KÖRFORGÁSOS
VÍZGAZDÁLKODÁS
„Eljön az idő, amikor már nincs
gazdasági értelme a „szokásos
üzletmenetnek”, és a körforgásos
gazdaság virágozni fog.
Gondolkodásunk még gyerekcipőben
jár, de most lépéseket teszünk annak
érdekében, hogy lássuk, mi működik a
gyakorlatban, és megértsük az üzleti
modellünk átdolgozásának
következményeit.”
(Euan Sutherland,
CEO of Kingfisher U.K. & Ireland)

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) és a
Magyar
Hidrológia
Társaság
(MHT)
célja,
hogy
a
szakmagyakorlóknak átadja a legújabb, gyakran talán még hihetetlen
ismereteket is! Ezért a MaSzeSz és az MHT közös webinárium
keretében mutatja be a körkörös vízgazdálkodás kínálta
lehetőségeket!
• Elhinné Ön, hogy egy város/régió esetében is megteremthető az
ökológiai egysúly, vagyis összeegyeztethető a városiasodás a
fenntartható fejlődéssel?
• Hallott Ön már a szivacs városról?
• Elhinné Ön, hogy egy szennyvíztelep energia szempontjából
önellátóvá tud válni?
• Tudja Ön, hogy a magyar víziközműrendszer milyen
bizonyítványt kapott a World Bank Group megmérettetésében?

Dátum
2021. október 21. (csütörtök),
9.00 óra

Részvételi díj
MaSzeSz tagok részére (kedvezményes):
10.000 Ft + ÁFA/ webinárium
Nem tagok részére (teljes árú jegy):
12.000 Ft + ÁFA/ webinárium

Ha szeretne többet tudni a körkörös gazdaság kínálta
lehetőségekről, úgy látogassa meg a MaSzeSz és az MHT közös
webináriumát.
Az online webinárium a részvételi díj ellenében a rendezvényt
követően is megtekinthető lesz.

Bővebb információ és jelentkezés:
https://www.maszesz.hu/esemenyeink/korforgasos-vizgazdalkodas

Kapcsolat
MaSzeSz Titkárság
e-mail: info@maszesz.hu
tel: 06 20 391 0909

TERVEZETT PROGRAM
2021. október 21., 9.00 órától

09:00-09:05

Megnyitó
dr. Major Veronika - MaSzeSz, alelnök

09:05-09:15

Körforgásos v. Lineáris gazdaság
dr. Major Veronika - MaSzeSz, alelnök

09:15-09:30

A víz szerepe a körforgásos gazdaságban
dr. Galambos Ildikó - Pannon Egyetem Nagykanizsa, Körforgásos Gazdaság EK Soós Ernő
Kutató-Fejlesztő Központ, intézetvezető

09:35-09:50

Városi körforgásos vízgazdálkodás – gazdasági, társadalmi és környezeti szinergia?
Galambos Péter - HAWLE Kft., ügyvezető

09:55-10:10

A szennyvíz, mint energia- és nyersanyagforrás
dr. Melicz Zoltán - KaveczkiTerv Kft., tanácsadó

10:15-10:30

Újrahaszálhatjuk a tisztított szennyvizet?
Kisgyörgy Bence - VIZITERV Environ Kft., vízgazdálkodási gazdasági szakértő

10:35-10:55

Energetikailag önellátóvá válhat a szennyvíztelep?
Hujber Ottó - Coopinter Kft., műszaki igazgató

11:00-11:15

Ahol a jövő a jelen: ZALAVÍZ- körkörös szennyvíztisztítás
Arnhoffer András - Zalavíz Zrt., vezérigazgató

11:20-11:35

A klímaadaptív és természetközpontú területi vízgazdálkodás
Murányi Gábor - VTK Innosystem Kft., projektvezető

11:40-11:55

Körforgásos gazdaság szerepe a víziközmű-szolgáltatás területén
Hizó Ferenc - ITM, körforgásos gazdaságpolitikáért felelős helyettes államtitkár

12:00-12:05

Zárszó
dr. Major Veronika - MaSzeSz, alelnök

Az egyes előadások között kb. 5 perc áll rendelkezésre a kérdésekre és válaszokra.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

2021. évi rendezvények támogatója:

A MaSzeSz 2021. évi működésének támogatója:

