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TISZTELETI TAG KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜL: 
 

Reich Gyula 
 
Évtizedek óta vízgazdálkodási közéletünk meghatározó személyisége. Társaságunkban, az állami 
vízgazdálkodásban és a vízmérnökök kamarai szerveződésében egyaránt maradandót alkotott. A 
vízügyi szolgálatban a budapesti Vízügyi Igazgatóságon főmérnöki pozícióig vitte.  
A rendszerváltás után a közigazgatás más területein töltött be magas pozíciókat, ám vigyázó 
szemét onnan is a dunai vízlépcső ürügyén vészterhes időket élő vízügyre vetette.  
1970 óta minden jelentős árvízvédekezésnél aktív irányítói, szakértői szerepet töltött be. A 2001-
es tarpai gátszakadás után a Beregben a vízkormányzást és a lokalizációt már magánmérnökként 
segítette. 
A vízügyben ő volt az első szóvivő, aki árvíz idején tájékoztatta a közvéleményt a védekezés 
történéseiről. 
A Vízügyi Tudományos Tanács titkára. 
A GWP Magyarország Alapítvány alapító elnökeként fontos szereplője a „Bökényi nyilatkozat” 
kidolgozásának. Meghatározó munkát végzett a Nemzeti Vízstratégia, a Kvassay Jenő Terv 
kidolgozásában és elfogadtatásában, és a Budapesti Víz Világtalálkozók szervezésében is.  
Hosszú ideig vezette a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési szakmai tagozatát. 
Jelenleg a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja. 
Kezdeményező és együttműködő személyiség, és ilyen stílusú munkájával kiérdemelte 
Társaságunk legmagasabb elismerését. 

 
Dr. Szöllősi-Nagy András 
 
Korunk vízgazdálkodási tudományos életének ikonikus, nemzetközileg is magasan jegyzett 
alakja. 
A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a nyolcvanas években a VITUKI tudományos 
vezetője.  
A tudósként általa kidolgozott diszkrét lineáris kaszkádmodellt számos ország hidrológiai 
előrejelző szolgálata alkalmazza, így a magyar Vízjelző Szolgálat is. Fő kutatási területei közül ki 
kell emelni a hidrológiai idősorelemzést, és a valós idejű előrejelzés kidolgozását. 
Magyarország, Hollandia, Kína, Svédország, Thaiföld, Kanada, Egyesült Államok egyetemein 
professzori, vendégprofesszori, egyetemi tanári titulussal ismerték el munkáját és tudását. 
Hét ország víztudományi intézeteiben végzett kiemelkedő szakértői munkát.  
20 éven át az UNESCO párizsi székhelyű vízügyi tudományok osztálya igazgatója, egyben 
Kormányközi Nemzetközi Hidrológiai Programjának vezetője, valamint a világszervezet 
tudományos főigazgató-helyettese. 
Kulcsszerepe volt a Víz Világ Fórum létrehozásában, ahol a politikai ügyekért felelős bizottság és 
a miniszteri konferenciák társelnöki tisztségét viselte. Többször betöltötte a Víz Világ Tanács 
kormányzói, és a Budapesti Víz Világtalálkozók Nemzetközi Program Bizottságának elnöki tisztét.  
Az MTA Víztudományi és Környezeti ad-hoc Bizottságának elnöke, tagja a Vízgazdálkodás-
tudományi Bizottságnak és a Vízügyi Tudományos Tanácsnak. 2015 óta a Hidrológiai Közlöny 
szerkesztőbizottsági elnöke. 
 
Róla bátran elmondhatjuk: az egész bolygó vízgazdálkodása viseli keze nyomát. 2014-ben 
véglegesen hazatért a magyar vízügy hírnevét öregbítő világ körüli szakmai útjáról.  
Legmagasabb kitüntetésünkkel az elmúlt évtizedek legjelesebb magyar víztudósát ismerjük el. 



KVASSAY JENŐ DÍJBAN RÉSZESÜL: 
 
Lovas Attila 
A szolnoki Vízügyi Igazgatóság ranglétráját végigjárva jutott el az igazgatói pozícióig. Vezetői 
feladatait magas színvonalon ellátó, megbízható szakember, veszélyhelyzetben is magabiztos 
szakmai közösség vezetője. Mérnöki pályafutásában a vízépítési, az ár- és belvízvédelmi, a 
folyószabályozási, a kárelhárítási tevékenység a meghatározó. Vezetőként nagy tudást és 
gyakorlatot szerzett a vízilétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének 
műszaki, gazdasági irányításában, de munkája az Igazgatóság külső, sőt nemzetközi 
kapcsolatainak építésében is kiemelkedő. Számos nagy jelentőségű ágazati projekt fűződik 
nevéhez. 
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztését kidolgozó team tagja volt. Számos árvízvédekezés 
irányításában töltött be vezető szerepet, közte a 2010. évi Tisza-árvízkor. Ekkor vizsgázott először 
a Tiszaroff-i árvíztározó, mégpedig sikeresen. Jelenleg a Tisza nagyvizeinek biztonságos 
levezetésének üzemirányítási modelljén dolgozik. Munkájában mindig prioritás a vizek 
mennyiségi és minőségi összehangolt kezelése. 
Elnökségünk tagja, a Szolnoki Területi Szervezet elnöke. 
 

