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Közreműködésünkkel valósult meg többek között:

A VIV CSOPORT

■■

Bicskei Egészségügyi Központ bővítése

■■

a váci Jávorszky Ödön Kórház, nyíregyházi Jósa András Kórház,
miskolci Borsod –Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház, budapesti MH Egészségügyi Központ

■■

vegyipari és gyógyszeripari létesítmények részegységei, üzemei

■■

magyarországi petrolkémiai létesítmények
rekonstrukciója, bővítése, valamint kiépítése

■■

a budapesti Papp László Sportaréna

■■

bevásárlóközpontok, mint a Mammut és az Aréna Pláza Budapesten

A VIV Csoport 1996-tól megújult formában folytatott kivitelezői
tevékenysége során részt vesz:

■■

a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és
Információs Központja

nagyvárosi tömegközlekedési hálózatok – elsősorban villamos,
trolibusz, metró – energiaellátási, egyéb elektromos
rendszereinek

■■

a veszprémi és miskolci egyetemek kollégiumai

■■

A Kodály Konferencia és Koncert Központ Pécs városában

A VIV Csoport az 1963-ban alapított VIV Villanyszerelőipari Vállalat
tevékenységének és szakmai színvonalának megújult formában való
folytatójaként végzi építőipari és energetikai feladatok, projektek
megvalósítását, amelynek eredményét Megrendelőink számára biztos gazdasági háttér, évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkező
munkatársak, rugalmas szervezeti felépítés és teljes körű minőségbiztosítási rendszer garantálja.
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■■

■■

polgári és katonai repülőterek navigációs, energiaellátási és világítási hálózatainak

■■

a legkülönbözőbb ipari létesítmények

■■

áramszolgáltatói hálózat fejlesztések

■■

és egyéb speciális felkészültséget és
tapasztalatokat igénylő feladatok

megvalósításában.

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Budapest

Gyártási szolgáltatásaink hátterét korszerű
gyártóüzemünk négy önálló üzletága biztosítja:
■■

villamos berendezés gyártás

■■

kábelkonfekcionálás

■■

lemez- és fémszerkezet gyártás

■■

felületkezelés

The VIV Group

Die VIV-Gruppe

As a successor to VIV Villanyszerelőipari Vállalat (VIV Electrical Industry
Enterprise), founded in 1963, the VIV Group continues the Company’s
activity and qualified professional standard in a modern form, performing tasks and projects in the construction industry and in energetics.
Our customers’ success is guaranteed by a sound financial background,
experienced and qualified employees have decades of experience in
their profession, a flexible organisation and a comprehensive quality
management system.

Als Betreiber der 1963 gegründeten VIV Villanyszerelőipari Vállalat
(Elektroindustrieunternehmen) führt die VIV-Gruppe deren Tätigkeit
und fachlichen Standard in einer neuen Form fort und sichert die Umsetzung der Aufgaben und Projekte in der Bauindustrie und Energetik.
Der Erfolg unserer Auftraggeber wird durch einen sicheren wirtschaftlichen Hintergrund, Mitarbeiter mit jahrzehntelanger Erfahrung, eine
flexibel aufgebaute Organisation und ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem garantiert.

Since 1996, the restructured VIV Group has taken part – within
the framework of its modernised contractor activity – in the
following projects:

Seit 1996 hat sich die VIV-Gruppe unter der neuen Führung im
Rahmen ihrer Bautätigkeit an folgenden Projekten beteiligt:
■■

an der Stromversorgung sowie weiteren elektrischen Systemen 		
der großstädtischen Netze für öffentliche Verkehrsmittel; in
erster Linie für Straßenbahnen, Oberleitungsbussen,
Untergrundbahnen

■■

electricity supply and other electrical systems of the metropolitan
public transport networks, especially for tramways, electric buses 		
and underground train networks

■■

navigation, power supply and lighting systems of civilian and 		
military airports

■■

an den Navigations-, Stromversorgungs- und Beleuchtungsnetzen
von Zivil- und Militärflughäfen

■■

various industry projects

■■

an unterschiedlichsten Industrieprojekten

■■

development of power supply networks and

■■

an der Entwicklung von Stromversorgungsnetzen und

■■

implementation of other tasks requiring special qualification
and experience

■■

an der Umsetzung weiterer Aufgaben, die besondere
Qualifikationen und Erfahrungen voraussetzen

Thanks to our contribution, the following projects were
implemented among many others:

Unter anderen wurden durch unser Mitwirken folgende
Projekte realisiert:

■■

expansion of the Health Centre in Bicske

■■

Erweiterung des Gesundheitszentrums in Bicske

■■

reconstruction, enlargement and expansion of the Jávorszky 		
Ödön Hospital in Vác, of the Jósa András Hospital in Nyíregyháza,
of the Borsod Abaúj Zemplén County and University Hospital in 		
Miskolc, of the MH Health Centre in Budapest

■■

des Jávorszky-Ödön-Krankenhauses in Vác, des Jósa-AndrásKrankenhauses in Nyíregyháza, des Kreis- und Universitätskrankenhauses des Komitats Borsod-Abaúj-Zemplén in Miskolc, 		
des MH-Gesundheitszentrums in Budapest

■■

units and plants of manufacturersin the chemical and
pharmaceutical industry

■■

Abteilungen und Werke von Einrichtungen der chemischen
und pharmazeutischen Industrie

■■

reconstruction, expansion and construction of Hungarian
petrochemistry facilities

■■

Wiederaufbau, Erweiterung beziehungsweise Ausbau die
Einrichtungen der ungarischen Petrochemie

■■

Papp László Sports Arena in Budapest

■■

Papp-László-Sportarena in Budapest

■■

shopping centres, e.g. Mammut and Arena Plaza in Budapest

■■

■■

Studies and Information Centre of the József Attila University
in Szeged

Einkaufszentren, wie zum Beispiel Mammut und Arena Plaza
in Budapest

■■

Studien- und Informationszentrum der József-Attila-Universität
in Szeged

■■

Studentenwohnheime der Universitäten in Veszprém und Miskolc

■■

Kodály Konferenz- und Konzertzentrum der Stadt Pécs

■■

university student hostels in Veszprém and Miskolc

■■

the Kodály Conference and Concert Center of the town of Pécs

The basis of our manufacturing services is provided by four independent business branches of our modern production plant:
■■

manufacturing of electrical installations

■■

manufacturing of cables

■■

manufacturing of sheet metal and of metal structures

■■

surface treatment operations

Die Basis unserer Produktionsdienstleistungen wird von vier
unabhängigen Geschäftszweigen unseres modernen Fertigungswerkes gesichert:
■■

