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Magyarország 2013-ban nagy sikerrel rendezte meg a Budapesti Víz Vi-
lágtalálkozót. Ez az esemény is ráirányította a figyelmet arra a hiányosság-
ra, hogy nem áll rendelkezésre sem átfogó és korszerű vízgazdálkodási 
szójegyzék, sem ilyen magyar–angol szakszótár. Gyakorló szakemberek 
angol nyelvű szakcikk olvasásakor gyakran szembesülnek értelmezési 

 problémával, illetve keresnek cikkíráskor meg-
felelő angol kifejezéseket. A vízzel, vízi környe-
zetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokat 
folytató diákoknak is szükségük van egyértel-
mű meghatározásokra tanulmányaik során. A 
nemzetközi kapcsolatokban (ENSZ-egyezmé-
nyek, EU-s munkabizottságok, a Duna-meden-
cén belüli, illetve a határvízi együttműködés 
keretében) folyó munka során szintén növekvő 

jelentőségű az angol szaknyelv ismerete, de ugyanez a helyzet a vízipari 
export fejlődése, külföldi projektek esetén is. Röviden: az ország hagyo-
mányos érdekeit és a felhalmozott vízügyi szaktudást tekintve rendkívül 
időszerűvé vált egy magyar–angol szakszótár összeállítása. 

A munka 2013-ban kezdődött a GWP Magyarország Alapítvány kere-
tei között, a magyar vízügy elismert szakembereinek közreműködésével 
és a 2014-ben megalakult BM-OVF Vízügyi Tudományos Tanács támoga-
tásával. A fejlesztés 2015 nyarán ért el abba a fázisba, hogy az alapvál-
tozat bemutathatóvá vált a szakmának a Magyar Hidrológiai Társaság 
 XXXIII. Vándorgyűlésén, Szombathelyen. 

A szótár, mely szabadon elérhető a www.gwpszotar.hu oldalon, je-
lenleg több mint 3000 szócikket tartalmaz magyar és angol megfelelő 
kifejezésekkel, illetve rövid magyar definícióval. A kifejezések mindkét 
irányban kereshetők, beleértve a szinonimaként megadottakat is. A meg-
határozásokban szereplő és a szótárban is definiált szakkifejezéseket ke-
reszthivatkozásokkal látták el, megkönnyítve az értelmezést, amit olykor 
ábra is segít. Egyes esetekben az ábra a bonyolultabb képletek megadá-
sára szolgál. A szócikkeknél megjelenik a szerkesztő/szerző neve, illetve 
az a szakterület, ahol az adott szó használata tipikus (de nem kizárólagos). 

A definíciók lektorálása még folyamatban van, de a glosszárium a 
visszajelzések alapján már tett hasznos szolgálatot. A mintegy 30 szerző 
által kidolgozott meghatározások stílusa – ahogy az egyes szakterületek 
zsargonja is – különbözik. Ennek kiküszöbölése egy későbbi fázisban lesz 
lehetséges. A szószedet továbbfejlesztését ettől függetlenül is tervezik, 
melyre az online változat könnyű lehetőséget nyújt. Észrevételeket az 
info@gwpszotar.hu e-mail címen várnak. További részletek a honlapon 
elérhető általános tájékoztatóban találhatók.

Az értelmező szótár elkészítését támogatta a Köztársasági Elnöki 
 Hivatal, az Eötvös József Főiskola, az Aquaprofit Zrt., a Vízgazdálkodási 
Társulatok Országos Szövetsége, a VTK Innosystem Kft., a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
és a VIZITERV Consult Kft. 

A MaVíz elnöksége júliusi ülésén döntött a glosszárium anyagi támo-
gatásáról, lehetővé téve annak továbbfejlesztését.

Széles körű összefogás eredményeként egy átfogó magyar–angol, 
angol–magyar vízügyi szótár áll ingyen rendelkezésre elsősorban a szak-
mai, de általában minden érdeklődő számára.
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A vízgazdálkodásban használt szókincs jelentős 
változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. 
A fenyegető vízválság, a klímaváltozás, az EU új 
vízügyi politikája, a vízi ökoszisztéma védelmének 
növekvő jelentősége, a társadalom bevonása a döntési 
folyamatokba, az új nemzetközi egyezmények, 
az informatika fejlődése új kifejezéseket hozott, illetve 
esetenként megváltoztatta a régiek jelentését. 

A szótárban előforduló szakterületek 
és szerkesztőik/szerzőik az alábbiak

általános kifejezések több szerző

árvízvédelem Szlávik Lajos

belvízvédelem Szlávik Lajos

csatornázás, belterületi vízrendezés Buzás Kálmán

geotechnika Nagy László

hajózás Hadházi Dániel

hidraulika Bakonyi Péter

hidrobiológia Borics Gábor

hidrogeológia Mádlné Szőnyi Judit

hidrológia Varga György

intézményi rendszer, jogalkotás Baranyai Gábor

ipari vízgazdálkodás Bulla Miklós

klímaváltozás Nováky Béla

szennyvíztisztítás, 
szennyvíz-technológia

Fleit Ernő, Juhász Endre, 
Melicz Zoltán, Román Pál

területi vízgazdálkodás Ligetvári Ferenc

VKI, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Gayer József, Ijjas István

vízdiplomácia Heincz Balázs

vízellátás Török László

vízépítési műtárgyak, tervezés VIZITERV Consult team

vízgazdaságtan Kis András, Rákosi Judit, Ungvári Gábor

vízgépészet, energiatermelés Fáy Árpád

vízkészlet-gazdálkodás Ijjas István, Mészáros Csaba

vízminőség, monitoring Clement Adrienne, Jolánkai Géza




