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Rendszerépítés, rendszerfejlesztés, tanácsadás az alábbi szakterületeken 

o Acélszerkezetek gyártása, szerelése; daru, híd és egyedi acélszerkezetek gyártása 

o Autóipari beszállító kutatás, mérnöki szolgáltatás és tanácsadás 

o Betegszállítás, rendezvények egészségügyi biztosítása 

o Bútortervezés és –gyártás 

o Dunaújvárosi Ipari Park és Inkubátorház üzemeltetése 

o Emelő-, anyagmozgató gépek gyártása, szerelése, telepítése és karbantartása. Acélszerkezetek 
gyártása és szerelése. 

o Építőipari és vízügyi létesítmények, gázközművek kivitelezése, hibaelhárítása 

o Építőipari generál kivitelezés 

o Festés és üvegezés, fémfelület kezelés, fém csomagolóanyag gyártás 

o Gépjárműjavítás, karbantartás. Karosszériajavítás és fényezés. Új és használt gépjármű 
értékesítés, alkatrész és tartozék kereskedelem. 

o Gépjárművek első forgalomba helyezése, eredetiség vizsgálata, időszakos műszaki vizsgálata.  
Gépjárműjavítás, karbantartás. Karosszériajavítás és fényezés. Új és használt gépjármű 
értékesítés, alkatrész és tartozék kereskedelem. 

o Gumiabroncs és felni tárolás, raktározás 

o Gumiabroncs kereskedelem, szerelés, javítás, kerékcsere 

o Gyár- és gépkarbantartás, ipari csőhálózat szerelés; acélszerkezet gyártás, -szerelés; irodabútor 
forgalmazás, üvegtermékek forgalmazása 

o Ipari automatizálási és elektrotechnikai rendszerek tervezése, kiépítése; karbantartási szolgáltatások 

o Ipari hő- és hangszigetelés és bádogos kivitelezés; hozzá szükséges acélszerkezet gyártása, 
szerelése; helyszíni munkavégzéshez állványépítés; lakó és nem lakó épületek építése; 
épületbádogos kivitelezés; szárazépítészeti munkák irányítása, kivitelezése 

o Ipari szerelvények kis- és nagykereskedelme, kivitelezés 

o Ipari szerelvények, acéláru kis- és nagykereskedelme 

o Iratkezelési szolgáltatások 

o Komplett épületgépészeti szerelés, kivitelezés 

o Kültéri és beltéri világítótestek, kovácsoltvas épületelemek gyártása 

o Magas-építőipari generálkivitelezői tevékenység 

o Növénytelepítés (füvesítés, erdőtelepítés), kertépítés, –gondozás, kerítésépítés. Élőhelyek 
rehabilitációja, kezelése. 

o Nyomdaipari tevékenység 

o Raklapgyártás és –kereskedelem 

o Tartó- és fémszerkezet gyártása, épület és ipari bádogozás, ipari hideg- meleg- és hangszigetelés 
és a hozzá tartozó szakipar festés-állványozás 

o Tüzihorganyzás, táblalemez gyártás, lemezalakítás 

o Tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, karbantartása és forgalmazása 

o Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

o Vibrációs felszültség mentesítés 
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Rendszer-felülvizsgálat (audit) az alábbi szakterületeken 

o Acéltermék feldolgozás és kereskedelem 

o Betegszállítás 

o Dokumentumkölcsönzés, olvasóterem használat, könyvtárközi kölcsönzés, kistérségi 
mozgókönyvtári ellátás 

o Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

o Energiainformációs rendszerek tervezése, fejlesztése, gyártása, telepítése. Rendszerfelügyelet és 
szerviz. 

o Építőipari és generál kivitelezés  

o Építőipari tervezés, tervezői művezetés 

o Épületgépészeti kivitelezés 

o Épülettisztítás, rovar- és rágcsálóirtás belső térben 

o Étel- és italkiszolgáló rendszerek, étel és ital automaták forgalmazása, telepítése, üzemeltetése. 
Ingatlanhasznosítás. 

o Fémipari egyedi alkatrészek gyártása 

o Fémmegmunkálás, fém- és érc-nagykereskedelem, minősített hegesztés EN ISO 3834-2 szerint 

o Fémszerkezet gyártása 

o Főiskolai oktatás, képzés 

o Gépjárműfenntartói tevékenység (gépjárműjavítás). Gépjárművek forgalomba helyezés előtti-, 
időszakos műszaki vizsgálata és környezetvédelmi felülvizsgálata. 

