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0. Regisztrációs hét 

1. A víz, mint környezeti elem, erőforrás. Vízháztartási vizsgálatok. 

A víz fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai, kapcsolata a 

vízgazdálkodással. 

A Föld vízkészlete, hidrológiai ciklus.  

Vízkeménység számítások. Ph számítások 

2. A csapadék keletkezése típusai. Csapadék eloszlása, vízgyűjtők 

csapadékátlaga. Nagyintenzitású csapadék. Aszályok 

A víz ipari alkalmazása. Igények elvárások a 

különféle felhasználók részéről. 
3. A párolgás formái, szabadfelszíni-, talajpárolgás.  

Szabad vízfelszín párolgásának mérése. 

A víz, mint oldószer, kémiai tulajdonságok, és 

azok hatása 
4. A beszivárgás folyamata, a beszivárgás mérése. A lefolyás 

formái. A vízgazdálkodás kapcsolata más tudományokkal. 

Evaporáció, Transpiráció, Evapotranspiráció. 

Ezek mérése, meghatározása számítással. 
5. Vízfolyások kategorizálása, folyóvölgyek, torkolattípusok.  

Vízfolyások alaktana, hossz-szelvénye. 

Vízbázisvédelmi program Vízgyűjtőterületek és 

azok karakterisztikája, annak meghatározása. 
6. Vízfolyások hidraulikai vizsgálata. A hidraulika alapjai. 

Hidrosztatika. 

Vízfolyások fizikai vizsgálata vízgyűjtők hordalék 

termelése. 
7. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre meghirdetett 

időpontban, zárthelyik írásának a hete 
8. 

Hordalékok típusai, vízfolyások jégviszonyai. 
Gázok és szilárd szervetlen komponensek 

eltávolítási módszerei, eszközei és berendezései 
9. Állóvizek osztályozása, tavak keletkezése morfológiája, és 

mozgásjelenségei.  

A nedves élőhelyek. Tározók típusai. 

Ivóvízellátásban alkalmazott vastalanítás 

folyamata, a mangántalanítás, technológiája. 

10.  Felszín alatti vizek osztályozása. Talajvizek típusai, talajvízjárás. 

A talajvízjárást befolyásoló természetes és mesterséges tényezők. 

Ózonizáció, és ennek jelentősége 

alkalmazhatósága az ivóvízellátásban. 
11. A talajvízmozgás. Darcy törvény, szivárgási tényező.  

Karsztvizek csoportosítása. Mélységi vizek. A talajvíz felszíne, 

források. 

Természetes és mesterséges szűrési rendszerek és 

azok alkalmazhatósága az ivóvízellátásban. 

12. Hidrometria, vízállásmérés, vízsebesség mérése, vízmélység 

mérési módszerek. Mederfelvétel. 

Hidrológiai vizsgálatok, hidromorfológiai 

elemzések 
13. Vízfolyások fizikai vizsgálata vízgyűjtők hordalék termelése.  

Hordalékok típusai, vízfolyások jégviszonyai. 

Gázok és szilárd szervetlen komponensek 

eltávolítási módszerei, eszközei és berendezései 
14. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 

meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

Vizsgaidőszakban szóbeli vizsga alapján (kollokvium) 
számonkérési módok: 

- Gyakorlati zárthelyi dolgozat 

- Méréshez kapcsolódó jegyzőkönyv 

beadása, elfogadása 
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5. Víztisztítás szennyvíztisztítás zsebkönyv Műszaki könyvkiadó Bp. 1990 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlathoz tartozó követelmény (labor ZH-k és jegyzőkönyvek), azaz a 

gyakorlati jegy legalább elégséges szinten történő teljesítése. A gyakorlati jegy a ZH-k és a 

jegyzőkönyvek jegyének átlagából adódik!  

 teljesítmény értékelés: 

Szóbeli vizsga előre kiadott tételsor alapján. A szóbeli teljesítmény a kollokvium jegyében 2/3 arányban 

számít, a gyakorlati jegy pedig 1/3 arányban számít 
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