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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

azzal a céllal jött létre, hogy úttörő megoldásokkal, környezettudatos beruházásokkal egy 

rentábilisan működő vállalkozást működtessen úgy, hogy a környezettudatos szemléletmód, 

a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés és a létrehozott termék életciklusában 

keletkező hulladék mennyiségének minimalizálása kiemelt szerepet kap. Talán sosem volt 

annyira aktuális kérdés ez, mint napjainkban. 

A Társaság legfontosabb küldetése a vízkincs, mint természeti erőforrás megóvása és 

megfelelő módon való felhasználása. A vállalkozás zászlóshajója a felelős vízgazdálkodás 

elvét figyelembe véve ásványvíz kitermelése, palackozása és értékesítése bel- és külpiacon 

egyaránt. A FuturAqua Nyrt.  Alap községben két önálló, törzskönyvezett ásványvízkúttal 

rendelkezik, Szekszárd külterületén pedig 8 db kútegyüttest birtokol, szerződéses partnerei 

révén azonban az ország több pontján is hozzáfér különböző vízkészletekhez, palackozó 

kapacitásokhoz. 

A FuturAqua Nyrt. a hazai piacon jelentős ár-versenyhelyzetben végzi tevékenységét, a 

hazai ásványvíz fogyasztás az évek alatt folyamatosan emelkedett, prémium kategóriás 

magyar ásványvize egyike azon néhány terméknek, amely Magyarországon megtalálható. 

A műanyag palackokat egyedileg tervezett üvegpalackokra cseréltük, amely már egyfajta 

eleganciát és minőséget kölcsönöz termékeinknek. Ez a technológia biztosítja a csomagolás 

mentes értékesítést, az üvegpalackok pedig akár 20-25 alkalommal is újrapalackozhatóak. 

A nemzetközi visszajelzések biztatóak, tervezzük termékeink külpiacon való értékesítését is, 

valamint webshop-on keresztül a háztartások vízellátása is látókörünkbe került. 

A Futuraqua Nyrt. 2019-ben felvételt nyert a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók 

Szövetségébe. Így már KSZGYSZ tagként, Társaságunk önálló standdal jelen volt a 2019. 

október 15-17. között megrendezésre került Budapest Water Summit eseményen.  

Sikerrel mutatkozott be a FuturAqua Nyrt. prémiumkategóriás ásványvize: a Társaság 

biztosította 2020. február 1-én a XX. Országos Környezetvédelmi Találkozó vendégei 

számára az ivóvizet. 

A folyamatos megújulás, valamint a vállalkozás további növekedési lehetőségeit szem előtt 

tartva új tevékenységek tervezésébe kezdtünk, a fejlődést továbbra is a piaci szerep 

erősítésében látjuk. Ennek szellemében került kialakításra egy olyan platform, ahol a 

blockchain-technológia, illetve a Watereum token bevonásával az édesvíz globálisan is 

kezelhető szélesebb körű gazdálkodási perspektívái nyíltak meg.  
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A Watereum-rendszer megvalósítása államoktól, országoktól, bankoktól független 

blockchaintechnológiával történt.  

A vállalkozás tevékenységének bővítésére új területeket vásárolt meg Alap községben, 

ezáltal a termelés volumene jelentősen növelhető lesz.  

Innováció területén új csomagolóanyaggal állunk elő, egyedüliként a hazai ásványvíz piacon, 

termékünk „Bag in Box” csomagolásban az élelmiszer üzletek polcaira kerülhet a 

környezetszennyező műanyag palackok alternatívájaként.  A műanyag palackok 

kibocsátását ezáltal 1/3-ra redukáljuk, ezzel is minimalizálva az ökológiai lábnyomunkat. 

2019-ben elhatározott stratégiai irányvonalnak megfelelően 2020-ban az Alap községben a 

palackozó üzem újraindítása megtörtént. 

Öblösüveggyár létrehozását is célul tűztük ki, melyet konzorciumban, pályázati forrás 

bevonásával tervezünk megvalósítani.  

