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1. § 

A kitüntetések célja és módja 

1. A Magyar Hidrológiai Társaság az általa alapított kitüntetésekkel 

a Társaság rendes tagjainak és 

a köztiszteletben álló egyéb személyeknek 

a magyar vízgazdálkodás egésze, annak egyes szakterületei továbbá a szakma fejlődése és a Társaság ér-

dekében végzett kiváló szakmai és szervező munkáját, illetve kiemelkedő érdemeket szerző pártoló 

együttműködését kívánja elismerni. 

2. Ennek érdekében a Társaság az arra érdemes szakembereknek és személyeknek 

a) tiszteleti tag címet adományoz, 

b) őket Kvassay Jenő díjban részesíti, 

c) számukra Dr. Schafarzik Ferenc, Bogdánfy Ödön és Pro Aqua emlékérmet adományoz. 

2. § 

A kitüntetések 

1. Tiszteleti tag cím 

a) A tiszteleti tag cím a Társaság legrégibb kitüntetése. 

b) A kitüntetés címhasználattal, ezen kívül emlékgyűrű és a Társaság, valamint a kitüntetett nevét, to-

vábbá az adományozás évét feltüntető oklevél adományozásával jár. 

 A cím birtokosa jogosult a „Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagja” cím használatára. 

 Az emlékgyűrű pecsétgyűrű formájú arany gyűrű. Előlapján, annak tetején a Társaság nevének 

„MHT” rövidítése, alján a „TISZTELETI TAG” cím, közepén egy tündérrózsa, hátoldalán pedig 

az adományozás éve áll. 

2. Külföldi tiszteleti tag cím 

a) A külföldi tiszteleti tag cím a Társaság ugyancsak egyik legrégibb kitüntetése, de korábban a Társa-

ság a külföldi tiszteleti tagnak is tiszteleti tag címet adományozott. 

b) A cím birtokosa jogosult a „Magyar Hidrológiai Társaság külföldi tiszteleti tagja” cím használatára. 

3. Kvassay Jenő díj 

a) A Kvassay Jenő díjat a Társaság 1992-ben - az akkor állami kitüntetéssé vált, s így társasági kitünte-

tésként megszűnt Vásárhelyi Pál díj helyett - alapította. A díj alapításával és évenkénti adományozá-

sával a Társaság egyben emléket kíván állítani Kvassay Jenőnek, a kiváló vizimérnöknek, a kultúrmér-

nöki intézmény megszervezőjének, az első vízügyi törvény megalkotójának. 

b) A kitüntetés címhasználattal, ezen kívül emlékérem és a Társaság, valamint a kitüntetett nevét, továbbá 

az adományozás évét feltüntető oklevél adományozásával jár. 

 A cím birtokosa jogosult a „Kvassay Jenő díjas” cím használatára. 

 Az emlékérem fekvő téglalap alakú, 75×100 mm méretű, 5 mm vastag bronz érem. Előlapján 

Kvassay Jenő domborművű arcképe látható, „Kvassay Jenő díj, a magyar kultúrmérnöki intézmény 

megszervezője 1850-1919.” felirattal. Hátoldalán jobb- és bal oldalt babérág, közötte  „A Magyar 

Hidrológiai Társaság…részére, a vízgazdálkodás terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért” fel-

irattal. 
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4. Dr. Schafarzik Ferenc emlékérem 

a) A Magyar Hidrológiai Társaság - mint a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai Szakosztályának 

jogutódja - folyamatosan fenntartja a Társulat Hidrológiai Szakosztálya által 1942-ben alapított Dr. 

Schafarzik Ferenc emlékérem adományozását. Az emlékérem évenkénti adományozásával a Magyar 

Hidrológiai Társaság egyben emléket kíván állítani jogelődje, a Magyarhoni Földtani Társulat Hid-

rológiai Szakosztálya nagyérdemű alapítójának és volt elnökének. 

b) A kitüntetés emlékérem és a Társaság, valamint a kitüntetett nevét, továbbá az adományozás évét fel-

tüntető oklevél adományozásával jár. 

