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XXXVII. Országos Vándorgyűlés Pécsett 
 

Társaságunk 2019. július 3. és 5. között Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 

Informatikai Karán rendezte meg XXXVII. Országos Vándorgyűlését. 

A nyitó plenáris ülésen Dr. Szlávik Lajos elnök megnyitóját követően Nagy Csaba, Baranya 

megye 4. sz. választókerületének országgyűlési képviselője, Kling Zoltán, a 

Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának 

főosztályvezetője, Dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke és Dr. 

Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem általános, tudományos és innovációs 

rektorhelyettese üdvözölte a Vándorgyűlés résztvevőit. 

A köszöntők után Márk László, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, egyben az 

MHT Baranya Megyei Területi Szervezetének elnöke mutatta be előadásában Baranya megye 

vízgazdálkodási jellemzőit, majd Szilágyi Attila, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

igazgatója ismertette a 2019. május 29-én elsüllyedt Hableány hajó kiemelésével kapcsolatos 

vízügyi szakmai feladatokat. 

A szünetet követően Dr. Szlávik Lajos elnök tartott előadást Kvassay Jenőről halálának 100. 

évfordulója alkalmából, majd Fejér László, az MHT Vízügyi Történeti Bizottságának elnöke 

emlékezett meg Eötvös Lorándról halálának centenáriumán. Ezt követően Dencs Zoltán, az 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa tartott bemutatót Eötvös 

Loránd válogatott sztereó fényképeiből, majd Márkus Zsolt László, az MTA 

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet munkatársa kalauzolta végig az ülés 

résztvevőit az Eötvös-ingák világában egy virtuális múzeumlátogatás keretén belül. 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 INS Ipari Alkalmazások 

Zrt., az MTA SZTAKI, a Snart Kft., a SoDeGo Consulting Ltd., a WAPPtech Kft. és a 

Vízinform on-line Hírügynökség tevékenységéről. 

A Vándorgyűlés 430 regisztrált résztvevője 15 szekcióban csaknem 190 előadást hallgatott 

meg, a hagyományos baráti találkozón pedig 330-an vettek részt. A Vándorgyűlés keretén 

belül sor került továbbá a vízzel foglalkozó szakmai szervezetek által 2006-ban kiadott 

Bökényi nyilatkozat tartalmi megújítására és aláírására is. 

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

előadások meghallgatásával teljesítsék továbbképzési kötelezettségüket. Idén 124 résztvevő 

élt ezzel a lehetőséggel. 

A résztvevők — akik azt kérték a regisztráció során — utólag megkapják a beküldött dol-

gozatokat és prezentációkat tartalmazó CD-t. A helyszínen bemutatott és leadott anyagok 

hamarosan a Társaság honlapján is megtekinthetők lesznek. 

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

szakmai szekciók legfontosabb témáiról, megállapításairól. Ezt követően a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Területi Szervezet elnöke, Bodnár Gáspár távollétében Pesel Antal meghívta 

Társaságunk tagjait Nyíregyházára, a 2020. évi XXXVIII. Országos Vándorgyűlésre. 

A második nap délutánján a résztvevők Pécs város nevezetességeivel ismerkedhettek meg 

vezetett séta keretében. 

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

Tettye Forrásház Zrt. pécsi szennyvíztisztító telepét és biogáz üzemét, majd a nemrégiben 

kialakított Magyarszéki záportározónál tettek szakmai vezetéssel összekötött látogatást. 

A rendezvény támogatói a Békés Drén Kft. és a VIKIV Vízügyi Kivitelező Kft. voltak. 

Ezúton is köszönjük támogatóinknak, illetve a Baranya megyei Területi Szervezet tagjainak 

és a DDVIZIG munkatársainak a rendezvény szervezésében és lebonyolításában nyújtott 

segítséget! 


