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MHT KITŐNTETÉSEK

� Tiszteleti tag (legrégebbi, legrangosabb)

� Kvassay Jenı díj (kimagasló tudományos, oktató, tervezı, kivitelezı vagy igazgatási tevékenységet 
végzett)

� Dr. Schafarzik Ferenc díj (a vízzel foglalkozó szakterületek valamely ágában hosszú idın át elmélyült, 
magas színvonalú tudományos munkát, oktató és szakirodalmi tevékenységet végzett)

� Bogdánfy Ödön díj (magas szintő gyakorlati, tervezı, szervezı és szakirodalmi tevékenységet végzet)

� Pro Aqua díj (jelentıs szakmai, illetve társasági szervezı munkát végzett)

� Sajó Elemér díj (díjjal a középfokú iskolák azon tanulói jutalmazhatóak, akik vízügyi vonatkozású 
témában kiemelkedı pályázatot nyújtanak be)

� Lászlóffy Woldemár díj ( A felsıoktatásban tanulókat)

� Mosonyi Emil különdíj (diplomamunkájukkal a leginkább visszatükrözték Mosonyi Emil vízépítı mérnöki 
munkásságának szellemiségét)

� Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (magas színvonalú, újszerő munka eredményeit bemutató, igényes 
szakcikk írására)



BOGDÁNFY ÖDÖN





� BOGDÁNFY ÖDÖN (Torda, 1863. dec. 18. - Budapest, 1944. márc.13.)

� Tanulmányait a budapesti Mőegyetemen 1885-ben fejezte be. 1890-ben lépett
állami szolgálatba. Az erdélyi kultúr-mérnökségen mőködött, majd 1893-tól az
Országos Vízépítészeti és Talajjavító Hivatal vízrajzi osztályának munkatársa, 1901-
tıl a Mőegyetemen a hidrológia magántanára, 1916-tól c. rk. tanára volt. Páratlan
mérető és sokoldalú szakirodalmi tevékenységével a vízépítés és hidrológia
legkorszerőbb eredményeinek közvetítıje és továbbfejlesztıje. Különösen a
hidrológia és a hidrometeorológia terén végzett úttörı munkát: ı készítette el
hazánk elsı hidrológiai és csapadéktérképét (1896), 1911-tıl 1916-ig a Vízügyi
Közleményeket szerkesztette, majd a Hidrológiai Közlönyt alapította. Az I.
világháború idején a baloldali mérnökmozgalmak egyik vezetı alakja volt. A
polgári forradalom és a Tanácsköztársaság idején a Földmővelésügyi Minisztérium,
majd a Népbiztosság Országos Vízépítési Igazgatóságának vezetıjeként
mőködött, és kidolgozta a Tanácskormány vízügyi programját. 1920-ban
nyugdíjazták.



� Megszervezte a Magyarhoni Földtani Társulat Hidrológiai
Szakosztályát, a Magyar Hidrológiai Társaság elıdjét, és ı volt a
szakosztály elsı fıtitkára is. A Társaság 1951-ben emlékére
"Bogdánfy-érem" néven évenként kiosztásra kerülı kitüntetést
alapított, a vízgazdálkodás valamely ágában elért kimagasló
tudományos eredmény jutalmazására.

� Fıbb mővei: Hidrológia (Bp., 1901.); Hidraulika (Bp., 1904.); A
természetes vízfolyások hidraulikája (Bp., 1906.); A vízierı (Bp., 1914.);
Az Alföld hidrológiája. Vízi munkálatok az Alföldön (Debrecen, 1925.).
Az Annales des Ponts et Chausses Vízügyi Közleményei címő tíz
kötetre terjedı kivonatgyőjteményével száz esztendı francia nyelvő
irodalmát dolgozta fel. Nagyszámú további ismertetésével a
Természettudományi Közlönyt gazdagította.



BOGDÁNFY ÖDÖN EMLÉKÉREM
Az emlékérmet a Magyar Hidrológiai Társaság 1951-ben
alapította. Az emlékérem alapításával és évenkénti
adományozásával a Magyar Hidrológiai Társaság emléket
kíván állítani Bogdánfy Ödönnek, a nagy vízimérnöknek. A
kitüntetés emlékérem és a Társaság, valamint a kitüntetett
nevét, továbbá az adományozás évét feltüntetı oklevél
adományozásával jár. Az emlékérem 80 mm átmérıjő, 7 mm
vastag bronzérem. Elılapján Bogdánfy Ödön dombormővő
arcképe látható, "Bogdánfy Ödön 1863-1941." körfelirattal.
Hátoldalán a "Magyar Hidrológiai Társaság 1917." felirat, s
egy dombormő látható, melynek háttere a Tihanyi félsziget,
elıtte pedig egy tengeri kagylóból vizet csorgató nimfa van.
Bogdánfy Ödön emlékéremmel tüntethetı ki a Társaságnak
az a rendes tagja, aki a Társaságban, magas szintő
gyakorlati, tervezı, szervezı és szakirodalmi tevékenységet
végzett;



AZ ALFÖLD HIDROLÓGIÁJA. VIZI 
MUNKÁLATOK AZ ALFÖLDÖN

Tisza István Tudományos Társaság, 1925



A TERMÉSZETES VÍZFOLYÁSOK 
HIDRAULIKÁJA (I-II)

Budapest, 1906

Franklin-Társulat

• A vízfolyások eredete általában

• A csapadék keletkezése, mérése, eloszlása 
Európában

• Az idıjárás elırejelzése

• Földalatti vizek



A VÍZIERİ. MÉRNÖKI KÉZIKÖNYV 
KÉT KÖTETBEN.

Budapest, 1914

Pallas Részvénytársaság Nyomdája



VÍZÜGYI KÖZLEMÉNYEK 1914. I. 
FÉLÉV. 1-3. ÉV

Budapest, 1914

Országos Vízépítési Igazgatóság



A BALATON TUDOMÁNYOS
TANULMÁNYOZÁSÁNAK EREDMÉNYEI
I. KÖTET. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK
FIZIKAI FÖLDRAJZA IV. RÉSZ, II.
SZAKASZ. A BALATON KÖRNYÉKÉNEK
CSAPADÉKVISZONYAI

Budapest 1898.

Kilián Frigyes Könyvkereskedése




