 
vidéki közgyűlését, m ajd 1984-ben Szarvason az V. Országos 
Vándorgyűlést.

1989-ben nagy érdeklődés m ellett előadóüléssel emlékeztünk 
meg K initz Vilmos születésének 100-ik évfordulójáról. Az 1966. 
és 1981. évi Körösi árvizek 25-ik, illetve 10-ik évfordulójának 
alkalmából szakmai fórum ot tarto ttunk. Körösladányban több 
szervezettel közösen m egem lékeztünk gróf Széchenyi István  
születésének 200-ik évfordulójáról.

Tanulm ányutak
Tanulm ányútjaink belföldön elsősorban a hegyes-dombos vi

dékekre irányulnak, ahol a terület vízgazdálkodási érdekessé
gein túl a természeti, kulturális, történelm i em lékek és értékek 
m egismertetését, baráti kapcsolatok kiépülését is szolgálják.

A romániai vízgyűjtőre periodikusan m egism ételt szakmai ki
rándulások célja, hogy m inden tagunk szám ára lehetővé tegyük 
a hazai terü leti vízgazdálkodási problémák m egértéséhez az is
meretszerzést. Sőt egy alkalomm al a Duna ausztriai-m agyar
országi vízgyűjtő terü letére  is sikerült tanulm ányutat szervezni.
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Takács L.: 10 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Békés megyei Területi Szervezete.
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BORSODI TERÜLETI SZERVEZET

A M agyar Hidrológiai Társaság 1952 m ájusában ankétot rende
zett Miskolcon, BAZ megye ivóvízellátási kérdéseiről. Az ankét 
határozati pontjai között szerepelt egy miskolci terü leti csoport 
létrehozása. Ez a határozat lendületet adott a m ár korábban 
m egindult szervező m unkának, m elynek eredm ényeként 1952.
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június 6-án m egalakult az MHT Nagymiskolci Csoportja. Első 
elnöke Pojják Tibor, alelnökei Korompai Géza, Király Lajos, 
Fejér Zoltán, Csoport Dezső, titkára  pedig Tregele Kálmán  lett.

A megalakulás óta 1985. m ájus 22-én m ár a tizenkettedik ve
zetőség választására került sor. A közben eltelt időben nemcsak 
szervezeti, de névváltozások is tö rtén tek  a Társaság dinam ikus 
fejlődésének megfelelően. Már az első szervezeti form ában két 
szakosztályt, a Műszaki Hidrológiai és a Balneológiái Szakosz
tá ly t és 7 m unkabizottságot alakítottak, köztük a zsomboly
kutatással, a Sajó szennyeződésével, a bányavizekkel, a közsé
gek ivóvízellátásával, a gyógyfürdőkkel foglalkozó m unkabizott
ságokat, neves szakemberekkel az élükön.

1955-től a Zsombolykutató, 1957-től a Sajó szennyezésével 
foglalkozó m unkabizottság önálló szakosztályként m űködött to
vább, az utóbbi Szennyvíz Szakosztály néven. További m unka- 
bizottságok is alakultak, és előtérbe került Miskolc ivóvízellátása 
és szennyvizei ártalm atlanításának kérdése. A bükki karszt
kutatás terén  m utatkoztak az első jelentős eredmények, m ely
nek elismeréseként az új szakosztály titkárát, Borbély Sándort 
a Vásárhelyi Pál-em léklappal tün te tték  ki.

Az 1955. október 7-i vezetőségválasztó közgyűlésen Király  
Lajost választották elnökké, aki négy cikluson keresztül 1964-ig 
irányíto tta  a ’’Nagymiskolci”, m ajd 1959-i vezetőségválasztó 
közgyűlés határozatával a ’’Borsodi” Csoportot. 1957-től három  
cikluson át Vezse Sándor alelnöke, míg Farkasdy József, K o
rompai Győző, Kövessy Gábor, 1959-től Pojják Tibor voltak al
elnökiéi a Csoportnak. 1955— 1957 között Tregele Kálmán, 1957- 
től ugyancsak három cikluson át 1964-ig Gerhard Kálmán  töl
tö tte  be a titkári tisztséget.

Igen mozgalmas időszak fűződik Király Lajos nevéhez, aki 
számos kitüntetés m ellett 1958-ban a ’’M unka Érdem érem ” ki
tüntetésben részesült, 1964-ben az MHT tiszteleti tagjává vá
lasztotta. 1959-ig a Csoport négy szakosztállyal m űködött, m e
lyek közül Csoport Dezső elnökletével a Szennyvíz Szakosztály 
volt a legeredményesebb. 1957. október 10— 11-én m egrendezik 
a ’’Miskolci Szennyvízankétot”, m elyet — m iután országos ér
deklődést keltett — országos szennyvíz konferenciák követték. 
Az úgynevezett I. Országos Szennyvíz Konferencia 1959. októ
ber 10— 11-én, a II. 1963. m ájus 30—31-én, a III. 1976. szep
tem ber 13— 15-én változatlanul nagy érdeklődés m ellett került 
megrendezésre, központi támogatással. A konferenciák határo
zatai és ajánlásai nagyban járu ltak  hozzá a tárgyalt problém ák
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megoldásához. A konferenciák szervezési m unkáiért Csoport 
Dezső számos magas kitüntetésben részesült, 25 éven át volt 
az Ipari Vízellátási és Szennyvíz Szakosztály elnöke, m ajd 1978- 
ban bekövetkezett haláláig a Borsodi Csoport alelnökeként tevé
kenykedett fáradhatatlanul.

1959-től a Zsombolykutató Szakosztály Karsztvízkutató Szak
osztállyá alakul és létszámával, valam int végzett m unkájával 
a másik legaktívabb szakosztállyá vált. Ugyancsak ebben a cik
lusban kezdi meg működését a Csoport ötödikként szervezett 
Limnológiai Szakosztálya is.

Az 1961. január 3-án m egválasztott vezetőség újraszervezte a 
Karsztvízkutató Szakosztályt Juhász András tagtársunk irányí
tásával. A Szakosztályból kivált a barlangászok kizárólag bar
langfeltárásokkal foglalkozó csoportja és a szakosztály komoly 
tudományos m unkába fogott. Karsztvízmegfigyeléseken alapuló 
értékes m egállapításokat publikáltak. A bükki karsztban első
ként vizsgálták a víztározási lehetőségeket.

A hatodik és hetedik ciklusban, 1964 és 1968-ban Kövessy  
Gábort választották elnökké. A Csoport ügyvezető elnöke, majd 
1968-tól titkára  Gerhard Kálmán  lett. A korábbi Általános Hid
rológiai Szakosztály ’’Vízkészletgazdálkodási és Hidrológiai” 
szakosztályra bővült. Elnöke Markó Jenő, pezsgő életet v itt a 
szakosztályba.

Évente 8— 10 értékes előadóülést tarto ttak , és belföldi tanul- 
m ányutakat rendeztek. 1964-től több szakosztállyal közösen kül
földi tanulm ányutakat is szerveztek Gerhard Kálmán  vezetésé
vel. 1964-ben, m ajd 1967 és 1971-ben Csehszlovákiába, 1968-ban 
Jugoszláviába. A jugoszláviai tanulm ányút fő célja az ottani 
karsztban létesített tározók m egtekintése volt. Ezt megelőzően 
a Zágrábi Egyetem  professzora, A. Magdelenic tarto tt nagy si
kerű előadást ”A karsztban való tározás” címmel. A Borsodi 
Csoport ezekkel a rendezvényekkel igyekezett alátám asztani a 
Király Lajos— Gerhard Kálmán— Pojják Tibor közös javaslatát, 
Miskolc ivóvízellátása érdekében a bükki karsztban, a Forrás
völgyben létesítendő tározó megvalósíthatóságát. A javaslat or
szágos figyelmet keltett, de a több oldalról m egnyilvánuló aggá
lyok m iatt lekerült a napirendről. A Borsodi Csoport azonban 
továbbra is élénk figyelemmel kísérte Miskolc ivóvízellátásának 
helyzetét, számos előadóülést, m ajd ankétot is rendezett Stehlik  
Béla külföldi levelező tagunk részvételével ’’Miskolc ivóvíz- 
ellátásának kom plex vizsgálata” címen.
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A Csoport 1968. évi jelentős eseménye volt az ipari Vízellátási 
és Szennyvíz Szakosztály által, az OVH és a Vízépítőipari Köz
pont tám ogatásával Miskolcon rendezett ’’Országos Vízépítőipari 
Napok és Kiállítás” .

1968 m árciusában a Csoport vezetőségének határozatával a 
Balneológiái Szakosztály feloszlott, mivel a MOTESZ keretében 
alakult Balneológiái Szakosztály.

Az 1968. évi vezetőségválasztó közgyűlés ké t önálló szakosz
tály t hozott létre a Hidrológiai Szakosztályból: ’’Vízgazdálko
dási és Hidrológiai”, valam int ’’M ezőgazdasági-Vízhasznosítási” 
elnevezéssel, s így továbbra is négy szakosztállyal m űködött to
vább a Borsodi Csoport.

A nyolcadik, 1971— 1974-es ciklusban Gerhard Kálmánt vá
lasztották elnökké, Csoport Dezső, Juhász András, Schmied  
László alelnökök lettek, a titkári teendőket Borbély Sándor látta 
el. Megalakult ötödikként a ’’Közműves” Szakosztály.

Ugyancsak ebben a ciklusban indult meg a Miskolcon kívüli 
területeken működő tagtársainkkal való szorosabb m unkakap
csolat létesítése, egyelőre az ózdi és a kazincbarcikai összekötők 
révén.

Az Ipari Vízellátási és Szennyvíz Szakosztály az eddig m eg
szokott lendülettel m űködött tovább. M egrendezte a ’’Vízvé
delmi Társadalmi Aktívák Országos Tanácskozását”, m ajd kör
nyezetvédelmi ankétot rendezett Leninvárosban. A Hidrogeoló
giai Szakosztály keretében 10 napos tanulm ányutat szerveztek 
az NDK-ba, a külföldi kapcsolatokat Csehszlovákia és Jugo
szlávia u tán  kiterjesztve az NDK-ra is.

A Borsodi Csoport 1972 őszén kétnapos ankét keretében ün
nepelte 20 éves évfordulóját, m ajd az ÉRVV-vel közösen ren 
dezték meg ” 10 éves az ÉRV” kétnapos ankétot. Az eddigi, az 
ÉVIZIG-gel, a Miskolci Nehézipari Egyetemmel, a tanácsokkal, 
társegyesületekkel stb. fennálló jó kapcsolatokat kiterjesztették 
a megyei, a városi és a regionális vízm űvekre is.

Az 1974. évi vezetőségválasztó közgyűlés Vezse Sándort vá
lasztotta elnökké, Fázold Ádám ot titkárrá. Alelnökök Juhász 
András, Gerhard Kálmán, S téfán Márton és Csoport Dezső le t
tek. Ez a szűkebb vezetőség m aradt fenn három cikluson ke
resztül az 1985. m ájus 22-i vezetőségválasztó közgyűlésig.

Az így kialakult szervezettel egyidejűleg az alelnökök is m eg
határozott feladatokat kaptak: 2—-2 szakosztály és 2—2 körzeti 
csoport patronálását látták  el. A k iterjed t szervezet nemcsak a 
tagság jelentős részének aktivizálását eredményezte, de az egye
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tem i és középiskolai ifjúság bevonásával a szakosztályi és a kör
zeti csoportokban végzett m unka is kibővült, felölelve a helyi 
problémákat is. Különösen aktívnak bizonyult a Kazincbarcikai, 
Leninvárosi és az Encsi körzeti csoport. A szakosztályok közül 
változatlanul a Hidrogeológiai Szakosztály tud ta  m agasszintű 
tevékenységét m egtartani, de jó m unkát végzett a Vízgazdál
kodási Szakosztály is. A Kommunális Szakosztály sokáig nem 
tudott m agára találni, m íg végre Hajós Gyula tag társunk veze
tésével a legjobbak közé zárkózott fel.

1985-ben, a 12. ciklus elnökévé Pados Im rét választották, a 
területi szervezet titkára  változatlanul Fázold Á dám  maradt, 
alelnökök Juhász András, Stéfán Márton és Vezse Sándor lettek. 
A tudományos bizottság elnöki tisztében Pojják Tibort — aki 
7 cikluson át, haláláig töltötte be ezt a tisztséget — Gerhard 
Kálmán váltotta fel.

A  12. ciklusban (1985— 1990) 7 Szakosztály és 6 Körzeti Cso
port szervezeti keretei között végeztük m unkánkat. Évente m int
egy 50—60 előadóülést tarto ttunk. Rendszeresen részt vettünk 
az Aggteleki Ifjúsági Környezetvédelm i Szem inárium  évenkénti 
megrendezésében, m ely előadásainak anyagát a ’’Vizeink” kü- 
lönszámában jelen tettük  meg.

A Kassai Vízgazdálkodási Társasággal 1980 óta meglevő 
együttműködés keretében tovább folytattuk a tudományos szak
mai előadásokat és tanulm ányutakat. Nemzetközi kapcsolatain
kat 1985-ben tovább bővítettük a Kam mer der Technik Neu- 
brandenburgi Vízgazdálkodási Szervezetével, m ely együttm űkö
dési megállapodás alapján évente ötnapos tapasztalatcserére és 
előadások m egtartására került sor.

1987-ben az Ifjúsági Tanáccsal közösen m egrendeztük Miskol
con a XI. Ifjúsági Napokat.

Az ifjúsági csoportok aktív tevékenységét tám asztotta alá az 
évente Tokajban m egrendezésre került ’’Hidrológus Napok”, 
melyeken előadásokat, kiállítást és vetélkedőket szerveztünk.

1990-ben a 13. ciklus elnökévé Pados Im rét választották, a 
Területi Szervezet titkára  Sallai Ferenc lett, alelnökök Fázold 
Ádám  és Stéfán  M árton lettek.

A vezetőségválasztó gyűlésen elfogadott határozat alapján a 
Vízépítőipari Szakosztály m egszűnt és tevékenységét továbbiak
ban a Vízgazdálkodási Szakosztály keretei között végzi.

A politikai változásokat követően a N eubrandenburgi Vízgaz
dálkodási Szervezettel az együttműködési kapcsolat megszűnt. 
Tekintettel arra, hogy ifjúsági tagjaink elsősorban középiskolá
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sok, létszám uk évente változó és tagdíjat nem fizetnek, ezért 
1990-től külön nyilvántartásban nem szerepeltetjük.

A taglétszám alakulását az 1. táblázat, a szervezeti felépítést 
a 2. táblázat szemlélteti.
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Király L .: Beszámoló a  Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Csoportjának munkájáról.
Hidrológiai Tájékoztató, 1961. március hó, 23—24.

Király L. — Gerhard K.: A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Csoport jának 15 éve.
Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május, 118—119.

Pojják T .: 20 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Csoportja. Hidrológiai Tájékoz
tató, 1973. 107—110.

Váncsa A. L :  Limnológiai Szakosztály Miskolcon. Hidrológiai Tájékoztató, 1975. 116—119. 
Verse S.:  25 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete. Hidrológiai 

Tájékoztató, 1978. 82—83.

Szervezetünk az MHT Középdunántúli Területi Szervezete kere
tében 1979. június 19-én alakult meg Körzeti Csoportként. Du
naújvárosi Területi Szervezetként az MHT 1990. évi közgyűlése 
óta működik. Tevékenységünket az MHT alapszabálya figye
lem bevételével folytattuk.

D unaújváros műszaki bázisa és tagságunk heterogén össze
tétele széles körű vízügyi tevékenységet biztosított szervezetünk 
részére. M egalakulásunk óta feladatunknak tekintjük jogi tag
jaink vízügyi műszaki problém áinak megoldásában feladatot 
vállalni. Ezek:

-— Közüzemi és ipari vízellátás, csatornázás, vízgazdálkodás;
— Környezetvédelem  és környezetépítés; valam int a
— Szakmai kultúra terjesztése.
Szervezetünk hatóköre és működési kerete Dunaújváros és 

közvetlen térsége. Gazdálkodásunk alapja a jogi tagdíjakból és 
alkalm anként tanulm ányterv  készítéséből befolyó összeg, m elyet 
zömmel szakmai tanulm ányutakra fordítottuk. Éves m unkánkat 
m unkaterv  alapján végezzük, de rugalm asan módosítottunk, il
letve módosítattuk, ha szükséges. Tagjaink az MHT központi 
rendezvényein rendszeresen részt vesznek.

A taglétszám alakulása
1979 56 fő, 1985 120 fő, 1990 105 fő.
Az alakulástól eltelt időszakban végzett jelentősebb szakmai 

programok voltak:
Szakvélem ények, tanulm ánytervek
— ALBA VOLÁN Dunaújváros szennyvízkezelésének 

vizsgálata;

DUNAÜJVÁROSI TERÜLETI SZERVEZET

Elnökök: Titkárok:
Bessenyei Ferenc 1979— 1981 
Alm ást Mária 1981— 1990
Alm ást Mária 1990—

Szalay Árpád 
Szalay Árpád 
Fejes László
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— Nagyvenyim ivóvízellátása (tanulm ányterv);
— Baracs vízbeszerzés, vízellátás tanulm ányterv;
— Baracs—Apátszállás vízbeszerzés, vízellátás tanulm ányterv;
— D unaújváros-Pentele városrész szennyvízelvezetés 

tanu lm ányterve;
— Dunaújváros-Táborállás szennyvízelvezetés tanulm ány- 

terve.
N agyrendezvények, ankétok, előadóülések
— Jogitag vállalataink bemutatkozása;
— Fejezetek Dunapentele vízügyi történetéről;
— D unaújváros és üdülőkörzetének kapcsolata a Dunával:

— Település és Víz kapcsolata, ea .: Bana Gábor
— D unaújváros és településcsoportja alakulása, 

ea .: Bánhelyi Károly
— Dunaújváros és térsége üdülőterületi fejlődése és 

problémái, ea .: Fejes László
— A Duna folyamszabályozásának fejlődése napjainkig, 

ea .: Hrehuss György
— Dunaújváros térségi folyamszabályozás és környezet 

kapcsolata, ea.: R ánky Ernő
— Dunaújváros környéki erdők, ea.: Éberhardt Béla
— Természeti értékek Dunaújvárosban, 

ea .: Schumm al Rezső
— Levegőtisztaság Dunaújváros térségében, 

ea .: Takács Miklós
—  A térség vízgazdálkodási kérdései, ea.: M erényi Endre
— A Dunai Vasmű iparcikk gazdálkodásának, hulladék 

tárolásának hatása a D unára és környezetére,
— ea .: Kuslits Tibor
— Vízminőségi állapot D unaújváros térségében, 

ea .: Varga Pál
— Dunai m agaspartok geodéziai vizsgálata, 

ea .: Horváth Tibor
— A D unapart és m agaspart hidrológiai és m érnök- 

geológiai viszonyai, partvédelem , ea .: Zarándi László
— A D unapart közcélú hasznosítási lehetőségei, 

ea .: Molnár György
— Dunaújváros Papírgyár szennyvíztisztító üzemének 

technológiai problémái, ea .: Nyáradi Zoltán
— Üj módszer a papírgyári szennyvizek újrahasznosítására, 

ea .: Szalag Árpád  — Süm egi Mihály
— Dunaújváros csatornázása és szennyvíztisztítási problémái, 

ea .: Almási Mária
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— Melirációs tevékenység D unaújváros körzetében, 
e a .: Bogáth Jenő

— A D una-part vízvédelmi rendszere Dunaújvárosban, 
e a .: Varga István

— Korszerű szerkezeti anyagok alkalmazása a fürdőkben, 
a jövő fejlődési iránya, a követelmények szintje,
ea .: Prainer Sándor

— D unaújváros távlati vízellátása, ea .: Molnár László
— Kisvízfolyóárok fenntartása, e a .: Bogáth Jenő
— Közcsatornát szennyező üzemek ellenőrzése, 

ea .: Almást Mária — A rany Ferenc
— A Szabadegyházai Szeszipari Vállalat vízgazdálkodásának 

kom plex vizsgálata, ea .: R utkovszky  János — Sachs Péter
— Feltárás nélküli csatornaj avítás, ea .: Csanda Ferenc

GYŐRI TERÜLETI SZERVEZET

Győrött 1951-ben a Közlekedési és Mélyépítési Tudományos 
Egyesület keretében alakult ki egy vízgazdálkodási kérdésekkel 
foglalkozó csoport, de az önálló szervezeti működés feltételei 
csak 1955-ben jöttek létre. M int a  M agyar Hidrológiai Társaság 
egyik legnagyobb m últú vidéki bázisán, 1955. január 21-én m eg
tarto tt vezetőségi ülésen alakult meg a Győri Csoport. Később 
Győri Területi Szervezetté módosult. Az 1955. február 18-i ala
kuló közgyűlés elnökének Dem etrovits Szilárdat, titkárnak  pe
dig Mispál István  tagtársakat választotta. A Csoport m unkájá
nak középpontjában a klasszikus vízgazdálkodási kérdések áll
tak  az árvíz, a vízrendezés és a folyamszabályozás problémái.

A lendületes kezdés u tán  visszaesés következett be, ezért az 
1958. január 20-án m egtartott közgyűlés új vezetőséget válasz
to tt: elnök P utz József, titkár pedig Zorkóczy Zoltánná lett. 
A Társaság akkori tevékenységének gerincét az előadóülések 
képezték, de az 1958-ban m egindított m űszaki tiszti tanfolyam  
előadóit is a Csoport biztosította. A taglétszám az 1955— 1960-as 
években átlagosan 35 fő volt.

A Csoport 1962-ben új vezetőséget választott, tevékenységé
vel ki kívánt lépni a Vízügyi Igazgatóság kereteiből, és segíteni 
akarta  Győr-Sopron megye m ellett Komárom megye vízgazdál
kodási kérdéseinek megoldását is. A korábbi évekhez viszonyítva 
az igények a társadalm i munkavégzés területén  is megnőttek. 
Az ekkor választott vezetőség elnöke Szaló Lajos megyei tanács
elnök-helyettes, titkára  Kováts Zoltán  lett. Alelnökök Bencsik 
Béla és Bulkai Lajos voltak. Szaló Lajos elnöki tevékenysége
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mintegy másfél évig tartott, 1903 decemberétől Bencsik Béla 
vette át az elnöki tisztséget, ami a társasági élet fellendülésének 
egyik záloga volt. Kováts Zoltán  1971-ig volt titkár, Bulkai 
Lajos pedig Budapestre történő áthelyezéséig volt alelnök. Az
1962— 1969-es időszakra jellemző volt a vitaülések, klubrendez
vények szervezése, illetve az iparosodás következtében a víz
szennyezési kérdések megvitatása. A szakmai tevékenységet 
akkor az 1963-as és 1965-ös árvizek is befolyásolták. A tagság 
aktivitására jellemző volt, hogy 1962-től m unkabizottságokat 
szerveztek, melyek foglalkoztak többek között a győri Távköz
lési és Műszaki Főiskola telepítésének ár- és belvízvédelmi kér
déseivel. Több rendezvény keretében foglalkoztak a tatai Öreg
tó vízminőségének javításával. Erre az időszakra esik az 1968- 
ban m egszervezett Országos Vízépítési Napok is. 1962-től kerül
tek m egrendezésre a tagság társasági életét színesítő tanulm ány
utak is.

Bencsik  Bélának főhatóságunkhoz történő áthelyezése u tán  a 
vezetési kérdések megoldására a 80 főt számláló tagság az 1971. 
m árcius 15-én tarto tt vezetőségválasztó ülésen Putz Józseje t el
nöknek, Fömötör Gyulát pedig titkárnak  választotta, aki 4 évig 
volt titkár ebben az időszakban.

A Csoport e harm adik vezetősége olyan tém akörű előadóülé
sek, illetve ankétok megrendezését vállalta, melyek országos ér
deklődésre is számot tartottak. Ilyenek voltak pl. ’’Korszerű 
építési anyagok a vízépítésben”, ’’C satornafenntartás gépesítése” . 
Ebből az időszakból emelkedik ki az 1974-ben a Bős—Nagy
marosi Vízlépcsőrendszerről ta rto tt tájékoztató ankét, ahol közel 
másfél száz résztvevő főként a társegyesületektől jelent meg. 
A társasági élet aktivizálására gyümölcsöző kapcsolat épült ki 
a szomszédos szombathelyi és székesfehérvári területi szerveze
tekkel, megkezdődött a szakemberek cserelátogatása a szlovákiai 
társegyesületekhez is.

Területi szervezetünk társadalm i m unkájában új szakasz kez
dődött 1975-ben, amikor a vezetőség a MTESZ XII. Közgyűlésé
nek határozatain alapuló ú.n. cselekvési program  területi végre
hajtását jelölte meg a fő irányelvként. Az 1975-ben választott 
vezetőség elnöke ismét Putz József lett, a titkári teendők ellá
tására pedig a tagság Hajós Bélát választotta meg. A területi 
szervezet taglétszáma ebben az időszakban emelkedett, 1980-ban 
közel 140 főre.

Az 1975— 1980-as években alapozta meg a tagság a társadalm i 
politikai szervekkel való aktív együttműködést, a rendezvénye
ken foglalkoztak valam ennyi lényeges területfejlesztési kérdés-
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sei, továbbá a VI. ötéves terv  reális előkészítésével is. Egyre 
nagyobb súllyal jelentkezett a vízellátási, csatornázási és kör
nyezetvédelm i feladatok segítésének igénye is.

Több, országos érdeklődést kiváltó nagyrendezvény m egszer
vezésére kerü lt sor, melyek közül em lítést érdemel az 1976-os 
soproni Vándorgyűlés, az 1977. évi Dunai ankét, a IV. Víz
minőségvédelmi Szeminárium, vagy az 1978. évi győri Gépipari 
Környezetvédelm i Napok. M unkabizottságaik konkrét fejlesz
tési terveket dolgoztak ki a győri A ranypart parkosítására és 
vízellátására, a Dimitrov sétány és Barátság park  autom atikus 
öntözésére, a balfi palackozó üzem vízellátására. Különösen je
lentős volt a Szigetköz települései térségi ivóvízellátásának 
program javaslata.

Az 1980. évi tisztújító közgyűlésen a tagság Markó Lászlót 
elnöknek, Fömötör Gyulát ism ét titkárnak  választotta. Alelnök 
Kováts Zoltán  lett. Az új vezetőség irányításával az előadóülé
sek általában konkrét, a terü leti fejlesztési tervekben kiem elt 
szerepkörrel bíró témákhoz kapcsolódtak, a cél az egyes felada
tok gyakorlati végrehajtásának elősegítése volt.

A m unkabizottságok a helyi szervek által igényelt döntés
előkészítő tervjavaslatok kidolgozását végezték. Jelentősebb 
eredm énynek szám ított nemcsak a Társaság életében a BNV-vel 
kapcsolatos 1981. évi előadóülés, vagy 1982-ben az ipari hulladé
kok elhelyezése és megsemmisítése Győr-Sopron megyében té 
m ájú kerekasztal-megbeszélés, ami hozzájárult egy győri gazda
sági társulás megalakításához.

Igényes feladatot jelentett a m unkabizottságoknak Győr- 
Sopron m egye belterületi vízrendezésének tanulm ányterv  elké
szítése is. A vezetőség állásfoglalása alapján felülvizsgálatra 
került a Társaság taglétszám a is, ami 1982 óta 100 fő körül in 
gadozik. A vezetőség jelentős eredm énynek tek in tette  a jogi 
tagok szám ának növelését is.

A Győri Területi Szervezet 30 éves fennállását ünneplő veze
tőségválasztó közgyűlés 1985-ben elnöknek ismét Markó Lászlót, 
titkárnak  pedig Pannonhalmi M iklóst választotta. Alelnök: Jakus 
György és Fömötör Gyula.

A Területi Szervezet taglétszáma az utóbbi 10 évben csök
kenő tendenciát m utatott, azzal, hogy a jelenlegi időszakban egy 
60—70 fős kisebb taglétszámon stabilizálódott. A tagság döntő 
többsége a bázisszervek többszöri átszervezése u tán  az Észak
dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az Észak-dunántúli Környezet
védelmi Felügyelőség és a Győr és Környéke Vízmű és Fürdő 
Vállalat dolgozóiból szerveződött.
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A vezetőség m inden évben foglalkozott a taglétszám alakulá
sával, de a taglétszám növelése nem volt céljuk. Külön foglal
koztak a M ayer Lajos Vízügyi Szakközépiskola tanulóival, 
tám ogatták az MHT pályázatokon való részvételeket. 1990-ben 
tisztújítás történt, a vezetőség létszám át csökkentettük.

Jogi tagjaink számát az elm últ évben sikerült növelni, ami 
egyben a Területi Szervezet anyagi helyzetét is stabilizálta.

Szakmai tevékenységük  fő részét elsősorban a területi igé
nyek kielégítését célzó előadóülések, m unkabizottsági m unkák 
képezték, ugyanakkor tevékenyen kapcsolódtak be a központi 
nagy rendezvények, az egyes szakosztályok és társszervezetek 
m unkájába is.

Rendezvényeik látogatottsága jónak értékelhető, ami annak 
köszönhető, hogy a tagság az éves m unkatervekben időszerű 
tém ákat tűzött napirendre. Ezeket a rendezvényeket éves átlag
ban m integy 150—160 fő látogatta. A résztvevők az egyes té
mákról átfogó képet kaptak, a jelentősebb előadóülések össze
foglalóját, javaslatainkat az érdekelt szervekhez elju ttattuk. 
Az előadóülések célja a területi feladatok gyakorlati végrehaj
tásának előkészítése volt. A teljesség igénye nélkül az alábbi 
rendezvényeket emelnénk ki.

1987

1988

1989

1990

— Szigetköz közműfejlesztési program,
— Tatai Öreg-tó rekonstrukciója

(a Komárom megyei Szervezettel közösen),
— Örszágos Cukoripari Ankét, Petőháza,
— VII. Győri Környezetvédelm i Napok.
— Vízfolyások természetközeli módszerekkel történő 

rendezése,
— M osonmagyaróvári Vízmű rendkívüli szennyezése,
— Tájékoztató a BNV munkákról,
— Osztrák—m agyar szakem ber-találkozó és 

kerekasztal-konferencia a vízlépcsők vízgazdálkodási 
hatásairól.

— A BNV-hez kapcsolódó területfejlesztés,
— A Gerecse TK bem utatása,
— az EOCÉN térségi vízgazdálkodás.
— Győr térség árvízvédelmi fejlesztési tervei,
— Földtani kutatások szerepe a környezet- és 

vízgazdálkodásban,
— Fertő tó ankét,
— Társulási form ák jelentősége a vízgazdálkodásban.
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1991 — Korszerű szennyvízelvezetési és kezelő rendszerek
alkalmazása a kistelepüléseken,

— Fertő tó ankét, vízminőség-védelem,
— Győr, a vizek városa ankét,
— Állami tulajdonú vízi létesítm ények vagyonátadása.

1987- ben több kihelyezett előadóülést tarto ttak , ezért tanu l
m ányút szervezésére külön nem került sor.

Tagságuk közül többen országos nagyrendezvényeken, szlo
vákiai tanulm ányúton vettek részt.

1988- ban M osonmagyaróvárra szerveztek tanulm ányutat,
1989-ben pedig a Gerecse Tájvédelmi Körzetbe tettek  látoga
tást. 1990-ben ism ét több, a működési területükön kívüli ren
dezvényt tarto ttak , 1991-ben a term észetbe illeszkedő vízren
dezési m unkákkal ism erkedhettek meg tagtársaik  Ausztriában.

IRODALOM

Kováts Z.: Beszámoló a  Magyar Hidrológiai Társaság Győri Csoportjának eddigi munkás
ságáról.  Hidrológiai Tájékoztató, 1962. december hó, 58—59.

Hajós B.: 20 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Győri Területi Szervezete. Hidrológiai 
Tájékoztató, 1974. 72—75.

HAJDÜ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

A M agyar Hidrológiai Társaság H ajdú-B ihar megyei területi 
Szervezete 1959. m árcius 24-én alakult. Az alakulást indokolta, 
hogy a nagyüzem i mezőgazdaság alapjainak m egterem tése fo
lyam atban volt. A Tiszalöki Öntözőrendszer megépült, gondos
kodni kellett az üzembe helyezésről. A lakosság vezetékes víz
ellátása a városokban, községekben, településeken nagy ütem 
ben elkezdődött. A m unkák végzéséhez vállalatok, hivatalok, 
mezőgazdasági üzemek alakultak, ahol nagyszám ú szakember- 
gárda került össze. A vállalatok, üzemek eltérő feladata, a szak
emberek végzettségének különbözősége, ezzel szemben az azo
nos cél egy közös fórum ot igényelt, ahol a népgazdasági célok 
megvalósításához vezető ú t egységesítése m egterem thető.

A m egalakult Területi Szervezet célja volt a környékbeli víz
zel foglalkozó szakem berek összefogása, biztosítani szám ukra a 
szakmai továbbképzést, a tudományág fejlődésének nyomon- 
követését. Ezenkívül feladatául tűzte a társadalm i erők mozgó
sítását a vízgazdálkodás széles rétegű feladatainak m unkájában, 
tám ogatva ezzel azoknak a hivatalos szerveknek a tevékenysé
gét, amelyek a területen a népgazdasági célok megvalósításán 
dolgoznak.
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A kezdeti taglétszám  60 fő volt, a legnagyobb az 1960-as évek 
végén, az akkori fellendülő vízgazdálkodási feladatoknak meg
felelően, m integy 120 főre emelkedett.

Területi Szervezetünk tagjai között vízépítő mérnökök, geoló
gusok, vegyészek, biológusok, orvosok, gépészek, mezőgazdászok, 
jogászok találhatók, akik valam ennyien vízügyi feladatok meg
oldásában vesznek részt. Az eltérő szakmai képzettség ellenére 
szervezetünk szakosztályok nélkül működik. A tudom ányágak 
összefonódása m iatt a MTESZ más szakegyesületeivel kapcsolat
ban vagyunk. A tagságon kívül a legnagyobb tám ogató erőt a 
jogi tagvállalatok képviselik.

Elnökök: T itkárok :
Jenei Endre 
N ém ethy László 
Molnár László 
Pádár István

1959— 1970
1970— 1980
1980— 1990
1990—

Török László 
Tóth József 
Bartha Péter

1959— 1964
1964— 1990
1990—

Területi Szervezetünk az elm últ 33 év alatt a terü leti vízgaz
dálkodás szinte m inden kérdésével foglalkozott. Továbbképzési 
rendezvényeink között igen népszerű helyet kapott korábban a 
szakirodalmi tájékoztató, ahol tagjaink a hazai és külföldi szak- 
irodalom érdekességeiről számoltak be.

A közműfejlesztés fellendülése időszakában a nagy értékű 
vízművi létesítm ények gondos üzem eltetésének ellátása érdeké
ben Területi Szervezetünk az Országos Vízügyi Hivatallal, m ajd 
a Vízügyi Vezető és Továbbképző Tanintézettel együttm űködve 
szakmunkásképző tanfolyam okat indított vízműtelep, vízcsőhá
lózat, szennyvíztelep és csatornahálózat kezelők részére, a Szer
vezet szakem bereinek előadóként való igénybevételével.

Több m int 200 szakm unkást képeztünk ki. A környezetvé
delmi kérdések jelentkezésével az oktatási m unkabizottságunk 
az intézményes keretek  szélesítésére, az ifjúság nevelésére kör
nyezetvédelmi szakköröket szervezett. Később kidolgozott egy 
környezetvédelm i szakköri gyakorlati anyagot is.

Szakmai tevékenységünk között m indig az időszerű tém ák 
szerepeltek, am elyeket tagságunk a legmagasabb szakmai igény
nyel igyekezett megoldani.

Debrecenben a II. világháború után  indult iparosítás, vala
m int a tanyavilág lakosságának betelepülése miatt, megnöveke
dett vízigény kielégítése érdekében új vízbázisra, a  Keleti Fő
csatornára építették a város vízellátását.
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Igen aktívan foglalkozott tagságunk a szennyvíz és szennyvíz- 
iszap hasznosításával, amely téren m űködési területünkön hasz
nos tevékenységet végeztek.

A hévizek komplex hasznosítása terén  jelentős erőfeszítéseket 
te ttek  az ezzel foglalkozó kollégáink, de a kérdés m a sem m eg
oldott.

A fehérjeprogram  keretében jelentkező feladataink az állat
tartó  telepek hígtrágyáié vizének elhelyezéséből adódtak, ezen
kívül a halhústerm elés fokozására irányuló term észetes táplálék 
előállításával, műszaki feltételeinek m egterem tésével foglalkoz
tunk  haltenyésztési ankéton.

A vízi környezet fejlesztési tevékenység során tagságunk szak
em berei m utattak  rá először az erdőspusztai tavak kialakításá
nak lehetőségére, a többcélú hasznosítás feltételeire.

Többször kaptunk megbízást települési tervek társadalm i bí
rálatára. Megalapozott vélem ényünket m indannyiszor megelége
déssel fogadták.

Területi Szervezetünk többször szervezett, és adott otthont 
országos nagyrendezvényeknek. 1961-ben Országos Tereprende
zési Ankétot szervezett, ahol az elhangzott előadások alapján 
13 határozati javaslat született az egységes tervezési és kivitele
zési módszer kialakítására. 1963-ban Debrecenben volt az Orszá
gos Szennyvízöntözési Konferencia, ahol az általános szennyvíz
öntözési előadások elhangzása u tán  a Debrecenben létesített 
26 ha-os szenyvízöntöző telep tapasztalata kerü lt ism ertetésre.

1978-ban Debrecenben szerveztük meg az MHT VI. ’’terü leti” 
Vándorgyűlését ’’Belvízgazdálkodás, környezetfejlesztés ’78” 
címmel.

1982-ben az MHT Elnöksége ism ét Debrecent jelölte ki az 
Országos Vándorgyűlés m egtartásának helyéül, amely mező- 
gazdasági vízgazdálkodással, vízépítéssel, települési és ipari víz
ellátás, csatornázás kapcsolatával és hévíznyerés, hévízgazdál
kodással foglalkozott.

Ez utóbbi tém ában a Nemzetközi Balneotechnikai Társaság 
(SITH) 1991. szeptemberében tarto tta  XXVII. kongresszusát, 
m elynek lebonyolításában Területi Szervezetünk is említésre 
m éltó feladatot végzett.

Az utóbbi években Debrecen város közvéleményét, valam int 
Társaságunk szakem bereit is az ivóvíztisztítás és -ellátás kér
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dései foglalkoztatták. 1989-—91 között több fórumon a szerves 
m ikroszennyezők egészségkárosító hatása, az eltávolításukra tett 
vagy tervezett intézkedések tém ájában hangzottak el előadások 
és hozzászólások.

Debreceni ivóvíz szerves mikroszennyezőivel foglalkozó át
fogó vizsgálatok végül is befejeződtek és 1991. februárban ta r
to tt kerekasztal-m egbeszélésen a tém át mind a szakemberek, 
mind pedig a közvélemény szám ára sikerült m egnyugtató mó
don lezárni.

Területi Szervezetünk nemzetközi m űködései során tudom á
nyos együttm űködési kapcsolatot ta rto tt a jugoszláv DIT Sza
badkai Szervezetével algás szennyvíztisztítási témában.

Kapcsolatunk volt 20 évig a lengyel Technikai Főszervezetek 
(NOT) Koszalini Szervezetével vízellátás, csatornázás, vízrende
zés és környezetvédelmi tém akörben.

A tudom ányos együttműködés m ellett üzemi kapcsolatokat is 
létrehoztunk, mely lehetőséget terem tett üdültetési program  le
bonyolítására is.

Testvérváros kapcsolat során 1972-től együttm űködünk a 
lengyel NOT Lublini Szervezetével vízellátás, szennyvíztisztítás 
és meliorációs témakörben.

1990-től az Erdélyi M agyar Műszaki Tudományos Társasággal 
is szoros szakmai kapcsolatot terem tettünk.

A K árpát-m edence hidrológiai egysége, az ésszerű vízgazdál
kodás és környezetvédelem  lehetőséget kínál arra, hogy a kér
déseket nem egymástól elszigetelten, hanem  közösen oldjuk meg. 
Ennek szellemében 1991-ben Nagyváradon m egtartott tudom á
nyos találkozón a Berettyó m int h a tá rt átmetsző folyó problé
m áit tártuk  fel őszintén és nyíltan, ami szakem bereink számára 
igen tanulságos és hasznos volt.

A felsorolt hosszabb nemzetközi tudományos kapcsolatokon 
kívül jártak  területünkön, és ism erkedtek m unkánkkal németek, 
finnek és kubaiak is.

Az 1991. év kiemelkedő országos nagyrendezvénye volt 
Széchenyi István  születésének 200-ik évfordulója alkalmából: 
’’Széchenyi és a Tisza-völgy rendezése” tém ában Tiszadobon 
lebonyolított tudományos emlékülés, és koszorúzási ünnepség. 
Az elhangzott előadások m ár külön kiadványban is m egjelentek 
és tanulm ányozhatók.

Területi Szervezetünk külön előadóülés keretében foglalkozott
1991-ben Lányi Sámuel és Lechner Gyula  m unkásságával is.
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HEVES MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

Területi szervezetünk elődje a M agyar Hidrológiai Társaság 
Egri Csoportja volt, am elyet 1957 tavaszán alakítottak. A Cso
port m egalakításában, létrehozásában Papp Ferenc, az Építő
ipari és Közlekedési Műszaki Egyetem professzora vállalta a 
vezető szerepet abban az időszakban, amikor a vízügyi ágazat 
fejlesztése, fejlődése országosan is, de kisebb régiókban is nagy 
lendülettel m egindult.

A Csoport tulajdonképpen a Vízmű Vállalatra épült, de m ár 
ekkor is a tanácsi szervek, a Megyei Tervező Vállalat és az 
Egri Tanárképző Főiskola tanszékei, a Megyei Kórház — a  fü r
dővíz gyógyhatása m iatt —, a Közegészségügyi Járványügyi Ál
lomás (KÖJÁL), a Heves megyei Idegenforgalmi H ivatal m un-, 
katársai alkották a tagságot.

A Csoport kb. 4 évig m űködött elfogadhatóan, a legjelentő
sebb megmozdulása 1958-ban volt, amikor ’’Eger vízellátása” 
összefoglaló címmel háromnapos ankétot rendezett, amellyel 
tulajdonképpen Eger vízellátásának a fejlesztését hosszú távra 
is megalapozták.

Az aktivitásban történő visszaesést az 1962-es újraszervezés 
állította meg, illetve a Szervezet életében ekkor egy újabb fel
lendülési időszak indult meg. Ez időszak nagy vívm ánya volt 
egy szintén nagyszabású meliorációs ankét, ami az alapja volt 
annak a folyam atnak, ami a megyében a melioráció területén 
máig is tart. Az ankét szellemi irányítója Salamin Pál, az Építő
ipari és Közlekedési Műszaki Egyetem professzora volt.

Az ankét eredm ényeként alakult meg Egerben egy m eliorá
ciós tervezési csoport, amely megfelelő színvonalon tervezi, bi
zonyos értelem ben koordinálja e tevékenységet m ég ma is.

