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Többségi tulajdonrészt vásárolt a Veolia az ARW Magyarország Kft.-ben 

 

Július 3-án hivatalosan is a Veolia Víz Zrt. tulajdonába került az ARW Magyarország Hulladékkezelő 

és Hasznosító Kft. többségi tulajdonrésze. A Gazdasági Versenyhivatal által is jóváhagyott 

megállapodás szervesen illeszkedik a Veolia stratégiájába, így az energetika és a víziközmű ágazat 

után immár a környezetvédelmi szektorban is olyan megoldásokat és technológiákat tud nyújtani 

partnereinek, hogy azok a természeti erőforrások megóvása mellett tudják megvalósítani céljaikat, 

megfelelve a körkörös gazdaság kritériumainak. A tranzakció az ARW Magyarország 

tagvállalatainak mindennapi tevékenységében nem jelent közvetlen változást, a társaság operatív 

irányítását továbbra is a korábbi főtulajdonos fogja ellátni. 

2017. július 3. 51 százalékos tulajdonrészt vásárolt a Veolia Csoporthoz tartozó Veolia Víz Zrt. az ARW 

Magyarország Kft.-ben. A május 3-án aláírt szerződést a GVH is jóváhagyta, majd a felek a mai napon 

hivatalosan is lezárták az ügyletet. A Veolia Csoport Magyarország egyik legnagyobb és 

legkomplexebb tevékenységét folytató zöld vállalata. A megállapodás révén pedig a társaságcsoport 

immár három nagy ágazatban: az energetika, a vízkezelés és a hulladékgazdálkodás területén is 

meghatározó piaci szereplővé vált. 

„Célunk, hogy a távhőtermelés, az energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások hasznosítása, 

valamint a fenntartható vízgazdálkodás, továbbá a hulladékhasznosítás területén is képesek legyünk 

környezetvédelmi és üzleti szempontból egyaránt fenntartható megoldásokat kínálni 

megrendelőinknek” - mondta Palkó György a Veolia Víz Zrt. vezérigazgatója. A vállalatvezető 

kifejtette: azért esett az ARW Magyarországra a választásuk, mert a holdingcég alá tartozó – a piacon 

HUKE csoport néven ismert - leányvállalatok Magyarországon egyedülálló tudással és tapasztalattal 

rendelkeznek a hulladékgazdálkodás különböző szegmenseiben. A cél egy kölcsönös partnerségen 

alapuló közös üzletfejlesztés megalapozása. 

„A megállapodás új távlatokat nyit az ARW Magyarország számára. A Veolia tulajdonosi 

megjelenésével a beruházások finanszírozása még biztosabbá válik, valamint a tranzakció 

eredményeképpen a HUKE tagvállalatok a jövőben hozzáférhetnek a Veolia hulladékgazdálkodás 

területén szerzett nemzetközi tapasztalataihoz, illetve technológiáihoz” – mondta Rudolf Wiedner, az 

ARW Magyarország Kft. tulajdonosa és ügyvezetője. 

A Dunántúlon négy korszerű hulladékkezelő üzemet működtető, évente mintegy 10 milliárd forintos 

forgalmat generáló ARW holding a magyarországi környezetvédelmi ipar legfontosabb szereplői közé 

tartozik. A cégcsoport fő profilja a műanyag, az üveg és a fém csomagolási hulladékok anyagában 

történő hasznosítása. Emellett a 187 főt foglalkoztató holding kiemelten foglalkozik a meglévő 

újrahasznosítási eljárások optimalizálásával, a keletkező melléktermékek mennyiségének 

csökkentésével, valamint a biológiailag lebomló hulladékok hasznosításával is. Így az ARW holding 

tagjainak nagyon nagy szerepe van abban, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakóba 



Magyarországon, s minél több papír, műanyag, üveg és fémhulladékot sikerüljön – lehetőség szerint 

anyagában – hasznosítani. 

Ugyanakkor az ARW Magyarország tagvállalatainak mindennapi tevékenységében nem jelent 

közvetlen változást a Veolia tulajdonszerzése. A tranzakció semmilyen formában nem érinti a 

fennálló szerződéses kapcsolatokat. Emellett a HUKE csoport operatív irányítását továbbra is a 

korábbi főtulajdonos, a 49 százaléknyi tulajdonrészt megtartó Rudolf Wiedner fogja ellátni. 

„A Veoliánál immár 160 éve olyan víz-, hulladék- és energiagazdálkodási megoldásokat kínálunk 

világszerte, amelyek közvetlenül hozzájárulnak ipari, önkormányzati és lakossági partnereink 

fenntartható fejlődéséhez és versenyképességéhez. Ehhez kapcsolódóan pedig úgy láttuk, hogy 

érdemes befektetni a zöld iparba Magyarországon, ezzel téve teljessé a körkörös gazdaságra épülő 

piaci modellünket a magyar piacon is” – hangsúlyozta a Veolia Víz Zrt. vezérigazgatója. 

 

*** 

 

A Veolia Víz Zrt.-ről 

A hazai piacon 1992 óta jelen lévő Veolia Víz Zrt. teljes körű szolgáltatást nyújt a víz- és szennyvízkezelés 

területén. A portfóliójába tartozó társaságok környezet- és költségtudatos módon üzemeltetnek ivóvíz- és 

szennyvízkezelő műveket, illetve több mint 8000 kilométer hosszúságú csőhálózatot. A Veolia Víz Zrt. 

leányvállalatai évente mintegy 14 millió köbméter egészséges ivóvizet juttatnak el a fogyasztók részére, 

valamint több mint 200 millió köbméter szenny- és csapadékvíz elvezetését, illetve megfelelő kezelését látják el 

Budapesten, Szegeden és Érden. Összességében több mint 2,1 millió magyarországi lakos kiszolgálásáról 

gondoskodnak, és mintegy 1600 főt foglalkoztatnak. Az ezekből a tevékenységekből származó árbevétel 2016-

ban megközelítette az 50 milliárd forintot. 

 


