
XXXIX. Országos Vándorgyűlés Nyíregyházán 
 

Társaságunk 2022. július 6. és 8. között Nyíregyházán, a Nyíregyházi Egyetemen rendezte meg 

XXXIX. Országos Vándorgyűlését. 

A nyitó plenáris ülésen Dr. Szlávik Lajos elnök megnyitóját követően Dr. János István, a 

Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese, Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Réthy Pál, a Belügyminisztérium 

közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Önkormányzat alelnöke, Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

polgármestere és Bezzeg János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara elnöke 

üdvözölte a Vándorgyűlés résztvevőit. 

A köszöntők után sor került az MHT 2022. évi nívódíjainak, valamint társasági kitüntetéseinek 

átadására. Ezt követően Lábdy Jenő, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-

helyettese ismertette előadásában a vízgazdálkodás időszerű faladatait, majd Bodnár Gáspár, 

a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, egyben az MHT Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Területi Szervezetének elnöke mutatta be előadásában a Felső-Tisza-vidék 

vízgazdálkodási jellemzőit. 

A szünetet követően az MHT 2022. évi nívódíjával kitüntetettek ismertették nyertes 

pályázataikat a plenáris ülés résztvevőivel. Elsőként dr. Váradi József tartott előadást a 

Vízügyi Tudományos Tanács „Jövőépítés a vízgazdálkodásban” című könyvsorozatáról, majd 

Boda János ismertette Serény Józseffel közös „Budakeszi membrános bioreaktoros 

szennyvíztisztító telepe” című pályázatát. Őket követte Bálint Márton „Árvízkockázat-kezelési 

Stratégiai Terv” című előadása, majd Kumánovics György ismertette „A felszín alatti vizek 

védelmére alakult ad hoc munkacsoport tevékenysége” című pályázatukat. Végül Lucza 

Zoltán mutatta be az ELCOM Kft-vel együttműködésben készült „A közös magyar-ukrán 

távjelző rendszer” című pályázatát. A plenáris ülés programja a szervezési tudnivalók 

ismertetésével és a szakmai kiállítás megnyitásával zárult. 

A hagyományoknak megfelelően a Vándorgyűlés ideje alatt idén is sor került termék- és 

cégbemutatókra, ezúttal az AQUA REGIA Kft., a CSOMIÉP Kft., az ELCOM Kft., az INS 

Ipari Alkalmazások Zrt., a SoDeGo Consulting Ltd., a SZTAKI, a VIZITERV Environ Kft. és 

a WAPPtech Kft. tevékenységéről. 

A Vándorgyűlés 306 regisztrált résztvevője 6 szekcióban csaknem 110 előadást hallgatott meg, 

a hagyományos baráti találkozón pedig 230-an vettek részt. 

A Magyar Mérnöki Kamara tagjai ebben az évben is lehetőséget kaptak arra, hogy az előadások 

meghallgatásával teljesítsék továbbképzési kötelezettségüket. Idén 78 résztvevő élt ezzel a 

lehetőséggel. 

A konferencia dolgozatait tartalmazó tanulmánykötet elérhető a Társaság honlapján 

(www.hidrologia.hu) a Kiadványaink – az Országos Vándorgyűlések tanulmánykötetei c. 

rovatban.  

A záró plenáris ülésen Dr. Szlávik Lajos elnök rövid áttekintést adott a rendezvényről, a 

szakmai szekciók legfontosabb témáiról, megállapításairól. Ezt követően a Győri Területi 

Szervezet elnöke, Németh József távollétében Sütheő László vezetőségi tag meghívta 

Társaságunk tagjait Győrbe, a 2023. évi XL. Országos Vándorgyűlésre. 

A második nap délutánján a résztvevők Nyíregyháza város nevezetességeivel ismerkedhettek 

meg vezetett séta keretében. 

A szakmai tanulmányút programja is gazdag volt: a résztvevők először megtekintették a 

Nyírségvíz Zrt. kótaji vízműtelepét, majd látogatást tettek a 124 éves tiszaberceli muzeális és 

elektromos meghajtású üzemelő szivattyútelepnél. Ezt követően került sor a Lónyay-főcsatorna 

torkolati műtárgy (árvízkapu) tájékoztatóval egybekötött megtekintésére, majd a szakmai 

programot a Szabolcsi földvár, valamint az Árpád-kori templom megtekintése zárta. 

http://www.hidrologia.hu/


A rendezvény kiemelt támogatója a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság volt. Ezúton is 

köszönjük támogatásukat, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezet 

tagjainak és a FETIVIZIG munkatársainak a rendezvény szervezésében és lebonyolításában 

nyújtott segítséget! 


