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Az idén is megrendezésre kerültek a VTK mérőtáborai 

A Víztudományi Karon az oktatásban mindig nagy hangsúlyt kapott az elméleti órákon 

megszerzett tudásanyag gyakorlatba való átültetése. A Kar minden évben mérőtáborokat szervez 

hallgatói részére, melyekre a magyaregregyi hidrometriai, illetve az érsekcsanádi geodéziai 

mérőtelepeken kerül sor. 

Az idei évben is több, kis létszámú hallgatócsoport végzett méréseket a bajai campushoz közeli 

telephelyeken. A jelenlegi járványügyi helyzetben a legszigorúbb biztonsági előírások betartása 

mellett hajtották végre a feladatokat. A mérőgyakorlatok rendkívül hatékonyan segítik elő az 

elméleti tananyag jobb megértését, továbbá a hallgatók itt élesben tapasztalhatják meg a szakma 

gyakorlati részét. Ezért is fontos és kötelező a hallgatók számára a hidrometriai mérőgyakorlat, 

valamint az árvízvédelmi és folyógazdálkodási gyakorlat elvégzése. 

A hidrometriai mérőgyakorlat célja a hallgatók megismertetése az alapvető hidrometriai mérési 

módszerekkel, illetve ezek gyakorlása. A tananyag részét képezi a vízhozammérés különböző 

típusú vízsebességmérőkkel, talajnedvesség-mérés, valamint a talajmutatók meghatározása. A 

program része továbbá a forgószárnyas és az ADCP-s vízhozammérés is. A gyakorlaton az 

intézmény oktatói mellett a vízügyi ágazat neves szakemberei is részt vettek, amit a hallgatók 

évek óta kimagaslóan jól értékelnek. 

Az árvízvédelmi és folyógazdálkodási gyakorlat célja a nagyvízi felmérési technológiák 

megismertetése a hallgatókkal. A gyakorlaton résztvevők megtanulják a mederfelmérés, 

vízhozammérés során alkalmazott helymeghatározások alkalmazását, jártasságot szereznek a 

folyami mérésekben, és megtapasztalják a nagyobb vízfelszínen való munkavégzés folyamatát. 

Továbbá megismerkednek az árvízvédekezés során tapasztalható káros jelenségekkel és az azok 

elleni védekezés módszereivel, eszközeivel. A gyakorlat részét képezi például a bordás 

megtámasztás építése vagy a buzgárok elfogásához ellennyomó medence kialakítása. Utóbbi 

gyakorlatnak a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárd-Palánkon álló, jól felszerelt 

telephelye ad otthont. 

A többnapos mérőgyakorlat alatt a terepi mérések befejeztével, 

a hallgatók az adatok feldolgozásának módszereit is 

elsajátították.  
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Megjelenés: https://vtk.uni-nke.hu/hirek/2020/09/18/az-iden-is-megrendezesre-kerultek-a-vtk-

merotaborai 
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