A. Alapítványunk, szakértőink néhány referenciája a
környezetvédelmi területről
I. Előzetes vizsgálatok, Hatástanulmányok, Környezetvédelmi felülvizsgálatok:
Ács-Bábolna-Bőny térségében tervezett szélerőmű-park környezetvédelmi engedélyeztetése,
valamint a vonatkozó szabályozási és településszerkezeti terv elkészítése.
Albertirsa-Ceglédbercelen tervezett szélerőmű-park teljes körű projektmenedzsment feladatainak
ellátása.
ECOTRANS Kft., Budapest XXII. ker., Bányalég utca 70-78. szám alatti ingatlanon tervezett Iroda
és Raktárcsarnok megvalósításához szükséges előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció
elkészítése, és az eljárás hatósági lebonyolítása.
Elastogran Kemipur Poliuretán System Kft. (BASF) környezetvédelmi felülvizsgálata (vegyi áru
disztribúció és nagykereskedelem)
Europa Ingatlan Alap Veszprém déli ipari park –hűtőház létesítésének környezetvédelmi tanulmánya,
környezetvédelmi tervezési munkái és projekt menedzsmentje.
Euro-World Hungary Kft., Budapest, II. kerület Hidegkúti út 311. szám alatti (hrsz:59021), ill.
Solymár 2111/2 hrsz. alatti területen TESCO Hipermarket építési engedélyezését megelőző
Környezetvédelmi Tanulmány elkészítése, és hatósági ügyintézése
Johnson Controls Automative Magyarország Kft. – ipari üzem környezetvédelmi felülvizsgálata.
LINEA-B.S. Mérnöki Iroda Kft., a meglévő Bánhida- Hűvösvölgy, Bicske- Biatorbágy 120 kV-os
távvezeték kétrendszerű felhasítása a 136-137. sz. oszlopközben, a Bicske MAVIR 400/120kV-os
transzformátorállomáshoz - előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció elkészítése.
LINEA-B.S. Mérnöki Iroda Kft., Győr- Tét (korábban Győr-Pápa) 120 kV-os távvezeték 39-44. sz.
oszlopai közötti szakaszának átépítése a Győr külterületén létesítendő bevásárlóközpont beruházáshoz
- előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció elkészítése.
LINEA-B.S. Mérnöki Iroda Kft., Németkér Szélerőműpark 120/20 kV-os alállomás 120 kV-os
közcélú hálózatra történő csatlakozása - előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció
elkészítése.
LINE-TERV Mérnöki Iroda Bt., Vecsés 120/KÖF alállomás létesítése, a tervezett Vecsés alállomás
120 kV-os hálózati kapcsolatainak tervezése. - előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció
elkészítése.
Magyar Labdarúgó Szövetség, Sporthotel és Edzőcentrum (Telki, 1461 hrsz.) – Előzetes vizsgálati
dokumentáció készítése, és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
Meder 36 Kft., V190 Irodaház – Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése, és az engedélyezési
eljárás lebonyolítása
MUTHERMAL Kft., Balatonfűzfő 1058/4 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő Tobruk Sport, Wellness
és Rekreációs Szabadidőpark megvalósításához szükséges előzetes környezetvédelmi vizsgálati
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dokumentáció elkészítése.
Novinforg Kft. (Kecskemét) – bevásárlóközpont előzetes környezeti hatástanulmányának elkészítése.
OVIT Zrt., Bükkábrány Bánya – Osztályozó 35 kV-os távvezeték tervezése - előzetes
környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció elkészítése.
OVIT Zrt., Visonta Bánya I. – Detk Mavir 35 kV-os távvezeték kitérítése Mátra Ipari Park tervezett
bővítése miatt - előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció elkészítése.
POLGÁR-INVEST Kft., Polgár, Polgár Ipari Park 277/42 hrsz. alatti telken tervezett raktárcsarnok
- előzetes környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció elkészítése.
Szentendre II. kavicsbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Tavasz Invest Kft., „Mogyoród udvar” 400 lakásos társasház, irodaház, fittness központ – Előzetes
vizsgálati dokumentáció készítése, és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
Terminál Közép-Európai Ingatlan-Fejlesztő Kft., Pátyi M1 Üzleti Park bővítés I. Ütem –
Környezetvédelmi Hatástanulmány készítése, és engedélyezési eljárás lebonyolítása
Terminál Közép-Európai Ingatlan-Fejlesztő Kft., Pátyi M1 Üzleti Park bővítés II-IV. Ütem –
Előzetes vizsgálati dokumentáció készítése, és az engedélyezési eljárás lebonyolítása
Wallis Ingatlan Zrt. BILK intermodális logisztikai központ. –Bővítésének D-F ütemének
környezetvédelmi tanulmánya, környezetvédelmi tervezési munkái és projekt menedzsmentje.
Zwack Unicum Zrt. (Dunaharaszti) – új üzem építésének környezetvédelmi tanulmánya,
környezetvédelmi tervezési munkái és projekt menedzsmentje.

