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Dunántúli tanulmányúton jártak az árvíz- és belvízvédelmi szakmérnök hallgatók 

 

3 napos tanulmányúton vehettek részt a Víztudományi Kar árvíz- és 

belvízvédelmi szakmérnök hallgatói, augusztus 23 és 25 között. A tanulmányút 

célja a nyugati országrészben található nagy vízügyi műtárgyak megismerése 

volt. A kirándulás első délelőttjén a Sió vízrendszerét és a csatorna két végén 

található összetett műtárgyakat tekinthették meg a hallgatók. A Sió torkolati 

műtárgya a Duna árvizeinek kizárásáért és megfelelő hajózási vízszint 

tartásáért felelős műtárgy, míg a Siófokon található műtárgykomplexum 

elsősorban a Balaton vízszintjének szabályozásáért felel. Utóbbi 

műtárgyegyüttes (duzzasztók, hajózsilip) felújítása a látogatáskor is zajlott, 

így a kivitelezés gyakorlati kérdései is megvilágításra kerültek.  A program 

Zalaváron folytatódott, ahol a Kis-Balaton látogatóközpontba érkeztek, végül 

madármegfigyelésre kialakított kilátókat tanulmányozhattak a diákok. A 

második napon Keszthelyről indultak Szentgotthárdra a hallgatók. Ezen a 

helyszínen a Lapincs árasztó vápa és a Rába duzzasztómű működésével 

ismerkedhettek meg az üzemeltetésért felelős szakember közreműködésével. 

Ezt követően Lukácsházán, hogy az Abért-tavakat és a leeresztő műtárgyat is 

szemügyre vették. A nap szakmai programját a Nick-i duzzasztó, a Kenyeri 

vízerőmű és a helyi hallépcső megtekintésével zárták. A tanulmányút utolsó 

napján a Mosoni-Duna most épülő torkolati műtárgyát nézték meg, majd 

Szlovákiába vették útjukat, ahol a vízlépcső, a hajózsilipe és a vízierőmű 

működésébe kaptak betekintést. Zárásként a dunacsúnyi duzzasztóműhöz 

látogattak el, ezt követően egy raftingpályát tekintettek meg, kipróbálására 

azonban nem került sor. A tartalmas programok nem csupán a szakmai 

felkészülést, de az együtt töltött idő a csapatépítést is szolgálta. 
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A gyakorlat az EFOP 3.4.3-16-2016-00003 „Stratégiai oktatási kompetenciák 

minőségének fejlesztése a felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és 

környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek 

hozzáférhetőségének javításáért” projektből valósult meg. 

Megjelenés:https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2021/09/02/dunantuli-

tanulmanyuton-jartak-az-arviz-es-belvizvedelmi-szakmernok-hallgatok 
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