Egy újabb m egtorpanás u tán  1971. május 18-án ú ju lt meg 
ismét a Csoport. Ezt segítette az is, hogy a korábbi Makiári 
Vízhasznosítási társu lat Egerbe települt át, feladatköre kitágult
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a vízrendezési tevékenységi körre is. A m egújulást segítette az 
is, hogy 1970-ben megszervezte az OVH az Észak-magyarországi 
Vízügyi Építő Vállalatot, amely komoly szellemi potenciát je
lentett Egerben. A m egújulás irányítója, szervezője Varró István  
volt, aki a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (FTV)-nál végzett 
m unkája m ellett az MHT m unkáját is segítette. Ehhez az ú jjá 
alakuláshoz is kapcsolódik egy ankét ’’Eger minőségi vízgazdál
kodása” összefoglaló címmel. Az ankétről kiadvány jelen t meg, 
amelynek megállapításai és feladatm eghatározásai m áig érvé
nyesek.

Ez az időszak volt az, am ikor 200 körüli létszámot m ondhatott 
magáénak a Területi Szervezet, és évenként legalább 4— 5 elő
adást vagy előadóülést meg tudott szervezni. A m unkastílusára 
bizonyos szakosodást is el lehet mondani, négy szakosztálynak 
megfelelő szervezeti tagozódással.

Ezek a vízellátás és hidrológiai szakosztály, a vízgazdálkodási 
és mezőgazdasági szakosztály, a szennyvíz és közműszakosztály, 
valam int a balneotechnikai szakosztály.

1977-ben kezdődött egy újabb és talán m ondhatni máig tartó 
szakasz, a Szervezet életében, amellyel rendszeresebbek lettek 
a rendezvények, ezek jelen tettek  nagyrendezvényt, előadóülést, 
vitadélutánokat vagy ankétokat, m unkabizottsági és egyéb 
m unkát.

A Területi Szervezet külön szakosztályokra nem  tagozódott, 
hisz az akkori és m ostani vezetőség is azt vallja, hogy eredmé
nyesebb m unkát lehet további megoszlás vagy tagozódás nélkül 
végezni. Máig sem ta rtju k  reálisnak még külön ifjúsági csoport 
működését sem a területünkön, m unkánk folyam án az együttes, 
közös m unkát valljuk eredményesebbnek.

Területi Szervezetünk nemcsak a m egyeszékhelyen levő, ha
nem az egész megye vízgazdálkodási ágazatához tartozó válla
latokra, intézményekre, sőt a vízgazdálkodás perifériáján  dol
gozó, vagy az azt érintő intézm ényekre és vállalatokra is épít, 
számít. A tagságot ezektől a vállalatoktól, intézm ényektől szer
veztük, m unkatervünket, m unkánk feladatát a megye vízgaz
dálkodási céljaival összefüggően a tagság m unkahelyeinek cél
jait is figyelembe véve határoztuk meg. Természetes, hogy a 
szakmai feladatok megoldása, elvégzése, elsősorban a m unka
helyekhez, míg Területi Szervezetünkhöz a célok társadalm i b í
rálata, vitája, tám ogatása vagy kritikája tartozik. Míg a 35 év 
első fele a vízellátás, a szennyvízkezelés és a m elioráció fogal
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mával szinte ki is m erült, az utóbbi évtizedben ez lényegesen, 
tartalm ilag is kibővült.

Az utóbbi időkben ugyan a vízellátás továbbra is fontos tá r 
sadalompolitikai feladat m aradt — e téren a víztakarékosság 
vízminőség-védelem lépett előtérbe —, de a Területi Szervezet 
a mezőgazdasági vízgazdálkodással, az árvízvédelmi fejleszté
sekkel, a környezetvédelem mel, a balneotechnikával, a vízrajzi 
feladatokkal egyaránt foglalkozott. Ezeken a nagy szakági te rü 
leteken belül az energiatakarékos vízellátás és szennyvízkeze
lés, a külszíni bányászat és rekultiváció, a bányászkodás és 
bányavíz-hasznosítás, a veszélyes hulladékok elhelyezése, az 
anyag- és energiatakarékosság ágazati feladatai jelen tették  m un
kánkat.

A 35 évvel ezelőtti kezdet 50—55 fős létszám a az idők folya
m án csökkent és nőtt, 1973 körül közel 200 főt szám lálhattunk 
tagjaink sorában. Ez a létszám az Északmagyarországi Vízügyi 
Építő Vállalat 1975. évi megszűnésével 110 főre esett vissza és 
azóta is 100 fő körül mozog Területi Szervezetünk tagjainak 
száma.

Tagjainkat a Heves megyei Vízmű Vállalat, az Északmagyar
országi Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnökségei, az Eger-Tarna- 
völgyi és M átraaljai Vízgazdálkodási és Talajvédelm i Társula
tok, a Keletm agyarországi Vízügyi Tervező Vállalat (KEVI- 
TERV) Egri Irodája, az Északmagyarországi Vízgazdálkodási 
Társulatok Egyesülése dolgozóiból szervezzük elsősorban, de 
azok a tanácsi, tervező vállalati, kórházi, közegészségügyi dol
gozók is segítik m unkánkat, akik a vízgazdálkodással összefüggő 
kérdésekkel is foglalkoznak, vagy m unkaterületük részben érinti 
a vízgazdálkodási feladatokat.

Elnökök: Titkárok:
Fogéi Elemér 
Zétényi Endre 
Kocsmár János 
Kovács Sándor 
Hegedűs Sándor

Kóta Imre 
Kóta Imre 
Árvái János 
Hegedűs Sándor 
Tóth Zoltán

1957— 1962
1962— 1971
1971— 1977
1977— 1990
1990—

A Területi Szervezet mai m unkastílusa a 70-es évek végén 
fogalmazódott meg, amely a megye és a vízgazdálkodási ágazat 
közös érdekeinek m egvalósításán alapult és alapszik, felölelve 
mindazokat a feladatokat, amelybe a vízgazdálkodás és annak 
társadalmi háttereként az MHT céljai m eghatározhatók. A m in t
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egy 100 fős tagságnak a Területi Szervezet sokoldalúan kíván 
foglalkozni a M agyar Hidrológiai Társaság — ha lehet mondani 
— teljes m unkájával.

Területi Szervezetünk foglalkozik az ágazaton belül szinte 
m inden szakágazati feladattal, de az ágazati perifériás terü lete
ket is érintve, a közegészségügy, a településtisztaság, a balneo
lógia és a környezetvédelem  terén is m egpróbálunk nyitni. Az 
m ár természetessé vált, hogy a mezőgazdasági terü lette l part
nerek vagyunk, sok közös rendezvényünk volt az A grártudo
m ányi Egyesület Megyei Szervezetével, de ezt m ondhatjuk el 
az Építőipari Tudományos Egyesülettel, a M agyar U rbanisztikai 
Társasággal, illetve más tudományos egyesületekkel végzett kö
zös m unkánkról vagy rendezvényeinkről is. Ki lehet itt emelni 
a m egújuló mezőgazdasági-vízgazdálkodási rendezvényeket, az 
Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel 1983-ban 
szervezett közös nagy rendezvényünket, a balneológusokkal ren 
dezett 1981. évi ’’Therm álvíz komplex hasznosítása” tárgyú 
nagyrendezvényünket, am elyek talán jelzik azt, hogy Társasá
gunk nyitott, a megye érdekeinek megfelelően kész más ágaza
tokkal, tudományos egyesületekkel való együttm űködésre.

Területi Szervezetünk m unkájának gerince az évenkénti 8— 12 
rendezvény, ebben nagyrendezvény, előadóülés, ankét egyaránt 
szerepel, de rendszeresek a külföldön já r t tag társak  élmény- 
beszámolói, és ha nem  is nagy számmal, de m unkabizottsági 
tevékenységet is végzünk. Ez utóbbinak eredm énye a kezdemé
nyezésünkre elindított visontai külfejtés bányavizének Gyöngyös 
város vízellátásra való igénybevétele. Erre a kezdeményezésre 
Területi Szervezetünk készített tanulm ánytervet és ennek alap
ján m ár m a 4500 m 3 vizet kap Gyöngyös naponta, ami később 
12 000 m3/d-re emelkedik, és épül a Detk—Ludas—Nagyfüged— 
Karácsond vízellátását biztosító regionális vízmű is.

Ugyancsak a mi m unkabizottságunk készített tanulm ányter
vet Kerecsend, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Egerbakta tele
pülések kisregionális vízellátására, amely m ár szintén a m eg
valósulás időszakát éli.

Költségvetésünk a terü leti szervezetek közül a kisebbek közé 
sorolható. Ezt lényegesen emelni nem tudjuk, hiszen m egyénk
ben a nagy vízfogyasztó üzem ek száma kevés, így nagyon nagy 
szervező m unkára lenne szükség ahhoz, hogy jogi tagjainkat és a 
társasági tagok számát növeljük. Az egyesületi m unkán túl ed
dig fontosnak tarto ttuk  azt, hogy a legtöbbet dolgozó tag tár
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sainknak, az egyesületi életben legaktívabban résztvevőknek 
szinte a költségvetésünk egészéig külföldi tanulm ányutat bizto
sítsunk.

A külföldi tanulm ányutakkal kapcsolatosan valljuk, hogy az 
új technikát vagy technológiát így lehet megismerni, és az em
berek külföldön jártukban-keltükben szélesebb látóteret kapnak 
szakmai, de más vonatkozásban is. így ju thato tt el több m unka
társunk a szibériai vízierőművekig, m ajd a nyugat-európai vízi 
létesítményekig, amit m agánem berként egyesek soha el nem 
értek volna.

M unkánk során az MHT és a megye céljainak megvalósításán 
m unkálkodunk, tagjaink érdeklődésének, szakmai igényének 
sokoldalú kielégítésére törekszünk. Törekvésünk az is, hogy a 
megye gazdasági fejlődéséhez Területi Szervezetünk m inden 
lehetséges eszközzel hozzájáruljon.

IRODALOM

Hegedűs S.:  30 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Heves megyei Területi Szervezete.
Hidrológiai Tájékoztató, 1987. április, 42—43.

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

A szervezet neve 1990-től ’’Kom árom —Esztergom megyei Terü
leti Szervezet” . Ezt megelőzően 1977-től ’’Komárom megyei Te
rületi Szervezet”, míg korábban, 1969-től a név ”MHT Tata
bányai Csoport” volt. A m egyei szervezet m ellett 1981— 1985 
között még egy csoport m űködött, az Északdunántúli Víz- és 
Csatornam űvek Üzemi Szervezete.

Az MHT Tatabányai Csoport 1969. április 17-én alakult, első
sorban a Tatabányai Szénbányák ÁVF (VIDUS) tagsági bázisán. 
Volt korábbi kezdeményezés is 1961-ben a Komárom megyei 
Víz- és Kútépítő Vállalat részéről, de a társasági élet igazi len
dületet a Tatabányai Szénbányák Csoportjának m egalakulásával 
kapott. A Tatabányai Csoport 1976 végén m ár annyira meg
erősödött, és sok más szervezet tagjait is bevonó helyi szervezet 
volt, így kérhette 1977-től a megyei Területi Szervezetté nyil
vánítását.

A Komárom megyei Területi Szervezet — még Tatabányai 
Csoportként, illetve Tatabányai Területi Szervezetként két 
szakosztállyal alakult, ezek a Vízkémiai és Víztechnológiai Szak
osztály, valam int a Szennyvíz Szakosztály. A Társaság m űködé

139



sét elsősorban azokon a víztermelési, vízvédelmi, víztisztítási, 
szennyvíztisztítási területeken fejtette, ki melyek a VIDUS 
m unkaterületéhez tartoztak. 1977j től kezdve, amikor a szervezet 
megyei Területi Szervezetté fejlődött — elsősorban a Vízmű 
Vállalat és a Komárom megyei Köjál részéről tö rtén t tagsággal 
bővülve — a m unkája  is színesedett. Ettől kezdve gyakorlatilag 
a vízgazdálkodás teljes területével foglalkozik a Társulat. Az 
1981-ben m egalakult ÉDCSV Üzemi Szervezet külön Közgazda- 
sági Szakosztállyal jö tt létre. Amikor 1985-ben a két szervezet 
egyesült, a Közgazdasági Szakosztály a megyei Szervezetben is 
megmaradt, még tovább színesítve a tevékenységet.

Az 1969-es alakuló létszám 47 fő volt, amely m ár 1970-ben 
58 főre alakult. A létszámot a következő tíz évben intenzíven 
emelni nem sikerült, általában 40—50 fő körül mozgott. A Szer
vezet azonban jogi tagokat is toborzott, 1976-ban m ár 2, 1982- 
ben m ár 7 jogi tag van. Az ÉDCSV üzemi szervezet m egalaku
lásakor a létszám jelentősen m egnövekedett. Az üzemi szervezet 
110 fővel, a terü leti szervezet 30 fővel, összesen 140 fős MHT- 
tagságot jelentett. 1987-ben a ké t szervezet egyesülése után a 
taglétszám  107 fő és 9 jogi tag. A két szervezet összevonásának 
egyik oka éppen a taglétszámok kism értékű visszaesése, és az 
üzemi szervezet javára történt súlyponteltolódás volt.

Elnökök: 
Kovács Gábor 1969—1971

T itkárok : 
Tímár Mátyás 1969— 1971

Réczey Gusztáv 1971—1975 Kollár György 1971— 1973
R eviczky Ferenc 1975— 1983 B ukovszky András 1974—1975
Gordos Árpád 1983—1990 Czelecz Pál 1975— 1985
Bártfai Miklós 1990— Nyárády Géza 1985— 1990

N ém eth Eszter

Az ÉDCSV Üzemi Szervezet elnökei és titkárai:

1990 —

Várnai Iván 1981— 1983 Gordos Árpád 1931— 1983
Nyárády Géza 1983—1985 Bunda István 1983— 1985

A Területi Szervezet több kiemelkedően fontos rendezvényt 
is tarto tt m űködési ideje alatt. így többször foglalkozott átfogó, 
az egész m egyét vagy egy nagyobb térséget érintő kérdéssel. 
A partiszűrésű vízszerzéssel, az ezzel kapcsolatos vízminőségi 
kérdésekkel, a karsztvízkészlet kérdéseivel és a bányászattal 
kapcsolatos karsztvízemelések hasznosításával a vízhasznosítá
sok területén, az ipari szennyvíztisztítás, a mezőgazdasági ere
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detű szennyvizek tisztítása területén  eljárások, berendezések ki
dolgozása során a kísérleti eredm ények terjesztésével és a te r
mékek megismertetésével, a kom m unális szennyvizek tisztításá
ból keletkező szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésével 
stb. végzett előrem utató m unkát. Különösen értékessé tette  a 
Szervezet tevékenységét az, hogy a vízellátási, vízminőségvé
delmi m unkával kapcsolatos kérdések m egtárgyalásába nemcsak 
vizes és vizes területen  dolgozó ipari szakem berek kapcsolódtak 
be, hanem  a szervezet mozgósítani tud ta  a tanácsi apparátus, 
a közegészségügy, a mezőgazdaság és a környezetvédelem  illeté
kes szakem bereit is.

Csak egy ilyen kiemelkedő rendezvény pl. az 1982-ben tarto tt 
ankét az eocén bányanyitások kapcsán kiterm elt bányavizek 
hasznosításával, és a karsztvízkészlet helyzetével foglalkozva, 
m elynek vitaindítói Kapolyi László á llam titkár és Varga Miklós 
OVH elnökhelyettes voltak.

Eredményes külföldi kapcsolatot ép ített ki a Szervezet a 
lengyelországi Kielce vajdaság testvérszervezetével. Ennek kap
csán cserelátogatásokra és közös rendezvényekre kerülhetett 
sor.

Az elm últ időszak jelentősebb rendezvényei:
1987-ben az előadóüléseken részt vevő tagok az aktivizálható 

létszám 65—70% -át teszik ki. A m unkaidő alapvédelme érdeké
ben a rendezvényekre m unkaidő u tán  kerü l sor, ez az utazások 
m iatt jelentős visszahúzó erővé fejlődött. A rendezvények súly
ponteltolódása m iatt lépéseket te ttünk ; egyrészt az elnökséget 
öt szervező titkár megválasztásával bővítettük, akik a területi 
elhelyezkedésnek megfelelő helyeken tevékenykednek, m ásrészt 
bevezettük azt a gyakorlatot, hogy m ás M HT-szervezetek által 
rendezett program okon 1—2 fő vesz részt, és a hallottakat is
m erteti a tagokkal.

1987-ben négy program ot ütem ezett szervezetünk. Ebből je
lentős volt a tatai ö reg-tó  rekonstrukciójával kapcsolatos és a 
Komárom megyei bányászat térségi vízgazdálkodására gyako
rolt hatásával foglalkozó előadás. M egtartottuk még az Almás
füzitői Timföldgyár vörösiszap tárolójának rekultivációjával 
foglalkozó program ot (olajos és szennyvíziszap elhelyezésével). 
Tervbe vettük  a BNV megépítése u tán  a Komárom megyei sza
kaszon várható vízminőség alakulásával kapcsolatos eddigi vizs
gálatok anyagának ism ertetését, de úgy ítéltük meg, hogy cél
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szerűbb a későbbiekben, a térségi vízbázis fejlesztési elképze
lésekkel összevontan napirendre tűzni.

1988- ban megvalósult a tagnyilvántartás számítógépes fel
dolgozása, ami egybeesett a Társaság tagjainak rohamos csökke
nésével. Az általános gazdasági helyzet, a főálláson kívüli ke
reseti lehetőségek elindítottak egy erőteljes kilépési folyamatot. 
Ennek ellenére az ÉDRV műszaki fejlesztési tevékenységének 
fellendülésével számos új belépő is jelentkezett. Tagjaink véle
ménye, hogy az MHT területi szervezetének rendezvényei fel
érnek egy szakmai továbbképzéssel, esetenként hasznosabb an
nál. Területi tagoltság m iatt a központi rendezvényeket szinten 
ta rto ttu k  és növeltük a területi szervező titkárok által kialakí
to tt program ok számát.

A négy tervezett programból kettő  valósult meg. Igen jól si
kerü lt a Dunántúli-középhegység ÉK-i részének karsztvízm ér
leg és karsztvízminőség problém ái” c. előadás. Kevésbé volt 
sikeres a Tatabányai Bányák FÖGÉP műszaki fejlesztési tevé
kenységéről m eghirdetett bem utató. Az eredeti program on túl 
sikeresen bem utatkozott az ÉDRV műszaki fejlesztési eredm é
nyeivel a kommunális szennyvíztisztítás témakörével.

Nem sikerült előrelépni a szerződéses m unkák megszervezése 
és elvégzése terén.

A költséggazdálkodásban lényeges előrelépést jelentett, hogy 
egyrészt a kiadásokat a tervezett szint alatt tudtuk tartani, 
m ásrészt a nyilvántarto tt taglétszámm al teljeskörű a tagdíjbefi
zetés, jogi tagjaink is eleget tettek  befizetési kötelezettségüknek.

1989- ben a tervezett öt előadóülést meg tudtuk rendezni, sőt 
hosszú évek óta először a program ban sem tartalm i módosítást, 
sem időbeli eltolódást nem kellett eszközölni. A tervezetten túl 
közös szakmai bem utatót ta rto ttunk  a GBS csatornarendszer 
jellemzőiről a tatai Fényes-fürdőn m egépített ilyen csatorna 
bem utatása és üzemeltetési tapasztalatainak ism ertetése mellett. 
Rendezvényeink kivétel nélkül gyakorlati megvalósításban is 
bem utatható témakörök köré csoportosultak. Különösen sok é r
deklődőt vonzott a VITUKI—ÉDRV együttműködés alapján tör
tén t m atem atikai modell alkalmazás bem utatása a tata i szenny
víztisztító telep technológiai változtatásában, valam int a Győr- 
Sopron megyei Regionális Vízmű beruházás I. ütem ében a víz
m ű bem utatása és ezenbelül az irányítástechnikai rendszer, a 
vastalanító ismertetéssel. Ezeken a rendezvényeken 40—50 fős 
volt a látogatottság, de a többi rendezvényünkön is 20—26 fő
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érdeklődő jelent meg. Ezek a számok a 100— 110 fős tagságot 
alapul véve, biztatónak ítélhetők.

Az aktivitás csökkenésének m egállapításában több tényező 
együttes hatását érzékeljük. Sikerült olyan rendezvényi tém á
kat találni, m elyek tagságunkat ténylegesen érdeklik. De ezen 
túlm enően sikerült tagságunk bizalmát legalább részben vissza
szerezni. Ezt a folyam atot igazolja az a tény is, hogy az év első 
negyedévében valam ennyi tagunk rendezte éves tagdíját.

Kerekasztal-beszélgetéseket, szakmai vitadélutánokat tarto t
tak szervező titkáraink  az általuk könnyen elérhető kisebb kör
zetekben. Ez is hozzájárult, hogy szervezetünk előre tervezett 
rendezvényei jobb hírverést kapjanak.

1989- ben sem terveztünk — kellő érdeklődés hiányában —- 
szerződéses munkavégzést, de az év vége felé sikerült munkához 
jutni. Ebben az áttörésben a feltételterem tő és kezdeményező 
a MTESZ Megyei Szervezeté volt.

Jogi tagjaink nem igényelnek tőlünk szolgáltatásokat ajánl- 
kozásaink és m egkereséseink ellenére. Nehezen tud juk  jogi tag
jainkat szakmai program jainkba bevonni.

1990- ben az éves program ban tíz előadást terveztünk és vala
m ennyit meg is tarto ttuk. A résztvevők számából és az előadást 
követő hozzászólásokból ítélve sikeres volt

— Az ÉDRV irányítástechnikai rendszer kialakításának ta
pasztalatai. A számítógépes üzem irányítás és műszaki nyil
ván tartás című rendezvény, valam int

— A dorogi, esztergomi és komáromi szennyvíztisztító tele
pek további bővítése elképzelései, az elképzelés végrehaj
tásának lehetőségei.

Szakmailag magas színvonalú volt a vízm ű vállalatok gazdál
kodásának változásának lehetőségei, a díjkiegyenlítési rendszer 
beszűkülésének hatásai az ÉDRV tervezésének módszer változá
sai, új gazdálkodási formációk alkalmazásának sajátosságai.

Az Ászári K em ényítőgyárral közös rendezvény keretében va
lósult meg a szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezésének ta 
pasztalatai, összevetve a Kem ényítőgyár élelm iszeripari szenny
vizének nyárfás elhelyezésével.

Május végén az Északmagyarországi Regionális Vízművek 
működési terü leté t megismerve szakmai tanulm ányutat szervez
tünk.

1990-ben a Szervezet taglétszáma 95 fő volt.
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Már az 1990. évben is érezhető volt a tagság aktivitásának 
csökkenése, de bizonyára szerepet játszott ebben a tagdíjak 
emelése is, így az 1991. évi tagdíjat 72 fő fizette be.

Az éves terv  összeállításánál 6 tém a megjelölésével vált vég
legessé a Szervezet m unkaterve.

A Tatabányai Bányák FÖGÉP-el közösen program ot szervez
tünk  a tatabányai szennyvíztelepen üzemelő iszapvíztelenítő be
rendezés ism ertetésére.

A rendszerváltás állomásaként az október 8-án m egrendezett 
előadó ülésen a vízi közművek tulajdon változásának időszerű 
kérdései is napirenden szerepeltek, ahol tekintélyes előadóktól 
hangzott el ismertető, m elyet nagy érdeklődés kísért.

A Szervezetnek nagyon sok kiváló szakembere, illetve azóta 
felelős tisztséget betöltő tag ja  van és volt. Az alapító tagok kö
zül R eviczky Ferenc nevét em eljük ki.

IRODALOM

Czelecz P.: 10 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Komárom megyei Területi Szervezete. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1980. október, 52.

Siposs Z .: Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság Komárom megyei Területi Szervezete 
által  a "Dunántúl i Magyar középhegység északkeleti részének karsztvízmérleg és karszt
vízminőség p rob lém áidró l  tartott kerekasztal-beszélgetésről. Hidrológiai Tájékoztató, 
1989. április, 47—48.

k ü z é p d u n A n t ü l i  t e r ü l e t i  s z e r v e z e t

A Területi Szervezet 1964. november 25-én tarto tt alakuló ülé
sén kezdte el úgymond hivatalos működését. Ezt azért kell így 
fogalmazni, m ert egy-két évvel korábban — m ár a tagtoborzási 
m unkával párhuzam osan — voltak a területen  különféle hidro
lógiai rendezvények. Az egyesületi m unka tehát ham arabb el
kezdődött, m int a megalakulás időpontja.

Ezt az a körülm ény is m otiválja, hogy a térségben olyan súlyú 
vízgazdálkodási gondok és feladatok bontakoztak ki — a Bala
ton, a Velencei-tó rekreációja, a bányavízelvonás, a vízellátás, 
a felszíni vizek elszennyeződése, árvízvédelmi, vízrendezési 
teendők stb. — m elyek egyrészről országos érdeklődést gerjesz
tettek, másrészről interdiszciplináris együttm űködést kívánva, a 
különféle hivatalos szervezetekben dolgozó szakem berek nem 
hivatalos — egyesületi — eszmecseréjét, ism ereteik átadását is 
igényelték.

A felismerés és szükségszerűség alapján — Elek Zoltánnak, a 
Társaság időközben fiatalon elhunyt főtitkárának kezdem énye-
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zésére — a Vízügyi Igazgatóság akkori vezetőinek segítő és szer
vező tevékenységével hozták létre a megalakulás előfeltételeit. 

Területi Szervezetünk taglétszáma 1964— 1991 közötti idő-
szakban a következők szerint a la k u lt:

év Területi Körzeti csoportok összesen
szerv. Tolnám, i. Veszprém m. i. Dunaújvárosi

fő fő fő fő fő

1964 74 — — 74
1968 108 — — 108
1972 102 — — 102
1975 101 50 42 — 193
1979 110 50 50 56 156
1985 136 50 * 120 306
1987 131 50 — 106 261
1988 162 — 106 268
1989 199 — — — 199
1990 206 — — * 206
1991 190 — — — 190

* önálló szervezetté alakult

A Szekszárdi Körzeti csoport 1974 márciusában, 
a Veszprémi Körzeti csoport 1975 m ájusában, 
a D unaújvárosi Körzeti csoport 1979 júliusában jö tt létre.
Az egyéni tagok m ellett jogi tagvállalataink száma is folya

m atosan emelkedett. Jelenleg 12 vállalat segíti m unkánkat.
A Területi Szervezet m ár m egalakulásakor kialakíto tta  tevé

kenységének fő jellemzőit és szándékait. Gyakorlatilag ezek 
máig sem változtak, csak súlyuk arányában volt időről időre 
módosulás.

így alapcél volt:
— Olyan szabad vitafórum  m egterem tése, melyen hivatalos 

kötöttség nélkül cserélhessenek, terjesszenek ismereteket, 
alkothassanak vélem ényt a különféle m unkahelyeken te 
vékenykedő szakemberdk.

— A Közép-Dunántúl sajátosságaiból fakadóan, a vízgazdál
kodás szerteágazó kérdései között különösen figyelmet kell 
fordítani
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a nagy tavak (Ealaton, Velencei-tó), 
a vízkészlet-gazdálkodás, 
a mélységi vizek, 
a vízminőség-védelem, 
a vízellátás és csatornázás

vízgazdálkodási kérdéseire, beleértve ebbe a társadalom - 
és gazdaságpolitika, valam int a kapcsolódó tudományágak 
szerepének kérdéskörét is.

— A fiatal szakem berek ism ereteinek, előadókészségének fej
lesztése — kifejezetten szám ukra biztosított lehetőségek 
m egterem tésével — társadalm i segítségnyújtás egy-egy 
konkrét helyi vízgazdálkodási kérdés megoldásában (szak- 
vélemények, tanulm ánytervek).

A K özép-Dunántúlra jellemző feladatok az egyes térségekben 
más-más súllyal jelentek meg. S ez az egyesületi tagok érdek
lődési körükhöz való kapcsolódása eredm ényeként a Területi 
Szervezeten belül körzeti csoportok létrehozását eredm ényezte 
1974—79 között Szekszárdon, Veszprémben és Dunaújvárosban. 
Közülük a Veszprémi Körzeti csoport 1985-hen, a Dunaújvárosi
1989-ben önálló szervezetté alakult.

Céljaink megvalósításához évente m unkatervet készítünk, me
lyet a Területi Szervezet vezetősége megvitat, illetve értékeli 
annak végrehajtását

Tisztségviselők névsora:

Területi szervezet:
Elnökök: Titkárok:
Karászi Kálmán 
Karászi Kálmán  
Karászi Kálmán 
Karászi Kálmán  
Karászi Kálmán  
Karászi Kálmán  
Szabó Mátyás

Egry Gábor 1965—1996
M arek Miklós 1969—1971
Vig Károly 1971— 1976
Dely Géza 1976— 1987
Antalné A. Mária 1987—1989
Török Tiborné 1989—1991
Török Tiborné 1991—

Tolna m. i. Körzeti csoport:
Goóts Kálmán Bucsányi György 1974— 1980
Pataki László Bucsányi György 1980— 1985
Király Ernő Bucsányi György 1985—1991
Klingl Béla Bucsányi György 1991—
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Dunaújvárosi Körzeti csoport:
Szalay Árpád Bessenyei Ferenc 1979— 1981
Szalay Árpád Almást Mária 1981— 1990
Fejes László Almási Mária 1990—

Ügy ítélhető meg, hogy a felsorolt alapcélok — kisebb- 
nagyobb hézagokkal — lényegében valóra váltak. Ennek igazo
lására fel lehet sorolni azokat a rendezvényeket, kezdem énye
zéseket, vagy a m űvelt tudom ányterületeket, amelyek közvetve, 
vagy közvetlenül a speciális térségi vízgazdálkodási gondok meg
oldását kívánták szolgálni.

A felsorolás helyett csak annyit:
— Az általunk, vagy közrem űködésünkkel szervezett országos 

rendezvények száma a teljes időszakban 20 körül volt. 
A Területi Szervezet em ellett — beleértve a körzeti cso
portokat is — átlagosan 20—25 előadóülést tarto tt évente. 
E két közelítő szám adat önmagában is jelzi, m ilyen m ér
tékű  szellemi pezsgésnek mozgatója a Társaság.

Példaként az előző évek főbb nagyrendezvényeit em lítjük 
meg:

1986 Nehézvegyipari A nkét (Veszprémi Területi Szervezettel 
közös)

1987 A Velencei-tó vízgazdálkodásának és idegenforgalmá
nak időszerű kérdései

1988 Szennyvíztisztító ankét
1989 A Közép-Dunán túl vízgazdálkodási kapcsolatrendszere
1990 Korszerű vízkútfúrási módszerek alkalmazása a gya

korlatban
1991 IX. Országos Vándorgyűlés 

Szakmai bemutatók, emlékülések:
1986 Megemlékezés Széchenyi István  halálának 125. évfor

dulóján
1987 A borrévei gátőrházban berendezett vízügyi múzeum 

m egnyitása
1988 ” 125 éves a Siófoki-zsilip” című emlékülés
1989 Beszédes József emlékkiállítás
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1990 ” 100 éves a m agyar vízrajz” című kiállítás
1991 Széchenyi emlékkiállítás; Beszédes József emléktábla- 

avatás
Az előadóülések Szekszárdon és Veszprémben elsősorban víz

rendezéssel, D unaújvárosban ipari vízgazdálkodással, Székes- 
fehérváron karsztvízgazdálkodással, hidrológiával, tudományos 
kutatás és m űszaki fejlesztési feladatokkal, vezetési módszerek
kel, közgazdasági kérdésekkel foglalkoztak.

A térség különféle vízgazdálkodási feladatainak megoldásához 
nyújto tt konkrét segítség (tanulmányok, tervek, szakvélemé
nyek) listáját nehéz felsorolni. Bőséggel vannak ilyenek, melyet 
jól tükröz az évi 4—8 m unka 600— 1000 eFt értékben.

Az alakulástól eltelt időszakban a Közép-Dunántúl térségében 
a vízgazdálkodási környezetben-közegben — jelentős változások 
— egyes terü leteken  romlás, más terü leteken  igen nagy fejlődés 
következett be. E változások közepette m űködött és hatott a 
Területi Szervezet.

A vízgazdálkodási adottságok és változások fő vonásai a kö
vetkezőkben összegezhetők:

— A vízhasznosítás fokozódása és a vízelvonások — egyálta
lán a vízigények drasztikus növekedése — révén kiéle
zetté vált a vízkészlet-gazdálkodás helyzete.

— M egnövekedett a felszíni és felszín alatti vizek veszélyez
tetettsége (ipari és kommunális szennyvizek, a nagy tavak 
eutrofizációja, bányavízelvonások stb.).

— Egyes vízfolyások (Torna, Séd-Nádor) az ország legszeny- 
nyezettebb felszíni vizeivé váltak.

— Kedvezőtlenül változott a vezetékes vízellátás és a szenny
vízkezelés ollója.

A káros tendenciák m ellett korszakos jelentőségű létesítmé
nyek, beavatkozások valósultak meg. Csak néhányat ezek közül 
k iragadva:

—- M egépült a Sió torkolati m ű (árvízkapu), a Közép-Dunán- 
túl legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye.

— Teljesen átépültek a Duna jobb parti (Sió kétparti) véd- 
művek.

—- A Balaton vízkészlet-gazdálkodása érdekében kibővítésre 
kerü lt a Siófoki zsilip és a Sió-meder.
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— A térségi vízkészlet-gazdálkodási helyzet javítására kb. 
100 millió m 3 ossz. kapacitású tározó létesült.

— Szabályoztak valam ennyi vízfolyást (Kapos, Marcal, Torna, 
Gaja, Nádor, Szt. László víz stb.).

— A Velencei-tavon végzett rekreációs m unkák eredm énye
ként a tó mocsaras jellege megszűnt, vize egy kategóriával 
javult, üdültetési kapacitása sokszorozódott.

— Nagy horderejű beavatkozásokkal (tározás, szennyvízkive
zetés) sikerült a Balaton vízminőségromlását megfékezni.

— Regionális vízellátó rendszerek épültek (Rákhegy, Nyírád, 
Ercsi—Velencei-tó), m elyeknek — s a helyi vízszerzések
nek révén — több m int 70% -ra növekedett a vízellátásban 
részesülő lakosság területi aránya.

— Jelentős, bár nem elégséges lépések történtek a szenny
vizek tisztításában, az ipari vízgazdálkodás m egjavításában.

— M egépültek a közép-dunántúli esőztető öntözőfürtök.
A vázlatos felsorolás is érzékelteti, hogy az 1960—80 körüli 

időszak a nagy előrelépéseknek, a vízgazdálkodás fejlődésének 
úgymond virágkora volt.

Az 1980—90. közötti időszak feladatainak elvi alapjai nem 
változtak. Tovább folytattuk a céljainkban m eghatározott tevé
kenységeket.

K iem elten foglalkoztunk:
— a veszélyeztetett települések vízellátási gondjainak meg

oldásával,
— környezetvédelmi kérdésekkel,
— A Balaton és a Velencei-tó vízminőségének és vízháztartá

sának javításával.

Példaként em lítünk néhány főbb létesítm ényt, mely jelentő
sen befolyásolta a működési terü let vízgazdálkodását az utóbbi 
néhány évben:

— Velencei-tó térségi melioráció megvalósulása, 1982— 1987.
— Paksi Atomerőmű 1—2. blokkjának (1983) és 3—4. blokk

jának (1987) beindítása.
— Északbakonyi Regionális vízellátó rendszer kiépítése 1985- 

től.
— Velencei-tó vízgyűjtő terü letén  levő szennyezőforrások 

m egszüntetésére irányuló beruházások 1987-től.
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Területi Szervezetünk tagsága azzal a jogos jóérzéssel tek in t
het vissza az em lített fejlődésre, hogy annak tudományos szak
mai megalapozásában, tervezésében és végrehajtásában, a szak
emberek ismereteinek, az interdiszciplináris együttműködésének 
kiszélesítésével, a társadalm i kontroll elmélyítésével m eghatá
rozó szerepe volt. Ez a szerep a Társaság létének és működésé
nek legfontosabb minősítője, s ennek további erősítése ezután 
is a jövő legfontosabb feladatának tekinthető.

Színes színfoltja a m űködésnek az évente m egrendezett ké t
napos belföldi esetenként a környező országokba rendezett szak
mai tanulm ányút. Ide sorolhatók még a lengyel, illetve a szlovák 
hidrológiai társaság szakembereivel együtt szervezett csereláto
gatások, tapasztalatcserék is.

IRODALOM

Zsuffa I.: Beszámoló a  MHT Középdunántúli Csoportjának megalakulásáról.  Hidrológiai 
Tájékoztató, 1965. június hó, 120.

Karászi K.: 10 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Középdunántúli Területi Szervezete.
Hidrológiai Tájékoztató, 1974. 79—81.

Kerék J.: A Magyar Hidrológiai Társaság Középdunántúli Területi Szervezetének 1974. évi 
munkájáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1975. 106—107.

Karászi K.: 15 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Középdunántúli Területi Szervezete.
Hidrológiai Tájékoztató, 1979. október, 22—25.

Bucsányi G y .: Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna megyei Területi Szerveze
tének 1974. évi működéséről. Hidrológiai Tájékoztató, 1975., 107—108.

Bucsányi Gy.: Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság  Tolna megyei Területi Szervezete 
1975. évi rendezvényeiről. Hidrológiai Tájékoztató, 1976. 80—82.

Karászi K.: Szöveges domborművet avat tak  Székesfehérvárott Beszédes József emlékére.
Hidrológiai Tájékoztató, 1992. április, 61—62.

NÓGRAD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

A Nógrád megyei Területi Szervezet Salgótarjánban 1959-ben 
alakult, m int városi szervezet, 5 fős vezetőséggel és 32 taggal. 
Az elnök Lizsnydnszki Antal, a titk á r Lengyel József volt. A 
Társaság feladata volt az életképes szervezet megteremtése, és 
évenként 2—3 előadóülés megszervezése.

A Szervezettel szemben tanúsíto tt érdeklődés tú lnőtt a város 
határain, ezért 1975-ben új vezetőség megválasztására került 
sor, és a Salgótarjáni Városi Szervezet Nógrád megyei Területi 
Szervezetté alakult át 8 fős vezetőséggel.

Az új vezetőség megválasztása során, figyelembe véve a köz
ponti elvárásokat, bázis vállalatnak a Nógrád megyei Víz- és 
Csatornam ű Vállalatot kérték  fel. E ttől kezdve a Szervezet úgy
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tevékenykedik, m int a Magyar Hidrológiai Társaság Nógrád 
megyei Területi Szervezete. Céljai közé tartozik:

— Nógrád megye kom munális vízellátásának fejlesztése, a 
közművesítés koncepciójának kidolgozásában való rész
vétel;

— a területi vízgazdálkodási elképzelések kialakításában való 
részvétel;

— a környezetvédelem  fejlesztése, különös tekintettel a víz
védelmére, a szennyvíz elvezetésére és tisztítására;

— ipari és mezőgazdasági vízgazdálkodás segítése;
— a tag és jogi taglétszám stabilizálása, illetve növelése.
A tagság között jelentős számban vannak ipari üzemek kép

viselői is, ezért is foglalkozunk az ipari üzemek vízgazdálkodási 
kérdéseivel, a takarékos vízfelhasználás, valam int az időszerű 
szennyvíztisztítás kérdéseivel.

Rendezvényeinken igyekeztünk elősegíteni a megyei közmű- 
vesítési program  fejlesztését, szakem bereink továbbképzését, az 
ipari és mezőgazdasági üzemek vízgazdálkodási tevékenységé
nek javítását is.

Közművesítési program  keretében előadóüléseken, tanulm ány
utakon foglalkoztunk a megyei regionális rendszerekkel. A tag
ság aktívan részt vett a Regionális rendszerek a térségi és kis
térségi vízművek kialakításában, tervek  véleményezésében és 
üzemeltetésében. A megyében kialakítható kistérségi vízművek 
létesítésére a Szervezet pályázatot hirdetett. A nyertes pályázat 
szerint m ár két kistérségi vízmű kerü lt kialakításra.

Külföldi kapcsolatot a közép-szlovákiai testvérszervezettel 
alakítottunk ki. Ennek keretében 1976-tól évenként, 1981-től 
kétévenként 3—3 tagú m űszaki szakemberekből álló küldöttség 
vesz részt cserelátogatáson, illetve tapasztalatcserén.

Nagyrendezvény keretében ism ertették és m utatták  be a 
Vodni Zdroje Prágai Vállalat szakem berei a Magyarországon 
(Heves, Nógrád megyében) végzett kútfúrási, kúttisztítási, tele
víziós kam erák felhasználási lehetőségeit, és a vízvezeték tisz
títási m unkáit.

A Társaság tanulm ányutak, bem utatók szervezésével is segíti 
a tagság szakismereteinek bővítését.

Ilyenek voltak:
—  a Kiskörei Vízlépcső építésének és üzemeltetésének hely

színi bem utatása;
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— az esztergomi Vízügyi Múzeum a Duna története c. kiállí
tás m egtekintése;

— az Északmagyarországi Regionális Vízmű üzemelésének 
m egtekintése;

— a Nyugat-Nógrádi Térségi Vízmű építésének m egtekintése; 
valam int

— a Közép-Nógrádi Térségi Vízmű építésének m egtekintése.

Az egyik legfontosabb feladatunk a vízminőség védelme, a 
vizek nitrátm entesítése. E fontos feladatot a tém ában jártas 
szakem berek segítségével, előadóülések keretében ism ertettük 
meg szakembereinkkel.

Az MHT alapszabályában rögzítettek szerint ötévenként meg
ta rtju k  a vezetőségválasztó taggyűlést, ahol nyolcfős vezetőség 
kerül m egválasztásra, elnök, titkár, két alelnök és négy vezető
ségi tag. A vezetőség m unkaterv  szerint végzi m unkáját, általá
ban félévenként ülésezik, de ha szükséges, többször is össze
hívásra kerül.

A vezetőség tagjai részt vesznek a szervezeti élet irányításá
ban, az éves m unkatervek kidolgozásában. Tekintettel arra, 
hogy a vezetőségi tagok elism ert szakemberek, előadások tartá 
sára is készséggel vállalkoznak.

Nagyrendezvény keretében foglalkoztunk az ipari és mező- 
gazdasági vízgazdálkodás helyzetével Nógrád megyében. E ren
dezvényen foglalkoztunk az ipar vízellátás helyzetével, teendő 
intézkedésekkel, öntözéssel, meliorációval, hígtrágyakezeléssel, 
ezeken a területeken elért eredm ényekkel és problémákkal.

1987-ben Salgótarjánban került m egrendezésre a VII. Orszá
gos Vándorgyűlés, m elynek rendező házigazdái voltunk! A szak
mai m unka m ellett ünnepélyes szoboravatón került leleplezésre 
Vitális Sándor mellszobra.

Nagyrendezvények keretén  belül foglalkoztunk Nógrád me
gye környezetvédelmi helyzetével, a veszélyes hulladékok elhe
lyezési lehetőségével.

Külön m unkabizottsági ülés u tán  széles körben m egtartott 
előadóülésen tárgyaltuk és vélem ényeztük a megye közműves 
ellátásának hosszú távú koncepciótervét, m ajd ennek egyik fő 
elem éként a dunai vízátvezetés lehetőségét. A tém át a beruhá
zási program  szakmai feldolgozásával tovább követtük.

Folyamatosan, a megváltozott környezeti feltételekhez iga
zodva kerestük a kapcsolatot az oktatással és az újonnan lé tre 
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jö tt önkormányzatokkal. T erületi elven szervezett előadóülése
ken és megyei nagyrendezvényen tárgyaltuk az önkormányzatok 
vízügyi feladatait.

