EURODEMO Workshop Programja
2007. június 14.
Budapest
Az EURODEMO workshop áttekintést nyújt az EURODEMO projekt eredményeirõl és lehetõséget ad arra,
hogy kiscsoportos munka keretében a résztvevõk saját problémán, szennyezettségi eseten gyakorolják
az adatbázis használatát és a probléma-specifikus megoldás kiválasztását. Az EURODEMO projekt célja,
hogy az innovatív talajremediációs technológiák európai platformjaként lehetõséget adjon a mérnöki
fejlesztések széleskörû szakmai megismertetésére, segítse elterjedésüket és piacra jutásukat. A budapesti workshop a résztvevõk aktív részvételével mutatja be a frissen elkészült EURODEMO adatbázist és
az adatbázisban szereplõ, demonstráción átesett vagy közvetlen demonstráció elõtt álló remediációs
technológiákat. A workshop tapasztalatait felhasználjuk az EURODEMO projekt további fejlesztéseinél,
különös tekintettel az innovatív in situ remediációs technológiák alkalmazására.
Workshop helyszíne: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fõépület (K), Oktatói Klub,
Budapest, 1111 Mûegyetem rakpart 3. A metróépítési munkálatok miatt a fõépület a Gellért tér 4, CH
épület kapubejáratán keresztül közelíthetõ meg.
Magyar és angol szinkrontolmácsolást biztosítunk a workshop délelõtti elõadásaihoz.

08.00–09.00

Regisztráció

09.00–09.20

Hans van Duijne (TNO, NL) Bevezetés– Az EURODEMO céljai, felhasználói
igények és a budapesti workshop célkitûzései

09.20–09.40

Dietmar Müller (UBA, AT) EURODEMO és a remediációs technológiák környezethatékonyságának értékelése– Az EURODEMO projekt legfontosabb célkitûzése a piacra kerülés felgyorsítása. Hogyan szolgálja ezt a célt a technológiák környezethatékonyságának értékelése?

09.40–10.10

Hervé Gaboriau (BRGM FR) Döntéshozatal – A technológia választás
módja és eszközei Európában

10.10–10.40

Volker Birke (ULG, DE) Innovatív remediációs technológiák Európában – Összefoglaló az innovatív talajremediációs technológiákról: reaktív résfalak,
kémiai oxidáció és redukció, in situ bioremediáció és ennek reaktív résfalkénti alkalmazása

10.40–11.00

Kávészünet

11.00–11.30

Jörg Frauenstein (UBA, GER) Az EURODEMO adatbázis EU
kontexusa – Összefoglaló a demo projekt adatbázisról, az EUGRIS, SNWOMAN adatbázisokról és a támogatási programokról.

11.30–12.00

John Henstock (CL:AIRE, UK) Az EURODEMO adatbázis és használata – Ismerteti a demonstráción átesett innovatív remediációs technológiák európai
adatbázisát és elõkészíti a délutáni gyakorlati munkát

12.00–13.30

Ebédszünet

13.30–17.30

Kiscsoportos gyakorlat
Csoportvezetõk: John Henstock, Dietmar Müller, Hervé Gaboriau, Ka-

talin Gruiz
A gyakorlat 10 fõs csoportokban, forgószínpadszerûen zajlik a csoportvezetõk és segítõik irányításával,
akik moderátor szerepet töltenek be a szennyezett területtel kapcsolatos problémák és megoldások áttekintése, az EURODEMO adatbázisban keresés és a probléma-specifikus megoldás kiválasztása során.
§ A résztvevõ által felvetett, szennyezett területtel kapcsolatos problémák és lehetséges megoldások:
Katalin Gruiz/Volker Birke
§ Döntéshozatal a résztvevõ által felvetett esetre: Hervé Gaboriau/Izabella Ratman-Klosinska
§ Keresés az EURODEMO adatbázisban: John Henstock/Zoltán Siki
§ A keresés eredményeinek megtárgyalása: Dietmar Müller/Lenka Vesela/John Henstock/Hans van
Dujine

17.30

Dietmar Müller és Hans van Duijne – Összefoglalás, tanulságok, és az
EURODEMO, valamint egyéb kapcsolódó adatbázisok jövõje