 

Társaságunk ágazati szövetségesek bevonásával, a visszaváltási rendszer logisztikai és 

elszámoló rendszerének megvalósítására kész, az egész országot lefedő visszaváltó 

automaták és helyiségek kiépítését követően. 

Napelem park kialakítását a környezettudatosság és a fenntartható fejlődést figyelembe 

vevő beruházási lehetőségként kívánjuk kialakítani, 9 ha területen.  

Ismerkedjenek meg a továbbiakban részletesen a felsorolt projektek mindegyikével. 

2. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 

2.1. Vállalkozás rövid bemutatása, alapadatok 

 

Cégnév: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Cégjegyzékszám:  07-10-001537 

Alapítás időpontja: 2011/02/23 

Székhely: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. 

A cég statisztikai számjele: 23174586-1107-114-07 

A cég adószáma 23174586-2-07 

 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécsett, amelynek 

cégbírósági bejegyzésére 2011. február 23-án került sor (Cg. 02-10-060369). A Társaság a 

működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan 

működő részvénytársaságra, amely változást a cégbíróság 2011. június 28-án jegyezte be. A 

Társaság cégjegyzékszáma a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2019. szeptember 

10-ei bejegyzése szerint 07-10-001537-re változott.  



FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Stratégia – 2021.  

 

 
4 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. az ásványvízkincs felkutatásával, a 

vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával foglalkozik. A 

Társaság célja az édesvíz stratégiai szerepének felértékelése, az egészséges ásványvízhez 

való méltányos és környezetbarát hozzáférés biztosítása, a hazai- és regionális vízkvóta-

kereskedelem alapjainak megteremtése.  

A FuturAqua Nyrt. Alap községben két önálló, törzskönyvezett ásványvízkúttal rendelkezik, 

Szekszárd környékén pedig 8 db kútegyüttest birtokol, szerződéses partnerei révén 

azonban az ország több pontján is hozzáfér különböző vízkészletekhez, palackozó 

kapacitásokhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2. Szervezeti struktúra, vezetőség bemutatása 

A Futuraqua Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság. Így a tulajdonosi kör az 

értékpapír tulajdonosokból tevődik össze. 

Mindösszesen cca. 1.700 kisrészvényese van a Futuraqua-nak. 

 

A Futuraqua Nyrt. törzsrészvény névértéke: 5,- Ft 

A tőzsdére bevezetett mennyiség: 24.500.000,- db 

ISIN kód: HU0000107362 
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Igazgatósági tagok: 

 Hajnal Zsolt András (elnök) 

 Kis-Benedek Róbert 

 Szabó Ádám 

 

2.3. Küldetés, szemlélet 

Küldetés 

2019. április 30-án új időszámítás kezdődött a FuturAqua Ásványvíztermelő és 

Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság életében: a fenntarthatóság, illetve 

annak támogatása került társaságunk jövőképének a 

középpontjába. Ennek égisze alatt új stratégiai 

irányvonalakat határoztunk meg, amelyek által cégünk 

elkötelezetté vált a klímavédelem, valamint ökológiai 

lábnyoma minimalizálása iránt. „FuturAqua – A víz jövője 

– A jövő vize” – fogalmaztuk meg eme küldetésünk 

esszenciáját új mottónkban. 

 

Szemlélet 

Felelős vállalatként ugyanis hisszük, hogy új szemléletre 

van szükség, mivel napjainkban egyre több hír érkezik 

pusztító szárazságokról, és az egész világot a közelgő 

klímakatasztrófa, a vízválság, illetve mindezek elhárítása foglalkoztatja.  

Mert eközben egyre több felvételt látunk a szárazföldek, a tenger- és édesvizek 

műanyagoktól fuldokló állat- és növényvilágáról.  

Mi több, egyre sokasodnak a veszélyes mikroműanyagok, amelyek már az ivóvízben, ezáltal 

pedig az emberi szervezetben is megjelentek. Hisszük, hogy a FuturAqua Nyrt. és a Föld 

jövője szorosan összekapcsolódik.  

