
 

TECHNI-TONN Kft. 
Cím: 3561 Felsőzsolca, Bódva út 7. 
E-mail: info@fuggetlenmernok.hu 
Tel/Fax: +36-46-324-517 

„Gönc Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje, 
azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026” projekt 
megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri 
tevékenység 

                    

1/3 

 
 

CÉGISMERTETŐ 
 

Cégünk a TECHNI-TONN Kft. 1996-ban alakult teljes egészében magyar tulajdonú vállalkozásként. 
Székhelyünk Budapesten, telephelyünk pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye kereskedelmi és 

közlekedési központjában Felsőzsolcán található. 
„Gönc Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje, azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026” 

projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátásának ideje alatt 
irodát üzemeltetünk Gönc községben is ahol 1 fő szakképzett asszisztens, valamint ME-KÉ, ME-ÉG-I, 

ME- É-I jogosultságú műszaki ellenőrök állnak rendelkezésre a projekt sikeres lebonyolítása érdekében. 
 

Szakterületeink, jogosultságaink – mérnöki feladatok területén: 
 

1. FIDIC Mérnöki - Műszaki ellenőri tevékenység: 
 Szennyvíz, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, 
 ivó-, és ipari vízellátás, víztisztítás, 
 út-, és hídépítés, felújítás, terek, parkok kialakítása, 
 magasépítés (iskolák, intézmények, lakóépületek, ipari létesítmények). 

2. Közbeszerzés lebonyolítás, beruházás tervezés, szakértői szolgáltatás. 
3. Építési beruházások lebonyolítása, műszaki vezetése. 
4. Tervezés, tervezői művezetés. 

 
Szakterületeink, jogosultságaink – építés-kivitelezés területén: 

 
 Hídépítés- felújítás (sóvédelem, korrózióvédelem, állványozás) 
 Útépítés- felújítás 
 Magasépítés (iskolák, intézmények, lakóépületek, ipari létesítmények) 

 
A felsorolt szakmai körben MŰSZAKI ELLENŐRI, TERVEZŐI ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI 

jogosítványokkal is rendelkezünk! 
 

CÉGÜNK hatékony partner a felsorolt területeken! 
Tevékenységünket nagyfokú mobilitás jellemzi, működésünk biztonságát munkatársaink szakmai 

tapasztalata, az ISO 9001 minőségirányítási rendszer működtetése és széleskörű felelősségbiztosítás 
garantálja!  

 
Kérjük, tekintse meg fontosabb referenciáink listáját mellékletünkben! 

 
 
 

Budapest, 2013. március 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
                        Puskás Beáta      Fehér Tibor 
                         Irodavezető                     Ügyvezető 
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Jelentősebb referencia munkáink 
 
 

Vízépítés, szennyvízelvezetés, csatornázás: 
 

 TiszaSzolg2004 Kft. - A tiszaújvárosi vízbázis biztonságba helyezésének munkálatai – építés-
kivitelezés, 

 Tomor község árvízvédelmi fejlesztése – tervezés, 
 Écs és térsége szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése, azonosító szám: KEOP-

1.2.0/B/10-2010-0063 projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri 
tevékenység ellátása – FIDIC mérnöki feladatok, műszaki ellenőrzés, 

 Hidasnémeti, Tornyosnémeti és Hernádszurdok községek szennyvízelvezetésének és 
szennyvíztisztító-telepének kiépítése, azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-002 projekt 
megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása - FIDIC mérnöki 
feladatok, műszaki ellenőrzés, 

 Hajdúdorog sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - műszaki ellenőrzés, 
 Hosszúpályi sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - műszaki ellenőrzés, 
 Gyula, Elek-Dél üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata - műszaki ellenőrzés, 
 Ricse sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - műszaki ellenőrzés 
 Tornaszentandrás település szennyvízkezelésének közbeszerzés lebonyolítása - műszaki 

ellenőrzés, 
 Szuhafő település szennyvízkezelésének közbeszerzés lebonyolítása - műszaki ellenőrzés, 
 Sz.-Sz.-B. megyei Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer létrehozását és hatékony 

üzemeltetését célzó program I. ütem - FIDIC mérnök, műszaki ellenőr, 
 SHELL GÁZ HUNGARY Rt. Székesfehérvár – átfolyásmérő, töltőüzem, lefejtő berendezés, 

tanulmánytervek, kiviteli tervek készítése, műszaki ellenőrzés, 
 FŐBER Rt. – MOL Dunai Finomítójában szennyvízkezelő rendszer – műszaki ellenőri és projekt 

menedzsmenti feladatok végzése, 
 MÁD OIL Kft. – Mádi telephely műszaki tervezés, tanácsadás, 
 AES Tisza Erőmű Kft. – Tiszaújváros, tanulmánykészítés, szaktanácsadás. 