o Gumiabroncs és felni tárolás, raktározás, rakománykezelés 

o Hatósági és önkormányzati feladatok 

o Hitel ügyintézés és tanácsadás 

o Hulladékfeldolgozás 

o Ingatlankezelés, ingatlanközvetítés 

o Ipari folyamatirányító rendszerek tervezése és kivitelezése; ipari vízkezelők karbantartása (tiszta, 
szennyvíz, uszodatechnika); elektronikai eszközök, termékek kereskedelme 

o Irodatechnikai eszközök értékesítése, szervizelése, javítása 

o Iskolarendszerű és felnőttképzés, közösségi szolgáltatások nyújtása, valamint partneri igény- és 
elégedettségmérés 

o Italkiszolgáló rendszerek, étel- és ital-automaták forgalmazása, telepítése, fenntartása és 
karbantartása 

o Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás 

o Kohászati salakok feldolgozása, értékesítése. Acélhulladékok beszerzése és feldolgozása. 
Osztályos acéltermékek értékesítése. Veszélyes hulladékok kezelése, lerakással történő 
ártalmatlanítása. Vas(II)-szulfát értékesítése. 

o Lég- és klímatechnikai berendezések telepítése és szervizelése, kivitelezések megtervezése 

o Létesítmény-gazdálkodás és energiakereskedelem 

o Létesítmény-üzemeltetés, mosodai, takarítási, kertészeti és idegenforgalmi szolgáltatások 

o Logisztikai, raktározási, disztribúciós, vámügynökségi és vámképviseleti tevékenység 

o Magas-építőipari generálkivitelezői tevékenység 

o Mérési, adatgyűjtési és folyamatirányítási berendezések és rendszerek tervezési, kivitelezési, 
szerelési, karbantartási és javítási munkái 
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o Mérnöki tevékenység, tervezés és tanácsadás, fóliatasztatúra tervezés, műszer előlapok, címkék 
és egyéb elektromechanikus alkatrészek tervezése, a gyártás felügyelete 

o Minőségügyi szolgáltatások 

o Műanyagházas ventillátorgyártás, javítás; műanyag légtechnikai elemek gyártása   

o Műanyag-tervezés, gyártás, nyílászárók, télikertek tervezése és szerelése valamint 
szállítmányozás szervezése 

o Nagy- és kiskereskedelem 

o Női divat- és kötöttáru tervezése, gyártása, kereskedelme 

o Nyílászárók gyártása és beépítése 

o Nyolcosztályos általános iskolai képzés 

o Nyomdaipar 

o Oktatás, nevelés, szakképzés 

o Reklámkiadvány terjesztés, napilap- címzett- és egyéb kiadványterjesztés 

o Szakképző intézmények és munkaerő piaci szereplők számára iskolarendszerű szakmai 
középfokú oktatás, illetve iskolarendszeren kívüli képzés, valamint oktatás kiegészítő 
tevékenységek. 

o Számítástechnikai rendszerek és szoftverek tervezése, fejlesztése, berendezések és eszközök 
beszerzése, rendszerbe integrálása, helyszíni szerelése, üzembe helyezése és műszaki ellátása 

o Számítástechnikai szolgáltatások, info-kommunikációs rendszerek tervezése, fejlesztése és 
bevezetése 

o Személy- és vagyonvédelem 

o Szociális ellátás, időskorúak gondozása 

o Szoftver és hardver kereskedelem, rendszerintegráció, informatikai rendszerüzemeltetés, 
felügyelet, karbantartás, szerviz és szoftverfejlesztési szolgáltatások 

o Takarítás 

o Távközlési szolgáltatás, távközlési hálózatok építése, villanyszerelés, a tevékenységekkel 
kapcsolatos eszközök kereskedelme, tervezés és szakértés 

o Tengeri, folyami, vasúti és közúti szállítmányozási, valamint folyami kikötői és rakodási, 
raktározási szolgáltatás 

o Városüzemeltetési, foglalkoztatási és szociális feladatok ellátása  

o Villamos gépek és készülékek javítása, karbantartása 

o Villanyszerelés, egyéb befejező építkezés, karbantartás 
 
 
 
 

Részletes referencia l ista igényét jelezze irodánknak!  


