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Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk több mint 29 éve működő mérnöki irodánk 

szolgáltatásait, szakértői tevékenységét, referenciáit és eredményeit.  

 

1991-ben alakult ”CIKLUS” Környezetvédelmi Betéti Társaság 19 éves gyakorlati működés után, 

2010 októberében indította el gazdasági átalakulását, mely után CIKLUS Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft néven folytatja tevékenységét. Tevékenységi köre műszaki szaktanácsadás, 

szakértés és egyéb mérnöki szolgáltatás, valamint az integrált mérnöki szolgáltatás területére terjed 

ki.  

 

Több éves tapasztalat birtokában elégedettséggel képviseltük megbízóink érdekeit a különböző 

hatósági engedélyezési eljárásokban. 

Főleg felülvizsgálatokkal, független 

szakértői vélemények készítésével, 

egységes környezethasználati engedélyek 

megszerzésével, előzetes környezeti 

hatástanulmányok készítésével, építési, 

vízjogi üzemeltetési, működési és 

használatbavételi engedélykérelmek 

környezetvédelmi fejezetrészének 

összeállításával, cégek hatósági 

képviseletével, környezetvédelmi 

megbízott és környezetvédelmi 

termékdíj ügyintézői feladatok 

ellátásával foglakozunk. 

 

A hulladékgazdálkodás területén széles körű tapasztalattal rendelkezünk. Több település 

hulladéklerakójának teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát végeztük el az elmúlt 27 évben, 

ezzel párhuzamosan több városnak és gazdálkodó szervezetnek Hulladékgazdálkodási tervet és 

tervértékelést készítettünk.  

 

A Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer 

területén 82 hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának 

készítésében vezető környezetvédelmi felülvizsgálói feladatok ellátását eredményesen teljesítettük.  
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Olyan részfeladatokra, amelyekre jogosultságaink nem érvényesek, alvállalkozói megbízásokat 

adunk tervezőknek, szakértőknek (pl.: talajra, vízre, levegőre, zajra, rezgésre, tájvédelemre, munka 

és tűzvédelemre és élővilágra vonatkozó vizsgálatokat jogosultsággal rendelkező akkreditált 

laboratóriumoknak, ökológiai, hidrológiai felmérésekre szakmérnököknek, tervezőknek, 

szakértőknek). Szakértő, szakmérnök partnereink a környezetvédelem minden területét lefedik, 

úgymint hulladékgazdálkodás, levegővédelem, zaj és rezgésvédelem, víz és talajvédelem, élővilág 

védelem. 

 

A referenciáink között szerepel szaktanácsadás, szakértés melletti koordinálás, tervezés, 

szakvélemények készítése, szakmai előadások tartása, komplex műszaki fejlesztési 

feladatok megoldása, műszaki dokumentációk összeállítása és hatóságoknál történő 

engedélyeztetési eljárások ügyintézése, zöld mezős beruházások és egyéb fejlesztési 

beruházások teljes körű környezetvédelmi engedélyeztetési eljárások lebonyolítása és 

koordinálása. Szakértőnk jogosultságaival független szakértői véleményeket készítünk. 

 

2014. évben az Igazságügyi Minisztérium 010594 nyilvántartási számon a CIKLUS 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft-t az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvette 

hulladékgazdálkodás, környezeti víz- és talajvédelem, valamint levegőtisztaság-védelem 

szakterületekre.  

 

Ügyvezetőnk Dr. Feketéné Bicskei Éva vegyész, korrózióvédelmi-, környezetvédelmi 

szakmérnök, igazságügyi és környezetvédelmi szakértő. ORSZÁGOS SZAKÉRTŐI 

NÉVJEGYZÉKEKBEN közzétett regisztrációs szám: KIM 010675; MMK 03-0089; FVM 11216-

02.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara tagjaként az alábbi érvényes jogosultságokkal 

rendelkezik: 

 SZÉM3 Sajátos építményfajtákkal összefüggő építésügyi műszaki szakértői terület 

vízgazdálkodási építmények   

 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő  

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem  

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem  

 SZVV-3.10.- Vízanalitikai, vízminőség-védelme, vízminőségi kárelhárítás  

 KB-T/03-0089 Kiemelt szakmai gyakorlottság a környezetmérnöki tervezői szakterületen. 

 

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál Szakértői jogosultságának nyilvántartási 

száma: KSZ-2003-01/013.  

Tagja a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara vezetőségének, ugyanakkor, mint delegált a 

Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat válaszmányi tagja, valamint a Szakértői 

Testület aktív tagja.  
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A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Kuratóriumának döntése alapján 2012. 

januárjában „A Környezet Védelméért” kitüntetésben részesült.  

2007-től az FVM regisztrált környezetgazdálkodási szakértőjeként a Bács-Kiskun Megyei Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaránál működik közre.  

2015 márciusában Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést vett át a környezetvédelem és hulladékgazdálkodás területén végzett 

magas színvonalú munkája elismeréseként.  

