
 

Rendezvény helyszíne 

 

 

Győr, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Kálóczy téri Gátőrháza 
 

 
 
 
Kapcsolat: 
 
e-mail: office@dhi.hu 

Tel:  06-1-789-1645 

Fax: 06-1-789-1655 
 
 
 

 

Regisztráció 

 
A rendezvényen a részvétel díjmentes. 
Részvételi szándékát, valamint a 
kreditigazolás igényét kérjük e-mailen vagy 
faxon megküldeni részünkre 2012.április 13-
ig. A regisztrációs lap elérhető a www.dhi.hu 
honlapról is.  
A kreditpont elfogadtatás ügyintézés alatt. 
 
Amennyiben a rendezvénnyel vagy a témával 
kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, keressen 
minket. 
 
A rendezvény nyelve magyar (a külföldi 
előadások magyar nyelvű tolmácsolással) 
 

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk 
egyéni vagy csopotos szakmai konzultációkra 
a téma szakértőivel, melyhez előzetes 
igényüket a téma megjelölésével kérjük az 
alábbi címre küldeni: office@dhi.hu  

 

Fő témák: 

Délelőtt: Csapadékvíz-gazdálkodási 
koncepciók és helyi vízkárelhárítási tervek. 
Útmutató, tájékoztató az önkormányzatok és 
a rendszertulajdonosok részére. 

Délután. Csapadékvíz-gazdálkodási 
tervezés, valamint az idegenvizek a hálózat-
üzemeltetés szemszögéből 

Egyéni vagy csoportos 
konzultáció 

 

 

 

 

 

Meghívó a Magyar Mérnöki 
Kamara és a DHI Hungary 

közös rendezvényére 
 

 
 

 

2012.április 25. 
 

 

Csapadékvíz-gazdálkodási 
koncepciók és helyi 

vízkárelhárítási tervek 
megalapozása  
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A rendezvény célja 

2011-ben elkészült egy átfogó 
útmutató a önkormányzatok és üzemeltetők 
részére, mely a mai kor igényei szerint  ad a 
felmerülő problémák megoldását a csapadék- 
és szennyvízhálózatokra, a teljes rendszer 
komplexitásában iránymutatást. Bemutatja, 
hogy az új stratégiák, megoldások hogyan 
támogatják a csatornahálózatok városi és a 
város menti  környezetre gyakorolt negatív 
hatásainak minimalizálását , természetesen  a 
rendszerek üzemeltethetőségének javítása 
mellett. Alkalmazásukkal megfelelő 
pontosságú és részletességű képet kaphatunk 
a rendszerek – esetünkben a 
csatornahálózatok – bármely elemének 
működéséről. Ezzel lehetővé válik az egyes, 
tervezett beavatkozások valós hatásainak 
számítása és a következmények elemzése, 
mielőtt a tervezett beavatkozás többnyire 
tetemes beruházási költségeit valóban a 
rendszerre kellene fordítanunk.  

Ha egyszer a digitális térben 
megvalósítjuk a hálózatban és/vagy a 
vízgyűjtőn tervezett változtatásokat és ezáltal 
azokat értékelni és szükség esetén 
módosítani tudjuk, felkészülten várhatjuk a 
következmények kezelését is.  Vonatkozik ez 
a településfejlesztéssel összefüggő lépésekre 

is.  

Program 

 

2012.április 25. szerda 
 

Délelőtti szekció: Csapadékvíz-
gazdálkodási koncepciók és helyi 
vízkárelhárítási tervek. Útmutató, tájékoztató 
az önkormányzatok és a 
rendszertulajdonosok részére. 

 

8:30 – 9:30: regisztráció 

 

9:30 – 9:45 
Dr. Bárdi Pál  (Magyar Mérnöki Kamara): 
 Bevezető 

9:45 – 10:30 
dr. Buzás Kálmán (BME): Csapadékvíz-
gazdálkodás jelene és lehetséges jövője 
Magyarországon 

 10:30 – 11:00 
Jan Krejcik, PhD (DHI a.s.): Jó példák, 
megoldások  közép-kelet európai 
országokból 

11:00 – 11:30 
Horváth István (SOPRONI VÍZMŰ ZRT.): A 
’Sopron projekt’ –összefoglaló az 
önkormányzat és az üzemeltetés 
szempontjából 

11:30 – 12:00: KÉRDÉSEK, VÁLASZOK 
 

 
EBÉDSZÜNET 

 

 

Délutáni szekció. Csapadékvíz-
gazdálkodási tervezés, valamint az 
idegenvizek a hálózat-üzemeltetés 
szemszögéből 

 

13:00 - 13:45 

Tomas Metelka-dr.Nagy Zsuzsanna 
(DHI.as - DHI Hungary Kft.): Csapadékvíz-
gazdálkodási tervezés (koncepciók, 
megoldások), az ún. Master planning 

13:45 - 14:30 

Karel Pryl (DHI.a.s): idegenvizek és 
költségcsökkentés a hálózati üzemeltetésében 

14:30 - 14:40 
dr. Nagy Zsuzsanna (DHI Hungary 
Kft.): együttműködési lehetőségek 

14:40 - 15:15  
KÉRDÉSEK, VÁLASZOK, SZAKMAI 

KEREKASZTAL 
 

 

KÁVÉSZÜNET 

 

15:30 - 16:30 
Egyéni vagy csopotos szakmai 
konzultációk a téma szakértőivel  

 