Az emlékérem 80 mm átmérőjű, 7 mm vastag bronzérem. Előlapján profilból Dr. Schafarzik Ferenc dom-

borművű arcképe látható, „Dr. Schafarzik Ferenc 1854-1927.” körfelirattal. Hátoldalán a „Magyar 

Hidrológiai Társaság 1917.” felirat, s egy dombormű látható, melynek háttere a Tihanyi-félsziget, 

előtte pedig egy tengeri kagylóból vizet csorgató nimfa van. 

5. Bogdánfy Ödön emlékérem 

a) Az emlékérmet a Magyar Hidrológiai Társaság 1951-ben alapította. Az emlékérem alapításával és 

évenkénti adományozásával a Magyar Hidrológiai Társaság emléket kíván állítani Bogdánfy Ödön-

nek, a nagy vizimérnöknek. 

b) A kitüntetés emlékérem és a Társaság, valamint a kitüntetett nevét, továbbá az adományozás évét fel-

tüntető oklevél adományozásával jár. 

Az emlékérem 80 mm átmérőjű, 7 mm vastag bronzérem. Előlapján Bogdánfy Ödön domborművű arcké-

pe látható, „Bogdánfy Ödön 1863-1941.” körfelirattal. Hátoldalán a „Magyar Hidrológiai Társaság 

1917.” felirat, s egy dombormű látható, melynek háttere a Tihanyi félsziget, előtte pedig egy tengeri 

kagylóból vizet csorgató nimfa van. 

6. Pro Aqua emlékérem 

a) A Magyar Hidrológiai Társaság 1976-ban - a Társaság szakmai tagozódásához igazodó, addigi sok-

fajta emléklap adományozását megszüntetve, helyettük - egyetlen, Pro Aqua emlékérmet alapított. 

b) A kitüntetés emlékérem és a Társaság, valamint a kitüntetett nevét, továbbá az adományozás évét fel-

tüntető oklevél adományozásával jár. 

Az emlékérem 70 mm átmérőjű, 7 mm vastag bronzérem. Előlapján a földgömb és a „Pro Aqua” fel-

irat látható. Hátoldalán a „Magyar Hidrológiai Társaság 1917.” felirat, s egy dombormű látható, 

melynek háttere egy duzzasztómű, előtte pedig egy hullámok felett szálló sirály van. 

3. § 

A társasági kitüntetések adományozásának feltételei 

1.  Tiszteleti tag cím adományozható 

– a Társaság azon rendes tagjának aki a Társaság működésével érintett egy vagy több szakterületen 

végzett szakmai, illetve szervező munkájával;  

– vagy annak az élő, köztiszteletben álló belföldi személynek, aki a Társaság szakterületeinek a meg-

erősítése, fejlődésének elősegítése, elismertségének növelése érdekében tett erőfeszítéseivel 

kiemelkedő érdemeket szerzett. 

2.  Külföldi tiszteleti tag cím adományozható annak a köztiszteletben álló külföldi személynek, aki a Társaság 

működésével érintett szakterületen elért magyar eredmények külföldi, illetve az e téren elért külföldi 

eredmények hazai ismertetésével elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
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3.  Kvassay Jenő díjjal tüntethető ki a Társaságnak az a rendes tagja, aki a vízzel foglakozó szakterületek egy 

vagy több területén kimagasló tudományos, oktató, tervező, kivitelező vagy igazgatási tevékenységet vég-

zett; feltéve, hogy korábban tiszteleti tag címet még nem kapott. 

4.  Dr. Schafarzik Ferenc emlékéremmel tüntethető ki a Társaságnak az a rendes tagja, aki a vízzel foglalko-

zó szakterületek valamely ágában hosszú időn át elmélyült, magas színvonalú tudományos munkát, oktató 

és szakirodalmi tevékenységet végzett; feltéve, hogy korábban tiszteleti tag címet vagy Kvassay Jenő díjat 

még nem kapott. 

5.  Bogdánfy Ödön emlékéremmel tüntethető ki a Társaságnak az a rendes tagja, aki a Társaságban, magas 

szintű gyakorlati, tervező, szervező és szakirodalmi tevékenységet végzett; feltéve, hogy korábban tiszte-

leti tag címet vagy Kvassay Jenő díjat még nem kapott. 