 

Szakmai ismereteinek fejlesztésére továbbképző tanfolyamokon vett részt: 

 A Környezetgazdálkodási Továbbképző Központban „Veszélyes hulladéklerakó helyek 

minősítése és rangsorolása” c. kockázatelemző tanfolyamon 1997-ben, amit az US EPA 

megfigyelők oktatásával végeztek a Környezetgazdálkodási Intézet vezetésével. 

 a SZENZOR P-E Gazdaságmérnöki Kft-nél 1996-98-ban K-1627 és K-0074 számú 

bizonyítványaival igazolt belső felülvizsgálatra jogosult a MOL Rt-nél az ISO 9002:1994 és 

MSz EN ISO 140001:1997 szabványok szerint működő minőségbiztosítási és 

környezetirányítási rendszerben működtetett munkaterületeken. 

 Angol nyelvű mérnök továbbképző tanfolyamokon vett részt 1995-ben és 1997-ben 

AMSTERDAM-ban, ahol PRODUCTION CHEMICALS IN THE OIL INDUSTRY és 

CORROSION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY témakörökben tájékozódott. 

 

A gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében a CIKLUS Kft. munkatársainak köre 3 

szakemberrel és egy jogi képviselővel bővült, akik szakmai felkészültsége és lendületes tenni akarása 

segíti és alkalmassá teszi Mérnöki Irodánkat széleskörű feladatok ellátására. 

 

Vállalkozás tevékenységi körei és szolgáltatásai  

 Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés; 

 Környezetvédelmi hatástanulmányok készítése; 

 Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése; 

 Környezetvédelmi engedély kérelmi dokumentációk összeállítása, engedélyeztetési eljárások 

ügyintézése; 

 Környezetvédelmi programok készítése és felülvizsgálata; 

 Települési Vízkárelhárítási tervek aktualizálása; 

 Önellenőrzési, monitoring tervek készítése és értékelése; 

 Hatósági bejelentések készítése, felszíni és felszín alatti vizek védelme, veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok dokumentálása, kockázatos anyagok kezeléséről alapadat és éves 

adatszolgáltatások. 

 Vízjogi engedélyek beszerzése; 

 Új és régi telephelyekkel kapcsolatos komplex műszaki dokumentációk készítése, 

telepengedélyezés ügyintézése; környezetvédelemmel kapcsolatos felülvizsgálati jogosultság 
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birtokában induló, működő és felszámolandó létesítményekhez környezeti állapotfelmérések 

készítése, környezetvédelmi műszaki ellenőri feladatok ellátása; 

 Tervezés, szakhatósági állásfoglalások kérése, környezetvédelmi, közegészségügyi, közlekedési 

és tűzvédelmi leírások, technológiai és kezelési utasítások elkészítése, építésügyi hatósági 

engedélyek beszerzésében való közreműködés (környezetvédelmi fejezet);  

 Légszennyezési alapbejelentések, pontforrás üzemeltetői környezetvédelmi engedélyek 

beszerzése, transzmissziós számítások elvégzése; 

 Hulladékgazdálkodási tervek értékelése, hulladékkereskedelmi (GM) és környezetvédelmi 

hulladékkezelési engedélyek beszerzése;  

 Veszélyes hulladékok káros hatása elleni szakértés, veszélyes anyagok és veszélyes technológiák 

bejelentése, káresetek környezeti hatásának értékelése, műszaki dokumentációk összeállítása; 

műszaki, kémiai és biológiai kockázatelemzések készítése; 

 Kármegelőzési és kárelhárítási intézkedési tervek, üzemi kárelhárítási programok és tervek 

összeállítása, engedélyeztetések; 

 Hulladékká vált gépjárművek szárazrafektetési technológiája, veszélyes hulladék kezelés 

engedélyeztetése, Közlekedés Felügyeletnél történő regisztrálás ügyintézése, telepítés-, 

üzemeltetés dokumentációs rendszerének összeállítása; 

 Anyag-, energia- és hulladékmérlegek, IPPC, EPER adatszolgáltatások, nyilvántartások. éves és 

eseti jelentések készítése;  

 Környezeti terhelések és környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szaktanácsadás, szakértés; 

regisztrálások, bejelentések, nyilvántartások, bevallások készítése; 

 Felsőoktatási intézményekben végzős korrózió- és környezetvédelmi mérnök és szakmérnök 

hallgatók szakdolgozat készítéséhez külső konzulens feladatok ellátása; 

 Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, gazdálkodó szervezetek, őstermelők számára a 

katasztrófavédelmi törvényben megfogalmazott kötelezettségek teljesítésére képviselet; 

 Környezetvédelemmel kapcsolatos teljes körű ügyintézése és eljárás hatóságoknál ügyvédi, jogi 

háttérrel; 

 Igazságügyi-környezetvédelmi szakértői kirendelések teljesítése (hulladékgazdálkodás, 

környezeti víz- és talajvédelem, levegőtisztaság-védelem területén). 

Amennyiben a fentiek alapján tevékenységünk felkeltette érdeklődését, további információval és 

személyre szabott ajánlattal állunk rendelkezésére! 


