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Vagyis ennyi vizet kell elhelyezni a jelenlegi előírások szerint, de 
ha a mai szélsőséges időjárás miatt nagyobb biztonságot kívánunk, 
 választhatjuk a 10 évenként előforduló, 10 perces mértékadó csapadé-
kot is, ami 363 l/s/ha, amivel: 363*200/10000*600/1000 = 4,37 m3 lehulló 
csapadék adódik.

A tetőfelületeken túl nagyon gondosan meg kell gondolni, milyen 
további felületeket burkolunk le kényelmünk érdekében. Azzal, hogy 
egy korábban gyepes – természetes állapotban levő – területet lebur-
kolunk, az elvezetendő csapadékvíz mennyisége akár a kilencszeresére 
is nőhet. A mai emberek mentalitása, természettől való elidegenedése 
sajnos rossz irányba mutat. A régebbi időkben természetes volt, hogy 
esős időben sár van, és ekkor csizmát kell felvenni. Ma ez a hozzáállás 
nehezen várható el, és ez oda vezet, hogy minden járófelületet már a 
kerteken belül is igyekeznek burkolni. Ugyanakkor a burkolás csak lát-
szólag jó megoldás, valójában fokozza a problémát. Nézzük, mi történik, 
ha egy közel vízszintes vagy gyengén lejtős területre csapadék kerül:

A természetközeli, zöld növényzettel beültetett területekre hulló 
csapadékvíz töredéke, éves átlagban kb. 5-10%-a folyik le a felszínen. Kis 
része a lehullást követően még a felszínen, ill. a növényeken elpárolog. 
Tekintélyes része beszivárog a talajba, ennek nagyobb része ott elraktáro-
zódik, a növények felveszik és elpárologtatják, vagy a szervezetük felépíté-
séhez felhasználják. További rész pedig a talajvíz újraképződésében játszik 
szerepet: a környék talajvízkészletét növeli, csak lassan mozog, így a helyi 
növényzet számára szárazabb periódusokban könnyen felvehető. Sokszor 
tapasztalható, hogy a jó vízellátottsággal rendelkező mezőkön a nyári 
klíma sokkal hűvösebb és kellemesebb, ami a párolgás hőelvonásának 
köszönhető, az erdőről nem is beszélve. Ennek magyarázata nagyon egy-

szerű: 1 kg víz elpárolgásához légköri nyo-
máson 22,57 105 J hő szükséges, vagyis a víz 
ennyi hőt von el környezetétől – hűtve azt. 
Egy szál kukorica élete során közel 200 l vizet 
párologtat el. A mai városi lakosság nagyban 
elidegenedett a természettől. Ha esik az eső, 
az a baj, ha havazik, az, pedig a természetnek 
a lehulló csapadék jelenti a vízutánpótlást és 
ezzel az életet. Ma a településvezetők eleget 
kívánnak tenni a mesterségesen gerjesztett 
igényeknek, ezért az út, a járda burkolásra 

A Vízmű Panoráma 2019/3. számában több cikk foglalkozott a települések 
csapadékvízkérdésével, de megoldások, javaslatok kevésbé fordultak elő. 
A következőkben a német nyelvterületen javasolt és megvalósított meg-
oldásokat veszem számba, és igyekszem bemutatni a tisztelt olvasónak, 
bízva abban, hogy e tekintetben elindul a közös gondolkodás. 

 A csapadékvizek kezelése, amennyiben elválasztott rendszerű elve-
zetőrendszer üzemel, a legtöbb esetben jól kezelhető. Külön csapadék-, ill. 
belvízelvezető rendszer ott épült ki, ahol ezen vizek komolyabb kártételé-
re számítani kell. Itt legtöbb esetben a talajvíz az év tekintélyes részében 
a terepszint közelében tartózkodik. Hazánkban és a német nyelvterület 
legtöbb településén egyaránt a csapadékvíz-elvezetés önkormányzati 
feladat, amiért a lakosság külön díjat nem fizet. Ezalól hazánkban csak né-
hány nagyváros a kivétel, ahol az önkormányzat szerződéssel bízza meg a 
szennyvízelvezetésért felelős szolgáltatót a csapadékvíz-elvezetés felada-
tával. Nagyon sok település építési szabályzata előírja, hogy a csapadék-
vizet az ingatlanon belül kell elhelyezni. Ezek általában olyan települések, 
ahol a geográfiai és geológiai viszonyok lehetővé teszik a csapadékvizek 
szikkasztását, és ahol a talajvízszint folyamatosan legalább néhány mé-
terrel a terepszint alatt található. Sajnos a hazai önkormányzatok, ellen-
tétben a német önkormányzatokkal (Behörde), szinte semmilyen felvilá-
gosító munkát nem végeznek a csapadékvíz-elhelyezés lehetőségeinek 
tekintetében. Ennek tudható be, hogy magánakciók keretében a lakosság 
egy része környezetkárosítóan végzi a csapadékvíz-, sőt egyes települése-
ken a szennyvízelhelyezést is (pl. a felhagyott kútba vezetik).    

