
TRANSAGENT 

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.



Cégcsoportunk 1984 óta eredményesen működő, családi tulajdonban
lévő vállalkozás, melynek fő törekvése a hosszú távú kapcsolatok
kiépítése, ápolása és a minden körülmények közötti megbízható partneri
kapcsolatok kialakítása.

Szakmai tevékenységünkben meghatározó szerepet játszik az építőipari,
fuvarozási, környezetvédelmi területen szerzett több évtizedes
tapasztalat, mely szakismereteit munkatársaink a Mélyépítő Vállalatnál és
a Földgép Vállalatnál alapozták meg. Cégünk hírnevét és üzleti sikereit
minőségi szolgáltatásaival, versenyképes áraival, a vállalt rövid határidők
betartásával alapozta meg.

Céljaink között kiemelkedően fontos a hosszú távú, megbízható
partnerkapcsolatok kialakítása. Munkánkkal elértük, hogy megbízóink
eddig rejtve maradt lehetőségeiket feltárják és megoldják a fejlődésük
útjába került akadályokat, így megerősödve képesek magas szintű
teljesítményt nyújtani folyamatosan változó világunkban.

Mi mindenben tudunk Önnek segíteni?

A TransAgent Cégcsoport bemutatása
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A TransAgent Kft. munkatársai szakosodtak: 

� az építési helyek szakszerű előkészítésére,
� feleslegessé, veszélyessé vált építmények bontására,
� mélyépítésre,
� útépítésre
� partnerei közreműködésével a magasépítés bármely 

szakterületére.

Ezen tevékenységet iparszerű
körülményeket kialakítva,
magas fokon gépesítve
végezzük és igen szűk
határidőket tudunk vállalni,
nem utolsó sorban kialakult és
kipróbált
kapcsolatrendszerünknek,
alvállalkozói körünknek
köszönhetően.
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Építőipar - Kombinált árufuvarozás
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Szolgáltatások széles választékát kínáljuk, többek között a kombinált
árufuvarozás területén. A kombinált fuvarozás során az áru egy fuvarozási szerződés
keretében „utazik”, több fuvarozási ág szolgáltatásainak igénybevételével. A szállítási
távolság nagyobb részét az áru környezetbarát vasúti szállítóeszközön teszi meg, az
elő- és utófuvarozás rövidebb szakaszai pedig közúti járművel történnek.

A kombinált szállítás a modern közlekedési rendszerek
egyik jelképévé vált az utóbbi években. A
közlekedéssel foglalkozó tudományok egyik központi
témája világszerte az áruszállítási technológiák
korszerűsítése, egyre fontosabb szempont a
környezetvédelem és az energiatakarékosság.
Útépítéshez, vasútépítéshez szállítunk szóródó
tömegárut vagon mérettől, a napi több irányvonat
méretig. Bányában rakodunk, közúton szállítunk a
legközelebbi vasútállomásig, vagonba rakodunk,
vasúton szállítunk, kirakodunk és közúton elszállítjuk
az árut a felhasználás helyéig.
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Vállalkozásunk minősített beszállítója a következő cégeknek:

AUDI GmbH, Ingolstadt; RÁBA Vagon- és Gépgyár, Győr; valamint a
Honvédelmi Minisztérium.

A Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya 74 -
740/2005 szám alatt fogadta a TransAgent Kft. – t partnerévé, ekkor
kerültünk a MINŐSÍTETT BESZÁLLÍTÓK LISTÁJÁRA.
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Az ország bányavállalataival folyamatos kapcsolatot ápolunk és a termelésben 
bizonyos mértékben részt is veszünk ( robbantó lyukfúrás ). A listaárakból – mint 
nagyfelhasználó és partner – évenként újra meghatározandó nagymértékű 
kedvezményekkel rendelkezünk.

Vállalkozásunk az elmúlt 29 év valamennyi nagyobb magyarországi autópálya és 
autóút felújítási és építési projektjében részt vállalt. 