Nagyrendezvényeink, előadóüléseink és egyéb információink 
a szakmai újdonságok népszerűsítésén túl a megye konkrét víz
ügyi és környezetvédelmi program jához kapcsolódtak.

E lnökök: T itkárok : Taglétszám :
(fő)

Lizsnyánszky Antal Lengyel József 1959— 1975 32
Pálfalvai Kálmán Heinz Frigyes 1975—1980 88
Pálfalvai Kálmán Hajék Sándor 1980— 1985 106
Pálfalvai Kálmán Hajék Sándor 1985— 1990 116
M árkus Pál Bózvári József 1990— 62

IRODALOM

Juhász J.: Dr. Vitális Sándor szoboravatása .  Hidrológiai Tájékoztató, 1988. április,  13—15. 
Hajék S . : 30 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Nógrád megyei Területi Szervezete. 

Hidrológiai Tájékoztató, 1989. április, 43—44.

n y u g a t d u n A n t ü l i  t e r ü l e t i  s z e r v e z e t

A N yugatdunántúli Területi Szervezet 1958. október 24-én 
alakult N yugatdunántúli Csoport névvel, akkor az országban a 
hatodik területi szervezetként.

Taglétszám: alakuláskor 53 fő, 1985-ben 138 fő, 1991-ben 
166 fő.

Elnökök: Titkárok:
Fry István  
Kolláth László 
Gaál Ferenc 
Major József 
N ém eth István

1958— 1964
1964— 1966
1966— 1980
1980— 1990
1990—

Csetneki István  
Joó Ottó 
Lotz Gyula 
Horváth Ferenc

1958— 1962
1962— 1976
1976— 1985
1985—

Szervezőtitkár:
Kovács Sebestyén Krisztina  1976—■

Működési területe földrajzilag a NYIVIZIG működési te rü 
letével közel egyenlő. Javarészt Vas és Zala megyékre terjed  ki. 
Elsősorban a területi vízgazdálkodás szakkérdései bem utatásá

153



nak, m egvitatásának fóruma. A Szervezet közel két évtizede 
vízgazdálkodási koncepció és tanulm ánytervek készítésével is 
foglalkozik. Így önfenntartó  is. 1980-tól Zala megyei Körzeti 
Csoportunk külön szervezeti egység form ájában dolgozik.
Elnöke: Palkovics Dénes, titkára : Czigola Károly.

A  tagok javarészt a N yugatdunántúli VÍZIG és a VÍZMÜVEK 
dolgozói. Társulati, tanácsi KÖJÁL és tervezői irodai tagjaink is 
vannak.

A Szervezet tevékenységét a terület iparosítása vízgazdálko
dási kérdéseinek, a vízellátás—csatornázás—szennyvíztisztítás— 
vízrendezésnek vizsgálatával indította. Így az első években Hé
víz vízellátás-csatornázásával, a láphasznosítással, a falusi te r
melőszövetkezetek vízellátásával, az őrségi meliorációval, a vi
dék szakem berellátásával — továbbképzésével foglalkoztunk.
1961-ben és 1964-ben az OMFB akkori elnökének és a terület 
vezetőinek részvételével m érnök és technikus tanácskozást szer
veztünk. A 60-as évek második felében a vízikörnyezet védelem, 
kárelhárítás is előtérbe került.

Az 1967-es kőszegi ankétünkön a vezetett vizekben okozott 
járványokról, a n itrátos ivóvizek ártalm airól is hallhattunk a 
vízgazdálkodás—vízkészlet-gazdálkodás m ellett. M egtárgyaltuk 
az 1965. évi m aximális Rába árvizek tapasztalatait is.

1968-ban együtt ünnepeltük a szombathelyi vízmű 70 éves 
fennállását. Egyidejűleg a Szombathely térség vízszerzési, víz
ellátási lehetőségeit is megvizsgáltuk. 1969 végén Zalaegerszegen 
ankét volt a vízszennyezések elhárításáról. Az itt  be is m utatott 
eljárás (hidrofobizált perlittel) jól vizsgázott 1969—70 telén a 
Zala olajszennyezése sikeres elhárítása során.

A 70-es években a Szervezet területének vízellátás—csatorná
zási, hévízhasznosítási, tározási kérdéseire összpontosított.

Ebben az időszakban kerültek reflektorfényibe a Balaton víz
gazdálkodási—vízvédelm i kérdései is. 1970-ben a szombathelyi, 
büki, sárvári, borgátai, m esteri, zalakarosi, zalaegerszegi hévizek 
(fürdő) hasznosításáról, a főleg CH -kutatásokkal feltárt hévi
zeinek egyéb hasznosítási lehetőségeiről tárgyaltunk. Jó példa 
volt a roncsolt területek  rehabilitációja a szombathelyi Csóna
kázó tó — Tófürdő, am elynek tervei (s az építés is javarészt) 
társadalm i m unkában készültek.

1971-ben a M agyar Kémikusok Egyesületével együttesen 
’’Szennyvíztisztítás és üzemi vízgazdálkodás” c. tanfolyam ot 
szerveztünk. Ankéton tárgyaltuk meg a Szom bathely térség víz
ellátásának fejlesztését. A megvalósítás azóta is ehhez igazodik.
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1972-ben a Vasi Műszaiki Hetek keretei között bem utattuk új 
hévízfürdőinket.

1973- ban Keszthelyen tarto ttunk  a város vízgazdálkodási kér
déseiről ankétot. A szombathelyi új 30 ezer m 3/d-s szennyvíz
tisztító és Bük fürdő rendezési terve is m egvitatásra került, a 
vízmű 65. ’’születésnapján” (67 résztvevő).

Tanulm ányok készültek a sárvári, nagykanizsai, szombathelyi, 
csónakázótavakról, utóbbi vízpótlásáról, M esteri-Borgáta és a 
fürdőkörnyék vízi közművesítéséről stb.

1974- ben a vízjogi engedélyezési dokumentációk tartalm áról 
igen nagy m unkával készült jogszabályi hézagpótló összeállítás. 
A kapcsolatos kerekasztal-megbeszélésen 126 fő vett részt. Az 
anyagot a győri—székesfehérvári—szombathelyi VIZIG-ek 1500 
példányban adták ki.

Ugyancsak 1974-ben október 16—18. között rendeztük anya- 
egyesületünkkel az MHT első vándorgyűlését Keszthelyen, 
’’Korszerű eszközök és módszerek a területi vízgazdálkodásban” 
címmel. Az érdeklődést 34 tanulm ány, 43 hozzászólás stb. je
lezte.

A Balaton-vízgazdálikodásról 1976-ban ugyancsak Keszthelyen 
tarto tt ankéton ism ertettük először nyilvánosan a Zala-szennye- 
zések mérési eredm ényeit, a védekezés fő irányairól és a Kis- 
Balaton vízvédelmi rendszer kialakításáról vallott elképzelésein
ket. Ezek azóta jelentős részben meg is valósultak. Ez értelem 
szerűen az 1979. évi hasonló keszthelyi ankétra is vonatkozik.

1978-ban Vas megye, 1980-ban Zala megye távlati vízellátás, 
csatornázás, szennyvízelhelyezési koncepció terve került az érin
tettekkel m egvitatásra. 1978-ban átadtuk a ’’Tározási lehetősé
gek N yugat-D unántúlon” c. tanulm ányunkat is az érintetteknek.

A 80-as években végzett m unkánkra leginkább a különfée 
tanulm ánytervek készítése a jellemző. 1980—85 között 36 db-ot 
készítettünk el. Ezek főleg település vízgazdálkodással kapcso
latosak. A legnagyob közülük a Balaton nyugati vízgyűjtő hid
rológiai, vízügyi környezetvédelmi és vízrendezési kérdéseivel 
foglalkozik. A nagyobb — nagyrendezvényt is megközelítő lép
tékű — rendezvények:

1981 a sárvári term álvíz hasznosítási ankét;
1982 a szombathelyi szennyvíztelep fejlesztéséről, valam int 

a geoterm ikus energia hasznosításáról rendezett anké
tok;

155



1983 ankét a m űtrágya tárolás és vízszennyezés kapcsolatá
ról; A MUT-DANO komposztáló bem utatása Keszthe
lyen. Nagy érdeklődés kísérte a N yugat-D unántúl ár
vízi helyzetképét is (több) korábbira is emlékezve 
(Prof. Ing. K urt Bellin: Alsó-Szászország vízgazdálko
dásáról); a kisvízfolyások rendezésének ökológiai szem
pontjairól (1984) ta rto tt előadásokat.

1984-ben jubileum i ülést rendeztünk Szervezetünk fennállá
sának 25. évfordulója alkalmából. Az elm últ negyedszázados 
m unkát korábbi elnökünk: Gaál Ferenc m éltatta. Jelen  össze
állításunk is nagy vonatkozásban ehhez igazodik.

Szervezeti életünk az MHT- és a MTESZ-szabályokhoz igazo
dik. Az alakulóülést 1964, 1968, 1973, 1980, 1985-ben követték 
vezetőségválasztó taggyűlések. Rendezvényeink közé szám íthat
juk rendszeres éves tanulm ányútjainkat, am elyeket más terü 
letek szakmai megismerésére, tagságunk összekovácsolására, a 
jól dolgozók jutalm azására orientálunk.

Rendszeresen fogadunk m ás területi szervezeteket is.
Szervezetünk tevékenységének súlypontja, a megbízásos m un

kavégzés során, a m unkabizottságokban folyó munka. E téren 
elsőrendű törekvésünk a Társaság működési körével kapcsolat
ban a fellépő társadalm i igények kielégítése.

Az utóbbi években ez a társadalm i igény m indinkább konkrét 
feladatok megoldására, koncepciótanulmányok, konkrét műszaki 
tervek készítésére irányul. A tanulm ányok különféle műszaki 
létesítm ények megvalósításához, döntéselőkészítő, fejlesztési 
irányt m utató szerepet kapnak, a közép- és hosszú távú  nép- 
gazdasági tervezés alapadatául szolgálnak. Véleményünk sze
rin t a m unkabizottsági tevékenység társadalm i szempontból a 
leghasznosabb, leghatékonyabb egyesületi, működési forma, 
mely területünkön igen jó kapcsolatot biztosít Társaságunk és 
a különféle szervek között.

Nemzetközi kapcsolataink csak az anyaegyesületen keresztül 
vannak. Időszerű lenne az egyirányú csak m unka- és egyéni 
kapcsolatokra korlátozódás helyett ezt a szomszédos osztrák— 
szlovén—horvát területek  szakmai szervezeteivel terü leti szinten 
intézményesíteni. T erületünk m inden fontosabb vízi létesítm é
nyek létrehozásában, vízgazdálkodása javításában közrem űkö
dünk.

K iem elkednek:
— Nyugat-m agyarországi (’’őrségi”) melioráció;
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— N yugat-dunántúli árvíz;
— Szombathely térségi vízmű;
— Termálvíz-hasznosítás (Bük, Sárvár, Zalakaros stb.);
— Évtizedes m érések a Zala szerepe-súlya tisztázására a 

Balaton eutrofizálódásában, és javaslatok ennek csökken
tésére, különös tek in tettel a Kis-Balaton védőrendszerre. 
A Balaton nyugati vízgyűjtője meliorációs terve; valam int

— Vas és Zala m egyék vízellátás — csatornázás-szennyvíz
tisztítási koncepció tervei.

Területi Szervezetünk 1987— 1991. közötti években a több éve 
megszokott m unkarendben dolgozott.

Taglétszám unk évek óta változatlan: 140 fő körül mozog. 
Az év elején elkészített és elfogadott m unkatervek adtak irány- 
m utatást.

Évente 4—5 előadóülést szerveztünk, ahol a tagság 25—30% -a 
rendszeresen részt vett. A tém ák változatosak voltak: új építő
ipari anyagok bem utatása — m egyén kívüli vállalatok bem utat
kozása — technológiai berendezések, gépek, szerszámok ism er
tetése, terü leti vízgazdálkodási problém ák feltárása, m egvitatása.

Előadóknak sikerült olyan szem élyeket m egnyernünk, akik az 
előadás tém ájában komoly szaktekintélynek örvendenek.

Egy-két előadóülés tém ája az elm últ évekből:
— Szombathelyi szvt. telep intenzifikálása,
— Szombathelyi ivóvízbázisok vízminőségi problémái,
— Bemutatkozik a DÉLVIÉP,
-— OWEG kisberendezés bemutató,
— Kis szvt. berendezések ism ertetése,
— Bem utatkozik a Hidrológiai Társaság NyD-i Területi Szer

vezete az új önkorm ányzatnak stb.
A kisebb rendezvények m ellett egy-két nagyrendezvényre is 

sor került.
A ha tá r m enti kapcsolatok jegyében került megrendezésre 

1987-ben a ’’FÖRUM-PANNONICUM”, ahol Területi Szerveze
tünk volt a házigazda.

1987-ben és 1991-ben is volt nagyrendezvényünk a Kis- 
Balaton tém ájában.

— Kis-Balaton védőrendszer I. ütem ének tervezési-kutatási 
és építési tapasztalatok, II. ütem  építésének bemutatása,

157



— Átfogó tudományos ülés a Kis-Balaton növény-, állat
világáról, szerepéről stb.,

— Az MHT vándorgyűlésein dolgozatokkal vettünk részt.
Ugyancsak a nagyrendezvények sorába illeszkedik az évente 

megrendezendő szakm ai-tanulm ányi kirándulás. Az érin tett idő
szakban Miskolc környéki, szlovákiai, ausztriai vízügyi létesít
m ényeket tek in tettünk  meg. Ezeken a 3—4 napos kiránduláso
kon az év közben legtöbb m unkát végző 40—44 főt visszük el.

A szakmai tanulm ányutak részben önköltségesek, részben a 
szerződéses m unkáink adják a fedezetet. Az elm últ egy-két év
ben a m unkák száma csökkent.

A szerződéses m unkák szakmai felügyeletét m unkánként ki
jelölt zsűribizottság végzi.

IRODALOM

Gaá! F .: 15 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Nyugatdunántúli Területi Szervezete.
Hidrológiai Tájékoztató, 1974. 75—77.

Gaál F .: 20 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Nyugatdunántúli Területi Szervezete.
Hidrológiai Tájékoztató, 1980. október, 49—50.

PEST MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

A terü leti kezdeményezés és az MHT Elnöksége határozata alap
ján 1986. m ájus 22-én alakult meg a Pest megyei Területi Szer
vezet, tizenkettedikként, és ezzel a megyei szervezetek az ország 
teljes terü leté t lefedik.

Ä Pest megyei Területi Szervezet célul tűzte ki, hogy orszá
gunk e központi elhelyezkedésű, m ind települési, m ind ipari és 
mezőgazdasági szempontból súlyponti területén  a térség speciá
lis vízellátási, csatornázási, vízkémiai és víztechnológiai, általá
nos mezőgazdasági, ipari vízgazdálkodási szakemberek társa
dalmi fórum ává váljék. Feladata, hogy a regionális problém ákra 
érzékenyen aktív részese legyen a terü let szakmai közéletének. 
K iem elt vízgazdálkodási, környezetvédelm i feladatait a megye 
egyéb adottságai m ellett a főváros hatásai is meghatározzák,
így:

— a főváros, ahol az ország lakossága 20% -ának vízellátási 
igényét kell kielégíteni — zömmel Pest megyei vízbázis
ból;

— az agglomeráció, ahol m int m inden egyéb téren, a vízgaz
dálkodásban is, a főváros ellátottsági szintjéhez közelítés 
a feladat;
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— a szennyvíz, szennyvíziszap-elhelyezés megoldásában az 
együttműködés, valam int

— a főváros és Pest m egyei ipari üzemek — m elyek az ország 
iparának közel 40% -át reprezentálják — vízgazdálkodási 
feladatainak megoldása.

Alapvető feladatok közé tartoznak a fentiek m ellett a Duna
kanyar és a Ráckevei (Soroksári) Dunaág üdülőkörzeteinek 
vízgazdálkodási kérdései.

A Pest megyei Területi Szervezet 240 fős taglétszámm al ala
kult, és rem élhetően ham arosan a legnagyobb taglétszám ú terü 
leti szervezetté erősödik. Az országosan jellemző érdeklődés 
hiánya m iatt a rem ényünk nem teljesült.

A Pest megyei Területi Szervezet m egalakulása u tán  — an
nak keretén belül m űködött — a m ár több éves eredm ényekkel 
rendelkező Duna m enti Regionális Vízművek Üzemi Szervezete 
Vácott, valam int a Ráckevei Körzeti Csoport, m ely 1990-ben 
beolvadt a Pest megyei Területi Szervezetbe. M indkét szervezet 
m unkatervében megfogalmazott önálló rendezvényeivel színesíti 
a Pest megyei Területi Szervezet m unkáját.

A Pest megyei Területi Szervezet 1990. m árcius 23-án válasz
to tta  meg új vezetőségét, m elynek elnöke Károlyi Csaba, titkára  
ism ét Radványi Rudolf lett.

Különleges területi elhelyezkedéséből adódóan nemcsak a fő
városi tagtársaink részére igyekeztünk pótolni — működő szak
osztályaik m ellett — a terü leti szervezetek hiányát, hanem  a 
megye területére szervezett rendezvényekkel, előadóülésekkel a 
megye terü leté t is meg k ívántuk ism ertetni tagtársainkkal.

A Területi Szervezet vidéki rendezvényeinek zavartalan meg
szervezése a Pest megyei Víz- és Csatornam ű Vállalat (eseten
ként a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság és a Duna m enti 
Regionális Vízművek) részéről biztosított autóbusz-közlekedéssel 
volt megoldható az egyre növekvő tömegközlekedési költségek 
mellett.

A Pest megyei Területi Szervezet eddigi működése alatt éven
te 4—5 előadóülést és több nagyrendezvényt, belföldi és külföldi 
tanulm ányutat szervezett, melyek közül a jelentősebbeket a 
következőkben soroljuk fel:

1987 m ájusában az első jelentősebb nagyrendezvény a Dunai 
Kőolajipari Vállalat és a Dunam enti Hőerőmű Vállalat (Száz
halombatta) bem utatása volt, 50 fő részvételével.

Szeptem ber—novem ber hónapban a csehszlovák partnerrel 
zajlott le a delegációk első, devizamentes cseréje.
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1988 februárban tanulm ányút keretében — és az osztrák 
Vogel cég közreműködésével — m utattuk  be a tököli vízműnél 
alkalmazott autom atikus fordulatszabályozós Vopei-rendszert.

A Paksi Atom erőm ű vízgazdálkodásával ism erkedtek meg a 
résztvevők egy, a helyszínre tervezett tanulm ányúton (igen nagy 
érdeklődés mellett).

Országos textilipari vízgazdálkodási ankét (Vác) megrendezé
sére kerü lt sor októberben, melyen a vártnál is nagyobb volt a 
textilipari, illetve vízügyi szakemberek érdeklődése.

Az előző év kedvező tapasztalatai alapján megállapodás jött 
létre a Pest megyei Területi Szervezet és a csehszlovák Pöstyéni 
Vízügyi Igazgatóság között az évenkénti tanulm ányutak szerve
zésére.

1989. Az év legnagyobb eseménye a Területi Szervezet prog
ram jában — 120 fő részvételével — a ’’Ráckevei (Soroksári) 
Duna vízgazdálkodása” című, egész napos nagyrendezvény volt 
Ráckevén, m elyet a Ráckeve és Tass közötti szakaszon hajó- 
kirándulás zárt.

A Pest megyei Víz- és Csatornam ű Vállalat (Budaörs) új labo
ratórium ával ism erkedtek meg a résztvevők, tanulm ányút kere
tében.

1990- ben igen sikeres volt a Duna m enti Regionális Vízművek 
Üzemi Szervezetének rendezésében lezajlott egész napos ankét, 
a WEDECO cég bem utatójával, 300 fő részvételével. Az ankét 
keretében a vízkezelési eljárásokat m utatták  be az előadók.

Hasonlóképpen eredm ényes volt az Érdi Vízműrendszer fej
lesztéseit bem utató tanulm ányút.

1991- ben a Duna m enti Regionális Vízművek Üzemi Szerve
zetével közösen rendezett előadóülésen és helyszíni bem utatón 
— Budaörsön — a vízkezelési technológiákkal ism erkedhettek 
meg a résztvevők.

A vezetőségválasztó taggyűlésen pedig ”A D una—Rajna víz
minőségi hasonlóságok és eltérések” című előadást kísérte ér
deklődés.

A korszerű kényszeráram lású csatornázási rendszer bem utató
já t a Tököli Vízmű helyszíni bem utatója követte.

1992- ben a M agyar Hidrológiai Társaság és a Pest megyei 
Területi Szervezet szervezésében egyik legjelentősebb rendez
vény — a megyei rendezvények sorában — 1992. m árcius 31-én 
zajlott le — a Pest megyei önkormányzat elnökének, a Közleke
dési, Hírközlési és Vízügyi M inisztérium helyettes állam titkárá
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nak, valam int vízügyi szakelőadók közreműködésével. A megye 
polgárm estereinek tanácskozása a vízgazdálkodás időszerű fel
adatairól szólt.

DUNAMENTI REGIONÁLIS VlZMÜ ÜZEMI SZERVEZETE

Az 1975. április 16-án alakult Üzemi Szervezet szakmai te rü 
lete: a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vízminőség
védelem, vízépítőipari tevékenység, strandfürdő-üzem eltetés, 
ivóvíztisztítás és vízfertőtlenítés.

A taglétszám  a következőképpen alakult:
1975 43 fő, 1980 78 fő, 1985 78 fő, 1990 72 fő, 1991 77 fő.

E lnök: T itkárok :
M árkus István  1975— Tím ár Mátyás 1975— 1990

Kisérdi József 1990— 1991

Fontosabb rendezvények:
1975. augusztus 8-án H artán ’’Mezőgazdasági Vízhasznosítási 

Napok”, ankét;
1976. m ájus 21-én K apuvárott ’’Kisalföld ’76” címmel víz

öntözési gépészeti bem utató és ankét;
1977. január 14-én Vácott ’’Vízügyi földművek gépesített 

fenntartásának tapasztalatai”, ankét;
1979. m árcius 28-án Budapesten ’’Advance klórozok helyzete 

M agyarországon”, bem utató ankét;
1979. október 16-án Vácott ’’K örnyezet- és term észetvédelem  

időszerű kérdései” ankét, Gonda György állam titkár, 
OKTH-elnök közrem űködésével;

1980. novem ber 27—28-án kétnapos ankét Szentendrén, 
’’Partiszűrésű kutak vízminőségi kérdései” ;

1982. m árcius 17-én országos ankét Budapesten ”A váci ivó
víz-szennyeződés okai és tapasztalatai” ;

1983. április hónapban ’’Gödöllői Tavasz ’83” rendezvény- 
sorozat, a Gödöllői Tanács közreműködésével;

1984. április 11— 13-án Győrött a Gépipari Tudományos 
Egyesülettel közösen ’’Környezetvédelm i Napok” ren 
dezvénysorozat ;
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1985. m árcius 28-án Vácott, bem utatóval egybekötött ankét, 
a ’’VYREDOX rendszerű föld alatti vas-m angán tisztí
tási eljárás” címmel;

1986. m árcius 20-án hazai tanulm ányúttal egybekötött ankét 
”Az új ROCLA típusú medencék építése, tervezése és 
kivitelezése tapasztalatairól” .

1987. m árcius hónapban az MHT Pest megyei Területi Szer
vezettel közösen, Budapesten, a Pest megyei Tanácsnál 
”A vízellátási rendszerek helyzete és fejlesztése” tém á
ban előadások;

1987. m ájus hónapban Vácott előadóülés ”A váci strandfürdő 
vizének vízkezelési tapasztalatairól” :

1988. április 23-án ”Az 1981. évi váci ivóvíz-szennyeződés 
tapasztalatai és az újrafelhasználási lehetőségek ism er
tetése” című tém akörben egynapos ankét;

1988. november 12-én ”A DMRV működési területén kelet
kező víztelenített szennyvíziszapok nehézfém tartalm á
nak alakulása, elhelyezési problémái és esetleges mező- 
gazdasági hasznosítás lehetőségei” című előadóülés;

1989. november 8-án a Vízkémiai és Víztechnológiai Szak
osztállyal és a Vízellátási Szakosztállyal közös rende
zésű ankét ’’Klórozás az ivóvízellátásban” címmel;

1990. február 21-én ”Űj kútfúrási és felújítási technológiák 
ism ertetése” a NO VIKI cég közreműködésével;

1990. április 24-én ’’Kommunális és ipari szennyvíztisztító 
berendezések ism ertetése, üzemeltetési tapasztalatai” a 
WICWERYS angol cég közreműködésével;

1990. június 28-án a PRESSKAN rendszerű csatorna kivite
lezésének m egtekintése a PVCSV Tököli Telepén;

1990. július 5—6-án látogatás a Zalaegerszegi Vízműveknél;
1991. január 30-án ’’Vízkezelési eljárások (ózonos, u ltra 

ibolya, klór stb.) ism ertetése, a berendezések hazai 
gyártásának lehetősége és gyakorlati bevezetése” a 
WEDECO cég közreműködésével;

1991. m ájus hónapban a DMRV gödöllői szennyvíztisztító
telep bem utatása a m egépült iszaprothasztó, biogáz 
hasznosítása, és az iszapkezelés üzemelésével;

1991. november hónapban ”A DMRV vízellátási és szenny
víztisztítási szolgáltatási tevékenysége és várható fe j
lesztése” című előadóülés, a MTESZ Pest megyei Szer
vezet Műszaki Hetek rendezvénye keretében.
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RÁCKEVEI k ö r zeti c so p o r t

Az ’’A ranykalász” MGTSZ, a PVCSV és a BUVIZIG III. Sza
kaszmérnökség vezetése úgy ítélte meg, hogy Ráckeve és kör
nyéke területén  folyó vízgazdálkodási beruházások, építkezések 
színvonalát emelni tudjuk, ha egy olyan terü leti szervezetet ho
zunk létre az MHT keretein belül, mellyel a szakem berek folya
matos továbbképzését biztosítani tudjuk. Lehetőséget kívántunk 
terem teni a fiatal értelm iségieknek a publikálásra, szakmai ta
nulm ányutak szervezésével, és a területen  folyó feladatok meg
ismerését kívántuk biztosítani. M unkánkba a dunaharaszti 
Baktay Ervin Vízügyi Szakközépiskola diákjait is bevontuk. 
Területünkön ebben az időszakban számos fiatal pályakezdő he
lyezkedett el, és e szakem berek igényét is próbáltuk kielégíteni 
1980 szeptem berében a Körzeti Csoport létrehozásával.

Fő tevékenységi körünk a terület vállalatainak és üzemeinek 
adottságaiból következően elsősorban a meliorációs m unkák, ön
tözési feladatok, illetve az ezekhez kapcsolódó m űtárgyépítések. 
M iután központunk a Csepel-szigeten található, így kiem elt fon
tosságú az árvízvédelem, m ind a megelőzés, mind a védekezés 
időszakában. Kisebb belvízrendszer is található területünkön 
(Gyál, Dabas, Monor), így ezek is tevékenységi körünk egy ré
szét képezik. Az elm últ 2— 3 évben a hangsúly a vízminőség
védelemre helyeződött át. A Ráckevei és a Nagy-Dunán számos 
(évente 2—3) komoly vízminőség-védekezést kísérünk figyelem
mel, vagy résztvevői voltunk. Az 1981—82-es időszaktól kezdő
dően több kom munális építkezés szakmai problém áinak meg
oldásába kapcsolódtunk be (Ráckeve szenny- és csapadékvíz
csatornázás, Ráckeve szennyvíztisztító-építés, Szigetszentmiklós 
csatornázás, Tököl ÁTEV szennyvíz nyomócső építés).

Taglétszámunk a m egalakuláskor 39 fő volt. Az állandó. — 
mely kb. 20 fő — létszámon felül jelentős fluktuáció volt, mely
nek oka az, hogy a Baktay Ervin Vízügyi Szakközépiskolás diá
kok további tagságáról nem tudunk, így m inden tanévben új 
tagokkal bővültünk. Többen nyugdíjba mentek. Jelenleg 20 fő 
a taglétszámunk.

E lnök:
Bokák Imre
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1980— 1984
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Tevékenységünk jelentősebb eredm ényeit illetően kiem eljük, 
hogy az MHT keretében több bem utatóval egybekötött nagy- 
rendezvényünk volt. Így az első 1982-ben a tömlőgátas m eder
elzárás, 1983 áprilisában mikrocölöpverés tém ában bem utatót 
tartottunk.

A fiatal, diplom aterv pályázaton részt vevő kezdő szakembe
reket m inden évben felkértük előadás tartására. A területünkön 
m eghirdetett ’’Alkotó Ifjúság” pályázatokon m inden évben részt 
vettünk. Jó kapcsolatot alakíto ttunk ki az Alsódunavölgyi Víz
ügyi Igazgatóság terü leti csoportjával. Az előadói rendezvénye
ken túl, mely évente 4— 5 alkalommal volt — szakmai k irándu
lásokat is rendeztünk, illetve azokon részt vettünk. Segítséget 
nyújto ttunk 1986-ban a vízügyi szakközépiskolások tanulm ányi 
versenyének lebonyolításához. 1983-ban a VGI által beindított 
csővezeték építő szakm unkás képzéshez oktatói m unkával járu l
tunk hozzá.

Tagjaink többszörös újítók.
Területi csoportunk 1 fővel képviselteti m agát az MHT Ifjú 

sági Bizottságában.
Fiataljaink a m unkahelyükön működő FMKT feladataiból 

részt vállalnak. Több alkalommal az országos árvizes értekezlet 
(1984), az országos mezővizes kongresszus (1986) szervezésében, 
lebonyolításában vettünk  részt.

Működési területünkön árvízvédelmi fővédvonal húzódik 
(75 km), ebből adódóan a védekezéshez kivezényelt M H-alaku- 
lattal jó kapcsolatot alakítottunk ki, szakmai továbbképzésüket 
végezzük (1986. XI. 4.).

A Körzeti Csoport terü letén  található fő vízi létesítm ények: 
a Tassi zsilip, Kvassay zsilip, belvíz átemelő szivattyútelepek, 
Alsónémedi öntözőfürt szivattyútelepe, ’’A ranykalász” MGTSZ 
nyomás központ, árvízvédelmi fővédvonal, tököli vízmű, Csepel 
III/III. újhegyi vízműtelep, Ráckeve PVCSV vízműtelep, melyek 
építésében tagjaink részt vettek, vagy üzemeltetik.

A Ráckevei Körzeti Csoport 1990-ben beolvadt a Pest megyei 
Területi Szervezetbe.

SOMOGY MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

1970-ben alakult meg a D él-dunántúli Vízügyi és Közmű Építő 
Vállalat (DÉLVIÉP). Ezzel e megyében dolgozó vízügyi szak
emberek száma jelentős m értékben megnőtt. Főleg a kaposvári 
székhelyű vállalatnál, de a vízgazdálkodással valam ilyen módon
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kapcsolatban levő egyéb szerveknél dolgozó szakemberek igé
nyelték, hogy szakmai társadalm i szervezet keretén belül aktív 
társadalm i m unkát végezhessenek.

A m egalakulást megelőző szervező m unka eredm ényeként 58 
fő egyéni és 6 vállalat jogi tagként való csatlakozásával 1972. 
szeptem ber 8-án alakítottuk meg Területi Szervezetünket.

1977 m ájus hónapban Siófokon m egalakult a D R W  Üzemi 
Csoportja. Az ottani térségben dolgozó szakemberek az Üzemi 
Csoport tagjai lettek, így létszám unk jelentősen csökkent. A rra 
törekedtünk, hogy az egyéni tag jaink  szám át fokozatosan növel
jük. A taglétszám az eltelt időszak alatt kissé ingadozott, egyes 
években m eghaladta a száz főt, m ajd csökkent. Az ingadozás 
oka a m unkaerő-elvándorlás és a szakma elhagyás. Egyéni tag
létszám unk jelenleg 80 fő.

Területi Szervezetünk tagjai döntő többségben vízépítéssel, 
illetve víz- és csatornam űvek üzem eltetésével foglalkozó szak
emberekből áll. Az utóbbi néhány évben a vízrendezéssel, víz
beszereléssel és az ipari vízgazdálkodással foglalkozó tag társak  
száma növekedett. A szakmai összetétele meghatározza azokat 
a szakterületeket, melyekkel m unkánk során kiem elten kell fog
lalkozni.

A két fő szakterület, a vízellátás-csatornázás mellett előadó
üléseinken, szakmai tanulm ányútjainkon a vízminőség, környe
zetvédelem, ipari vízgazdálkodás, vízrendezés, vízienergia hasz
nosítás, gépesítés fejlesztés, valam int vízkárelhárítás tém akörei
vel is foglalkoztunk. Rendezvényeinken elsősorban Somogy m e
gye, azon belül kiemelten Kaposvár város, illetve a Balatonpart 
m egoldásra váró kérdéseivel foglalkozunk.

Kiemelkedő jelentőségű volt a regionális vízellátó rendszerek 
megvalósítása. A térség vízellátása szempontjából fontos be ru 
házás volt a nyugat-balatoni, a délkelet-balatoni, valam int a 
Fonyód—Kaposvár regionális vízmű építése.

Tagjaink a Pécs—Mohács, valam int Pées—Komló regionális 
vízm űvek építésében is közrem űködtek. Ugyancsak Somogy 
m egyén kívül, de több tagtársunk közreműködésével épült 
víztisztítóm ű Zalaegerszeg, Szekszárd és Mohács városban.

A Balaton vízminőség védelm ét célzó korm ányprogram  alap
ján  részt vettünk a regionális csatornázási rendszerek építésé
ben. Ennek során valósultak meg, illetve folynak a Balatonpart 
csatornázási m unkái és az egyes régiók szennyvíztisztító telepei.
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Szakem bereink közreműködésével m egépült néhány több célú 
víztározó is. így például a marcali, hársasberki, valam int a 
desedai víztározó.

M unkánk során egy-egy fontosabb tém át m unkabizottság ke
retén  belül dolgoztunk fel. Jelentőségénél fogva külön megem
lítendő, am ikor kidolgoztuk Kaposvár város vízgazdálkodásának 
fejlesztési koncepcióját, amely m eghatározta valam ennyi szak
ágazat fejlesztése érdekében elvégzendő főbb feladatokat.

A fejlesztési koncepciót a Kaposvári Városi Tanács V. B. 
m egtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta és továbbiakban 
ez az anyag képezte a város vízgazdálkodásának fejlesztésére 
te tt intézkedések alapját.

Rendezőként vagy más szervezethez kapcsolódóan résztvevő
ként rendszeresen foglalkoztunk a Balaton vízminőségének vé
delmével. Elemeztük a kialakult helyzetet, igyekeztünk feltárni 
a vízminőség alakulására károsan ható veszélyforrásokat és több 
rendezvényen is tém akörként választottuk a megoldást jelent
hető mezőgazdasági, meliorációs és szennyvíztisztítási, valam int 
elvezetési feladatokat.

Országos jelentőségű nagyrendezvényeink közül m egem líten
dő az MHT Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztályával közös 
szervezésben m egrendezett ’’Korszerű felszíni víztisztítás” című 
3 napos szem inárium  és a 2 alkalommal m egtartott ’’Vízépítő
ipar és jövője” kétnapos konferencia. M indkét rendezvényünkön 
az ország különböző területeiről nagyszám ú szakember vett 
részt.

Előadóülést, illetve vitaülést évente 5— 6 alkalommal ta rto t
tunk. A szerteágazó témák kiváltották tagságunk érdeklődését. 
A látogatottság átlagosan 30— 35 fő volt, de a vízépítéssel fog
lalkozó rendezvényeinken ezt jelentősen túllépte az érdeklődők 
száma.

A kaposvári, illetve a Somogy m egyében tarto tt rendezvények 
m ellett igyekeztünk bekapcsolódni a M agyar Hidrológiai Tár
saság különböző rendezvényeinek szervezetébe, így például a 
keszthelyi Balaton Ankét, vagy a hévízi Országos Vándorgyűlés 
m unkájában m űködtünk közre.

T anulm ányútjaink helyének és tém akörének megválasztása 
arra  irányult, hogy a m egyében dolgozó vízügyi szakem berek 
m egism erjék azokat a fontos vízellátási, környezetvédelmi léte
sítm ényeket, melyek népgazdaságilag is jelentős helyet foglal
nak el és a tapasztalatokat m unkánk során hasznosítani lehetett.
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Ugyancsak fontos és kiemelkedő m unka volt, hogy vélemé
nyeztük ”A megye VI. ötéves tervi vízgazdálkodási feladatainak 
végrehajtása és további feladatok” című megyei előterjesztést, 
amely a Somogy megyei Tanács további ezirányú m unkájának 
jelentős segítése.

M unkabizottságaink feladatai közül kiem elésre m éltó tém ák
vo ltak :

— Kaposvár város környékének víztározási lehetőségei, kü
lönös tekintettel a Deseda-tározóra;

— Korszerű csatornaépítési módszerek technológiája;
— Közműalagút, közműfolyosó építésének előkészítési m un

kái;
— Kaposvár Tokaji-parkerdő tórendszerének felújítása;
— Kaposvár város csapadékcsatornázásának VI. ötéves tervi 

fejlesztési feladatai;
— Számítógép alkalmazása a vízgazdálkodásban, valam int
— Ipari üzemek szennyvíztisztítási problém áinak feltárása és 

javaslattétel a megoldás módjaira.

Törekedtünk nemzetközi kapcsolatterem tésre is. Egyik jogi 
tag vállalatunk — a DÉLVIÉP — közreműködésével egy cseh
szlovák vízépítőipari profilú vállalattal rendszeres és kialakult 
kapcsolatunk van. Több alkalommal vettek részt konferenciá
kon, előadóüléseinken. Cserelátogatás során törekedtünk egymás 
szakmai m unkájának m egismerésére is. Űjabb nemzetközi kap
csolatot jelentett, hogy előadóülés keretében vendégül láttunk 
vezető vízügyi szakem bert Jugoszláviából, aki a Dráva folyó 
m agyar—jugoszláv közös hasznosítása tém akörében fejte tte  ki 
álláspontját.

A fiatalokkal való fokozottabb törődés érdekében kapcsolatot 
alakítottunk ki a barcsi Erdészeti és Vízügyi Szakközépiskolával, 
melynek tagjaiból ifjúsági csoport alakult. Több alkalommal 
részt vettek rendezvényeinken. Szakmai előadások és szakmai 
ism eretterjesztő film ek bem utatásával igyekeztünk szám unkra 
a vízgazdálkodás több ágazatát bem utatni A Sajó Elem ér Orszá
gos Ifjúsági Pályázatra készített dolgozataikhoz rendszeresen 
szakmai segítséget adunk.

Területi Szervezetünk kapcsolatai a m egalakulástól kezdve 
széleskörűek. Rendszeres az együttm űködésünk a megyei, illetve 
városi önkormányzati szervekkel. A Magyar Hidrológiai Társa
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ság szakosztályai közül elsősorban a Vízépítőipari Szakosztályt 
kell megemlíteni, amellyel kapcsolatunk rendszeres.

Szervezetünk az MHT területi szervezetei közül az ország 
többi megyei szervezeteivel is együttműködött. A távoleső me
gyék területi szervezeteivel való kölcsönös együttm űködés első
sorban a szakmai tanulm ányutak szervezése során m utatkozott 
meg. Legszorosabb kapcsolatunk a Baranya megyei Területi 
Szervezettel van, akikkel több közös rendezvényünk, előadóülé
sünk és szakmai u tunk  volt.

Elnökök: Ti tk áro k :
Holl Lajos 1972— 1990 Orosz Ottó 1974— 1990
K lem m  Ervin  1991— Kelemenné

Horváth Éva 1991—

IRODALOM

Orosz O .: A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete életéből. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1976. 80.

SOPRONI TERÜLETI SZERVEZET

A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Csoportja 1961. május 
18-án alakult. Az alapító tagok közül Varga Lajos, Vendel M ik
lós, Boronkai Pál és Garád Róbert neve emelendő ki.

A tényleges jogi megalakulás előtt a Csoport tagjai 1958-tól 
Pichler János irányításával a Fertő tó K utató Tudományos Bi
zottság keretében tevékenykedtek.

A Csoport — később Területi Szervezet — főbb szakmai tevé
kenységének területei:

— Sopron vízellátásának és szennyvízkezelésének vizsgálata; 
-— a Fertő tó és környékének tudományos megfigyelése, hasz

nosítása;
— a térség közművesítésének segítése;
— a fürdők fejlesztésének vizsgálata.
A Területi Szervezet Sopron vízellátási lehetőségeinek feltá

rásában, a hidrológiai adottságok értékelésében sokat segített. 
A város teljes körű vízellátásában, a szennyvízkezelés előre
haladott állapotában nagy. szerepe van a Szervezet tám ogatásá
nak.
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A Fertő tóval kapcsolatos tagsági tevékenység az egyik leg
jelentősebb témakör a Területi Szervezet elm últ 30 éves m un
kájában. A tó hasznosításával, az ism ert politikai és gazdasági 
körülm ények m iatt, csak 1957 u tán  tudott a Szervezet foglal
kozni. Tagjai vállalták azokat a műszaki előkészítő m unkákat, 
m elynek nyom án azóta m ár több ezer fő részére biztosított a 
fürdőzés és sportolás.

A Fertő tó tudományos vizsgálata kapcsán alakult ki együtt
működés az érin tett osztrák szakemberekkel, ami ugyan néhány 
évre visszaesett, de jelenleg ú jra  fellendülőben van.

A Területi Szervezet aktív közreműködésével jelent meg 
1972-ben a Fertő táj bibliográfiája.

Az 1960-as években elsősorban a lakótelepi építéseket helyez
ték előtérbe a közművesítési, főként a csatornázási és szenny
víztisztítási problémákat, m ajd később a községek vízellátásának 
tém áját. A Szervezet tagjai m indkét területen  segítették az 
előkészületeket, a megoldásokat.

A Szervezet közreműködésével tö rtén t a balfi fürdő felújí
tása, valam int a Tómalom fürdő rekonstrukciójának vizsgálata.

A vezetők és a taglétszám  változása a m egalakulástól:

Elnökök: Titkárok:
Varga Lajos 
Vendel Miklós 
Kisházi Péter 
Köves László 
N ém eth Kálmán 
Takáts Tamás 
Év 1961
Fő 16

1961— 1963
1963— 1977
1977— 1985
1985—  1986
1986—  1990 
1990—

1970 
52

Garád Róbert 
Szekér Lajos 
Havas András 
Pécsváradi Péter

1961— 1970
1970— 1985
1985— 1990
1990—

1975 1980 1985 1990
74 84 51 49

A Területi Szervezet 1986-ban emlékülésen tette  ünnepélyessé 
fennállásának 25 éves jubileum át, amikor a Fertő tavi Kutató 
Állomáson megkoszorúzták Varga Lajos első elnök öt évvel az
előtt állított em léktábláját.

M űködésének 30. évfordulóját a Társaság Intéző Bizottsága 
kihelyezett ülésével tisztelte meg.

Az utóbbi években a taglétszámi lemorzsolódás és sajnos el
halálozás m iatt is csökkent. Az elm últ öt évben veszítettük el 
öt alapító és vezetőségi tagunkat.
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Ugyanakkor a tagság m egfiatalodott és fiatal szakembereink 
aktívan és eredm ényesen szerepelnek a MTESZ keretében éven
te szervezett Fiatal Műszakiak Fórumain.

Az ú jra  fellendülést m utató társasági m unkát — a javuló 
körülm ények m ellett — alapító tagjaink lelkes odaadásának 
példája és fiataljaink aktivitása kell, hogy vezérelje.