  A csapadékvizet általában ott a legegyszerűbb elhelyezni, ahol kelet-
kezik. A problémák akkor kezdődnek, ha már az egyes ingatlanokon ösz-
szekeveredik a szennyvíz és a csapadékvíz. Sajnos ezt nagyon sok esetben 
figyelmen kívül hagyják, és a „leleményes” ingat-
lantulajdonosok igyekeznek elvezetni a telekről 
a csapadékot. A tetőkről lejövő csapadékvíz a 
legtöbb esetben az ingatlan területén belül 
elszikkasztható, ill. hasznosítható lenne. Ehhez 
nézzünk egy példát: a számítás alapja a városi-
as településeken jelenleg mértékadó, kétéven-
ként előforduló 10 perces csapadék 203 l/s/ha 
vízmennyisége; legyen a tető felülete 200 m2. 
Ekkor a lehulló csapadék mennyisége a követ-
kező:  203*200/10000*600/1000 = 2,44 m3 

A CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS 
HAZAI HELYZETE ÉS A NÉMET NYELV-
TERÜLET GYAKORLATA

kivonat Eddig a csapadékvíz-elvezetés volt a fő cél, de egyre inkább rá kell jönni, hogy a csapadékvíz egy részét min-
denképpen mesterségesen helyben kell tartani, mert az elvezetés természetes módja – a beszivárgás – egyre inkább 
beszűkül a területek egyre nagyobb mértékű beépítése és burkolása következtében. Hazánkban is egyre több he-
lyen mutatható ki a talajvíztükör süllyedése, mely a terület növényzetének vízhez jutását korlátozza, ami azt mutatja, 
hogy az elvezetett csapadékvízre helyben, csak más időpontban nagy szükség lenne. Jelen cikk a német nyelvterület 
(Ausztria, Németország, Svájc) tapasztalatait mutatja be a víz helyben tartása érdekében.
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Csapadékvíz mozgás természetközeli területen
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okokból mindenképpen pazarlás. Ugyanakkor megfelelő rendszerekkel 
megoldható lenne a csapadékvíz helyben tartása, ill. költségkímélőbb 
elhelyezése.  

A lenti kép a csapadékvíz néhány ökológiailag kedvező elhelyezési 
lehetőségét mutatja be.
1. A csapadékvíz elszikkasztása esetén a csapadékvizet burkolt vagy ke-

vésbé vízáteresztő felületekről felszín feletti mélyedésekbe (ábra bal 
felső sarka) vagy felszín alatti – a víz számára nyitott – tározóba vezetik 
(csapadékvíz-hasznosítás végén zöld rácsos dobozok), ahonnan a víz a 
talajba kerül. Az elszikkasztás nagy előnye, hogy a csapadék helyben 
marad, így a helyi növények számára felvehető, vagy a talajvízzel lassan 
mozog. A víz elszikkasztására számos lehetőség kínálkozik, ebből né-
hány ötlet kerül csak ismertetésre. 

• A kert kevésbé frekventált részét, például a gyümölcsöst vagy a kerítés 
melletti sövényt úgy alakítjuk ki, hogy mélyebb legyen a terep, mint a 
telek többi részén, így a csapadékvíz itt a felszínen tározódik a beszivár-
gásig. 

• Előregyártott beton csatornaaknákat süllyeszthetünk a kertbe, és ebbe 
vezetjük a csapadékvizet. A szabványos, 1 m átmérőjű betonakna 
minden egyes folyómétere 780 l víz tározására és szikkasztására alkal-
mas. 2-2,5 m mély aknák a 
kisebb szakértelemigény 
folytán házilag is elkészít-
hetők. Ilyen aknák jól el-
helyezetők az egyéb célra 
nem alkalmazható helye-
ken, mint például a kocsi-
bejáró alatt.

