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1. A tantárgy elsajátításának célja:  

A hallgatók ismerjék meg az ár- és belvízvédelem hagyományos és legkorszerűbb módszereit, létesít-

ményeit, sajátítsák el az ár- és belvíz elleni védekezés módjait, technikáját. 

 

2. Tantárgyi program:  

Árvízhidrológia: árvizek kialakulása, lefolyása, előrejelzése. Árvízvédelem módszerei: nagyvízi folyó-

szabályozás, árvízvédelmi töltések építése, szükség tározás, árvizek visszatartása a vízgyűjtőn. Árvíz-

védelmi rendszer elemei, fenntartása, fejlesztése. Árvízvédekezés módszerei: védekezés a töltésben 

szivárgó víz ellen, védekezés hullámverés ellen, védekezés és csurgás ellen, védekezés buzgár ellen, 

védekezés a töltés magasságát meghaladó árvíz ellen, műtárgyak körüli védekezés, védekezés jeges 

árvíz ellen. Árvíz lokalizáció. Belvízi hidrológia: belvíz kialakulása, tényezői, vízrendezés hidrológiá-

ja. Vízrendezés módjai: csatornahálózatok építése, melioráció, tározás-vízvisszatartás, talajvédelem. 

Szivattyútelepek, kettősműködésű rendszerek. Belvízvédelmi rendszerek fenntartása, fejlesztése. Bel-

víz védekezési módszerek és technikák. 

 

3. Évközi tanulmányi követelmények:  

2 zárthelyi dolgozat min. 50%-os szinten történő teljesítése. 

 

4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): 

1. zárthelyi dolgozat 50 pont 

2. zárthelyi dolgozat 50 pont 

 

5. Az értékelés módszere:  

Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint. 
 

6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: 

Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek, videofilmek. 
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