II. Építési, bontási, valamint kiviteli engedélyezési tervek környezetvédelmi fejezetei:
A.33 Ingatlan-hasznosító és Forgalmazó Kft., Budapest V. kerület Kecskeméti út 3. (Hrsz.:
24113) szám alatti Műemléképület átalakítás építési engedélyeztetési tervének környezetvédelmi
fejezete
A.33 Ingatlan-hasznosító és Forgalmazó Kft., Budapest V. kerület Zrínyi utca 4. (Hrsz.: 24560)
szám alatti Épület Szállodává történő átalakítás építési engedélyeztetési tervének környezetvédelmi
fejezete
ASPECTUS ARCHITECT Tervező Zrt., Budapest I. kerületében, a Clark Ádám téren tervezett
Clark Hotel építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése.
AURETA.com Kft., 2310 Szigetszentmiklós, 12935 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Raktár- és
Irodaépület, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
BEM Property Group, Budapest VI. ker., Lázár utca 11-13. Hrsz.: 29213 alatti ingatlanon
létesítendő Jasmin Hotel 3,5*, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
Bontási engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi fejezete a Budapest IX. ker. Táblás utca
36-38. HRSZ: 38236/574 alatti ingatlanon tervezett raktárépületek bontásához
Bontási engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi fejezete a Budapest VIII. ker., Könyves
Kálmán krt. 48-52. alatti ingatlanon lévő Corvinus Egyetem oktatási épületének bontásához
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Borjúvásárcsarnok revitalizációja (Bp., IX. Máriássy u. 6.) - irodaház építésének környezetvédelmi
tanulmánya, környezetvédelmi tervezési munkái és projekt menedzsmentje.
Budapest IX. ker. Táblás u 36-38. hrsz.: 38236/574 „C” Épület Iroda, Raktárcsarnok építési
engedélyeztetésének környezetvédelmi fejezete
Cubodesign Kft., Balatonfüred, Jókai Mór utca 143 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 8 lakásos
társasház építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése.
Cubodesign Kft., Balatonfüred, Jókai Mór utca, 143 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 8 lakásos
apartmanház építési engedélyezési, valamint kiviteli terveinek szakági tervezésére
Cubodesign Kft., Budapest XIV. kerületében, a Dorozsmai utca 107. szám alatti ingatlanon
tervezett 3 lakásos lakóépület építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
készítése.
Doclerpro Kft., Budapest, X. kerület Expo tér, hrsz.: 39206/73 alatti ingatlanon létesítendő
Doclerpro Székház építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
Duna Passage Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest IX. ker., Hajóállomás utca 1. szám alatti területen
lévő Cemex Betonüzem épületeinek (VITUKI I. Ütem) bontási engedélyezési tervdokumentációjához
tartozó környezetvédelmi fejezet
ECOTRANS Kft., Budapest XXII. kerületében, a Bányalég utca 70. szám alatti ingatlanon
tervezett Csarnok- és Irodaépület építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
készítése.
ÉP-CAR-NET Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Balástya külterület, hrsz.: 0323/23
alatti ingatlanon tervezett 500 kW névleges teljesítményű napelem cellarendszer telepítési
engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése
FADESA Hungária Ingatlanfejlesztő Zrt., Siófok, Liszt Ferenc sétány 10.; hrsz. 7833/2 alatti
ingatlanon létesítendő Hotel SilverShore Szálló, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
FADESA Hungária Ingatlanfejlesztő Zrt., Siófok, Liszt Ferenc sétány; hrsz. 7831/5 szám alatti
Riviéra Park – Üdülőpark építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
FADESA Hungária Ingatlanfejlesztő Zrt., Siófok, Liszt Ferenc sétány; hrsz. 7831/5 szám alatti
Riviéra Park – Üdülőpark kiviteli tervének zaj-, és rezgésvédelmi fejezete
Fiumei 5 Kft., Budapest VIII. kerület, Fiumei út 5., 34596 hrsz. szám alatti 98 szobás
szállodaépület építési engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/12 ’B1’ Jelű Spekulatív Raktárcsarnok építési
engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/12 ’B2’ Jelű Spekulatív Raktárcsarnok építési
engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/12 ’C’ Jelű Spekulatív Raktárcsarnok építési
engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/12 ’D1’ Jelű Philip Morris Raktárcsarnok építési
engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
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Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/12 ’D2’ Jelű Philip Morris Irodaház építési
engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/12 ’F2’ Jelű Genelral Electric iroda és csarnok építési
engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz.: 0221/5 ’A3’ Jelű Spekulatív Raktárcsarnok építési
engedélyeztetésének környezetvédelmi fejezete
Fót, East Gate Business Park hrsz: 0221/12 ’D0’ Jelű Szolgáltató Épület építési engedélyeztetési
tervének környezetvédelmi fejezete
Immobilia Real Estate Development Kft., Budapest V. kerület, Bécsi utca 8. szám alatti területen
található lakóépület bontási engedélyezési tervdokumentációjához tartozó környezetvédelmi fejezet
készítése.
Immobilia Real Estate Development Kft., Budapest V. kerület, Deák Ferenc utca 10. szám alatti
területen található irodaépület bontási engedélyezési tervdokumentációjához tartozó
környezetvédelmi fejezet készítése.
Immobilia Real Estate Development Kft., Budapest V. kerület, Harmincad utca 3. szám alatti
területen található kereskedelmi és lakóépület bontási engedélyezési tervdokumentációjához tartozó
környezetvédelmi fejezet készítése.
IN-GA KONZORCIUM, Győr, Dunakapu tér és környezetének felújítása, mélygarázs létesítése
ügyében készült építési engedélyezési tervdokumentációjához tartozó környezetvédelmi fejezet
készítése.
Isoplus Távhővezetékgyártó Kft. Üzemcsarnok
tervdokumentáció környezetvédelmi fejezete

