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FŐBB ADATOK: 

A Társaság cégneve: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: HIDROKOMPLEX Kft. 

Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 122-124. 

Telefon: +36 1 453 4350 

Fax: +36 1 388 8362 

E-mail: hiko@hidrokomplex.hu 

Cégvezetők: 

Brenner József  ügyvezető 
igazgató 

+36 20-9-720-227 

+36 1-453-43-62 

brenner@hidrokomplex.hu  

Sármay András ügyvezető +36 20-9-352-091 

+36 1-453-43-60 

sarmay@hidrokomplex.hu 

Zerkowitz Tamás ügyvezető +36 20-9-419-176 

+36 1-453-43-55 

zerko@hidrokomplex.hu 

 

Minőségi garancia: ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer 

 
Forgalmi adatok (ÁFA nélkül):  
 

� 2012: 231.184.000 HUF (~ 794.774 EUR) 

� 2013: 173.285.000 HUF (~ 583.471 EUR) 

� 2014: 286.379.000 HUF (~ 909.457 EUR) 

� 2015: 217.643.000 HUF (~ 695.079 EUR) 



 

  

 
 
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS: 
 
Az 1954-ben alapított Vízügyi Tervező Vállalat az ország egyik legnagyobb − 
vízgazdálkodási tervezéssel foglalkozó − tervező vállalata volt. E vállalat vízellátással-
vízkezeléssel foglalkozó szakembereinek jelentős része 1990. július 1-én kivált a vállalatból, 
és megalapította a HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft-t. 
 
A Társaság alkalmazottai: vízi-közmű, víztisztítás-technológiai, szennyvíztisztítás-
technológiai, statikus, építész, vízgépész, épületgépész, villamos, irányítástechnikai, 
környezetvédelmi (vízvédelmi) tervezéssel foglalkozó mérnökök, akik különféle 
szakterületeken tervezői (17 fő), műszaki ellenőri (9 fő) és tervellenőri (9 fő) jogosultsággal 
rendelkeznek. 
 
Létszám: 29 fő, ebből:  

− 25 fő mérnök 
− 2 fő egyéb műszaki 
− 2 fő adminisztrátor 

 
Idegennyelv ismeret: angol, német, francia, olasz, román 
 
A HIDROKOMPLEX Kft. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISZTRÁCIÓ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

BBRREENNNNEERR  JJÓÓZZSSEEFF  

ÜGYVEZETŐK 
SSÁÁRRMMAAYY  AANNDDRRÁÁSS  

ZZEERRKKOOWWIITTZZ  TTAAMMÁÁSS  

MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ 
SSZZEENNTTMMIIHHÁÁLLYYII  KKÁÁRROOLLYY  

ÉPÍTÉSI SZAKÁGAZAT 

SSÁÁRRMMAAYY  AANNDDRRÁÁSS  
VILLAMOS 

SZAKÁGAZAT 
RRUUSSZZNNYYÁÁKK  VVIIKKTTOORR  

VVÍÍZZEELLLLÁÁTTÁÁSS,,  VVÍÍZZKKEEZZEELLÉÉSS  
CCSSAATTOORRNNÁÁZZÁÁSS  

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

SZAKÁGAZAT 

  

BBRREENNNNEERR  JJÓÓZZSSEEFF  

NNEEMMEESS  GGYYÖÖRRGGYY  

SSZZEENNTTMMIIHHÁÁLLYYII  KKÁÁRROOLLYY  

ZZEERRKKOOWWIITTZZ  TTAAMMÁÁSS  

SZABVÁNYÜGYI FELELŐS 
SSZZEENNTTMMIIHHÁÁLLYYII  KKÁÁRROOLLYY  



 

  

 
TEVÉKENYSÉGI KÖR: 
 
A Társaság fő tervezési szakterületei: 

- vízkezelő és szennyvíztisztító telepek, 
- regionális ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerek, 
- vízellátó, szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózatok, 
- ipari vízellátás, erőműi hűtővízellátás, ipari szennyvízkezelés, 
- illetve a fentieket kiegészítő villamos energia ellátás, villamos berendezések, 

irányítástechnika tervezése, villámvédelem, 
- továbbá egyéb vízgazdálkodási, hulladékkezelési, energetikai és ipari tervezések. 

 
E szakterületeken szakértői tevékenység, szakvélemények készítése, állapot-felvételek, 
megvalósíthatósági tanulmányok, döntés-előkészítési anyagok, engedélyezési tervek, verseny-
pályázati kiírások, kiviteli tervek (önállóan, vagy fővállalkozási megbízás keretein belül) 
készítése, üzembe helyezési eljárások szervezése és irányítása, vízügyi építési műszaki 
ellenőri és tervellenőri feladatok ellátása.  
 
A Társaság fő tevékenységi területe elsősorban Magyarország, de mind a Cégnek mind az 
alkalmazottak jó részének jelentős külföldi, illetve külföldre irányuló munkavégzési 
tapasztalata van: 

- Algéria (vízellátás, víz- és szennyvíztisztítás, szennyvíz, csapadékvíz csatornázás) 
- Marokkó (szennyvíztisztítás) 
- Szenegál (vízellátás, szennyvíz, csapadékvíz csatornázás) 
- Németország (ipari vízkezelés, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés vezértervei) 
- Románia (víztisztítás; épület és műtárgy tervezés) 
- Indonézia (ipari vízkezelés építési vezértervei) 
- Taiwan (ipari vízkezelés építési vezértervei) 

 
A HIDROKOMPLEX Kft. tagja: 

- a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének (T.M.Sz.) és ennek 
megfelelően a FIDIC és EFCA nemzetközi szervezeteknek; 

- a Magyar Víziközmű Szövetségnek (MAVÍZ); 
- a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségnek (MASZESZ); 
- a Társaság egy alkalmazottja a DWA (ATV-DVWK) Deutsche Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. tagja. 
 

 



 

  

 
SZAKMAI ELISMERÉSEK 

 



 

  

  
  


