
 

OVF Vízügyi Tudományos Tanács  BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 

 

Meghívó 

Kozák Miklós: Vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének 

eszközei című könyvének bemutatójára 

 

A Vízügyi Tudományos Tanács Jövőépítés a vízgazdálkodásban című életmű kötet sorozatának 

negyedik köteteként megjelent Dr. Kozák Miklós professzor könyve. Bemutatására a BME 

alapításának 240. jubileumi évfordulója alkalmából rendezett szakmai-tudományos programokhoz 

kapcsolódva kerül sor: 

2022. március 2 -án 10:00 órai kezdettel 

A BME Központi épület, Kmf 79. termében 

Program:  

Levezető elnök: Baranya Sándor tanszékvezető 

10:00 A Vízügyi Tudományos Tanács Jövőépítés a vízgazdálkodásban című életmű kötet 

sorozata 

Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke, az MHT alelnöke, címzetes egyetemi 

docens 

10:05 Kozák Miklós professzor életpályájának méltatása 

Józsa János, az MTA rendes tagja, a BME rektor emeritusa, a Vízépítési és Vízgazdálkodási 

Tanszék korábbi tanszékvezetője 

10:20 Kozák Miklós professzor és a BME víztudományi tanszékeinek szerepe a hidroinformatika 

és a digitális vízgazdálkodás születésében és fejlődésében Magyarországon  

Bakonyi Péter, a Vízügyi Tudományos Tanács alelnöke, a kötet vezető szerkesztője, a Kozák 

professzor által alapított számítástechnikai műhely egykori tagja 

10:35 Kozák professzor szerepe a vízépítési hibák elemzésének bevezetésében az egyetemi 

oktatásban 

Csoma Rózsa, egyetemi docens, az MTA Vízgazdálkodástudományi Bizottságának titkára, a 

vízépítési tárgykör jelenlegi oktatója 

10:45 Kozák professzor tevékenysége a fenntartható fejődési célok eléréséhez szükséges 

vízépítési nagyműtárgyak tervezése és megvalósítása érdekében 

Jakus György, Mosonyi Emil díjas, az OVF volt főigazgató helyettese, az életmű kötet 

társszerkesztője 

10:55 Kozák professzor oktatói, nevelési és vezetői tevékenysége 

Ijjas István professzor emeritus, a Kozák professzor által vezetett intézet egykori 

igazgatóhelyettese, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék korábbi tanszékvezetője 

11:05 Zárszó: Baranya Sándor, egyetemi docens, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 

jelenlegi tanszékvezetője 

Az emlékülésre tisztelettel meghívjuk! 



A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció és védettségi igazolvány megléte 

szükséges. Kérjük, hogy a részvételi szándékát 2022-02-28-ig jelezze az alábbi Regisztrációs űrlap 

kitöltésével.  

A rendezvényt jelenléti formában tervezzük, de a járványhelyzettől függően, szükség esetén teljes 

egészében online formára térünk át, vagy online részvételt is biztosítunk. Ennek részleteit a 

könyvbemutató időpontjában érvényes szabályok figyelembevételével, később közöljük azokkal, 

akik a rendezvényre regisztrálnak. 

2022. február 11. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Dr. Baranya Sándor 

egyetemi docens 

BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 

tanszékvezető 

Dr. Váradi József 

OVF Vízügyi Tudományos Tanács 

elnök 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7i0Iub2wLQZJYhhh6W7xrauJCi_aG6CN7SWXNY6EQj1bEkg/viewform?usp=sf_link