IRODALOM

Boronkoi P. — Gorád R.: Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Csoportjának 
eddigi munkásságáról.  Hidrológiai Tájékoztató, 1965. június hó, 108— 112.

Boronkai P.: A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Csoportja munkáiról. Hidrológiai 
Tájékoztató, 1967. november, 88.

Vendel M .: Boronkai Pál. Hidrológiai Tájékoztató, 1970. június, 7—8.
Garád R .: A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Csoportjának tízéves tevékenysége. 

Hidrológiai Tájékoztató, 1971. 66—70.
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SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET

1960-ban a Nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság szakemberei is 
szükségét látták  annak, hogy bekapcsolódjanak az MHT m un
kájába. Mivel ekkor Nyíregyházán nem volt még szervezete 
Társaságunknak, ezért rendszeresen eljártak  Debrecenbe, ahol 
m ár m űködött a Társaság Debreceni Csoportja. Az akkori vízi
mérnökök közül többen tagjai is lettek a Debreceni Csoportnak.

A Nyíregyházi Csoport m egalakulásának legfőbb szorgalma
zója néhai Mokos Sándor főmérnök volt, aki a Nyíregyházi Víz
ügyi Igazgatóságon megkezdte a Csoport szervezését.

Az MHT Nyíregyházi Csoport első nyilvános és alakuló ülését 
1960. m árcius hó 14-én Nyíregyházán tarto tta  a TIT helyiségé
ben. Ezen az ülésen Bözsöny Dénes fő titkár ism ertette a Tár
saság céljait, szervezeti felépítését, jelentőségét. Még ezen az 
ülésen Ráday Ödön hidrológus tarto tt élménybeszámolót a 
’’Békaember a tudom ány szolgálatában” címmel.

A Csoport vezetőségválasztó közgyűlésére csak több rendez
vény m egtartása után, 1960. október 24-én kerü lt sor. Ekkor a 
16 főnyi taglétszámhoz újabb 36 fő kérte  a felvételét, így 1960
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őszén összesen 52 fő taggal hivatalosan is m egalakult a Nyír
egyházi Csoport. A Csoport első elnöke Mokos Sándor főmérnök, 
titkára Szeifert Gyula mérnök, a Nyíregyházi Vízügyi Igazga
tóság dolgozói lettek.

1960. év végén a létszám m ár 59 fő volt, ezek döntő többsége 
a Vízügyi Igazgatóság dolgozója volt.

A viszonylag kis számú Csoport fő tevékenységi területe fenn
állása óta m indig tükrözte az adott időszak a térségre jellemző 
főbb vízgazdálkodási feladatait. Az 1960-as évek elején a nagy
üzemi mezőgazdasági üzemek létrejöttével az öntözéses gazdál
kodás volt az egyik súlyponti kérdés. Ezekben az években az 
öntözés, ezen belül a szennyvízöntözés többször is szerepelt a 
műsoron. A Felső-Tiszavidéken pusztító 1970-es árvíz, m ajd az 
újjáépítés részben az árvizek keletkezésére, előrejelzésére, il
letve a közműves vízellátásra, m ajd csatornázásra és szennyvíz- 
tisztításra fordíto tta a figyelmet.

A Társaság ezekben az években több tanulm ányutat rendezett 
belföldön.

Az 1970-es évek végén szakosztályokra tagozódva végeztük 
társasági m unkánkat. Létrejött a vízellátás-csatornázási, a víz
építési és vízrendezés-vízhasznosítási szakosztály. Az 1980-as 
évtől megkezdődött a külső megbízásos, szerződéses m unkák 
végzése. Több városunk vízellátására, csatornázására és környe
zetvédelmére készítettünk terveket.

A Területi Szervezet megalakulása után, viszonylag kis lét
szám után  egy lassú felfutás, majd a tagdíjak erőteljes növeke
dése u tán  egy csökkenő, m ajd stabilizálódó létszám unk volt.
Év 1960
Fő 44

Elnökök: 
Mokos Sándor 
Szeifert Gyula  
Pammer Pál 
Szeifert Gyula 
Szlávik Lajos 
Barta István

1969 1975
40 98

1960— 1964
1964— 1968
1968— 1978
1979— 1984
1985— 1990
1990—

1978 1986
102 72

Titkárok: 
Szeifert Gyula 
Barna Bertalan  
Király István  
Eiben Endre

1988 1991
78 96

1960—1964
1964— 1966
1966— 1985
1985—

Az MHT Szabolcs-Szatmár megyei Területi Szervezetének 
m egalakulásakor a megyeszékhely, és a m egye vízgazdálkodása 
is rendkívül elm aradott helyzetben volt. A közművesítés — 
csatornázás — gyakorlatilag csak egyedi megoldásokban volt
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jelen, sem tervezési, sem építési, üzemelési tapasztalattal nem  
rendelkezett egyetlen vállalat sem. A Vízügyi Igazgatóság ak
kori vezető szakembereinek felism erése révén — látva a szük
séges és elodázhatatlan fejlesztéseket — szükségesnek tarto tták  
az MHT helyi szervezetének a megalakulását.

Ezekből a tényekből kiindulva elmondható, hogy az elm últ 
26 év alatt a megyében megvalósult vízi létesítm ények döntő 
részénél az M HT-ban végzett társasági m unka közvetett ered
ményei is tükröződnek.

IRODALOM

Mokos S.: Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság Nyíregyházi Csoport jának eddig i 
munkásságáról.  Hidrológiai Tájékoztató, 1961. december hó, 58— 59.
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Szeifert Gy.: 20 éves a Magyar Hidrológiai Társaság Nyíregyházi Területi Szervezete. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1980. október, 50—52.

SZEGEDI TERÜLETI SZERVEZET

A M agyar Hidrológiai Társaság 1949. augusztus 13-án Horu- 
sitzky  Ferenc egyetemi tanár kezdeményezésére, m egalakította 
szegedi tagozatát. Ugyanakkor alakult meg Szegeden a MTESZ 
szegedi tagozata is. Az alakuló üléssel egybekötve a M agyar 
Hidrológiai Társaság vándorgyűlésen ism ertette az első ötéves 
terv  által a szakkutatók elé tűzött feladatait.

A m egalakított szegedi tagozat m unkája azonban különböző 
külső körülm ények m iatt nem  válhatott folyamatossá. Ám bár 
a szakmai tevékenység különböző műszaki rendezvényeken 
időnként fórumhoz jutott, végleges megoldást csak a tagozat 
újjáalakítása jelenthetett. 1952. november 18-án m egalakult a 
M agyar Hidrológiai Társaság Szegedi Csoportja, D évény István  
mérnök, m int elnök vezetésével, aki 1978-ban bekövetkezett ha
láláig, a tagság bizalmából egyfolytában töltötte be az elnöki 
tisztséget. 1971 óta a Szegedi Csoport a Szegedi Területi Szer
vezet elnevezést használja.

A Területi Szervezet alakuláskor kialakított, és azóta is érvé
nyes célja: Szegednek és környékének, szélesebb körben, az 
egész Dél-Alföldnek, de elsősorban Csongrád m egyének a hidro
lógiai kérdéseit előadások és tanulm ányutak keretében feltárni, 
műszaki, biológiai, földrajzi, földtani, közegészségügyi és egyéb 
összekapcsolódó szakterületeket megismertetni, a szakem bereket 
a vizek érdekében való tevékenységre összefogni.
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A Területi Szervezet m unkája tehát egyesíti a hidrológia ösz- 
szes szakágazatának tevékenységét, és mindazon szaktudom á
nyokat műveli, am elyeket a Társaság budapesti szakosztályai 
külön-külön is művelnek.

A Területi Szervezet taglétszám a sem a m últban, sem a  jelen
ben nem állapítható meg pontosan. Voltak időszakok, amikor 
egyes kam pányok nyom án 150—-180 személyt is nyilvántartásba 
erőltettek, akiknek legnagyobb része egyszer, vagy egyszer 
sem fizetett tagdíjat. Kötelezettségeit rendszeresen vállaló, a 
rendezvények irán t érdeklődő tag a fennállási idő alatt á lta lá
ban 50—60 volt, nagyobb létszámingadozás nélkül.

A jogi tagok közül az Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság te
rületén  levő vízgazdálkodási társulatok a legrégebbiek és a leg
jelentősebbek. Ezek száma jelenleg 8.

Elnökök: Titkárok:
Dévény István  1952— 1978 Balló Iván  1952— 1964
Sim ády Béla 1978— 1991 Pálfai Imre 1965— 1968
Töröklm re György 1991— betöltetlen

Boga Tamás László 1973— 1991 
Novák Gyula 1991—

A Területi Szervezet kiemelkedő tagjai: Dévény István, 
Berencsi György, Bartsch Lajos, Forgó László, Kiss István, 
Balló Iván.

A tevékenység fontosabb eseményeiből kiemeljük, hogy 1953- 
ban országos ankét volt Szegeden a Tisza duzzasztóműves csa
tornázásáról, m ajd több előadóülésen vitatták  meg az országos 
vízgazdálkodási keretterv  különböző változatait. 1957 és 1960 
között Csongrád megye városainak vízügyi kérdéseivel, a Maros 
folyó rendezésével, az alföldi talajvízjárással, gyógyfürdő- és 
gyógyiszap-problémákkal, tehát széles körből választott fontos 
és időszerű kérdésekkel foglalkozott a Területi Szervezet. 1959- 
ben az elnök javaslatára elevenítették fel az 1879. évi szegedi 
árvízkatasztrófára való emlékezéseket, am elyet m inden tizedik 
évfordulón m egtartottak. Ugyanezen időszakban foglalt állást 
először a Területi Szervezet m unkabizottsága a hévizek haszno
sítása ügyében. Az időszerűségnek megfelelően a talajvizekből 
való öntözés kérdéseit is tudom ányos ülés v ita tta  meg 1960-ban.

Szeged fürdővárossá fejlesztéséről m ár 1962-ben szó volt a 
Területi Szervezet ülésein, s a kérdést ismételten felvetették 
1983-ban. A hévízkérdés különböző formái is m inden időszak-
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ban fontosak voltak. A 60-as évek közepén egyszerre jelentkez
tek az újonnan települt olajipar vízügyi kérdései, a belvizek 
elhárításának kérdései, az árvízvédekezés újonnan felvetődött 
kérdései, nem különben a települések vízellátásának kérdései. 
Ankétokon vagy előadóüléseken tárgyalták  az olajipar települé
sének terveit, az 1966-ban eredményes belvízvédekezés tapasz
talatait, s figyelm eztettek a csatornázás és szennyvíztisztítás 
vízellátás fejlesztéssel párhuzamos igényeire is.

A József A ttila  Tudomány Egyetem Földtani- és Őslénytani 
Tanszékének kezdeményezésére m ár a 60-as években megkezd
ték a Duna—Tisza-közi szikes vizek tanulm ányozását. 1974-től 
évente egyszer tudományos ülésszakot rendez a Területi Szer
vezet a szikes vizek alföldi helyzetéről, s 1983 óta évenként 
tanulm ányutat is rendez a szikes tavakhoz és egyéb alföldi 
vizekhez.

M ihelyt az Országos Vízügyi Hivatal 1966-ban megszervezte 
a vízminőség-védelem területi szerveit, a vízminőség-védelem is 
fontos szerepet kapott nemcsak az előadóülések sorában, ha
nem kiállítások rendezésében is.

1970-ben — m iután a Területi Szervezet tagjai szinte teljes 
számban részt vettek  a tiszai árvízvédekezés m unkáiban — or
szágos ankétra kerü lt sor az árvízvédekezés tanulságainak érté
kelésére. Ezen jugoszláv szakemberek is m egjelentek. 1971-ben, 
az első évfordulón a Területi Szervezet a szegedi MTESZ-szer- 
vezettel együtt em léktáblát avatott Vásárhelyi Pál szegedi szob
rának talapzatán.

A 70-es évtized elején vetődött fel a csongrádi vízlépcső meg
építésének szükségessége. A Területi Szervezet m inden fóru
mán igyekezett az ügynek kellő fogadtatást adni. Egyúttal 
tapasztalatcseréken tanulm ányozta az ugyanakkor épülő jugo
szláviai, törökbecsei vízlépcső terveit és építésének fázisait. 
Ekkor került sor a szegedi partfal építésére is. A Területi Szer
vezet m egszervezte a tervezés utáni társadalm i vitát, s az építés 
során több ízben m egtekintette a folyó m unkálatokat. Ugyanígy 
megszervezte a szegedi Vízmű Vállalat k itakarás nélküli csator
názási m unkáinak helyszíni tanulm ányozását is — országos ér
deklődés mellett.

Nagy jelentőségű volt 1978-ban a D una—Tisza-csatornáról 
fo lytatott vitaülés, az 1979 m árciusában a Történelm i Szak- 
bizottsággal közös, tudományos ülésszakkal egybekötött meg
emlékezés a szegedi árvízkatasztrófa századik évfordulóján, és
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1979 júniusában a H idraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosz
tállyal együttesen Szegeden m egrendezett árvíz-előrejelzési or
szágos ankét.

Az 1980-as években kiem elkedő tém ák voltak: a hévízhaszno
sítás, az árvízvédelem, az öntözés, a vízrendezés és a szikes v i
zek kutatásának témakörei. M unkabizottság készített javaslatot 
— több társegyesülettel együtt — 1982-ben a Csongrád megyei 
hévízhasznosítás koncepcióira. Az árvízvédelmet egy nem zet
közi, és egy hazai országos rendezvény szolgálta. 1982-ben 
m agyar—jugoszláv—rom án közös értekezlet volt a közös árvíz- 
védekezés elméleti és gyakorlati módszereiről Szegeden. U gyan
azon évben országos ifjúsági szakértekezlet is volt Szegeden 
ebben a  témában. Az öntözés és a vízrendezés tárgykörében a 
Területi Szervezet rendezvényei elősegítették a táv lati tervezés 
társadalm i bírálatát, és alapjaiban tám asztották alá a Vízügyi 
Igazgatóság koncepció kialakítási m unkáját. A szikes vizek ku
tatása viszont a Tudom ányegyetem  kutató tevékenységének ad ta  
meg a szakm ai-társadalm i nyilvánosságot.

A Területi Szervezet 1974 és 1990 között évenként, november 
vagy december hónapban ankétot rendezett a szikes vizek dél
alföldi kutatásairól. E kutatások a hidrológiai tudom ányterület
nek szinte m inden ágazatát m űvelve igyekeztek a sokféleség 
egységét előmozdítani. 1983 és 1991 között m inden év m ájusá
ban vagy szeptem berében tanulm ányi kirándulásra kerü lt sor 
a szikes állóvizek m egtekintésére. Mind az ankétok, mind a ki
rándulások megszervezésében és tudományos előkészítésében a 
József A ttila Tudom ányegyetem  Földtani és Őslénytani Tan
széke és annak vezetője, Molnár Béla jeleskedett.

Az 1980^as évtized m ásodik felében az előadások között fon
tos szerepre ju to tt a  számítógépesítés, a folyószabályozás és fo
lyam i m eder alakítás korszerű szemlélete, a vízellátás és csator
názás új módszereinek bem utatása. Ezekben is jelentős tém a 
volt a folyamatszervezés és irányítás kérdésköre.

1985 és 1990 között több — általában m inden évben egy — 
közös rendezvény volt jugoszláviai víz- és csatornam űvek (Sza
badka, Zombor) szakembereivel közösen, váltogatva, m indkét 
országban.

Fontos rendezvény volt 1990 novemberében az 1965. évi 
dunai árvíz 25. évfordulóját m egünneplő bajai konferencia u tán i 
napon rendezett szegedi konferencia, az 1970. évi tiszavölgyi 
árvíz 20. évfordulójára, tudományos előadásokkal, és országos 
részvétellel emlékezve. Ennek keretében leplezték le az Alsó-

175



Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság székházában elhelyezett dom
borművet is Dégen Imréről, születésének 80. évfordulóján, 
Lapis András szegedi művész alkotásaként.

A Területi Szervezet helyeztette el a MTESZ megyei Szerve
zetével közösen 1986-ban Szegeden Pávai Vájná Ferenc emlék
tábláját, 1989-ben Mindszenten Vígh Gyula  em léktábláját, és 
1990-ben D évény István  emléktábláját, a szegedi Vízügyi Em
lékhelyen.

Az 1991-ben a 39. működési évét befejező Területi Szervezet 
fennállásának teljes időszaka alatt fenn tud ta  tartani, hogy ha
vonta (a nyári hónapok kivételével) egy, néha két előadóülést 
vagy szakmai bem utatót rendezzen, am elynek látogatottsága 
mindig kielégítő — általában 20—30 fő — volt, de amelyeken 
olykor 50—60, sőt néha 150—200 résztvevő is megjelent. A ren
dezvények irán t m egnyilvánuló érdeklődés tehát rendszerint 
felülm últa a tagság vagy méginkább: a tárgykörben közvetlenül 
érdekelt helyi tagság létszámát. Ez azt m utatja, hogy a Területi 
Szervezet előtt m egtárgyalt kérdések a társadalom  szélesebb ré
tegeit is megmozgatták. Azt is meg kell említeni, hogy néhány 
országos rendezvény, vagy tudományos ülés anyaga a tudo
mányágban, vagy annak a gyakorlat szám ára is m aradandó je
lentőségű volt, így teljesség igénye nélkül hivatkozni lehet az 
1953-ban m egrendezett Tisza-csatornázási ankétra, az 1959. évi 
alföldi talajvízvitára, a fürdővárossá nyilvánítást szorgalmazó 
1962. és 1983. évi megnyilvánulásokra, az 1970. évi árvízi érté
kelésre, az 1879. évi szegedi árvízre emlékező ülésekre, az 1979. 
évi előrejelzési ankétra, vagy az 1982-ben m egrendezett három 
oldalú nemzetközi m egnyilvánulásra, vagy akár a legutóbbiak
ban m egrendezett szikes vízi bejárásokra, és az ott lefolytatott 
egyéni tapasztalatcserékre. Különösen D évény István  egykori 
elnöknek volt nagy érzéke arra, hogy a tárgyalandó tém ákat ki
válassza, vagy azok előadóit felkérje.

A Területi Szervezet a jövőben is azon fáradozik, hogy a 
hidrológiai tudom ány egységén belül, a társtudom ányok érdek
lődésének fenntartásával találjon megoldást a működési terület 
elméleti és gyakorlati vízügyi kérdéseiben, olyan színvonalon, 
amely a szaktudom ány fejlődését is elősegíti, ugyanakkor a 
köznapi problém ák m egoldására is képes lehet. Az elért ered
m ények eddig sem voltak hangzatosak, és várhatólag a jövőben 
sem lesznek azok. A folyamatos és lényegi tevékenység azonban 
fokozatosan és biztosan, téglánként építheti fel a hidrológiai tu 
domány és gyakorlat épületét.
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A Szegedi Területi Szervezet tagságának zöme az Alsótisza- 
vidéki Vízügyi Igazgatóság m unkatársa. Jelentős részt vállal a 
m unkából a Szegedi József A ttila Tudomány Egyetem földtani 
és földrajzi tanszékeinek szakem bergárdája, a Szegedi Vízmű
vek és Fürdők szakem bergárdája, a Közegészségügyi és J á r 
ványügyi Állomás Település- és Környezetegészségügyi Osztá
lyának szakemberei, a földtani, a mezőgazdasági vagy az olaj
ipari kutatás, a mezőgazdasági tervezés helyi szakemberei. De 
számos régi, ma m ár nyugdíjas szakember önzetlenül szintén 
előmozdítja a Területi Szervezet tudományos és társadalm i te
vékenységét. Ugyanígy: a fiatal szakemberek m unkába kapcso
lódása zökkenőmentesen, folyam atosan m egtörténik.
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SZOLNOKI TERÜLETI SZERVEZET

A M agyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Csoportja 1967-ben 
alakult. Az alakulás fő szem pontja a földrajzi tagozódás, vala
m int a helyi és megyei szakem berek egy szervezeten belüli ösz- 
szefogása. 1972-ben a Csoport Területi Szervezetté alakult, a 
taglétszám  ekkor elérte a 155 főt.
E lnökök: 
Hegedűs Lajos 
Nagy Illés 
Hegedűs Lajos

T itkárok:
1967— 1972 Polgár László 1967— 1970
1972— 1978 N ováky Béla 1970— 1971
1978—- Vajk Ödön 1971— 1985

Csillag Lajosné 1985— 1986
Tóthné Szőllősi Irén ’86— 1989 
Varjú Lajos 1989— 1990
Kovácsné Pék I. 1990—
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Taglétszám unk a következőképpen alakult:
Év 1967 1972 1977 1980 1985 1990
Fő 37 155 240 278 305 250

A taglétszám fejlődése dinam ikus volt 1985-ig, azóta lassú 
létszámcsökkenés mutatkozik.

A tagság sokrétű érdeklődése és szerteágazó szakismerete 
m ár korlátozta a m inden tagtársunkat egyaránt érdeklő rendez
vények szervezését ekkora létszám m ellett. Ezért célszerűnek 
látszott a sokirányú érdeklődést a Területi Szervezet keretében 
kisebb szakterületi bontásban is kielégíteni. Szervezetünk az 
Intéző Bizottság jóváhagyásával, tagtársaink határozata alapján 
három szakosztályt hozott létre 1984-ben. 1986-ban szakosztá
lyaink száma négyre emelkedett, a Vízépítőipari Szakosztály 
megalakulásával.

Jelenleg szervezetünk a Vízgazdálkodási Szakosztályra, a 
Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztályra, a Vízellátási Csa
tornázási Szakosztályra, a Vízépítőipari Szakosztályra, valam int 
a Vízépítés és Vízellátási, továbbá a Szennyvíz és Víztechnoló
giai szekciót magába foglaló Ifjúsági Csoportra tagozódik. Fo
lyam atban van a Környezetvédelmi Szakosztály megalakulása.

Tagságunk 94°/0-a  4 bázisvállalatunk — KÖTIVIZIG. KEVI- 
TERV, Tiszamenti Regionális Vízmű (TRV) és a Szolnok megyei 
Víz- és Csatornam ű Vállalat — tagjaiból tevődik össze, de van
nak tagjaink a különböző megyei, társadalm i és gazdasági szer
vezeteknél. Tagságunk közé tartozik még a Szolnoki Vízügyi 
Szakközépiskola keretében működő Szakközépiskolai Ifjúsági 
Csoport is.

A fő szakmai terü leteinket az alábbiakban határozhatjuk meg:
— vízgazdálkodás;
— mezőgazdasági vízgazdálkodás;
— vízellátás, csatornázás;
— szennyvíz- és víztechnológia;
— vízépítés.
Végzettség szerinti tagság összetétele: 65% felsőfokú, 25% 

középfokú és 10% alapfokú.
Rendezvényeinket többször szerveztük a MTESZ társegyesü

leteivel közösen, pl. a M agyar A grártudom ányi Egyesülettel, az 
Építőipari Tudományos Egyesülettel, a M agyar Urbanisztikai 
Társasággal, a Közlekedéstudományi Egyesülettel, az Energia- 
gazdálkodás Tudományos Egyesülettel, valam int az MHT köz
ponti szakosztályaival.
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Rendezvényeink alapját a területünkön jelentkező, kiem el
kedő szakmai kérdések m egvitatása jelentette, form ájaként a
nagyrendezvény, ankét, az előadóülés és a kerekasztal-m egbe- 
szélés alakult ki. Helyi érdeklődőkön kívül jelen voltak Buda
pesttől—Nyíregyházig és Szegedtől—Miskolcig terjedő területen  
dolgozó kollégáink előadóként és hallgatóként egyaránt. Az évi 
2—3 nagyrendezvényen és 20— 30 egyéb eseményen, m elyet 
Területi Szervezetünk rendezett, évente átlag 700 fő vett részt. 
Sok szakmánkbéli és más szakm ájú érdeklődőt ism ertethettünk 
meg a térség vízügyi gondjaival és eredményeivel.

A rendezvények közül kiemelést érdemel a M agyar Hidroló
giai Társaság 1988-ban Szolnokon m egrendezett küldöttközgyű
lése. Ekkor került felavatásra Sajó Elemér mellszobra Szolnokon 
a Vízügyi Igazgatóság épülete előtti téren.

Rendezvényeink legnépszerűbb form ái a tanulm ányutak vol
tak, melyekkel az országban elkezdett vízépítéseket kísérhettük 
figyelemmel, de ezek m ellett külföldre is látogattunk korszerű 
vízügyi létesítm ények és eljárások megismerésére. Itt m utatko
zott meg erőteljesen az a segítség, amit tagvállalatainktól ka
punk. A tanulm ányutak utazó létszám a az utóbbi öt évben el
érte  a 2000 főt.

Ütvonalaik a következők voltak:
— Fertő tó és környéke, sopronkőhidai szennyvíztisztító, 

Sopron város vízi létesítm ényei;
— Dunakiliti—Bős, alsó-Vágvölgye (folyami vízlépcsők és 

erőm űvek);
— Felső-Vág és Árva-völgye (vízlépcsők és erőművek);
— Bős—Dunakiliti építkezés, Pozsony, Győr, Pannonhalm a;
— Szombathely, Ikervár, Sárvár, Oberpullendorf (Felsőpulya) 

szennyvíztisztítómű, hulladékkezelőmű, vízierőmű.
Az Ifjúsági Csoport szervezésében hagyományosan m inden 

évben megrendezésre kerül a Kiskörei Vízlépcső és környéké
nek m egism ertetésére egy tanulm ányút.

A tanulm ányutak fedezése részben működési keretből, rész
ben részvételi díjból, illetve vállalati támogatásból történik.

Területi Szervezetünknél állandó m unkabizottságok nem m ű
ködnek, de egy-egy fontos feladat megoldására ideiglenes m un
kabizottságokat szervezünk. A M agyar Hidrológiai Társaság, a 
MTESZ és a megyei irányító szervezetek több tém ában kikérték 
vélem ényüket. Ezeket a tém ákat m unkabizottsági keretek  kö
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zött, vagy kerekasztal-m egbeszélések form ájában m egvitatva 
alakítottuk ki szervezetünk állásfoglalását, javaslatainkkal, vé
lem ényeinkkel, ajánlásainkkal segítettük a célok megvalósítását.

Ajánlásokat adunk többek között:
— a vízparti városok fejlesztéséhez;
— a komplex melioráció m egvalósításának Szolnok megyei 

tapasztalatairól;
— a hullám téri területek hasznosításának módjaihoz;
— a mezőgazdasági vízszolgáltatás időszerű feladatainak 

rendezéséhez;
— a Hortobágy—Berettyó Főcsatorna vízgazdálkodási és 

üzemelési kérdéseinek megoldásához;
— a vízszolgáltatással összefüggő energetikai problémák 

megszüntetéséhez.
Területi szervezetünk 1985-től vállal szerződéses m unkákat, 

kezdetben, évente 3—5 darabot, később évi 10— 15 db-ot 1985 és 
1991 között m integy 50 db tanulm ányt, tervet készítettünk, 
m eghaladva az 5 millió forint vállalási értéket.

1990-től lehetővé vált a területi szervezetek számára a saját 
bankszám la kezelés. Ezzel a lehetőséggel élve a Szolnoki Terü
leti Szervezet pénzügyeinek lebonyolításában elvált a MTESZ 
Megyei Szervezetétől, azóta önállóan gazdálkodik.

Területi Szervezetünknek önálló nemzetközi kapcsolatai n in
csenek, de elősegítjük a Társaság központi nemzetközi rendez
vényeit, valam int a MTESZ Szolnok megyei szervezetének, il
letve Szolnok város testvérvárosi kapcsolatait.

A központi rendezvényeinkhez a területünkön levő vízgaz
dálkodási létesítm ények bem utatásával, a látogatók fogadásának 
szervezésével járulunk hozzá. Számos küldöttség látogatta meg 
bázisüzemeink vízgazdálkodási létesítm ényeit, a Kiskörei Víz
lépcsőt és a  hatásterületén elhelyezkedő öntözőrendszereket, a 
meliorációs létesítm ényeket, az ipari és lakossági vízellátás lé
tesítm ényeit.

Em lítést érdemel, hogy Területi Szervezetünk szakemberei 
aktívan vesznek részt az MHT által szervezett tanulm ányutakon, 
illetve külföldi konferenciákon (Dunam enti Országok Előrejel
zési Konferenciái, Pozsony, osztrák Duna-szakasz vízlépcsőit 
bem utató tanulm ányút stb.).

Szervezetünk ifjúsági m unkája: A főiskolát, egyetem et frissen 
végzett, és terü letünkre kerülő vízügyi és más érdeklődő szak
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embereket bevonjuk a Társaság m unkájába. Figyelemmel kísér
jük szakmai fejlődésüket, s elősegítjük első szakmai eredm é
nyeik szélesebb körű ism ertetését és elism ertetését. Az ifjúsági 
m unka másik form ája a Szolnoki Vízügyi Szakközépiskola hall
gatóinak bevonása a Társaság m unkájába.

Fiataljaink országosan is kiemelkedő m unkát végeznek. A 
Szakközépiskolai Ifjúsági Csoport tagjai az évenként m eghir
dete tt Sajó E lem ér-pályázaton több kiemelkedő eredm ényt ér
tek el.

Tagjaink az országos értékeléseken is jelentős eredm ényeket 
érnek el. Például 1983-ban a Szolnokon m egtarto tt Vízügyi Ifjú 
sági Találkozón öt pályam unkáért adta át tagjainknak Kovács 
Antal állam titkár, az OVH elnöke a két első díjat, és átvehették 
a KISZ KB, valam int az OVH különdíját, 1986-ban szintén ha
sonlóan szép sikereket értek el ifjú szakembereink.

Fő célunk: társadalm i eszközökkel a vízgazdálkodás országos 
és területi céljainak megvalósítása.

Kiemelten kell foglalkozni a továbbiakban:
— a Kiskörei Vízlépcső hasznosításával. A meliorációs prog

ram  következetes végrehajtásával, összehangolásával és 
hatékony üzemeltetésével;

— a kommunális, üzemi és mezőgazdasági vízgazdálkodás 
költségtakarékos m egoldásával;

— a vízi környezet védelmével, ezen belül a szennyvíztisztí
tással és a belterületi vízrendezéssel;

-— a területünkön levő települések vízgazdálkodási kérdései
vel;

— a vízkárelhárítás hatékony megoldásaival (árvíz, belvíz, 
vízmin őség-védelem);

— a társasági tagok felkészültségének előmozdításával, szak
mai aktivitásával, vitafórum ok és tanulm ányutak szerve
zésével ;

— szorosan együtt kell m űködnünk a MTESZ társegyesüle
teivel, a határtudom ányok szakembereivel.

IRODALOM

Soltész M.: Beszámoló a  Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Csoportjának megalakulá
sáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1967. november, 89—90.
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VESZPRÉMI TERÜLETI SZERVEZET

Veszprém megye terü letén  az 1960-as évektől kezdődően voltak 
tagjai a M agyar Hidrológiai Társaságnak, de helyi csoport nem 
volt. A Szervezetnek, illetve a szakosztályoknak voltak tagjai. 
Ez a létszám 10— 15 főt te tt ki. Az 1986. évtől kezdődően ala
kult ki a KDT Területi Szervezeten belüli társasági m unka, 
előadóülések rendezésével. A Veszprémi Körzeti Csoport 1975. 
m ájusában alakult, a KDT Területi Szervezet csoportjaként. 
A Csoport tagjai a megye területén  dolgozó vízügyi szakembe
rekből: a Balatonfelvidéki és Pápakörnyéki V ízitársulat, a D u
nántúli Vízügyi Építő Vállalat, a Veszprém megyei Víz- és Csa
tornam ű Vállalat, a KDT Vízügyi Igazgatóság, a tanácsi szervek, 
a tervező vállalatok dolgozóiból szerveződtek. Az alakulás ide
jén: a KDT Területi Szervezet Veszprémi Körzeti Csoportja 
nevet viselte. Az induló létszám  45 fő volt.

A Csoport működése elsősorban előadóülések és szakmai ta
nulm ányutak szervezésére irányult. A tagság összetételének 
megfelelően az előadóülések fő témakörei:

— bányászattal összefüggő karsztvíz kiemelések, azok hatása 
a térség vízgazdálkodására;

— ivóvízellátási problém ák;
— szennyvízkezelési művek, és azok problémái;
— a Balaton vízminőségével összefüggő vízrendezési kérdések;
— vízfolyások rendezése és problémái;
— ipari vízgazdálkodás kérdései;
— hidrológiai kérdések, különös tekintettel a bányászatra és 

a térség geológiai felépítésére;
— meliorációs feladatok;
— kisvízfolyások rendezési kérdései, feladatai;
— környezetvédelmi feladatok.
A  felsorolt tém ákból évente egyikét előadóülést és szakmai 

tanulm ányutat tarto ttunk . Előadóink részben a tag jaink  sorából,
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részben felkért előadókból (VITUKI, Műszaki Egyetem, A grár
tudom ányi Egyetem, ALUTERV) kerültek ki.

Előadóüléseink látogatottsága kielégítő. Témától függően 25— 
90 fő között jelentek meg az egyes előadóüléseken.

Tagjaink országos rendezvényeken is többször szerepeltek.
Az 1985. októberi közgyűlésen a Körzeti Csoportból az MHT 

Veszprém megyei Területi Szervezete néven önálló szervezet 
alakult.

Taglétszám a megalakulás idején: 45 fő
1980-ban: 96 fő
1987-ben: 64 fő
1991-ben: 114 fő

E lnök: T itkárok :
Kaliczka László 1975— Vas Józsefné  1975— 1976

M usulin Béla 1976—1979
Stein Judit 1979— 1985
S tifter  Szabolcs 1985— 1991
Radács A ttila  1991—

Területi Szervezetünk a 70-es években kapcsolatot tarto tt a 
szlovákiai besztercebányai, illetve a lengyelországi czestochovai 
szervezettel.

Az 1980. évben részt vettünk a besztercebányai hasonló szer
vezet tudományos ülésszakán.

Az 1986. évben az NDK hallei szervezetével alakult ki a kap
csolat.

1987-től több esetben tarto ttunk  jogi tagvállalatainknál ’’kihe
lyezett üléseket” (Nitrokémia V., Papírgyár Balatoníűzfő, 
Bauxitbánya Váll. Tapolca).

Kiemelkedően nagy létszámú volt az 1990. évi Papírgyárnál, 
a Nitrokém ia Vállalatnál ta rto tt rendezvény, az 1991. évben az 
osztrák előadókkal rendezett hulladékelhelyezéssel kapcsolatos 
rendezvény.

Minden évben 44— 50 fős tanulm ányutat szerveztünk, részben 
hazánk területére, részben külföldre (Csehszlovákia, Ausztria). 
A tanulm ányutak jó hangulatúak voltak, segítséget adtak a 
tagjaink közötti baráti szellem erősítéséhez.

M űködésünk a la tt több esetben készítettünk társadalm i m un
kában vízellátási, vízrendezési terveket tanácsi, illetve önkor
m ányzati szerveknek.

Szervezetünk tagjai részt vállalnak az MHT központi szerve
zeteinek m unkájában is.
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A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG 
KÖZPONTI BIZOTTSÁGAI

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA

A Magyar Hidrológiai Társaság jogelődje, a Magyarhoni Föld
tani Társulat Hidrológiai Szakosztálya 1921-ben határozta el 
önálló tudományos folyóirat, a Hidrológiai Közlöny kiadását. 
Különböző nehézségek m iatt az első évfolyam csak 1928-ban 
jelent meg. 1928-ban az 1921— 1926. éveket magukban foglaló 
I—VI. kötetek jelentek meg. 1929-ben adták ki a VII. és VIII. 
kötetet, s 1930-tól kezdve 1944-ig folyamatosan, évente jelenik 
meg a IX—XXIII. kötet. 1944-ben a XXIV. kötetnek már csak 
az első része jelenhetett meg. A kötet második részét, majd az 
1945. évet tartalmazó XXV. kötetet a Magyar Hidrológiai Tár
saság m ár csak fennállásának 50 éves jubileumán, 1967-ben 
tudta utólag kiadni. Az 1946. évi XXVI. kötet viszont még 1947- 
ben napvilágot látott.

1947-ig a folyóirat könyv alakú kis form átum ban készült. 
1947 óta füzetszerű, kéthasábos szedésű, nagy formátumú a 
Hidrológiai Közlöny. 1947-ben a XXVII. kötet három füzetben 
jelent meg. 1948-ban a XXVIII. kötetnek csak az 1—4. össze
vont száma került ki a nyomdából, m ert a továbbiakban nem 
volt kiadó, nyomda és papír. 1949-ben megalakult a Magyar 
Hidrológiai Társaság, s a Közlöny XXIX. kötete hat kettős 
számban rendben m egjelenhetett. 1950-ben a XXX. kötet ugyan
csak hat kettős számban jelent meg. 1951-ben a Közlöny meg
jelenése szünetelt. A hiányzó, XXXI. kötetet csak 1971-ben si
került pótlólag kiadatni. 1952-ben újra megindulhatott a folyó
irat, és megjelent a XXXII. kötet hat kettős számban. 1953-tól 
1955-ig évente hat-hat kettős szám, 1956-ban öt kettős szám, 
1957-ben négy összevont szám jelent meg. 1958-tól 1963-ig 
évente hat-hat kettős szám után 1964-től sikerült a lapot folya
matosan, havonta megjelentetni.

1964-től az 1983. év végéig tart a folyóirat aranykora. Ez a 
húsz évfolyam mindegyike 12 lapszámmal havonkénti megjele
nést te tt lehetővé. A gazdasági nehézségek m iatt 1984-től áttért
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a lap a kéthavonkénti megjelenésre, és évi 576 oldal terjedelmét 
384 oldalra csökkentette.

A H i d r o l ó g i a i  K ö z l ö n y  kiadásában a fennállás eddigi 72 éve 
alatt tehát sok nehézséggel kellett megküzdeni. Gyakran szer
kesztőinek időt és anyagiakat nem kímélő áldozatkészsége árán 
lehetett csak fenntartani a lapot. A lap fenntartásáért a hosszú 
évtizedek alatt talán a legtöbbet V i t á l i s  S á n d o r ,  a Magyar Hid
rológiai Társaság több évtizeden át megválasztott elnöke tette, 
de kiemelést kíván S c h a f a r z i k  F e r e n c ,  V e n d l  A l a d á r ,  Z e l l e r  
T i b o r ,  P a p p  F e r e n c ,  S a l a m i n  P á l ,  K o v á c s  G y ö r g y ,  B é k é s i  J á n o s ,  
R ó n a i  A n d r á s ,  ö l l ö s  G é z a ,  S z ő l l ő s i - N a g y  A n d r á s  é s  V á g á s  I s t v á n  
szerkesztői vagy szerkesztőbizottsági tevékenysége is.

A lapterjesztés kezdetben döntően csak a társasági tagságra, 
a támogató szervekre, és egyes külföldi cserepéldánytársakra 
terjedt ki. 1949-ig a Hidrológiai Társaság tagsága tagdíja fejé
ben ju thatott a laphoz. Az 50-es évektől a lapkiadás függetlene
dett a Társaságtól. Először 40, majd 60 Ft évi előfizetési díj 
mellett 600 példányt nyomtattak. Akkor még az előfizetők tú l
nyomó többsége (350—400 fő) egyéni előfizető volt. Az összes 
példányszám a 60-as évektől kezdve már 1200— 1300, az egyéni 
előfizetők száma azonban fokozatosan apad. 1965-ben még eléri 
a 200-at, 1980-ra m ár 100 alá esik Az évi előfizetési díj — 
amely hosszú időn át 108 Ft-on állott — 1986-ra elérte a 300 
Ft-ot. A nyomdai és a papírárak, valamint a terjesztési költsé
gek emelkedése miatt, amelyek a lap kiadási költségeinek 80%- 
át közelítik, a költségvetési hiány csak az egyesület dotációjából 
fedezhető.

1990-ben vált lehetővé, hogy a folyóirat eladási árát a rá 
fordítás szerint, szabadon állapíthassuk meg. Az évi előfizetési 
díj 960. majd 1200 Ft-ra emelése után a hiány m ár csak a ki
adás költségeinek egynegyedét teszi ki. A Társaság már csak 
egyéni előfizetőknek ad hozzájárulást.

Társaságunk és a Szerkesztő Bizottság a folyóirat körül kiala
kult értékes szerzőgárda alkotási lehetőségeit továbbra is igyek
szik fenntartani, akkor is, ha szakmai közvéleményünk ezeknek 
kevesebb figyelmet szentel, m int amennyit a megjelenő tanul
mányok elméleti és gyakorlati értéke megkívánhatna. A folyó
irat mindent megtesz, hogy anyagi alapjait a Társaság, vagy 
külső alapítványok segítségének minimális igénybevétele mellett 
biztosíthassa.
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A HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY SZERKESZTŐI:

Zeller Tibor (Schafarzik Ferenc közreműködésével) 1921
Zeller Tibor és Papp Ferenc (W eszelszky Gyula,

Vendl Aladár és Viczián Ede közreműködésével) 1929
Papp Ferenc (W eszelszky Gyula, Vendl Aladár és 

Viczián Ede közreműködésével) 1930
W eszelszky Gyula, Vendl Aladár, Viczián Ede,

Maros Imre, Papp Ferenc — idegen nyelvű 1930
W eszelszky Gyula, Vendl Aladár, Rohringer Sándor, 

Maros Imre, Papp Ferenc 1931-
W eszelszky Gyula, Vendl Aladár, Rohringer Sándor, 

Maros Imre, Takáts Tibor 1933
W eszelszky Gyula, Vendl Aladár, Rohringer Sándor,

Maros Imre, Takáts Tibor, Kerekes József 1934
W eszelszky Gyula, Vendl Aladár, Rohringer Sándor,

Maros Imre, Takáts Tibor, Kulhay Gyula 1935
W eszelszky Gyula, Vendl Aladár, Rohringer Sándor,

Maros Imre, Takáts Tibor 1936
Weszelszky Gyula, Vendl Aladár, Rohringer Sándor, 

Takáts Tibor 1937-
Horusitzky Henrik, Vendl Aladár, Rohringer Sándor, 

Takáts Tibor 1939-
Vendl Aladár, Papp Ferenc, Vígh Gyula,

Kőrössy László (1—6.) 1941-
Nemecz Ernő (7— 12.) 1942
Nemecz Ernő (1—6.) 1943
Vitális Sándor, Rehálc Ilona (7—12.) 1943
Vitális Sándor, Rehák Ilona (1—6.) 1944
Vitális Sándor (7— 12.) 1944
Vitális Sándor 1945
Vitális Sándor, Rehák Ilona 1946
Salamin Pál (1948-ban Mosonyi Emil 

közreműködésével) 1947-
Venkovits István  (felelős szerkesztő), Láng Sándor 

(szakszerkesztő) 1950
Vitális Sándor 1951

1928

1932

1938

■1940

1942

1949
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V e n k o v i t s  I s t v á n  (felelős szerkesztő), K o v á c s  G y ö r g y  
(szakszerkesztő) (1—2.) 1952

K o v á c s  G y ö r g y  (felelős szerkesztő), B é k é s i  J á n o s  
(szerkesztő) 1952 (3— 12.)— 1958

O l l ó s  G é z a  felelős, illetve főszerkesztő,
B é k é s i  J á n o s ,  V á g á s  I s t v á n  szerkesztők 1959— 1985

S z ö l l ó s i - N a g y  A n d r á s  főszerkesztő, B é k é s i  J á n o s  é s  
V á g á s  I s t v á n  szerkesztők 1986— 1989

V á g á s  I s t v á n  főszerkesztő, B é k é s i  J á n o s  szerkesztő 1990—

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKEI:

1956— 1960
1961—1968 
1969—1985
1986—

V i t á l i s  S á n d o r  

P a p p  F e r e n c  

R ó n a i  A n d r á s  
O l l ó s  G é z a

HIDROLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA

A H i d r o l ó g i a i  T á j é k o z t a t ó  első száma 1961 márciusában jelent 
meg, P a p p  F e r e n c  egyetemi tanár, Társaságunk akkori elnöké
nek kezdeményezésére.

