Kedves Olvasó!
Az Alisca Bau Zrt. nagy utat járt be az 1991-es indulása óta. Három barát alapította a céget majd jutott a piacvezető
szereplők közé. Kitartó munkával sikerült az élvonalba kerülni, amiben jelenleg közel 100 munkatársunk, hosszú évek
óta meglévő, megbízható alvállalkozói körünk, valamint több, mint 70 minőségi munkagépünk van segítségünkre.
Munkánk iránt kiemelt felelősséget érzünk, hisz a legtöbb megrendelőnk az önkormányzatok közül kerülnek ki,
ezért munkánk hatással van az emberek életére. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint 100 településen
sikerült élhetőbbé, jobbá tenni a lakosok mindennapjait.
Szaktudásunk és korszerű technikai eszközeink segítenek abban, hogy a feladatokat gazdaságosan, határidőre,
és a legkiválóbb módon teljesítsük. Célunk a múlt értékeinek megtartása mellett a jövő építése: törekszünk arra,
hogy megbízható kivitelezőnek bizonyuljunk, akire megrendelőink és üzleti, társadalmi partnereink is stabilan
támaszkodhatnak a célok megvalósításában.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy ügyfeleink szerint hosszútávú együttműködéseinket szakmai
rátermettségünknek és korrekt piaci magatartásunknak köszönhetjük.
Ezen értékek mentén folytatjuk a jövőben is!

Az Alisca Bau Zrt. vezetősége
Legfőbb előnyünk partnereink szempontjából a bizalom,
a képzett szakembereink által megvalósított precizitás
és a munkáinkat jellemző megbízhatóság.

Dear Reader
Alisca Bau Zrt. has come a long way since its inception in 1991. Three friends founded the company and then
became one of the market leaders. We have managed to be at the forefront with persistent work. We currently have
the help of our nearly 100 employees, our long-standing, reliable subcontractors
and more than 70 units of high-quality heavy equipment.
We feel a special responsibility for our work, as most of our customers come from local municipalities,
so our work has an impact on people’s lives. We are proud to have made the daily lives of residents more liveable
and better in more than 100 settlements.
Our expertise and state-of-the-art technical tools help us to perform the tasks economically, on time, and in the
best way. In addition to preserving the values of the past, our goal is to build the future: we strive to prove to be a
reliable contractor, on whom our customers and business and social partners can securely rely in
achieving their goals.
We are proud to say that according to our clients we can thank our long-term cooperation
to our professional skills and fair market behaviour. We will continue along these values in the future!

Management of Alisca Bau Zrt.
Our main advantages for our partners are trust,
the precision demonstrated by our trained professionals,
and the reliability that characterizes our work.
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Szolgáltatások: közműépítés
Világszínvonalú technológia
Cégünk közműépítési munkáival és világszínvonalú technológiáival nagyban hozzájárult és hozzájárul
a 21. század magas színvonalú infrastruktúrájának kiépítéséhez Magyarországon.

Szakterületeink
 szennyvízvezeték-építés

 ivóvízminőség-javító programok

 csapadékvíz-elvezetés

Számos település közműhálózatát fejlesztettük, emeltük európai uniós szintre. Sokoldalúságunkat jelzi, hogy minden
önkormányzattal rugalmasan működünk együtt a város, falu korszerűbbé és élhetőbbé tételében. A határainkon túl
is igény van szakértelmünkre: Romániában, Hargita megyében több helyszínen építettünk ki szennyvíz-, és ivóvízhálózatot.

Az Alisca Bau Zrt. látta el a kővágószőlősi uránbányászati rekultiváció víz
elvezetési rendszerének bővítését, a szekszárdi Parászta patak meder
rendezését és a paksi ipari park közműveinek kiépítését.

Services: utility construction
World-class technology
With its utility construction works and world-class technologies, our company has greatly contributed and will
continue to contribute to the construction of the high-quality infrastructure of the 21st century in Hungary.

