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1. VÍZTISZTÍTÁS
Év

Partner

2020-2021

DRV Zrt.

2018

Hévíz Város
Önkormányzata

2016

Projekt neve
Balatonőszöd, Felszíni Vízmű klórdioxidos utófertőtlenítés vízjogi létesítési engedélyezési, és kivitelezési tervek készítése,
vízjogi létesítési engedély beszerzése

kapacitás
m3/d
8 600

Hotel Aquamarin Fürdő önellenőrzési terv elkészítése

-

Öreglaki
Vadfeldolgozó Kft

Húsüzemi vastalanító és lágyító vízkezelő berendezései vízjogi fennmaradási engedély dokumentációjának elkészítése

?

2016

DRV Zrt.

Somogyvár községi vízmű technológiai rekonstrukciója Hydrocont H12Ⓡ vas- mangántalanító berendezéssel: vízjogi
létesítési engedélyezési és kivitelezési tervezése, engedélyeztetése

288

2014

Aqua Project Service
Kft.

2014
2014

Aqua Project Kompelx nevű víztisztító berendezéscsalád tervezési és üzemeltetési dokumentációjával összefüggő
víztechnológiai szaktanácsadás

-

Bakonyerdő Zrt.

Bakonyerdő Zrt. létesítményeinek vízkezelésére vonatkozó szakértői tevékenység

-

Hévíz Város
Önkormányzata

Hotel Aquamarin
- fürdő üzemeltetési szabályzatának elkészítése
- fürdőrekonstrukció vízjogi létesítési engedélyezési, és kivitelezési tervezés, próbaüzem irányítása

-

2014-2015

DRV Zrt.

Balatonőszöd, Felszíni Vízmű aktívszén szűrők és UV fertőtlenítés
- vízjogi létesítési engedélyezési tervezése és engedély beszerzése
- kivitelezési tervezés,
- próbaüzem irányítása

2013

DRV Zrt.

Babócsa községi vízmű intenzifikálása Hydrocont H12Ⓡ arzén-, vas-, mangán- és ammóniumeltávolító víztisztító
berendezéssel, vízjogi létesítési engedélyezési, és kivitelezési tervek készítése, engedélyeztetése, próbaüzem irányítása

240

2013

DRV Zrt.

Iváncsa községi vízmű technológiai rekonstrukciója Hydrocont H12Ⓡ mangántalanító berendezéssel: vízjogi létesítési
engedélyezési, és kivitelezési tervek készítése, engedélyeztetése

432

2012

Kematech Kft

2011

Hévíz Város
Önkormányzata

2010

KVV Zrt.

5 000

Kísérleti célú félüzemi víztisztító modellberendezés tervezése és gyártása

1

Hotel Aquamarin vízi létesítményei: gyógy- és élménymedencék üzemeltetési dokumentációjának elkészítése

-

Folyami mobil vízkivételi mű és szűrőberendezés tervezése (kőolaj távvezeték építés)

12 000

Év

Partner

2010

DRV Zrt.

2008

Siófoki SOMOGYI
TISZK Középiskola és
szakiskola

2008

Projekt neve

kapacitás
m3/d

Hévíz, K-33 kat. sz. kút vizének gyógyvíz minősítési engedélyezése, fürdővíz vízforgatás alóli felmentéséhez szükséges
dokumentáció készítése, engedélyeztetése.

-

Oktatási célú víztisztító berendezés tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése

1

Balaton-Parti Kft.

Siófok, Sportcentrum ivóvíz- és locsolóvíz-hálózat rekonstrukció tervezése

-

2007-2008

Balaton-Parti Kft.

Siófok városi Nagystrand vízellátás korszerűsítés tervezése

-

2007

Balaton-Parti Kft.

Siófoki Hajózási és halászati tematikus bemutató park: akváriumok vízellátása, ivóvízellátás, látványmedence tervezése

2003

Alterra Kft.

1998-1999

DRV Zrt.

Visz községi vízmű vas- és mangántalanító technológia tervezése, próbaüzem irányítása

100

1998

DRV Zrt.

Csokonyavisonta községi vízmű vastalanító technológia vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése

420

1997

CAOLA Rt.

1997

VITAQUA Kft.

Várda községi vízmű vas- és mangántalanító technológia vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése

800

1997

VITAQUA Kft.

Edde községi vízmű vas- és mangántalanító technológia ivóvíz-tisztító technológia tervezése, engedélyezése

600

1997

DRV Zrt.