A Tájékoztató célja, hogy kapcsolatot teremtsen az elmélet 
és a gyakorlat — a tudományos érdeklődésű, az államigazgatás
ban, az üzemelő vállalatoknál, a tervezőknél és a kivitelezőknél 
dolgozó tagtársak — között. A Tájékoztató megjelenéséhez 1961- 
ben az Országos Vízügyi Főigazgatóság nyújto tt segítséget, 1970- 
től pedig a FORRÁS .Vízgazdálkodási Egyesüléssel együtt adták 
ki.

1990-től a FORRÁS Vízgazdálkodási Egyesülés m ár nem tudta 
biztosítani az anyagi segítséget, így ettől a Társaság adja ki 
a kiadványt. Esetenként egyes szervek anyagilag tám ogatják a 
lap megjelenését, m elyet ezúton is köszönünk.

A kiadvány az elmúlt időszakban oly korban jelent meg, ami
kor a vízgazdálkodás fejlődése a társadalmi-gazdasági követel
ményeknek megfelelően nagymértékű volt, és főként az ivó- és 
ipari vízellátást, az öntözést szolgáló nagy művek, és a szenny
víztisztítás fejlődött. A vízgazdálkodással kapcsolatos m ennyi
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ségi igények minőségi követelményeket támasztottak, és a  víz, 
mely az előző időszakban szabad természeti forrás volt, egyre 
inkább a gazdálkodás tárgyává vált.

A H i d r o l ó g i a i  T á j é k o z t a t ó  az 1961— 1962. években évente há
romszor, 1963—1978 között évente egyszer, 1979— 1990 között 
évente kétszer, 1991-ben egyszer, 1992-ben kétszer jelent meg. 
A cikkek írása és a kiadvány szerkesztése teljes m értékben tá r
sadalmi m unkában történt. A felelős szerkesztő kezdettől V i t á l i s  
G y ö r g y ,  a Szerkesztő Bizottság elnöke 1974— 1977 között Á l l  
L a j o s  volt, 1978-tól K ö m y e i  L á s z l ó .  A Szerkesztő Bizottság tag
jai: a Magyar Hidrológiai Társaság főtitkára, az állandó köz
ponti bizottságok elnökei, a szakosztályok és a területi szerveze
tek által delegált egy-egy tagtárs, valamint (1989-ig) N é m e t h  
B e r t a l a n ,  a FORRÁS Vízgazdálkodási Egyesülés igazgatója.

Az 1990-es vezetőségválasztó közgyűlés óta az új Alapszabály 
szerint a Szerkesztő Bizottság tagjait a közgyűlés által választott 
szerkesztő bizottsági elnökön és a szerkesztőn kívül az Elnökség 
által felkért, jelenleg 20 fő szerkesztő bizottsági tag képviseli.

A Tájékoztató az elmúlt időszakban az anyagi lehetőségek, 
illetve a nyomdai kapacitás szerint több budapesti, illetve vidéki 
nyomdánál került kiadásra. Kezdetben a VITUKI Sokszorosító 
Üzeme, majd Dunaújváros, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szolnok 
után az 1974. évtől a VIZDOK Nyomda, 1984-től jogutódja, a 
Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat Nyomdája, 
1990-től jogutódja az AQUA Könyvkiadó és Nyomda Leány- 
vállalat Nyomdája (Budapest) készíti el a Tájékoztatót.

Társaságunk tagsága az elmúlt 30 év alatt 1000 főről 1982-ben 
5800 főre növekedett, míg a jelenlegi létszám 4700 fő. Közben 
megnőtt a Társaság tevékenysége, kibővültek a művelt szak
területek határai, új feladatok kerültek a kutatás, a tervezés, az 
építés és az üzemelés homlokterébe. Természetesen ezzel nőtt 
a szakinformáció iránti igény is. Budapesten új szakosztályok 
alakultak, területi szervezeteink száma ugrásszerűen gyarapo
dott, és az ország egészére kiterjedt, megalakultak az első kör
zeti csoportok, üzemi szervezetek. A Szerkesztő Bizottság fő 
feladatának tekintette, hogy a hét évtizedes m últra visszate
kintő, elsősorban elméleti cikkeket közlő H i d r o l ó g i a i  K ö z l ö n y  
mellett a kiadvány a szerzők az elméleti alapokon nyugvó gya
korlati m unkájukat rövid cikkekben közöljék, és ezek szolgálják 
a Társaság tagságának jó tájékoztatását.

A H i d r o l ó g i a i  T á j é k o z t a t ó  a meteorológia, a hidrológia, a hid
raulika, a vízföldtan, a limnológia, a vízkémia, a balneológia,
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a folyamszabályozás, az árvízvédelem, a lecsapolás, a vízrende
zés, az öntözés, az ivó- és ipari vízellátás, a víztisztítás, a csa
tornázás, a szennyvíztisztítás, a vízminőség-védelem, a vízgaz
dálkodás és a vízkészlet-gazdálkodás területén fejlődésében vizs
gálja az egyes szakmai kérdéseket.

A társasági élet m ellett — a lap terjedelem ben adott határo
kon belül — a magyar vízügy kiemelkedő történelmi személyi
ségeiről, és az elmúlt korok vízügyi történeti emlékeiről is meg
emlékezik. Érdemi tartalommal, de korlátozott számban közli a 
megjelent szakkönyvek ismertetését.

Közli az ifjúsági tagok munkáit, valam int a diplomaterv
pályázatok kivonatait.

A Hidrológiai Tájékoztatónak 1961. márciusától 1992. októbe
réig összesen 50 száma jelent meg, 3904 oldal terjedelemben, 
162 200 példányban.

A kiadvány korlátozott és meghatározott lapterjedelme évente 
átlag 40—50 cikk közlését teszi lehetővé, mely egyrészt azt je
lenti, hogy a Szerkesztő Bizottság mindig rendelkezik elegendő 
közlésre váró anyaggal, másrészt ez esetenként torlódást okoz, 
és így e közlésre váró anyag csak éves késéssel kerül nyomdába. 
A rendelkezésre álló nagy számú anyag leihetőséget biztosít 
arra, hogy a közölt anyag színvonala megfelelő legyen, illetve 
javuljon, és kielégítse a tagság és a Társaság vezetőségének kí
vánalmait. A Szerkesztő Bizottság tudja, hogy a kiadvány, mely 
valamennyi egyéni taghoz, és a jogi tagokhoz kerül, nem tudja 
hiánytalanul kielégíteni mindenki igényét, de az olvasók nagy 
része hasznos tájékoztatást kap, és szakmai alapanyagként tudja 
felhasználni a közölt cikkeket.

Az első húsz évfolyam (1961—1980) tartalomjegyzékét 1985- 
ben, az 1981— 1990. évekét 1991-ben tettük  közzé.

Reméljük, hogy a Hidrológiai Tájékoztató  a jövőben is elnyeri 
tagtársaink megbecsülését, rokonszenvét, és Társaságunkban, a 
Hidrológiai Közlöny mellett, ezután is széles körű tájékoztatója 
lesz a vízért vagy a víz kártételei ellen küzdő szakembereknek.

IRODALOM

Vitális Gy.: Beköszöntő. Hidrológiai Tájékoztató, 1961. március, 5.
Vitális Gy.: Az 50 éves Magyar Hidrológiai Társaság és a  Hidrológiai Tájékoztató. Hidro

lógiai Tájékoztató, 1967. május, 5.
Vitális Gy.: 100 éves a Földtani Közlöny, 50 éves a  Hidrológiai Közlöny és 10 éves o

Hidrológiai Tájékoztató. Hidrológiát Tájékoztató, 1970. június, 15—16.
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Kőmyei L .: 20 éves a Hidrológiai Tájékoztató. Hidrológiai Tájékoztató, 1980. április, 5.
Illés Gy.: 25 éves a Hidrológiai Tájékoztató. Hidrológiai Tájékoztató, 1985. 3.
Xörnyei L :  Beszámoló a Hidrológiai Tájékoztató Szerkesztő Bizottságának 1986— 87. évi 

munkájáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1989. április, 46—47. 
juhász J.: 30 éves o Hidrológiai Tájékoztató. Hidrológiai Tájékoztató, 1991. április, 5. 
Kőmyei L.: A Hidrológiai Tájékoztató 1988— 1990-ben megjelent számainak értékelése. H id

rológiai Tájékoztató, 1991. április, 76.
Vitális Gy.: 30 éve szerkesztem a Hidrológiai Tájékoztatót. Hidrológiai Tájékoztató, 1991. 

április, 81—84.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA

Az MHT a nemzetközi kapcsolatok ápolását és kiterjesztését 
már megalakulásakor (1949-ben) célul tűzte ki. Az akkor még 
csak 404 taggal működő Társaságban S a l a m i n  P á l  ’’Vízi tudo
mányos élet Franciaországban” és M o s o n y i  E m i l  ’’Skandinávia 
vízerői” címmel tartott beszámolót szaküléseken. A külföldi 
tudományos élet iránti érdeklődés, illetve a kapcsolattartási 
szándékot jelzi, hogy 1952-ben a Társaság hozzájárult a Nem
zetközi Hidrológiai és Meteorológiai kongresszus előkészítéséhez. 
Az 1957. december 7-i közgyűlésen az 1300 tagot számláló Tár
saság éves munkáját értékelő fórumon B ö z s ö n y  D é n e s  főtitkár 
a társasági tagok kiutazásairól szólva már Indiától, Európán ke
resztül Afrikáig sok országba ellátogató magyar kutatók utazá
sairól számolt be. Az 1959. évi záró közgyűlésen pedig a nem
zetközi együttműködés kérdése is szerepelt, hiszen a ki- és be
utazások jelentős száma a rendszeres kapcsolatok megvalósítá
sának a lehetőségét nyújtotta.

1959-ben pl. 83 tagtársunk utazott tanulmányutakra (csopor
tosan), konferenciákra, ahol előadásokat tartottak, illetve nem
zetközi szervezetekben végeztek munkát (limnológiai dunai 
munkaközösség, Nemzetközi Hidrológiai Szövetség).

A magyarországi eredmények iránt érdeklődő külföldi szak
emberek is egyre többen látogattak hazánkba. Az 1960-ban 
Budapesten rendezett Hidraulikai Konferencián 53 külföldi 
résztvevőt regisztráltak. Az ÖWW-tól a magyar—osztrák együtt
működési megállapodás előkészítésére hivatalos delegáció tett 
látogatást az akkor már 1400 tagot számláló Társaságnál. A 
nemzetközi kapcsolatok kiszélesedését jelzi az az adat is, amely 
szerint 1961-ben 201 külföldi intézménynek küldtük meg a 
H i d r o l ó g i a i  K ö z l ö n y t ,  amelyért csereanyagokat kaptunk.

A nemzetközi kapcsolatok bővítése miatt 1961-ben az Elnök
ség javaslatára megalakult az MHT Nemzetközi Kapcsolatok 
Bizottsága (NKB), amelynek feladata lett a külföldi kapcsolatok
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kézben tartása, és az Elnökség munkáját szolgáló javaslatok, 
vélemények kialakítása. Ekkortól választott a Társaság az NKB 
javaslatára külföldi tiszteleti tagokat, akik országukban a ma
gyar vízügyi tudomány és technika eredményeinek megismer
tetéséért nyerhették el ezt a címet. így pl. 1962-ben lett tiszte
leti tag L. J. T i s o n  professzor Franciaországból, a Nemzetközi 
Hidrológiai Szövetség főtitkára; S. K o l u p a i l a ,  a Notre Dame-i 
Egyetem professzora, J u l i u s  K a r  professzor, az österreichische 
Wasserwirtschaft főszerkesztője, majd S z e r g e j  L e l i a v s z k i j ,  a 
kairói Egyetem Öntözési Tanszékének professzora.

A Társaság élénk nemzetközi kapcsolatait jelzi az 1961-ben 
rendezett hazai nemzetközi rendezvény is, a vízminőségi kong
resszus, amelynek sok külföldi résztvevője volt (54 fő). A ma
gyar szakértők ugyancsak széles körű tevékenységet fejtettek ki 
külföldi konferenciákon tartott előadásaikkal (USA, NDK, 
Ausztria, Lengyelország), illetve külföldi csoportos tanulmány
utakon való részvétellel. Ezt a tevékenységet néhány tagtársunk 
külföldi intézmények által való elismerése is jelzi. így N é m e t h  
E n d r e  professzor és L á s z l ó f f y  W o l d e m á r  professzor a londoni 
Tudományos Akadémia levelező tagja lett. S e b e s t y é n  O l g á t  a 
SIL alelnökévé, B o g á r d i  J á n o s t  a WMO Európai Hidrológiai 
Munkacsoportja elnökévé, S z e s z t a y  K á r o l y t  a Nemzetközi Hid
rológiai Szövetség Felszíni Vizek Szakosztályának elnökévé vá
lasztották. U b e l l  K á r o l y t  ugyanebben a Szövetségben pedig a 
Bibliográfiai Bizottság elnökévé választották. Az NKB-nak már 
ekkor feladataként határozta meg L á s z l ó f f y  W o l d e m á r ,  a Bizott
ság elnöke a külföldi társegyesületek és nemzetközi szövetségek 
munkájának figyelemmel kísérését, amely feladat mind a mai 
napig időszerű célja lehet az NKB-nak.

Az 1965— 1968-as években a vízgazdálkodás önálló ágazattá 
való válása idején a Magyar Hidrológiai Társaságot ugyancsak 
élénk nemzetközi kapcsolatok jellemzik. 1965-ben az MHT-nak 
már 20 külföldi tiszteleti tagja van, évente 70—100 tagtárs uta
zik külföldre, államközi megállapodások jönnek létre a határ 
menti kapcsolatokról, amelyeknek következtében a szomszédos 
országokba irányuló csoportos szakmai tanulmányútakat szer
vezett a Társaság.

Az 1968. évi vezetőségválasztó közgyűlés a Nemzetközi Kap
csolatok Bizottságát, L á s z l ó f f y  W o l d e m á r  elnöksége mellett, há
rom tagra ( C s e u z  L á s z l ó ,  E r d é l y i  M i h á l y  és K ö r n y e i  L á s z ló ) ,  
majd 1971-ben négy tagra ( S z a l a y  M i k l ó s  belépésével) bővítette. 
Megállapították, hogy a szakembercsere a MTESZ és a szocia
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lista országok társszervezete között folytatódott, és jól szolgálta 
a nemzetközi kapcsolatok ápolását. Nyugati cégek bemutatóinak 
szervezésében, és a magyar vízügyi eredmények bemutatására 
külföldön (Irán, Jugoszlávia, Franciaország) magyar műszaki 
hetek kiállításainak szervezésében vett részt a Társaság.

A nemzetközi szervezetekben való társasági közreműködés 
bővült. Az 1967-ben alakult CIGR MNB-nek három vezetőségi 
tagja T ó t h  M i h á l y .  S z a l a i  G y ö r g y  és O r o s z l á n y  I s t v á n  Társasá
gunknak aktív tagjai voltak.

Az MHT-nek a CIGR-ben való tevékenységét nemzetközi 
konferenciák szervezése fémjelzi (”A mezőgazdasági vízgazdál
kodás színvonala és az arra ható tényezők komplett vizsgálata”, 
1968 Budapest, valamint az ’’Öntözővíz egyenlőtlenségéből fa
kadó károk”. 1969 Budapest című konferenciák). Bővült a kül
földi tiszteleti tagok köre (1971-re 36 fő), és a kapcsolattartás 
új formájaként négy külföldi levelező tagja is lett a Társaság
nak.

Az NKB feladatköre 1971-ben olyan volt, hogy az a jelenben 
is élő feladatokat tartalmazott. Az akkor 3146 fős MHT nemzet
közi kapcsolatainak formája kiterjedt

— a szomszédos és szocialista országok testvérszervezeteivel 
való kapcsolatok ápolására (osztrák, jugoszláv, NDK, 
bolgár).

— külföldi előadók részvételével rendezett ankétok szerve
zésére,

— külföldi, illetve vízügyi szervezetek munkájában való rész
vételre (SITH, SIL. CIGR. ICID),

— külföldi rendezvényeken, tanulmányutakon szerzett ta
pasztalatokról beszámolók szervezésére,

— folyóirat- és kiadványcserére,
— csoportos tanulmányutak szervezésére, és
— külföldi tiszteleti tagokra vonatkozó javaslatok megtéte

lére.
E formai keretek között 1971—1973-ig igen élénk nemzetközi 

információcsere zajlott. 1972-vel magyar kezdeményezésre meg
indult a szocialista országok vízügyi egyesületei vezetőinek ta
nácskozássorozata, amelyen azóta is kétévenként az elnökök 
és főtitkárok tárgyalják meg a testvérszervezetek együttműkö
désének időszerű kérdéseit.
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Három év alatt a szakosztályok 15 nemzetközi részvételű ren
dezvényen vitatták meg a szennyvíztisztítás, a hidrológia, a híg
trágya-hasznosítás, a területi vízgazdálkodás, a felszíni víztisz
títás, a vízgazdálkodás-tervezés időszerű kérdéseit. Sikeresen 
bonyolódtak a csoportos tanulmányutak Jugoszlávia, Csehszlo
vákia, Bulgária szakmai érdekességeinek meglátogatására. Foly
tatódott tagtársaink külföldi konferenciákon való részvétele és 
a nemzetközi szervezetekben való közreműködése (pl. ICID, 
CIGR, SIL).

A nemzetközi munka kiszélesítését jelzi az 1974-ben megvá
lasztott új Bizottság is, amelynek az elnöke (V. N a g y  I m r e ) ,  a 
titkára ( V e r m e s  M i k l ó s )  és négy tagja ( K r e m p e l s  T i b o r ,  L á s z 
l ó )  f y  W o l d e m á r ,  S t a r o s o l s z k y  Ö d ö n  és S z a l a y  M i k l ó s )  került 
megválasztásra. A kialakult jó gyakorlatot folytatva és fejleszt
ve, eredményes a testvéregyesületekkel közös konferenciák 
(Vízellátás, Várna, 1974, Fürdőkultúra, Urbanizáció, Budapest, 
1976) jelzik az eredményes nemzetközi munkát.

Az ÖWWV-val való eredményes kapcsolatot jelezte az elő
adók kölcsönös cseréje, szakmai tanulmányutak előkészítése és 
támogatása. A nemzetközi szervezetekkel való társasági kapcso
lataink azzal erősödtek, hogy a SIL és a SITH lehetővé tette, 
hogy magyar szakemberek vegyenek részt a Szövetség munká
jában (forint-tagdíjfizetés mellett), bővült a magyar részvétel 
az IWSA munkájában is. Tanulmányutakon jártak tagtársaink 
(3 év alatt 477 fő) Ausztriában, Szibériában és Romániában, il
letve Csehszlovákiában vízierőművek, gyógyfürdők, szennyvíz
tisztító-telepek, tározók tanulmányozása céljából.

Az 1977. évi vezetőségválasztó közgyűlés által megválasztott 
új bizottság az alábbi összetételben kezdte meg a munkát. 
Elnök: G o d a  L á s z l ó ,  titkár: S z a l a y  M i k l ó s ,  tagok: K r e m p e l s  
T i b o r ,  P a t a k i  N á n d o r ; S z v e t n i k  A n t a l ,  S t a r o s o l s z k y  Ö d ö n .

Az 1978—80-ig terjedő időszakban is folytatódtak a nagy si
kerű tanulmányutak Szibériába, Jugoszláviába, Bulgáriába, 
Csehszlovákiába (200-nál több résztvevővel). Évente 15—20 szak
ember vett részt és tartott előadást konferenciákon (szocialista 
országokban) és az osztrák cserekapcsolat terhére történtek ki- 
és beutazások évente 5— 5 fő részvételével. Folytatódott a nem
zetközi szervezetekben tagjaink tevékenysége és külön hang
súlyt kapott az évente szaporodó tiszteleti tagokkal való kap
csolatok ápolása. Rendszeres volt a kiadványcsere is.

Az időszakot lezáró és az új ciklust nyitó, 1980-ban tartott 
vezetőségválasztó közgyűlés által megválasztott bizottság (NKB)
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létszáma 5 főre csökkent, melynek elnöke maradt G o d a  L á s z l ó ,  
titkára lett C s e k ő  G é z a ,  s  a Bizottság tagjai S t a r o s o l s z k y  Ö d ö n ,  
V a l l ó  S á n d o r  és Z á k o n y i  J á n o s  maradtak, illetve kerültek meg
választásra.

Az 1985-ig terjedő időszakot a nemzetközi munka szervezett
ségének javulása jellemezte. Együttműködési szerződést kötött 
az MHT a holland testvérszervezettel, amelynek révén magyar 
szakemberek vehettek részt a cserekapcsolat terhére a hollan
diai rendezvényeken, illetve tanulmányutakon. Noha a csere- 
tanulmányutak lehetősége csökkent, mégis eredményes utakat 
bonyolított le a Társaság Ausztriában, Olaszországban, Francia- 
országban, és néhány szocialista országban. Rendezvényeinkre 
rendszeresen érkeztek külföldi előadók, sőt a hivatalos úton 
Magyarországra látogatók — köztük — tiszteleti tagjaink is — 
számos előadást tartottak az MHT fórumain. Eredményesek vol
tak a magyarországi csoportos tanulmányutak, amelyeket a 
szakosztályok szervezéssel és lebonyolítással segítettek. Rend
szeressé váltak a tanulmányúti tapasztalatok, illetve a konferen
ciákon szerzett tapasztalatokról szóló beszámolók, publikációk.

Az 1985. utáni időszakot (elnök C s e k ő  G é z a ,  titkár A b a f f y n é  
B o t h á r  A n n a )  a gazdasági helyzet romlása következtében érthe
tően bizonyos visszaesés jellemezte. Ennek ellenére a Társaság 
egyes területeken tovább bővítette vagy fenntartotta kapcsola
tait. pl. a területi szervek igyekeztek közvetlen kapcsolatot te
remteni a határ túloldalán működő testvérszervezetekkel, ven
dégelőadók (pl. tiszteleti tagok) tartottak előadásokat, a vándor- 
gyűléseken tárgyalták a kapcsolatfejlesztést, tanulmányutakat 
szerveztek.

A Társaság tisztújítása során 1990-ben a NKB új elnöke 
S t a r o s o l s z k y  Ö d ö n ,  titkára újból A b a f f y n é  B o t h á r  A n n a  lett.

A társadalmi-politikai átalakulás élénkítőleg hatott a nyugati 
kapcsolatokra. Számos országból érkeztek küldöttek, akik a kap
csolatok erősítésére tettek javaslatokat. így pl. 1990 nyarán ke
rült sor az Amerikai Hidrológiai Intézettel közös amerikai— 
magyar környezeti hidrológia és hidrogeológia konferenciára, 
amelyen kereken 50 előadás hangzott el. A Társaság kapcsolatba 
lépett az új Brit Hidrológiai Társasággal, a német Gáz és Víz 
Egyesülettel. Az izraeli kapcsolatok kölcsönös látogatásokkal 
kezdődtek.

Az NKB komoly előrehaladásként könyveli el, hogy a Társa
ság alapszabályát megváltoztatták és a Társaság megnyitotta a 
rendes tagságot a külföldi állampolgárok előtt, akik eddig csak
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tiszteleti tagok lehettek. A korlátozás megszűnése révén első
sorban a szomszédos országokból remélhetünk tagságot.

Az NKB kötelezettséget érzett arra, hogy a nem kormányzati 
nemzetközi szervek magyar nemzeti bizottságaival kapcsolatot 
tartson és ezért az összes vízzel foglalkozó nemzeti egyesület 
képviselőivel 1991-ben koordinációs értekezletet hívott össze. 
Ezen az érdekelt szaktárcák nemzetközi főosztályai is képvisel
tették magukat.

Az NKB tervei között szerepel több rendezvény, illetve egyes 
hazánkban sorra Kerülő nemzetközi rendezvények támogatása, 
a külföldi társszervezetekkel való kapcsolattartás és együttmű
ködés, különös tekintettel kiadványok cseréjére és egymás ren
dezvényein való részvételre. Kiemelten kívánjuk kezelni a Duna 
és Tisza vízgyűjtőterületén fekvő országok társintézményeivel 
folytatandó együttműködést, amely révén az állami szervek 
együttműködése kiegészíthető, illetve támogatható.

Az NKB elnökei és titkárai:

Elnökök:
L á s z l ó f f y  W. 
V. N a g y  I m r e  
G o d a  L á s z ló

1964— 1974
1974— 1977
1977— 1985
1985— 1990C s e k ő  G é z a  

S t a r o s o l s z k y  Ö d ö n  1990—

Titkárok:

V e r m e s  M i k l ó s  1974—1977
S z a l a y  M i k l ó s  1977—1978
C s e k ő  G é z a  1978—1985
A b a f f y n é  B o t h á r A .  1985—

IRODALOM

Szőnyi É.: Összefoglaló tagtársaink 1964. és 1965. évi külföldi útjáról és o külföldi szak
emberek beutazásáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1966. június, 155̂ —156.

Szőnyi é. : összefoglaló tagtársaink 1966. évi külföldi útjairól és külföldi szakemberek be
utazásáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1967. május, 125.

— összefoglaló tagtársaink 1967. évi külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásáról. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1968. június, 133.

— összefoglaló tagtársaink 1968. évi külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásáról. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1969. június, 151.

— Összefoglaló tagtársaink 1969. évi külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásáról. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1970. június, 188— 189.

— összefoglaló tagtársaink 1970., 1971. és 1972. évi külföldi útjairól és külföldi szakembe
rek beutazásáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1973. 122—123.

— összefoglaló tagtársaink 1973. évi külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásáról. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1974. 87—88.

— összefoglaló togtársaink 1974. évi külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásáról. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1975. 121 — 122.

Csekő G.: összefoglalás togtársaink külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásairól 
(1975— 1979). Hidrológiai Tájékoztató, 1982. október, 23— 28.

Csekő G.: Beszámoló tagtársaink külföldi útjairól és külföldi szakemberek látogatásáról 
(1980— 1985). Hidrológiai Tájékoztató, 1987. április, 36— 40.

Abaffyné Bothár A. — Csekő G.: A Magyar Hidrológiai Társaság nemzetközi tevékenysége 
1986—:87-ben. Hidrológiai Tájékoztató, 1989. április, 45—46.

Csekő G .: összefoglaló tagtársaink külföldi útjairól és külföldi szakemberek beutazásáról 
(1980— 1991). Hidrológiai Tájékoztató, 1992 április. 52— 54.
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OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Az O k t a t á s i  B i z o t t s á g o t  a Társaság közgyűlésének javaslatára 
az Elnökség alapította, mert a vízügyi szakképzés fejlesztési 
igényei szükségessé tették a Társaság kezdeményezéseit és mun
káját e téren.

A Bizottság tevékenységét elsősorban az akkori, és a fejlődő 
igények formálták, igazodva a Társaság adottságaihoz. A tevé
kenység fő fejezetei a következők:

— a vízügyi szakembernevelés igényeinek feltárása,
— az iskolai szakemberképzés tartalmi fejlesztése és eredmé

nyeinek értékelése,
— a tanfolyami szakemberképzés tartalmi fejlesztése és ered

ményeinek értékelése,
— egyes szakembercsoportok szakmastruktúrájának elemzése 

és következtetések a struktúra fejlesztésére,
— a képzést érintő pályázatok kiírása és eredményeik érté

kelése,
— tanfolyamok, valamint kül- és belföldi tapasztalatcserék 

szervezése.
A Bizottság elnökét és titkárát a Társaság közgyűlése válasz

totta meg, tagjait kezdetben a Bizottság elnöke, később az El
nökség kérte fel a vezetőségválasztó közgyűlések közötti idő
szakra. A tagok létszáma 5— 21 fő között váltakozott. A tagok 
sorában hivatásos szakoktatók, valamint a gyakorlat tekintélyes 
képviselői találhatók. A Bizottság tagjait 1990-től a Szakosztá
lyok delegálják.

Elnökök: Titkárok:
S z a b l y a  F e r e n c  
S z a b l y a  F e r e n c  

S z a b l y a  F e r e n c  

W i s n o v s z k y  I v á n  

D u l o v i c s  D e z s ő n é

J u h á s z  J ó z s e f  

W i s n o v s z k y  I v á n  

S a l a m i n  A n d r á s  

G i l y é n  E l e m é m é

1968— 1971
1971—1974
1974—1977
1977— 1990
1990—

A Bizottság számos esetben tartott kibővített és kihelyezett 
ülést. Utóbbiaknak helyszíne többnyire valamilyen vízügyi ok
tatási létesítmény székhelye volt.

A B i z o t t s á g  m u n k a m ó d s z e r e :  szakértők felkérésével egy-egy 
tárgykör mélyreható elemzése, a tárgyban különösen érintett
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szakosztályok képviselőinek, más érdekelteknek, és a Bizottság 
tagjainak jelenlétében. Minden esetben a vitát követően emlé
keztető készül, amelyek ajánlás jellegű megállapításokat rögzí
tenek. Ezek az ajánlások közvetlenül vagy a Társaság elnökének 
útján jutnak el az ajánlás megvalósításáért felelős személyekhez 
vagy szervekhez.

A Bizottság 1982-ben szervezett nagyrendezvényt, a  v í z e l l á 
tá s i  é s  c s a t o r n á z á s i  s z a k o k t a t á s  h a z a i  f e j l e s z t é s é r ő l ,  több külföldi 
vendégoktató részvételével. Ennek a nagyrendezvénynek az 
adott időszerűséget, hogy a hetvenes években igen fellendült 
szakterületi fejlesztés, és a szakirányú oktatási háttér között 
nem volt megnyugtató egyensúly. A nagyrendezvény élesen vi
lágított hazánk elmaradásaira e téren. Azóta az OVH félüzemi 
gyakorlócsarnokot adott át Baján a szakirányú gyakorlati okta
táshoz, a Vízgazdálkodási Intézet részére. Üj víztechnológiai 
iskola kezdte meg működését Kazincbarcikán. Megindult a víz
ellátási és csatornázási művezetőképzés, a vízellátási és csator
názási és közműfenntartási szaküzemmérnök-képzés, a közmű
építő szakmémökképzés, csak a legfontosabb eredményeket 
számba véve.

A Bizottság az alapítást követő időben jelentős szerepet vál
lalt az iskolai szakoktatás hézagait kitöltő képzés szervezésében. 
Különösen jelentős volt a hazánkban újdonság, a csatomabúvár- 
képzés, amelynek kezdeményezője a Bizottság akkori elnöke 
volt.

A Bizottság működésének első éveiben néhány nagy jelentő
ségű létesítmény fejlesztési tervének bírálatát szervezte meg.

Az oktatás-tartalmi fejlesztés igen sokrétű feladatot adott a 
Bizottságnak. Ezeknek jelentős része tanterwéleményezéssel 
zárult. Számos esetben azonban nemcsak tantervet, hanem gya
korlati felszereltséget is tett mikroszkóp alá a Bizottság. E téren 
különösen az iskolalátogatások voltak eredményesek.

Az oktatástartalmi koncepciók kidolgozása igen nagy jelentő
ségű volt a m é r n ö k - k ö z g a z d a s á g i  t o v á b b k é p z é s  számára a Tár
saság Közgazdasági Szakosztályának közreműködésével, mely
nek eredményei a 80-as években már érzékelhetők.

Koncepcionális tartalmi fejlesztést kezdeményezett a Bizott
ság a z  a u t o m a t i z á l t  v í z r e n d s z e r e k  k e z e l ő  s z a k e m b e r e i n e k  t o 
v á b b k é p z é s é r e .  Ez is több éves oktatás-fejlesztési munkát indí
tott el, melynek részeredményeit már hasznosítják az iskolai és 
tanfolyami képzésekben egyaránt.
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A Bizottság s z a k e m b e r s t r u k t ú r a - e l e m z é s e i  ugyancsak jelentő
sen segítették a vízügyi oktatás fejlesztését. A struktúra-elemzés 
a dinamikusan fejlődő vízellátás és csatornázás szakembercso
portra és a társulatok szakembereinek csoportjára terjedt ki. 
Mindkét elemzést ajánlások tették teljessé. Az elemző munkákat 
rendre segítették a modellként kiválasztott vállalatok, intézmé
nyek vezetőinek részelemzései.

1976 előtt több vízellátási és csatornázási továbbképző tanfo
lyamot szervezett a Bizottság. Az ezt követő időszakban a Tár
saság viszonylag kevés szakmai tanfolyam szervezését vállalta, 
mert a vízügyi szervezet tanfolyami oktatási szervezőközpontot 
üzemeltet 1976 óta. Néhány interdiszciplináris témakörben még
is eredményes volt a Társaság tanfolyamszervező munkája. Ezek 
a területek: a számítástechnika, a fürdőüzemeltetés és egyéb 
határterületek.

Napjainkban az önkormányzatok szakemberigényének elem
zésével és munkájuk segítésével foglalkozik az Oktatási Bizott
ság.

Igen jelentős a Bizottság szerepe a Társaság D i p l o m a t e r v  P á 
l y á z a t á n a k  szervezésében és lebonyolításában. Eredetileg ez a 
munka külön bizottságra hárult, az utóbbi években azonban ezt 
a szervezést az oktatási és az ifjúsági bizottságok vették át, és 
a szakosztályokkal együtt valósították meg. A pályázatértékelő 
munkában iránymutató volt a 70-es évek elején L á s z l ó f f y  Wol- 
d e m á r  professzor működése. A pályázat kezdettől fogva jelentős 
szerepet töltött be a fiatal szakemberek társaságitag-toborzásá- 
ban, és a társasági életbe illeszkedésében. A 80-as évektől a pá
lyázat nyertesei cikk vagy előadás formájában bemutatják dip
lomamunkájukat.

Űj abban a Diplomaterv Pályázat ünnepélyes eredményhirde
tését az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán a díjazott pályázatok 
nyilvános kiállításával kötjük össze. 1990-től a Diplomaterv 
Bíráló Bizottság elnöke: W i s n o v s z k y  I v á n .

Ügy véljük, hogy a Társaság Oktatási Bizottsága jelentősen 
járul hozzá a vízügyi szakoktatás fejlesztéséhez társadalmi hát
térmunkájával.

Az Oktatási Bizottság elnöke a Társaság képviselője a MTESZ 
Központi Oktatási Bizottságában. Ezt a feladatot rendre elvé
gezték az elnökök, számos esetben elismerést szerezve a Társa
ságnak.

IRODALOM
Wisnovszky I.: Az Oktatási Bizottság 1975. évi munkájáról. Hidrológiai Tájékoztató, 1976. 85.
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IFJÚSÁGI TANÁCS

A Magyar Hidrológiai Társaság mindenkor fontos feladatának 
tekintette a fiatal szakemberek bevonását a szakmai közéletbe. 
Az 1950-es években szerveződtek, főként egyetemistákból az 
első ifjúsági bizottságok. Ezek összefogása, és egyben a fiatalok
kal való szorosabb kapcsolattartás igénye hívta életre 1965-ben 
az Ifjúsági Csoportot.

Az Ifjúsági Csoportból alakult a Társaság közgyűlésén válasz
tott háromfős vezetőséggel működő Ifjúsági Tanács (IT) 1974- 
ben.

Az Ifjúsági Tanács feladata a Társaság keretében művelt 
szakágak területén dolgozó fiatalok szakmai fejlődésének előse
gítése és érdekképviselete.

Az Ifjúsági Tanácsnak tagja minden 35 évesnél nem idősebb 
tagtársunk, továbbá a Társaság jogi tag vállalatainál dolgozó 
fiatal szakember, vagy vízügyi szakképzésben részt vevő tanuló, 
ha tagja a Magyar Hidrológiai Társaságnak.

A fiatalok szélesebb körű bevonása, és így a hatékonyabb 
munka- és kapcsolattartás volt a cél, amikor 1980-ban a koráb
ban háromtagú vezetőséget kibővítették. Az Ifjúsági Tanács el
nökét és titkárát a közgyűlés választja, vezetőségi tagjait a szak
osztályok és a területi szervezetek vezetősége delegálja 1980 óta.

Az Ifjúsági Tanács közgyűlésen választott eddigi vezetői: 
Vezetőségi tagok:
B ö r z s ö n y i  A n d r á s ,  D e m e t e r  P é t e m é ,  K o n t u r  I s t v á n  1974— 1977 
B a k o n y i  R é k a ,  B ö r z s ö n y i  A n d r á s ,  J u h á s z  J ó z s e f  1977— 1980

Elnökök: Titkárok:
J u h á s z  J ó z s e f  

B ú z á s  Z s u z s a n n a  
S i m ó  T i b o r  

O e l b e r g  G u s z t á v

1980— 1985
1985— 1990
1990— 1991
1991—

B ú z á s  Z s u z s a n n a  1980— 1985 
J u h á s z  J ó z s e f  1985— 1990
W e r n e r  J á n o s  1990—

Amíg egy oktatási intézmény, vagy egy munkahely hatásköre 
csak a fiatalok egy adott csoportjára terjed ki, addig az Ifjúsági 
Tanács feladata, hogy a vízügy egészét érintően tevékenykedjen.

A reánk háruló feladatokat — sajátos helyzetünkből fakadóan 
— új kezdeményezésekkel, és a Társaság elnökségének haté
kony, aktív támogatásával igyekeztünk, illetve igyekszünk meg
oldani.
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Kezdeményezéseink közül legnagyobb hagyománnyal az 1967 
óta kétévente megrendezett Ifjúsági Napok néven ismeretes 
szakmai rendezvény rendelkezik.

1980— 1984 között Vízügyi Számítástechnikai Továbbképzés 
címen évente egy-egy tanfolyamot szerveztünk, sorrendben 
Budapesten, Szentendrén, Baján és újra Budapesten.

A számítástechnika mint téma kiválasztásának helyességét, és 
az ez irányban megmutatkozó igényt mutatja az is, hogy mint
egy 180 fő figyelte két napon keresztül a színvonalas előadáso
kat. A második tanfolyamra Szentendrén került sor, a harma
diknak a Bajai Főiskola adott otthont. E harmadik tanfolyamot 
Fortran nyelvtanfolyammal kötöttük egybe. A negyediket két 
témakörben ismét Budapesten tartottuk. Az egyik tanfolyam 
a Basic-nyelvet ismertette, a másik a PTK 1095-ös programoz
ható számítógépek használatával volt kapcsolatos.

Az Oktatási Bizottság által bonyolított Diplomaterv Pályázat 
Bíráló Bizottságának tagja az IT képviselője, a mi javaslatunkra 
1981-től a H i d r o l ó g i a i  T á j é k o z t a t ó  közli a díjnyertes munkák 
rövid kivonatát, és koordináljuk a szakmunkák szóbeli ismer
tetését a Társaság előadóülésein.

Az MHT Elnöksége 1981-ben az Ifjúsági Tanács javaslatára 
határozatot hozott a Sajó Elemér Alapítvány létesítéséről. Az 
Alapítvány célja az ország vízügyi szakközépiskoláiban tanuló 
diákok szakmai fejlődésének elősegítése, és értékelése pályázati 
keretek között. Az országos értékelést évente, az IT által java
solt, az Elnökség által felkért Bíráló Bizottság végzi. Minden 
iskola legjobb szakdolgozatot készítő diákját díjazzuk, és az or
szágos verseny első három helyezettje a Társaság éves vándor- 
gyűlésén a pénzjutalmon kívül díszes emléklapot, az első helye
zett pedig a S a j ó  Elemér-emlékérmet is elnyeri. Az Alapítvány 
pénzügyi fedezete (150 ezer forint) 1986-iban 17 jogi tag vállalat 
adományából gyűlt össze, és 1987. január 29. óta a Budapest V., 
Deák Ferenc utcai OTP Fiók kezeli.

1980. júniusában és 1984. márciusában Ágazati Ifjúsági Fóru
mot szerveztünk. Célunk az volt, hogy közvetlenül, első kézből 
kapjunk információt a fiatal szakemberek gondjairól, és azokról 
az általunk sejtett, de kevéssé ismert okokról, melyek a szak
cikkek publikálásában, előadások tartásában, és a konferenciá
kon való részvételben a fiatalok arányának csökkenését ered
ményezte.

A pályakezdő fiatal szakemberek a munkába állást követően 
közel egy időben találják magukat szemben a munkahelyi és
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társadalmi beilleszkedés, a családalapítás és az otthonteremtés 
gondjaival. Ezek közül talán legfontosabb a lakásszerzés, mely
hez szükséges anyagi feltételek biztosítására megnőtt a másod
állást, mellékfoglalkozást folytató, vagy kisvállalkozásban részt 
vevő fiatal értelmiségiek aránya. Mivel előbbieket szabadidejük
ben végzik, a szakmai közéleti tevékenység háttérbe szorul.

Ezért tartjuk fontosnak a szakma iránti szeretetre és hivatás- 
tudatra. a szakmai közéleti tevékenység fontosságára nevelő elő
adásokat, amelyeket a Szeniorok Tanácsának nagy tapasztalaid 
tagjai tartanak 1985 óta a BME és az Ybl Miklós Főiskola hall
gatóinak ”a fiatalok és idősebbek” tanácsainak közös rendezvé
nyén.

Fontos feladatunk a Társaság szakosztályaival, illetve területi 
szervezeteivel közös előadóülés szervezése, a fiatal szakemberek 
bemutatása és előadókészségük fejlesztése érdekében.

Szakmai tanulmányutakat szervezünk (1984 Bulgária. 1985 
Csehszlovákia, 1986 NDK) a fiatal szakemberek részére a szom
szédos országok vízügyi tevékenységének, létesítményeinek meg
ismerésére. szakmai kapcsolatok kiépítésére. Az ország és Európa 
gazdasági-politikai átalakulása következtében az ilyen tanul
mányutak száma csökkent, azonban a kialakuló új formák lehe
tőséget biztosítanak az ilyen jellegű hagyományok folytatására.

Évtizedes hagyományt ápol az évente megrendezésre kerülő 
’’Hidrológus Szilveszter”, melyet a BME mindenkori ötödéves 
vízépítő szakos hallgatóival közösen rendezünk meg és a ’’Hid
rológus Farsang”. Ez utóbbi a Társaság egészére kiterjedő ren
dezvény, mely az ország vizes szakembereinek fehér asztal mel
letti nagy találkozója.

Az IT legfontosabb feladatának tartja, hogy a megváltozott 
feltételek figyelembevételével segítséget nyújtson ahhoz, hogy 
a fiatalok minél előbb és minél nagyobb szakmai rutinnal ren
delkező szakemberekké váljanak.