Pesel Antal 
A magyar vízügy vezető elemzője és közgazdásza, vízgazdálkodásunk országosan elismert, 
nagy tudású gazdasági szakembere. Áprilisi nyugdíjba vonulása előtt nyúlfarknyi 31 évig volt a 
nyíregyházi Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettese. És egy kis színes: Pesel Antalt 
1989-ben egy akkori fiatal igazgató, bizonyos Szlávik Lajos, az MHT mai elnöke nevezte ki 
gazdasági helyettesének. A törvényességet mindig szem előtt tartó munkájának döntő szerepe 
van a cég gazdasági egyensúlyának folyamatos biztosításában, az alapfeladatok pénzügyi 
hátterének stabil megteremtésében. Kiemelkedő részt vállalt az Igazgatóságot érintő projektek 
előkészítésében és végrehajtásában.  
Rendszeresen segíti, sőt irányítja az országos szintű ágazati-szakmai munkabizottságok 
tevékenységét, leginkább a közfoglalkoztatás, a pályázatok és a védekezések területén.  
A vízügy közösségében komoly szakmai és emberi tekintélyt szerzett szerény, segítőkész, 
mindenkivel szót értő magatartásával. Munkáját a szakma iránti elkötelezettség, az emberiesség 
és ismereteinek állandó bővítése jellemzi. 
Felügyelő Bizottságunk, és a Jogi és Közgazdasági Szakosztály elnöke. 

 
Tolnai Béla 
Tolnai Béla gépészmérnök, irányítástechnikai szakmérnök 22 éven át volt a Fővárosi Vízművek 
alkalmazottja, utóbb üzemeltetési igazgatója. Már pályafutása kezdetén folyamatirányítással, 
optimalizált termelésirányítással foglalkozott. Meghatározó szerepet játszott az üzemtani 
hálózatszámítás, a térinformatika, az SAP alapú vállalatirányítás, a munkafolyamat-irányító 
rendszerek kifejlesztésében és meghonosításában. A fuzzy-logikán alapuló hálózati 
rekonstrukciós tervezési modellje szabadalmi védelmet élvez.  
Jelenleg saját cégében, a BioModel Bt.-ben dolgozik, és a biológiai szűrés modellezésével 
foglalkozik. Két hazai egyetemen is oktatóként képezi a jövő mérnökeit, adja át nekik évtizedeken 
át összegyűlt tudását. Több egyetemi tankönyv szerzője, szerkesztője, magyar és idegen nyelven 
is rendszeresen ír szakcikkeket.  
Publikációival visszatérően részt vesz a Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Pályázatunkon is.  
A Vízellátási Szakosztály vezetőségének aktív tagja. 

 
 
 
  



DR. SCHAFARZIK FERENC EMLÉKÉREM KITÜNTETTJE: 
 
Prof. Dr. Dévai György 
Személyében a hazai hidrobiológia elismert alakját tiszteljük. A Magyar Tudományos Akadémia 
doktora. A Debreceni Egyetemhez kötődő életművében az oktatás és a kutatás egyaránt 
kiemelkedő szerepet kapott. Hidrobiológiai tudományos kutatásaiban kiemelten fókuszál a 
szitakötőkre, az árvaszúnyogokra, és a hazai vízállapotok alakulásában jelentős szerepű vízi 
anyagforgalom elemzésére. A kutató- és az oktatómunka szimbiózisát teremtette meg azzal, 
hogy vizsgálataiba hallgatóit rendszeresen bevonja, mert fontos számára a tanár-diák 
munkakapcsolat. Témavezetői munkájának gyümölcse számtalan szakdolgozat, 
diplomadolgozat, OTDK pályamunka, megvédett doktori disszertáció. Tanítványai szép számmal 
váltak a tudomány művelőivé. 
Több száz hazai és külföldi tudományos előadás, poszter, szakmai közlemény, tankönyv, 
szakmai kiadvány, tanulmánykötet szerzője, szerkesztője. Ezek is igazolják nemzetközileg ismert 
és elismert szakmai pályája rendkívüli színvonalát. 

