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terjesztett MaVíz Alapszabály mó-
dosítási és a Választási Szabályzat 
módosítási tervezetét, a Fővárosi 
Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Ha-
ranghy Csaba úr, valamint a DRV 
Zrt. vezérigazgatója, Winkler Tamás 
úr módosító javaslataival együtt. 
Emellett elfogadásra került a MaVíz 
Etikai Szabályzatának módosítása, 
valamint a Vízipari Tagozat Műkö-
dési Rendje és a Vízipari Tagozat 
Választási Szabályzata is, melyek 
honlapunkon hamarosan elérhe-
tők lesznek tag szervezeteink szá-
mára. A viseg rá di értekezleten a 
résztvevők meg szavazták a MaVíz 
2013. évi költ ségvetési tervét.

A taggyűlés alkalmával sor ke-
rült a MaVíz üzemeltetői, illetve a 
vízipar Jelölő Bizottságainak meg-
választására is.

A rendezvény az igazgatói 
értekezlettel zárult, melynek kere-
tében a jelen lévők válaszokat kap-
tak azokra a kérdésekre, melyeket 
előzetesen írásban tettek fel dr. 
Szalóki Szilvia, a Magyar Energia 
Hivatal Víziközmű-felügyeleti és 

-szabályozási Főosztály, főosztály-
vezetőjének, továbbá fórumjelleg-
gel érdeklődhettek a főosztályve-
zető asszonytól, támpontokat és 
útmutatásokat kaphattak a VHR-
ek megjelenéséig.

Az értekezlet zárásaként Kug-
ler Gyula, a MaVíz Koordináló Team 
vezetője tartott összefoglalót a 

team működéséről, eredményéről 
és a jövőben rájuk váró kihívások-
ról, egyúttal megköszönte a tagok 
kimagasló munkáját.

Az igazgatói értekezlet kísérő-
programjaként a Vízipari Tago-
zat jelenlevő képviselői számá-
ra bemutatásra került a MaVíz 
megújuló honlapján 2013. január 
1-jétől elérhető új szolgáltatás, a 

Vízipari Kintlévőségek adatbázisa. 
Az adatbázis célja, hogy a MaVíz 
vízipari tagszervezetei egymást 
in formálni tudják az ágazatban 
felmerülő késedelmes fizetésekkel, 
nemfizetésekkel kapcsolatos ta-
pasztalataikról, szerződéses part -
ne reik fizetési moráljáról, a fize tési 
prob lémák jövőbeni el ke rü  lése 
érdekében.

2012. október 29-én a MaVíz Felügyelő 
Bizottsága egyhangú szavazással meg-
választotta elnökéül Sipos Istvánnét, az 
Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
ZRt. gazdasági igazgatóját. 

A többszörös gazdasági végzettségű MaVíz FB elnök 
asszony pályafutását könyvelői munkakörben, a Városgaz-
dálkodási Vállalatnál kezdte, majd rövid időt követően 1987 
júliusában került a kazincbarcikai központú ÉRV ZRt. gazda-
sági területére, mely társaságot hosszú és színes előmene-
telt követően, 1995 júliusától gazdasági igazgatóként erősíti. 

Az elnök asszony az ÉRV ZRt.-nél folytatott mindennapi 
munkája mellett számos egyéb szakmai és társadalmi-köz-
életi szerepet tölt be. Ennek keretében az elsők között (2002-
ben) vált a MaVíz Felügyelő Bizottságának tagjává, majd 
2012-ben annak elnökévé lépett elő. 

Gratulálunk megválasztásához, munkájához sok sikert 
kívánunk! 

2012 decemberében 
a Magyar Víziközmű 
Szövetség Visegrá-
don, impozáns kör-
nyezetben összevon-
tan rendezte meg 
taggyűlését és igaz-
gatói értekezletét. 
Az egész napos ese-
ményen jelen voltak 
a MaVíz tagszerve-
zeteinek vezetői, így 
a tervezett program 
mellett lehetőség 
nyílt a közös problé-
mák egymás közötti 
megbeszélésére, 
eszmecserére és az 
ágazati hírek megvi-
tatására is.

A rendezvény délelőtt, az el-
nökségi üléssel vette kezdetét, 
majd a délután folyamán a Ma-
gyar Víziközmű Szövetség megtar-
totta taggyűlését, később igazga-
tói értekezletét.

A taggyűlésen a jelenlévő kép -
viselők elfogadták az ülésre be-

mavíz taGGyŰlés és 
iGazGatói értekezlet

úJ FB elnök
a mavíz-nél

A MaVíz 5 fős üzemeltetői Jelölő Bizottságának
megválasztott tagjai (a kapott szavazatok sorrendjében):
üSzöGh laJoS MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. ügyvezető igazgató,
kaSSai zoltán Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgató,
SzékelyhiDi anDráS Bajavíz Kft. ügyvezető igazgató,
cSörnyei Géza Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetési igazgató,
SánDor zSolt Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgató.

Az üzemeltetői Jelölő Bizottság póttagjai: 
ritter Géza Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgató,
haJDú Gábor Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgató,
ráDonyi láSzló Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgató.

Megválasztották a MaVíz 3 fős vízipari Jelölő Bizottsá-
gát, melynek tagjai (a kapott szavazatok sorrendjében):
almáSSy PiroSka Techno-Wato Kereskedőház Kft. ügyvezető igazgató,
GalamboS Péter Hawle Kft. ügyvezető igazgató,
méSzároS attila Euroflow Zrt. értékesítési igazgató.

A vízipari Jelölő Bizottság póttagjai:
JankoVicS tibor Interex-Waga Kft. kommunikációs igazgató,
Dunai zSombor Hach Lange Kft. kereskedelmi képviselő,
láDi tamáS Víztec Víztechnológiai Kft. műszaki igazgató.

Gratulálunk a megválasztott tagoknak,
munkájukhoz sok sikert kívánunk!