funkcióváltási

építési

engedélyezési

Jasmin Média Group Kft., Budapest X. kerület Expo tér 5-7. HRSZ: 39206/73 alatti ingatlanon
létesítendő IRODAHÁZ, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
K.Ö.Sz Műemléki Tervezési Igazgatóság, Páty, Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlanon
található,volt Várady Kastély helyreállításának építési engedélyezési tervdokumentációjához
szükséges környezetvédelmi fejezet elkészítésére
KAFEX Ingatlanberuházó és Hasznosító Kft., Budapest II. kerület, Kacsa utca 15-23. (Hrsz.:
13584/2) és Ganz utca 16. (Hrsz.: 13572/3) ingatlanokon létesítendő Vizivárosi Irodaházak, építési
engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
Kálvária Sugárúti Ingatlanhasznosító Kft., Szeged, Kálvária sugárút 83-85. alatti ingatlanon
tervezett BMW Motor és Autószalon építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi
tervfejezet
KHELL-FOOD Kft. Szendvicsüzem (Budaörs, Nádas utca 4026/7 hrsz.) építési engedélyeztetésének
környezetvédelmi fejezete
Konstruma Mérnöki Iroda Kft., Budaörs, Budafoki utca hrsz.:4080/23 szám alatti ingatlanon
tervezett Hungarikum Szolgáltatóház módosított építési engedélyezési tervdokumentációjához
tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése.
Lefko Ingatlanforgalmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest V. kerület Március 15. tér 3.
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(Hrsz.: 24321) szám alatti Irodaépület Szállodává történő átalakítás építési engedélyeztetési
tervének környezetvédelmi fejezete
Magyar Labdarúgó Szövetség, Telki, 1461 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Sporthotel és
Edzőcentrum építési engedélyeztetési tervének környezetvédelmi fejezete
Magyar Labdarúgó Szövetség, Telki, 1461 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Sporthotel és
Edzőcentrum kiviteli tervének zaj-, és rezgésvédelmi fejezete
Meder 36 Kft., Budapest XIII. ker., Váci út 190 szám alatti ingatlanon létesítendő V190 Irodaház,
építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
MRIJA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., 2310 Szigetszentmiklós, 12950 hrsz. alatti ingatlanon
tervezett Raktár és Irodaház, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
NEW SOLAR Kft., Pusztaszer külterület, hrsz.: 0149/75 alatti ingatlanon tervezett 500 kW
névleges teljesítményű napelem cellarendszer telepítési engedélyezési tervéhez tartozó
környezetvédelmi tervfejezet készítése.
Nexon Kft., Budapest XIII. kerület, Angyalföldi út 21. Hrsz.: 27851 ingatlanon létesítendő Nexon
Irodaház, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
POLGÁR-INVEST Kft., Polgár település közigazgatási területén elhelyezkedő Polgár Ipari Park
területén, a hrsz.: 277/42 alatti ingatlanon tervezett Raktárcsarnok építési engedélyezési tervéhez
tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése.
Príma Pék Kft., Budakalász, József Attila u. 73. alatti ingatlanon tervezett PRIMA PÉK üzem és
irodák építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet.
Raktárcsarnok bővítésének (Bp., IX. Táblás u. 6.)
környezetvédelmi tervezési munkái és projekt menedzsmentje.