 
Horváth Emil 
Általános mezőgazdasági és vízgazdálkodási üzemmérnök. Az Eger-Tarnavölgyi 
Vízgazdálkodási Társulatnál kivitelezőként kezdte pályáját, majd a székesfehérvári Vízügyi 
Igazgatóságnál dolgozott elkötelezett vízügyesként, egészen 2014-es nyugdíjba vonulásáig. Az 
Igazgatóságon vízgazdálkodási, hatósági, árvízvédelmi, vízrendezési, hidrológiai és 
kommunikációs területen egyaránt dolgozott, hosszú évekig a Műszaki Biztonsági Szolgálatot 
vezette. 
Árvizek idején műszaki irányítóként aktívan részt vállalt a védelmi törzs munkájában, kapcsolatot 
tartott a helyi védelemirányítással. A 2000 áprilisában a 30.000 homokzsákkal körbeépített, 
hírhedt „Tiszasasi buzgár” egyik elfogója, majd a Hidrológiai Közlöny kiváló szakcikkében a 
rendkívüli események megörökítője. Szaktudása és tapasztalata révén Társaságunk aktív tagja. 

 
Kovács Józsefné 
Irénke szakmai pályafutása végig a mezőgazdasági vízgazdálkodáshoz, annak irányításához 
kötődött. Társaságunkban is főként ezen a szakterületen fejtett ki rendkívüli aktivitást. A 
Mezőgazdasági vízgazdálkodási Szakosztály titkáraként és vezetőségi tagjaként jelentősen 
segítette az agrárium vízgazdálkodási feladatainak megoldását, a fiatal szakemberek fejlődését. 
A Hydrologia Hungarica Alapítvány sokat köszönhet neki, hiszen titkárként sokat tett az 
alapítvány fennmaradásáért, folyamatosan jogszerű működéséért. A Felügyelő Bizottságban 
mindig felkészülten, a társaság érdekeit szem előtt tartva segíti a bizottságot. Nagy szakmai 
ismerete, hozzáértő gondolkodása, előremutató javaslatai, közvetlensége nagy segítséget nyújt 
a döntéshozóknak. 

 
Dr. Padisák Judit 
A Pannon Egyetem egyetemi tanára, limnoökológus, az egyetem Környezettudományi 
Intézetének igazgatója, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke. A Nemzetközi 
Limnológiai Társaság alelnöke, az Academia Europea rendes tagja. Érdeklődésének fő iránya a 
fitoplankton társulások tér-idő mintázatainak, s azok háttérváltozóinak elemzése hazai és más 
tavakon. E témában tartotta akadémiai székfoglalóját is 2019 októberében. Tudományos 
munkássága mellett jelentős szerepet vállal a tudományos utánpótlás nevelésben. Hazai és 
nemzetközi szinten is jelentős limnológusok nőttek fel szárnyai alatt. A Veszprémi Akadémiai 
Bizottság égisze alatt szakmai körökben nagy érdeklődést kiváltó és nagy sikerű konferenciát 
szervezett a Balaton nyugati medencéjének 2019 nyár végi algásodásáról. 

 
  



Réti László 
Réti László a víziközmű szakterület nagy tapasztalatokkal bíró, országosan elismert szakértője. 
Igazgatási és hatósági jellegű munkával, technológiai és műszaki fejlesztéssel, szennyvíztisztító 
telepek kivitelezésével és beüzemelésével, koncepcionális kérdésekkel egyaránt foglalkozott. A 
viharsarki arzénmentesítési program kiváló ismerője, egyik legjobb segítője. A gyulai Vízügyi 
Igazgatóság vízgazdálkodási osztályának vezetőjeként ment nyugdíjba. Kiváló szakember, 
remek kolléga vonult vissza, reméljük nem teljesen. 
Titkárként több, mint 20 éven át fogta össze a Békés megyei Területi Szervezet tevékenységét. 
Szervezőkészségének döntő szerepe volt a Területi Szervezet színvonalas szakmai munkájában. 
Az általa szervezett tanulmányutak több száz tagtársunknak nyújtottak szakmai élményt. 
Dolgozataival a Magyar Hidrológiai Társaság vándorgyűléseinek, előadóüléseinek is rendszeres 
szereplője. 

 
 
BOGDÁNFY ÖDÖN EMLÉKÉREM DÍJAZOTTJA: 
 
Asbóthné Germán Erzsébet 
A miskolci Vízügyi Igazgatóságon a belvízvédelmi területet érintő feladatok ellátásán, 
összefogásán dolgozott. Beruházási, fenntartási és üzemelési munkák irányítása, fejlesztési 
tervek összeállítása, projektek előkészítése és végrehajtása jelentették tevékenysége 
súlypontjait. A belvizek és a helyi vízkárok elleni védekezés aktív szereplője. A Borsodi Területi 
Szervezet titkáraként magas színvonalon, körültekintően, nagy precizitással ténykedett, szervezte 
a nagyrendezvényeket. A tagokkal folyamatos kapcsolatot tartva, precízen, nagy 
lelkiismeretességgel és kitartással végezte titkári munkáját. 

