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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kérem, engedje meg, hogy ezúton mutassuk be Önnek cégünket, amely 15 éves működése során
Magyarország egyik jelentős környezetvédelmi szolgáltatójává vált. Az Enviroinvest
Környezetvédelmi és Biotechnológiai Zrt. Tevékenységeinek bemutatásán keresztül ajánljuk fel az
Ön részére is a Partnereink által már megszokott magas színvonalú szolgáltatásainkat, melyekhez a
jogszabályok által előírt engedélyekkel és feljogosításokkal kivétel nélkül rendelkezünk.
Az Enviroinvest Zrt. üzletágai:
teljes körű környezetvédelmi tanácsadás, kivitelezés;
elektronikai hulladék begyűjtés, hasznosítás;
CO2 kvóta kereskedelem;
biotechnológiai kutatás, szolgáltatás.
A környezetvédelmi tanácsadás üzletág az alábbi szolgáltatásokat ajánlja az Ön figyelmébe:
beruházások környezetvédelmi engedélyeztetése (előzetes vizsgálatok,
hatásvizsgálatok, egységes környezethasználati (IPPC-) engedélyezés);

környezeti

környezetvédelmi felülvizsgálatok (teljes körű, illetve részleges), auditok elvégzése;
építési tervdokumentáció környezetvédelmi tervfejezet elkészítése
szennyezett területek vizsgálatai (felderítő és részletes
tervkészítése), szennyeződések felszámolása (kármentesítés);

tényfeltárás,

beavatkozási

monitoring feladatok (tervezés, vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyeztetés, kialakítás,
üzemeltetés – mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok, adatszolgáltatás);
szennyvízkezelés, ártalmatlanítás (tervezés, vízjogi engedélyeztetés, kivitelezés);
levegőtisztaság-védelmi feladatok (emisszió- és immissziómérés, szennyező források
hatásterületének számítása, az okozott terhelés értékelése, engedélyeztetés);
hulladékgazdálkodás tervezési feladatai (hulladék mintavétel, vizsgálatok, hulladékkezelési
engedélyeztetés, hulladékgazdálkodási tervek készítése és felülvizsgálata, rekultivációs
tervek összeállítása);
zaj- és rezgésvédelmi beruházások (helyszíni zajmérés, zajforrások hatásterületének
meghatározása, engedélyeztetés, zajkibocsátási határérték kérelmek összeállítása);
környezetvédelmi
megbízotti
feladatok
ellátása
(környezetvédelmi
kapcsolattartás a zöldhatósággal, megbízói érdekképviselet);

tanácsadás,

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése (KAR, LAL, LM, HIR, FAVI-ENG, FAVI-MIR,
FAVI-KÁRINFO, VAL, VÉL);
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.
Részletesebb információ környezetvédelmi üzletágunkról honlapunkon érhető el. Itt megtekintheti
tevékenységeinket, referenciánkat, továbbá lehetősége nyílik feliratkozni hírlevelünkre. Javasoljuk,
hogy az Önök számára legmegfelelőbb szolgáltatás kiválasztása érdekében a környezetvédelmi
feladatok elvégzésére más cégek mellett az Enviroinvest Zrt-től is kérjen árajánlatot.
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Az elektronikai hulladék hasznosítási üzletág rövid határidővel vállalja az alábbi szolgáltatások
elvégzését:
lakossági elektronikai hulladék gyűjtés megszervezése, kivitelezése;
termelőktől (intézmények, cégek) elektronikai hulladék átvétel és szállítás térítésmentesen,
nagyobb mennyiség (500 kg felett) esetén átvételi díjat fizetünk;
igazolás – az átvett mennyiségről, a hasznosítás várható arányáról – megküldése az átadó
részére az elektronikai hulladék elszállítását, kezelését követően;
elektronikai hulladékkezelés tárgyában tanácsadás.
További információk az Enviroinvest Zrt. elektronikai hasznosítási üzletágáról elérhetőek
honlapunkon, ahol az üzletág tevékenységéről részletes leírás áll rendelkezésre, valamint az
érdeklődők feliratkozhatnak a hírlevelünkre. Elektronikai hulladék hasznosítási feladatok elvégzésére
a megfelelő szolgáltatás kiválasztásához feltétlenül kérjen árajánlatot az Enviroinvest Zrt-től is.
A CO2 kvóta kereskedelmi üzletág az alábbi szolgáltatásokat ajánlja figyelmébe:
projekt kidolgozása hévízkút kísérőgázának és depóniagáz hasznosítására (metángáz
hasznosítás);
a projekt működtetése, a résztvevő szervezetek tevékenységének összehangolása;
a projekt tevékenység során megtermelt kibocsátás csökkentési egységek értékesítése.
A CO2 kvóta kereskedelmi üzletágról bővebb információ érhető el honlapunkon, ahol megtalálható
tevékenységeinknek részletes leírása. Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.
A biotechnológiai üzletág vállalja különböző kórokozó mikroorganizmusok molekuláris genetikai
alapú kimutatását fürdőkben, vízművekben, szennyvíztisztítókban, élelmiszerekben, és minden olyan
mintában, ahol e mikroorganizmusok előfordulhatnak. Az általunk kínált szolgáltatás előnye, hogy
rendkívül kis mennyiségű mikroorganizmust is ki tudunk mutatni, akár 6 óra alatt. Ezenkívül vállaljuk
ismeretlen kórokozó kimutatását és genetikai alapú azonosítását, továbbá tűzelhalás ellenes szerünk
kereskedelmét is megkezdtük.
A biotechnológiai üzletágról további információt kaphat honlapunkon, ahol tevékenységeink részletes
leírása megtalálható. Kérdés esetén kérjük, szíveskedjék felvenni velünk a kapcsolatot.
Bízunk abban, hogy környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási és biotechnológiai feladatainak
megoldása kapcsán cégünk felé megkereséssel fog a jövőben élni. Várjuk megtisztelő ajánlatkérését!
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