• Kaphatóak kimondottan szikkasztóelemek, me-
lyek a földbe helyezhetők geotextíliába burkolva. 
Az elemek általában sejtes felépítésük következ-
tében nagy teherbírással rendelkeznek, előírás 
szerinti földtakarás esetén alkalmasak a felettük 
levő teherforgalom lebonyolítására is. Alapanya-
guk csak térfogatuk 5%-át teszi ki, míg a maradék 
95%-ot az elszikkasztandó csapadékvíz töltheti ki. 
A körülvevő geotextília megakadályozza a talaj be-
áramlását a szerkezetbe, így évtizedekig megfelelő 
szikkasztást biztosít az előírt karbantartások meg-
tartása esetén.

• Napjainkban igen kedveltek a kerti tavacskák, de az 
kevésbé ismert, hogy ezek a csapadékvíz-elhelyezés-
ben is jó szolgálatot tehetnek megfelelő kialakítás 
esetén. Ilyenkor a tó üzemi vízszintje a terep alatt van 
40-50 cm-rel, vagyis a tófólia ebben a magasságban vé-
get ér, és vízszintesbe fordul. Felette a tó körül 1-1,5 m 
széles sávban homokoskavics-feltöltést és gyepesítést 
kell készíteni.

kerül, ami tovább 
rontja a talajvízház-
tartás egyensúlyát. 
A burkolt felületre 
kerülő csapadékot 
el kell helyezni, leg-
több esetben el-
vezetni, ami pedig 
költséges befogadót 
kíván, mely elvezeti a 

környékről. Nézzük a burkolás környezetre gyakorolt hatásait. A burkolt 
felület ténylegesen elszigeteli a talaj felé való vízáramlást, ezzel lénye-
gében megszünteti a talajba való beszivárgást. A jelenség nem kíván 
sok magyarázatot: a legtöbb alkalmazott útburkolat elzárja a víz útját a 
talaj felé, csak az apró réseken tud némi csapadékvíz a talajba szivárog-
ni. Ennek következtében a burkolatra hulló csapadékvíz nagyobb része 
nem képes beszivárogni, ezért lefolyik; egy kisebb hányada elpárolog a 
felületről, közvetlenül a csapadékhullást követően, mert az útburkolat 
hőmérséklete gyakran lényegesen magasabb, mint a természetközeli 
(élő növénnyel takart) felszín. A lefolyó víztől pedig úgy a legegyszerűbb 
megszabadulni, ha egy meglevő vízfolyásba vezetik. Ez a víz gyorsan el-
tűnik a területről, nem tározódik a szárazabb periódusokra. Szárazabb 
időszakban pedig aszály fog uralkodni, ami csak mesterségesen odave-
zetett öntözővízzel enyhíthető.

 Továbbá a burkolt felület kellemetlen klímát teremt, mert párolgás 
hiányában napsütés hatására sokkal jobban felforrósodik az effajta bur-
kolat, mint a növénnyel (gyeppel) benőtt felület, és visszasugározza ezt a 
hőt a környezetének.   

A mellékelt ábra jól mutatja, hogy a beépített-
ség foka a német tapasztalatok szerint miként vál-
toztatja meg a lehulló csapadék távozási módját. 
Az elpárolgó hányad lényegesen csökken. Közis-
mert, hogy a párolgás hőelvonással jár, ami hűti a 
környezetet, így enyhíti a magas hőmérsékletet. A 
talajba való beszivárgás közel nullára csökken, és a 
lefolyás teszi ki a csapadék távozásának túlnyomó 
részét.  

A lefolyó víz mai általános városi gyakorlat 
szerint elvezetésre kerül, és ezzel elvész a helyi 
talajvíz-újraképződés számára, így a vizet a leg-
több esetben mesterségesen odavezetett öntözővízzel kell igény esetén 
pótolni. Ez a leggyakrabban ivóvíz-tisztaságú, ami környezetvédelmi 

Csapadékvíz mozgás burkolt felületen
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alapban tárolja a vizet az elpárolgásig vagy elszikkadásig. Szerkezete 
egyszerű, megfelelő vastagságú kavics- vagy homokoskavics-alap és 
mechanikailag ellenálló kőfajta, pl. bazaltkockák alkalmazása esetén a 
nehezebb járművek terhelésének is ellenáll. Ha körbenézünk a budai 
Várban vagy más, több száz éves városmagban, akkor a közterületek 
és régi házak belső udvarának burkolatai között nagyon sok hasonlót 
találunk. 

