CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS KONCEPCIÓ ALAPJAI

Az elméleti
kurzus során a csapadékvízgazdálkodási koncepció alapelveit, határait és
alap adatigényét tekintjük át.

IDŐPONT
2021. 02. 05.
A kurzus pénteken 10:00-kor
kezdődik és 11:00-kor ér véget.

A települési csapadék– és szennyvízelvezető
hálózatok (beleértve az egyesített rendszereket is)
tervezéséhez,
üzemeltetéséhez
és
rekonstrukciójához
elengedhetetlen
a
koncepcionális tervezés.

HELYSZÍN
Online (a bejelentkezési linket a
résztvevőknek a regisztrációs
időszak lezárulta után küldjük)

TÉMÁK

RÉSZVÉTELI DÍJ
Ingyenes, de regisztrációhoz kötött

• Bevezetés a városi csapadékvíz-rendszerek világába
(integrált települési vízgazdálkodás és a csapadékvíz ügyek
összefüggései)
• Csapadékvíz-gazdálkodási koncepcióterv– a települési
vízgyűjtőn zajló folyamatok (felszíni és felszín alatti ügyek)
• Csapadékvíz-gazdálkodási tervezés, koncepcióépítés
típusai (síkvidéki települések és dombvidéki települések)
• Szürke, zöld és kék-zöld infrastruktúra helye a városban (a
várostervezés a csapadékvíz-gazdálkodás elősegítésére)

NYELV
Az oktatás és az oktatási anyag is
magyar nyelvű.
REGISZTRÁCIÓ
A regisztrációs határidő 2021.
február 03. A DHI fenntartja a jogot
a képzések átütemezésére.
Regisztrációs link: https://
forms.gle/skUEuTQtbwhphhZm9

CÉLCSOPORT ÉS ELŐFELTÉTELEK
Az előadás elsősorban önkormányzati szakembereknek szól,
valamint olyan kollégák részére, akik érdeklődnek a
csapadékvíz-gazdálkodás koncepció alkotása iránt.

KAPCSOLAT

© DHI

Munkácsiné Szabó Evelin,
eve@dhigroup.com
+36 30 950 6826

KAPCSOLÓDÓ OKTATÁSAINK

OKTATÓ

CSAPADÉKVÍZ-GAZDÁLKODÁS ÉS VÁROSTERVEZÉS online magyar nyelvű kurzus

PIESKÓ ERZSÉBET LENKE

Dátum: 2021. február 25-26.,
Jelentkezési határidő: 2021. február 18.
Regisztrációs link: https://forms.gle/BsZ7kf2eDPka4Xgb7

Látogassa meg kurzus és esemény
naptárunkat további oktatásokért:

Pieskó Erzsébet Lenke a DHI települési
vízhálózatok szakértője. Erzsébet több,
mint 11 éve dolgozik hidraulikai és
hidrológiai modellekkel, így sok éves
szakmai tapasztalattal rendelkezik
települések vízellátási és vízelvezetési
kérdéseinek modellezése,
modellezések oktatása és szakmai
tanácsadása terén.
MSc, építőmérnök
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

www.theacademybydhi.com/courses-andevents-calendar
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THE ACADEMY BY DHI
THE ACADEMY by DHI változatos tanfolyamait úgy alakítottuk ki, hogy illeszkedjenek az Ön
igényeihez és kihívásaihoz. Többféle tanfolyam közül választhat: standard tanfolyam és/vagy
egyéni személyre szabott konzultáció - személyesen és online is egyaránt.
A MIKE Powered by DHI tanfolyamok elsődlegesen gyakorlati ismeretekre koncentrálnak,
valamint arra, hogy a felhasználók minél többet tudjanak kihozni a szoftverekből. A tanfolyamok
egyúttal segítenek megérteni a MIKE eszközök hatékonyságát döntéstámogató rendszerek
létrehozásában.
Tematikus tanfolyamaink célja elősegíteni a koncepciók, eszközök és döntéstámogató elvek
alkalmazását a teljes üzleti folyamatra, aktuális problémák keretén belül: akvakultúra és
mezőgazdaság, energia, éghajlatváltozás, árvíz, tenger és tengerpart, felszíni és felszín alatti
vizek, városi vizek, ipar, környezet és ökoszisztémák, termékbiztonság és környezeti kockázat,
stb.
Oktatóink tapasztalt szakemberek, akik közül sokan nemzetközi szinten elismert szakértői saját
szakterületüknek.Oktatóink tapasztalt szakemberek, akik közül sokan a saját szakterületükön
elismert nemzetközi szakértők . A THE ACADEMY tanfolyamok minőségét a magasan képzett
oktatók alkalmazása biztosítja.
Tudjon meg többet a THE ACADEMY-ről a www.theacademybydhi.com oldalon.
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