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Web1 - Egységes digitális települési vízgazdálkodásban rejlő lehetőségek és a jó gyakorlatok
Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
2020. november 6. – online

A digitális forradalom szilárdan beágyazódott mindennapjainkba kezdve attól, hogy miként lépünk kapcsolatba
egymással, egészen a gazdálkodáson át, a pénzügyeink intézéséig. A digitális forradalom hatása a települési
vízgazdálkodásra is egyre jelentősebb.
A klímaváltozás, vízkészletek csökkenése és sebezhetősége, mint a hazánkat is érintő globális tendenciák; valamint
az ágazati alulfinanszírozottság keretei közötti víz- és viziközmű rendszerek üzemeltetése fenntartható módon
rendkívüli kihívás.
Ezen körülmények között különösen fontos az okos infrastruktúra alkalmazásának tudatos tervezése, mely új
dimenziókba helyezi a rendszerek költséghatékony üzemeltetését, a veszteségek csökkentét és elősegítheti a
szélesebb körű pénzügyi források elérhetőségét.
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség hidat épít az igények és a lehetőségek között! Első lépésként két
részes webinárium keretében, a MaSzeSz felvállalta a települési vízgazdálkodás műszaki és finanszírozási
adaptálásának Magyarországi támogatását.

Tervezett program
Levezető elnök: dr. Major Veronika
09:00-09:10

Köszöntő

A Digital Waterről
09:10-09:30

A digitális integrált vízgazdálkodás felé – Merre megy a világ, és hol tartunk mi?
Prof Dr. Szöllősi-Nagy András, tanszékvezető
NKE, Víz- és Környezetpolitikai Tanszék

09:30-09:45

Reményeink és félelmeink
Probojcsevity Ottó, ügyvezető - MERIT Kft.

09:45-10:00

A digitális átállás és a települési vízgazdálkodás pályázati lehetőségei
Hizó Ferenc, közszolgáltatási fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár
Innovációs és Technológiai Minisztérium.

10:00-10:15

Egy ötletet sem hagyunk hátra…
Mármarosi Balázs, ügyvezető - Digital Thinkers
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Jó gyakorlatok
10:15-10:30

Okos tűzcsap
Galambos Péter, ügyvezető - Hawle Kft.

10:30-10:45

Nyomásmanagement
Ilcsik Csaba, vezérigazgató - Waterscope Kft.

10:45-

Kérdések és válaszok
(a Szervezők a programváltozás jogát fenntartják)

A webinárium sorozat kiemelt támogatója

A webinárium sorozat támogatója

A webinárium sorozat pártolója
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