 
 

Út–, és hídépítés, terek, parkok: 
 

 Érmihályfalva (Valea Lui Mihai) szennyvíztelep bekötőút útalap építése – építés-kivitelezés, 
 Alacska bekötőút korszerűsítés – műszaki ellenőrzés, 
 Kisgyőr község hídépítési, útépítési, csapadékvíz elvezetési feladatok – műszaki ellenőri 

tevékenység, 
 Hernádkak mezőgazdasági út építés – műszaki ellenőrzés, 
 Dunaújváros közút-helyreállítási feladatok – szakértői tevékenység, 
 Taktaharkány bel- és külterületi utak felújítása – műszaki ellenőrzés, 
 Emőd város útépítési, csapadékvíz elvezetési feladatok – műszaki ellenőri tevékenység, 
 Tibolddaróc – Sály közötti útszakasz – műszaki szakértői feladatok, 
 Felsőzsolca Hősök tere és környéke rekonstrukciója – műszaki ellenőrzés, 
 Gesztely faluképének kialakítása – műszaki ellenőrzés, 
 Sajólád Európai Uniós Emlékhely és Emlékpark kialakítása – műszaki ellenőrzés, 
 Margit híd ÉPÍTÉSZETI ELEMEK-I. (gyalogos korlátok, kerékpáros korlátok, díszpárkányok, 

külső nyílászárók) műszaki vezetési és lakatosszerkezetek gyártmánytervezési munkái – műszaki 
vezetés, tervezés, 

 VEGYÉPSZER Zrt. – Szatmárnémeti Golescu-Híd állványozás, betonfelület javítás, bevonatok, 
korrózióvédelem, 

 MAHÍD 2000 Zrt. - M7-es autópálya hídszerkezetek állványozás, sóvédelem, korrózióvédelem, 
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 MAHÍD 2000 Zrt. – M3-as, M30-as autópálya hídszerkezetek, állványozás, sóvédelem, 
korrózióvédelem, 

 MAHÍD 2000 Zrt. – Tiszpalkonya, Oszlár elkerülő út csatorna-hidak szerkezet építés, 
korrózióvédelem. 

 
 

Magasépítés: 
 

 Prügy Művelődési Ház kiviteli tervdokumentáció készítés – tervezés,  
 Miskolc-Lillafüred Erzsébet Sétányon létesítendő bobpálya pályázati tervdokumentáció készítés -

tervezés, 
 Borsodnádasd Város Művelődési ház átalakítása és bővítése tárgyában – kiviteli 

tervdokumentáció elkészítése, tender tervdokumentáció átdolgozása – tervezés, 
 Felsőzsolca Ipari Park területén létesítendő Inkubátorház komplett építési tervdokumentáció 

készítés - tervezés, 
 Térségi tanácsadó iroda Kácson c. projekt építés-kivitelezési munkái - felelős műszaki vezetői 

feladatok, 
 Bodrogkisfalud 422 hrszú ingatlan, beépítetlen területen rekreációs és turisztikai központ 

vendégház megépítése - felelős műszaki vezetői feladatok, 
 ARCADOM Rt. Budapest a Duna-Pest Rezidenciák külső acélszerkezet kivitelezés – műszaki 

vezetés, 
 METRO áruház Miskolc bővítési feladatok lebonyolítása, 
 Mucsony – Kalász László Általános Iskola felújítás – műszaki vezetés, 
 Mucsony Nagyközségi Önkormányzat szolgálati lakás átalakítás – lebonyolítói feladatok, 
 Onga község oktatási intézmények – fejlesztési, tanácsadói tevékenység, 
 Narivo Kft. Muhi Takarmánykeverő Üzem – felelős műszaki vezetői feladatok, 
 Soltész Pincészet – Szegi – Borfeldolgozó üzem – műszaki ellenőri tevékenység, 
 IPR Vámosgyörk Tároló Rt. tanulmányterv készítés, irodaépület átalakítás, felújítás, 
 IPARTERV Rt.- Belügyminisztérium Mérleg úti székház műszaki tervezés, tanácsadás, 
 VOLÁNBUSZ Rt. – Budapest, Hőközpont kialakítás. 


