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KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSADÁS ÜZLETÁG 

Az üzletág a korábban szintén ezen a területen tevékenykedő jogelőd Enviroinvest Kft.-t is számítva 20 éves 

gyakorlattal dicsekedhet. Pécsi irodánkban dolgozó mérnökeink magasan képzett, gyakorlott szakemberek, 

szakmai jogosítványaik a környezetvédelem széles területének egészét lefedik. A feladatok megoldására a 

probléma jellegétől, bonyolultságától függő összetételű, projekt-orientált csoportokat szervezünk, ami lehetővé 

teszi, hogy teljeskörű lebonyolítást is vállaljunk a tanácsadástól a tervezésen, a kivitelezésen át az üzemeltetésig, 

illetve akár a tevékenység felhagyásáig Magyarország teljes területén, illetve külföldön is. 

A legfontosabb területek, ahol az Enviroinvest Zrt. az Önök segítségére lehet: 

• beruházások környezetvédelmi engedélyezése (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, egységes 

környezethasználati engedély /IPPC/), környezetvédelmi felülvizsgálat (teljes körű, részleges), 

környezetvédelmi teljesítményértékelés, audit (ISO 14001 is) elvégzése; 

• környezetvédelmi tervfejezet építésügyi hatósági engedélyezéshez, telepengedélyezéshez; 

• környezetvédelmi programok összeállítása és felülvizsgálata, üzemi kárlehárítási tervek készítése, 

felülvizsgálata; 

• szennyezett területek vizsgálatai (felderítő- és részletes tényfeltárás, beavatkozási terv készítése), 

szennyeződések felszámolása (kármentesítés); 

• monitoring feladatok (tervezés, vízjogi létesítési- és üzemeltetési engedélyezés lebonyolítása, kialakítás, 

üzemeltetés – mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, adatszolgáltatás, jelentés készítése); 

• szennyvízkezelés, csapadékvíz-elvezetés (tervezés, vízjogi engedélyezések lebonyolítása, kivitelezés); 

• levegőtisztaság-védelmi feladatok (emisszió- és immissziómérés, légszennyező források 

hatásterületének számítása, az okozott terhelés értékelése, pont- és diffúz források engedélyezése); 

• hulladékgazdálkodás tervezési feladatai (hulladék mintavétel, vizsgálatok, hulladékgazdálkodási 

engedély kérelmek, hulladékgazdálkodási tervek készítése és felülvizsgálata, rekultivációs tervek 

összeállítása, hulladékszegény technológiák kidolgozása); 

• zaj- és rezgésvédelmi feladatok (helyszíni zajmérés, zajforrások hatásterületének meghatározása, 

engedélyezéshez szükséges zajvédelmi tervfejezet, valamint a zajkibocsátási határérték kérelmek 

összeállítása); 

• környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása (környezetvédelmi tanácsadás, kapcsolattartás a 

környezetvédelmi, vízvédelmi és vízügyi hatóságokkal, vízügyi igazgatóságokkal, megbízói 

érdekképviselet); 

• adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (KAR, LAL, LM, HIR, FAVI-ENG, FAVI-MIR, FAVI-

KÁRINFO, VAL, VÉL adatszolgáltatás végzése); 

• közbeszerzési tanácsadás (környezetvédelmi szakmai előkészítés, ajánlat szakmai részének 

összeállítása; felhívás, hirdetmény, dokumentáció összeállítása); 

• megvalósíthatósági tanulmányok, költség-haszon elemzések (CBA) készítése; pályázati lehetőségek 

felmérése, ötlet kidolgozása, kiviteli tervek, kapcsolódó engedélyek beszerzése. 

További információkat, elérhetőségeket a www.enviroinvest.hu weboldalon talál. 

Rossmann Zoltán környezetvédelmi igazgató; mobil: +36-30-870-9907 

Az ENVIROINVEST Zrt. minden munkatársa legjobb tudásával arra törekszik, hogy szolgáltatásunk 

minden területén üzleti partnereink megelégedésére a számukra legoptimálisabb megoldást tudjuk 

nyújtani. 