-

környezetvédelmi

tanulmánya,

Ramiris Rubin Zrt., Budapest IV. ker., Árpád út 47-49. hrsz.: 70651 (Munkásotthon utca 4-6) szám
alatti ingatlanon tervezett RAMIRIS Rubin Wellness Központ építési engedélyeztetésének
környezetvédelmi fejezete
Real Estate Kft., bontási engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi fejezete a Budapest
XIV. ker., Hungária köz 5. alatti ingatlanon lévő Iroda és Raktárépületek bontásához
Real Estate Kft., Budapest XIV. ker. Hungária köz 5. alatti ingatlanon létesítendő Hungária Ház,
építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
RECOSTORE Regionális Vállalati Szolgáltató Központ (Budaörs, Nyugati Ipari Park 10324/44
hrsz.) építési engedélyeztetésének környezetvédelmi fejezete
SHALOM Zrt., Budapest V. kerület, Hold utca 3-5. (hrsz. 24782 és 24783) szám alatti ingatlanon
lévő Szállodaépület bővítéses rekonstrukció, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete
Székesfehérvár, Magyar Királyi Szálló műemléképület bővítéses rekonstrukciójának, építési
engedélyeztetéséhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet.
Szendrő Építész Stúdió, Budapest XII. kerület, Orbánhegyi út 5. (8298/1 hrsz.) szám alatti
Meglévő épület Bővítéses Rekonstrukciójának építési engedélyezési tervdokumentációjához tartozó
környezetvédelmi tervfejezet elkészítése.
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Szendrő Építész Stúdió, Budapest, Szabadság u. 92. szám alatti ingatlanon tervezett kétlakásos
társasház építési engedélyezési tervdokumentációjához tartozó környezetvédelmi tervfejezet
elkészítése.
Tavasz Invest Kft., „Mogyoród udvar” 400 lakásos társasház, irodaház, fittness központ – Első
ütem építési engedélyezési tervének környezetvédelmi fejezete
Tiszatavi – IBSZ Kft., Tisza és Jászsági főcsatorna találkozásánál, Platán sor mentén, hrsz.:
2280/11 alatti területen, a Kiskörei Életmód Szabadidőpark és Kemping fejlesztésének építési
engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
TOYOTA TSUSHO Euroleasing Hungary Kft., Budapest IX. ker., Gyáli út 42., 38236/482 hrsz
alatti ingatlanon tervezett, Toyota M5 meglévő Autószalon és Márkaszerviz bővítésének építési
engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
Triolex Kft., Tarján külterület, hrsz.: 706 alatti ingatlanon tervezett Lovarda építési engedélyezési
tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése.
Tüzépker Kft., Dabas, 5. sz. főút hrsz.: 7800/5 alatti ingatlanon tervezett Tüzépker Áruház építési
engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
Unikornis-Lovarda Kft., Pilisjászfalu, hrsz. 015/22 ingatlanon tervezett Unikornis Lovarda,
módosított építési engedélyezési tervdokumentáció környezetvédelmi fejezete
V17 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest XIII. ker., Váci út 17. szám
alatti ingatlanon tervezett V17 Irodaház építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi
tervfejezet készítése.
V45 Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest XIII. kerület, AngyalföldiApály-Kassák-Klapka utcák által határolt területen levő épületek (Átrium Park II.) bontási
engedélyezési tervdokumentációjához tartozó környezetvédelmi fejezet
VADÁSZ 42 PENTHOUSE Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest VII. ker., Kertész utca 50. szám alatti
ingatlanon tervezett lakóépület tetőtér beépítés építési engedélyezési tervdokumentációjához tartozó
zaj- és rezgésvédelmi tervfejezet
VADÁSZ 42 PENTHOUSE Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest VII. ker., Kertész utca 41. szám alatti
ingatlanon tervezett lakóépület tetőtér beépítés építési engedélyezési tervdokumentációjához tartozó
zaj- és rezgésvédelmi tervfejezet
Wing Zrt., Budapest III. kerület, Huszti út 42-44. szám alatti területen létesítendő Vám- és
Pénzügyőrség Irodaház építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
Wing Zrt., Budapest XIII. ker., Váci út 17. szám alatti ingatlanon lévő Posta- és melléképület,
valamint volt Telefonközpont épületének bontási engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi
tervfejezet
WING Zrt., Budapest XXI. ker. Bányalég utca 60. Hrsz.: 233108/6, Spekulatív Ipari Csarnok építési
engedélyeztetésének környezetvédelmi fejezete
WING Zrt., Székesfehérvár, Liget sor, Hrsz.: 4392/6 alatti Konferencia Szálloda építési
engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet elkészítése.
WPR NONUS Ingatlanfejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest XII. kerület, Apor
Vilmos tér 11-12. szám alatti ingatlanon lévő Hegyvidéki Bevásárló Központ bontási engedélyezési
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tervdokumentációjához tartozó környezetvédelmi fejezet
WPR NONUS Ingatlanfejlesztő Kft., Hegyvidéki Bevásárló Központ építési engedélyezési
tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet készítése.
WPR Secundus Kft., Budapest IX. kerület, Illatos út 38. szám alatti ingatlanon tervezett DÜP II.
D jelű Logisztikai Raktárépület módosított építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi
tervfejezet
WPR Secundus Kft., Budapest IX. kerület, Illatos út 38. szám alatti ingatlanon tervezett DÜP II.
G jelű Irodaépület módosított építési engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet
WPR Secundus Kft., DÜP2 területen létesítendő „E” és „F” jelű Raktárcsarnokok építési
engedélyezési tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet elkészítése.
WPR Secundus Kft., DÜP2 területen meglévő 5200 m2-es csarnoképület bontási engedélyezési
tervéhez tartozó környezetvédelmi tervfejezet elkészítése.
YULI Kft., Budapest, Deák Ferenc utca 3-5. Hrsz.: 24409 ingatlanon létesítendő VÁCI 1
Szolgáltató és Kereskedelmi Központ, építési engedélyezési terv környezetvédelmi fejezete