Herstellung von Elektroinstallationen

■■

Kabelherstellung

■■

Blech- und Metallstrukturenherstellung

■■

Oberflächenbehandlung
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OTP irodaház, Miskolc
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Papp László Sportaréna, Budapest

Bicskei Egészségügyi Központ, tisztatér

Porfestő, Bicske

TEVÉKENYSÉGEK
Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban az ipar, energetika és épületinstalláció területén vállaljuk
■■

fővállalkozási

■■

generál kivitelezési

■■

kivitelezési

■■

tervezési

■■

gyártási

■■

karbantartási

feladatok és projektek megvalósítását, megfelelve a hazai és külföldi
vevőink által mindenkor elvárt minőségi színvonalnak.

Pécs- Pogány Repülőtér, utasforgalmi épület
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Vitális Lakópark, Herceghalom

FIELDS OF ACTIVITY

TÄTIGKEITSBEREICHE

In Hungary and in member states of
the European Union, we undertake
tasks and projects in the fields of industry, energetics and building installation in functions as a

Wir übernehmen in Ungarn und in den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Aufgaben und Projekte im Bereich Industrie, Energie und Bauinstallation. Wir
agieren als

■■

General entrepreneur

■■

Generalunternehmer

■■

General contractor

■■

Generalausführer

■■

Contractor

■■

Projektingenieure

■■

Project designer

■■

Hersteller

■■

Manufacturer

■■

Wartungsdienstleister

■■

Maintenance specialist

indem wir dem von unseren in- und ausländischen Kunden stets erwarteten Qualitätsniveau gerecht werden.

always meeting the quality requirements of our Hungarian and foreign
customers.

MINŐSÉGPOLITIKA
A VIV csoport vezetése egységes minőség politika bevezetésével hatékony minőségirányítási rendszert működtet, amelynek részeként
naprakész tudással rendelkező munkatársaink szakmailag megalapozott munkájukkal valamint javaslataikkal segítik elő – megrendelőink részére – a magas színvonalú szolgáltatás biztosítását, annak
folyamatos megújulását.
Vállalkozói elkötelezettségünk, hogy megrendelőink igényeinek
megfelelő egyenletes és magas minőségű szolgáltatást biztosítsunk
élenjáró, hatékony és környezetkímélő technológiák és eljárások bevezetésével és alkalmazásával.
Termékeink gyártása és építményeink megvalósítása során támaszkodunk korszerű és minőségi anyagokat, készülékeket biztosító beszállítóinkra, valamint szolgáltatásokat nyújtó partnereinkre.
Saját hozzáadott értéket teremtő munkánk szakmai színvonalát
élenjáró technológiák alkalmazásával, szakembereink képzésével,
valamint a vállalati minőségirányítási és termelésirányítási rendszerek folyamatos felügyeletével biztosítjuk.
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QUALITY POLICY

QUALITÄTSPOLITIK

Having introduced a consistent quality policy, the management of
the VIV Group operates an efficient quality management system. Our
high quality services and the continuous improvement are guaranteed by the up-to-date know-how of our employees, their professional
work and suggestions.

Mit der Einführung einer einheitlichen Qualitätspolitik betreiben
die Manager der VIV-Gruppe ein effizientes Qualitätsmanagementsystem. Die Sicherstellung hochqualitativer Dienstleistungen und
deren ständiger Innovation für unsere Auftraggeber wird zum Teil
durch unsere Mitarbeiter gefördert, die stets auf dem neusten Stand
der Wissenschaft sind und durch ihre fachlich fundierte Arbeit beziehungsweise durch ihre Empfehlungen mitwirken.

Our enterprise is driven by the ambition to guarantee consistent,
high quality service and to meet our customers’ requirements by
introducing and using on-the-edge and efficient technologies and
procedures that have a low environmental impact.
When manufacturing our products and constructing our buildings,
we rely on our suppliers providing modern and high quality products, material and equipment, and we also count on the high quality services provided by our partners.
We guarantee the professional standard of our own work, creating
added value by using latest technologies, the training of our experts
and the continuous supervision of our enteprise quality assuance
systems and production management systems.

Wir fühlen uns als Unternehmen verpflichtet, durch die Einführung
und Anwendung fortschrittlicher, effizienter und umweltschützender Technologien und Verfahren beständige und hochqualitative
Dienstleistungen zu sichern, die den Ansprüchen unserer Auftraggeber gerecht werden.
Bei der Herstellung unserer Produkte und der Konstruktion unserer
Bauten verlassen wir uns auf moderne und qualitativ hochwertige
Produkte und Geräte unserer Lieferanten sowie auf unsere Dienstleistungspartner.
Das fachliche Niveau unserer eigenen, Mehrwert schaffenden Arbeit sichern wir durch die Anwendung fortschrittlicher Technologien, durch die Ausbildung unserer Fachleute und die ständige Überwachung der Systeme für das Qualitäts- und Produktmanagement
im Unternehmen.