3. Vízvisszatartás esetén a lehulló csapadék nem folyik le közvetlenül a 
területről, hanem tározódik, és melegebb időben a növényzet elpáro-
logtatja. Ennek jellemző esetei a zöldtetők. Ilyenkor a tető igen jó mi-
nőségű víznyomásálló szigetelést kap, és fölé termőtalaj kerül, ami a 
vizet tárolja, és  amiben növények tenyésznek, melyek elpárologtatják 
a talajban tározott csapadékvizet. A lapos tetők zöldítése több előny-
nyel is jár, hiszen a zöld növényzet oxigént termel napsütés hatására, a 
párolgás pedig a klímát hűsíti, a tetőt érő napsugárzás hőhatása nem 
melegíti az alatta levő lakást. A zöldtetős megoldás kimondottan a 
nagyvárosok jellemzője, ahol némi zöld foltot visz az egyébként sivár 
környezetbe. A magasan elhelyezkedő zöldtetőre kevésbé lehet rálátni, 
a zaj is kisebb, így kellemes pihenőhely jöhet létre.

4. Késleltetett lefolyásról akkor 
beszélünk, ha megfelelő léte-
sítménnyel megakadályozzuk, 
hogy a víz lefolyjon az intenzitá-
sának megfelelően, és tározzuk 
egy részét. Erre két, széles kör-
ben elterjedt módszer ismert: 
az áteresz és a bukó. Az áteresz 
előnye, hogy folyamatosan át-
bocsát vizet, és kisvíz esetén, 

amíg a víz nem éri el az áteresz tetejét, csupán a meder ellenállása jelent-
kezik, gyakorlatilag ellenállás nélkül folyik a víz. Amint a vízszint az áteresz 
fölé emelkedik, és megszűnik az örvény hatása, az áteresztőkapacitás 
elméletileg a duzzasztás mértékének négyzetgyökével arányos. Erre mu-

tat példát a mellékelt ábra. Az 
elmúlt időszakban a csapadé-
kok ritkábbá váltak, de inten-
zitásuk lényegesen megnőtt. A 
hirtelen jött heves csapadékok 
elvezetése komoly gondokat 
okoz, mert a nagy mennyiségű 
csapadék nagy méretű és ezál-
tal drága berendezéseket, mű-

tárgyakat kíván, melyek kihasználtsága azonban csekély, éves szinten 
néhány óra vagy néhány tíz óra. Ugyanakkor ebben a néhány órában 
jelentős értékeket óv meg. A lefolyó víz csúcsa megfelelő intézkedés-
sel csökkenthető, így gyakran a meglevő elvezetőrendszer bővítése 
szükségtelenné válik. Nézzünk egy modellszámítást, miként csillapítja 
egy áteresz az árhullámot. Az árhullám számítását lényegesen befolyá-
solja a rendelkezésre álló tározótér nagysága, ezért amennyiben ilyen 
vízlefolyás-késleltetésben gondolkodik egy település, elengedhetetlen 
megkeresni azt a területet, ami erre a célra felhasználható, ugyanakkor 
üzemeléskor a legkevesebb kárt okozza. Mindenképpen a település mé-
lyebben fekvő területeire kell fókuszálni. Ideális lehet egy mélyen fekvő 
széles patakmeder vagy egy halastó.

5. A csapadékvíz sok esetben hasznosítható háztartási célra. Az esővíz 
óriási előnye, hogy lágy, és kevés oldott sót, különösen kevés hidro-

 A tó felületét úgy kell méretezni, hogy az üzemi vízszint felett meg-
maradó, 40-50 cm vastag térfogat alkalmas legyen a várható csapadék be-
fogadására, vagyis minden köbméter csapadékvízhez 2,5 m2 tófelületet 
célszerű választani. A működése nagyon egyszerű, száraz periódusban a 
tó állandó vízszinttel üzemel (a terepszint alatt 40-50 cm-rel), innen a tó-
fólia alkalmazása következtében a víz nem tud elszivárogni. Amennyiben 
csapadék érkezik, a vízszint megemelkedik, de ebben a magasságban már 
nincs fólia, így a víz a talajba el tud szivárogni, és további csapadék hiányá-
ban a vízszint néhány nap alatt visszaáll az eredeti szintre.

2. A víz elrejtéséről akkor beszélünk, ha a talaj kevésbé vízáteresztő, így 
a lehullott csapadék több napig a talajfelszín felett marad, vagy a talaj 
felszíni részén a talajjal sarat alkot.