 

Társaságunknak a vízgazdálkodás területén folytatott tevékenysége bolygónk és 

civilizációnk jövője szempontjából is kulcsfontosságú lehet: hozzájárulhatunk a víz 

környezeti fenntartásához. 

 

Hisszük, hogy mindennek eléréséhez új útra kell lépnünk, amelynek egyik legfontosabb 

állomása, ha társaságunk aktív szerepet vállal a környezet megóvásában. Környezettudatos 

gyártói pozíciónk révén ugyanis jelentős lépéseket tehetünk és teszünk annak érdekében, 

hogy megelőzzük a felhasznált műanyagok keletkezését és felhalmozódását, ezáltal 

csökkentsük azok mennyiségét.  
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A környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás szorosan összefügg a vízgazdálkodással! 

Hisszük, hogy a műanyaghulladékok mennyiségének csökkentésére irányuló missziónk azt 

is megkívánja, hogy a FuturAqua Nyrt. – a megelőzésen túl – a hulladékgazdálkodás további 

folyamataihoz is csatlakozzon, hiszen mindezen szándékaink megvalósítása eme terület 

képviselőivel közösen sikerülhet. 

Ezen törekvéseink jegyében kezdtük meg termékeink és ásványvíz-kitermelésünk 

újragondolását, egyúttal a többi között innovációs megoldások kutatását kívánjuk 

finanszírozni. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEI 

3.1. Projekt 1 - Watereum token projekt 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vízvagyon menedzselésével és 

hasznosításával foglalkozik. Társaságunk egyúttal elkötelezett a fenntarthatóság illetve 

annak támogatása – a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása 

iránt.  

A FuturAqua Nyrt. az édesvíz és a hulladékgazdálkodás nyilvánvaló összefüggései miatt 

emelte fő stratégiai célkitűzései közé e két területet. Ezek közül az édesvíz globálisan is 

kezelhető szélesebb körű gazdálkodási perspektíváit kívánja megnyitni, ennek teremti meg 

a platformját – a blockchain-technológia, illetve a Watereum token bevonásával: 
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A Watereumon keresztül megvalósuló egyéni és közösségi célok a globális közösség a 

vízkészletek megóvására – a blockchain-technológia felhasználásával megvalósuló felelős, 

takarékos és pazarlásmentes vízgazdálkodás révén. 

Az ivóvízhez való hozzáférés jogának 

biztosításával tehát olyan globális rendszer 

kiépítésére törekszünk, amely segítséget 

nyújthat ahhoz, hogy már a közeljövőben 

világszerte kialakíthassuk a fenntartható 

vízgazdálkodást. Ezáltal csatlakozhatunk az 

ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak 

(SDGs) az eléréséhez, vagyis a Föld 

valamennyi elkövetkező nemzedékének 

bőséges és tiszta édesvíz-készleteiről is 

gondoskodhatunk.  

A Watereumban rejlő további lehetőségek 

kiaknázásával egyúttal olyan innovatív 

blockchain technológiát alakítottunk ki, 

amellyel fundamentum alapú globális 

vízpiac jöhet létre, ezáltal pedig – a jövő 

ivóvizeinek stratégiai kihívásaira adott hatékony válaszként – magasabb tudatossági szintre 

léphet a globális vízkereskedelem. A Watereum-rendszer megvalósítása államoktól, 

országoktól, tőzsdéktől, bankoktól független blockchain-technológiával történt.  

A rendszerben a tranzakciók hitelesítését a FuturAqua Nyrt-től minden szempontból 

független bányászszerverek végzik. Ezzel garantálható, hogy a blockchainre kizárólag olyan 

hitelesített tranzakciók kerülnek fel, amelyek mögött valós ügylet van. Ezen bányász 

(hitelesítői) kör a későbbiekben várhatóan nyilvános is lesz, a kapacitások bővítése és a 

sebesség növelése céljából. Az így létrejött nagyszámú külsős kapcsolat 

megvesztegethetetlen, a token ellophatatlan, illetéktelen által nem felhasználható lesz. 

Jelenleg a kereskedelmi rendszerek közül ilyen szintű hiteles megoldást más platform nem 

tud megvalósítani. 

