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vízgazdálkodási

és

környezetvédelmi tervezői, tanácsadói szolgáltatásai
A VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. - továbbiakban: VIDRA Kft. - fő profiljához, a
környezeti károk felszámolásához kötődően az alábbi kiegészítő vízgazdálkodási és
környezetvédelmi szolgáltatásokkal áll megrendelői rendelkezésére:
o környezetvédelmi és vízgazdálkodási tervezés és tanácsadás
- környezeti hatásvizsgálat
- építési és vízjogi engedélyezési tervek készítése (mélyépítés, környezetvédelem)
- környezetvédelmi felülvizsgálat
- hulladékgazdálkodási tervek készítése
- szikkasztás, szennyezőanyag elhelyezés engedélyeztetése
- önellenőrzési, monitoring és vízminőségi kárelhárítási tervek készítése
- környezetvédelmi, víz- és környezetgazdálkodási tanácsadás
- létesítmények bontási munkálatainak környezetvédelmi felügyelete
- tájrendezési tervkészítés
o akkreditált mintavétel és monitoring
- kármentesítési monitoring
- feltáró és ellenőrző mintavételek
- komplex környezeti monitoring elvégzése
o rekultiváció és tájrendezés
- felszín feletti és alatti - tárolók és kiszolgáló létesítmények elbontása
- felhagyott bányák rekultivációja és tájrendezés
- vízépítési műtárgyak kivitelezése, vízpartok rendezése, védelmi terület kialakítása

Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

II.

3. oldal

Környezetvédelmi és vízgazdálkodási tanácsadás és tervezés
A VIDRA Kft. az ipari, mezőgazdasági és egyéb gazdálkodási tevékenységek és
létesítmények teljes életciklusát lefedő szakértői és tervezési szolgáltatásokkal áll
megrendelői rendelkezésére:
- Környezeti hatásvizsgálat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szerinti
környezetvédelmi engedély megszerzéséhez szükséges.
A hatásvizsgálat során a VIDRA Kft. megvizsgálja és értékeli a tervezett beruházás,
bővítés, vagy éppen tevékenység megszüntetésének kibocsátásait és a környezeti
elemekre gyakorolt várható hatásait.
- Építési és vízjogi engedélyezési tervek készítése
Építmények, vízi létesítmények (kutak, felszíni vízkivételi művek; víz és
szennyvíztisztítók, szállító és tároló létesítmények, felszíni és felszín alatti
vízrendezési munkák és létesítmények) csak építési engedély - 45/1997. (XII. 29.)
KTM rendelet - illetve vízjogi létesítési engedély - 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
- birtokában kivitelezhetők. A VIDRA Kft. teljes körű ügyintézést nyújt a szükséges
engedélyek megszerzésében.
- Környezetvédelmi felülvizsgálat már megkezdett és környezeti hatásvizsgálat
köteles tevékenységek esetében - 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet - szerint.
- Hulladékgazdálkodási tervkészítés a 126/2003 (VIII. 15.) Kormányrendelet szerint.
- Szikkasztás, szennyezőanyag elhelyezés engedélyeztetése a 219/2004. (VII. 21.)
Kormányrendeletben előírtak szerint.
- Önellenőrzési, monitoring és vízminőségi kárelhárítási tervek készítése
A VIDRA Kft. teljes körű ügyintézést nyújt a szükséges tervek (pl.: 204/2001. (X.
26.) Kormányrendeletben meghatározott önellenőrzési tervek, 21/1999. (VII. 22.)
KHVM-KöM együttes rendelet szerinti üzemi vízminőségi kárelhárítási tervek, a
28/2004 (XII. 25) KvVM rendelet szerinti szennyvíz kibocsátási határérték kérelmek
elkészítésében.
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- Környezetvédelmi, víz- és környezetgazdálkodási (hulladék és kibocsátáscsökkentés) tanácsadás, ISO 14001 rendszer kiépítés
A

VIDRA

Kft.

tanácsadói

közreműködéssel

segíti

partnereit

hogy

a

környezetvédelem, víz- és környezetgazdálkodás időszerű kérdéseire, a jogszabályok
változásaira és a kibocsátási határértékek szigorodására időben felkészüljenek.
- Létesítmények bontási munkálatainak környezetvédelmi felügyelete
A VIDRA Kft. elvégzi az általa - vagy más társaság által - elbontott létesítmények
visszamaradó szennyezettségének vizsgálat. A társaság mintavételre vonatkozó
akkreditációval rendelkezik, amely mintákat akkreditált laboratórium 48 órán belül
megvizsgálja. Talajcsere esetén a szennyezett talaj kitermelési munkálatokat
irányítja.
A VIDRA Kft. szakértői felügyelik a teljes bontási folyamatot, mindaddig, amíg a
vett minták szennyezettsége kisebb nem lesz a vonatkozó - 10/2000. (VI. 2.) KöMEüM-FVM-KHVM