 
Bódis Gábor Bálint 
Bódis Gábor meghatározó szerepet játszott a Soproni Vízmű Zrt. közmű-nyilvántartási 
rendszerének megújításában, a cég térinformatikai rendszerének felépítésében, 
üzemeltetésében. 
Jelenleg a Társaság szennyvízhálózatainak nyilvántartásával, hidraulikai modellezéssel, 
rekonstrukciós tervezéssel foglalkozik.  
Már negyedik ciklusban a Soproni Területi Szerveztet titkára, szervezi és lebonyolítja a szakmai 
tanulmányutakat, előadóüléseket. Ezek sorából kiemelendő a soproni Vándorgyűlés, a területi 
szervezet megalakulásának 50. évfordulója, a Dr. Varga Lajos emlékülés és a Fertő-táj bizottság 
emlékülése. Munkáit példaértékű elkötelezettséggel, nagy szorgalommal végzi. 

 
Fejes Lőrinc 
Ahogy Pelikán József a magyar gátőr szimbóluma, úgy Lőrinc „a” szakaszmérnök. A szolnoki 
Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke, a vízügyi ágazat meghatározó személyisége. 
Minden nagy árvíznél megtalálni, és mindig ott, ahol legnagyobb a baj.  
Magas szakmai felkészültségét, kreativitását, szervezőkészségét, és emberi nagyszerűségét 
elismerés övezi közvetlen munkahelyén és ágazati szinten egyaránt. 
Az Alföld életében különleges fontosságú vízlépcső és a Tisza-tó működtetését nagy 
hozzáértéssel és hivatástudattal, a víz és a természet igényeit összehangolva látja el. Hasonló 
gondossággal végzi valamennyi rá bízott vízgazdálkodási létesítményhez kötődő feladatát.  
Társaságunkban 15 éve az Árvízvédelmi és belvízvédelmi szakosztály vezetőségi tagja.  
  



Dr. Fekete Endre 
Több mint 40 éven keresztül végzett aktív koordinációs, irányítási tevékenységet az Alsó-Tisza 
vidéki vízügyi és környezetvédelmi hatóságoknál. Jelentős szerepet vállalt a komplex információs 
rendszerek kidolgozásában, meghatározó szerepe volt a térség vízminőségi monitoring 
rendszerének kialakításában és működtetésében. Hosszú évekig tagja volt a Nemzetközi 
Vízminőség-védelmi Albizottságnak. A régióban szerzett tapasztalatait a magyar, román, szerb 
határ menti szakmai együttműködésben is kamatoztatta.  
Számtalan szakmai publikációja jelent meg, több szakmai könyv társszerzője. Társaságunknak 
1975-től tagja. 

 
Garai György 
Budapest, majd Érd és térsége víziközmű létesítményeinek működtetése során széleskörű 
tapasztalatot szerzett a szennyvíz technológia területén. Kiemelkedő tudásra tett szert a 
különböző kapacitású szennyvíztisztító telepek üzemvitelében, ideértve a rendkívüli helyzetek 
elhárításának szervezését, irányítását is. A Fővárosi Csatornázási Műveknél a dunai árvizek 
idején a főváros árvédekezési munkáiban is részt vett. 
A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetségnek, és Társaságunk Ipari Környezet és 
Vízgazdálkodási Szakosztályának is vezetőségi tagja.  

 
Kurdi Viktor 
Édesapja révén beleszületett a vizes szakmába. A BÁCSVÍZ Zrt-nél a ranglétrát végigjárva ért föl 
a vezérigazgatói pozícióba. Vezetésével, az elődöktől kapott értékek megtartása mellett, az 
innovatív ötletek megvalósításának korszaka kezdődött a cégnél. Ez a szemlélet is hozzájárult 
ahhoz, hogy a BÁCSVÍZ növelni tudta szolgáltatási területét, erősítette pozícióját. Hiteles, 
emberközpontú, munkatársait állandó fejlődésre ösztönző vezető.  
Szakmai elismertségének bizonyítéka, hogy a víziközmű szolgáltatók és a vízipari cégek a 
Magyar Víziközmű Szövetség elnökévé választották.  
Cégvezetőként mindig fontosnak tartotta MHT jogi tagságukat. A MAVÍZ elnökeként az MHT kiváló 
partnere, a vizes érdekszövetségek együttműködésének, a „Bökényi nyilatkozat”-nak következetes 
megvalósítója. 