VASKOHÁSZATI 
ANYAGOK 

NAGYKERESKEDELME



Építőipar

1124 Bp., Gébics u. 5.; Tel: 201-0389, 213-9083; Fax:225-8518; E-mail: info@transagent.hu; Web: www.transagent.hu

ÉPÍTŐIPAR

KÖRNYEZETVÉDELMI 
REKULTIVÁCIÓS 

MUNKÁK

ÁRUFUVAROZÁS

KÖLTÖZTETÉS

MEGUJULÓ ENERGIA

RAKTÁROZÁS

8

Vízépítési munkák közül végeztünk gátépítést, partfalerősítést, partfal burkolást, 
feltöltést és víztározók komplett kialakítását.

Rendszeresen végezzük feleslegessé vált nagyobb kiterjedésű épületek, gyárak 
bontását. rendszeres megbízónk a Főváros, szép feladat volt a győri RÁBA komplex 
gyárának a bontása, valamint a Budapesten leégett Sportcsarnok veszélyes 
hulladékkal szennyezett ( azbeszt ) hulladékának kezelése, szállítása, ártalmatlanítása.
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Környezetvédelmi rekultivációs munkák
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Az elmúlt években cégünk üzleti kapcsolatain és megrendelésein
keresztül előtérbe kerültek a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási
projektek.

A cég bontási és szállítmányozási tapasztalata lehetővé tette, hogy aktív
szereplőként vegyen részt ezen a piaci területen is. Megrendeléseink
révén szerződéses viszonyban állunk a magyarországi hulladék-, és
veszélyes hulladék lerakókkal, illetve fuvarozókkal.

Az évek során elvégzett munkáink 
mennyiségéből adódóan 
partnercégeinknél 
(szállítmányozók, lerakók, laborok) 
a piacról visszaigazolható jelentős 
kedvezményeket értünk el, ezzel is 
nagymértékben növelve cégünk 
versenyképességét.
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A TransAgent Kft. megújuló 
igazgatóságát a megújuló 
energiaforrások ( napenergia,
szélenergia, biomassza ) 
iránti egyre növekvő 
igények hívták életre.

• A TransAgent Kft. a fenntartható fejlődés és a környezet tudatosság 
bizonyságaként a rövid- és középtávú stratégiájában kiemelt 
célként rögzítette részvételét a megújuló energiaforrások hazai 
hasznosításában. Ezen elvek alapján a TransAgent Kft. tulajdonában
1 db - egyenlőre projektszinten- lévő 1,5 MW fotovoltalikus erőmű 
projekt található Vas megyében, mely engedélyeztetése folyamatban 
van és a megvalósítás 1 éven belül várható.

Megújuló Energia
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•
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Cégünk megújuló igazgatóságának 
fő tevékenysége villamos energia 
termelése és annak a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító ZRt. által 
működtetett Kötelező Átvételi 
Rendszer (KÁT) számára történő 
értékesítése. 

Társaságunk 2016-tól kezdődően járul hozzá a fenntartható fejlődés és a 
környezet védelme iránti elkötelezettség kifejezéséhez. A napenergia 
hasznosítása káros anyagoktól mentes, a villamos energia termelése 
során nem keletkezik szennyvíz, radioaktív hulladék, por, hamu. 
Kifogyhatatlan, megújuló, a természet bocsátja rendelkezésünkre.

Társaságunk első feladata a fenti Fotovoltaikus (PV) erőmű kiviteli 
tervezése és megépítése. 

Megújuló Energia
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A PV erőmű Celdömölk szélén 
található területen létesül. 
Az erőmű energiaforrását a több 
mint 3,5 hektárnyi területen 
elhelyezett acél tartószerkezetekre
telepített közel 6 ezer napelem
tábla biztosítja. Az 1,5 MWp
teljesítőképességű erőmű három,
egyenként 0,5 MWp-s

modulszerűen összekapcsolt mezőből épül fel. Az egyes mezők egymástól 
függetlenül is tudnak működni.

Az egyes mezőkben termelt villamos energia egy a Fotovoltaikus erőmű 
területén kialakított 6 kV-os központi kapcsolóállomásban kerül 
összegyűjtésre. Innen az úgynevezett termelői vezetéken (kábelen) át jut 
a villamos energia hálózatra, onnan pedig a fogyasztókhoz.

Megújuló Energia
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Folyamatban lévő tevékenységünk általánosságban a megvalósuláshoz 
vezető úton:

Előkészítési feladatok:
• Előzetes rendszerméretezés:
• Műholdas térkép alapú előzetes elhelyezési rajz 
• Napelemkiosztás
• Inverter, transzformátor és kábelméretezés.