TANÚSÍTVÁNYOK

Kodály Konferencia és Koncert Központ, Pécs

■■

MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszer

■■

MSZ EN ISO 14001 Környezetirányítási rendszer

■■

MSZ EN ISO 28001 (BS OHSAS 18001) Munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági irányítási rendszer

■■

MSZ EN ISO 50001 energiairányítási rendszer

■■

SCC ** munkahelyi biztonsági, egészség- és környezetvédelmi irányítási rendszer

■■

AQAP 2120 Katonai minőségirányítási rendszer

■■

NATO Telephely biztonsági Tanúsítvány

■■

ABOS 2,3,4T Paksi Atomerőmű területén történő munkavégzési engedély

■■

EN 15085-2 szerinti tanúsítás CL1 szint – hegesztőüzemi
tanúsítás kötöttpályás járművek alkatrészeinek beszállításához

■■

DIN 6701-2 szerinti tanúsítás A2 szint - ragasztóüzemi tanúsítás
kötöttpályás járművek alkatrészeinek beszállításához

■■

DIN 2303 szerinti tanúsítás Q1 szint – haditechnikai rendszerek hegesztése
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CERTIFICATIONS

ZERTIFIZIERUNGEN

■■

MSZ EN ISO 9001 Quality management system

■■

MSZ EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem

■■

MSZ N ISO 14001 Environmental management system

■■

MSZ N ISO 14001 Umweltmanagementsystem

■■

MSZ EN ISO 28001 (BS OHSAS 18001) Health and work safety
management system

■■

MSZ EN ISO 28001 (BS OHSAS 18001) Managementsystem für
den Gesundheitsschutz und für die Sicherheit am Arbeitsplatz

■■

MSZ EN ISO 50001 Energy management system

■■

MSZ EN ISO 50001 Energiemanagementsystem

■■

SCC ** Workplace safety, health and environmental protection
management system

■■

SCC ** Managementsystem für die Sicherheit am Arbeitsplatz,
für die Gesundheit und den Umweltschutz

■■

AQAP 2120 Military quality management system

■■

AQAP 2120 Militärisches Qualitätsmanagementsystem

■■

NATO Site safety certificate

■■

NATO Standortsicherheitszertifikat

■■

ABOS 2, 3, 4 T, Permission to perform work on the site of the Paks
Nuclear Power Plant

■■

ABOS 2, 3, 4 T auf dem Gelände des Atomkraftwerkes in Paks
erfolgende Arbeitsverrichtungsgenehmigung

■■

Certification according to EN 15085-2, level CL1 –
welding workshop certification for the supply of components
for railguided vehicles

■■

Zertifizierung gemäß EN 15085-2, Stufe CL1 –
Schweißwerkstatt-Zertifizierung zur Beschaffung
von Bauteilen für Schienenfahrzeuge

■■

Certification according to DIN 6701-2, level A2 –
Glue workshop certification for the supply of components
for rail-guided vehicles

■■

Zertifizierung gemäß DIN 6701-2, Stufe A2 –
Klebewerkstatt-Zertifizierung zur Beschaffung von Bauteilen
für Schienenfahrzeuge

■■

Certification according to DIN 2303, level Q1 – Welding of
military technology systems

■■

Zertifizierung gemäß DIN 2303, Stufe Q1 – Schweißen von
Armeetechniksystemen

Beltéri transzformátor állomás
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ZF Lenksysteme, Maklár

Elektrolux csarnok, Nyíregyháza

Víztisztító mű, Balmazújváros

IPAR
Könnyű és nehézipari – kiemelten járműipari, vegyipari, petrolkémiai, gyógyszeripari, élelmiszeripari és energetikai létesítmények,
szennyvíztisztító és vízminőség javító- rendszerek megvalósítása során tevékenységünk kiterjed:
■■

energiaközpontok kivitelezésére

■■

középfeszültségű transzformátorállomások
telepítésére és beüzemelésére

■■

kis- és középfeszültségű hálózatok megvalósítására

■■

irányítástechnikai és automatikai hálózatok
szerelésére, üzembe helyezésére

■■

bel- és kültéri világítástechnikai rendszerek
kivitelezésére

■■

egyedi és csoportos túlfeszültség, valamint
villámvédelmi rendszerek kiépítésére

■■

tartalék és biztonsági energiaellátás megvalósítására
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Napelempark, Debrecen

INDUSTRY

INDUSTRIE

When implementing projects in the light and heavy industry –
especially in the automotive, chemical, petrochemical, pharmaceutical, food and energy industries as well as in the field of sewage water

Bei der Umsetzung von Projekten in der Leicht- und Schwerindustrie – besonders in der chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen, Fahrzeug-, Lebensmittel- und energetischen Industrie sowie,
den Systemen zur Abwasserklärung und zur Verbesserung der Was-

cleaning and water quality improvement plants, our activity includes:
■■

the construction of energy centres

serqualität – erstreckt sich unsere Tätigkeit auf folgende Aufgaben:

■■

installation and commissioning of medium voltage
transformer stations

■■

Bau von Energiezentren

■■

Installation und Inbetriebnahme von Mittelspannungstrafostationen

■■

Umsetzung von Nieder- und Mittelspannungsnetzen

■■

Montage, Inbetriebnahme von Steuerungstechnik- und
automatischen Netzen

■■

Aufbau von Innen- und Außenlichttechniksystemen

■■

Ausbau von Schutzsystemen gegen Einzel- und Gruppenüberspannung (Blitzschutz)

■■

Realisierung der Reserve- und Sicherheitsenergieversorgung

■■

construction of low and medium voltage networks

■■

assembly and commissioning of control technology networks
and automation systems

■■

installation of indoor and outdoor lighting technology systems

■■

installation of single and grouped voltage surge and lightning
protection systems

■■

providing spare and redundant power supply equipment

Szabadtéri transzformátor állomás
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Kőbányai hőerőmű, Budapest

Szabadtéri elosztóberendezés

M4 metró kapcsolótér, Budapest

ENERGETIKA
Az energetikai ipar vállalatai és az áramszolgáltatói szektor számára
végezzük különböző létesítmények és hálózatok megvalósítását akár
fokozott igényeknek – mint pl. RB- s környezet, vagy FAM-feszültség
alatti munkavégzés stb. – megfelelő eszközök és technológiák alkalmazásával.
Vállaljuk:
■■

kis- és középfeszültségű hálózatok kivitelezését

■■

középfeszültségű transzformátorállomások
telepítését és beüzemelését

■■

irányítástechnikai és automatikai hálózatok
szerelését, üzembe helyezését

■■

egyedi és csoportos túlfeszültség védelmi és
villámvédelemi eszközök telepítését

■■

érintésvédelmi rendszerek kiépítését
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Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapcsolótér

ENERGETICS

ENERGETIK

We perform the implementation of various facilities and networks
for enterprises in the energy industry and the electric power supply
sector with the application of instruments and technologies meeting
high requirements - for example, explosion-proof environments and
working on components under voltage.