együttes

rendelet

-

vagy

hatósági

határozatban

előírt

határértéknél.
A VIDRA Kft. gondoskodik a kitermelt és cserére kerülő szennyezett talajok, mint
veszélyes hulladékok adminisztrációs feladatainak ellátásáról.
A munkálatok során a VIDRA Kft. folyamatos kapcsolatot tart az érintett
környezetvédelmi hatóságokkal. A munkálatok befejeztével a VIDRA Kft.
összeállítja a szükséges záródokumentációt is.
- Tájrendezési tervkészítés a 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint.
A VIDRA Kft. szakértői és tervezői rendelkeznek a Magyar Mérnöki Kamara, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott - 16 területre - vonatkozó
tervezői engedélyekkel illetve szakértői jogosultságokkal. A társaság fennállása óta
épített tudásbázisa és az ország valamennyi környezetvédelmi hatóságával folytatott
napi munkakapcsolat garanciát jelent a készített tervek megfelelőségére.
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III. Mintavétel és környezeti monitoring
A VIDRA Kft. tervezési irodájának szakmai irányítása mellett működik a társaság
mintavételi és monitoring csoportja. Tevékenységei:
- a VIDRA Kft., vagy más társaságok által végzett kármentesítési projektekben
rendszeres mérések, talaj és talajvíz mintavételek (kármentesítési monitoring)
- ingatlanok bontásához, földterület adás-vételéhez kapcsolódó feltáró mintavételek
- helyszíni geodéziai, hidrogeológiai mérések
- szennyezett talaj kitermelés szakmai felügyelete, ellenőrző mintavételek
- komplex környezeti monitoring elvégzése (talaj, talajvíz, zaj, levegő, növény
vizsgálatok, állatvilág megfigyelése)
A helyszíni mérésekhez, mintavételekhez kettő, jól felszerelt mintavevő jármű áll
rendelkezésre. A személyzet többéves tapasztalattal rendelkezik, az újabb mintavételi
technikák elsajátításához rendszeres képzésben részesül. A VIDRA Kft. mintavételi
tevékenysége a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált (regisztrációs szám:
NAT-1-1016/2006).
A mintavételeket a VIDRA Kft. akkreditált vizsgálólaboratóriumokkal együttműködve
hajtja végre. Az eredményeket a VIDRA Kft. biztosítja megrendelői részére.

IV. Rekultiváció és tájrendezés
A VIDRA Kft. szakértelme kiterjed a mezőgazdasági és ipari, valamint egyéb
környezethasználattal,

néha

rombolással

járó

tevékenységek

megszüntetésével

hátrahagyott területek rekultivációjára is.
A VIDRA Kft. által nyújtott rekultiváció és tájrendezés magában foglalja az adott
létesítmény elbontásához, a térség és tájrész eredeti, vagy rendezési tervekben
megkívánt állapotra való visszaállításához szükséges környezetvédelmi, vízügyi,
építésügyi tervezési és engedélyezési eljárások intézését és a hatósági állásfoglalások,
a vonatkozó jogszabályok és biztonságtechnikai előírások szerinti helyszíni kivitelezési
munkák teljes körű elvégzését.
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A VIDRA Kft. háttere és elkötelezettsége
A VIDRA Kft. a környezetvédelmi szolgáltató szektor egyik meghatározó társasága,
partnerkapcsolatai, gazdasági és adminisztrációs háttere korrekt. Főbb megrendelői az
ország jelentősebb környezetvédelmi programjait levezető szervezetek - Honvédelmi
Minisztérium, Földművelődési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, valamint számos települési önkormányzat - és társaságok,
például a MOL Rt., a MÁV Rt., MVM Rt., AUDI Motor Hungária Kft., ELMŰ Rt.
és az E.ON Hungária Rt. érdekkörébe tartozó áramszolgáltatók, az ÁPV Rt., stb.
A VIDRA Kft. megalakulása óta felhalmozott ismeretei, szakmai tapasztalatai,
engedélyei, minősítései (ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, NATO és mintavételi
akkreditáció) és a környezetvédelem szakmai szervezeteiben betöltött szerepe alapján
megalapozottan vállalkozik az ismertetett vízgazdálkodási és környezetvédelmi
tervezési

szolgáltatások

témakörén

kívül

komplett

környezeti

kárelhárítási

programok, azbesztmentesítések, ipari víztisztítási és vízkezelési, valamint
víztelenítési és szigetelési feladatok ellátására. Jelen ismertetőben nem részletezett
szolgáltatások bemutatói a társaság honlapján (www.vidra.hu) elérhetők.
A bemutatott programokkal és a társaság komplex környezetvédelmi szolgáltatásaival
kapcsolatban a VIDRA Kft. szakemberei készséggel állnak megrendelői részére.
Bízza a VIDRA Kft-re környezetvédelmi feladatainak megoldását!