Pázmánd községi vízmű vas- és mangántalanító technológia technológia tervezése engedélyezése, próbaüzem irányítása

500

Balatonlelle-Irmapusztai Halfeldolgozó Üzemben
- Hydrocont H12Ⓡ felszín alatti víz vas- és mangán és ammóniumeltávolító technológia telepítése és próbaüzeme
- üzem vízellátásának (nyomásfokozás) rekonstrukciója fővállalkozásban
- üzem vízellátásához kapcsolódó irányítástechnika kiépítése fővállalkozásban

264

Nagyatád Városi Strandfürdő élménymedence, klórgázos vízfertőtlenítés tervezése

Zalaegerszegi gyáregység, Csácsbozsóki kút hasznosítására irányuló vízkezelési projekt irányítása

950
-

-

1996

Balatoni Halászati Rt.

1995

DRV Zrt.

Hydrocont H12Ⓡ technológia fejlesztése felszín alatti víz tisztítására, vas- és mangán és ammóniumeltávolítás

264

1993-1994

DRV Zrt.

Hydrocont H12Ⓡ felszíni víztisztító technológia tervezése és tesztüzeme

264

1993
1993

Enying Város
Önkormányzata
Enying Város
Önkormányzata

Enying városi vízmű üzemi dokumentáció készítése, vízmű üzemeltetésének szakmai irányítása

-

Kabókapuszta-Leshegy vízmű üzemi dokumentáció készítése

-

2. SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
Év

Partner

2018

Sermen Kft.

2017

PREMIUM-BACON Kft.

2016

DRV Zrt.

2015

BLUEMILL Kft.

2015

KÖZGÉP Zrt.

Somi Regionális Hulladékkezelő telep fejlesztésében szakértői tevékenység

2015

KÖZGÉP Zrt.

Nyíregyháza-Oros hulladéklerakó, szakértői tevékenység

2013

KÖZGÉP Zrt.

„ Nagyatád és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt szennyvíztisztító
telep tender” projekt pályázatával kapcsolatos szakértés

2010

KÖZGÉP Zrt.

“Érd és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt szennyvíztisztító telep
tender” projekt pályázatával kapcsolatos szakértés

2010

KÖZGÉP Zrt.

2009-2010

Sió-Eckes Kft.

2009

Ádánd Község Önkormányzata

2009

Pasteur Kft

2009

Schenk és Társa Kft

2009

KÖZGÉP Zrt.
Baross Gábor SOMOGYI TISZK
Középiskola és szakiskola
Siófok

2008

Projekt neve
Pásztori sörfőzde szennyvíz-elvezetési dokumentációjának elkészítése
Tamási Húsüzem telepehelyi szennyvíz-előkezelő berendezésen a pH mérés és szabályzás
rekonstrukciója, kivitelezés
Balatonfűzfő szennyvíztisztító telep iszapkezelésének áttervezése
Balatonvilágosi sörfőzde, étterem és panzió szennyvízelvezetése, szakértői tevékenység

“Makó szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése” projekt pályázatával kapcsolatos
szakértés
Balatonszéplaki gyümölcslé-feldolgozó üzem ipari szennyvíz előkezelése, tervezést
megalapozó üzemi kísérletek lefolytatása saját modellberendezésen
Ádánd Községben csapadékvízelvezetés tervezése
Ádándi lovascentrum szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésének tervezése
Nagyatádi Konzervgyár - ipari szennyvíz előkezelése, tervezést megalapozó üzemi
kísérletek lefolytatása saját modellberendezésen
Kecskemét Megyei jogú Város szennyvízprojekt pályázatával kapcsolatos szakértés
Oktatási célú szennyvíztisztító berendezés tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése

kapacitás
m3/d

Év

Partner

Projekt neve

2007

Balaton-Parti Kft.

Siófoki Hajózási és halászati tematikus bemutató park: szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés,
csapadékvíz-tisztítás tervezése, engedélyeztetése

2007

Balaton-Parti Kft.

Siófok, Nagystrand szennyvízelvezetés rekonstrukció tervezése

2007
2006-2007
2006
2005

Siófok Város Polgármesteri Hivatal Siófok, Sportcentrum szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés rekonstrukció tervezése
GE Hungary Rt.

Zalaegerszeg Component Factory üzemi szennyvíztározó tó szagtalanításának tervezése és
kivitelezése

Fűzfői Szennyvíz Kft.

Balatonfűzfői nitrokémiai üzem szennyvízelvezetése (vezeték és átemelő) vízjogi létesítési
engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyeztetése, illetve kivitelezési tervezése

1 500

FLEXTRONICS INTERNATIONAL Kft. Tab városi alkatrészgyártó üzem szennyvíz-előkezelés, szakértői munka
Zalaegerszegi Component Factory ipari szennyvíz-utótisztító berendezés vízjogi létesítési
engedélyezési és kivitelezési tervezése

2004-2005

GE Hungary Rt.

2004-2005

ZÖLDFOK Rt.

Siófoki központi hulladékgazdálkodási telephely szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés
rekonstrukciója: tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés

2004-2006

ESAB Mór Kft.