6.  Pro Aqua emlékéremmel tüntethető ki a Társaságnak az a rendes tagja, aki a Társaságban jelentős szak-

mai, illetve társasági szervező munkát végzett; feltéve, hogy korábban tiszteleti tag címet vagy Kvassay 

Jenő díjat, Dr. Schafarzik Ferenc- illetve Bogdánfy Ödön emlékérmet még nem kapott. 

7.  Ugyanaz a kitüntetés ugyanazon személynek csak egy alkalommal ítélhető oda. 

8.  A tiszteleti tag címből általában évente kettő, a Kvassay Jenő díjból évente három, a Dr. Schafarzik Ferenc és 

Bogdánfy Ödön emlékéremből évente négy-négy, a Pro Aqua emlékéremből évente huszönöt adható ki. 

A külföldi tiszteleti tag cím évenkénti adományozására számszerű kikötés nincs. 

9.  A kitüntetések bizottságának javaslatára – indokolt esetben – a 3. § 8. szakaszában szereplő keretszámok-

tól az adott évben a Társaság Elnöksége eltérhet. 

4. § 

A társasági kitüntetések adományozásának rendje 

1.  A kitüntetések bizottsága nevében annak elnöke a Magyar Hidrológiai Társaság Híreinek novemberi 

számában és egyidejűleg a Társaság Internetes honlapján felhívja a tagság figyelmét arra, hogy a követ-

kező évi kitüntetésekre január 31-éig lehet javaslatot tenni. Egyben tájékoztatásul közli a javaslatra vonat-

kozó tartalmi előírásokat, a javaslattételhez használandó formanyomtatvány mintáját. 

2.  Társasági kitüntetésre megfelelő indoklással bármely tag javaslatot tehet, s ezt mérlegelésre, a kitüntetések 

bizottságának elnökéhez címezve, a Társaság titkárságához kell eljuttassa, minden év január 31-ig. 

3.  A javaslatnak tartalmaznia kell: 

a) a kitüntetésre javasolt nevét, 

b) legmagasabb iskolai végzettségét, s megszerzésének helyét és idejét, 

c) legmagasabb tudományos minősítését, s megszerzésének helyét és idejét, 

d) szakmai pályafutásának rövid leírását (a beosztások, munkakörök és az időszakok feltüntetésével), 

e) a Társaságba lépésének időpontját, a Társaságban betöltött funkcióit, s azok időszakát, 

f) a javasolt kitüntetést, 

g) annak a szakmai (tudományos, gyakorlati, Társaságban végzett) munkának a tételes ismertetését, 

amely alátámasztja a javasolt kitüntetés adományozását; 

h) a kitüntetésre javasolt személy korábbi társasági kitüntetéseit és azok adományozásának évét; 

i) a javaslat dátumát, a javaslattevő nevét és aláírását. 
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4.  A Társaság titkársága a javaslatok másolatát február 10-ig eljuttatja a kitüntetések bizottsága elnökének, a 

külföldi tiszteleti tag címre vonatkozó javaslatokat pedig ugyanaddig megküldi a nemzetközi kapcsolatok 

bizottsága elnökének is. 

5.  A kitüntetések bizottsága a hozzá eljuttatott javaslatok alapján március 31-ig kialakítja az azévi kitünteté-

sekre vonatkozó javaslatát a következők betartásával: 

a) A bizottság évente legalább egyszer ülésezik. 

b) Az elnököt feladatainak ellátásában - halaszthatatlan akadályozása esetén - az általa írásban felkért va-

lamelyik bizottsági tag helyettesítheti. 

c) Amennyiben a kitüntetésre vonatkozó javaslat nem felel meg a 4.§ 3. szakasz szerinti valamennyi kö-

vetelménynek, a bizottság elnöke azt a javaslattevőnek legkésőbb február 15-ig postázza azzal, hogy 

azt megfelelően kiegészítve legkésőbb február 28-ig a Társaság titkárságára juttassa vissza. 

d) A bizottságot az ülés időpontja előtt legalább 14 nappal előbb postázott, s a napirendet is tartalmazó 

meghívóval az elnök hívja össze. Az elnök - szükség szerinti előzetes egyeztetés után - az ülésre bárkit 

meghívhat, aki azon tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt. 