A rendszer újszerű technológiai újításokkal, skálázható, bővíthető műszaki bázison került 

kialakításra, a rendszer megvalósítása során a következő szempontok miatt került a választás 

a blockchain-technológiára:  

 gyorsan kiépíthető, jól áttekinthető; 

 az Open Source platform nullára csökkenti a kártékony kódok beépíthetőségét;  
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 skálázható műszaki bázis a későbbi bővíthetőség érdekében;  

 független hitelesítők (bányászok) – szinte kizárt hamis szerződések megkötése;  

 nagy megbízhatóságú (bankoknál, pénzkezelő szervezeteknél használt) megoldások 

segítségével biztosítható a rendszer megbízható működése;  

 szinte minden eszközön (számítógép, tablet, okostelefon stb.) létező applikációk a 

könnyű alkalmazhatóság érdekében; 

 egyszerű, áttekinthető programok, hogy az informatikában kevésbé jártas 

felhasználók is hasznosítani tudják a lehetőségeket.  

A már elkészült Ethereum nyílt forráskódú Private Node rendszer főbb alkotóelemei:  

 Wallet-kezelő rendszer (Wallet létrehozása és kezelése);  

 Kereskedést támogató információs és kapcsolatépítő modul;  

 Fullnode Ethereum-kapcsolat;  

 A szoftverek (szerverek) működését monitorozó és felügyelő rendszer.  

 bankkártyás és kripto fizetési modulok,  

 Célunk, hogy az általunk fejlesztett fundamentum alapú, kereskedhető tokenek 

transzparenciáját megteremtsük kriptopénz megalkotásával, melyet az Ethereum 

hálózatán is kereskedésre lehessen használni. Jelenleg a bizalomvesztés a bankok 

irányában, a gazdasági válság és a vírus krízis miatt a spekulatív tőzsde forgalma 

áttevődött a kriptovilágba, a hit mozgatta kriptopénzek forgalma csúcsokat dönt.  

 A nemzeti és nemzetközi víztőzsde megalkotása, a nemzetközi vízkereskedelem 

platformja legyen a Futuraqua fullnode rendszere.  

 

További felhasználási lehetőségek:  

 Betétdíjas rendszer támogatása Wastereum blockchain technológiára építve, 

 EU piacon kívüli blockchain-technológiai platform biztosítása,  

 Mezőgazdasági vízkészletgazdálkodás,  

 Felszín alatti és feletti hazai vízkészlet gazdálkodás. 

Watereum oltalmat jelenthet saját unokáink számára, hiszen előre gondoskodhatunk arról, 

hogy a token révén akkor is éltető ivóvízhez juthassanak majd, ha szárazság sújtaná 

közvetlen lakóhelyüket. A Watereum segítséget nyújthat ma és a közeljövőben azoknak az 

embereknek is, akiknek már most iható vízre van szükségük, hiszen birtokosaik bármikor 

felhasználhatják tokenjeiket. 

A Watereum egyúttal a fenntartható vízgazdálkodás megteremtésének az elősegítésére 

hivatott. Minden egyes Watereumban érkező vízvételi szándékkal ugyanis közösen olyan 

innovációs megoldásokat és programokat támogathatunk, amelyek Magyarország felszíni 
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és rétegvizeinek a megóvását, valamint fenntartható vízgazdálkodási rendszerének a 

kiépítését célozzák.  

Sőt, mindezeken túlmenően a Watereumban rejlő további lehetőségek kiaknázásával olyan 

innovatív blockchain-technológiát kívánunk kialakítani, amellyel fundamentum alapú 

globális vízpiac jöhet létre, ezáltal pedig – a jövő ivóvizeinek stratégiai kihívásaira adott 

hatékony válaszként – magasabb tudatossági szintre léphet a globális vízkereskedelem. 