III. Vízjogi létesítési, üzemelési, valamint fennmaradási engedélyeztetések
Agrosystem Mezőgazdasági Zrt., Páty, 0185/2 hrsz. Kozárom-1 tó vízjogi fennmaradási és
üzemeltetési engedélyeztetése.
D.H. Camping Kft., Dunaharaszti Kavicsbányatavak Nagy-tó vízjogi üzemeltetési engedélyének
meghosszabbításával kapcsolatos dokumentáció elkészítése és hatósági ügyintézése.
Jet Power Hungary Kft., Dunaharaszti Kavicsbányatavak Kis-tó vízjogi üzemeltetési
engedélyének meghosszabbításával kapcsolatos dokumentáció elkészítése és hatósági ügyintézése.
Közel 50 db monitoring kút vízjogi létesítési engedélyeztetése, létesítése, és üzemeltetési
engedélyeztetése, több telephelyen.
Magyar Labdarúgó Szövetség, Telki, 1461 hrsz. alatti ingatlanon tervezett Sporthotel és
Edzőcentrum területén létesítendő vízbeszerző kutak vízjogi létesítési engedélyeztetése. A kutak
létesítési munkálatainak elvégzése, majd a kutak vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése.
Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, Budakalász, József Attila utca 75. szám alatti
gépjármű-kereskedelmi és autójavító telephely csapadékvíz elvezetésének és elhelyezésének vízjogi
üzemeltetési engedélyeztetése.
Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet, Budapest III. kerület, Királyok útja 226. szám alatti
Kertészeti Telep víznyerő kútjaira vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély meghosszabbítása.
Oxygen Wellness Kft., Budapest I. kerület, Czakó utca 5809 hrsz. alatti ingatlanon létesített
Oxygen Wellness Központ medencéihez tartozó vízforgató rendszerekre vonatkozó vízjogi
fennmaradási és üzemeltetési engedély kérelem összeállítása, és az engedély megszerzése.
Oxygen Wellness Kft., Budapest I. kerületében, a Czakó utca (Naphegy utca) 5809 hrsz. alatti
ingatlanon megépült Wellness Központnál létesített, felszín alatti vizek elvezetésére szolgáló
drénhálózatra vonatkozó vízjogi fennmaradási és üzemelési engedély kérelem összeállítása, és
hatósági engedélyeztetése.
Príma Pék Kft., Budakalász, József Attila u. 73. alatti ingatlanon tervezett PRIMA PÉK üzem és
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irodák telekhatáron belüli csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése.
REM Ingatlan Zrt., Üllő, K-sped körút 17., Viktória Ipari Park, Logisztikai Központ (3363 hrsz.)
csapadékvíz elvezetésére, tisztítására és elhelyezésére vonatkozó, valamint 2 db monitoring kútra
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kérelmének összeállítása és hatósági engedélyeztetése.
Shalom-Szálloda Zrt., a President Hotel wellness egységéhez tartozó úszómedence és jakuzzi
vízforgató rendszerének vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése.
Solar-Fort Mérnöki Iroda Kft., Budakalász, 2919/8 hrsz. ingatlanon lévő Raktár és Irodaépület
csapadékvíz elvezetésének vízjogi fennmaradási és üzemelési engedélyeztetése.
Üllő One Kft., Üllő, Zsaróka út 8. szám alatti ingatlanon lévő GOODMAN Logisztikai Központ
telekhatáron belüli csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélyeztetése.

IV. Hulladékkezelési engedélyeztetések
CCR Magyarország Kft., Budapest XXI. ker., Salak utca 1-39. szám alatti telephelyen tervezett
veszélyes hulladék előkezelési tevékenységhez szükséges Telepengedély beszerzése.
ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft., az országban több telephelyen, különböző veszélyes és
nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kérelem
összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
GS Electronic Recycling Hulladékhasznosító Kft., hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések kezelésére irányuló engedély kérelem összeállítása, és a tevékenység hatósági
engedélyeztetése
GS Logistic Hulladékszállítmányozási Kft., nem veszélyes hulladék szállítási engedély kérelem
összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
Klein-Metals Kft., nem veszélyes hulladékszállítási engedély kérelem összeállítása és a
tevékenység hatósági engedélyeztetése.
Massatechnic Kft. Veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladék begyűjtési, előkezelési és
hasznosítási engedély kérelem összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
Metzger-Trió Kft., nem veszélyes építési és bontási hulladékokra vonatkozó mobil
hulladékhasznosítási engedély kérelem összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
PATIFU Kft., nem veszélyes hulladékok szállítására, és begyűjtésére vonatkozó engedély kérelem
összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
TÁPEGYSÉG Ipari Szolgáltató Kft., nem veszélyes hulladékok mobil hulladékhasznosítási
engedély kérelmének összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
Törtbeton Kft., nem veszélyes építési és bontási hulladékokra vonatkozó mobil hulladék előkezelési
engedély kérelem összeállítása, és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.
WAG Logisztika Kft., különböző veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó
engedély kérelem összeállítása és a tevékenység hatósági engedélyeztetése.