Unter Verwendung entsprechender Instrumente und Technologien
setzen wir unterschiedliche Projekte und Netze für die Unternehmen
der Energetikindustrie und für Stromanbieter um, selbst bei höchsten Anforderungen, wie zum Beispiel EX-Umfeld oder Arbeitsausführung im Falle einer AuS-Spannung.

We undertake the implementation of:

Wir übernehmendie Umsetzung von:

■■

low and medium voltage networks

■■

Nieder- und Mittelspannungsnetzen

■■

installation and commissioning of medium voltage
transformer stations

■■

Installationen und Inbetriebnahmen von Mittelspannungstrafostationen-Montage

■■

assembly and commissioning of control technology networks
and automation systems

■■

Inbetriebnahme von Steuerungstechnik- und automatischen
Netzen

■■

installation of single and grouped voltage surge and lightning
protection systems installation of redundant

■■

Ausbau von Schutzsystemen gegen Einzel- und Gruppenüberspannung (Blitzschutz)

■■

secure power supply systems - contact protection systems

■■

Realisierung der Reserve- und Sicherheitsenergieversorgung

Allianz Hungária Biztosító, Budapest
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József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Szeged

Kodály Központ, Pécs

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG
A közösségi élet számtalan formájának teret adó, korszerű és a városképet is befolyásoló, vagy akár meghatározó kulturális és oktatási
központok, sportlétesítmények, egyéb közintézmények és irodaházak, bankok, és bevásárlóközpontok megvalósításában veszünk
részt, amelyhez kapcsolódva vállaljuk:
■■

0,4kV-os erős és gyengeáramú hálózatok komplett megvalósítását

■■

elosztóhálózatok kivitelezését

■■

strukturált hálózatok és komplex rendszerek megvalósítását,
üzembe helyezését

■■

bel- és kültéri világítástechnikai rendszerek szerelését

■■

túlfeszültség, valamint villámvédelemi és érintésvédelmi
rendszerek kiépítését
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MH Állami Egészségügyi Központ, Budapest

BUILDING ELECTRICITY SYSTEMS

GEBÄUDEELEKTRIZITÄT

We participate in the construction and implementation of cultural
and education centres, sports facilities, other public institutions and
office buildings, banks and shopping centres that provide numerous
forms of social life, are modern, influence or even define the cityscape. Our competences include:

Wir beteiligen uns aktiv an der Umsetzung von modernen, das Stadtbild beeinflussenden oder sogar ausschlaggebenden Kultur- und
Bildungszentren, Sportanlagen, weiterer staatlicher Einrichtungen
und Bürogebäude, Banken und Einkaufszentren, um den unzähligen
Formen des Gemeinschaftslebens Raum zu bieten. In diesem Zusammenhang übernehmen wir folgende Aufträge:

■■

complete implementation of 0,4 kV high voltage and low
voltage networks

■■

installation of distribution networks

■■

installation and commissioning of structured networks
and complex systems

■■

installation of indoor and outdoor lighting technology systems

■■

installation of redundant and secure power supply systems
and contact protection systems.

■■

vollständige Umsetzung von 0,4 kV Stark- und Schwachstromnetzen

■■

Ausführung von Verteilernetzen

■■

Umsetzung, Inbetriebnahme von strukturierten Netzen und
komplexen Verfahren

■■

Aufbau von Innen- und Außenlichttechniksystemen

■■

Ausbau von Schutzsystemen gegen Überspannung (Blitzschutz)
und Berührung, Netzausbau
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M2-es metró, Budapest

1-es villamos pálya térvilágítás, Budapest

Trolibusz felsővezeték hálózat, Szeged

SPECIÁLIS FELADATOK
Évtizedek óta vállalunk feladatokat a városi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó projektek megvalósításában:
■■

városi villamos és trolibusz felső vezeték hálózatok

■■

dísz és térvilágítás

■■

vontatási és általános célú energiaellátó hálózatok

■■

budapesti földalatti és metró állomások,
járműtelepek

Vállalkozunk polgári és katonai repülőterek különböző rendszereinek tervezésére, kivitelezésére, üzembe helyezésére, mint például:
■■

repülőtéri fénytechnika

■■

rádió navigációs rendszerek

Minősítéseink lehetővé teszik számunkra a Paksi Atomerőmű által
kiadott ABOS 2, 3, 4T terekben való munkavégzést, elektromos hálózatok megvalósítását.
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SPECIAL TASKS

SONDERAUFGABEN

We have been undertaking tasks in projects related to the development of municipal public transport for decades:

Wir übernehmen seit Jahrzehnten die Umsetzung der mit der
Entwicklung des städtischen öffentlichen Verkehrs verbundenen

■■

Traction overhead systems for municipal tramways and
electric buses

■■

Decorative and public space lighting

■■
■■

Projekte:
■■

Oberleitungsnetze für städtische Straßenbahnen und
Oberleitungsbusse

Traction and general purpose power supply networks

■■

Fassaden- und Platzbeleuchtung

Underground and metro stations in Budapest, vehicle depots

■■

Bahn- und Mehrzweck-Energieversorgungsnetze

■■

Budapester Untergrundbahn- und Metrohaltestellen,
Fahrzeugdepots

We design, install and commission various systems of civilian and
military airports, for example:
■■

special airport lighting systems

■■

Radio navigation systems

Our certifications enable us to execute work and install electric systems in spaces that require ABOS 2, 3, 4T issued by the Paks Nuclear
Power Plant.

Wir übernehmen die Planung, Ausführung, Inbetriebnahme unterschiedlichster Systeme der Zivil- und Militärflughäfen, wie zum
Beispiel:
■■

Flughafen-Sonderlichttechnik

■■

Radio-Navigationssysteme

Unsere Qualifikationen ermöglichen die durch das Atomkraftwerk in
Paks erlassene, für die ABOS 2-, 3-, 4T-Bereiche anwendbare Arbeitsausführung und die Umsetzung der Elektronetze.

