
Tantárgy neve: Vízgazdálkodás I. 

 Kód: TKGLB304C 

 Szemeszter: 4 

 Kreditszám: 4 

 Órák száma (ea/gy/lab):1/1/0  

 Számonkérés módja: V 

 Előfeltételek: nincs 

 Tantárgy felelős: Dr. Pál-Schreiner Judit 

 Tantárgy koordinátor: Dr. Pál-Schreiner Judit 

Rövid leírás: 

A tantárgy keretén belül a vízkészlet, - energia és biopotenciál hasznosítása, vízemelés, öntözés, 

vízszétosztó hálózatok, tógazdaságok tervezése kerül ismertetésre. A belvízrendezés, üzemi 

vízrendezés, ármentesítés, árvízvédelem. Tározó létesítmények tervezése és kivitelezése. 

Általános követelmények: 

A foglalkozásokon való részvétel a TVSZ. szerint, zárthelyi dolgozatok, beadandó feladatok 

teljesítése. 

Cél: 

A kurzus célja a hazai vízgazdálkodás jellemzőinek megismerése: természeti és vízrajzi 

adottságok; vízigények, vízkészletek; vízminőség és szabályozása; árvízvédelem; területi 

vízgazdálkodás; települési vízgazdálkodás; éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai. A 

tantárgy keretén belül a vízkészlet, - energia és biopotenciál hasznosítása, vízemelés, öntözés, 

vízszétosztó hálózatok, tógazdaságok tervezése kerül ismertetésre. A belvízrendezés, üzemi 

vízrendezés, ármentesítés, árvízvédelem. Tározó létesítmények tervezése és kivitelezése. 

Módszer: 

Előadás, gyakorlat 

Irodalom: 

Öllős Géza: Víztisztítás, vízvédelem, BME jegyzet 91279 

Szalai György – Szalai Marzó Aladár: Trópusi területek öntözése, BME jegyzet 91283 

Vermes László (szerk): Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök 

hallgatók részére (tankönyv) 

Követelmények a szorgalmi időszakban: 

A félévközi munka értékelése: 

 1 db. Zárthelyi 25 pont (minimum 13 pont). 

 1 db. Féléves rajzfeladat 25 pont (minimum 13 pont). 

A félévközi munka minimum feltételei: 

A zh. és a féléves rajzfeladat el kell hogy érje a minimum értéket, és így a félév végére minimum 

26 pontot kell összegyűjteni.  

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

A TVSz-nek megfelelő részvétel a foglalkozásokon és a félévközi munka minimum 

feltételeinek teljesítése. 



 

Követelmények a vizsgaidőszakban: 
Vizsga 

A vizsgán a felkészültség értékelése pontozással (max.50 pont) történik. A vizsgán 

minimálisan jóváírható (elégséges) pontszám: 26. E pontszám érték alatt a féléves kredit: 0. A 

vizsgáról való távol maradást a TVSZ. szabályozza. A vizsga ismétlő-vizsgajeggyel 

megismételhető. A félévi tevékenység és vizsga összesített pontszáma (max.100 pont) a 

következő ponthatárok szerint kerül minősítésre. 

Pótlások: 

A Zh csak egyszer pótolható. Csak azon hallgatók vehetnek részt a pótláson, akiknek a Zh 

értéke nem éri el a 13 pontot. Pótlás esetén csak „elfogadható” értékelés, azaz 13 pont 

szerezhető. 

1 db. Tervezési feladat 25 pont (min. 13 pont és legalább 2 rész-aláírás szükséges az 

elfogadáshoz). Leadási határidő: 2017.05.30. 12:00! 

Félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) számát, témakörét 

és időpontját, pótlásuk és javításuk lehetőségét: 

1 db. Zárthelyi 25 pont (minimum 13 pont). A Zh csak egyszer pótolható. Csak azon 

hallgatók vehetnek részt a pótláson, akiknek a Zh értéke nem éri el a 13 pontot. Pótlás esetén 

csak „elfogadható” értékelés, azaz 13 pont szerezhető. 

1 db. Féléves rajzfeladat 25 pont (minimum 13 pont), legalább 2 rész-aláírás szükséges az 

elfogadáshoz). 

Vizsga jellege (szóbeli, írásbeli, vagy mindkettő): 

Írásbeli vizsga 

Érdemjegy kialakítása: 

 A félévi tevékenység és vizsga összesített pontszáma (max.100 pont) a következő 

ponthatárok szerint kerül minősítésre. 

0 -  57 pont elégtelen (1) 

58 – 67 pont elégséges (2) 

68 – 77 pont közepes (3) 

78 – 87 pont jó (4)  

88 – 100 pont jeles (5) 

Program (előadás és gyakorlat): 

2. hét A vízgazdálkodás általános feladatai, A hazai vízgazdálkodás 

4. hét Vízerőhasznosítás 

8. hét Víztározás, Hegyi, domb- és síkvidéki tározók 

12. hét Árvízmentesítés, árvízvédelem 

14. hét Zh 

 
 

Pécs, 2017.01.23. 