V. Rendszeres és egyéb környezetvédelmi feladatok
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ACR Building Kft. (Bp., XI. ) – irodaház bővítésének hulladékgazdálkodási szabályzata, környezeti
zajszámítás elvégzése.
AQUIS Informatikai Zrt.- környezetvédelmi vezetői feladatok ellátása (Hulladékokról szóló éves
bejelentés a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részére, részvétel a Környezetvédelmi
Irányítási Rendszer működtetésében)
Baumax Magyarország Kereskedelmi Rt. (Bp., III. Szentendrei út 40.) – Levegőtisztaság-védelmi
adatbejelentés, Légszennyezés mértéke éves bejelentés a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
Felügyelőség részére.
Budapest II. kerület Önkormányzata – a II. kerület közterületein található faállomány,
mindösszesen 27.000 fa, felmérése (25 paraméter/faegyed), térképre rögzítése, webes adatbáziskezelő rendszer kialakítása.
Ceglédberceli Önkormányzat – Települési Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése.
Csillag Truck Kft. – gépjármű szerviz levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatása, légszennyezés
mértéke éves bejelentés elkészítése
Elastogran Kemipur Poliuretan System Kft. – környezetvédelmi vezetői feladatok ellátása
(Veszélyes Hulladékokról adatszolgáltatás, Levegőtisztaság-védelmi adatbejelentés, Légszennyezés
mértéke éves bejelentés a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részére, rendszeres
környezetvédelmi szemle stb.)
Horváth-Gipsz Kft. - Légszennyezés mértéke éves bejelentések készítése a Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi Felügyelőség részére.
ISOPLUS Távhővezetékgyártó Kft.- környezetvédelmi vezetői feladatok ellátása (Veszélyes
Hulladékokról adatszolgáltatás, Levegőtisztaság-védelmi adatbejelentés, Légszennyezés mértéke éves
bejelentés a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részére, rendszeres környezetvédelmi
szemle, részvétel a Környezetvédelmi Irányítási Rendszer működtetésében)
Johnson Controls Automative Magyarország Kft. – környezetvédelmi vezetői feladatok ellátása
(Veszélyes Hulladékokról adatszolgáltatás, Levegőtisztaság-védelmi adatbejelentés, Légszennyezés
mértéke éves bejelentés a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részére,
Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése, rendszeres környezetvédelmi szemle)
Kázam Kft., földalatti üzemanyagtartályok (több helyszínen) megszűntetéséhez szükséges engedély
teljes körű ügyintézése, valamint a kiemelést követő környezeti állapotvizsgálatok elvégzése, és
eredmények kiértékelése.
KIKA Lakberendezési Kft. – környezetvédelmi vezetői feladatok ellátása (veszélyes és nem veszélyes
hulladékokról adatszolgáltatás, Levegőtisztaság-védelmi adatbejelentés, Légszennyezés mértéke éves
bejelentés az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségek részére, Hulladékgazdálkodási Terv
elkészítése, rendszeres környezetvédelmi szemle)
MASSATECHNIC Kft.- környezetvédelmi vezetői feladatok ellátása (hulladékokkal kapcsolatos
nyilvántartás vezetésének segítése, negyedéves és éves hulladékbevallások elkészítése és benyújtása a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség részére, rendszeres környezetvédelmi szemle)
Opel Gombos Kft. – 2001-től a gépjármű szerviz környezetvédelmi és munkavédelmi feladatainak
rendszeres ellátása: 2002-től Veszélyes Hulladékokról adatszolgáltatás, Levegőtisztaság-védelmi
adatbejelentés, Légszennyezés mértéke éves bejelentés is a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
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Felügyelőség részére.
Petroff Zoltán egyéni vállalkozó, bútorfényező műhely pontforrására vonatkozó LAL bejelentés
elkészítése, pontforrás működési engedélyeztetése, légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentés
folyamatos készítése.
Raifeisen Ingatlanüzemeltető Kft. (Bp., IlI. Kiscelli köz 17.) – Levegőtisztaság-védelmi
adatbejelentés, Légszennyezés mértéke éves bejelentés a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
Felügyelőség részére.
Tesco Global Rt. (Salgótarján) – üzemanyagtöltő állomásának hulladékgazdálkodási szabályzata.

VI. Környezeti mérések, vizsgálatok, munkabiztonsági mérések:
ALEX Fémbútor Kft. – telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások emisszió vizsgálata.
Argo-Hungary Kft. – munkahelyi zajmérések elvégzése
DeTeImmobilien-Hungary Zrt. – Irodaház gépészeti zajforrásai által keltett környezeti zajterhelés
vizsgálata
Faművészet Kft. – munkahelyi légszennyezettség vizsgálatok, valamint munkahelyi zajterhelés
vizsgálatok elvégzése.
Gombos Kft. – szennyvíz előtisztító műtárgy próbaüzemi méréseinek lebonyolítása
Hobbykit Kft. – szennyvíztisztító műtárgy hatásosságának vizsgálata
Isoplus Távhővezetékgyártó Kft. – Légyszennyező anyag emisszió, valamint munkahelyi
levegőtisztaság mérése. A telephely üzemi zajforrásainak környezeti zajterhelés vizsgálata, valamint
munkahelyi zajmérések elvégzése.
Julienne Kft., melegkonyha, technológiai eredetű zsíros szennyvizeinek előtisztítására szolgáló
zsírfogó műtárgyával kapcsolatos próbaüzemi mérések végzése, eredmények kiértékelése.
KABA-ELZETT Zrt. – Munkahelyi levegőtisztaság mérés – személyi expozíció vizsgálat
KCL Magyarország Kft., telephelyen végzett tevékenység során a munkavállalókat érő zajterhelés
mérése és értékelése, valamint munkahelyi levegőtisztaság-vizsgálatok végzése.
KIKA Lakberendezési Kft. – Légyszennyező anyag emisszió mérése a Kft. hat telephelyén
Klein-Metals Kft. – környezeti zajterhelés vizsgálata
Mandír Kft. – szennyvíz előtisztító műtárgy próbaüzemi méréseinek lebonyolítása
MAP Technologie Kft. – munkahelyi zajmérések elvégzése
Market Építő Zrt.
-

depóniába kitermelt építkezési talaj szennyezettségének vizsgálata – több helyszínen.

-

Eger, régi dohánygyár területe - talaj- és talajvíz szennyezettség feltárása

-

Használatbavételi

engedélyeztetésekhez
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szükséges,

létesítmények

gépészeti

berendezéseinek próbaüzeme alatt végzett környezeti zajterhelés vizsgálatok – több
helyszínen.
-

Használatbavételi engedélyeztetésekhez szükséges, létesítmények zajtól védendő
helységeiben végzett zajszint vizsgálatok – több helyszínen.

-

V45 – Átrium Park kivitelezése során környezeti zajterhelés vizsgálata.