• Csatlakozási pont meghatározása:
• Áramszolgáltatói egyeztetés 

• Geológiai vizsgálatok:
• Talajmechanikai vizsgálatok elvégzése
• Talajkémiai vizsgálatok elkészítése
• Próbacölöpölés
• Alkalmazandó alépítmény – rögzítési technológia meghatározása

13131313

Megújuló Energia
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Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése:

• Projekt céljának, indokoltságának bemutatása
• Jelenlegi helyzet ismertetése
• Üzleti tervnél alkalmazott modell bemutatása
• Tájpotenciál vizsgálat

Energetikai modell készítése a rendelkezésre álló terület maximális kihasználása
figyelembevételével:
• Benapozási értékek a telephelyre vonatkozóan a METEONORM adatbázis 

alapján
• Nappálya és villamos energia termelés szimulálása PV SIMULATION 

szoftverrel
• Villamos energia termelés szimulálása PV-SOL szoftverrel;
• Villamos teljesítőképesség, figyelembe véve a beépített napelemek 

kapacitás degradációját, és a telephelyi árnyékolási adottságokat
• Termelt villamos energia mennyisége (kWh/hónap);
• Villamos önfogyasztás, veszteségek főbb fogyasztói csoportonként;
• Értékesíthető villamos energia mennyisége (kWh/hónap);
• Napelem karakterisztika bemutatása

14141414

Megújuló Energia
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Gazdasági modell készítése 25 üzleti évre:
• Excel alapú gazdasági modell
• Érzékenység vizsgálat (infláció, villamos energia átvételi (értékesítési)

ár, beruházási költség)
• Gazdasági modell szöveges bemutatása és értékelése
• Költség-haszon elemzés
• Kockázatelemzés

• Beruházási - Üzemeltetési 
költségek meghatározása

• Beruházási - Üzemeltetési 
költségek indexálása

• A Projekt megvalósításának 
pénzügyi és műszaki 
ütemterve

A projekt környezetvédelmi jelentőségének bemutatása
15151515
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Vaskohászati alapanyagok nagykereskedelme
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A TransAgent Kft. belföldi begyűjtő 
partnereitől havonta kölcsönösen 
kialkudott áron vashulladékot 
vásárol, vagontételben és ezen 
mennyiségeket értékesíti részben 
belföldi, részben külföldi felhasználó 
kohászati üzemek illetve 
viszontkereskedők részére. 

Belföldi partnereinket tapasztalt munkatársak és társcégek köréből
választottuk ki, akik pontos határidőkre a vállalt minőséget
biztosítják, melyet cégünk gyors, pontos fizetéssel ellentételez.
Ugyancsak régi bevált kapcsolatra alapozódik a TransAgent Kft.-től
vásárlók köre is, üzleti viszonyunk a hosszú távú kapcsolat
fenntartását tekinti a legfontosabb célnak.
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Árufuvarozás és logisztikai tevékenység
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Tevékenységünket közúton 3,5-7,5 tonnás dobozos, hátsó emelőfalas
saját tehergépkocsikkal végezzük hagyományos belföldi áruterítői
munkára, kis terjedelmű, de nagy értékű árukat fuvarozunk,
szállítmányozunk. Autóink és gépkocsivezetőink ADR-es vizsgával is
rendelkeznek.

Az összes tehergépjárművünk rendelkezik érvényes műszaki
engedéllyel, érvényes, folyamatos kötelező felelősség biztosítással és
érvényes és folyamatos árukár biztosítással 5.000.000,- Ft értékben.

Vasúti szállítmányozói tevékenységünk egész Európára kiterjed. Több
vasúti szállítmányozó cég kedvezményes fuvardíj rendszerét is
jogosultan ajánljuk.
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Szállítmányozás
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Szolgáltatásaink:
• normál kereskedelmi áruk szállítása 0-27 tonnáig,
• ADR-es, veszélyes áruk szállítása,
• ömlesztett áruk szállítás walking floor-os, valamint nyerges billenős  

kocsikkal,
• tekercs szállítás ún.: MULDE típusú pótkocsikkal,
• túlméretes gépek-berendezések szállítása mélybölcsős trélerekkel,
• gyógyszerek szállítása 7.5 tonnás hűtős kocsikkal,
• fagyasztott áruk szállítása 22 tonnás hűtős kocsikkal,
• konténeres szállítások komplett szervezése, bonyolítása,
• légi fuvarozás lebonyolítása.
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Áru követés , azonnali információ szolgáltatás 24 órában.

