Agreement number 09/0128-L/4006

[UWEX - QUESTIONNARIE]

VÁROSI HIDROINFORMATIKA
KÉRDİÍV
Az adatfelvételt a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmő és
Környezetmérnöki Tanszéke végzi, a 2009 októberében a Tempus Közalapítvány, Lifelong
Learning programjának keretén belül indult Urban Water Expert nevő projekt részeként. Az
adatokat titkosan kezeljük.
A kérdıívben szereplı kérdésekre a megadott válaszlehetıségek bekarikázásával illetve az üresen
hagyott részek kitöltésével adhatja meg válaszát.
CÉG MEGNEVEZÉSE:
………………………………………………………………………………….
SZÉKHELYE:
….......................................................................................................................................

1.

Kérjük jelezze részvételi szándékát a TEMPUS-UWEX program keretében,
2011-ben meghirdetésre kerülı, terv szerint 2-3 napos, az ország egyes nagyobb
városaiban kihelyezetten tartandó, ingyenes tréning program valamelyikén.
A tréning városi víz- és csatornarendszerek mőködésének számítógépes, dinamikus
szimulációja. A trénig tananyaga nem elsısorban elıadásokból áll, hanem az elméleti
alapok tisztázását követıen, teljes mértékben gyakorlati, modellezési jellegő. Sikeres
elvégzésérıl tanúsítványt állítunk ki, amit várhatóan a Mérnöki Kamara
kreditpontokkal is el fog ismerni.
Részt kívánok venni
Érdekel, de még több információra van szüksége
Nem kívánok résztvenni

2.

Rendelkeznek-e ivóvízhálózat és/vagy csatornahálózat hidraulikai modellel?
Ivóvíz
Igen
Nem

2.a

Szennyvíz (vagy egyesített r.) csat.
Igen
Nem

Csapadékcsatorna
Igen
Nem

Ha igen,
− a hálózat hány százalékára áll rendelkezésre a hidraulikai modell?
…………%
− milyen célra alkalmazzák (pl. sebességek, tartózkodási idık, vízminıségi problémák
ellenırzése)?
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2.b

Ha nem: Tervezik-e a jövıben valamilyen hidraulikai modell alkalmazását?
Milyen célra?

3.

Abban az esetben, ha rendelkeznek ivóvízhálózat és/vagy csatornahálózat
hidraulikai modellel, elégedettek-e az alkalmazás nyújtotta lehetıségekkel?
Igen
Nem

3.a

Ha nem,
− érdekelné-e Önt egy másik szoftver
igen
nem
− részt venne-e tanfolyamon a szoftver alkalmazásának elsajátításához?
igen
nem

4.

Rendelkezésre áll-e a hálózat elemeinek digitális nyilvántartási rendszere?

Nyilvántartás módja
A hálózat ……..%-ra
Nincs nyilvántartás
Papír alapú” nyilvántartás áll rendelkezésre
Objektumokra bontott, alfanumerikus nyilvántartás áll
rendelkezésre
Digitális térkép áll rendelkezésre, objektumokra bontás nélkül
(csak látvány)
Objektumokra bontott digitális (térinformatikai alapú)
nyilvántartás áll rendelkezésre
Egyéb nyilvántartási módon:

5.

Tervezik-e a
létrehozását?

hálózat

elemeinek

digitális

nyilvántartási

rendszerének

Igen, mert
Nem, mert
KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT!
A projekttel kapcsolatos további információ:
Dr. Buzás Kálmán, projektkoordinátor
BME, Vízi Közmő és Környezetmérnöki Tanszék
1111, Budapest, Mőegyetem rkp. 3.
Telefon: +36-1-463 1533; Fax: +36-1-463 3753
E-mail: buzas@vkkt.bme.hu; Weblap: www.uwexpert.hu
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