
 

A Magyar Tudomány Ünnepe 

2019. november 4-30. 

„ É r t é k t e r em t ő  t u d omány ”  

 

 

A rendezvény címe 
„Megelőzni a vízválságot" – Országos VÍZÉRTÉK 

Konferencia 

A rendezvény típusa konferencia 

Tudományterület műszaki tudományok 

A rendezvény időpontja 2019. november 14. 

A rendezvény helyszíne 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

1082 Budapest, Ludovika tér 2. 

Szervező intézmény(ek) 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar  

Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Sinka Attila (MaSzeSz) (fotitkar@maszesz.hu) 

Dr. Bíró Tibor (vtk.dekan@uni-nke.hu, +36 79 523 902/101) 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

https://vtk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-11-14 

https://www.maszesz.hu/tevekenysegeink/esemenyeink/megelozni

-a-vizvalsagot-orszagos-vizertek-konferencia 

Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 

A Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetség országos 

konferenciája idén, a Budapesti Víz Világtalálkozó (BWS) 

fókuszának jegyében, a BWS utórendezvényeként a vízválság 

megelőzésének hazai vonatkozásait vizsgálva kerül megrendezésre 

VÍZÉRTÉK Konferencia néven. 

A 2019. november 14-én megrendezésre kerülő rendezvény 

helyszíne a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa. A 

MaSzeSz Országos Konferencia társszervezői a Magyar Export-

Import Bank Zrt. és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.  

VÍZÉRTÉK Konferencián arra keressük a választ, „mit jelent a 

vízválság Magyarországon, mit tehet a hazai vízipar és a társadalom 

annak megelőzésére?”. A témában érintett, ismert és elismert 

szakemberek, szakigazgatási és társadalmi szereplők bevonásával 

áttekintjük a települési vízgazdálkodás helyzetét és górcső alá 

vesszük, milyen szerepet vállalhat, illetve kell, hogy vállaljon a 

szakma, valamint a társadalom a hazai és nemzetközi víziközmű 

infrastruktúra, a vízkészlet- és vagyongazdálkodás-, a vízipari 

erőforrás gazdálkodás, a munkaerő utánpótlás, és a vízérték válság 

megelőzésében. 

A kiemelt jelentőségű konferencián négy plenáris blokkban, a 

felvezető előadásokat követő moderált panelbeszélgetésekre kerül 

sor. A panelbeszélgetések során megvizsgáljuk, hogyan tud a 

magyar vizes szakma pozitív hatást gyakorolni a válság 

megoldására, mit jelentenek a szektor kihívásai tervezői és 

kivitelezői kapacitás szempontjából, mit tehet a tudomány, az 

oktatás a meglévő helyzet megoldása érdekében, mennyire fontos a 

társadalmi szerepvállalás, ami a vízválság megelőzésének alapját 

adhatja. 

(A részletes program pontosítás alatt) 
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