Raktározás, vámolás, csomagolás lehetőségének biztosítása szakértők
bevonásával.

Ügyfeleinknek többéves tapasztalatunkra támaszkodva állandó magas
színvonalú szolgáltatást nyújtunk a helyi viszonyok ismeretével,
valamint megbízható, komoly partnerek bevonásával.

Egyénre szabott , optimalizált megoldások, ajánlata versenyképes
feltételekkel.

Megbízóink igényeit minden esetben pontosan ,és rugalmasan
próbáljuk megoldani, ezért rendelkezünk megbízható alvállalkozói
hátérrel.
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Raktározási tevékenység
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ÉPÍTŐIPAR

KÖRNYEZETVÉDELMI 
REKULTIVÁCIÓS 

MUNKÁK

ÁRUFUVAROZÁS

KÖLTÖZTETÉS

MEGÚJULÓ ENERGIA

RAKTÁROZÁS

Budapesten és vonzáskörzetében 2 telephelyen, 2 fűtött, pormentes,
szigetelt raktárral rendelkezünk. Raktárunk van a XX. kerület Helsinki
úton, és raktárral rendelkezünk Csepel Szabadkikötőben. Raktáraink
„A” és „B” kategóriás raktárak, zártak, zártláncú biztonsági kamerával
ellátottak, továbbá riasztóval, biztosítással, 24 órás őrzéssel és
portaszolgálattal vannak ellátva.

Költözés után komissiózzuk a kívánt ingóságait, raklapra helyezzük,
valamint ellátjuk védőcsomagolással.

Legyen szó akár rövid vagy hosszú távú raktározásról nálunk megtalálja
számításait.

Szolgáltatásunkat az Ön igényei szerint alakítjuk, legyen szó tartós
távollét vagy lakásfelújítás miatti raktározásról.
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Költöztetési tevékenység (magán)
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MEGÚJULÓ ENERGIA
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Vállaljuk lakása, háza, háztartása költöztetését Budapesten is és
országosan is. Szakrakodó kollegáink nemzetközi viszonylatban
megszokott színvonalon végzik gyors, pontos, precíz munkájukat a
csomagolástól a rakodásig. Az árajánlatadás előtt ingyenes felmérés és
konzultáció lehetőségét biztosítjuk. Gépjárműveink 3-4-5 millió HUF-os
biztosítással rendelkeznek.

Értékeit, ingóságait nem csak országon belülre, hanem a világ bármely
pontjára elszállítjuk és gondoskodunk a vámkezelésekről is, ily módon
teljesen tehermentesítve ügyfeleinket. Minden költözést egyediként
kezelünk és a család minden tagjának egyéni igényeire szabjuk
szolgáltatásainkat.

A teljes költözést elejétől a végéig koordinátoraink egyike felügyeli, aki
folyamatosan tájékoztatja Önt. Ez az egy személy lesz az Ön
kapcsolattartója a költözés teljes lebonyolítása során, így Önt és
családját felesleges terhektől kíméli meg legyen szó Európán belüli,
vagy tengerentúli költözésről.
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Költöztetési tevékenység (céges)
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Kollegáink szakosodtak irodák, cégek, akár komplett irodaházak
szakszerű költöztetésére. Teljes körű megoldást nyújtunk, hogy kollegáit
tehermentesítsük. Munkavégzés akár hétvégén is. Kollegája pénteken 16
órakor kikapcsolja a számítógépét, hétfőn pedig akár egy új városban
kapcsolja be reggel 8 órakor és az íróasztalát, iratait ugyanúgy találja…

Igény szerint biztosítunk IT-s kollegát, korszerű csomagolóanyagot,
dobozokat, bútorszerelést, széfszállítást, irányítást. Tehergépjárműveink
rendelkeznek a kötelező felszerelésen kívül tűzoltó készülékekkel, gps
nyomkövető egységekkel, plombálható raktérzárakkal.