Bicskei Egészségügyi Központ
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Pharma Flight, Debrecen

FŐVÁLLALKOZÁS ÉS
GENERÁL KIVITELEZÉS
Csoportunk tőkeerejére és koordinációs képességeire alapozva vállalkozunk generál kivitelezői és fővállalkozói feladatok elvégzésére.
Vállaljuk lakóházak, társasházak, oktatási és egészségügyi, sport,
kulturális célú középületek, egyéb kereskedelmi célú építmények és
épületek kivitelezését, mint például:

HÜVI szolgáltatóház, Budapest

■■

a Herceghalom Vitális (157 lakásos) lakópark

■■

a Bicskei Egészségügyi Központ

■■

a bicskei Oroszlán Patika

■■

az alsópetényi Szemészeti Lézerközpont

■■

a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház (HŰVI), Budapesten

■■

a Pécs - Pogány Repülőtér utasforgalmi épület

■■

a debreceni Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

■■

a debreceni Pharma Flight kutató- képző központ

■■

a Budapest VIII. kerületében található 32 lakásos társasház

■■

az EGIS Gyógyszergyár Zrt., Budapest

■■

a Fontana Ház, Budapest
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GENERAL CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND AS A MAIN CONTRACTOR

GENERALUNTERNEHMERISCHE UND
ALLGEMEINE BAUAUSFÜHRUNGEN

Based on the financial power and the coordination capabilities of our
group, we undertake general construction projects of buildings and
main contractor tasks.

Aufgrund der Kapitalkraft und der Koordinationsfähigkeit unserer Gruppe übernehmen wir die Umsetzung allgemeiner Bauausführungs- und generalunternehmerischer Aufgaben.

We undertake the construction of residential houses, multiple family
dwellings, public education facilities, sports facilities, cultural institutions, other commercial facilities and buildings. Some examples
include:

Wir übernehmen die Bauausführung von Wohnhäusern, Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Bildungs-, Sport-, Kulturhäusern; von weiteren Handelsbauten und -gebäuden, wie zum Beispiel:
■■

dem Vitalis-Wohnpark (157 Wohnungen) in Herceghalom

■■

Vitalis residence park (157 apartments) in Herceghalom

■■

dem Gesundheitszentrum in Bicske

■■

Health Centre in Bicske

■■

der Löwenapotheke in Bicske

■■

Lion Pharmacy in Bicske

■■

des Augenlaserzentrums in Alsópetény

■■

Eye Laser Centre in Alsópetény

■■

des Dienstleistungshauses in Hűvösvölgy (HŰVI), Budapest

■■

Service House in Hűvösvölgy (HŰVI), in Budapest

■■

des Flughafengebäudes für Reiseverkehr in Pécs- Pogány

■■

airport building of the Pécs-Pogány airport

■■

Kenézy-Gyula- Krankenhauses und des Poliklinikgebäudes

■■

Kenézy Gyula Hospital and Policlinic building in Debrecen

■■

■■

Pharma Flight Research and Qualification Centre in Debrecen

des Pharma-Flight-Forschungs- und Ausbildungszentrums
in Debrecen

■■

multiple family dwelling with 32 apartments located in the
VIIIth district of Budapest

■■

eines sich im VIII. Bezirk von Budapest befindlichen Mehrfamilienhauses mit 32 Wohnungen

■■

EGIS Gyógyszergyár Zrt.’s (EGIS Medicine Plant), Budapest

■■

■■

Fontana House, Budapest

der EGIS Gyógyszergyár Zrt. (EGIS Arzneimittelfabrik,
geschlossene AG), Budapest

■■

Fontana Haus, Budapest

GYÁRTÓÜZEM, BICSKE
Gyártóüzemünk elődje a 60-as évek óta működik Bicskén amelyet
eredetileg villamos kapcsoló-berendezések gyártására és forgalmazására hoztak létre.
1996 decemberében ebből a gyárból kiválva új telephelyen jött létre
egy modern gyártóbázis, amely tevékenységét négy önálló, egyúttal
együttműködő üzletágba szervezve folytatja.
Villamos berendezés gyártást, fémszerkezet gyártást, kábelkonfekcionálást és felületkezelést végző ágazataink, Megrendelőink minőségi elvárásainak megfelelve, termékeik nagy részét az EU országaiba
exportálják.
Az új telephelyen 3600 m² alapterületen gyártó, iroda és szociális
épület került kialakításra, amely kiegészült két 600 m²-es logisztikai
csarnokkal majd egy 1200 m²-es festőüzemmel.
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PRODUCTION PLANT, BICSKE

PRODUKTIONSBETRIEB, BICSKE

The predecessor of our production plant has been operating in
Bicske since the 60’s. This plant was originally founded for the production and distribution of electrical switching devices.

Der Vorgänger unseres Produktionsbetriebes sitzt seit den 60er Jahren in Bicske, dieser Betrieb wurde ursprünglich für die Herstellung
und den Vertrieb von Elektroschaltanlagen ins Leben gerufen.

In December 1996, a modern production centre emerged out of this
factory at a new site. This plant continues the activity of its predecessor through four organised, independent, simultaneously cooperating business branches.

Im Dezember 1996 entstand ausgehend aus dieser Fabrik auf einem
neuen Gelände eine moderne Produktionsbasis, welche ihre aufgeteilte Tätigkeit durch vier organisierte, unabhängige, zusammenarbeitende Geschäftszweige fortsetzt.

Our branches manufacture electrical appliances, metal structures,
cables and perform surface treatment, and export the majority of the
products that meet the quality requirements of our customers to EU
countries.

Die für Elektrogeräte, Metallstrukturen, Kabelkonfektionierung und
Oberflächenbehandlung zuständigen Zweige exportieren einen
Großteil der die Qualitätserwartungen unserer Auftraggeber erfüllenden Produkte in die Länder der EU.

At the new location, a production facility, an office and a social building was constructed in a 3600 m² area. It was expanded by two
600 m² logistics buildings and a 1200 m² paint shop.

An dem neuen Standort wurden auf der 3600 m² großen Grundfläche
ein Herstellungs-, Büro- und Sozialgebäude errichtet. Dieses
wurde um zwei 600 m² große Logistikhallen, sowie um einen 1200 m²
großen Lackierbetrieb ergänzt.

