Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Vízfolyások rehabilitációja
Gribovszki Zoltán
GEVI

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:
A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

Gribovszki Zoltán
Vízgazdálkodási ismeretek
félévközi jegy
3
heti:2/1/0
féléves: 26/13/0
kötelezően választható

6
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:

Kisvízfolyások morfológiai, hidrológiai, hidraulikai jellemzőinek és ezen jellemzők felmérési,
feldolgozási módszereinek megismerése. A vízfolyások állapotának komplex megítélése az EU Víz
Keretirányelv szerint. Természet közeli tervezési, rehabilitációs módszerek megismerése, egy
vízfolyás rehabilitációs terveinek koordinálására és természetvédelmi szempontú elbírálására.
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Óraszám
8
5
3
A vízfolyások rehabilitációjának elvei, hazai és külföldi tapasztalatai.
6
A tervezés menete, lehetséges műszaki megoldások ismertetése.
6
Hidrodinamikai modellezéssel támogatott tervezés.
8
Esettanulmányok.
3
II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:

Kisvízfolyások morfológiai, hidrológiai, hidraulikai jellemzői.
Vízgyűjtő jellemzése és lefolyási viszonyai
Hidraulikai számítási feladatok.

Szervesen építkező előadás táblás teremben, a tárgy anyagának a gyakorlatban való
alkalmazhatósága, vízfolyás rendezéssel kapcsolatos hidrológiai és hidraulikai számítási, egyszerű
tervezési példák ismertetése. A hallgatóság részéről: az előadásokon és gyakorlatokon történő aktív
részvétel, házi számítási és tervezési feladatok megoldása.

II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
készség szintjén: vízfolyások állapotértékelése;
jártasság szintjén: vízfolyások rehabilitációjának módszerei;
ismereti szinten: vízfolyás rehabilitációs terv készítése

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Félévenként legfeljebb 5 gyakorlatról való hiányzás, legfeljebb 5 előadásról való hiányzás, a félévközi
dolgozatok mindegyikén a maximális pontszám legalább 50%-ának elérése.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Félévközi zárthelyik (ZH) alapján kapott jegy, a gyakorlati számításokra, tervezési feladatra kapott
jegyek súlyozása. Akinek valamelyik ZH, számítás feladat elégtelen annak az adott részt pótolnia
kell.
Osztályozás: 50%-tól elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80%-tól jó (4), 90%-tól jeles (5).

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Bognár Gy. (szerk.) (1989): Vízfolyások környezetbe illeszkedő szabályozása, Vízgazdálkodási
Tudományos Kutatóközpont. Budapest.
Stream corridor restoration, principles, processes and practices, (1998) by Federal Interagency
Working Group (FISRWG), GPO Item No. 0120-A; SuDocs NO. A 57.6/2:EN3/PT.653., ISBN-0934213-59-3
N. A. Gordon. et. al. (2004), Stream hydrology, An Introduction for Ecologist John Wiley & Sons Ltd.
Chirchester.
IV/2. Ajánlott irodalom:
Kozák Miklós (1997): Vízfolyások rendezése és hasznosítása, Műegyetemi kiadó, 1997.
Vízügyi Közlemények, Hidrológiai Közlöny, egyéb külföldi szakfolyóiratok.
A hazai és EU kapcsolódó jogszabályok, szabványok és műszaki Irányelvek.

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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