• Viszonylag kis költséggel a terep felett lábakon vagy sávokon álló bur-
kolt járófelületet hozunk létre. A lehulló csapadékvíz a burkolat alatt tá-
rozódik, míg lassan a talaj mélyebb rétegeibe nem szivárog, vagy el nem 
párolog, amiben sokat segít-
het a környező növényzet 
is. Felülete könnyen tisztán 
tartható, megfelelő felület-
védelem esetén évtizedeket 
kibír károsodás nélkül. Nyu-
gat-Európában ez a nálunk 
még szokatlan megoldás szé-
les körben elterjedt.   

• Hazánkban is jól ismert a 
gyephézagos betonlap és 
annak műanyag változata, 
melynek kockái homokos ka-
viccsal kevert termőfölddel 
kerülnek kitöltésre. Ezen a 
gyep könnyen megtelepszik, 
és a hézagok tározzák a csa-
padékvizet az elszikkadásig, 
ill. elpárolgásig. Alá- helyezett, 10-15 cm vastag, tömörített homokos 
kavicsréteg tovább növeli a vízbefogadó képességet. Gondos lerakás 
esetén a megtelepedett gyep fűnyíróval egyszerűen karbantartható, 
ápolt környezetet mutat. Egyetlen hátránya a korlátozott teherviselő 
képesség, nehézgépjárművek ugyanis felázott altalaj esetén könnyen 
eltörhetik, de személygépkocsi- és gyalogosterhelésnek jól ellenáll. Az 
eltört elemek ellenben egy-
szerűen cserélhetők.

• A járó- és közlekedőfelü-
leteket burkolhatjuk kővel, 
agyagtéglával, kaviccsal 
vagy bazaltzúzalékból kiala-
kított széles fugákkal, mely 
a hézagaiban és az alatta 
döngölt kavicsból kialakított 
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hogy ezzel drága, nagy tisztaságú ivóvíz 
váltható ki, ami mindenképpen környe-
zetbarát megoldásnak tekinthető.

Nézzük, hogyan működik egy eső-
víz-hasznosító berendezés. A tetőről 
lefolyó csapadékvíz mindig tartalmaz 
hordalékot és uszadékot (por, falevél 
stb.), ezért az esővizet először ülepíteni 
kell. Az ülepített víz a tárolótartályba ke-

rül, ahonnan szivattyú juttatja igény esetén a WC-tartályokhoz, a mosó-
géphez és a locsolócsapokhoz. Arra nagyon oda kell figyelni, hogy az 
ivóvízhálózattal sehol se kerüljön kapcsolatba, ugyanis jogszabály tiltja 
a két víz keveredését, részben közegészségügyi, részben pedig műszaki 
okokból.

Felhasznált irodalom 
A szerkesztőség címén elérhető.

karbonátot tartalmaz, ami a víz változó kemény-
ségét adja. Jó példa az összegyűjtött csapadékvíz 
locsolásra való felhasználása. Sok dísz- és ha-
szonnövény mészkerülő, vagyis jobban fejlődik 
mészmentes vagy alacsony mésztartalmú kör-
nyezetben. Ilyen például a rododendron vagy 
a gyönyörű csillagfürt, de ezenkívül az esővíz 
tökéletesen megfelel WC-öblítésre és gyakran 
mosásra is. Gondoljunk arra, hogy nagyanyáink 
előszeretettel mostak esővízben, aminek egyetlen oka, hogy az esővíz 
a legtöbb kútvízzel ellentétben lágy víz, kevés, keménységet okozó 
oldott sót tartalmaz, így kevesebb mosószert kíván, és a tisztító hatás 
is jobb. A modern  ember korában pedig a mosógép legnagyobb el-
lensége a víz változó keménysége, ami a víz melegítése közben vízkő 
formájában kiválik, és tönkreteszi a mosógépet, ha nem használunk 
ellene kemikáliát, vízlágyítót. Esővízzel a mosógép vízlágyító nélkül is 
megmenekül a vízkőtől. További előnye a csapadékvíz-hasznosításnak, 

A kötet második nagy témacsoportja a számítás-
technika, a számítógép használata, aminek az idő-
szerűségét nem lehet túlbecsülni! Hiszen a digitális 
vízgazdálkodás, a „big data” algoritmusok elterjedé-
sének küszöbén állunk. Bemutatja a számítástechni-
ka (mai szóhasználattal hidroinformatika) oktatásá-
nak és alkalmazásának tanulságos kezdeteit a hazai 
vízgazdálkodásban, valamint a számítógéppel segí-
tett vízgazdálkodási tervezéshez és döntéshozatal-
hoz általa kidolgozott modelleket, módszereket, és 
programokat. 

