
 
 

Tantárgy neve: Mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 50/50 (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 28 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: például esetismertetések, 
tematikus prezentációk, üzemlátogatás, demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok, terepi 
bemutatók, stb. 

A számonkérés módja: koll. /gyak. 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: önálló projektfeladatok, számítási 
feladatok, tervezési feladatok, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH, stb. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek műszaki feladatainak, műveinek ezek üzemeltetésének 
megismerése, az ezekkel összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása. 
 

1. A mezőgazdasági vízgazdálkodási tervezés alapjai és feladatai. A vízgazdálkodás jogi és 
szervezeti keretei. 

2. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervek. 

3. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlata. 
4. A mezőgazdasági célú vízszolgáltatás elemei, jellemzői. 
5. Mezőgazdasági vízi létesítmények engedélyezése. 
6. Vízfolyások, csatornák, tározók. 
7. Árvízvédelmi töltések. 
8. Medrek és partok fenntartása. 
9. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendje. A mezőgazdasági vízgazdálkodási 

ágazat fejlesztése. 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy-egy, a témához kapcsolódó tématerületet dolgoznak fel 
önállóan, majd azokat egy prezentáció formájában adják elő a csoportban.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Tolnai B. (2008): Vízellátás. General Press Kiadó. Budapest. 862 p. (ISBN: 978-963-643-
056-6). 

2. Vermes L. (1997): Vízgazdálkodás. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. 395 p. 
(ISBN: 963-356-218-X). 

3. Korm. rendelete (tervezet) a hatékony víz-ár politika kialakítása érdekében egyes 
vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 

4. 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról. 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 



a) tudás: 
− Rendelkezik a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakterület műveléséhez szükséges 

magas szintű természettudományi és műszaki ismeretekkel. 
− Részletesen ismeri – hazai és nemzetközi relációban egyaránt – a mezőgazdasági 

vízgazdálkodás tevékenység-rendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási 
módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. 

− Részletesen ismeri a mezőgazdasági vízgazdálkodás sajátosságait és a lejátszódó 
folyamatokat, ismeri és felismeri a köztük meglevő kapcsolatokat. 

b) képesség: 
− Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értelmezésére és 

alkalmazására. 
− Képes a szakterület tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, 

megszervezésére. 
− Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, 

a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve ennek megszervezésére. 
− Képes projekt team kialakítására, aktív résztvevő kutatási, fejlesztési projektekben. 
− Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek 

részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések feltárására. 
c) attit űd: 

− Elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható agrárgazdaság iránt. 
− Munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi, és ezt elvárja beosztottjaitól is.  
− Véleményét szakmai alapokon hozza meg, azokat következetesen képviseli. 

d) autonómia és felelősség: 
− Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, 

szakmai nézetek képviseletében. 
− Mindezekért felelősséget vállal. 
− Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket. 
− Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt 

élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljes körű 
figyelembevételével dönteni.. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Juhász Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 

- 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

Írásbeli vizsga. 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

Gyakorlatok látogatottsága, azokról való hiányzás a Debreceni Egyetem Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzatának megfelelően. Gyakorlatokon való aktív részvétel. Egy, a csoport előtt 
bemutatott és konzultáció során kiértékelt kiselőadás. 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

A heti előadások címe lefedi a tételsort. 

 