 
  



PRO AQUA EMLÉKÉREM KITÜNTETETÉSBEN RÉSZESÜL: 
 
Barla Enikő 
Tervezői és vízügyi tapasztalatokkal felvértezve koordinálja a szegedi Vízügyi Igazgatóság 
vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési és vízminőség-védelmi feladatait, de részt vállal a projektek 
előkészítésében is. Román nyelvismeretének köszönhetően az Igazgatóság határvízi 
együttműködésének és kárelhárítási tevékenységének aktív szereplője. Közreműködik a szakmai 
továbbképzések tananyagainak kidolgozásában, az előadások megtartásában.  
A Szegedi Területi Szervezet munkájának stabil hátterét biztosítja, szervezőként és lelkes 
résztvevőként egyaránt. 

 
Bíróné Dr. Oncsik Mária 
Bíróné Dr. Oncsik Mária vegyészmérnök, egyetemi doktor, a Magyar Tudományos Akadémia 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa. 
Az Öntözési Kutató Intézetben, majd a Halászati és Öntözési Kutatóintézetben tudományos 
főmunkatársként végezte kutatói munkáját nyugdíjazásáig. Bekapcsolódott az MTA 
Vízgazdálkodási Bizottság tevékenységébe is, ahol számos tudományos program témavezetője 
volt. Ezek közül néhány példa: „Víztakarékos öntözés és a nitrogén műtrágyázás együttes 
hatása”, „Tiszai nehézfém szennyezés hatásainak felmérése”. 
Személyében a Magyar Öntözési Egyesület elnökét tisztelhetjük. 

 
Czirok István 
A miskolci Vízügyi Igazgatóságon kezdte szakmai pályáját, jelenleg az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság Árvízvédelmi Főosztályán árvízvédelmi referens. 
Szakmai tevékenységét lelkiismeretesen, pontosan végzi, aktívan részt vesz árvízvédelmi 
feladatok szakágazati irányításában, a beruházások előkészítésében és lebonyolításának 
koordinálásában. Az elmúlt tíz évben műszaki ügyeletesként, illetve irányítóként részt vett az 
árvíz- és jégvédekezésekben. 
2013-tól tagunk, négy éve az Árvízvédelmi és belvízvédelmi Szakosztály titkára.  

 
Dobó Kristóf 
Építőmérnöki diplomájának 2013-as megszerzése után az OVF Vízkárelhárítási Főosztályán 
központi ügyeleteseként kezdte pályáját.  
Ezt követően az Árvízvédelmi, Folyógazdálkodási és Közfoglalkoztatási Főosztály árvízvédelmi 
referense lett. 2016-tól a Főosztály vezetőjének nevezték ki. Munkakörében határozottan, 
lelkiismeretesen, pontosan és magas szakmai színvonalon dolgozik.  
Árvízvédelmi és belvízvédelmi Szakosztályunk vezetőségi tagja, két évig a szakosztály titkári 
feladatait is ellátta.  

 
Gaál Zoltán 
Szakmai pályafutását folyamatosan Tolna megyei víziközmű szolgáltatóknál töltötte el.  
14 éven keresztül Tolna megyei Területi Szervezetünk elnöke. A megye víz- és szennyvíz 
hálózati, szennyvíztisztítási fejlesztései mellett a területi szervezet kiemelt rendezvényei voltak a 
nagy dunai árvizek évfordulós szakmai visszatekintései.  
Víz világnapi programjaik közül kiemelkedik a „Tolna Megyében megvalósult vízművek működési 
tapasztalatainak bemutatása” című esemény, mely átfogó képet adott a megye vízműveinek 
fejlődéséről, működéséről.  

 
 
 
 



 
Galambos Sándor 
Szakmai pályája a Nyírségvíz Zrt-hez kötődik. Vezetésével a víziközmű ágazatban elsőként 
építették be a cégkultúrába a TQM minőségmenedzsmentet, és az EFQM kiválósági modellt. A 
szabvány szerinti Vízbiztonsági Rendszert az egész működési területre és a teljes vízellátási 
folyamatra kiterjesztették. Lelkes és színvonalas fejlesztői, koordinációs munkája révén a 
társaság elnyerte az Észak-Alföldi Minőségi Díjat, majd a Nemzeti Minőségi Díjat. 
Mind szakmailag, mind emberileg példa értékű hozzáállással végzi feladatait, a minőségi 
víziközmű szolgáltatás elkötelezettje.  
 

Gyurasits Aladár 
Pályafutása során műszakvezetőként, üzemszervezőként, építésvezetőként vett részt Sopron és 
a környékbeli települések víz- és szennyvízrendszereinek fejlesztésében, a csapadékvíz 
hálózatok kiépítésében. Több mint 50 éve nagy elhivatottsággal foglalkozik víziközművek, 
vízilétesítmények beruházásával a tervezéstől, a kivitelezésen át a műszaki ellenőrzésig. A 
térség szinte minden vizes létesítményén ott van a keze nyoma. 
A Soproni Területi Szervezet vezetőségi tagja, rendezvényeinek elhivatott segítője. 