Hegesztőelektróda gyártó üzem szennyvíz-előkezelő berendezés
-tanulmányterv készítés
- vízjogi létesítési engedélyezési és kivitelezési tervezése
- kivitelezése
- próbaüzem irányítása

2004

Rábamór Kft.

Rábamór Kft. szennyvíztisztító telep átalakítása ideiglenes üzemre

2004

kapacitás
m3/d

Baktay Ervin Gimnázium és Vízügyi Dunaharaszti szakképzési centrum rézére oktatási célú szennyvíztisztító modellberendezés
Szakközépiskola
tervezése, gyártása

2003-2004

DRV Zrt.

Somogyszob, szennyvíztisztító telep szakértői állapotfelmérése, rekonstrukciója

2003

DRV Zrt.

Nagyatádi szennyvíztisztító telep szakértői állapotfelmérése

2001-2002

DRV Zrt.

Siófoki szennyvíztisztító telep iszaprothasztó és gázvonal rekonstrukció során szakértői
közreműködés

400

22

1

Év

Partner

2001-2002

VITAMÓR Kft.

2001

ALCOA Európai
Keréktermékgyártó Kft.

2001

NATURTEX Kft.

Hódmezővásárhely-vajháti Tollfeldolgozó üzemi szennyvíztisztító berendezés üzemének
beállítása

2001

CAOLA ALFA Rt.

Albertfalva telephelyi szennyvíz-előkezelő berendezés bontási terveinek elkészítése

1998-2000

Balatonboglári Borgazdasági Rt.

Projekt neve
Móri gyümölcsfeldolgozó üzem szennyvíz-előkezelő berendezés
- építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése, engedélyeztetése
- próbaüzemének irányítása

kapacitás
m3/d
350

Keréktermékgyártó telephely szennyvíztisztítási lehetőségeinek kutatása

Balatonboglári borászati üzem szennyvíztisztításának
- tervezése
- kivitelezésének tervezői művezetése
- próbaüzemi irányítása

500

Albertfalvai gyárban kémiai és biológiai szennyvíz-előkezelő berendezés
- építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése
- kivitelezése során tervezői művezetés, próbaüzem irányításának

30

1997

CAOLA Rt.

1996

DRV Zrt.

1996

CAOLA Rt.

1996

Balatonboglári Borgazdasági Rt.

Balatonboglári borászati üzem szennyvíztisztítása - megvalósíthatósági tanulmány

1995

CAOLA Rt.

Zalaegerszegi fióktelep ipari hulladékvíz-kezelése: tervezés, próbaüzem irányítása

1994

Paksi Vízmű Kft.

Paks városi szennyvíztisztító telep bővítés, próbaüzemi dokumentáció elkészítése

1 800

1993

DRV Zrt.

Balatonakarattya szennyvíztisztító telep intenzifikálása, próbaüzem irányítása

5 400

A siófoki szennyvíztisztító telep III. ütem levegőztető rendszerének átalakítását követő
próbaüzem irányítása, üzemeltetési dokumentáció készítése
Zalaegerszegi fióktelepén
- ipari hulladékvíz-kezelő berendezés üzemének szakmai irányítása, tanácsadás
- hidrotechnológiai átvilágítás

12 500

500

3. KÖRNYEZETVÉDELEM
Év

Partner

Projekt neve

2007

Karád Község
Önkormányzata

Karád Község helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata

2006

Pannon-Perlit Kft

Perlit anyagú adszorbensek kísérleti gyártása, alkalmazás-technológiai szakértés

2004

Siófoki Rendőrkapitányság

2001-2015

Somogy-Modus Kft.

Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Karád, Visz községek folyékony és szilárd hulladéklerakó telepek
környezetvédelmi megbízottja

2001-2002

VITAMÓR Kft.

Móri Gyümölcsfeldolgozó üzem vonatkozásában környezetvédelmi megbízotti tevékenység végzése

2001

Somogy-Modus Kft.

2001

DRV Zrt.

A révfülöpi szennyvíztisztító telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati és teljesítményértékelési dokumentációjának elkészítése

1996

DRV Zrt.

A badacsonytomaji szennyvíztisztító telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

1996

DRV Zrt.

A tapolcai szennyvíztisztító telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

1996

DRV Zrt.

A badacsonyi szennyvíztisztító telep környezetvédelmi teljesítmény-értékelése

1996

DRV Zrt.

A szigligeti szennyvíztisztító telep környezetvédelmi teljesítmény-értékelése

1996

DRV Zrt.

A balatongyöröki szennyvíztisztító telep környezetvédelmi teljesítmény-értékelése

1996

DRV Zrt.

A révfülöpi szennyvíztisztító telep környezetvédelmi teljesítmény-értékelése

Siófoki bűnügyben kirendelt környezetvédelmi szakértés

Látrány, Somogybabod, Somogytúr, Karád, Visz községek folyékony és szilárd hulladéklerakóinak
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