Az ivóvíz vételi jogának biztosításával tehát olyan globális rendszer kiépítésére törekszünk, 

amely segítséget nyújthat ahhoz, hogy már a közeljövőben világszerte kialakíthassuk a 

fenntartható vízgazdálkodást. Ezáltal csatlakozhatunk az ENSZ Fenntartható Fejlődési 

Céljainak (SDGs) az eléréséhez, vagyis nem csupán közvetlenül saját unokáinkról, de a Föld 

valamennyi elkövetkező nemzedékének bőséges és tiszta édesvíz-készleteiről is 

gondoskodhatunk. 

 

Mindennek eredményeként válik kézzelfoghatóvá társaságunk küldetése,  

amelynek esszenciája:  

„FuturAqua – A víz jövője – A jövő vize”. 

 

3.2. Projekt 2  

3.2.1.  Alap községben lévő palackozóüzem újraindítása 

A FuturAqua Nyrt. újraindította 2020. július végén, több mint egyéves előkészítést követően 

ásványvíz-kitermelését alapi üzemében, a nettó 140 millió forintos beruházásnak 

köszönhetően a fenntarthatóság jegyében visszaváltható, 0,33 literes üvegpalackokban 

kerülhetnek piacra prémiumkategóriás ásványvizeink. A 2019-ben megkezdett beruházás 

során bővítettük az alapi 

palackozóüzemet, valamint 

megújítottuk a külső környezetét. 

Így a terület kamionok fogadására 

is alkalmassá vált, valamint 

megújult a csarnok vasszerkezete. 

Emellett felújításra, illetve 

átalakításra került a palackozó 

gépsor, amely során üvegmosó és 

-öblítő rendszerrel, valamint 

szaturáló géppel szereltük fel a 

palackozó gépsort, ezáltal környezettudatos gyártóként visszaváltható, 0,33 literes, egyedi 
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üvegpalackokba tudjuk tölteni a szénsavas és szénsavmentes ásványvizeinket. További 

terveink között szerepel 0,75 L-es szintén üveg palackos (egyedi tervezésű) termék gyártása. 

A termékeket szintén egyedi és visszaváltható fa vagy műanyag rekeszekben juttatjuk el 

vásárlóinkhoz. Az alapi palackozóban egy műszakban 10.000,- üveg ásványvizet tudunk 

előállítani. A kutak vízhozama ennél azonban jóval magasabb, tehát a későbbiekben 

kapacitás bővítés is megvalósítható. 

A FuturAqua ásványvizeket elsősorban a magyarországi nagykereskedelemben, továbbá a 

vendéglátásban tervezzük értékesíteni. 

A Társaság székhelye, illetve a palackozási tevékenység végzésének helyszínén találhatóak 

a B-37-es és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvízkutak.  

A kutak és az üzem kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a 

Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati és -hasznosítási 

szerződést. Ez az ingatlan ad helyt továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges 

üzemcsarnoknak és irodának. Ehhez kapcsolódik további két szomszédos ingatlan, amelyet 

a Táraság leányvállalata számára (Watereum Invest Zrt.) 2019 évben vásárolt meg, a 

tevékenység bővítése céljából. 

3.2.2. Bag in Box projekt 

A szektor bemutatása 

A víz stratégiai erőforrás. A szükséges vízigényt, a természeti erőforrások szűkössége miatt 

ma már zömében csak mesterséges úton lehet biztosítani. Az italként hasznosuló vizeket 

két nagy csoportra oszthatjuk: természetes eredetű és összetételű vizekre és mesterségesen, 

kezelten előállítottakra. Kevés olyan élelmiszer van ma Magyarországon, amelynek az egy 

főre eső fogyasztása évről-évre olyan nagymértékben növekedik, mint a palackozott 

természetes ásványvízé. 

Az ásványvíz-fogyasztás kezdetben igen alacsony értékű volt, messze elmaradt a nagy 

ásványvíz-fogyasztással rendelkező országokhoz képest, majd lassan, de növekedésnek 

indult, és mára látványos fejlődést ért el. A nyolcvanas években, de még a kilencvenes évek 

elején is az egy főre eső fogyasztás stabilan 3 liter / fő / év körül volt. 1993-ban kezdett a 

fogyasztás dinamikusan – évente 20 – 30 %-kal – növekedni, és 2019-ben elérte az évi, 

fejenkénti 130 litert. A hazai ásványvízfogyasztás ezzel az értékkel az Európai Unión belül az 

első öt ország között van.  