Márton 1/b Kft. – társasház gépészeti zajforrásai által keltett környezeti zajterhelés vizsgálata.
Márton 1/b Kft., Budapest IX. kerület, Márton utca 1/b. szám alatti ingatlanon létesített 16 lakásos
társasház zajforrásainak üzemszerű működése során, környezeti zajterhelés vizsgálatokat végzése.
MOL Rt. Logisztika üzeltág – munkahelyi zaj- és fénymérések elvégzése országosan 30 telephelyen
Móricz Park Zrt., Herceghalom, 219/2 hrsz. alatt létesült 157 lakásos Móricz Lakópark
zajforrásainak üzemszerű működése közben környezeti zajmérések végzése, eredmények kiértékelése.
Óbuda Termelő és Szolgáltató Szövetkezet – csapadékvíz tisztítás hatásfokának vizsgálata
PEMŰ Zrt. – telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások emisszió vizsgálata.
PLURINVEST Kft. – telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások emisszió vizsgálata.
R&G Fuvarozási és Kereskedelmi Kft. – munkahelyi zajmérések elvégzése
RATH Hungária Zrt. – telephelyi technológia környezeti zajterhelés vizsgálata.
RÉVAI Nyomda Kft. – telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások emisszió vizsgálata, valamint
a telephelyi technológia környezeti zajterhelés vizsgálata
Samsung Electronics Magyar Rt. (Göd) – Légszennyező anyagok emisszió mérése.
SPAR Magyarország Kft., csapadékvíz, valamint zsíros szennyvíz előtisztítására szolgáló műtárgyak
próbaüzemi vizsgálatainak elvégzése, próbaüzemi záródokumentációk készítése, több áruházban.
Tavasz Invest Kft. – építési telek talaj- és talajvíz szennyezettségének feltárása
U.Limusin-Cars Kft., autófényező festőműhely légszennyező pontforrásaira vonatkozó emissziós
vizsgálatok elvégzése.
Zwack Zwack Unicum Zrt. – munkahelyi zajmérések elvégzése
Ivóvíz mintavétel és laborvizsgálat:
Évi több száz vezetékes ivóvíz minta levétele és vizsgálata különböző létesítmények engedélyezése,
tervezése, átépítése stb. kapcsán
Használatbavételi engedélyeztetés:
Használatbavételi engedélyeztetések keretében, a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt
dokumentációk, engedélykérelmek összeállítása:
- Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL-KAR, LAL-A és LAL-Fl) összeállítása, az ehhez
szükséges számítások elvégzése;
- Pontforrás működési engedély kérelem dokumentációk összeállítása;
- Hulladék nyilvántartó lapok kitöltése megrendelői adatszolgáltatás alapján;
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-

Szennyvízkibocsátási engedély kérelem dokumentációk elkészítése.
Zajkibocsátási határérték kérelmek elkészítése, vizsgálati jelentéssel alátámasztva.

Kármentesítés:
FAVI adatszolgáltatások összeállítása, és hatósági ügyintézése, több területre.
Atlas & Shasha Estates Zrt., Budapest XIII. kerület Szabolcs utca 15-25. szám alatti CH szennyezés
enzimes in situ kármentesítésének teljes körű lebonyolítása, záródokumentáció összeállítása,
utómonitoring tevékenység végzése.
MM Speciális Zrt., Törökbálint 0152/12 hrsz. alatti ingatlanon (volt mechanikai művek) környezeti
állapotfelmérés végzése.
Óbuda Békásmegyer Önkormányzat, Budapest III. kerület, Ladik utca 5. szám alatti ingatlan
környezeti állapotfelmérése, továbbá kármentesítési tervjavaslat, illetve költségbecslés elvégzése.
Több területen a beruházást megelőző alapállapot vizsgálatok elvégzése a földtani közeg és felszín
alatti víz vonatkozásában.

B.

Alapítványunk, szakértőink néhány referenciája a munkavédelem és
munkabiztonság területéről

Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ – 2003-tól folyamatos munkavédelmi,
tűzvédelmi és polgári védelmi tevékenység ellátása, munkahelyi kockázatbecslés elvégzése és a
dokumentáció elkészítése.
Mol Nyrt. LOG Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése 51 telephelyen, országosan
Multimol Kft., a Fővárosi Vízművek különböző létesítményeinek felújítási, átépítési, korszerűsítési
munkálataihoz készülő kiviteli tervek, Biztonsági és Egészségvédelmi tervfejezetének elkészítése. (több
telephelyen - folyamatos)
TVK Nyrt. Munkahelyi kockázatértékelések felülvizsgálata
WALLIS-csoport:
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Budaörs, Bitep Ipari Park 10324/93 hrsz. alatti ingatlanon
tervezett Csarnoképület kivitelezéséhez.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Budapest IV. ker., Árpád út 47-49. hrsz.: 70651 szám alatti
ingatlanon tervezett Oxygen Wellness Központ kivitelezéséhez
Biztonsági és egészségvédelmi terv Budapest IX. ker., Táblás u. 36-38. hrsz.: 38236/574 szám alatt
tervezett Raktárépületek Bontásához és „C” Épület Iroda, Raktárcsarnok kivitelezéséhez
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Budapest, X. kerület Tündérfürt utca 1. (42545/7 hrsz.) alatti
ingatlanon tervezett DOMEX Nagykereskedelmi raktár-irodaépület megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Budapest, X I . kerület Váci út 141. (26091/1 hrsz.) alatti
ingatlanon tervezett DANUBIUS IV. Bériroda megvalósításához.
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Biztonsági és egészségvédelmi terv a Budapest, IX. kerület Máriássy utca 5-7. (38025/8 hrsz.) alatti
ingatlanon tervezett Borjúvásárcsarnok, Új Irodaház megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Budapest IX. ker., Illatos út 38. szám alatti ingatlanon
létesítendő (Dél-pesti Üzleti Park) alatti ingatlanon tervezett Raktár-, és Irodaépület
megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv az Eger, Törvényház u - Vörösmarty u. – Dr. Nagy János u. –
Kracker János u. által határolt 4486/1-hrsz-ú volt dohánygyár területén tervezett Agria Park
Bevásárló és Szórakoztató Központ megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Fót, East Gate Business Park (hrsz.: 0221/12) területén
létesítendő D0 jelű Szolgáltató Épület megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Fót, East Gate Business Park (hrsz.: 0221/12) területén
létesítendő D2 jelű Philip Morris Irodaépület, valamint Raktárépület megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Fót, East Gate Business Park (hrsz.: 0221/12) területén
létesítendő A3 Jelű Spekulatív Raktárcsarnok megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv az MTV óbudai telepén létesítendő „A” és „B” Raktárcsarnok,
valamint Hőközpont kivitelezéséhez megvalósításához.
Biztonsági és egészségvédelmi terv a Szeged, Kálvária sugárút 83-85. szám alatti ingatlanon
létesítendő BMW Motor és Autószalon megvalósításához.

