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VTK Innosystem Kft., Budapest
A kft. 1989-ben alakult meg a VITUKI és három 
korábbi kutató részvételével. Ma már irodát mű-
ködtet Békéscsabán és Győrben is, forgalmuk 
megközelíti az évi egymilliárd forintot. A szak-
mai-műszaki tanácsadások a vízgazdálkodás és 
a környezetvédelem területét ölelik fel. Néhány 
ilyen szolgáltatás:
•	 Szennyvíztisztító	telepek,	csatornahálózatok,	

vízellátó rendszerek, hulladékkezelő létesít-
mények beruházásainak előkészítése, mű-
szaki támogatása

•	 Környezetvédelmi	hatásvizsgálat
•	 Hulladékgazdálkodás,	 szennyvíziszap-elhe-

lyezés
•	 Ivóvízbázisok	védelme
•	 Megújuló	energiaforrások	hasznosítása
•	 Víziközmű-vagyonértékelés

A megállapodás 2008-ban megújításra ke-
rült, az azóta eltelt időszakban azonban olyan 
mélyreható változások történtek a MaVíz tag-
vállalatainak életében, hogy ismét szükségessé 
vált a kapcsolat átgondolása.

Fentiek értelmében Nagy Edit MaVíz-főtit-
kár és Dr. Szlávik Lajos MHT-elnök egy új, mó-
dosított együttműködési megállapodást írt alá 
2016. január 13-án.

Az együttműködés legfontosabb területei:
•	 A	Vízmű	Panorámát	és	a	Hidrológiai	Közlönyt	

ezentúl rendszeresen megküldik egymásnak 
több példányban egymás munkájának folya-
matos	figyelemmel	követése	céljából;

FICÉP Építőipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft., Budapest
Az 1996 novemberében alakult kft. kezdetben 
főleg csatornaépítéshez kapcsolódó kivitele-
zési tevékenységet végzett. Néhány éves, főleg 
ingatlanokhoz kapcsolódó tevékenység után 
az elmúlt öt évben vízminőség-javító és ener-
giagazdálkodási projektek kerültek előtérbe. 
A jelenlegi megbízások között biogázüzem 
létesítésének műszaki ellenőrzése, ivóvízminő-
ség-javítási program műszaki ellenőrzése, foto-
voltaikus rendszerek, naperőművek tervezése, 
műszaki ellenőrzése, épületenergetikai felújí-
tások menedzselése található.

•	 A	két	szervezet	kölcsönösen	igényt	tart	egy-
más szakembereinek közreműködésére a 
képzési, fejlesztési feladatok kidolgozásában, 
különös	tekintettel	az	információcserére;

•	 A	 területi	 szervezetek	 együttműködve	 szer-
vezik	tudományos	tevékenységüket;

•	 A	 két	 szervezet	 kölcsönösen	meghívja	 egy	-
mást rendezvényeire, konferenciáira, elő-
adó	üléseire;

A Heves Megyei Vízmű Zrt. önkormányzati 
tulajdonú társaság tisztségviselőinek ötéves 
megbízatása 2015 végén lejárt, ezért de-
cember 8-án tisztújító közgyűlést tartottak a 
részvénytársaságnál. A nyugdíjba vonuló ve-
zérigazgató, dr. Bánhidy Péter helyét Sasvári 
Szilárd veszi át, aki 2011 óta tagja az igazgató-
ságnak. Dr. Bánhidy Péter az igazgatóság tagja-
ként segíti a cég munkáját.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigaz-
gatója 2016. január elsejei hatállyal Pallaghy 
Orsolya Mártát nevezte ki a részvénytársaság 
gazdasági igazgatójának.

•	 A	szakmát	érintő	kormányprogramok	végre-
hajtásában egyeztetik tevékenységüket.

A kapcsolattartást és a közös munka irányítását 
a két aláíró látja el, illetve végzi.
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A Magyar Víziközmű Szövetség és a Magyar Hidrológiai 
Társaság több mint egy évtizede, kezdetben csak 
szóbeli egyeztetések formájában, 2004 óta írásos 
megállapodás keretében segíti egymás munkáját a vízi 
közművek üzemeltetésének tudományos oldalról való 
megközelítésében. 
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