A hazai ásványvíz-fogyasztás emelkedésének egyik oka az, hogy az emberek egyre inkább 

felismerik az egészséges táplálkozás fontosságát, értékelik az ásványvíz kedvező 
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táplálkozás-fiziológiai tulajdonságait. Az ásványvíz elvesztette korábbi luxus jellegét, és 

mindennapi fogyasztási cikk lett. 

Célok 

A Covid vírus miatti pandémia rávilágított arra, hogy a vállalkozásnak a palackozás területén 

is több lábon szükséges állni. A kormányzati intézkedések leghamarabb a vendéglátó 

egységeket és a turizmust korlátozták. A gasztro vonalra tervezett 0,33 L-es visszaválható 

üvegben palackozott ásványvíz értékesítése gyakorlatilag hibernálódott ezért is a Társaság 

vezetősége részben újrapozicionálni kényszerült a korábbi célkitűzéseket. 

 

  

Ezen a vonalon a Futuraqua Nyrt. leányvállalata megkezdte az 5 L-es saját márkával ellátott 

bag in box csomagolású ásványvíz palackozását és értékesítését egyéb kiskereskedelmi 

területen is Fontos megjegyezni, hogy a sztenderd kategóriájú palackos vizek mellé 

minőségi vizet teszünk a polcra, hasonló árfekvésben és környezetbarát módon! 

Elkészültek a 0,33l-es üveges termékeink 6 és 12 darabos gyűjtődobozai is.Az előzetes 

kutatások, azt igazolják, hogy szívesen fogadnák ezt az új terméket a kiskereskedelmi 

egységek. 

A gasztro vonal helyett a 

kiskereskedelmi vásárlóréteget céloztuk 

meg, amely során egy merőben új, 

azonban a Futuraqua küldetésébe 

illeszkedő, környezetbarát, a műanyag 

pet palack kiváltására alkalmas 

úgynevezett bag in box csomagolású 

ásványvíz gyártását kezdtük meg az 

Olup Aqua Kft-nél, amely Társaságunk 

leányvállalata (100 %-os tulajdonos a 

Futuraqua Nyrt.).  
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3.2.3. Üveggyár projekt 

A világ műanyagéhsége nem csillapodik. Az alapanyag kitermeléstől a gyártáson és 

használaton át a hulladékká válásig, a műanyag teljes életciklusa során szennyez. Árt az 

egészségünknek, a gyakran kiforratlan hulladékkezelés aránytalanul nagy mértékben sújtja 

a fejlődő országokban élő embereket, a fokozódó klíma vészhelyzetben a műanyag pedig 

csak olaj a tűzre. 

A közeli jövőben Részvénytársaságunk kiemelt célja, hogy olyan csomagolóanyagot tudjon 

az általa forgalmazott magas minőségű ásványvízhez társítani, amely maga is kiváló 

minőségű, könnyen 

szállítható, küllemében és 

minőségében a körforgásos 

és környezetbarát 

csomagolóanyagok körét 

bővíti. Társaságunk nyitott 

ennek a folyamatnak az előre 

mozdítására olyan formában, 

hogy a gazdaságos és 

nyereséges termelés 

elindításához a megfelelő 

piaci partnereket felkutatja, összefogja, melynek eredményeként a minden érintett fél 

számára megfelelő üzleti megállapodások és megoldások kidolgozásában részt vesz, abból 

részesül. Disztribútorként lép fel a piacon, illetve kellő stratégiai és piaci ismeret birtokában 



FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő  

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Stratégia – 2021.  

 

 
13 

szervezi, és folyamatos együttműködést biztosít a Piactér által biztosított szakmai partnerek, 

innovációs szolgáltatók számára a mielőbbi sikeres projekt kidolgozása érdekében.   