Cégünk tehergépjárművein rakományrögzítők, oldalfal-határolók,
hevederek, spaniferek, kötöző kötelek találhatóak. Rendelkezünk
továbbá 25 darab kézikocsival, 15 darab molnárkocsival, 12 emelő,
anyagmozgató békával, valamint mintegy 400 darab raklappal.

A költöztetéshez, csomagoláshoz új vagy újszerű 3 rétegű hullámpapír
dobozokat biztosítunk több méretben, ragasztószalagot, légpárnás
fóliát, sztreccsfóliát, zsugorfóliát, hullámpapírt, pokrócot.
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Szolgáltatás tárgya
Teljesítés 

ideje

A megbízó 

megnevezése 
m3/Ft

Vízelvezető árok átépítése, M6 Ráckeresztúr 2017
M6 Tolna 

Autópálya 

Koncessziós Zrt

30.000.000,- Ft

Budaörs Pharma Park leégett raktárépületének egy 4.400 m2-es 

csarnokrészének bontási és kármentesítési munkálatai
2017 Sasinter Kft 88.000.000,- Ft

A Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház Patológiai 

épületének komplett bontása, területrendezése, az épületben 

található transzformátor állomás kiváltása, áthelyezése, valamint a 

kórház konyhájának, raktársorának, gépészeti épületének bontása

2017 Betegápoló 

Irgalmasrend

150.000.000,-

Ft

Fémipari gépek, berendezések költöztetése Németországból 

Magyarországra, beüzemeltetéssel
2016 Inconex Kft

Kombinált árufuvarozás, kőszállítások

Dél Balatoni Vasútépítő munkákhoz; Siófok-Enying
2015 50.000 to

M6 autópálya Bal pálya 102+760 és 103+175 km szelvényekben 

található M6-VI. és M6-VII. jelű tározók és kapcsolódó létesítményeik 

tisztítási, karbantartási munkái

2015 M6 Tolna

Kombinált árufuvarozás, kőszállítási munkák ( Dunakeszi, Szarvas, 

Tatabánya ) vasútállomásokon
2014 RCH 180.000 to

Érd-Tárnok vasútszakasz korszerűsítési munkái, földmunkák 2014 Nyug. Magy. 

Vasútéptítő
20.000 to
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Szolgáltatás tárgya
Teljesítés 

ideje

A megbízó 

megnevezése 
m3/Ft

Inotai Gázturbinás Erőmű bontási engedélyeztetése,
a területen található építmények bontása, a területen lévő történelmi 

olajszennyezés megszüntetésére, rekultiváció
2014-2015 MVM Zrt. 100.000 to

Zúzottkő kombinált szállítása Tatabánya-Bősárkány viszonylatban 2014 RCHL 70.000 to

Szajol-P.ladány vonalszakasz 2013 RCH 550.000 to

Szállítmányozás 2013 Swietelsky 140.000 to

Gépi rakodási munkák 2013 Ny.M.V. Kft. 80.000 to

Érd térségében vasútátépítés 2013 Ny.M.V. Kft. 120.000 to

Hulladéklerakók rekultiválása 2013 DunaAszfalt 120.000 to

Forgácsoló üzem áttelepítése 2012 INCONEX 20 M.Ft.

Nemzetközi szállítmányozás 2012 ALMORA Sk. 50.000 to

Szajol- P.ladány vonalszakasz, építés 2012 Rch 550.000 to

Szállítmányozás 2012 Swietelsky 160.000 to

Zúzott kő szállítása rakodása közúton és vasúton vasútépítéshez 2012 Swietelsky 500.000 to

Zúzott kő szállítás vasútépítéshez, kombinált árufuvarozás 2011 Swietelsky 50.000 to

Homokoskavics szállítása betonkeverő üzemhez 2010 PORR 100.000 to

4 sz. főút, Kisújszállás elkerülő út építése 2010 Kiss-V 2001 Kft. 300.000 to

M6 autópálya, kombinált zúzottkő szállítás, napi 5 irányvonat 2009 EUROCOM Zrt. 800.000 to
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Szolgáltatás tárgya
Teljesítés 

ideje

A megbízó 

megnevezése 
m3

M6 autópálya, kapilláris megszakító réteg biztosítása,  

kitermelés, rakodás, szállítás 2008 COLAS Hungária 300.000 m3

Mezőgazdasági célú beruházás, halastavak kialakítása, 

megvalósítása 2008 SZEVIÉP Zrt.