C. Alapítványunk, szakértőink néhány referenciája a település tervezés
területéről
Bér településrendezési terve és Helyi Építési Szabályzata.
Bőny Gazdasági és Ipari Park Szabályozási terve
Bőny településrendezési terve és Helyi Építési Szabályzata.
Budapest II. kerület Felhévízi u. – Bécsi út – Ürömi u. által határolt terület Kerületi Szabályozási
Terve (OTÉK és BVKSZ szerinti)
Budapest II. kerület Frankel Leo út - Darázs utca – Kavics utca - Molnár János Barlang által
határolt terület Kerületi Szabályozási Terve (OTÉK és BVKSZ szerinti)
Budapest II. kerület Máriaremetei út – Kassa u. – Nagyvárad u. – Kolozsvár u. – Széchenyi u. által
határolt terület Kerületi Szabályozási Terve (OTÉK és BVKSZ szerinti)
Budapest II. kerület Pasaréti út – Hidász utca – Hűvösvölgyi út – Riadó utca által határolt tömb
Szabályozási Terve.
Ceglédbercel településrendezési terve.
Páty Láposi Nagygurgyal gazdasági terület szabályozási terve
Páty Malomi dűlő gazdasági terület szabályozási terve
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D. Alapítványunk referenciái az élelmiszerhigiéniai oktatás területéről
Évi több ezer fő tanfolyami oktatását végezzük. Legjelentősebb partnereink: Auchan Magyarország
Kft., Bakos Marcipán Kft., CBA üzletlánc üzletei, GLOBUS Zrt., KAISER’S – Plusz – Interfruct
áruházlánc üzletei, Megapark, , Mc’Donalds Magyarország Kft. egységei, PENNY MARKET Kft.,
teljes áruházlánc, RAUCH Magyarország Kft., SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Tesco-Globál
Áruházak Zrt.

E. Alapítványunk referenciái az élelmiszerbiztonsági tanácsadás,
HACCP rendszerépítés területéről
Avis-Food Kft.(baromfifeldolgozó és
élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés
BioABC Kft. – (gabonakolbász
élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés

kereskedő):

előállító

üzem)

HACCP
HACCP

élelmiszer-minőségügyi

és

élelmiszer-minőségügyi

és

Budapest Csepel Önkormányzata: HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer
bevezetés (52 budapesti telephelyen)
Budapest XI. kerület Önkormányzata: HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági
rendszer bevezetés (51 budapesti telephelyen)
Budapest Zugló Önkormányzata: HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer
bevezetés (75 budapesti telephelyen)
Diák- és Munkahelyi étkeztető Kft. - HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági
rendszer bevezetés, a rendszer integrálása a meglévő ISO 9002 minőségbiztosítási rendszerrel (kilenc
budapesti telephelyen)
Dos-Amigos Kft – (tartósított lisztesárugyártó üzem) HACCP élelmiszer-minőségügyi és
élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés
Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai: HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés (7
budapesti telephelyen)
Frigomeat Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. – ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer bevezetés,
HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés, a két rendszer
integrálása, 5 telephelyen
Gerba Kft. - (újhartyáni baromfi vágóhíd) - HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági
rendszer bevezetés
Kurunczi Hús Bt. - (baromfitartó és feldolgozó): HACCP élelmiszer-minőségügyi és
élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés
Pélyi Pék Kft. - HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés 5
telephelyen
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Pilisi Malom Kft. - HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés
„Princess” ISAR 2000 Kft. (mélyfagyasztott péksütemények gyártása): HACCP élelmiszerminőségügyi és élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés (az üzemben és az üzlethálózatban egyaránt)
RELAY hírlapüzletek és elosztó raktárak: HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés.
SHELL Hungary Zrt.: közreműködés a HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági
rendszer bevezetési projektben (országos hálózatban, 150 telephelyen)
Színhús Kft. – (baromfi, sertés, marha feldolgozó üzem) HACCP élelmiszer-minőségügyi és
élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetés
Visonka Kft. – (takarmánykeverő üzem) HACCP élelmiszer-minőségügyi és élelmiszerbiztonsági
rendszer bevezetés
TOVÁBBI TÖBB MINT 400 LEZÁRT VAGY FOLYAMATBAN LÉVŐ HACCP BEVEZETÉSI
PROJEKT. (élelmiszeripari üzemek, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, közétkeztetők,
pékségek, állattartó telepek, húsfeldolgozók, élelmiszer nagykereskedők stb.)
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