Az innovációs projekt végeredménye egy a megfelelő gyártó kapacitású termelő vállalat, a 

piaci igények magas színvonalú kielégítése mellett magas hozzáadott értéket állít elő azzal, 

hogy bizonyos hulladékáramok feldolgozásával újfajta csomagoló anyagot állít elő saját 

termelési rendszerében.  

Társaságunk konzorciumban, pályázati forrás bevonásával tervezi megvalósítani a projektet.  

3.2.4. Alap 2.0 

A 2020 nyarán újraindított alapi ásványvíz kitermelő és palackozó üzemet szeretnénk tovább 

bővíteni és ennek okán megvételre került a jelenlegi palackozó üzem melletti két ingatlan is 

melyek teret adnának a további korszerű fejlesztésre.  

Itt készülne el az ALAP 2.0 projekt megvalósítása, 2500-2800 m2-es csarnok kerülne 

megépítésre, mely termelő üzemként és raktározásra is szolgálna.  

Új, modern, automatizált gépsorral szeretnénk ezt már megvalósítani, ami a bag in box 

termelés mellett a jelenlegi termelési kapacitás mintegy 20x növekedését tennék elérhetővé, 

ami kb. 200.000 palack/nap.  

A két kút az előzetes felmérések alapján alkalmas az új palackozó üzem kiszolgálására. 

Megfelelő vízhozammal rendelkeznek.  

A beruházást pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani.  
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3.2.5. Csomagolási hulladékok visszagyűjtése 

A projekt célja a kiterjesztett gyártói felelősség körében a termékdíj köteles csomagolási 

hulladékok kereskedelmi hálózatokban történő visszagyűjtése. 

Társaságunk a visszaváltási helyek és automaták ürítésének logisztikai feladatát valamint az 

elszámoló-ház feladatainak a kiépített blockchain 

technológia segítségével történő biztosítását tűzte ki 

célul. 

A feladat közel 4 milliárd db alu, pet és üveg 

csomagolási egység -közel 200 ezer tonna hulladék- 

visszagyűjtését és újrahasznosításra történő átadását 

jelenti közel 20 ezer végpontról. 

3.2.6. Napelem park - Szekszárd 

Részvénytársaságunk folyamatosan kutatja azokat a befektetési lehetőségeket, ahol biztos 

hozam mellett a környezettudatosság is szerepet kaphat. Vállalkozásunk egy olyan napelem 

park megvalósítását tervezi, amely maradéktalanul megfelel a fenti kritériumoknak.  

Biztos és folyamatos bevétel érhető el, hiszen az átvételi rendszer biztosítja a projektek évi 

fix hozamát.  

A tízéves tőkemegtérülést követően a rendszerek akár további 30 évig is működőképesek. 

Emellett a környezetvédelem szempontjából is kiemelkedő jelentőségű a beruházás, mivel 

a napelemes kis teljesítményű erőművek évente áltagosan 350.000 kg szén-dioxid 

kibocsátástól mentesítik a Földet, és pozitív hatást gyakorolnak klímaváltozásra.  

A napelem parkok létesítése hozzájárul a globális energiarendszerek környezetbarát 

átalakításához és egyúttal támogatja a nemzetközi éghajlatvédelmi célkitűzéseket. 

A Futuraqua Nyrt. rendelkezik egy 9 ha nagyságú ipari területtel, amely kiváló helyszíne lehet 

a napelem park megvalósítására. Mindezt úgy, közben az ott található vízbázis (amely 

Magyarország egyik meghatározó vízkészlete) megóvásra kerül!  

A beruházási költségek finanszírozására pályázati forrást kívánunk igénybe venni, melynek 

intenzitása elérheti akár az 50%-ot, pályázati konstrukciótól függően. 
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A Társaság tulajdonában lévő, Szekszárdon elhelyezkedő 9 ha területen lévő vízbázis 

területén megvalósuló naperőmű megvalósításával előállított energiából szeretnénk a kutak 

gépészetéhez szükséges energiaforrás egy részét biztosítani.  A fennmaradó energiát 

Szekszárd város központi hálózatba, illetve a környező területek tulajdonosa, a PIP Közép-

Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére kívánjuk 

tovább értékesíteni. 