VILLAMOSBERENDEZÉS GYÁRTÁS
Elektromos elosztó berendezéseinket a legmagasabb minőségi és
műszaki követelményeknek megfelelő, világviszonylatban ismert
gyártó partnereink termékeinek felhasználásával készítjük alapvetően 65kA zárlati szilárdságig, maximálisan IP 66 védettséggel:
■■

fő- és alelosztó szekrények gyártása

■■ installációs és vezérlő elosztók
Legváltozatosabb felhasználási területekre: ipar, kórház, irodaház,
bank, iskola, stb.

Megrendelőink részére az elosztó berendezés gyártás teljes
folyamatában támogatást nyújtunk:
■■

szaktanácsadás

■■

tervezés

■■

egyedi gyártás

■■

összeszerelés

■■

kábelezés, vezetékezés

19
Erősáramú elosztóberendezés gyártás, Bicske

MANUFACTURE OF ELECTRICAL
APPLIANCES

ELEKTROVERTEILERHERSTELLUNG

We manufacture our electrical distribution appliances using the
products of our world-renowned manufacturing partners whose
products meet the highest quality and technical requirements. Our
products range up to 65kA short-circuit resistance, with a maximum
contact protection class of IP 66:

Unsere Elektroverteilergeräte stellen wir nach höchsten Qualitätsund Technikanforderungen und unter Verwendung der Produkte
unserer weltweit renommierten Partner her; grundsätzlich bis zu
65kA-Kurzschlusswiderstand und mit einer Höchstschutzklasse von
IP 66:

■■

manufacture of main and secondary switching cabinets

■■

Herstellung von Haupt- und Nebenschaltschränken

■■

installation and control distributors

■■

Installations- und Steuerverteiler

The applications cover various fields: industrial, hospitals, office buildings, banks, schools, and much more.

Unterschiedlichste Anwendungsbereiche: Industrie, Krankenhäuser,
Bürogebäude, Banken, Schulen usw.

We offer our customers support throughout the entire production
process of the distribution equipment:

Wir unterstützen unsere Auftraggeber während des gesamten Herstellungsverfahrens der Verteilerinstallation:

■■

Processional counselling

■■

fachliche Beratung

■■

Design

■■

Planung

■■

Custom manufacture

■■

individuelle Produktion

■■

Assembly

■■

Montage

■■

Cable and wire routing

■■

Verkabelung

KÁBELKONFEKCIÓ
Szerszámgépvezérlésekbe, hajtásokba, irányító berendezésekbe és
kapcsoló szekrényekbe beépítésre kerülő kábelkötegeket gyártunk
munkatársaink több, mint 30 éves tapasztalatait felhasználva. Minden egyes termékünk – számítógép vezérelt mérő és vizsgáló berendezés segítségével – egyedi darabvizsgálatot követően kerülhet csak
kiszállításra.
Jellemzőink:
■■

fejlett géppark, hatékony folyamatok, ügyfélorientált
projektvezetés, szaktanácsadás

■■

bonyolult kábelkötegek, kábelkorbácsok gyártása, szerelése

■■

villamos vezérlőpanelek szerelése

■■

jellemző kábel keresztmetszetek: AWG 32 - 300 mm²

■■

szalagkábel 2-80 pólusig

■■

koaxiális kábelek
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CABLE MANUFACTURE

KABELKONFEKTIONIERUNG

We manufacture cable harnesses suitable for machine tool controllers, drives, control devices and switching cabinets, with the help of
our employees having more than 30 years of experience.

Mit Hilfe der mehr als 30-jährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter
stellen wir Kabelsätze her, die typischerweise in Werkzeugmaschinensteuerungen, Antriebe, Steuereinrichtungen und Schaltschränke
eingebaut werden.

Every single product is quality tested with the help of computer-controlled measuring and testing devices before delivery.

Our highlights:
■■

The latest equipment park, efficient processes, customeroriented project management, professional advice

Jedes einzelne unserer Produkte kann nur – mithilfe eines computergesteuerten Messgerätes und einer Prüfeinrichtung – nach einer
individuellen Stückprüfung ausgeliefert werden.

Unsere Markenzeichen:

■■

Manufacture and assembly of complex cable sets and
cable harnesses

■■

Entwickelter Maschinenpark, effiziente Abläufe, kundenorientierte Projektführung, Fachberatung

■■

Assembly of electrical control panels

■■

■■

Cable cross-sections: AWG 32 - 300 mm2

Herstellung und Montage komplizierter Kabelsätze,
Kabelpeitschen

■■

Ribbon cables with 2-80 poles

■■

Montage von elektrischen Kontrollpanelen

■■

Coaxial cables

■■

vorkommende Kabelquerschnitte: AWG 32 - 300 mm2

■■

Flachbandkabel von 2-80 Pol

■■

Koaxialkabel

LEMEZ ÉS FÉMSZERKEZETEK
GYÁRTÁSA
■■

Összetett fémszerkezetek, ill. alkatrészek gyártása acél,
rozsdamentes és alumínium lemez felhasználásával

■■

mechanikus és villamos szerelés

■■

DIN 6701-2 szerinti ragasztás, tömítés alkalmazása

■■

fejlett vizsgálati módszerekkel történő ellenőrzés

Jellemzőink:
■■

CNC vezérlésű, modern géppark: lézervágás,
stancolás, hajlítás, forgácsolás

■■

AWI, AFI hegesztés minősített kollégákkal

■■

3D tervezés, szerszámkészítés modern szoftverrel

■■

egyedi és nagy darabszámú sorozatgyártás
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MANUFACTURE OF SHEET METAL
AND METAL STRUCTURES
■■

Manufacture of complex metal structures and components
by using stainless steel and aluminium metal sheets

■■

Mechanical and electrical assembly

■■
■■

BLECH- UND METALLKONSTRUKTIONENHERSTELLUNG
■■

Herstellung von zusammengesetzten Metallkonstruktionen
bzw. Ersatzteilen unter Anwendung vom Stahl-, Edelstahlund Aluminiumblech

