Ijjas István: Integrált vízgazdálkodás
A hidroinformatika születése — Európai és
globális integráció
Az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának a „Jövőépítés a vízgazdálkodásban” című sorozatában a
hazai vízgazdálkodás kiemelkedő tudósai foglalják
össze az életművüket. 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 Gazdaságtudományi
Egyetem Vízgazdálkodási és Vízépítési Tanszékének professzor emeritusa, aki a még ma is alkotó 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
hidroinformatika születése – Európai és globális integráció” alcímet, azért viseli a kötet,
mert ezek a vízgazdálkodás elmúlt ötven évének a legnagyobb újdonságot jelentő es
a legnagyobb változásokat hozó tényezői közé tartoztak, és ezekkel foglalkozott a legtöbbet a szakmai pályafutása alatt.
Az első fejezet munkáságának az „idővonalán” – a közösségi médiák 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 együttműködésben, párbeszédben kell, hogy gyökerezzék. Az integrált vízgazdálkodás két olyan témakörére hívja fel a figyelmet, amelyekről nem sok szó esik
a hazai vízgazdálkodási szakirodalomban. Az egyik a szakmai-tudományos szervezetek jelentős szerepe az integrált vízgazdálkodási módszerek terjedésében, a másik a
vízgazdálkodás, mint a víztudományok külön szakterületének kialakulása Magyarországon. Mindezzel kordokumentum, forrásértékű szakma-, ágazat- és tanszéktörténeti
visszatekintés, ide értve azokat a szervezeteket is ahol tevékenykedett, mint a Magyar
Hidrológiai Társaság elnöki posztja, a Magyar Mérnöki Kamara, vagy az ICID Magyarország.
A kötet második nagy témacsoportja a számítástechnika, a számítógép használata,
aminek az időszerűségét nem lehet túlbecsülni! Hiszen a digitális vízgazdálkodás, a
„big data” algoritmusok elterjedésének, küszöbén állunk. Bemutatja a számítástechnika (mai szóhasználattal hidroinformatika) oktatásának és alkalmazásának tanulságos kezdeteit a hazai vízgazdálkodásban, valamint a számítógéppel segített vízgazdálkodási tervezéshez és döntéshozáshoz általa kidolgozott modelleket, módszereket,
és programokat. Érdemes lenne ezeket aktualizálni, mert ha csak az öntözés remélhető felfutására tekintünk, máris eszünkbe jut az öntöző csőhálózatok optimalizálásához írott és a könyvben bemutatott legendás programja.

A harmadik témacsoport a vízügyek európai integrációja, az integrált vízgazdálkodás
és alkalmazásának jó gyakorlatai. A ma már vitathatatlanul 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 vízgazdálkodás alapfogalmáról, alapvetéseiről, módszereiről
szóló leírásával. Rámutat arra, hogy a Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodás
fontos eredményeket hozott, de az igazán integrált vízgazdálkodásnak a gazdasági és
szociális célok teljesítéséhez szükséges vízgazdálkodási intézkedéseket is meg kell
valósítania.
Szerző a könyvet egyetemi hallgatóknak, volt tanítványainak és munkatársainak, valamint a víztudományok szakértőinek és szakpolitikusainak is ajánlja. Felajánlja a segítségét azoknak, akik a könyvben bemutatott modelleket és módszereket alkalmazni
kívánják.
A könyv az OVF támogatásával készült. A kötet szép kiállítása, gondos kivitelezése a
Typotex kiadót dicséri.