 
Halászné Bartus Katalin 
Szakmai pályafutása során a vízminőségvédelem minden területén jártasságot szerzett. Komplex 
elméleti és gyakorlati tudását ma a Vízügyi Hatóságnál hasznosítja. Jelenleg a települési és ipari 
szennyvíz kibocsátások hatósági engedélyezése és ellenőrzése a fő feladata.  
Uniós csatlakozásunk során nemzetközi tapasztalatokat szerzett a környezetvédelmi és 
vízvédelmi hatósági munkában, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban. 
A Borsodi Területi Szervezetben aktívan tevékenykedik, nyolc éven keresztül vezette a területi 
szervezet Környezetvédelmi Szakosztályát. 
 

Harsányi Péter 
Pályafutása mindvégig a kazincbarcikai BorsodChem Zrt.-hez kötődik. A különleges jelentőségű 
gyáróriás szennyvíztisztító telepének vezetőjeként feladata a keletkező szennyvizekhez igazodó 
szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése, üzemeltetése. Környezetvédelmi szakemberként az 
ipari üzem hulladéklerakóinak rekultivációs, utógondozási feladatait is ellátja. 2018-tól az elavult 
vegyipari technológiák szanálásán, és az Európai irányelveknek megfelelő technológiák üzembe 
állításán is dolgozik. 
Az MHT Borsodi Területi Szervezetének munkáját nyolc éven át vezetőségi tagként segítette. 

 
Horváth András 
Horváth András több mint 38 éve tevékenykedik a hazai víziközmű ágazatban, a 
BAKONYKARSZT Zrt. és jogelődjeinek alkalmazásában. 25 éven át a veszprémi és a kapcsolódó 
szennyvízrendszerek irányítója és felelőse, mint üzemvezető. Munkáját precízen, nagy 
odaadással, a szakmai újdonságokra nyitottan végezte. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
veszprémi szennyvíztisztító telepen az országban az elsők között alkalmaztak biogáz 
hasznosítást, és SOLAR rendszerű iszap szárítást. 
15 éve Veszprém megyei Területi Szervezet vezetőségi tagja, és főszervezője a helyi Hidrológus 
Báloknak. 

 
 
 
 
 
 



Dr. Istvánovics Vera 
Biológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Hidrobiológiai kutatásait a tihanyi 
Limnológiai Intézetben kezdte. A Balaton avatott tudósa, a tó eutrofizálódását elemző 
tudományos programokban folyamatosan vizsgálja a víz és az üledék foszfor háztartását. 
Szakavatott értője a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer működési mechanizmusának, Balaton 
védelmi funkciójának. Újabban hálózatszintű elemzésekkel vizsgálja nagy folyóink erősen 
csökkent tápanyagterhelésének hatását is. 
Az idősorok értelmezéséhez új eljárást és modellt fejlesztett ki és vezetett be itthon és a 
nemzetközi gyakorlatban.  
Kiváló együttműködést épített ki a vízmérnökökkel, melyet az eredményes kutatómunka 
feltételének tart. 1998 óta az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport tudományos 
tanácsadója. A Műegyetem Vásárhelyi Pál Doktori Iskola alapító tagja. A BME mellett a Debreceni 
Egyetem és az ELTE oktatója.  

 
Lugosi Ramóna 
Jelmondata: „A víz a szenvedélyünk”. Mérnöki munkáját ehhez illő hozzáértéssel és precizitással 
végzi a DRV Zrt.-nél. Kollégái mindig fordulhatnak hozzá, hiszen két évtizedes szakmai 
tapasztalata okán szinte nincs olyan probléma, amivel ne találkozott volna.  
Ismereteit és tapasztalatait számos publikációban osztotta meg a szakmai közvéleménnyel, 
különösen a vízbiztonság témakörében. 
Rendszeresen tart szakmai előadásokat országos rendezvényeken, így a Hidrológiai Társaság 
Vándorgyűlésein, illetve az Országos Vízi közmű Konferencián is. 

 
Mórocza Ágnes 
A bajai Vízügyi Igazgatóságon negyven éven át tervezői, felmérői, vízrendezési feladatokat, majd 
14 éven keresztül a Víziközmű Osztály vezetését látta el. Munkavégzéssel kapcsolatos 
felelősség-, és hivatástudata kiemelkedő, emberi magatartásával példaként szolgál. A 
szakemberképzésbe is bekapcsolódott, konzulensi feladatokon túl gyakorlati oktatásokat vezetett 
a Vízügyi Főiskolán.  
A Magyar Mérnöki Kamara Szakértői Testületében a mai napig aktív tevékenységet végez.  
A Hidrológiai Társaságnak 1970-től aktív tagja. Jó kapcsolatteremtő képessége révén 
nyugdíjasként is segíti Bács-Kiskun megyei Területi Szervezetünket. 