Gluing and sealing procedures according to DIN 6701-2

■■

Mechanische und elektrische Montage

Examination carried out using advanced test procedures

■■

Anwendung von Klebe- und Dichtungsverfahren gemäß
DIN 6701-2

■■

Prüfung mit hochentwickelten Methoden

Our highlights:
CNC-controlled, modern machine park: laser cutting,
stamp cutting, pressing, bending, turning

Unsere Kennzeichen:

■■

AWI, AFI welding performed by qualified staff

■■

■■

3D design, tool production with modern software

CNC-gesteuerter, moderner Maschinenpark: Laserschneiden, 		
Stanzen, Biegen, Zerspanen

■■

Individual and high-volume serial production

■■

AWI- und AFI-Schweißen durch qualifizierten Mitarbeiter

■■

3D-Planung, Werkzeugherstellung mit moderner Software

■■

Individuelle und Serienherstellung bei großen Stückzahlen

■■

FELÜLETKEZELÉS
■■

Fejlett kémiai és mechanikus felület előkezelési technológia,

■■

por és oldószeres festési eljárás,

■■

acél, alumínium, rozsdamentes és horganyzott
termékek kezelése

Jellemzőink:
■■

zárt rendszerű, szórásos, háromfázisú előkezelő rendszer
(lúgos zsírtalanítás, savas pácolás, konverziós réteg)

■■

a festendő alkatrészek maximális méretei: 1400x2500x7000mm

■■

kiterjedt és dokumentált ellenőrzés saját laborban

■■

minősített eljárások és festékek alkalmazása

■■

nagy tapasztalatú projektvezetés, festési és előkezelési
szaktanácsadás
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SURFACE TREATMENT

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

■■

Advanced chemical and mechanical surface pre-treatment 		
technology

■■

Entwickelte chemische und mechanische Oberflächenvorbehandlungstechnologie

■■

Powder coating and solvent-based coating procedure

■■

Pulver- und Lösemittelbeschichtungsverfahren

■■

Treatment of steel, aluminium, stainless steel and zinccoated products

■■

Behandlung von Stahl-, Aluminium-, Edelstahl- und verzinkten 		
Produkten

Our highlights:

Unsere Kennzeichen:

■■

Self-contained, three-phase, pre-treatment coating system
(alkaline degreasing, acid pickling, conversion layer)

■■

geschlossenes, dreiphasiges, vorzubehandelndes Streusystem 		
(alkalische Entfettung, Säurebeizen, Konversionsschicht)

■■

Maximum size of the components to be painted:
1400 x 2500 x 7000 mm

■■

Maximale Größe der zu lackierenden Bauteile:
1400 x 2500 x 7000 mm

■■

Thorough and documented testing performed in our own
laboratory

■■

Im eigenen Labor erfolgende, gründliche und dokumentierte 		
Prüfung

■■

Use of certified procedures and paints

■■

Anwendung zertifizierter Verfahren und Farben

■■

Highly experienced project management, expert counselling
in the subjects of painting and pre-treatment

■■

Erfahrene Projektführung, Fachberatung im Bereich Lackierung 		
und Vorbehandlung

PARTNEREINK
UNSERE PARTNER
OUR PARTNERS

Napelemes rendszerek kiépítése és mûködtetése
Összesen több ezer kW mûködõ napelemes rendszer tervezésével és kivitelezésével
a hátunk mögött ajánljuk:
■

Napenergia tanácsadást, energetikai felmérést,

■

Napelemes rendszerek teljes körû tervezését és kivitelezését,

■

Napelemes beruházások, EU-s finanszírozásokhoz pályázatok
elõkészítését,

■

Napelemes rendszerek üzemeltetését, karbantartását,

■

Elektromos jármûtöltõ állomások telepítését.

Best-Solar Kft. – 2000 Szentendre, Kõzúzó u. 24.

|

E-mail: info@bestsolar.hu

|

www.bestsolar.hu

GLOBAL TECH INVEST Kft.
A VIV Zrt. Professzionális
partnere a vízvágási
technológia területén
VIV Zrt.’s professional
partner in the ﬁeld of
water cutting technology
2800 Tatabánya • Béla király körtér 21. 1. em. 2. • Tel: +36 (20) 923 3892

POLY – NORM 2000 Kft.
Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Kábelek, vezetékek,
villamosipari installációs
termékek nagykereskedelme
6728 Szeged, Kollégiumi út 13-15.
E-mail: feszultseg@feszultseg.hu

Tel./Fax: +36 (62) 489-185; +36 (62) 889-196
Web: www.feszultseg.hu

élelmiszeripari, vegyipari, gyógyszeripari, petrokémiai technológiák
csővezetékeinek, tartályainak és kommunális épületek ereszcsatornáinak,
lépcsőinek, járdáinak, rámpáinak fűtőkábeles fagymentesítése, hőntartása.
„tervezés, kivitelezés, értékesítés, 20 éves referenciákkal”
1147 Budapest, Lőcsei út 81. Tel.: +36 1 4610170 Fax: +36 1 3211618
E-mail: raychem@polynorm2000.hu polynorm2000@polynorm2000.hu
Internet: www.polynorm2000.hu Cg.: 01-09-674114 VAT: HU12396593
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CEEMA Risk Zrt. – a VIV Csoport biztosítási
alkusz partnere

TISZA ENERGIA
CERTIFIED

Kis- és középfeszültségű villamos berendezések,
irányítástechnikai rendszerek,
számítógép-hálózatok tervezése, kivitelezése.
Szántó Tibor építés-szerelés biztosítási szakértő
MOBIL: +36 20 981-9641 E-MAIL: szanto.tibor@ceemarisk.com
CEEMA Risk Zrt. 1126 Budapest, Németvölgyi út 5.

3580 Tiszaújváros Pf.: 180.
E-mail: tiszaenergia@tiszaenergia.hu
Tel.: 06 (49) 540-067 Tel/Fax: 06 (49) 440-001 Mob.: 06 (70) 383-2-503

www.tiszaenergia.hu

H-1117 Budapest, Hunyadi János út 16.
Telefon: +36 1 371 0303
Fax:
+36 1 371 0308
Mobil:
+36 30 341 0303
E-mail:
electrocord@electrocord.hu
Web:
www.electrocord.hu
Webshop: www.villanyshop.hu
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European Certification Service of Management Systems

„Büszkék vagyunk arra, hogy a VIV Zrt.-vel
közösen számos jól ismert épület kivitelezésén
dolgozhattunk, így például a szegedi Lézerkutató Intézet, Nyíregyháza Jósa András Kórház
vagy a Pécs Konferencia Központ, ahol cégünk
az épületautomatika rendszert készítette.”