e) Amennyiben az ülés napirendjén az éves társasági kitüntetésekre vonatkozó javaslat összeállítása sze-

repel, a meghívóhoz (kitüntetések szerint csoportosítva) mellékelni kell a kitüntetésre javasoltak listá-

ját; továbbá minden javasolt személyre vonatkozóan 

 a javaslattevő (javaslattevők) nevét, 

 azt, hogy a kitüntetésre korábban hány alkalommal és mikor javasolták, végül 

 a kitüntetésre javasolt személy korábbi társasági kitüntetéseit, s azok adományozásának évét. 

f) Ha volt javaslat külföldi személynek szóló tiszteleti tag cím adományozására, a bizottság elnöke erre 

vonatkozóan beszerzi a nemzetközi kapcsolatok bizottságának az írásbeli véleményét is. 

g) A bizottság határozatképességéhez a tagok több mint kétharmadának a jelenléte szükséges. 

h) A bizottság javaslatának kialakítása során csupán olyan hozzá érkezett javaslatokat vehet figyelembe, 

melyek mindenben kielégítik a 4.§ 3. szakasz szerinti követelményeket. 

i) A bizottság elnökét és tagjait kitüntetésre csak kivételesen javasolhatja. Ilyen esetben az érintett sze-

mély a döntéshozatalban nem vehet részt. 

j) A bizottság határozatait nyílt szavazással hozza. Az előterjesztett javaslat elfogadásához a határozat-

képesség és az szükséges, hogy azt a jelenlevő tagoknak legalább a fele támogassa. Szavazategyenlő-

ség esetén az ülés elnökének szava dönt. 

6.  A bizottság által a kitüntetésekre kialakított javaslatot a bizottság elnöke az intézőbizottsággal egyeztetett 

időben, szóban az intézőbizottság elé terjeszti; külön kitérve a javaslat kialakítása során kisebbségben ma-

radt véleményekre is. 

7.  Az intézőbizottság az elnökségi ülés napirendjére tűzi a kitüntetések odaítélését, s az ülés előtt kialakítja a 

kitüntetések bizottsága által összeállított javaslattal kapcsolatos álláspontját. 

8.  Az elnökségi ülésen 

a) a kitüntetések bizottságának elnöke a bizottság kitüntetésekre vonatkozó javaslatát szóban az elnökség 

elé terjeszti; külön kitérve a javaslat kialakítása során kisebbségben maradt véleményekre is; 

b) ezt követően a Társaság elnöke ismerteti az intézőbizottságnak a kitüntetések bizottsága által összeállí-

tott javaslattal kapcsolatban kialakított álláspontját, melynek során javaslatot tehet olyan rendes tag ki-

tüntetésére is, aki tagja a kitüntetések bizottságának; 

c) végül az elnökség szükség szerinti vita után nyílt szavazással dönt az adott évben kiadásra kerülő ki-

tüntetések ügyében (betartva az adományozás 3.§ szerinti feltételeit). 

9.  Azokat a kitüntetésre vonatkozó javaslatokat, amelyek alapján az Elnökség az adott évben kitüntetést nem 

adományozott, Társaság titkársága a javaslattevőnek a kitüntetéseket odaítélő elnökségi ülés időpontját 
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követő 15 munkanapon belül visszaküldi, s felhívja a figyelmét arra, hogy a kitüntetésre vonatkozó javas-

latát az elkövetkező évben (években) megismételheti. 

5. § 

A nem társasági kitüntetések előterjesztésének rendje 

1. A nem társasági (például állami) kitüntetésekre vonatkozó javaslat kialakítása az intézőbizottság feladata. 

Javaslatának összeállítása során előzetesen kikéri a kitüntetések bizottsága elnökének állásfoglalását.  

2. A következő elnökségi ülésen az elnök ismerteti a kitüntetés adományozására vonatkozó előterjesztést. 

 

 

Záradék 

A Magyar Hidrológiai Társaság 2016. február 16-án megtartott elnökségi ülése a fenti szabályzatot elfogadta, 

és egyidejűleg hatályba léptette. 
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