
 

 
 

Házhoz jön a vízóraállás! 
Távleolvasási konferencia és mini expo 

 

Meghívó 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

 

Szeretné, hogy megkönnyítsük munkáját? Szeretné, hogy Önnek fel se kelljen állni ahhoz, 

hogy megkapja egy társasház vízfogyasztási adatait? Hogy azonnal értesüljön róla, ha valahol 

csőtörés történt? Hogy folyamatosan nyomon tudja követni a főmérő és a mellékvízmérők 

fogyasztási különbözetének mértékét és okait?  

Ha a fenti kérdések bármelyikére igen a válasza, akkor jöjjön el a Fővárosi Vízművek „Házhoz 

jön a vízóraállás!” távleolvasási konferenciájára és mini expojára, melyet 2019. szeptember 

25-én tartunk a Bijó Rendezvényközpont Spirit konferenciatermében. 

Program: 

8:30 – 9:00 Regisztráció 
  

9:00 – 9:15 Köszöntő 
 dr. Paksi Piroska – Fővárosi Vízművek  
  

9:15 – 9:30 A távleolvasásában rejlő lehetőségek 
 Nika Tamás – Fővárosi Vízművek 
  

9:30 – 9:45 A Fővárosi Vízművek szerepe a távleolvasásban 

 Pomaházi István Sándor – Fővárosi Vízművek 

  

  9:45 – 10:00 
Működő távleolvasással kapcsolatos 
tapasztalatok 

 Gugyella János – Újpalota 1. számú Lakásfenntartó 
Szövetkezet 

  

10:00 – 10:15 A B-meters rádiós vízmérők működési elve 
 Balázsi Zsolt – B-meters Kft. 
  

10:15 – 10:30 
Üzenet a jövőből - Épületen belüli mérési 
megoldások 

 Uzonyi Zoltán – Ista Magyarország Kft. 
  

10:30 – 10:45 Távleolvasás hűségidő nélkül 
 Drozdik Károly – eNeRWé Hungária Kft. 

 

 



 

 
  

10:45 – 11:30 Kávészünet 
  

11:30 – 11:45 Komplex megoldások a távleolvasásban 
 Hegyi Tamás – MOM Zrt. 
  

11:45 – 12:00 
Okosabb vízmérés a „Techem Smart System” 
rendszerrel 

 Tófalvi György – Techem Kft. 
  

12:00 – 12:15 
"A vízfogyasztás 'okosmérése' – Mitől lesz okos 
egy mérés?" 

 Argyellán Tibor – Cardware Kft. 
  

12:15 – 13:00 Játék 
  

13:00 – 13:30 Kérdések és válaszok 
 

 

A rendezvény ingyenes, de a terem korlátozott befogadóképessége miatt előzetes jelentkezés 

szükséges! Kérjük, regisztráljon weblapunkon a 

www.vizmuvek.hu/tavleolvasas/konferencia címen.  A regisztrációhoz szükséges adatok: 

lakásszövetkezet/közös képviselet neve, illetve az azt képviselő személy neve, telefonszáma, 

e-mail címe. A rendezvényre történő regisztrációval a jelentkező hozzájárul az általa megadott 

adatok kezeléséhez, melynek célja a távleolvasási szakmai kapcsolattartás kialakítása, 

fenntartása. A kapcsolattartási adatokat a rendezvény szervezője az érintett hozzájárulásnak 

visszavonásáig kezeli. További információkat a konferenciával kapcsolatosan a 

tavleolvasas@vizmuvek.hu e-mailen vagy a 06 1 465 2965-ös telefonszámon kérhet. 

A regisztráció során szívesen fogadjuk a témával kapcsolatos előzetes kérdéseit is, annak 

érdekében, hogy a rendezvény során minden fontos információt átadhassanak Önnek az 

előadók. 

A rendezvény időtartama alatt – a kávészünettől kezdve –, lehetőség van szakmai 

ügyintézésre is a Fővárosi Vízművek helyszínen jelen lévő ügyfélszolgálati munkatársainál. 

Regisztráció határideje: 2019. szeptember 24. 12:00 óra  

Felhívjuk figyelmét, hogy a szakmai napon fénykép- és videofelvétel készül, melyeket 

társaságunk, illetve az esemény megrendezésében közreműködő partnereink a rendezvényt 

követően kizárólag a rendezvény tárgyát képező, távleolvasáshoz szorosan kapcsolódó 

szakmai célú felhasználással publikálhatnak. Regisztrációjával a rendezvényre Ön ezek 

elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárulását adja.  

Fontos információk: 

Dátum: 2019. szeptember 25. 8:30 –13:00  

Helyszín: Bijó Rendezvényközpont, Spirit konferenciaterem – 1135 Budapest, Róbert Károly 

krt. 96-100. A bejárat az épület Róbert Károly krt. felöli bejáratánál található. 

http://www.vizmuvek.hu/tavleolvasas/konferencia
mailto:tavleolvasas@vizmuvek.hu


 

 
Parkolás: A rendezvényhelyszín udvarán korlátozott számban, díjfizetés ellenében van 

lehetőség a parkolásra. Az első 2 óra ingyenes, azt követően 350 Ft/óra a parkolás díja.  

További parkolási lehetőség a Róbert Károly krt. felüljárója alatt lehetséges ingyenesen.  

Tömegközlekedéssel a rendezvény helyszínének megközelítését az 1-es villamossal vagy a 

32-es busszal javasoljuk. 

 