 
Nagy Tamás 
Mérnöki pályáját Dunakilitiben a töltésépítés, a vezénylő épület és a duzzasztómű 
vasbetonszerkezetének építésénél kezdte. Az ÉDUVIZ Kft-nél és a Magyar Vízépítő Zrt-nél 
projektvezetői, kivitelezés irányítói, logisztikai területen tevékenykedett. 
A győri Vízügyi Igazgatósághoz visszakerülve uniós projektek előkészítésével, pályáztatásával 
és lebonyolításával foglalkozik, de részt vesz a minőségirányítási rendszerek működtetésében, a 
nagy dunai árvízvédekezésekben. Jelenleg a Műszaki Biztonsági Szolgálat helyettes vezetője.  
A Megyei Mérnöki Kamara tagja, és tavaly óta az ottani vizes szakcsoportot irányítja. A Társaság 
Országos Vándorgyűlésein kezdeményezésére jött létre a beruházási szekció, melynek már 
többszörös vezetője is.  

 
Némethné Palotás Erzsébet 
Főiskolai oklevelének megszerzése után vízilétesítmények tervezőjeként dolgozott és szerzett 
gyakorlati tapasztalatokat. A szombathelyi Vízügyi Igazgatóságnál a vízrendezési szakterülettel 
foglalkozik. Munkái közül kiemelkedik a térség árvízvédelmében döntő fontosságú Lukácsházi és 
a Dozmati árvíztározók megvalósítása. Beruházói szerepkörében irányította az árvíztározó 
projektek előkészítését, tervezését, majd végezte az építési munkák magas szintű koordinálását. 
A Nyugat-dunántúli Területi Szervezet több rendezvényén és a Társaság Vándorgyűlésén 
előadásokban hívta fel a figyelmet a dombvidéki tározás fontosságára, a villámárvizek 
megelőzésére.  



 
Pálfi Gergely 
Már poétikusan ifjú korban, egyetemi hallgatóként a Vízépítő Kör és az MHT Budapesti Ifjúsági 
csoportjának vezetője lett, és nagyban segítette a fiatalok bevonását Társaságunk életébe. 
Feladatain túl rendszeresen tart előadásokat műszaki hidrológia és más aktuális témakörökben. 
Rendszeresen segíti konzulensként a diplomatervezőket. Munkájával sok kollégát közelebb 
hozott a numerikus modellezés és hidrológia világához.  
Társaságunk Hidraulikai és műszaki hidrológiai Szakosztályának második ciklusban titkára, 
rendezvényeink rendszeres és aktív szervezője, résztvevője. 

 
Rosza Péter 
Húsz éve a vízgazdálkodás létesítményeinek nagytudású tervezője. Sok más mellett a Hanyi-
tiszasülyi, a Beregi árvízi tározó, a kunszentmártoni árvízvédelmi partfal, de a visegrádi mobilgát 
vagy Ónod térségi települések körtöltéseinek tervei is a nevéhez fűződnek. Hét éve vezeti az 
ágazat egyik legjelentősebb tervező irodáját. 
Közel két évtizede vesz részt a bajai ár- és belvízvédelmi szakmérnök képzésben. 2010 óta a 
BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vendégoktatója, ahol kiemelkedő gyakorlati 
oktatási tevékenységét Mesteroktatói címmel ismerték el. 
Rendszeresen részt vesz az MHT rendezvényein, Vándorgyűlésein, amelyeken az elmúlt két 
évtizedben közel 20 előadást tartott. 
 

Simonffy Zoltán 
A magyar vízügy elismert szakembere, szakterülete a vízkészlet-gazdálkodás, különösen a 
felszín alatti vízkészletek jellemzése és kutatása. Négy évtizede végzett magas színvonalú 
kutatómunkáját a VITUKI-ban kezdte, melyet a Műegyetem keretén belül működő MTA 
Vízgazdálkodási Kutatócsoportban folytatott. Kiemelt szerepet játszott a Víz Keretirányelv hazai 
munkálatainak irányításában is. 
A Vándorgyűlések programjában több alkalommal felkért vezérelőadóként, illetve 
témavezetőként vállalt szerepet. A Vitális Sándor Szakirodalmi Nívódíj Bírálóbizottság és a 
Hidrológiai Közlöny szerkesztőbizottság tagjaként is segíti a hazai szakirodalmi közélet 
fejlődését.  