M0 keleti szektor építése 2007 DEBMUT - SZEVIÉP 250.000 m3 

Budapest, Cserhalom utca, Marina Part építési terület 

előkészítése, bontás, partfal és árvízvédelmi töltés építése, 

területrendezés, hulladékkezelés

2006-

2007
SZEVIÉP - FADESA

100.000 m3 + 

120to veszélyes

hulladék
Budapest, Margitsziget, versenyuszoda építési munkák, 

bontás, előkészítés, mélyépítés 2006 Budapest Főváros 8.000 m3

M6 autópálya építés, töltés alapanyag beszállítása 2005-

2006
PORR Gmbh 250.000 m3

Budapest, Erzsébet tér, bazársor, pavilonsor bontása, építési 

terület előkészítése, parkosítás 2005 Budapest Fővárosa
8.800 m3 + 800 to 

veszélyes hulladék
M7 autópálya építés, alapanyag beszállítás kombinált 

árufuvarozással 2004 EUROASZFALT 500.000 to

Budapest Sportcsarnok bontása, bontási hulladék rakodása, 

elhelyezése
2003-

2004

Kőbánya 

Önkormányzata
36.000 m3

Csepel, Dunapack Papírgyár, súlyos környezetkárosodás 

felszámolása
2003-

2004
KÖRTE-ORGANICA 28.000 m3

Budapest, Bartók Béla úti 7 épületből álló lakótömb bontása, 

mélyépítés 2003 PORR Ausztria 30.000 m3
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Szolgáltatás tárgya
Teljesítés 

ideje

A megbízó 

megnevezése 
m3

Gubacsi út, Sertésvágóhíd bontása, építési terület 

előkészítése
2001 Mester Business Park 40.000 m3

Fővárosi Gázművek Rt. Köztársaság téri épület együttesének 

bontása talajcserével
2000 GÁZMŰVEK 18.000 m3

Győr, RÁBA Rt. 60.000 m2 es öntöde bontása, építési terület 

előkészítése, parkosítás
1999 Győri Rába Rt.

40.000 m3 sitt + 

20.000 m3 tiszta 

föld + 2.000 to 

vasszerkezet

M5 autópálya, bevágásból földkitermelés, 5 műtárgy 

földmunkái
1998 PORR 120.000 m3

MÁV rt. PRG pálya átalakítási munkái 1998 MÁV Rt.

Budapest, Nagytétényi út, új technológiai üzemsor építése 1997 Transbeton 

Kispest Öntöde leégett járműalkatrész raktárbázis bontása, 

tereprendezés
1996 Kispesti Öntöde 60.000 m3

BUDAI EXPO építkezéseinél a mélyépítési munkák generál 

kivitelezője
1995 Állami beruházás félbeszakadt

MÁV Rt. Gépészeti Központ, területrendezési, bontási, 

parkosítási munkái
1994 MÁV rt.

Budapest, vashulladék feldolgozó telep, bontási és építési 

munkái
1994 KRUPP GmbH. 
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Csoltó Gábor
tulajdonos, igazgató

Csoltó Gáborné
tulajdonos

Csoltó Ákos
ügyvezető igazgató

Juhász Attila
kereskedelmi vezető

Borbély László
közúti divízió vezető
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Kapcsolat
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Székhely: 1124 Bp., Gébics u. 5.; 
Tel: 201-0389, 213-9083; Fax:225-8518; 
E-mail: info@transagent.hu;  
Web: www.transagent.hu

Kérjük, hogy szakterületeinket érintő gondjaikkal akkor is forduljanak
hozzánk, ha csak egyszerű tanácsra, vagy kapcsolatra van szükségük.
Munkatársaink mindig szívesen állnak rendelkezésükre, hiszen egy
érdekes gondolat, vagy izgalmas felvetés részünkre is hasznos,
látókörünket bővítő és egy újabb kapcsolat lehetőségét is felveti.

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Budapest 01-09-661813
KÜJ 100510704, KTJ 101795176
616/1KERKOZ/2015 (Hulladék kereskedelmi és közvetítői engedély)
MSz EN ISO 9001: 2009
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