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FELHÍVÁS 
ORSZÁGOS TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZ–GAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA  
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Országos Települési Csapadékvíz–gazdálkodási Konferenciát 

szervez 2017. november 14-15-én, az Egyetem Víztudományi Karán (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 

12-14.). 

A konferencia célja  

 a hazai és nemzetközi kutatások,  

 a legújabb műszaki megoldások, 

 a jó kormányzást megalapozó megfelelő közszolgálati jogi környezet, 

 a csapadékvíz-gazdálkodást érintő pályázati lehetőségek,  

 az átlátható, operatív, közigazgatást támogató döntéshozatal, az önkormányzati versenyképes 

infrastrukturális fejlesztések ismertetése.  

A konferencia tervezett szekciói  

 A települési vízgazdálkodás hidrológiai folyamatai 

 Transzportfolyamatok és csatorna hálózati folyamatok 

 Csatornahálózatra gyakorolt hatások 

 Fenntartható csapadékcsatornázás 

 Eszközök, technikák és elemzés 

 Települési vízgazdálkodás 

 Települési infrastruktúra 

 Csapadékvíz-gazdálkodás katasztrófavédelmi aspektusai 
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A konferenciával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, határidők: 

A konferencia hivatalos nyelve magyar, a részvétel ingyenes. Az elhangzott előadások kézirata lektorált 

kiadványban megjelentetésre kerül. 

Jelentkezési határidő (előadók részére): 2017. szeptember 15. A tervezett előadás egyoldalas tartalmi 

vázlatának elektronikus beküldésével. 

A teljes tanulmány beküldésének határideje: 2017. szeptember 30. 

A Konferencia Tudományos Tanácsának elnöke: Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András  

A tanulmánnyal szemben támasztott formai követelmények ITT érhetők el!  

Regisztráció határideje (hallgatóság részére): 2017. október 31. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az on-line regisztrációs felület kitöltésével szíveskedjék jelezni! 

A konferenciával kapcsolatos kérdéseiket az alábbi e-mail címre szíveskedjenek küldeni:  

csapadek@uni-nke.hu 

A tervezett szekciókon belül a megvitatásra javasolt kiemelt témák, a konferenciáról további információk, 

valamint a végeleges programfüzet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar weboldalán 

érhető el. 

 

 

A konferencián való részvétel ingyenes (beleértve a catering szolgáltatást és a 14-én este esedékes 
szakember-találkozót is), de regisztrációhoz kötött. A regisztráció a létszámkorlát elérésekor korábban is 
lezárható. A résztvevőknek csak a szállás költségeit kell fedezniük. Szálláslehetőségekről bővebb 
információ a Szálláshelyek Baján menüpontban található. Szálláslehetőségekről bővebb információ a 
Konferencia weboldalán található. 
 

 

A konferencia szervezésben közreműködő szervezetek: 

 Magyar Víziközmű Szövetség 

 Magyar Hidrológiai Társaság 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság 

 Magyar Tudományos Akadémia, Környezettudományi Elnöki Bizottság, Víz és Környezet Albizottság 

 Magyar Mérnöki Kamara 

 BM OVF Tudományos Tanácsa 

 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
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