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M E G H Í V Ó 
A  MÉK  TOVÁBBKÉPZÉSI  SZAKBIZOTTSÁGA  

által  (2009/023 bírálati sorszámon)  jóváhagyott 
VÁLASZTHATÓ 2 PONTOT ÉRŐ 
1 napos SZAKMAI PROGRAMRA 

Rendező Cég:  
„SUNI” Service Universal Kft. (bemutatkozó anyagunkat alább olvashatják) és  egyes  
Megyei  Építész Kamarák közös szervezésével. Érkezés: 8.30 – 8.50 között. 
 
Megrendezésre kerülő városok, időpontok és helyszínek: 

Város Időpont Helyszín Időtartam 
Veszprém:  
 

2009. április 21. Cím: Veszprémi Polgármesteri Hivatal  
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 
Kossuth Terem 

9.00 – 17.00 

Szolnok: 2009. június 11. 
 

Cím: TISZ(p)Art mozi  
5000 Szolnok Templom u. 4. 
TISZ(p)Art mozi terme 

9.00 – 17.00 

Debrecen: 2009. ősze 
 

Cím: nincs véglegesítve 9.00 – 17.00 

Kaposvár: 2009. ősze 
 

Cím: nincs véglegesítve 9.00 – 17.00 

Tematika: 
A szakmai program tematikáját megtalálhatják, ill. szíveskedjenek letölteni a www.suni-kft.hu 
honlapunkról a TERVEZŐI TOVÁBBKÉPZÉS menüpont alatt. 
További információk: 
 

A tervezői szakmai programot Cégünk, és külföldi -- szigeteléstechnikai 
anyagokat gyártó-kivitelező -- partner Cégeink sok éves szakmai gyakorlattal és 
tapasztalattal rendelkező szaktechnológusai tartják. 

A szakmai program során kávé, teaszüneteket, azaz térítésmentes BÜFÉ szolgáltatást 
(kávé-üdítő ital, szendvics teasütemény) biztosítunk. 

Jelentkezésüket a melléklet formanyomtatványon az agrogazdasag@suni-kft.hu e-mail 
címre vagy a 06-1-262-6446 fax számra szíveskedjenek leadni, az ott megjelölt adatok 
kitöltésével legkésőbb az előadást megelőző 12 nappal. Akár e-mail akár fax-fordultával 
küldik meg jelentkezésüket, kérjük, hogy tárgyként szíveskedjenek feltüntetni hogy: Jelentkezés 
mérnöki szakmai programra és szíveskedjenek feltüntetni az ön(ök) által választott 
helyszínt is! Amennyiben a Debreceni és/vagy a Kaposvári továbbképzésen kívánnak részt 
venni, úgy az Önök által megadott elérhetőségeken jelezzük a végleges időpontokat és 
helyszíneket.   

Szakmai programunkon cég-, és termékismertető anyagokat, az előadás teljes 
prezentációjának anyagát, és termékmintákat adunk át a résztvevőknek.  
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C É G B E M U T A T Ó  

 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram!                                   Budapest, 2009-03-21 
Tisztelt Tervező-Mérnök Kollégák! 

 
Cégünk -- melyet 1989 évben alapítottunk, és több üzletágban tevékenykedik -- immár 

hat éve óta foglalkozik  "agrogazdasági tározók" szigetelésével.  Mint ismeretes Hazánk 
Európai Uniós csatlakozását követően életbe lépett környezetvédelmi rendeletek -- többek között 
-- előírják, hogy a további talajszennyezés elkerülése érdekében a különböző célú, adott 
eset/ek/ben környezetszennyeződést eredményező  anyagok tárolására szolgáló agrogazdasági 
tározók szigetelésre kerüljenek. 

 
Az agrogazdasági hígtrágya tározók rekonstrukciójára ill. az állattartási 

technológia-technika fejlesztésére vonatkozóan az FVM  2006 óta EU-támogatásos 
pályázatokat írt ki. Cégünk közreműködött / közreműködik a potenciális beruházókkal e 
pályázatok előkészítésében ill.  fő- vagy alvállalkozóként részt vesz az elnyert pályázatok 
kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárásokban elnyert munkák kivitelezésében. 

Az elmúlt hat évben Cégünk számos == több tekintetben nemzetközi referencia értékű 
== földmedrű öntözővíz- és hígtrágya tározó szigetelését végezte el. Szakszigetelő munkáink 
másik területe a tüzivíztározók ill. disz- és BIO-úszótavak kiépítése, és a kiviteli tervek szerinti 
rétegrenddel történő szigetelése. 

 
            Kivitelezői gyakorlatunkban nagy segítségünkre voltak a földmedrek szigetelésében nagy 
gyakorlattal és – nemzetközi referenciákkal -- rendelkező ausztriai, német- és franciaországi 
szaktechnológusok. Cégünk e hat éves szigeteléstechnikai kivitelezői gyakorlata alapján, úgy 
ítélte meg, hogy hasznára lehetne a hazai tervező mérnököknek azzal, hogy  e hivatkozott 
külföldi szaktechnológusok közreműködésével  -- tapasztalatcserét is lehetővé tevő – 
továbbképzést rendezzen. Cégünk „2 továbbképzési pontot jelentő” szakmai 
programsorozatának célja, hogy sokéves referenciákkal alátámasztott, a hazai tervezési 
gyakorlatban is hasznosítható szaktechnológusi tájékoztatást adjunk „földmedrű tározók” 
tervezésével ill. az EU-előírá-soknak jól megfelelő kivitelezésével kapcsolatban. 
 

Megtisztelő érdeklődésére, jelentkezésére és aktív részvételére számítva,  
tisztelettel:  

 

    

dr.Hegedüs  Lajos                               Hegedüs Enikő 
                            ügyvezető igazgatók 
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