 
Szabó Péter 
A székesfehérvári Vízügyi Igazgatóságon osztályvezetőként szakterülete a vízkészlet-
gazdálkodás, a vízgyűjtő-gazdálkodás, a vízvédelem. 2016-tól látja el a vízügyi kérdések 
társadalmi vitájában kiemelt fontosságú Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács titkári 
feladatait. 
A Közép-dunántúli Területi Szervezet titkára. Munkáját kiváló szervező képesség és közösség 
építés jellemzi. Érdekes, népszerű tanulmányutakat szervez évente a tagság részére, melynek 
bizonyára komoly szerepe van a taglétszámuk stabilizálásában. 

 
Szakács Zsuzsánna 
Szárazföldi hidrológusként a VITUKI Vízrajzi Osztályán kezdett dolgozni, és Magyarország 
kiemelt folyóinak adatfeldolgozásával foglalkozott. Részt vett az ágazati szabványokat kidolgozó 
munkacsoport tevékenységében.  
2002-től a budapesti Vízügyi Igazgatóságon dolgozik, ahol aktív részese az EU-VKI monitoring 
hálózat kialakításának. Nagy pontossággal és körültekintéssel végzett munkája céljának mindig 
a vízgazdálkodás alapját jelentő vízrajzi adatok minőségének javítását, a szakmai előírások és 
irányelvek betartását és folyamatos megújítását tekintette. 

 
  



Dr. Szalma Elemér 
Biológus egyetemi doktorként tagja a Tiszakutató csoportnak, az MTA Szegedi Területi 
Bizottságának. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, ahol Hidrobiológiát és a 
Biológiai vízminősítést is oktat. Kutatási munkájában fő területe a Tisza vízgyűjtőjéhez tartozó 
vizes élőhelyek, holtmedrek hidrobotanikai vizsgálata, a Kiskörei tározó vegetációtérképezése. A 
Keretirányelv adaptálásakor a magyarországi folyók holtmedreinek hidrobotanikai vizsgálatán, és 
a makrovegetációs munkarészeken dolgozott.  
Vizes élőhely-védelmi Szakosztályunk vezetője, a Szegedi Területi Szervezetben pedig a 
mérnökök az ő közvetítésével ismerkednek a vízi ökológia értékeivel. Ezt megkönnyíti, hogy 
bonyolult kérdésekben is képes a lényeget közérthetően megfogalmazni, ami ritka képesség. 

 
Székely Edgár 
Teljes szakmai pályafutása a szombathelyi Vízügyi Igazgatósághoz kötődik, ahol hidrogeológus 
mérnökként a felszínalatti vízkészletek avatott ismerője, mennyiségük és minőségük legfőbb őre. 
A Hévízi-tó és környezetének feszített vízkészlet-gazdálkodását 20 éve komplex szemlélettel, 
nagy szakértelemmel, a társadalmi érzékenységre is figyelemmel felügyeli, irányítja. 
Kezdeményezte és koordinálta a tó gyógyforrásának regenerálódását vizsgáló karsztvíz kutatási 
projektet. 
Jelenleg előkészíti, irányítja az új szemléletű, dinamikus vízkészlet-gazdálkodás bevezetését.  
Számtalan előadással járult hozzá a Nyugat-dunántúli Területi Szervezet eredményes 
működéséhez.  

 
Tahy Ágnes 
Geológusi diplomájának megszerzését követően a VITUKI-ban kezdett ismerkedni a gyakorlati 
hidrogeológiával, majd a budapesti Vízügyi Igazgatóságnál vízkészlet-gazdálkodási szakterületre 
került. Feladatai közé tartozott a vízbázis-védelmi projektek szakmai irányítása.  
Szakmai felkészültségét hazai és nemzetközi képzések keretében fejlesztette tovább, majd a Víz 
Keretirányelv megvalósítását már az OVF-ből szervezte.  
Filozófiája szerint, ha mindenki tisztességgel és az új dolgokra nyitottan teszi a dolgát, hajlandó 
együttműködni, akkor javítani lehet a vizek állapotán, a társadalmi-gazdasági fejlődés 
akadályozása nélkül. 
Az MHT rendezvényein is ennek szellemében tart rendszeresen előadásokat. 

 
Váradi Zsolt 
A bajai Vízügyi Igazgatóság laboratóriumában kezdett dolgozni, majd a laborok hányatott sorsa 
miatti szervezeti kanyarok tíz éve után visszatért az Igazgatóságra. A Vízgyűjtő-gazdálkodási 
Osztály vezetőjeként irányítja a vízminőségi kárelhárítási feladatokat, a vízminőség vizsgálatokat, 
részt vett a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésben, az igazgatósági projektek kidolgozásában. A 
bajai vízügyi felsőoktatásban vezeti a jelzőanyagos vízhozammérés gyakorlatait, és óraadóként 
oktat.  
A Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet vezetőségi tagja, a szakmai események szervezője és 
rendszeres előadója. 