Eddigi Ifjúsági Napok

A rendezvény A rendezvény témája
éve

1967

A résztvevők 
száma
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Fiatal mérnökök tanácskozása, Bp. 
(fiatal mérnökök problémáinak 
megvitatása) 110 fő



1971

1972

1973

1975

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

Általános vízellátás, csatornázás, 
szennyvíztisztítás, hidrológia, hidrobiológia, 
vízgépészet, mezőgazdasági vízhasznosítás, 
Budapest 64 fő
Fiatal hidrogeológusok találkozója,
Miskolc 80 fő

Ifjúsági napok és tanulmányút, Szeged
(általános hidrológia, hidrobiológia,
vízellátás, szennyvíztisztítás) 120 fő
V. Ifjúsági Napok és tanulmányút, Győr 
(általános vízellátás, csatornázás, 
szennyvíztisztítás, vízvédelem, tervezés 
és vízépítés) 136 fő
Keletmagyarországi Ifjúsági Műszaki Napok 
Takarékosság a vízgazdálkodásban, Szolnok 80 fő
VI. Ifjúsági Napok, Szekszárd 
Síkvidéki vízrendezés, erózióvédelem
és kisvízfolyások rendezése 60 fő
VII. Ifjúsági Napok, Szeged
A Tiszavölgy és az Alföld vízgazdálkodási 
kérdései 123 fő
VIII. Ifjúsági Napok, Budapest
Korszerű szennyvíztisztítás 350 fő
IX. Ifjúsági Napok, Szolnok
Vízgazdálkodás a mezőgazdaságban 120 fő
X. Ifjúsági Napok, Keszthely 
Állóvizeink vízgazdálkodása és 
vízminőség-védelme, különös tekintettel
a Balaton, Kis-Balaton térségére 100 fő
XI. Ifjúsági Napok, Miskolc
Települési vízgazdálkodás 100 fő
XII. Ifjúsági Napok, Kaposvár 
Mezőgazdasági és belterületi vízrendezés 
Vízépítés és vízgazdálkodás a Balaton környékén 
Vízellátás, csatornázás és szennyvíztisztítás 80 fő
XIII. Ifjúsági Napok, Baja
Települési infrastruktúra 60 fő
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Golló G .: Megalakult a Magyar Hidrológiai Társaság Ifjúsági Csoportja. Hidrológiai Tájó> 
koztató, 1969. június hó, 148— 149.

Juhász J. — Major J. X. (Jubileumi) Ifjúsági Napok, Keszthely. Hidrológiai Tájékoztató,
1986. április. 37—88.

I R O D A L O M

VÍZÜGYI TÖRTÉNETI BIZOTTSÁG

1972 májusában L á s z l ó f f y  W o l d e m á r ,  a vízügy nagyjainak egyi
ke felhívással fordult a Társaság tagjaihoz egy vízügytörténeti 
munkacsoport megalakítása céljából. Ezzel megkezdődött a Hid
rológiai Társaság Vízügyi Történeti Bizottságának szervezése. 
A Bizottság alakuló ülését 1973. május 29-én tartotta; feladatait 
szellemi atyja, L á s z l ó f f y  W o l d e m á r  fogalmazta meg az alábbiak 
szerint:

A történeti emlékek felkutatása, leltárba vétele, egyes jelleg
zetes tájak vízgazdálkodási fejlődéstörténetének megírása, víz
építési emlékeink ápolása, és egyes vízgazdálkodási tevékenysé
gek, technikai eljárások fejlődésének ismertetése, a korai szak
mai irodalom feltárása, a vízügyi szakoktatás történetének, a 
hazai vízjog kialakulásának, nagyjaink életrajzának, vízimérnö
keink külföldi munkásságának összefoglalása, azaz a vízügyi tu
dománytörténet alapjainak feltárása, a vízügyi történeti kutatás 
művelése, a vízügyi tudománytörténeti kutatások, és az egyes 
szaktudományok közötti kapcsolat vizsgálata.

Az azóta megalakult vízügyi közgyűjtemények (múzeum, le
véltár) a fent megfogalmazott feladatokat némileg módosították, 
nem kérdőjelezve meg a célt, hogy a Bizottság a hazai vízgaz
dálkodás fejlődésének szélesebb körben történő megismertetését, 
s a szakma történetének népszerűsítésével az ágazathoz tartozó 
szakemberek identitás-összetartozás érzését kívánja erősíteni.

A vízügy tudományos és műszaki hagyományainak megőrzé
sét és feltárását, történetének megismerését és megismertetését 
elősegítendő, a Bizottság — éves munkaterveinek megfelelően, 
három-négy alkalommal — előadásokat rendez, gyűjtemények 
és tárgyi emlékek bemutatását teszi lehetővé. Az előadóülések
hez esetenként szakmai történeti jellegű filmek vetítése is kap
csolódik, de sor kerül muzeális értékű tárgyaknak a Magyar 
Vízügyi Múzeum részére történő felkutatására, illetve megszer
zésére is.

Kezdetben egy-két évente rendezték meg az ún. Vízügyi Tör
téneti Napokat, amelyeken legfrissebb történeti kutatásaikról
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adtak számot az előadók, újabban egy-egy évfordulóhoz csatla
kozva szervez a Bizottság ankétokat, előadóüléseket.

A Bizottság súlyt helyez a más egyesületek történeti jellegű 
kérdésekkel foglalkozó bizottságaival, szakosztályaival való kap
csolattartásra is. Állandó gyümölcsöző az együttműködés a 
M a g y a r h o n i  F ö l d t a n i  T á r s u l a t , a z  O r s z á g o s  M a g y a r  B á n y á s z a t i  
é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü l e t  és a M a g y a r  G e o f i z i k u s o k  E g y e s ü l e t e  
történeti bizottságaival.

Szoros a kapcsolat az MHT területi szerveivel, szakosztályai
val, ezt a rendszeres összejövetelek, a közös előadóülések is 
demonstrálják.

A kiemelkedő munkájuk révén ismertté és tisztelet által öve
zetté vált nagyjainkról, elődeinkről a Bizottság rendszeresen tart 
megemlékezéseket. E megemlékezések formái különbözők, az 
előadóülésektől, az emléktáblák, síremlékek megkoszorúzásáig 
terjed.

A Bizottság számos esetben vállal védnökséget, illetve nyújt 
segítséget a vízügyi történettel kapcsolatos kiadványok meg
jelentetését illetően. Külön említést érdemel a ’’Vízügyi Törté
neti Füzetek”, valamint a vízügyi közgyűjtemények archív anya
gait feltáró ’’Források a vízügy múltjából” című sorozat.

A  Bizottság tagjainak létszáma 15 fő. Ezenkívül további 15— 
20 fő külső munkatársként segíti a Bizottság működését.

Elnökök: Titkárok:
M a r c z e l l  F e r e n c  1972—1990 C s a t h  B é l a  1972—1977
F e j é r  L á s z l ó  1990— T o k á r  T i b o m é  1977—1990

K a j á n  I m r e  1990—

IRODALOM

Lászlóffy W .: A Magyar Hidrológiai Társaság Vízügyi Történeti Bizottsága. Hidrológiai 
Tájékoztató, 1973. 15— 17.

Lászlóffy W .: Az I. Vízügyi Történeti Napok. Hidrológiai Tájékoztató, 1974. 14.
Marczell F.: Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság Vízügyi Történeti Bizottsága tevé

kenységéről. Hidrológiai Tájékoztató, 1989. október, 55—57.
Fejér L. — Kaján I.: Beszámoló a Vízügyi Történeti Bizottság 1990/91. évi tevékenységéről. 

Hidrológiai Tájékoztató, 1992. április, 56.

KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

A magyar gazdasági és társadalmi életben végbement változá
sok időszerűvé tették, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság 1980- 
tól kezdve kiemelten foglalkozzék a környezetvédelem kérdé-
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seivel. A Társaság környezetvédelmi bizottság létrehozását ha
tározta el.

A Társaság azért döntött úgy, hogy nem szakosztályi, hanem 
bizottsági keretek között folytatja szervező tevékenységét, mivel 
a környezetvédelemnek, mint céltudatos tevékenységnek át kell 
hatnia valamennyi szakosztály munkáját. Feladata a Társaság 
környezetvédelmi tevékenységének összehangolása.

A Bizottság létrejöttekor az 1980. évi közgyűlésen elnökké 
P a p p  F e r e n c e t ,  titkárrá P u s k á s  M á r i á t  választotta.

A társadalmi igény a bizottság működésével szemben egyre 
sürgetőbben merült fel az idők folyamán, ezért 1986-ban a Bi
zottság újjáalakult. Űj elnöke K o n k o l y  J á n o s ,  titkára B r a t á n  
M á r i a  lett. A főhatóságok és intézmények képviselőiből ismét 
16 tagot kért fel az elnökség.

Az 1990-es tisztújító közgyűlésen az elnök személyében válto
zás történt: K o n k o l y  J á n o s t  S i m o r  J ó z s e f  váltotta. A Bizottság 
összetétele is jelentősen megváltozott, mert az elfogadott új 
alapszabály szerint tagjait a szakosztályok delegálják, és legfel
jebb három felkért tagja lehet a Bizottságnak.

A Bizottság rendszeres időközönként tartotta üléseit, 1985 és 
1991 között minden évben 2—3 rendezvényt szervezett. Ezek 
témái a mindenkori aktualitásokhoz kapcsolódtak.

Feldolgozási módszerük a társadalmi vita volt, melynek ered
ményeit az érdekelt állami és társadalmi szervezetekhez meg
küldött ajánlásokban foglalta össze.

Ezen túlmenően szerepet vállalt egyes nagyrendezvények, 
vándorgyűlések szakmai programjának lebonyolításában.

A rendezvények közül kiemelésre érdemes a Dunántúli
középhegység karsztvízvédelmével, a Tatai-tó rekonstrukciójá
val kapcsolatos feladatokkal, a Velencei-tó élete és vízgazdálko
dásával, az aszódi veszélyeshulladék lerakótelep megnyitásával 
és a paksi atomerőmű hőkezelésének szabályozásával foglalkozó 
rendezvényük.

A Bizottság az elmúlt öt év rövid időszaka alatt megtalálta 
helyét a Társaságon belül. Tovább kell fejlesztenie a kapcsolatot 
a Társaság szakosztályaival és területi szervezeteivel. Figyelem
mel kell kísérnie azok környezetvédelmi tevékenységét, segíte
nie kell munkájukat, és mindezekben koordináló feladatot kell 
ellátnia

A Bizottság általános feladatának tekinti a környezetvédelem, 
illetve a környezetgazdálkodás olyan szolgálatát, ami elsősorban 
a vízgazdálkodással összefüggő, a felszíni és felszín alatti vizek
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kel szemben jelentkező, mindenkori társadalmi igények kielégí
tését célozza. Ezen belül különös figyelmet fordít a vízminőség
szabályozás elveire, a mennyiségi és minőségi védelemre, vala
mint a vízzel szemben támasztott mindenkori társadalmi igé
nyek megfogalmazására.

IRODALOM

Popp F .: Megkezdte működését o Magyar Hidrológiai Társaság Környezetvédelmi Bizott
sága. Hidrológiai Tájékoztató, 1979. április, 7.

Bratán M .: Újjáalakult a Mogyar Hidrológiai Társaság Környezetvédelmi Bizottsága. 
Hidrológiai Tájékoztató, 1986. október, 38.

A KITÜNTETÉSEK BIZOTTSÁGA

A Bizottság a jelenlegi néven 1991-től működik. Előtte a Tár
saság szakmai kitüntetéseinek az ügyét 1929-től 1959-ig ad hoc 
jellegű Bizottság, 1960— 1974 között a Szakmai Kitüntetéseket 
odaítélő (majd: előkészítő) Bizottság, ezt követően 1974— 1990 
között a Vásárhelyi Pál-díj, emlékérmek és kitüntetések Bizott
sága intézte.

A Magyar Hidrológiai Társaság Alapszabálya szerint a Kitün
tetések Bizottsága javaslatot tesz a Társaság által érintett terü
leteken dolgozók, és a Társaság keretében kifejtett munka tár
sadalmi megbecsüléséért kiadható társasági, állami, MTESZ, 
stb. díj, emlékérmek és kitüntetések odaítélésére, az alapító- 
levél vagy előírás szellemének megfelelően.

A Bizottság elnökből és hat (régebben: négy) tagból áll. A Bi
zottság egyik tagja a Társaság főtitkára. Elnökét és tagjait a 
közgyűlés választja.

A kitüntetéseket a Bizottság javaslata alapján a Társaság 
Elnöksége adományozza.

A kitüntetések rendjéről a következők tájékoztatnak:

Jelenleg is adható társasági elismerések és kitüntetések

T i s z t e l e t i  t a g s á g :  1929-től; kiadható szigorú létszámkötöttség 
nélkül, általában 1—2 fő/év részére.

V á s á r h e l y i  P á l - d í j :  alapítva (az OVH-val egyetértésben) 1970- 
ben; kiadható 1971— 1975 között max. 3 díj/év, 1976-tól 
1992-ig max. 1 díj/év. (1993-ban helyébe a Kvassay 
Jenő-díj lép.)

D r .  S c h a f a r z i k  F e r e n c - e m l é k é r e m :  alapítva 1942-ben; kiad
ható max. 1 érem /év.
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B o g d á n j y  ö d ö n - e m l é k é r e m :  alapítva 1951-ben; kiadható max 
2 érem év.

P r o  A q u a - e m l é k é r e m :  alapítva 1976-ban (amikor is — a kö
vetkezőben felsorolt — addigi emléklapokat az Elnökség 
megszüntette); kiadható max. 10 érem év.

Megszüntetett emléklapok

V á s á r h e l y i  P á l - e m l é k l a p : 1951— 1977 között; kiadva átlagosan 
5 lap/év.

W e i n  J á n o s - e m l é k l a p : 1960—1974 között; kiadva max. 1 lap év. 
Dr. F o d o r  J ó z s e f - e m l é k l a p :  1960— 1974 között; kiadva max.

1 lap év.
D r .  D a l m a d y  J ó z s e f  - e m l é k l a p :  1960— 1974 között; kiadva max. 

1 lap/év.
S a j ó  E l e m é r - e m l é k l a p : 1960— 1974 között; kiadva max. 1 lap/év.
Dr. E n t z  G é z a - e m l é k l a p : 1960— 1974 között; kiadva max. 

1 lap/év.
Z s i g m o n d y  V i l m o s - e m l é k l a p :  1960— 1974 között; kiadva max. 

1 lap/év.
K v a s s a y  J e n ő - e m l é k l a p :  1960— 1971 között; kiadva max. 

1 lap/év.
P é c h  J ó z s e f  e m l é k l a p :  1961—1971 között; kiadva max. 1 lap/év.

Az adományozás rendje, feltételei

Az elismerések és kitüntetések adományozásának rendjét — 
főleg 1974-től — szigorú előírások szabályozzák. Közülük ki
emeljük az adományozás feltételeinek rövid, részleteket mel
lőző leírását.

T i s z t e l e t i  t a g :  Választható az a magyar vagy külföldi állam
polgár, aki a Társaság valamely szakterületén tevékeny
ségével kiemelkedő érdemeket szerzett, és akit annak el
ismeréseként a Társaság a tiszteleti tagok sorába beiktat.

V á s á r h e l y i  P á l - d í j :  Olyan — nemzetközi szempontból is fi
gyelemre méltó — új eredmények elérése, amelyek a 
tervezési vagy a tudományos munkák terén példamuta
tónk, országosan kiemelkedőek.
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D r .  S c h a f  ő r z i k  F e r e n c - e m l é k é r e m :  Az emlékéremmel az a 
rendes vagy tiszteleti tag tüntethető ki, aki a Társaság 
szakterületének valamely ágában hosszú időn át példa
mutató elméleti és gyakorlati tevékenységet, vagy szak- 
irodalmi munkásságot végzett. Az emlékérem — indokolt 
esetben — egy kimagasló szakmai élet munkásságáért is 
adományozható.

B o g d á n f y  Ö d ö n - e m l é k é r e m : Az emlékéremmel az a rendes 
vagy tiszteleti tag tüntethető ki, aki a Társaságban el
mélyült. magasszintű, tudományos, gyakorlati tevékeny
séget, vagy szakirodalmi munkásságot fejt ki. Az emlék
érem — indokolt esetben — a Társaságban végzett ki
magasló szakmai élet munkásságáért is adományozható.

P r o  A q u a - e m l é k é r e m :  Az emlékéremmel az a rendes, tiszte
leti vagy ifjúsági tag tüntethető ki, aki a Társaságban 
érdemes szakmai, illetve társasági szervező munkásságot 
fejt ki.

A Társaság kitüntetett tagjainak a névsorát a Bizottság — 
az MHT Titkárságának a közreműködésével — folyamatosan ve
zeti; az újonnan kitüntetettekről a H i d r o l ó g i a i  K ö z l ö n y  évről 
évre méltatásban megemlékezik.
Elnökök: Titkár:
L á s z l ó f f y  W. 
K a r á s z i  K á l m á n  

V a r g a  M i k l ó s  
C s e r m á k  B é l a

1960—1977
1977—1980
1980—1985
1985—

C s o b o k  V e r o n i k a  1977—

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

A Gazdasági Bizottság 1974. évi megalakulását — központi bi
zottságként — szükségessé tette, hogy Társaságunk gazdálkodá
sához — mivel gazdálkodását a mindenkori pénzügyminiszteri 
rendelkezések, valamint a MTESZ belső gazdálkodási szabály
zataiban foglaltaknak megfelelően kell folytatnia — az operatív 
feladatokat ellátó titkárságnak társadalmi bizottságként folya
matos segítséget nyújtson a gazdálkodáshoz.

Fő tevékenységi (szakmai) területe:
— A Társaság gazdasági ügyeiben éves, közép és hosszú táv

latban javaslatot tenni az Elnökség részére.
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— A Gazdasági Bizottság az Intéző Bizottság javaslattevő 
szerveként feladatát éves munkaterv alapján végzi.

Ennek keretében céljai a következők:
— Az eredményes gazdálkodás elősegítése céljából folyama

tosan tesz javaslatot a gazdálkodás javítása érdekében.
— Folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve szükség esetén 

elősegíti a Társaság költségvetési egyensúlyának biztosí
tása érdekében hozott határozatok megvalósítását.

— A Társaság területi szervezeteinek gazdálkodásához folya
matosan — instruálásokon keresztül — segítséget nyújt.

— A MTESZ Gazdasági Bizottságában képviseli a Társaság 
érdekeit.

— A Társaság költségvetésének, valamint beszámolójának el
készítésében közreműködik.

— Fontosabb kérdések tekintetében szükség szerint az Elnök
séget tájékoztatja.

Taglétszáma (a taglétszám alakulása a kezdettől napjainkig): 
5—7 fő.

Elnökök: Titkárok:
V a v r i k  F e r e n c  
M u t s  R u d o l f  

F e k e t e  Z o l t á n

1974— 1977
1977— 1980
1980—

C s e r j é s  M á t y á s  1974— 1977
N é m e t h  B e r t a l a n  1977—1981 
K ő h i d i  A n d o r  1981—1992

A Gazdasági Bizottság:
— Évenként általában négy esetben ülésezik. Ennek kereté

ben megtárgyalja a munkaterv szerinti célok végrehajtá
sát, fontosabb rendelkezéseket, és erről az Intéző Bizott
ságot tájékoztatja.

— Részt vesz, illetve képviselteti magát a Társaság intéző 
bizottsági, illetve elnökségi ülésein.

FEGYELMI BIZOTTSÁG

A F e g y e l m i  B i z o t t s á g  feladata fegyelmi eljárás lefolytatása 
olyan egyesületi tag ellen, aki az állami és társadalmi rend ellen 
vétett, az Alapszabályt súlyosan megsértette, a Társaság hatá
rozatainak végrehajtását megtagadta, a tagok között egyenetlen
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séget szitott, egyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsí
tott, vagy ha az erkölcs szabályai ellen súlyosan vétett.

A Fegyelmi Bizottság elnökei és jelenlegi tagjai.

Elnökök:
Sabathiel József 
Németh Bertalan 
V. Nagy Imre 
Abos Brúnó

Makrai Mihály

1958—1968
1968—1971
1971—1974
1974—1977
1977—1980
1980—

Tagok: C z i r á k y  J ó z s e f ,  G a á l  F e r e n c ,  M o l n á r  L á s z l ó  és 
Szőcs József.

SZAKÉRTŐ BIZOTTSÁG

A MTESZ 2/1982. és 1/1984. számú főtitkári utasítás, valamint 
a Társaság Elnökségének 1980. májusi határozata alapján — az 
előirt és engedélyezett keretek között — a Társaság szerződéses 
munkát vállalhat. E munkánkat Társaságunk ”A szerződéses 
munkavégzés szabályzata” szerint végzi, a Szakértő Bizottság 
felügyelete mellett.

A Bizottság feladata a szerződéses munkák gondozása, koor
dinálása és ellenőrzése.

A Szakértő Bizottság elnökét, titkárát és 10 tagját a közgyűlés 
választja. Határozatképességéhez az elnök és legalább 5 tag je
lenléte szükséges. A végzett munkákról évente egyszer beszámol 
az Elnökségnek.
A Bizottság elnöke:
J u h á s z  J ó z s e f  
B e c k e r  K á r o l y  
T ó t h  M i h á l y  
K u m á n o v i c s  G y .  
V a r j ú  L a j o s

1983— 1984
1984— 1985
1985—  1989 
1989—1991 
1991—

titkára:
B ú z á s  Z s u z s a n n a  
K o n t u r  I s t v á n  
A l m á s s y  A n d r á s  
V e r m e s  G y ö r g y

1983—1984
1985—1990
1990— 1991
1991—

SZENIOROK TANÁCSA

A Társaság — követve a MTESZ-nek azt a kezdeményezését, 
hogy a műszaki értelmiség idős tagjai életkörülményeinek figye
lemmel kísérése és főleg szakmai feladatokba történő hatékony
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bevonása szervezetten lehetővé váljon — 1982-ben alakította 
meg a Szeniorok Tanácsát is. Az ’’idős” tagok körébe tartozónak 
azokat a társasági tagokat tekinti, akik a nyugdíjas kort elérték.

A Tanács működését első ízben a Társaság 1985. évi köz
gyűlése szabályozta, majd — a változott körülményeknek meg
felelően — 1991. évi közgyűlése foglalta be a Társaság Alap
szabályába (10. §. 6. szakaszában) és azt az Ügyrend 12. §-ának 
5. pontjában részletezte. Ez a változtatás lényegileg azt jelen
tette, hogy a Társaság ’’szenior” tagjainak tevékenysége — a 
szakosztályok, a társaság bizottságainak és területi szervezetei
nek együttműködése mellett a Társaság munkájában való ösz
tönzésével, szakmai tapasztalataiknak élővé tételével, minél job
ban hasznosítható legyen.

A Tanács elnökét és titkárát a közgyűlés választja, munkáju
kat négy-hat — felkért — tagja segíti.

Megalakulásától haláláig a legnehezebb, a célokat kereső sza
kaszban nagy energiával tiszteleti tagunk Z i e g l e r  K á r o l y  irányí
totta és ő tette le azokat az alapokat, mely szerint a Tanács ké
sőbb munkáját végezhette. Munkája sok tekintetben koronája 
volt annak a több, mint fél évszázados kiemelkedő szakmai te
vékenységnek, amellyel beírta nevét a magyar vízgazdálkodás 
történetébe és a működésünk irányát is meghatározta. Ugyan
csak meg kell emlékeznünk az őt követő elnökről, B ö z s ö n y  
D é n e s r ő l ,  is, aki örökét átvéve, nagy lelkesedéssel dolgozott 
azon, hogy a szeniorok munkája a Társaság tevékenységében 
minél jobban érvényesülhessen. Váratlan halála akadályozta 
meg abban, hogy munkája kiteljesedjék.

A Tanács vezető tisztségviselői:
Elnökök: Titkárok:
Z i e g l e r  K á r o l y  1982—1985
B ö z s ö n y  D é n e s  1985— 1987
B a r n a  A l a d á r  1987—

B a r n a  A l a d á r  
B a r t h a  I s t v á n

1982— 1987
1987—

A szeniorok létszámáról olyan értelemben nem lehet beszélni, 
mint az más szervezeteknél lehetséges, becslés alapján az ilyen 
tagok száma 500—600-ra tehető, akiknek egy része a Társaság 
különböző szervezeteiben fejt ki aktív tevékenységet.

A Szeniorok Tanácsa több irányban fejti ki tevékenységét. 
Elsősorban arra törekszik, hogy e korosztálynak a szakterüle
tekhez való kapcsolódása ne szűnjön meg, számukra a vízgaz
dálkodási tevékenység folyamatos működése, a végbemenő fej
lődés, annak műszaki és gazdasági folyamatai ismertekké válja
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nak számukra. Egyik legfontosabb feladatának tartja azt is, 
hogy az élettapasztalataik a Társaság tevékenységébe szervesen 
beépüljenek és azok a jövő számára megörökíthetők legyenek. 
Különös jelentőséget tulajdonít a Tanács annak, hogy az idő
sebb korosztály tapasztalatai a Társaság fiatal tagjai számára 
hasznosíthatók legyenek. Mindezek érdekében előadóüléseket, 
kerekasztal-beszélgetéseket, tanulmányi kirándulásokat rendez 
— a Társaság más szervezeteivel együtt.

Mindezek mellett gondoskodik azoknak a baráti találkozóknak 
a megszervezéséről, amelyeken köszöntik a Társaság 70 évnél 
idősebb, kerek születési évfordulóikat betöltő (70, 75, 80 és így 
tovább) tagtársaink köszöntéséről.

A Tanács úgy tervezi, hogy — minden, elsősorban az anya
giakat érintő — nehézség ellenére — a jövőben is a megkezdett 
irányban fejleszti tovább tevékenységét.

IRODALOM

Barna A.: A Szeniorok Tanácsának 1990/91. évi működése, és annak néhány problémája.
Hidrológiai Tájékoztató, 1992. április, 55.
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A MAGYAR HIDROLÓGIAI TARSASAG 
VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ TESTÜLETÉI

KÖZGYŰLÉS

A Magyar Hidrológiai Társaság vezetésében elsődleges fon
tosságú szerepet tölt be a legfőbb szervként működő k ö z g y ű l é s ,  
amely a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet.

A tisztújító közgyűlés háromévenként ül össze, emellett két 
tisztújító közgyűlés között évente rendes közgyűlés is összeül, 
hogy meghallgassa a vezetőség beszámolóját, s döntsön az idő
közben felmerült és hatáskörébe tartozó kérdésekben.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Társaság Alap
szabályának megállapítása, módosítása, jóváhagyása.

Megvitatja, értékeli a két közgyűlés között a Társaság egésze 
által végzett munkát, kijelöli a feladatokat, meghatározza ezek 
koncepcióját, fő irányait.

Megválasztja a Társaság vezető szerveit, s közzéteszi a szak
osztályok, területi szervezetek helyileg megválasztott tisztség- 
viselőinek (elnök, titkár) személyét.

Dönt a szervezeti egységek létrehozásáról vagy feloszlatatásá- 
ról, összevonásáról, szervezeti felépítésük módosításáról.

Határoz a nemzetközi kapcsolatok építésével összefüggő szer
vezeti, a Társaság részvételével kapcsolatos kérdésekben, és dönt 
a hazai szervezeti kapcsolatok létesítéséről, azok szervezeti for
máiról is.

Átadja a Társaság kitüntetéseit, emlékérmeit, valamint a ha
zai és külföldi tiszteleti tagok emléklapjait.

Fentiek mellett a közgyűlés még további olyan lényeges kér
désekben is meghatározó fórum, amelyeket jogszabály, vagy az 
Alapszabály hatáskörébe utal.

A közgyűlést az Elnökség kérésére az elnök hívja össze. 
A már említett tisztújító és rendes közgyűlés mellett sor kerül
het rendkívüli közgyűlés összehívására is, különleges okok, vagy 
a tagság 10%-ának egybehangzó írásbeli kérésére, a cél meg
jelölésével.

A közgyűlésen a Társaság minden tagja részt vehet.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele
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jelen van. Határozatképtelenség miatt meghatározott napirend
del másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes.

ELNÖKSÉG

Két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja a 
Társaság munkáját, a közgyűlés által megszabott elvek és ha
tározatok szellemében. Figyelemmel kíséri, és szükség szerint 
irányítja a Társaság évenként készülő munkatervének teljesíté
sét, a munka eredményességét.

Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnökök, a főtitkár, a fő
titkárhelyettesek, a szakosztályok elnökei, a területi szervezetek 
elnökei, a szerkesztő bizottságok elnökei, a Társaság folyóiratai
nak főszerkesztője és szerkesztői, az állandó központi szakmai 
bizottságok elnökei, és az Elnökség közgyűlés által választott 
tagjai, legfeljebb 3 tag. A Társaság hazai tiszteleti tagjai és a 
Vásárhelyi Pál-díjjal kitüntetettek pedig önkéntes alapon, de 
szavazati joggal vesznek részt az Elnökség munkájában, létszá
muk a határozatképességet nem befolyásolja. Az Elnökség ülé
sein tanácskozási joggal vesz részt a Felügyelő Bizottság, vala
mint a szakosztályok, területi szervezetek és az állandó szakmai 
központi bizottságok titkárai.

Az Elnökség üléseit legalább félévenként tartja, határozatait 
szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha 
tagjainak legalább a fele +  1 fő az ülésen részt vesz. Az Elnök
ség határozatai a szervezeti egységekre nézve kötelező érvé
nyűek.

Az Elnökség határoz azokban az ügyekben, melyek nem a 
közgyűlés hatáskörébe tartoznak, felelősséggel a közgyűlésnek 
tartozik.

Megvitatja és jóváhagyja az ügyrendet, a Társaság éves költ
ségvetését, és ennek teljesítését. Dönt a Társaság hazai és nem
zetközi nagyrendezvényeinek ügyében, a Társaság által adomá
nyozott kitüntetések odaítéléséről, és más kitüntetési javasla
tokról. jóváhagyja a Társaság éves munkatervét, dönt a tagdíj
kérdésekben.

INTÉZŐ BIZOTTSÁG

Az Elnökség által meghatározott módon az operatív irányí
tást, vezetést, egyeztetési és végrehajtási feladatokat látja el a 
két elnökségi ülés közötti időben, és előkészíti az elnökségi ülé
seket.
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Az Intéző Bizottság tagjai: az elnök, az alelnökök, a főtitkár 
és a főtitkárhelyettesek; állandó meghívottként — tanácskozási 
joggal — részt vesz a Gazdasági Bizottság elnöke, a H i d r o l ó g i a i
K ö z l ö n y  főszerkesztője, a H i d r o l ó g i a i  T á j é k o z t a t ó  szerkesztője 
és a Felügyelő Bizottság elnöke. Esetenként a Társaság bármely 
tagja is meghívható, tanácskozási joggal.

Az Intéző Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább két
havonta tartja. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szava
zategyenlőség esetén az elnök döntése az irányadó.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A F e l ü g y e l ő  B i z o t t s á g  (továbbiakban: FB) — 1949-től 1977-ig 
Számvizsgáló. 1952—1958 között Könyvvizsgáló Bizottság, 1977— 
tői 1990-ig Ellenőrző Bizottság néven dolgozott. Tehát 1949-ben, 
az önálló egyesületté váláskor a jelenlegi bizottság jogelődje 
már működött. Megalakuláskor a Számvizsgáló Bizottságnak 
négy választott tagja volt. Az egyesület gazdasági tevékeny
ségével, és az ügyviteli munka ellenőrzésével foglalkoztak. Kor
látozott hatáskörben működtek, az egyesületi munka általános 
feladatainak vizsgálatára, illetve ellenőrzésére, hatáskörük nem 
volt. A számvizsgáló bizottsági tagok nem lehettek a Választ
mány tagjai.

Az FB jelenleg elnökből, alelnökből és 4 tagból áll. A köz
gyűlés az elnököt és tagjait 3 évi időtartamra, titkos szavazással 
választja. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt az 
elnök.

Számvizsgáló Bizottság 

Tagjai:
K a s s a i  F e r e n c ,  L e n k e i  T i b o r ,  N e m e c z  E r n ő ,
S z e b é n y i  L a j o s 1949— 1952

Könyvvizsgáló Bizottság felelőse:
B i d l ó  G á b o r 1952— 1958

Számvizsgáló Bizottság
Elnökök:

Vágás I s t v á n 1958—1961
L i p t á k  F e r e n c 1961—1974
D o m o k o s  M i k l ó s 1974— 1977
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Ellenőrző Bizottság 
Elnökök:

S i m á d y  B é l a  

B a k s a  I s t v á n

1977— 1980
1980— 1990

Felügyelő Bizottság 
Elnök:

S z ö l l ő s i  Z o l t á n 1990—
Megnövekedett hatáskörrel az FB figyelemmel kíséri a Tár

saság alapszabályszerű működését, a közgyűlési határozatok 
végrehajtását, továbbá a rendelkezésre álló eszközök az Alap
szabályban meghatározott célokra történő hatékony, célszerű 
felhasználását, és ellenőrzi a Társaság pénzügyi gazdálkodását. 
Az FB megállapításairól tájékoztatja az Elnökséget, és jelentést 
tesz a közgyűlésnek. Gondoskodik az ellenőrzési tapasztalatok
nak a vizsgált szervezetekkel való megismertetéséről.

Az FB elnökét és tagjait a Társaság hatáskörében intézkedési 
jog nem illeti meg.

Az FB szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal 
tart ülést. Határozatképes, ha ülésein tagjainak legalább fele -j- 
1 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, sza
vazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az FB tagjai éves munkaterv alapján végzik feladataikat. 
Ennek keretében rendszeres kapcsolatot tartanak a szakosztá
lyokkal és a területi szervezetekkel.

A Magyar Hidrológiai Társaság Titkársága a társadalmi tevé
kenység feltételeit biztosítja; a munka szervezési, ügyviteli, 
pénzügyi-gazdálkodási, hivatali feladatait látja el. Tevékenysé
gét a Társaság alapszabálya és ügyrendje szerint végzi, a min
denkori állami rendeletek, előírások szigorú betartásával.

A Titkárság munkáját a titkárságvezető irányítja.
A Magyar Hidrológiai Társaság Titkárságának vezetői 
és dolgozói

TITKÁRSÁG

Vezetői:
F á y  J e n ő n é  egyesületi titkár 
H e r k e  P a u l a  egyesületi titkár

1949—  1950
1950—  1984
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K o r e n c h y  I d a  egyesületi titkár 1984— 1985
1985-től főtitkárhelyettes 1985— 1983
(közgyűlés által választott)

T ó t h  M i h á l y n é  mb. egyesületi titkár 1988— 1989
G e s z l e r  Ö d ö n n é  egyesületi titkár 1989— 1990

1990-től főtitkárhelyettes 1990—
(közgyűlés által választott)

Dolgozói:
B á l i n t  Z i t a  C s i l l a 1968— 1976
B e n e d e k  E d i t  ( T a m á s  L á s z l ó n é ) 1953— 1955
F a r a g ó  J u l i a n n a 1974— 1977
F e n y ö s y  R o z á l i a 1981— 1982
G á b r i s  É v a 1959—
G r a f f  L u j z a  ( S z a b ó  G é z á n é ) 1958—1964 és 1967— 1982
H e v e s y  I d a  ( K o r e n c h y  I d a ) 1974— 1984
L o v a s  L a j o s n é 1982— 1991
N é m e t h n é  S z o k o l i  T ü n d e 1991—
R a i n e r  M i c s i n y e i  M a r g i t  ( S z e p e s i  G y . - n é ) 1977— 1981
S á r k ö z i  É v a 1986— 1988
S z a b ó  L á s z l ó n é 1983— 1991
S z e n t e s i n é  B a b o s  É v a 1983— 1991
S z ő n y i  É v a  ( V a n k ó  A t t ű á n é ) 1963— 1971
S z v i e z s é n y i  Z o l t á n n é 1952— (1 évig)
T a u b  M á r i a 1990— 1992
T ó t h  M i h á l y n é 1983— 1990
V a r g a  K a t a l i n  ( S z ö r é n y i  E n d r é n é ) 1974—  (fél évig)
V é r t e s  A r p á d n é 1971—1980
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F Ü G G E L É K

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
HIDROLÓGIAI SZAKOSZTÁLYÁNAK ALAPÍTÓ TAGJAI

1917. február 7.

Ascher Antal Leidenfrost Gyula
Ballenegger Róbert Lengyel Zoltán
Bartucz Lajos Lóczy Lajos (ifj.)
Bekey Imre Gábor Löblovitz Zsigmond
Bogdánfy Ödön Marenzi Ferenc Károly
Braun Gyula Maucha Rezső
Dános Miklós Oelhofer Henrik
Emszt Kálmán Papp Károly
Farkass Kálmán Pálfy Mór
Földes Lipót Pitter Tivadar
Grosz Lajos Réthly Antal
Hoffmann Alajos Roller Benő
Hojnos Rezső Schafarzik Ferenc
Hollós András Schréter Zoltán
Horváth Béla Szalay-Ujfalussy László
Jekelius Erich Toborffy Géza
Jugovics Lajos Vigh Gyula
Kaas Albert Vogl Viktor
Kalamaznik Nándor Weszelszky Gyula
Kormos Tivadar Zalányi Béla
Kovács Sebestyén Aladár Zielinszky Szilárd
Kulcsár Kálmán Zsigmondy Dezső
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A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG ELNÖKSÉGE ÉS 
ALAPÍTÓ TAGJAI

A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ÚJJÁALAKULÓ ÜLÉSEN 
1949. január 26.