Welltech ZRt.
H–1036 Budapest, Bécsi út 85.
Tel.: +36 (1) 250-82-10
Web: www.welltech.hu
E-mail: info@welltech.hu

Tanúsítási szolgáltatások a legkedvezőbb áron a legnagyobb megelégedésre az alábbi előírások szerint:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO
50001, ISO 3834, SCC/VCA, 1/2016 (I.5.) NGM és 3/1998 (I.12.) rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző szervezetek alkalmassági
tanúsítása.
Acél- és alumínium szerkezetek tanúsítása EN 1090-1 szabvány szerint.
ECM Certification Kft. 1036 Budapest, Tel./Fax: +3612224179, Mobil: +36309660954
E-mail: info@ecmcertification.com, Web: www.ecmcertification.com

www.hunilux.hu

SG Mérnök Iroda Kft.
HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZEREK
TŰZJELZŐ- GÁZÉRZÉKELŐ- TŰZOLTÓ RENDSZEREK
KAMERA- RIASZTÓ- BELÉPTETŐ RENDSZEREK
INFORMATIKAI- GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, ÜZEMELTETÉS

H-4034 Debrecen, Vámospércsi út 68.
Tel.: +36-30-620-4616, +36-52-797-497
E-mail: sgmernokiroda@gmail.com
www.sgmernokiroda.hu

Épületautomatika tervezés, telepítés, karbantartás

www.elszaut.hu

DIÓSZEGI KFT.
• ÉPÜLETKARBANTARTÁS • SZERELÉS •
TAKARÍTÁS • RAKLAP KÉSZÍTÉS • FESTÉS
Diószegi Kft. – 2185 Váckisújfalu, Petõfi u. 17/B
Telefon: +36 (30) 996 5648 | E-mail: dioszegi1@t-email.hu

Közmûvezeték építés és egyéb
vízépítési munkák kivitelezése
Négyen 2002 Kft. – 4225 Debrecen, Október 6. u. 30.
Telefon: +36-20/931-5174
andras-nagy@hotmail.com | www.negyen.com

COMPETENT CONSISTENT CREATIVE
CONCRETE CUSTOMER-ORIENTED CONVENIENT

www.kabeltec.de
kabeltec GmbH . Werkstraße 43 . D-78727 Oberndorf a. N., Germany
Telefon: +49 7423 921-0 . Fax: +49 7423 921-282 . Email: kabeltec@kabeltec.de

Lacke für den Korrosionsschutz, Industrie und Schienenfahrzeuge

Walter Mäder GmbH
A-2514 Traiskirchen

wm.at@netway.at
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MINŐSÉG ÉS BIZALOM
Kis- és középfeszültségű termékek és szolgáltatások, tervezéstől a kivitelezésig!
Betonházas transzformátor állomások és kisfeszültségű kapcsoló-berendezések gyártása
Kábelszerelvények, középfeszültségű mérőváltók és transzformátorok kereskedelme
www.univilltrade.hu
E-mail: info@univilltrade.hu
Mobil: +36-20/472-4821, +36-20/509-2278

Telephely: 4002 Debrecen, Ragoda dűlő 5.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22, B torony, 15. emelet
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- professzionális világítás tervezés
- kültéri és beltéri megoldások
- biztonsági világítási rendszerek
Hamburger Erőmű - Dunaújváros, 2015

KIEMELT PARTNEREINK:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Budapest, 2014

Eiffel Palace - Budapest, 2014

Világítástechnikai projektek
professzionális megoldása
Tel.:

+36-85/560-298

E-mail:

info@getgroup.co.hu

● Számítógépes világítástechnika tervezés és
látványtervezés
● Javaslat korszerűbb és megtérülő termékek
alkalmazására
● Világítástechnikai korszerűsítések megtérülés
számítása
● Egyedi termékek fejlesztése, tesztelése, gyártása
● Szaktanácsadás
● Üzemeltetés

www.getgroup.co.hu

A Schneider Electric az energiamenedzsment és az automatizálás nemzetközi szakértője.
A Schneider Electric Magyarország cégcsoport csaknem 70 éves hazai jelenléte során folyamatos növekedést
produkál, árbevételével a magyar gazdaság rangos szereplője. Budapesti központunkban, gyöngyösi,
zalaegerszegi továbbá kunszentmiklósi gyárainkban, és szigetszentmiklósi nemzetközi logisztikai központunkban
közel 1500 főt foglalkoztatunk és adóbefizetéseinkkel jelentős mértékben járulunk hozzá a gazdaság működéséhez.
Teljeskörű villamos energetikai és automatizálási, valamint IT technológiai termék- és szolgáltatás kínálattal
rendelkezünk. A Schneider Electric a ’90-es évek elején a Vertesz egykori villamosipari cégcsoportot vásárolta fel,
és azóta is számos beruházást indítottunk, új telephelyeket gyárakat és logisztikai központot nyitottunk idehaza,
és folyamatosan bővítjük tevékenységünket.
Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Schneider Vevőszolgálat
telefon: 382-2800
e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com

schneider-electric.hu
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Szegecsek
Szegecsanyák
Szegecshúzók
Alátétek

INOX csavarok
Kötõelemek
Egyedi
csavargyártás

PÉTER’S 2000 BT.

1071 Budapest, Damjanich utca 2.
Mobil: +36 (30) 938-1152
Web: www.peters2000.hu

Energiaelosztás 6300 A-ig
Komplett termékkínálat
Hagyományos és optimalizált elosztórendszerek
IEC 61439 megfelelőség
www.legrand.hu
Bővebb információért keresse Szakmai Vevőszolgálatunkat
az ingyenesen hívható zöldszámon: 06-80/204-186

www.viv.hu

• 1050 • www.jsmagyarorszag.hu