Érdemes lenne ezeket aktualizálni, mert ha csak 
az öntözés remélhető felfutására tekintünk, máris 
eszünkbe jut az öntöző csőhálózatok optimalizálásá-

hoz írott és a könyvben bemutatott legendás programja.
A harmadik témacsoport a vízügyek európai integrációja, az integ-

rált vízgazdálkodás és alkalmazásának jó gyakorlatai. A ma már vitatha-
tatlanul megjelent globális vízválság fékezésének pedig talán egyetlen 
átfogó eszköze az integrált vízgazdálkodás. 

Lényegének megértéséhez, a napi vízgazdálkodás legfontosabb 
problémáinakk megoldására való alkalmazásához ez a témacsoport 
adhatja a legnagyobb segítséget. Hiányt pótol az integrált vízgazdálko-
dás alapfogalmáról, alapvetéseiről, módszereiről szóló leírásával. Rámu-
tat arra, hogy a Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodás fontos 
eredményeket hozott, de az igazán integrált vízgazdálkodásnak a gaz-
dasági és szociális célok teljesítéséhez szükséges vízgazdálkodási intéz-
kedéseket is meg kell valósítania. 

Szerző a könyvet egyetemi hallgatóknak, volt tanítványainak és 
munkatársainak, valamint a víztudományok szakértőinek és szakpoliti-
kusainak is ajánlja. Felajánlja a segítségét azoknak, akik a könyvben be-
mutatott modelleket és módszereket alkalmazni kívánják.

A könyv az OVF támogatásával készült. A kötet szép kiállítása, gon-
dos kivitelezése a Typotex kiadót dicséri.

Az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának a „Jövőépítés 
a vízgazdálkodásban” című sorozatában a hazai vízgaz-
dálkodás kiemelkedő tudósai foglalják össze az élet-
művüket. Bemutatják, mivel és hogyan járultak hozzá 
a vízgazdálkodás jövőjének az építéséhez, tanulságul a 
jövőt építő új generációk számára. A most megjelenő 
kötet szerzője Ijjas István, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Vízgazdálkodási és Vízépítési 
Tanszékének professzor emeritusa, aki a még ma is alko-
tó pályáját nagy részben az egyetemen töltötte, mérnök 
generációk szakmai tudását és szemléletét formálta. 

A kötet főcíme az „Integrált vízgazdálkodás” arra utal, 
hogy azok a tevékenységek és módszerek, amelyekről ír, 
valamilyen formában és mértékben mind az integrálás 

– a ma divatos szóhasználattal élve – jó gyakorlatai közé tartoznak. „A hidro-
informatika születése – Európai és globális integráció” alcímet, azért viseli 
a kötet, mert ezek a vízgazdálkodás elmúlt ötven évének a legnagyobb új-
donságot jelentő es a legnagyobb változásokat hozó tényezői közé tartoz-
tak, és ezekkel foglalkozott a legtöbbet a szakmai pályafutása alatt. 

Az első fejezet munkáságának az „idővonalán” – a közösségi médi-
ák fiatalok számára ma már természetes kifejezésével élve – mutatja be 
a kollégáit, a csapatokat, amikben hol munkatársként, hol vezetőként 
alkotott, szemléltetve, hogy a vízügyi szakember munkája együttműkö-
désben, párbeszédben kell, hogy gyökerezzék. Az integrált vízgazdálko-
dás két olyan témakörére hívja fel a figyelmet, amelyekről nem sok szó 
esik a hazai vízgazdálkodási szakirodalomban. Az egyik a szakmai-tudo-
mányos szervezetek jelentős szerepe az integrált vízgazdálkodási mód-
szerek terjedésében, a másik a vízgazdálkodás, mint a víztudományok 
külön szakterületének kialakulása Magyarországon. Mindezzel kordo-
kumentum, forrásértékű szakma-, ágazat- és tanszéktörténeti visszate-
kintés, ide értve azokat a szervezeteket is ahol tevékenykedett, mint a 
Magyar Hidrológiai Társaság elnöki posztja, a Magyar Mérnöki Kamara, 
vagy az ICID Magyarország. 

IJJAS ISTVÁN: INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS
A HIDROINFORMATIKA SZÜLETÉSE — EURÓPAI ÉS GLOBÁLIS INTEGRÁCIÓ