E l n ö k s é g

Vitális Sándor elnök Lenkei Tibor
Mosonyi Emil és Szalai Tibor Nemecz Ernő

alelnök Szebényi Lajos
Pap István titkár Balogh Kálmán
Sál amin Pál Finály Lajos
Bozóky-Szeszich Károly Frolow V. (francia)
Venkovits István Gedeon Tihamér
Lindner Károly Láng Sándor
Reich Lajos Lászlóffy Woldemár
Gergelyffy Lászlóné Noszky Jenő (ifj.)
Kassai Ferenc Papp Ferenc 

A l a p í t ó  t a g o k

Bleier Sándor Metzler Jenő
Bukovszkv János Molnár Dénes
Csajághy Gábor Németh Endre
Darvas Lajos Noszky Jenő (id.)
Dobránszky Antal Papp Szilárd
Erdélyi György Pávai Vájná Ferenc
Fehér Miklós Sarló Károly
Földvári Aladár Schréter Zoltán
Frank Miklós Schulhof Ödön
Harsányi Szabolcs Sümeghy József
Horusitzky Ferenc Szádeczky Elemér
Jáky József Szabó Mátyás
Jolánkai Gyula Szentes Ferenc
Jugovics Lajos Szilágyi Gyula
Kenessey Elek Szurovy Géza
Lammel Kálmán Tamás György
Mazalán Pál Vadász Elemér
Mátrai István Vendel Miklós
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A JOGI TAG VÁLLALATOK NÉVSORA 
(Az 1992. március 31-i állapot szerint)

AQUA CONSTRUCT magyar—osztrák Kft 
AQUARIUS Vízbeszerzési és Vízvédelmi 
Kft
Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi 
Szervezet
Bányászati Aknamélyítő Vállalat 
BUSZESZ Élelmiszeripari Rt 
EGIS Gyógyszergyár Rt 
FOLYAMAT Mérnöki Iroda 
Folyamszabályozó és Kavicskotró Rt 
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
Fővárosi Csatornázási Művek 
Fővárosi Fürdőigazgatóság 
Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat 
Fővárosi Mérnök Tervező Rt 
Fővárosi Településtisztasági Szolgáltató 
Vállalat
Fővárosi Vízművek 
Sir Alexander GIBB and Partners 
HIDROCOOP Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Egyesülés 
KONNEX Mérnökiroda Kft 
Kőbányai Sörgyár 
Környezetgazdálkodási Intézet 
Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi 
Minisztérium
Központi Bányászati Fejlesztési Intézet 
Magyar Olaj és Gázipari Rt 
Mélyépítési Tervező Vállalat 
NIVELCO Műszeripari Kft 
OMIKRON Kft
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Pannonpipe Műanyagipari Kft

Budapest

Budapest

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Budapest
Budapest
Budapest

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest



Országos Vízügyi Beruházási Vállalat Budapest
Pest megyei Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Budapest
Pest megyei Tanácsi Tervező Vállalat Budapest
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Budapest
Üt- Vasúttervező Vállalat Budapest
Vízgazdálkodási Társulatok Országos 
Választmánya Budapest
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Központ Budapest
VIZITERV Mérnökszolgálati Vállalat Budapest
Vízkutató és Fúró Vállalat Budapest
Vízügyi Építő Vállalat Budapest

Ajkai Alumíniumipari Kft Ajka
Alsó-Duna-völgvi Vízügyi Igazgatóság Baja
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged
Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi 
Felügyelőség Baja
AQUA-FILTER Kft Mezőfalva
Bakonyi Bauxitbánya Vállalat Tapolca
Balatonfelviaéki Vízitársulat Tapolca
Baranya megyei Fürdő Vállalat Harkány
Baranya megyei Tanácsi Tervező Vállalat Pécs
Baranya megyei Vízmű Vállalat Komló
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vízmüvek 
Vállalat Miskolc
Bácskai-Margittaszigeti Vízi Társulat Mohács
Beregi Vízgazdálkodási Társulat V ásárosnamény
Beton- és Vasbetonipari Művek 
Dunaújvárosi Gyára Dunaújváros
Békés megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Békéscsaba
Békéscsabai Konzervgyár Békéscsaba
BIOGAL Gyógyszergyár Rt Debrecen
Bódvavölgyi Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat Edelény
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Borsodi Szénbányák
Borsodnádasdi Lemezgyár
Budapesti Vegyiművek Hidasi Gyáregysége
Büki Gyógyfürdő Vállalat
CSOMIÉP Beton- és Meliorációs Termék
Gyártó Kft
Csongrád és környéke Vízgazdálkodási 
Társulat
Csongrád megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalat
DATAQUA Elektronikai Kft 
Debreceni Vízmű- és Gyógyfürdő Vállalat 
Dél-Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat 
Dél-Békési Vízgazdálkodási Társulat 
Délbudai térség Víz- és Csatornamű 
Társulat
Dél-dunántúli Vízügyi Építő Vállalat
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Délzalai Víz-, Csatornamű- és Fürdő
Vállalat
DIMÁVAG Rt
Dunai Kőolajipari Vállalat
Dunakeszi térségi Csatornamű Társulat
DUNAFERR Acélművek Kft
Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási
Társulat
Duna menti Regionális Vízművek 
Dunántúli Regionális Vízművek 
Dunántúli Vízügyi Építő Vállalat 
Dunaújvárosi Ingatlankezelő és 
Városgazdálkodási Vállalat 
Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Dunaújvárosi Víz- és Csatornaművek 
Dunaújvárosi Vízi Társulat 
Duna völgyi Vízgazdálkodási Társulat 
Ecsediláp— Krasznabalparti 
Vízgazdálkodási Társulat

Miskolc
Borsodnádasd
Hidas
Bükfürdő

Hódmezővásárhely

Csongrád

Szentes
Balatonalmádi
Debrecen
Kiskunhalas
Orosháza

Érd
Kaposvár
Pécs

Nagykanizsa
Miskolc
Százhalombatta
Dunakeszi
Dunaújváros

Dunavecse
Vác
Siófok
Veszprém

Dunaújváros
Dunaújváros
Dunaújváros
Dunaújváros
Dabas

Mátészalka
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Eger—Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat Eger
Egyesült Mezőgazdasági Termelőszövetk. Kondoros
ELEKTERFÉM Kisszövetkezet Nyíregyháza
Ercsi Cukorgyár Ercsi
ÉVIG Kisgépgyár Leányvállalat Cegléd
Észak-Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat Kecskemét
Északdunántúli Regionális Vízművek Tatabánya
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Győr
Északmagyarországi Regionális Vízmüvek Kazincbarcika
Északmagyarországi Vízgazdálkodási 
Társulatok Egyesülete Miskolc
Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság Miskolc
Északzalai Víz-, Csatornamű és Fürdő 
Vállalat Zalaegerszeg
Fejér megyei Vízművek Székesfehérvár
Felsőszabolcsi Vízgazdálkodási Társulat Kisvárda
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Nyíregyháza
Fűzfői Papírgyár Fűzfőgyártelep
Galgavölgyi Regionális Víz- és Csatornamű 
Társulat Aszód
GEOTECHNIKA Kft Sióagárd
Győr és környéke Vízmű- és Fürdő Vállalat Győr
Győri Vízgazdálkodási Társulat Győr
Gyulai Vízművek Gyula
Hajdú-Bihar megyei Víz- és Csatornamű 
Vállalat Debrecen
Hajdúszoboszlói-Gyógyfürdő Vállalat Hajdúszoboszló
Hal tenyésztési Kutató Intézet Szarvas
Heves megyei Vízmű Vállalat Eger
Hidasháti Állami Gazdaság Murony
Hidroplasztik Kft Nagykanizsa
Homokhátsági Vízi Társulat Kiskőrös
HUNGÁRIA Kft Szabadegyháza
HUNNIACOOP Szabolcsi Baromfi- 
feldolgozó és Értékesítő Vállalat Kisvárda
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IKARUS Járműgyártó Rt 
Székesfehérvári Gyára Székesfehérvár
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Víz- és Csatornaművek Szolnok
Kapuvári Vízgazdálkodási Társulat Kapuvár
Kapos—Koppány völgyi Vízi Társulat Tamási
Kelet-Baranyai Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat Mohács
Keletmagyarországi Vízügyi Építő Vállalat Debrecen
Kiskunmajsa és környéke Vízgazdálkodási 
Társulat Kiskunmajsa
Kisvárdai Szeszipari Vállalat Kisvárda
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat Nagykanizsa
Körös—Berettyói Vízgazdálkodási Társulat Békés
Körösi Vízgazdálkodási Társulat Gyula
Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság Gyula
Közép-dunántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőség Székesfehérvár
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár
Közép-dunántúli Vízgazdálkodási 
Társulatok Egyesülése Székesfehérvár
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
Felügyelőség Szolnok
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szolnok
Közúti Gépellátó Vállalat 
Ceglédi Gyáregysége Cegléd
Mecseki Ércbányászati Vállalat Pécs
Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kombinát Mezőhegyes
Mezőtúr—Tiszazugi Vízgazdálkodási 
Társulat Mezőtúr
Mérnök-Mester Menedzser Kft Nyíregyháza
Miskolci Vízművek, Fürdők és 
Csatornázási Vállalat Miskolc
Mosonmagyaróvári Vízgazdálkodási 
Társulat Mosonmagyaróvár
Nagykőrösi Konzervgyár Nagykőrös
Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat Karcag
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Nitrogénművek Várpalota
Nitrokémiai Ipartelepek Fűzfőgyártelep
Nógrád megyei Beruházási Vállalat Salgótarján
Nógrád megyei önkormányzat Salgótarján -
Nógrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Salgótarján
’’Nyírség” Konzervipari Vállalat Nyíregyháza
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Nyíregyháza
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szombathely
Öntözési Kutató Intézet Szarvas
őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi 
Társulat Szombathely
Paksi Atomerőmű Vállalat Paks
Papíripari Vállalat Dunaújvárosi Gyára Dunaújváros
Partfigyelő és Fenntartó Költségvetési 
Üzem Dunaújváros
PATEX Alba Color Kft Székesfehérvár
PATEX Szövő Rt Tolnai Gyára Tolna
Pápakörnyéki Vízitársulat Pápa
Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Budaörs
’’Petőfi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Csárdaszállás
"Petőfi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Köröstarcsa
Petőházi Cukoripari Rt Petőháza
Pécsi Bőrgyár Pécs
Pécsi Hőerőmű Vállalat Pécs
Pécsi Vízmű Pécs
Pollack Mihály Műszaki Főiskola 
Vízgazdálkodási Intézete Baja
Principális és Felsó-Zalamenti Vízi társulat Nagykanizsa
Rinya—Dombómenti Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat Nagyatád
Sajó Hangonyvölgyi Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat Putnok
Sarkadi Cukorgyár Sarkad
Sárréti Tej Rt Szeghalom
Sárvízi Malomcsatorna Vízi Társulat Székesfehérvár
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Sopron és környéke Víz- és Csatornamű
Vállalat Sopron
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalat Nyíregyháza
Szeged és környéke Vízgazdálkodási 
Társulat Szeged
Szegedi Vízművek és Fürdők Szeged
Szekszárdi Húsipari Vállalat Szekszárd
Szekszárd—Paksi Vízi Társulat Szekszárd
Szerencsi Cukorgyár Szerencs
Székesfehérvári Könnyűfémmű Székesfehérvár
Szobi Szörp Rt Szob
Szolnok megyei Állatforgalmi és 
Húsipari Vállalat Szolnok
Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Sopron
Tatabányai Bányák Vállalat Tatabánya
Tápió—Hajta Vízgazdálkodási Társulat Nagykáta
Tisza-Kunsági Vízgazdálkodási Társulat Kiskunfélegyháza
Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat Hódmezővásárhely
Tiszamenti Regionális Vízmüvek Szolnok
Tiszamenti Vegyiművek Szolnok
Tisza-Szamosközi Vízgazdálkodási Társulat Fehérgyarmat
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Debrecen
Tolna megyei Környezetvédelmi 
Szolgáltató Vállalat Szekszárd
Tolna megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Szekszárd
Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat Szombathely
Váckörnyéki Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulat Göd
Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi 
Szakközépiskola Nyíregyháza
Velence-tavi Intéző Bizottság Agárd
Velence-tavi Regionális Víz- és Csatornamű 
Társulat Agárd
Veszprém megvei Víz- és Csatornamű 
Vállalat Veszprém
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Veszprémi Szénbányák Vállalat 
WEDECO Kft
Wiedemann Építőipari és Vállalkozási Rt 
Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat

Veszprém
Vác
Tolna
Pásztó

A TISZTELETI TAGOK NÉVSORA

1 9 2 9
Farkass Kálmán 
Marenzi Ferenc 

Károly
1 9 3 0
Böckh Hugó 
Szontagh Tamás
1 9 4 0
Weszelszky Gyula
1941
Emszt Kálmán 
Horusitzky Henrik 
Rohringer Sándor
1 9 4 4
Pap Ferenc 
Vendl Aladár
1 9 5 4
Lampl Hugó 
Trümmer Árpád

1 9 5 8
Ditróy János 
Sikó Attila
1 9 5 9
Maucha Rezső
1 9 6 0
Horváth József
1 9 6 1
Németh Endre 
Szilágyi Gyula

1 9 6 2
Papp Ferenc
1 9 6 3
Tőry Kálmán
1 9 6 4
Király Lajos 
Sebestyén Olga
1 9 6 5
Dévény István 
Dudich Endre
1 9 6 6
id. Ziegler Károly
1 9 6 7
Boronkay Pál 
Hallóssy Ferenc 
Scherf Emil 
Schréter Zoltán 
Tavy Lajos
1 9 7 1
Csajághy Gábor 
Holló István 
Ihrig Dénes 
Papp Szilárd 
Schmidt E. Róbert 
Vendel Miklós
1 9 7 4
Bélteky Lajos 
Hartyányi László 
Kövessy Gábor 
Pichler János

1975
Lászlóffy Woldemár

1 9 7 7
Ajtay Zoltán 
Horváth Sándor 
Kolta János 
Nemes Gerzson 
Sál amin Pál 
Schneider Szilárd 
Szabivá Ferenc 
Varró István 
Várnai Tivadar

1 9 7 8
Abos Brúnó 
Bogárdi János 
Rónai András

1 9 8 0
Alföldi György 
Fóris Gyula 
Kertai Ede 
Láng Sándor 
Mantuano József 
Mispál István

1 9 8 1
Frank Melánia 
Oroszlány István 
Szakáll Kálmán 
Zádor Alfréd

1 9 8 2
Fehérváry István
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1 9 8 3
Borbély Sándor 
Kessler Hubert 
ifj. Szabó Zoltán

1 9 8 4
Némethy László

1 9 8 5
Bokor Mihály 
Gábri Mihály 
Gerhard Kálmán 
Hortobágyi Tibor 
Nagy L. Dénes 
Varga Jenő 
Varsa Ferenc 
Zákonyi Ferenc
1 9 8 6
Garád Róbert 
Kiss György 
Schlégel Oszkár 
Szászhelyi Pál

1 9 8 7
Bözsöny Dénes 
Majorlaki József 
Simonfai László 
Szebényi Lajos 
Takács Lajos
1 9 8 8
Barna Aladár 
Hajdú György 
Holényi László 
Lipták Ferenc 
Pálinkás Lajos
1 9 8 9
Kiss István 
Bartha István 
Jalsovszky Jenő

1 9 9 0
Bernolák Jenő 
Csermák Béla 
Bartsch Lajos 
Forgó László 
Illés György 
Mosonyi Emil

1 9 9 1
Cziráky József 
Horváth József 
Mistéth Endre 
Uherkovich Gábor

1 9 9 2
Budavári Kurt 
Bukovszky György 
Gy. Molnár László 
Muhits Katalin

KÜLFÖLDI TISZTELETI TAGOK

ABRAMOV,
Nikolaj Nikolajevics 

ALTMANN, Klaus 
ANDRE, M. Henri 
BANAL, Michel 
BERGMANN. Heinz 
BEURLE, Georg 
BILLIB, Herbert 
BRUK, István 
BUCKSCH. Roland 
BUGYIN, F. I. 
CHARTIER, Marcel M. 
CLESTRE. Pietro 
CSALLÁNY, Sándor 
D’ANCONA, Umberto

(Szovjetunió, 1977) 
(NSZK, 1982) 
(Franciaország, 1977) 
(Franciaország, 1967) 
(Ausztria. 1990) 
(Ausztria, 1967) 
(NSZK, 1974) 
(Jugoszlávia, 1967) 
(Ausztria, 1974) 
(Szovjetunió, 1961) 
(Franciaország, 1971) 
(Olaszország, 1977) 
(USA. 1992) 
(Olaszország, 1965)
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DAERVES BORNOZ, R. L. 
DOOGE, James C. I.
DYCK, Siegfried 
von der EMDE, Wilhelm 
ÉRTÉL, Hans 
ESCANDE, Leopold 
GÜNTSCHL, Emst D. 
HOHL. Rudolf 
HOPPE, Walter 
JAATINEN, Simo 
JAQUET, Joseph 
KACZMAREK, Zdzislaw 
KALININ, G. P.
KAR, Julius 
KARRI, Kenneth D. 
KENNEDY, J. F. 
KOLUPAILA, S.
KRAMER. D.
KRESSER, Werner 
KRICKIJ, Sz. Ny. 
LAMBOR. Julian 
LITEANU, Emil 
LELIAVSKY, S. 
MANCZAK, Henryk 
MATUL, Kazimierz 
MENKELJ, M. F. 
MILORADOV, Milorad 
La MOREAUX, P. E. 
MORARIU. Tiberiu 
MURAWSKY, Tadeus 
NAWROCKA. Elzbieta 
NOUGARO. Jean 
NYEVRAJEV, G. A. 
OVCSINYIKOV, M. A. 
PARDÉ, M.

(Franciaország, 1982) 
(Írország, 1971)
(NDK, 1982) 
(Ausztria. 1977) 
(NDK, 1967) 
(Franciaország, 1964) 
(Ausztria, 1971) 
(NDK, 1961)
(NDK, 1961) 
(Finnország, 1990) 
(Franciaország, 1967) 
(Lengyelország, 1967) 
(Szovjetunió, 1963) 
(Ausztria, 1963)
(USA. 1992)
(USA, 1963)
(USA, 1963) 
(Hollandia, 1964) 
(Ausztria, 1961) 
(Szovjetunió, 1962) 
(Lengyelország, 1962) 
(Románia,- 1964) 
(EAK, 1963) 
(Lengyelország, 1974) 
(Lengyelország, 1965) 
(Szovjetunió, 1961) 
(Jugoszlávia, 1977) 
(USA, 1964) 
(Románia. 1967) 
(Lengyelország, 1981) 
(Lengyelország, 1977) 
(Franciaország, 1965) 
(Szovjetunió, 1967) 
(Szovjetunió, 1961) 
(Franciaország, 1961)

232



PRINS, Jacob Egbert 
REMÉNIÉRÁS, Gaston 
RÓDD A, John C.
SAUER, Kurt _
SAXENA, P. C.
SCHILLER. Heinz 
SCHOEMAKER. Harold Jan 
SICKERT, Eberhard 
SIKORA, Anton 
SPERLING, Walter 
SREBRENOVIC. Dionis . 
STEHLIK, Béla 
TISON. Leon 
ÚJVÁRI. József 
YEVJEVICH, Vujica 
VASZILIEV, O. F.
VELEV, Dimo 
VLAD ISA VLJEVIC, Zivko 
VOJTECH, Stehik 
VOLKER, Adriaan

(Hollandia, J977 
(Franciaország, 1971) 
(Anglia, 1992)
(NSZK, 1971)
(India, 1977) 
(Németország, 1991) 
(Hollandia, 1974) 
(Németország, 1992) 
(Csehszlovákia, 1991) 
(NSZK, 1962) 
(Jugoszlávia, 1974) 
(Csehszlovákia, 1971) 
(Belgium, 1963) 
(Románia, 1967) 
(USA. 1990) 
(Szovjetunió, 1977) 
(Bulgária, 1964) 
(Jugoszlávia, 1967) 
(Csehszlovákia, 1991) 
(Hollandia, 1967)

a  t á r s a s á g i  k i t ü n t e t e t t e k  n é v s o r a

V á sá rh e ly i P á l-d íjja l k itü n tete ttek

19 7 1 1 9 7 4 1 9 7 7
Dégen Imre Karászi Kálmán Hajdú György
Rónai András Németh Endre Juhász József
Szesztay Károly Oroszlány István

1 9 7 8

1 9 7 2 1 9 7 5
Ihrig Dénes

Lászlóffy Woldemár Hortobágyi Tibor 1 9 7 9
Schmidt E. Róbert Takács Lajos Salamin Pál

1 9 7 3

id. Ziegler Károly
1 9 8 0
Csermák BélaBolberitz Károly 1 9 7 6

Lampl Hugó A bizottság a díjat 198 1
Zsuffa István nem adta ki. Vezse Sándor
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1 9 8 2 1 9 8  5 1 9 9 0
Szígyártó Zoltán Bérezik Árpád Bognár Győző

1 9 8 3 1986 1991
Urhancsek János Illés György Bencsik Béla

1 9 8 4 1987 1 9 9 2
Starosolszky Ödön Mátrai István Vitális György

Dr. S ch afarzik  F eren c-em lék érem m el k itü n te te ttek

1 9 4 3 1965 1 9 8 3
Pávai Vájná Ferenc Németh Endre Karácsonyi Sándor

1 9 4 7 1967 1 9 8 4
Lászlóffy Woldemár Salamin Pál Major Pál
1 9 5 0 1971
Maucha Rezső öllős Géza I t f O w

Kömyei László
1951 1974

1 9 8 6
Vitális GyörgyVitális Sándor Kovács György

1 9 5 2
Papp Ferenc

1 9 7 7
Bozóky-Szeszich 1 9 8 7

Károly Mucsy György
1 9 5 4
Sebestyén Olga

Erdélyi Mihály
1 9 8 8

1 9 5 5
1 9 7 8
Frank Melánia

Dobos Irma

Mosonyi Emil 

1 9 5 8

ifj. Szabó Zoltán 1 9 8 9
Zorkóczv Zoltán

1 9 7 9Dévény István 
Schulhof Ödön Bérezik Árpád 

Nagy L. Dénes
1 9 9 0
Csanády Mihály

1 9 6 0
1 9 8 0Ihrig Dénes 1 9 9 1
Scheuer Gyula Vágás István

1 9 6 1
Varga Lajos 1 9 8 1

Entz Béla
1 9 9 2
Szlávik Lajos

1 9 6 2
Schmidt Eligius 1 9 8 2

Róbert Korim Kálmán
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Bogdánfy Ödön-emlékéremmel kitüntetettek

1951
Papp Szilárd 
Páter János
1 9 5 2
Csajághy Gábor 
Salamin Pál
1 9 5 4
Lesenyei József 
Sarló Károly
1 9  55
Hortobágyi Tibor 
Rónai András
1 9 5 8
Finály Lajos 
Holló István 
Mazalán Pál 
Oroszlány István
1 9 6 0
Bélteky Lajos 
Galli László
1 9 6 1
Fazekas Károly
1 9 6 2
Szesztay Károly
1 9 6 3
Urbancsek János
1964
Károlyi Zoltán

1965
Kolosváry Gábor 
1 9 6 7
Bolberitz Károly 
Entz Béla
1 9 7 1
Bérezik Árpád 
Juhász József
1 9 7 4
Starosolszky Ödön
1977
Felföldy Lajos 
Szalay Miklós 
Szigyártó Zoltán 
Török László
1 9 7 8
Csanády Mihály 
Vágás István
1979
Bencsik Béla 
öllős Géza 
Szeifert Gyula
1 9 8 0
Dabolczi János
1 9 8 1
Krempels Tibor
1 9 8 2
Bozzay Józsefné 
Gerhard Kálmán

1 9 8 3
Bukovszky György 
Goda László
1 9 8 4
Fáy Csaba 
Marjai Gyula
1 9 8 5
Holl Lajos 
Marczell Ferenc
1 9 8 6
Baranyó Géza 
Kőrösmezey László
1 9 8 7
Koltay József 
Pataki Nándor
1 9 8 8
Vermes László 
Perecsi Ferenc
1 9 8 9
Juhász Endre 
Békési János
1 9 9 0
Ember Károly 
Sellyey Gyula
1 9 9 1
Becker Károly 
Domokos Miklós
1 9 9 2
Barna Bertalan 
Wisnovszky Iván

V ásárh ely i P á l-em lék lap p a l

1951
Cziráky József 
Farkas Imre 
Györke Olivér 
Szabó Zoltánná 
Veszprémi Béla 
Végh Sándorné

1952
Dippold Anna 
Juhász József 
Leél-össy Sándor 
Szesztay Károly 
Tamás Gizella

k itü n tete ttek

1 9 5 4
Almássy Bálint 
Balló Iván 
Borbély Sándor 
Szabó László 
Tilesch György 
Török László
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1 9  55
Bérezik Árpád
Békési János 
Holly Ferenc 
Tóth István

1 9 5 8
Bartha Tibor 
Dvihally Zsuzsa 
Ember Károly 
Molnár Miklós 
öllős Géza 
Pásztó Péter 
Puskás Tamás 
Szigyártó Zoltán 
Vágás István 
Wisnovszűcy Iván

1 9 6 0
Bartos Sándor 
Dobos Alajos 
Starosolszky Ödön

196 1
Kőrösmezey László 
Muszkalay László 
Szolnoky Csaba 
Zsuffa István

1 9 6 2
Lipták Ferenc 
Szeifert Gyula 
Tőig István 
Vitális G y ö r g y

1 9 6 3
Benedek Pál 
Haszpra Ottó 
Rá ez Miklós 
Szabó Ernő

1 9 6 4
Cserjés Mátyás 
Horváth Imre 
Kontur György 
Schiefner Kálmán

1 9 6  5
Csapody István 
Major Pál 
Rákóczi László 
Vermes Zoltán

1 9 6 6
Csanády Mihály 
Hock Béla 
Kováts Zoltán 
Márki-Zay Lajos

1 9 6  7
Domokos Miklós 
Lesenyei Gábor 
Molnár Béla 
Pálfai Imre 
Sellyey Gyula

197 1
Bukovszky György 
Fázold Ádám 
Magyari Gábor 
Salamin András 
Szalontai Gergely 
Szilágyi Elemér

1 9 7 4
Kontur István 
Raum László 
Rónaki László 
Tóth József 
Varga István

W ein  J 4 n os-em lék lap p a l k itü n tete ttek

1 9 6 0 1 9 6 3 1971
Illés György A bős Brúnó Valló Sándor

1961 1 9 6 4 1 9 7 4
Bolberitz Károly Bozóky-Szeszieh

Károly
Kolin László

1 9 6 2 1 9 6 7
öllős Géza Szakáll Kálmán
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Dr. Fodor József-emléklappal kitüntetettek

1 9 6 0
Csoport Dezső
19 6 1
Besenyőy István
1962
ifj. Szabó Zoltán

1 9 6 4
Szablya Ferenc

1 9 6 5
Nagy L. Dénes 

1 9 6 7
Majorlaki József

1 9 7 1
Csanády Mihály 

1 9 7 4
Béress Béla

Dr. D a lm ad y  Z o ltán -em lék lap p a l k itü n te te ttek

1 9 6 0
Frank Miklós
1 9 6 1
Berencsi György 

1 9 6 3
Székely Miklós

1 9 6 4
Sziráky István 

1 9 6  5
Somfai Jenő 

1 9 6 7
Moll Károly

1 9 7 4
Cziráky József

S ajó  E lem ér-em lék lap p a l k itü n tete ttek

1 9 6 0
Pichler János

196 1
Csermák Béla 

1 9 6 3
de Chatel Rudolf

1 9 6 5
Mantuano József
1 9 6 6
Balló Iván

1 9 6 7
Csorna János

1971
Bözsöny Dénes 

1 9 7 4
Domokos Miklós

Dr. E ntz G éza -em lék lap p a l k itü n tete ttek

2960
Entz Béla

1961
Kol Erzsébet
1 9 6 2
Török Piroska

1 9 6 3
Varró István
1 9 6 4
Megyeri János 

2966
Bérezik Árpád

1 9 6 7
Uherkovich Gábor 
1 9 7 4
Bozzay Józsefné
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Zsigmondy Vilmos-emléklappal kitüntetettek

1 9 6 0
Kassai Ferenc

1 9 6 4
Erdélyi Mihály

197 1
Scheuer Gyula

1961
Varga Jenő

1 9 6 6
Zoller József

1 9 7 4
Dobos Irma

1 9 6 2
Juhász József

1 9 6 7
Korim Kálmán

K va ssa y  Jen ő -em lék lap p a l k itü n te te ttek

i960
Simonfai László

1 9 6 3
Horváth Sándor

1 9 6 7
Török László

1961
Hartyányi László

1 9 6  5
Molnár Endre

1 9 7 1
Vágás István

P éch J ó zsef-em lék lap p a l k itü n te te ttek

1961
Ubell Károly

1 9 6 4
Szigyártó Zoltán

1 9 6 7
Starosolszky Ödön

1 9 6 2
Ivicsics Lajos

1 9 6 5
Kozák Miklós

197 1
Hankó Zoltán

1963
Kovács György

1 9 6 6
Zsuffa István

Pro A qua em lék érem m el k itü n tetettek *

1 9 7 7
Bartha István 
Csorna János 
Decsi Sándorné 
Ember Károly 
Gábos László

Joó Ottó
Karácsonyi Sándor 
Korim Kálmán 
Kováts Béla 
Mucsy György 
Perényi Károly

Szeifert Gyula 
Szlávik Lajos 
Uherkovich Gábor 
Vass Béla 
Vermes László 
Vitális György

* Az MHT Elnöksége az 1977. évben az eddigi emléklapok helyett olapítotto a PRO AQUA 
emlékérmet.
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1 9 7 8
Barna Aladár 
Békési János 
Dávid László 
Fömötör Gyula 
Horváth István 
Kőrösmezey László 
Stéfán Márton 
Szebényi Lajos 
Szlabóczky Pál 
Tőig István 
Várszegi Csaba 
Vig Károly

1 9 7 9
Bratán Mária 
Donászy Ernő 
Gaál Ferenc 
Garád Róbert 
Hajós Béla 
Holl Lajos 
Kovács Lajos 
Marczell Ferenc 
Simor József 
Szőllősi-Nagy 

András 
Tóth Mihály 
Wisnovszky Iván

1 9 8 0
Bakonyi Péter 
Dobos Irma 
Fázold Ádám 
Goóts Kálmán 
Király István 
Kováts Zoltán 
Nagy ülés 
Sellyey Gyula 
Thyll Szilárd 
Tóth József 
Vavrik Ferenc 
Zorkóczy Zoltán

1 9 8 1
Benkovits Ferenc 
Csinády László
Juhász József 
Koch László 
Magó István 
Murai Gyula 
Szőke Miklós 
Vukováry Attila

1 9 8 2
Andrikovics Sándor 
Bukovszky András 
Cseri Géza 
Dely Géza 
Kardos Mária 
Kontur István 
Musulin Béla 
Péter Gábor

1 9 8 3
Búzás Zsuzsanna 
Domokos Miklós 
Jeczkó János 
Horváth Antal 
Juhász Cndre 
Kaliczka László 
Obert Ferenc 
Pálfalvay Kálmán

1 9 8 4
Barna Bertalan 
Hrehuss György 
Kovács Dezső 
Major László 
Markó László 
Stein Judit 
Szabóné

Muhits Katalin 
Vigh Sándor

1 9 8 5
Bosznay Miklós 
Csekő Géza 
Herke Paula 
Horcher Ferenc 
Lotz Gyula 
Stéfán Mártonné 
Tímár Mátyás 
Vajk Ödön

1 9 8 6
Bancsi István 
Boga Tamás László 
Bucsányi György 
Hembach Kamill 
Nováky Béla 
Philipp István 
Puskás Tamás 
Végváriné 

Bede Ildikó

1 9 8 7
Cziráky József 
Dulovics Dezső 
Hajék Sándor 
Kovács S. Krisztina 
Köves László 
Stimm Miklós 
Szalai Árpád 
Tóth László

1 9 8 8
Aujeszky Géza 
Bencze Kázmér 
Eszéky Ottó 
Kiss István 
Laczay István 
Marek Miklós 
Pados Imre 
Vörös Ferenc
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1 9 8 9  
Antalné

Ansgter Mária 
Déri Tibor 
Ivicsics Ferenc 
Károlyi Csaba 
Kelemen László 
Litauszki István 
Ponyi Jenő 
Primás Antal 
Tarján Tibor 
Váradi József Gyula
1 9 9 0
Baksa István 
Blum Anna 
Eiben Endre

Homonnay 
Andrásné 

Körösi Zoltán 
Miskolczi Lajos 
Szalay Miklós 
Várnai Iván 
Zákonyi János
1 9 9 1
A’baffyné 

Bothár Anna 
Bukovszkyné 

Inotai Mária 
Csobok Veronika 
Geszler Ödönné 
Halász Rudolf 
Kőhidi Andor

Orosz Ottó 
Radványi Rudolf 
Szilágyi Mihály 
Tóth Sándor

1 9 9 2
ifj. Goda László 
Jolánkai Géza 
Kardos Imre 
Kovács Sándor 
Mészáros Gábor 
Ördögh József 
Szabó Lajos 
Szepessy József 
Taxner Ernőné 
Virág Mihály

A B ogd án fy  Ö dön -p á lyad íj nyertese i*

1 9 6 4

Bratón Mária — Mohos Pál — Zsuffa István

1 9 6 5

I. díj Scherf Emil
II. díj Török László — Tóth József

2969
. I. díj Kövér Béla

Végvári Rezsőné

II. díj Jani Sándor — Takács Ottóné
III. díj Höraher Ferenc 

megvétel Pallós Gábor

• A Hidrológiai K&zl&m hírrovatában folio! heti adatok alapján.
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1970

I. díj Domokos Miklós
II. díj Szlabóczky Pál 

Csanády Mihály
III. díj Gajárszky Győző

megvétel Gyulavári Imre

1971

I. díj Cech Vilmos — Csekő Géza

II. díj Oláh János 
Varga István

III. díj Fleps Walter
megvétel Rajkai Vilmos

1 9 7 2

I. díj —
II. díj Tokár Tiborné

III. díj Kovács György, Molnár György, 
Gajárszky Győző

megvétel Kardos Mária 
Rőser Ottó

1 9 7 3

I. díj Toókos Ildikó — Tóth Andrásné
II. díj Tokár Tiborné 

Kontur István
III. díj Bosznay Miklós

megvétel Déri József
Demj én János — Lublóy Pál 
Váncsa András Lajos
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1974

I. díj —
II. díj Kalmár István

megvétel Orbán Endre — Szlabóczky Pál

A L ászió ffy  W oldem ár d ip lom aterv -p á lyáza t h e ly e z e ttje i

1976

Egyetemi kategóriában Főiskolai kategóriában
Rátky István I. díj
Káló András n. díj
Vincze László II. díj
Keszey Zsolt in. díj
Savanyu Katalin III. díj
Sebestyén István m . díj
Várnai Ferenc III. díj

1 9 7 7

Földházi Gábor I. díj Garai Lajos I. díj
Reininger Róbert I. díj
Sárkány Ferenc I. díj
Horváth Tibor II. díj Garamszegi Gyula II. díj
Huszti András H. díj Paróczai Dezső II. díj
Mosó Imre II. díj Török László II. díj
Rokob Ágnes II. díj
Bállá Balázs III. díj Sövér Judit III. díj
Csákai Gyula III. díj Trifonov Tamás III. díj
Dobróka J ó z s e f III. díj
Eszes István III. díj
Román Árpád III. díj
Selényi Péter III. díj
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J 978

E g y e te m i k a te g ó r iá b a n  F őisko la i k a teg ó riá b a n

Kiss Gyula Ferenc I. díj Varga Ilona Zsuzsanna I. díj
Kövendi Dénes I. díj
Madarász István I. díj
Mendler Tamás II. díj Kun Csaba II. díj
Nagy András II. díj Márton Lajos II. díj
S. Nagy Endre II. díj Mendler Tamás II. díj
Rónai Andrásné II. díj
Zerkowitz Tamás II. díj
Pap Gyula III. díj Czér Péter III. díj
Perlai Béla III. díj Erdős Péter III. díj
Somogyi Miklós III. díj Tóth István III. díj
Tóth Csaba III. díj

1 9 7 9

Dobos Gábor I. díj Takács László I. díj
Pleva Mária I. díj Barta László II. díj
Csongrádi Katalin II. díj Bartal György II. díj
Kiss Beatrix II. díj Váczi László II. díj

Andó Mihály III. díj Bartha Miklós III. díj
Dankó Zsolt III. díj Jakusovszky Pál III. díj
Fehérvári Sándor III. díj Kovács Tibor III. díj
Sidó Szabolcs III. díj László Zsuzsanna III. díj
Tavi Adrienne III. díj

1 9 8 0

Láncos László I. díj Szepesfalvy Ákos I. díj
Takács Imre I. díj Ganyecz Mihály II. díj
Prímás Éva II. díj Komjáti Sándor II. díj
Szlatkovszky Zoltán II. díj Bohr József III. díj
Hódi Gábor III. díj Kehrer Károly III. díj

Kovács Sándor III. díj
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1981

E g y e te m i k a te g ó riá b a n

Józsa János I. díj
Kardoss László II. díj
Werderits János II. díj
Hojdákné

Kovács Eleonóra III. díj
Ignácz József III. díj

Endrey Tünde I. díj
Kondásné Gál Ilona II. díj
Rab Ferenc II. díj
Csanda László III. díj
Siposné

Kőszegi Ágota III. díj
Szerencsi László III. díj

Krempels Gabriella • I. díj

Szabó János II. díj

Fazekas László III. díj
Kisházi Péter III. díj
Varga Ferenc III. díj

F őisko la i k a te g ó r iá b a n

Katula Zsuzsanna I. díj
Medvey Gábor II. díj
Nagy Edit Mária II. díj
Bart a Kálmán III. díj
Csordás József III. díj
Pécsinger Judit III. díj

Simonfai György I. díj

Görgényi Péter II. díj
Mikó Dániel II. díj

Kercser Viktor III. díj
Mezeiné Forgács Éva III. díj
Szabó László III. díj

Fehérvári Miklósné I. díj
Kapu Zoltán I. díj
Varga József I. díj
Merekva Lajos II. díj
Szabó László II. díj
Bacsa Attila III. díj
Mikola István III. díj
Tóth Lajosné III. díj

1 9 8 2

1 9 8 3
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1984

E g y e te m i k a te g ó r iá b a n  F őisko la i k a te g ó riá b a n

Fekete Balázs I. díj Nagy István I. díj
Gresz István I. díj Tóth Péter I. díj
Balogh Imre III. díj Czingulszki József III. díj

Fehér László III. díj
Göncz László III. díj
Urbánkó József III. díj

1 9 8 5

Csorna Rózsa I. díj Szerdahelyi István 
Mentes Andrea

I. díj 
II. díj

Pétery Kristóf II. díj Pataki Tamás II. díj
Herpai Lászlóné III. díj Cseh Béla III. díj
Marton Gábor III. díj Nagy Sándor III. díj
Mezei Gábor 
Werlein Ferenc

III. díj 
III. díj

Kővári László III. díj

1 9 8 6

Molnár Csaba I. díj Molnár László I. díj
Babják Mónika II. díj Szakács Péter II. díj
Gondár Károly II. díj Vajtó Lajos II. díj
Sőregi Katalin II. díj
Dimitrov Gabriella III. díj Beregszászi Csaba III. díj
Rózsa Attila III. díj Kar an esi Szilárd III. díj
Zalavári Gabriella III. díj Pizág Csaba III. díj

1 9 8 7

Szabó Éva I. díj Sándor Levente I. díj
Szalay Katalin I. díj
Demes Zoltán II. díj
Mező Beatrix II. díj
Virágh Ágnes II. díj

Török Zsuzsanna III. díj Takács István III. díj
Tatár Zoltán III. díj
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1988

E g y e t e m i  k a t e g ó r i á b a n F ő i s k o l a i  k a t e g ó r i á b a n

Csamai Gábor I. díj Galambos István I. díj
Horváth István II. díj Cziráki József II. díj
Petkovicsné Pap Zoltán II. díj

Kiss Györgyi II. díj
Szél Sándor III. díj Dezsényi Ákos III. díj

Szikszai Lajos III. díj
Tóth Erika III. díj

1 9 8 9

Kovács Balázs I. díj Molnár László I. díj
Szabó Gábor II. díj
Piukovics Gábor III. díj Balogh Zsolt III. díj

Lőrincz Károly III. díj
Szabó József III. díj

1 9 9 0

Gampel Tamás I. díj Dömötör Szilveszter II. díj
Mátyus Zoltán II. díj
Rácz Éva II. díj

Ijjas István II. díj
Karcagi Erna II. díj
Lippai Márta III. díj Fazekas Zoltán III. díj
Mazsaroff Miklós m . díj Gyenes Tibor III. díj
Szekretár Norbert ín. díj Kari Attila III. díj

•
1991

Mantuano Tamás i. díj Illyés Edina 
Beckné

I. díj

Harsányi Sarolta ii. díj Bagyó Katalin II. díj
Pfeiffer Rikárd II. díj

Bakó Éva ni. díj Áncsáné
Kara Zsuzsanna ni. díj Dargó Marianna III. díj
Lossos László in. díj Kovács Ferenc III. díj
Tóth Sándor ni. díj Szegedi Péter III. díj
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A Sajó E lem ér-p á lyáza t (1982— 1990), il le tv e  
a S ajó  E lem ér A la p ítv á n y  p á lyáza tán ak  (1991— ) n y ertese i:

198 1 — 8 2 .

I. díj Tóth László
II. díj Ágh Zoltán — Való Zoltán

III. díj Fekete Ilona

198 2 í—83.

I. díj Bánfi Ágnes
II. díj Markó Vendel — Pintér Tibor

III. díj Fehér Tamás — Tallér Mihály
III. díj Kovács László

1 9 8 3 — 84.

I. díj Bugyi Rozália — Keller Zoltán
II. díj Bognár Gyöngyi — Bokor Péter

— Szabó Marianna
II. díj Faba Mihály

III. díj Bede Marianna —
Bánvölgyi Marianna

1 9 8 4 — 85.

I. díj Schill Ferenc — Süveges Zoltán
II. díj Seres László

III. díj Kenyeres Márta
Imre Andrea — Gaál Dezső

dicséretben részesült: Szabó Attila — Rúzsa János
Kunos Levente Zsolt 
Bársony Erika —
Szunyogh Györgyi 
Tarján Klára
Bajusz Csaba — Putoczki Gábor 
Karacs Ferenc
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1985 86.

I. díj
n. díj 

in . díj
dicséretben részesült:

Pápa Árpád — Sípos László 
Szabó Szabolcs — Nagy Attila 
Czakó Dóra — Máder Erika

1 9 8 6 — 87.

I. díj 
II. díj

Nagy Attila
Ragány Albert — Ortelli Béla 
— Kántor Katalin

ni. díj Bécsi Gábor 
Szamosvári Attila — 
Mészáros Ottó

dicséretben részesült: Bábel Pál — Tuba László 
Varga Gábor
Herman Ibolya — Majnár Ágnes 
Öllé Frigyes — Munkácsi Ferenc 
Horváth Katalin — Tóth Vera 
Horváth Norbert — Dunai Zoltán

1 9 8 7 — 8 8 .

I. díj 
II. díj 

III. díj
dicséretben részesült:

Hirmann Csaba — György Edit 
Horváth Edit — Váradi Zsófia 
Föhécz Éva — Molnár Virág

1 9 8 8 — 8 9 .

I. díj 
II. díj 

III. díj
dicséretben részesült:

Keve Gábor — Lelovics László 
Kozák Péter 
Décse Sándor 
Széplaki Beatrix 
Szamosvári Tamás —
Szemén József
Bedő Máté — Pálos Imre
Farkas László
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1989— 90.

I. díj
II. díj 

III. díj
dicséretben részesült:

Gulyás Gábor
Teski Hajnalka — Úri Mariann 
Csányi Mónika 
Básti László

1 9 9 0 — 9 1 .

I. díj Hajdú Attila
II. díj Laj tér Zoltán — Úri Szabó István

III. díj Csizmadia Zoltán
dicséretben részesült: Makai Balázs — Szalai Márk

Gyűrűsi Csaba — Légrádi Sándor 
Herczeg Mónika
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V itális Sándor szakirodalm i n ívódijjal k itü n te te ttek

1979 Komisné Akantisz Zsuzsa 
Szalay Miklós

1980 Koriin Kálmán 
Toókos Ildikó

1981 Juhász József
Joó Ottó 
Lotz Gyula megosztott

1982 Böcskei László 
Lesi Imre 
Nagy Gábor 
Vigh Zoltán

megosztott

Csanády Mihály 
Kárpáti Zoltán megosztott

1983 Benedek Pál 
Licskó István 
Uzarovics Román

megosztott

Szolnoky Csaba

1984 Domokos Miklós
Dévényi Péter 
Er ki Imre 
Gálfi János 
Horváth Ferenc 
Liebe Pál

megosztott

1985 Szepessy József 
Szlávik Lajos

1986 Karácsonyi Sándor 
Pálfai Imre

1987 Juhász József
Csányi Béla 
Licskó István 
Samlyódy László

megosztott
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1988 Csernyánszky László 
Kolin László 
Várszegi Csaba
Petrasovits Imre 
Szalai György

1989 Domokos Miklós 
Sass Jenő
Völgyesi István

1990 Dévai István 
Felíöldy Lajos 
Plósz Sándor 
W ittner Ilona
Laczay István

1991 Nováky Béla 
Szeredi István

megosztott

megosztott

megosztott

megosztott

M TESZ-d í jasok

Vitális Sándor 1970 Holl Lajos 1980
ülés György 1971 Nagy L. Dénes 1981
Dégen Imre 1972 Szépfalusi József 1981
Dévény István 1973 Alföldi László 1981
Garád Róbert 1973 Hegedűs Lajos 1982
Gergely István 1973 Bencsik Béla 1984
Bözsöny Dénes 1974 Fázold Ádám 1984
Bérezik Árpád 1976 Juhász József 1986
Karászi Kálmán 1976 Becker Károly 1987
Bendefy László 1978 Marczell Ferenc 1988
Nemes Gerzson 1978 Környei László 1989
Szalai György 1979 Vitális György 1991

251



A M agyar H idrológia i T ársaság k özgyű lése i 
(1949—1992)

I. 1949. január 26.
II. 1952. március 12.

III. 1954. december 7.
IV. 1955. december 7.
V. 1958. december 13,

VI. 1960. január 21.
VII. 1961. február 24.

VIII. 1962. február 2.
IX. 1963. március 14.
X. 1964. m ájus 28.

XI. 1965. március 6.
XII. 1966. március 1.

XIII. 1967. május 2.

XIV. 1968. március 8.
XV. 1969. március 24.

XVI. 1971. április 26.
XVII. 1972. április 24.

XVIII. 1973. május' 18.
XIX. 1974. szeptember 3.
XX. 1975. április 28—29.

XXI. 1976. május 13— 14.
XXII. 1977. szeptember 27.

alakuló közgyűlés* 
évzáró közgyűlés 
vezetőségválasztó közgyűlés 
évzáró közgyűlés
vezetőségválasztó közgyűlés 
(ünnepi közgyűlés a Társaság 
megalakulásának 10 éves 
évfordulója alkalmából)
évzáró közgyűlés 
vezetőségválasztó közgyűlés 
évzáró közgyűlés 
évzáró közgyűlés 
vezetőségválasztó közgyűlés 
évzáró közgyűlés 
évzáró közgyűlés
jubileum i közgyűlés 
(a Társaság 50 éves 
fennállása alkalmából)
vezetőségválasztó közgyűlés 
évzáró közgyűlés 
vezetőségválasztó közgyűlés 
évzáró közgyűlés 
évzáró közgyűlés 
vezetőségválasztó közgyűlés 
évzáró közgyűlés (Gyula) 
évzáró közgyűlés (Szolnok)
vezetőségválasztó küldött- 
közgyűlés

• A heiymegjelölés nélküli közgyűléseket Budapesten tartották.
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XXIII. 1978. május 9— 10.

XXIV. 1980. október 24. 

1984. április 25.

