A Magyar Hidrológiai Társaság XXXIX. Országos Vándorgyűlése
(Nyíregyháza, 2022. július 6-8.)
Két év szünet után 2022-ben ismét tudunk jelenléti vándorgyűlést tartani Nyíregyházán, a
Nyíregyházi Egyetemen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területi Szervezet
közreműködésével, 2022. július 6-8-án.
A Vándorgyűlésen 6 témakörben rendezünk szekcióüléseket, melyek az alábbiak:
1. Vízkárelhárítás
2. Területi vízgazdálkodás
3. Települési vízgazdálkodás
4. Infrastruktúra-fejlesztés
5. Hidrológia, hidrogeológia, hidraulika, numerikus modellezés
6. Vízügytörténet
Az egyes szekciókba dolgozattal április 11-ig lehetett jelentkezni, az elkészített dolgozatokat
2022. május 10-ig kellett beküldeni. Az egyes szekciókba írásban benyújtott valamennyi
dolgozatot megjelentetjük a Vándorgyűlés (ISBN számmal rendelkező) digitális kiadványában
és előzetesen – a Vándorgyűlés előtt 3 héttel – közzétesszük, utólag pedig CD-n is kiadjuk.
Célul tűztük ki, hogy a helyszínen kevesebb szekcióülés legyen, kevesebb előadás hangozzék
el, egy-egy előadásra több idő jusson, legyen idő a kérdésekre, hozzászólásokra, esetleges
vitára, „lazább” legyen az időbeosztás, több idő jusson a személyes beszélgetésekre,
kommunikációra. A Vándorgyűlés időbeosztását, programjait ezekhez a célkitűzésekhez
igazítjuk.
A helyszínen előadásra kerülő dolgozatokat a szekció társelnökök választják ki, melyről
értesítik a szerzőket. A szerzők számára biztosított előadási időkeretet – az előadók számának
ismeretében – az egyes szekciók társelnökei határozzák meg, a dolgozatokat tartalmazó
tanulmánykötetbe azonban a beküldött dolgozatok teljes terjedelemben bekerülnek.
A Magyar Mérnöki Kamara 2022-ben is elismeri a Vándorgyűlést szakmai továbbképzésként.
A Vándorgyűlésen való részvételre – azoknak is, akik dolgozatukat már bejelentették – a
www.hidrologia.hu honlapon online, vagy az alábbi linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével
és beküldésével lehet jelentkezni 2022. június 10-ig:
http://www.hidrologia.hu/mht/index.php?option=com_jellap3&Itemid=148
A rendezvény idejére szakmai kiállítást és helyi programot, a harmadik napon pedig tanulmányi
kirándulást szervezünk. Ezek részletes programja a jelentkezési lapon olvasható.
Szakmai kiállítónak a www.hidrologia.hu honlapon online, vagy az alábbi linken elérhető kiállítói
jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni szintén 2022. június 10-ig:
http://www.hidrologia.hu/mht/index.php?option=com_jellap2&Itemid=147
A Vándorgyűlés programtervezete:
július 5. 1600 – 2000
július 6. 800 – 1000
1000 – 1230
1230 – 1400
1400 – 1800
1900 –

regisztráció (Korona Hotel)
regisztráció (Nyíregyházi Egyetem)
nyitó plenáris ülés
ebéd (Nyíregyházi Egyetem, Kodály Zoltán Rendezvényterem)
szekcióülések
baráti találkozó (Nyíregyházi Egyetem, Kodály Zoltán Rendezvényterem)

július 7. 900 – 1300
1300 – 1330
1330 – 1500
1700 – 1900
július 8. 830 – 1530

szekcióülések
záró plenáris ülés
ebéd (Nyíregyházi Egyetem, Kodály Zoltán Rendezvényterem)
Nyíregyháza — városnézés
tanulmányi kirándulás
Előkészítő bizottság