XXV. 1985. október 3.

XXVI. 1988. október 11—12.

XXVII. 1990. október 16.

XXVIII. 1991. június 26.

XXIX. 1992. szeptember 6.

évzáró küldöttközgyűlés 
(Miskolc)
vezetőségválasztó küldött- 
közgyűlés
küldöttekkel bővített 
elnökségi ülés (két közgyűlés 
közötti beszámoló)
vezetőségválasztó küldött
közgyűlés
beszámoló küldöttközgyűlés 
(Szolnok)
vezetőségválasztó küldött- 
közgyűlés
évi rendes közgyűlés 
(Székesfehérvár)
évi rendes közgyűlés (Szeged)

A M agyar H idrológia i T ársaság n agy ren d ezv én y e i  
(1949—1992)

1949. VIII. 13— 14. SZEGEDI VÁNDORGYŰLÉS
Helye: Szeged
Témája: A Tisza csatornázása

1950. IX. 29.—X. 1. BALATONI KONGRESSZUS 
Helye: Siófok—Tihany—Hévíz 
Témája: A Balaton vízgazdálkodása

1951. IX. 30. BALATONI ANKÉT
Helye: Balatonfüred
Témája: A Balatonnal kapcsolatos tudo

mányos kutatások megszervezésének 
elősegítése

1952. V. 3—4. MISKOLCI HIDROLÓGIAI ANKÉT
Helye: Miskolc
Témája: A borsodi iparvidék hidrológiájá

val kapcsolatos tudományos kérdések 
megvitatása, és a további kutatásokra 
vonatkozó irányelvek kitűzése
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1952. VII. 4—6. KESZTHELYI ANKÉT
Helye: Keszthely
Témája: A Balaton komplex fejlesztése 

(vízellátás, csatornázás, területrende
zés, erdészet, meteorológia)

1952. IX. 20—21. HIDROLÓGIAI ANKÉT
Helye: Pécs
Témája: A Mecsek vízháztartása és vízgaz

dálkodása
A Magyar Tudományos Akadémia 
közreműködésével

1952. X. 18—19. AGGTELEKI ANKÉT
Helye: Jósvafő
Témája: Az Aggteleki Baradla Cseppkő

barlang és az újonnan felfedezett Béke 
barlang tudományos problémáinak 
megvitatása
A Magyarhoni Földtani Társulat köz
reműködésével

1952. X. 22. ZÁRTKÖRŰ TISZACSATORNÁZÁSI
ANKÉT
Helye: Szeged
Témája: A Tisza-csatomázás, ezen belül a 

szegedi vízlépcső kutatási kérdéseivel 
kapcsolatos vita

1953. VI. 13— 14. TISZACSATORNÁZÁSI ANKÉT 
Helye: Szeged
Témája: A tiszavölgyi öntözés, belvízren

dezés, folyószabályozás, árvédelem és 
a hajózás problémáinak megvitatása, 
valam int Szeged város helyzetének 
vizsgálata a Tisza-csatornázással kap
csolatban

1953. IX. 26— 27. HIDROLÓGIAI ANKÉT 
Helye: Hévíz
Témája: A Balatonkömyék ivóvízellátása, 

csatornázása és szennyvíztisztítása
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1954. II. 26— 27. VÍZELLÁTÁSI ANKÉT 
Helye: Budapest
Témája: A Vízgazdálkodási Kerettervben 

legnehezebben felm érhető föld alatti 
vízkészlet minél pontosabb meghatá
rozása érdekében a megfelelő hidro
lógiai tájegységek kiválasztása és 
ezen belül a készlet megbontásán felül 
várható, utánpótlódó vízhozam meg
határozása. A helyes úttechnikai ki
képzések és azoknak a jelenlegihez 
m érten várható vízhozam növelő ha
tása.
A Magyar Tudományos Akadémia 
közreműködésével

1954. V. 14—15. ÖNTÖZÉSI ANKÉT 
Helye: Debrecen
Témája: A Tiszalöki Öntözőrendszer tudo

mányos és gyakorlati kérdéseinek 
megvitatása műszaki és mezőgazdasági 
szempontból
A Magyar Agrártudom ányi Egyesület 
közreműködésével

1954. VIII. 21—23. ÖNTÖZÉSÜZEMI ANKÉT 
Helye: A Tiszavölgy déli része 
Témája: Az irányító, kutató és műszaki 

szakemberek a mezőgazdákkal és ag- 
ronómusokkal közös tárgyalása a nagy
üzemi öntözések tudományos és gya
korlati problémáiról. (Helyszíni tanul
mányozással)

1954. IX. 24—25. V. BALATONI ANKÉT 
Helye: Hévíz
Témája: A Balatonra vonatkozó balneoló

giái és láphasznosítási kérdések

1955. VIII. 26—28. ÖNTÖZÉSI VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: A szolnoki és a Békés megyei álla

mi gazdaságok
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Témája: Az alkalmazott öntözési módok és 
öntözött területek helyszíni tanulm á
nyozása. A II. ötéves terv öntözési lé
tesítm ényeinek leggazdaságosabb be
rendezésére és üzemeltetésére javaslat 
összeállítása a tanulm ányút tapaszta
latai alapján

1955. IX. 14— 16. VÍZRAJZI KONGRESSZUS
Helye: Budapest
Témája: A Magyar Vízrajzi Szolgálat 70 

éves jubileuma alkalmából rendezett 
kongresszus; hajózás, folyószabályozás, 
árvízvédelem, vízrendezés, öntözés és 
csatornázás
Külföldi szakemberek részvételével 
A Magyar Tudományos Akadémia és 
az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
közreműködésével

1956. IV. 17—18. ORSZÁGOS TALAJERÖZIÓS ANKÉT
Helye: Budapest
Témája: A szakemberek figyelmének fel

hívása az erózió pusztításának rend
kívüli mértékére, valamint tájékozta
tás az egyes intézményekben folyó 
kutatásokról; a talajerózió elleni küz
delemben eddig elért eredményekről 
és a legjobban bevált módszerekről 
A Magyar Agrártudományi Egyesület 
és az Országos Erdészeti Egyesület

. közreműködésével

1956. V. 26—27. VI. BALATONI ANKÉT
Helye: Balatonfüred
Témája: A Balatonnal kapcsolatos eddigi 

tudományos kutatások összefoglaló is
m ertetése és a további tervek (egész
ségügyi, biológiai és vízkémiai, mű
szaki, hidrológiai, meteorológiai, geo
fizikai, tájrendezési, mezőgazdasági 
hasznosítási, sport—kultúra)
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1956. X. 19—20. BÁNYAVIDÉKEK VÍZGAZDÁLKODÁSA
ANKÉT
Helye: Budapest
Témája: Az egyes bányavidékek — első

sorban szénbányák — vízellátásának, 
szennyvíztisztításának, szennyvízelve
zetésének, továbbá vízrendezésének 
tervezéséhez a műszaki és tudományos 
alapok megteremtése 
Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület közreműködésével

1957. VII. 5—6. v íz e l l á t á s i  ANKÉT
Helye: Eger
Témája: Heves megye vízellátásának és 

szennyvíztisztításának megoldására ja
vaslat

1957. X. 11—12. SZENNYVÍZ ANKÉT 
Helye: Miskolc
Témája: Borsod megye szennyvízproblé

máinak megvitatása
1958. V. 15— 16. SALGÓTARJÁNI VÍZELLÁTÁSI ANKÉT 

Helye: Salgótarján
Témája: Salgótarján, illetve Nógrád megye 

vízellátási és csatornázási helyzetét az 
ország szakembereinek bevonásával 
megvitatni és ezzel a leggazdaságosabb 
műszaki megoldás meghatározásához 
segítséget nyújtani.

1958. VII. 18— 19. JUBILEUMI ANKÉT A GYŰRI VÍZMŰ 
75 ÉVES FENNÁLLÁSA ALKALMÁBÓL 
Helye: Győr
Témája: Győr vízellátása és csatornázása 

A Győri Viz és Csatornaművek közre
működésével

1958. X. 3—4. HÉVÍZI ANKÉT 
Helye: Hévíz
Témája: Hévíz fürdő fejlesztésének orvosi, 

műszaki követelményei, településfej
lesztési terve és a Gyógyfürdőkórház 
rekonstrukciójának programja
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1958. XI. 5—6. BORSODI REGIONÁLIS VlZMÜ ANKÉT 
Helye: Miskolc
Témája: Borsod megye vízszükséglete, a 

a vízkutatások eredményei, a vízellá
tás rendszere, a  regionális vízmű üze
meltetési és gazdasági problémái

1959. V. 7. MÉLYSÉGI VIZEK ANKÉT 
Helye: Budapest
Témája: Egyrészt a mélységi vizek egysé

ges vízgazdálkodásának megteremtése 
érdekében a megfelelő közvélemény 
kialakítása, másrészt a mélységi vizek 
feltárásával, üzemeltetésével és ellen
őrzésével kapcsolatos technikai felada
tok megbeszélése, a mélységi vizekkel 
való gazdálkodás lehetőségének meg
teremtése.
Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület közreműködésé
vel

1959. V. 12. A FŐVÁROSI VÍZMÜVEK TÁVLATI 
FEJLESZTÉSI TERVE ANKÉT
Helye: Budapest
Témája: A Fővárosi Vízművek távlati fej

lesztési terve
A Fővárosi Vízművek közreműködé
sével

1959. VI. 4— 5. ÖNTÖZÉSI ANKÉT 
Helye: Szolnok
Témája: Az öntözéses gazdálkodás akadá

lyait képező legjelentősebb tényezők 
feltárása és azoknak a legfelsőbb ve
zetés felé való terjesztése azzal a cél
lal, hogy az e téren szükséges kor
m ányzati intézkedésekre felhívja a fi
gyelmet (üzemszervezés, növényter
mesztés, talajtan, kultúrtechnika)
A Magyar Agrártudományi Egyesület 
közreműködésével
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1959. VI. 19—20. VÍZÜGYI ANKÉT 
H elye: Sopron
Témája: Sopron vízellátásának és csator

názásának fejlesztési lehetőségei

1959. X. 9— 10. ORSZÁGOS SZENNYVÍZ KONFERENCIA 
Helye: Miskolc
Témája: A hazai szennyvíztisztítás, ezen 

belül az ipari szennyvíztisztítás prob
lémái és a megoldási lehetőségek 
Külföldi szakemberek részvételével

1960. II. 27—28. A TISZÁNTÚLI HÉVIZEK MŰSZAKI ÉS 
MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA 
ANKÉT
Helye: Hajdúszoboszló 
Témája: Á tiszántúli hévizek műszaki és 

mezőgazdasági hasznosításának meg
vitatása

1960. V. 3— 4. A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁS FEJLŐDÉSE ÉS EGYES IDŐ
SZERŰ KÉRDÉSEI ANKÉT 
Helye: Budapest
Témája: A vízgazdálkodási tudományos 

kutatás fejlődésének bemutatása és a 
legidőszerűbb kérdések megvitatása 
A Vízgazdálkodási Tudományos Kuta
tó Intézet közreműködésével

1960. V. 13—14. LÁPHASZNOSÍTÁSI ANKÉT 
Helye: Keszthely
Témája: A balatoni berkek láphasznosítási 

és vízgazdálkodási kérdései

1960. IX. 5— 10. HIDRAULIKAI KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: A hidraulikai kutatások eredmé

nyeinek bemutatása 
Külföldi szakemberek részvételével
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1960. IX. 30.—X. 2. h é v íz i  v á n d o r g y ű l é s
Helye: Hévíz
Témája: Hévíz balneológiái és meteoroló

giai kérdései
A Magyar Meteorológiai Társaság és 
a Balatoni Intéző Bizottság közremű
ködésével

1961. IV. 11—13. NEMZETKÖZI HIDROLÓGIAI ELŐRE
JELZÉSI KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: A dunai országok első hidrológiai 

és előrejelzési konferenciája 
Külföldi szakemberek részvételével 
A Magyar Tudományos Akadémia, az 
Országos Vizügyi Főigazgatóság és a 
Társaság közös rendezvénye

1961. VI. 21—23. VÍZMINŐSÉGI KONGRESSZUS 
Helye: Budapest
Témája: A hazai felszini vizek ivó-, ipari 

és mezőgazdasági hasznosításának kér
dései
Külföldi szakemberek részvételével

1961. Vin. 30—31. VÍZELLÁTÁSI ANKÉT ÉS 
TANULMÁNYÜT
Helye: Dunaújváros — Pécs — Mohács 
Témája: Dunaújváros ipari és ivóvízellá

tása; a mohácsi vízkivételi mű; Pécs 
ivó- és ipari vízellátása

1962. I. 26—27. DEBRECEN VÁROS VÍZELLÁTÁSÁNAK 
TÁVLATI PROBLÉMÁI, 
kerekasztal-konferencia 
Helye: Debrecen
Témája: Debrecen város fejlesztési és ipa

rosítási tervének összeállításához a 
vízkészlet mennyiségi meghatározása; 
Debrecen vízellátásának távlati terve
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1962. V. 16. A SZOCIALISTA VÁROS ÉS 
A VÍZGAZDÁLKODÁS ANKÉT 
Helye: Dunaújváros
Tárgya: A szocialista városok egyes víz

gazdálkodási kérdéseinek m egvitatása

1962. V. 20. A SZOCIALISTA FALU ÉS A MEZŐ
GAZDASÁGI TELEPÜLÉSEK 
VÍZELLÁTÁSA ANKÉT 
Helye: Budapest
Témája: A szocialista mezőgazdaság vízel

látási kérdéseinek megvitatása 
A Magyar Agrártudományi Egyesület 
közreműködésével

1962. VII. 3— 4. DUNÁNTÚLI VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Budapest — Dorog — Győr — Ba- 

latonfűzfő — Almádi — Balatonfüred 
— Tihany — Balatonföldvár — Za- 
márdi — Siófok — Székesfehérvár 

Témája: Fenti városok vízgazdálkodási lé
tesítményeinek tervezési, kivitelezési 
és üzemelési tapasztalatai; a műszaki 
fejlődés által elért eredmények bemu
tatása

1962. IX. 7— 11. JUBILEUMI KONFERENCIA A VÍZRAJZI 
SZOLGÁLAT 75 ÉVES ÉS A VITUKI 
10 ÉVES FENNÁLLÁSA ALKALMÁBÓL 
Helye: Budapest
Témája: A vízgazdálkodás 75 éves fejlő

dése
A Magyar Tudományos Akadémia, az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 
Társaság közös rendezvénye

1962. X. 2—4. TISZÁNTÚLI VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Debrecen — Hajdúszoboszló — 

Hortobágy — Nyíregyháza — Tisza- 
vasvár — Tiszai ök — Tokaj 

Témája: Fenti útvonalon a vízgazdálkodási 
létesítmények megtekintése és hely
színi ismertetés
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1962. XII. 7. A BÁNYAVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS ÉS 
A BÁNYAVIZEK HASZNOSÍTÁSA 

ANKÉT
Helye: Tatabánya
Témája: A bányavíz elleni védekezés és a 

bányavíz hasznosításának műszaki és 
gazdasági kérdései
Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület közreműködésével

1963. VIII. 22. NÁDUDVARI ANKÉT 
Helye: Nádudvar
Témája: A Nádudvari Vörös Csillag Tsz 

öntözéses gazdálkodásának ismertetése 
és helyszíni bemutatása

1963. X. 14— 16. TELEPÜLÉSEK ÉS IPARTELEPEK VÍZ
GAZDÁLKODÁSI ÜZEMEI ÉS A REGIO
NÁLIS VÍZGAZDÁLKODÁS KONGRESZ- 
SZUS
Helye: Budapest
Témája: A víznek, m int az ipari termelés 

egyik fontos nyersanyagának bemu
tatása
Külföldi szakemberek részvételével

1963. V. 30—31. n . ORSZÁGOS SZENNYVÍZ
KONFERENCIA
Helye: Miskolc
Témája: A borsodi iparvidék szennyvíz- 

tisztítása; a hazai szennyvíztisztítás 
. fejlődése

1963. IX. 9— 14. SZENNYVlZÖNTÖZÉSI KONFERENCIA
Helye: Budapest
Témája: A szocialista országok tapasztalat

csere-megbeszélése a szennyvízöntözés 
tárgyában
Külföldi szakemberek részvételével 
A Magyar Tudományos Akadémia, az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 
Társaság közös rendezvénye
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1364. IX. 9— 11. A VÍZGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS FEJ
LESZTÉSE KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: Hazai és külföldi tapasztalatok

ismertetése és megvitatása, a műszaki 
és gazdasági tervezés hatékonysága 
Külföldi szakemberek részvételével 
A Vízügyi Tervező Vállalat közremű
ködésével

1964. XI. 16— 17. GEOTERMIKUS ENERGIA
HASZNOSÍTÁSI ANKÉT 
H elye: Budapest
Témája: A hazai geotermikus energia ter

melése és gazdaságos felhasználása 
Az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület, a Magyarhoni 
Földtani Társulat, az Energiagazdál
kodási Tudományos Egyesület és a 
Magyar Geofizikusok Egyesülete köz
reműködésével

1965. IX. 6—9. A DUNA-CSATORNÁZÁS SZEREPE ÉS 
JELENTŐSÉGE A TRANSZKONTINEN
TÁLIS VÍZIÜT HÁLÓZATBAN ANKÉT 
Helye: Budapest

A Gépipari Tudományos Egyesület és 
a Közlekedéstudományi Egyesület 
közreműködésével

1966. V. 28—29. AZ 1965. ÉVI NAGY DUNAI ÁRVÍZ
MŰSZAKI TAPASZTALATAI KONF.
Helye: Budapest
Témája: Az árvíz levonulása során szer

zett tapasztalatok tudományos és gya
korlati vonatkozású megvitatása és a 
további teendőkre javaslat kialakítása 
Külföldi szakemberek részvételével
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1966. IX. 25— 28. SZERVES ANYAG-MEGHATÁROZÁSI 
PROBLÉMÁK ÉDESVIZEKBEN 
SZIMPÓZIUM 
Helye: Tihany
Témája: Kémiai, biológiai, biokémiai meg

határozási módszerek megvitatása, a 
kutatási eredmények ismertetése 
Külföldi szakemberek részvételével

1967. V. 2—3. ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS ÉS TUDOMÁNYOS 
ÜLÉSSZAK A TÁRSASÁG 50 ÉVES JU 
BILEUMA ALKALMÁBÓL 
Helye: Budapest
Témája: A Társaság 50 éves m unkájának 

és a Társaság által művelt szakterüle
tek fejlődésének bemutatása 
Külföldi szakemberek részvételével

1968. V. 6—8. 100 ÉVES A FŐVÁROSI VÍZMÜVEK 
ÜNNEPI ÜLÉS 
Helye: Budapest
Témája: A Fővárosi Vízművek 100 éve, 

jelene, és fejlődésének bemutatása 
Külföldi szakemberek részvételével 
A Fővárosi Vízművek és a Társaság 
közös rendezésében

1968. VIII. 26—30. A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKO
DÁS SZÍNVONALA ÉS AZ ARRA HATÓ 
TÉNYEZŐK KOMPLEX VIZSGÁLATA 
KONGRESSZUS 
Helye: Budapest 
Témája: mint fent
A CIGR Magyar Nemzeti Bizottság közre
működésével
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1968. IX. 23.—X. 12. ORSZÁGOS VÍZÉPÍTŐIPARI NAPOK 
Helye: Budapest, Miskolc, Szolnok, Pécs 
Témája: Vízművek, csatornák és szenny

víztisztító telepek, építéstechnológiá
jának fejlődése; öntözőművek; árvíz
védelmi töltések és földgátak építése; 
vizkutatás, m élyfúrású kutak építése. 
Külföldi szakemberek részvételével 
Az OVH Vízépítőipari Központ és az 
Országos Vízkutató és Fúró Vállalat 
közreműködésével

1969. V. 5—6. VÍZMŰ TANÁCSKOZÁS
(A környező államok vízmüvei vezetőinek
tanácskozása)
Helye: Budapest
Témája: Nyugat-Berlin vízellátásának is

mertetése. Kutak elöregedése, annak 
leküzdése. Tapasztalatcsere.
Külföldi szakemberek részvételével 
A Fővárosi Vízművek és a Társaság 
közös rendezvénye

1969. V. 9. A BALATON VÍZGAZDÁLKODÁSA
ANKÉT
Helye: Budapest
Témája: Az eddigi eredmények áttekinté

se; a további teendők meghatározása. 
A Magyar Agrártudományi Egyesület 
és a Természettudományi Ism eretter
jesztő Társulat közreműködésével

1970. X. 12. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁVLATI FEJ
LESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL 
KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: A Vízgazdálkodási koncepció ter

vének társadalmi vitája az OMFB ál
tal készített tanulm ányterv alapján a 
MTESZ 17 érintett egyesületének be
vonásával

265



1970. X. 19—24. ii. v íz m in ő s é g i  é s  v íz t e c h n o l ó g ia i
KONGRESSZUS 
Helye: Budapest
Témája: A felszíni és felszín alatti vizek 

minősége; vízbeszerzéssel kapcsolatos 
fizikai, kémiai és biológiai problémák; 
korszerű ivóvízkezelés; a vízminőség 
szerepe a vízszállításban és felhaszná
lásban
Külföldi szakemberek részvételével 
A Magyar Tudományos Akadémia, és 
az Országos Vízügyi Hivatal közremű
ködésével

1971. VI. 14— 18. BUDAPESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI
KONFERENCIA
Helye: Budapest
Témacsoportok: Vízminőség-szabályozás; 

biológiai szennyvíztisztítás és iszapke
zelés; fizikai és kémiai szennyvízkeze
lés
Külföldi szakemberek részvételével 
Az Országos Vízügyi Hivatal közre
működésével

1972. IX. 14— 16. KORSZERŰ ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZE
REK A TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁS
BAN ANKÉT 
Helye: Székesfehérvár 
Témája: A területi vízgazdálkodás korsze

rű fejlesztésének megvitatása

1973. IV. 10—13. KORSZERŰ FELSZÍNI VÍZTISZTÍTÁS 
I. VÍZMINŐSÉGI SZEMINÁRIUM 
Helye: Kaposvár
Témája: A felszíni vizek korszerű tisztítása 

Magyar Tudományos Akadémia Víz
gazdálkodástudományi Bizottsága és 
az Országos Vízügyi Hivatal Vízellá
tási és Csatornázási Főosztályának 
közreműködésével
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1973. IX. 25—27. A VÍZGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS 
FEJLESZTÉSE KONFERENCIA 
Helye: Budapest

Külföldi szakemberek részvételével az 
OVH Vízkészletgazdálkodási Központ 
és a Vízügyi Tervező Iroda közremű
ködésével

1973. X. 11— 13. ZAGYVA—TÁRNÁ NAPOK ’73
Helye: Salgótarján
Témája: A térség vízgazdálkodása

A Középdunavölgyi Vízügyi Igazgató
ság közreműködésével

1974. V. 21—22. A MÁSODLAGOS SZENNYEZŐDÉS
PROBLÉMAI AZ IVÓVÍZELLÁTÁSBAN
II. VÍZMINŐSÉGI SZEMINÁRIUM
Helye: Sopron
Témája: A jelenleg ismert és alkalmazott 

vízkezelés szerepe és hatásossága a 
mikroszennyező anyagok eltávolítása 
terén; vízkezelési tapasztalatok; a fi
zikai, kémiai és mikrobiológiai víz
minőség alakulása és az azt befolyá
soló tényezők a  vízelosztó rendszer
ben; a csőhálózat tervezése, létesítése, 
üzemeltetése és a vízminőség 
Az MTA Vízgazdálkodás-tudományi 
Bizottsága és az OVH Vízellátási és 
Csatornázási Főosztályának közremű
ködésével

1975. V. 20—21. A VÍZELLÁTÁS VÍZSZERZÉSI
VONATKOZÁSAI ÉS PROBLÉMÁI
III. VÍZMINŐSÉGI SZEMINÁRIUM
Helye: Nyíregyháza
Témái: A vízellátás vízszerzési problémái; 

vízminőség-szabályozás; eutrof izálódás; 
a felszíni és felszín alatti vízszerzés 
és a tisztítástechnológia kapcsolata 
Az MTA Vízgazdálkodástudományi 
Bizottsága és az OVH Vízellátási és 
Csatornázási Főosztálya közreműködé
sével
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1975. IX. 22—26. FÜRDÖKULTÜRA, BALNEOTECHNIKA 
ÉS URBANIZÁCIÓ KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: Hévízgazdálkodás; a fürdőkultúra 

kialakítása; tervezési irányelvek, gaz
daságosság; urbanizációs problémák 
Külföldi szakemberek részvételével 
(szocialista országok vízügyi tudomá
nyos egyesületeinek küldöttei)

1976. VI. 7— 11. A HÍGTRÁGYA KEZELÉSE ÉS MEZŐ
GAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA 
KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: A hígtrágyakezelés és hasznosí

tás technológiája; létesítményei; 
közegészségügy; állategészségügy; víz
minőség-védelem és környezetvéde
lem; gadasági kérdések 
Külföldi szakemberek részvételével 
A Magyar Agrártudom ányi Egyesület 
és az Építőipari Tudományos Egyesü
let közreműködésével

1976. IX. 30.—X. 1. BALATONI ANKÉT
Helye: Keszthely
Témája: A Balaton vízgyűjtőterülete; víz

gazdálkodási problémák; a Balaton- 
parti üdülőterület problémái

1976. X. 6—8. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS 
'VÍZGAZDÁLKODÁS KONFERENCIA 
Helye: Sopron
Témái: A Duna komplex vízgazdálkodása; 

vízminőségének és élővilágának kér- 
lései; a Bős—Nagymarosi Vízerőmű- 
rendszer környezeti hatásai 
Vízi közművek
Erózióvédelem és földm űfenntartás 
Folyó- és tószabályozás 
Az Északdunántúli Vízügyi Igazgató
ság közreműködésével
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1977. V. 19—20. VÍZTISZTÍTÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, 
VÍZI KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK KAP- 
CSOLATA
IV. VÍZMINŐSÉGI SZEMINÁRIUM
Helye: Győr
Témái: Víztisztítás, szennyvíztisztítás, vízi 

környezet
Az Eszakdunántúli Vízügyi Igazgató
ság, az MTA Vízgazdálkodástudomá
nyi Bizottsága és az OVF Vízellátási 
és Csatornázási Főosztályának közre
működésével

1978. V. 24—25. VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK 
ÜZEMELTETÉSE
V. VÍZMINŐSÉGI SZEMINÁRIUM 
Helye: Szombathely
Témája: Víztermelő és víztisztító telepek 

üzemeltetése; vízvezeték-hálózatok és 
tárolók üzemeltetése; csatornahálóza
tok és hálózati átemelők üzemeltetése; 
szennyvíztisztító telepek üzemeltetése 
A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgató
ság, a Vas megyei Víz- és Csatorna- 
művek, az MTA Vízgazdálkodástudo
mányi Bizottsága és az OVH Vízellá
tási és Csatornázási Főosztályának 
közreműködésével

1978. XI. 28—29. A RENDSZERELEMZÉS ALKALMAZÁSA 
A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN 
KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: A többcélú vízgazdálkodási rend

szerek tervezése
Vízgazdálkodási rendszerek tervezésé
nek optimalizálási és szimulációs mo
delljei
Vízgazdálkodási rendszerek optimális 
üzemirányításának módszerei 
A rendszerelemzés vízgazdálkodási al
kalmazásának tapasztalatai
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Az OVH és a Magyar Alkalmazott 
Rendszerelemzési Bizottság Vízgazdál
kodási Szakbizottságának közreműkö
désével

1979. V. 17— 18. I. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Keszthely
Témája: Kommunális ipari vízellátás, csa

tornázás
Mezőgazdasági vízgazdálkodás 
Hidrológia, vízgazdálkodás és környe
zetvédelem
Árvízvédelem és vízszabályozás

1979. IX. 6—8. BEL VÍZGAZDÁLKODÁS, 
KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ANKÉT 
Helye: Debrecen
Témája: Belvízrendezés, belvízgazdálkodás; 

belvízrendezés, környezetfejlesztés; a 
talaj termőképességének megóvása és 
fokozása belvízgazdálkodássaí

1979. X. 9— 13. III. VÍZMINŐSÉGI ÉS VÍZTECHNOLÓ
GIAI KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: A víz ú jrah aszn á lta  a vízellátás- 
. ban

— A vízkészletek minőségének alaku
lása a víz ú jrah aszn á lto k  szem
pontjából,

— a víz újrahasználat az iparban,
— a víz ú jrah aszn á lta  az ivóvízellá

tásban
Külföldi szakemberek részvételével a 
Magyar Tudományos Akadémia és az 
IWSA Magyar Nemzeti Bizottság köz
reműködésével
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1980. V. 5—9. SZÁMÍTÓGÉPI PROGRAMOK A VÍZ
GAZDÁLKODÁS GYAKORLATÁBAN 
SZEMINÁRIUM 
Helye: Budapest
Tém ája: A vízgazdálkodás mérnöki gya

korlatában használatos programok 
szakmai, számítástechnikai ism erteté
se
A BME Vízgazdálkodási és Vízépítési 
Intézete, a  Vízgazdálkodási Intézet, a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet, a Vízügyi Tervező Vállalat és 
a M élyépítési Tervező Vállalat közre
működésével

1980. V. 13— 14. A NAGY VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK 
KÖRNYEZETI HATÁSAI ANKÉT 
Helye: Tatabánya
Témája: A Bős—Nagymarosi vízlépcső- 

rendszer környezeti hatásai 
A Hazafias Népfront közreműködésé
vel

1980. V. 23— 24. VÍZ- ÉS CSATORNAMÜVEK
REKONSTRUKCIÓJA
VI. VÍZMINŐSÉGI SZEMINÁRIUM
Helye: Miskolc
Témája: Víztermelő telepek; víztisztító te

lepek; gépházak és tározók; több célú 
és regionális rendszerek; az É R W  
víztermelő telepei; csatornahálózatok, 
szennyvíztisztító telepek rekonstruk
ciója
Egységesítés a víz- és csatornaművek 
területén
Laboratóriumi ellenőrzés, vízminőségi 
és közegészségügyi követelmények 
Az MTA Vízgazdálkodástudományi 
Bizottsága, az OVH Vízellátási és Csa
tornázási Főosztálya és az É R W  köz
reműködésével
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1981. VII. 1—2. II. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Pécs
Témája: Hidrológia, hidrogeológia 

Árvízvédelem, belvízvédelem 
Regionális viz- és csatornaművek 
Vízellátás (VII. Vízminőségi Szeminá
rium)
Balneológia, balneoteehnika

1982. VI. 23— 25. III. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Debrecen
Témája: Mezőgazdasági vízgazdálkodás 

Vízépítés
Települési és ipari vízellátás, csator
názás kapcsolata 
(VIII. Vízminőségi Szeminárium) 
Hévíznyerés és hévízgazdálkodás, 
gyógyvízhasznosítás

1982. IX. 15—20. NEMZETKÖZI GYÓGYVÍZTECHNIKAI
TÁRSASÁG (SITH)
XVIII. KONGRESSZUSA 
Helye: Balatonfüred
Témája: A gyógyfürdők és gyógyhelyek 

kialakítása és a gyógyvizek, gyógyfür
dők, valam int a gyógyhelyek védelme 
a fejlődő civilizációban 
Az ásvány-, gyógy- és hévizek opti
mális hasznosítása
Az ásvány- és gyógyvizek jelentősége 
a modem terápiában 
Az ásvány-, gyógy- és hévizek jelen
tősége az idegenforgalomban, illetve a 
nemzetközi egészségügyi turizmusban

1983. V. 30.—VI. 4. TELEPÜLÉSI ÉS EGYÉB SZERVES HUL
LADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA, KÜ
LÖNÖS TEKINTETTEL A MEZŐGAZDA
SÁGI HASZNOSÍTÁSRA KONFERENCIA 
Helye: Budapest

Külföldi szakemberek részvételével 
Az ISWA Magyar Tagozata és az Épí
téstudományi Egyesület közreműkö
désével
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1983. VI. 29—30. IV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Győr 
Témája: Árvízvédelem 

Melioráció
Vízminőség-védelem, környezetvéde
lem
A vízi közmüvek és a belterületi víz
rendezés meghatározó szerepe a köz
ségek fejlődésében 
(IX. Vízminőségi szeminárium)

1984. III. 28. Az 1983. ÉVI ASZÁLY METEOROLÖGIAI
OKAI. HIDROLÓGIAI ÉS VÍZGAZDÁL
KODÁSI KÖVETKEZMÉNYEI ANKÉT
Helye: Budapest

A Vízgazdálkodási Tudományos Ku
tató Központ, a Magyar Agrártudomá
nyi Egyesület, a Magyar Meteoroló
giai Társaság és Társaságunk közös 
rendezvénye

1984. VII. 4— 6. V. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS
Helye: Szarvas
Témája: Mezőgazdasági üzemek vízgazdál

kodása
A mezőgazdasági vízgazdálkodás köz- 
gazdasági kérdései
A vízgazdálkodási adatbázis fejlesztése 
Felszíni vizek minősége, tisztításának 
időszerű kérdései az ivóvízellátás 
szempontjából
(X. Vízminőségi szeminárium)

1985. IX. 30.—X. 2. VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZMÜVESl-
TÉSI KONFERENCIA 
Helye: Budapest 
Témája: Vízellátás

Csatornázás és szennyvíztisztítás 
Közműhálózat-építés és rekonstrukció 
Mélyépítési és vízi munkálatok 
A főváros és környéke fürdői 
Külföldi szakemberek részvételével az 
Építéstudományi Egyesület 
közreműködésével
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1986. VI. 9— 11. HYDROCAD -86 KONFERENCIA 
Helye: Budapest
Témája: Számítógéppel segített tervezés a 

vízépítésben és a vízkészlet-gazdálko
dásban — nemzetközi konferencia 
Számítástechnika alkalmazása a víz- 
gazdálkodásban — m agyar szekció 
Mikroszámítógépek a vízgazdálkodás
ban és az oktatásban — kiállítás 
Külföldi szakemberek részvételével 
Az IAHR Magyar Nemzeti Bizottságá
val és a Neumann János Számítógép
tudományi Társasággal közös szerve
zésben

1986. VI. 17—19. VI. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS
Helye: Hévíz
Témája: A tavak élete és vízgazdálkodása 

(Velencei-tó, Fertő tó, Balaton) 
Tókörnyéki víziközművek 
Az ásvány-, gyógy- és hévizek, vala
mint a bányászat hatása a vízgazdál
kodásra

1987. VII. 9—11. VII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Salgótarján 
Témája: Dombvidéki vízgazdálkodás 

Vízkészletvédelem 
Regionális Vízművek

1987. IX. 28—29. IPARI HIDROTECHNOLÖGUSOK 
ELSŐ ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 
Helye: Gyula

'Témája: Ipari vízgazdálkodási tevékenység 
az egyes tárcákhoz tartozó ipari üze
meknél. Az ipari hidrotechnológusok 
szerepe az üzemben, jelentőségük a 
vízgazdálkodásban

1987. X. 8— 10. XXIX. HIDROBIOLÓGUS NAPOK 
Helye: Tihany
Témája: Sebestyén Olga emlékének szen

telt rendezvény a planktonkutatás 
újabb eredményeivel foglalkozott
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1987. XL 16— 17. XI. IFJÚSÁGI NAPOK 
Helye: Miskolc
Témája: Települési vízgazdálkodás

Vízellátás, csatornázás, vízépítés, víz
minőség-védelem, vízkárelhárítás, hé
vízhasznosítás

1988. V. 25—26. IV. NEMZETKÖZI VÍZMINÖSÉGVÉDEL- 
MI ÉS VÍZTISZTÍTÁSI KONFERENCIA 
Helye: Siófok—Balatonszéplak 
Témája: Vízkészletek minősége, korszerű 

vizsgálati módszerek, fizikai-kémiai 
vízkezelési eljárások, biológiai eljárá
sok, szennyező anyagok eredete, ke
zelése, vízminőség az iparivíz-rendsze- 
rekben

1988. IX. 29—30. III. VÍZÉPÍTÖIPARI KONFERENCIA 
Helye: Debrecen
Témája: Innováció a vízépítőiparban

Újszerű anyagok és építéstechnológiák 
a vízépítésben. Műszaki fejlesztési 
eredmények a környezetvédelem, hul
ladékkezelés, víz- és szennyvíztisztítás 
te 'Hetén. Anyag- és energiatakarékos 
technológiák alkalmazása környezet- 
védelmi beruházások építése és üze
meltetése területén.

1988. X. 6—8. XXX. HIDROBIOLÓGUS NAPOK 
Helye: Tihany
Témája: Duna-kutatás, Tisza-kutatás, a 

Balaton és a Kis-Balaton kutatásának 
legújabb eredményei

1988. X. 18. ORSZÁGOS TEXTILIPARI ANKÉT 
Helye: Sződliget
Témája: Ipari innováció és a vízgazdálko

dás összefüggései. Vízgazdálkodási 
kérdések a textiliparban
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1989. VII. 6— 7. VIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Nyíregyháza
Témája: Nemzetközi vízgyűjtőkön való 

együttműködés
Árvízvédelem és folyószabályozás 
Síkvidéki mezőgazdasági vízgazdálko
dás
Vízbázisok védelme

1989. IX. 14— 15. XII. IFJÚSÁGI NAPOK 
Helye: Kaposvár
Témája: Mezőgazdasági és belterületi víz

rendezés. Vízépítés és vízgazdálkodás 
a Balaton környékén. Vízellátás csa
tornázás és szennyvíztisztítás

1989. X. 4—6. XXXI. HIDROBIOLÖGUS NAPOK 
Helye: Tihany
Témája: Szikes és asztatikus vizek kuta

tása és jelentőségük

1989. X. 5—6. ASZOD—GALGAMÁCSAI VESZÉLYES- 
HULLADÉK-LERAKÓ TELEP 
Helye: Aszód—'Budapest 
Témája: A veszélyeshulladék-lerakó tele

pen alkalmazott műszaki megoldások 
megtekintése. A lerakó társadalmi fo
gadtatása. A veszélyeshulladék-lerakás 
nemzetközi gyakorlata osztrák és né
met előadók ismertetése

1990. X. 3—5. 'XXXII. HIDROBIOLÖGUS NAPOK 
Helye: Tihany
Témája: Trofikus Szintek, Tápanyagforga

lom, vízminőség változások, tápanyag
terhelés, termőképesség, populációdi
namikai vizsgálatok

1990. X. 30—31. IPARI HIDROTECHNOLÓGUSOK 
II. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 
Helye: Lillafüred
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1990. XI. 8—9.

1991. III. 20—21.

1991. V. 22.

1991. VI. 26—27.

1991. VIII. 28—29.

Témája: Az ipari hidrotechnológusok tevé
kenysége és helyzete a víz- és kör
nyezetgazdálkodás területén előkészí
tés alatt álló törvények és rendeletek 
tükrében. Az ipari hidrotechnológu
sok javaslatai az ipari vízgazdálkodás 
irányítási és szabályozási területén 

EMLÉKÜLÉS AZ 1965. ÉVI DUNA-VÖL- 
GYI ÁRVÍZ 25. ÉVFORDULÓJA ÉS AZ 
1970. ÉVI TISZA-VÖLGYI ÁRVÍZ 20. ÉV
FORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
Helye: Baja—Szeged
Témája: Áz árvízi eseménysor felidézése, 

a tapasztalatok és hasznosításuk a ké
sőbbi védekezéseknél 

OSZTRÁK—MAGYAR KERÉKASZTAL- 
KONFERENCIA 
Helye: Sopron—Eisenstadt 
Témája: Áz önkormányzatok szerepe és 

feladatai a víz- és csatornamű vállala
tok üzemeltetésében

A HORTOBÁGY—BERETTYÓ FŐCSA
TORNÁN LÉTESÜLT ÁRVlZKAPU ÉPÍ
TÉSÉNEK 50. ÉVFORDULÓJA ALKAL
MÁBÓL EMLÉKÜLÉS
Helye: Mezőtúr
Témája: A Hortobágy—Berettyó szabályo

zása, árvízvédelmi helyzete, vízgazdál
kodási és vízminőségi kérdései, term é
szetvédelmi kérdések 

IX. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS 
Helye: Székesfehérvár
Témája: A Dunántúli-középhegység víz- 

gazdálkodása, Víziutak, holtágak, ta
vak hasznosítása. Szennyvizek hatása 
a környezetgazdálkodásra 

XIII. IFJÚSÁGI NAPOK 
Helye: Baja
Témája: Települési infrastruktúra

Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisz
títás. Hidrológia. Vízkészlet-gazdálko
dás. Környezetvédelem
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1991. IX. 15— 19. XXVII. SITH KONGRESSZUS 
Helye: Hajdúszoboszló 
Témája: Gyógyvíz és ásványvíz termelése, 

palackozása. Gyógyvizek kémiája, 
vizsgálata. Ásvány- és gyógyvizek ke
zelése. Balneotechnika

1991. X. 16— 18. XXXIII. HIDROBIOLÓGUS NAPOK 
Helye: Tihany
Témája: 100 éves a Balaton-kutatás

A Balaton földrajzi, földtani, kémiai,, 
biológiai, geofizikai, néprajzi ku tatá
sának eredményei a m últban és ma.

A H Y D R O LOG IA H U N G A R IC A  A L A P ÍT V Á N Y

A hazánkban végbemenő történelmi változások szükségessé tet
ték. hogy a vízzel foglalkozó tudományok és szakmák területén 
tudományos és a műszaki gyakorlat fejlesztése érdekében folyó 
tevékenységet a megváltozott gazdasági folyamatokba illeszkedő 
megoldások segítsék elő, és azokat jobban megalapozzák. E cél
ból a Magyar Hidrológiai Társaság 1992. márciusában ”Hyd- 
rologia Hungarica” néven alapítványt hozott létre.

Az alapítvány célja, hogy a szélesen értelmezett hidrológia 
(azaz: a vizzel foglalkozó tudományokat és szakterületeket, va
lamint a vizgazdálkodást ebbe beleértve) területén társadalmi 
keretekben folyó tudományos tevékenységet anyagi eszközökkel 
támogassa.

Az alapítvány Alapító Okirata szerint anyagi eszközeivel 
nyújt segítséget a hidrológia területén a tudományos és gyakor
lati eredmények közkinccsé tételéhez. Ez egyrészt a Magyar 
Hidrológiai Társaság kiadványai megjelentetésének támoga
tása formájában történhet, másrészt az alapítvány önállóan vagy 
másokkal közösen kiadványokat adhat ki.

Fontos célja az alapítványnak a szakterületen folyó kiemel
kedő tevékenységek, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság 
Alapszabályában meghatározott pályadíjak anyagi forrásainak 
bővítése, továbbá önálló, fontos és időszerű témák kidolgozására 
pályázatok meghirdetése és azok díjazása.
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Lehetősége van az alapítványnak arra is, hogy a hidrológia 
kérdéseivel foglalkozó rendezvényeket támogassa, és agyagi esz
közökkel segítse a szakemberek hazai és külföldi érintkezését.

Az alapítvány — szerződéses feltételek mellett — vállalko
zási tevékenységet is folytathat.

A H y d r o l o g i a  H u n g a r i c a  A l a p í t v á n y  önálló jogi személyiség
gel rendelkezik, nyitott, ahhoz m inden olyan bel- és külföldi 
term észetes és jogi személy csatlakozhat, aki a céljaival való 
egyetértését kinyilvánítja, és kész anyagi hozzájárulást nyújtani. 
Az alapítványhoz csatlakozók az alapítóéval egyenlő jogokat 
élveznek, és rájuk az alapítványokkal kapcsolatos általános jog
szabályok vonatkoznak.

Az alapítvány legfőbb szerve a közgyűlés, melynek tagja az 
alapítón kívül minden csatlakozó. A közgyűlések között az ala
pítvány tevékenységét kilenctagú kuratórium  irányítja, melyet 
a közgyűlés választ meg. A kuratórium  felét a Magyar Hidroló
giai Társaság által megnevezett jelöltek közül, másik felét a 
csatlakozók közül háromévi időszakra a közgyűlés választja.

Az alapítvány által nyújtandó anyagi támogatásokra az Ala
pító Okirat úgy rendelkezik, hogy ebben a kuratórium nak van 
kizárólagos hatásköre, és e célra az alapítvány jövedelmének 
mindenkori 80%-a használható fel, és az csak konkrétan meg
határozott célokra adható. A támogatások odaítélésével,' és az 
ezzel kapcsolatos javaslattételekkel kapcsolatos kérdéseket és 
eljárási szabályokat a Magyar Hidrológiai Társaság és a H y d 
r o l o g i a  H u n g a r i c a  A l a p í t v á n y  Kuratórium a között, m int két ön
álló jogi személy között kétoldalú, a két szervezet alapszabályai
nak megfelelő megállapodás rögzíti.

Az alapítvány titkársági és kezelési teendőit a Magyar Hid
rológiai Társaság Titkársága — a Kuratóriummal kötött szerző
désben foglalt szabályok szerint — látja el.

A H y d r o l o g i a  H u n g a r i c a  A l a p í t v á n y  bankszámláját a Magyar 
Hitelbank kezeli.
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