Expertise
 sewage pipeline construction

 d
 rinking water quality
improvment programmes

 Rainwater drainage

We have developed the public utility networks of several settlements and improved them to EU standards.
Our versatility is indicated by the fact that we work flexibly with all local municipalities to make the city or village
more modern and liveable. There is a need for our expertise also beyond our borders: In Romania,
in Harghita County, we built a sewage and drinking water network at several locations.

Alisca Bau Zrt. carried out the expansion of the drainage system
of the uranium mining reclamation in Kővágószőlős, the watercourse
regulation of the Parászta Stream in Szekszárd and the construction
of the utilities of the Paks industrial park.
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Szolgáltatások:
partfal- és támfalépítés
Generációkra tervezve
Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt három évtized alatt
elvégzett feladataink, szakmai munkánk elismeréseként
- a területen szerzett tapasztalatunknak köszönhetően
- bekerültünk az Országos Partfalveszély-elhárítási
Tárcaközi Bizottság által koordinált programba.
Fennállásunk óta több tucat útépítési-, és helyreállítási
munkát végeztünk, belterületet veszélyeztető partfalat
erősítettünk meg, ezzel garantálva az arra közlekedők,
és az ott élők biztonságát generációkon át. Cégünk az
elsők között volt hazánkban a környezetbarát gabion
támfalépítési technológia alkalmazásában, amely nagy
lépés a fenntarthatóság felé, eközben omlásveszély
nélkül biztosítja az esztétikus megvalósítást.

Mi láttuk el a dunaszekcsői Várhegy
omlásveszélyes löszpartjának belső
állagstabilizálását, az életveszélyes
állapot elhárítását, a dunaföldvári
Kálvária komplex partfal-stabilizációját, és a bajai Sugovica magasparti
szakaszának megtámasztását.

Services: river wall
and retaining wall construction
Designed for generations
We are proud that, thanks to our experience in the field
and in recognition of our accomplishments and professional work over the past three decades, we have been
included in the programme coordinated by the National
Interdepartmental Committee for River Wall Hazard
Prevention.
Since our inception, we have carried out dozens of road
construction and restoration works, strengthening river
walls that endanger areas within municipal boundaries,
thus ensuring for generations the safety of those who
travel through and those who live there. Our company
was one of the first in Hungary to apply the environmentally friendly gabion retaining wall construction
technology, which is a big step towards sustainability,
while ensuring aesthetic implementation without the
risk of collapse.

We provided the internal stabilization
of the collapsible loess soil of the Castle Hill in Dunaszekcső, the elimination
of the life-threatening condition, the
complex river wall stabilization of the
Calvary in Dunaföldvár, and the support of the high-bank section
of Sugovica in Baja.

TLI

Duna Transport Kft.

• akkreditált Építőipari Vizsgáló Laboratórium
• akkreditált Tanúsító Iroda
• szakértés, szakvélemény készítés,
műszaki ellenőrzés
TLI Zrt. H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2.
www.tli.hu
+36-1-248-1932

E-mail: tli@tli.hu

7130 Tolna,
Belterület 970/38.
+36 70 334 2979
dunatr@tolna.net

www.dunatrans.hu
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Szolgáltatások: magasépítés
Előrelátó tervezés
Az 1991-es megalakulásunk óta a magasépítés legtöbb szegmensében
sikerrel mérettettük meg magunkat. Építettünk és felújítottunk már
 oktatási intézményt,
 járműcsarnokot,

 egészségügyi létesítményt,
 sportcsarnokot,

 tanuszodát,
 exkluzív borházat.

Az önkormányzatok mellett számos nemzetközi és hazai nagyvállalat gyártó-, ipari és raktárcsarnokának létrehozásával segítettük a gazdaság fellendülését. Munkánkra jellemző az előrelátó tervezés, amellyel képesek vagyunk
garantálni a hosszú távú eredményeket. Fontos számunkra, hogy előtérbe helyezzük az adott településen élők
elvárásait, ezért odafigyelünk a zajcsökkentésre, az építési idő lerövidítésére.

Megvalósítottuk a Zombai Általános Iskola épületének átalakítását, felújítását,
korszerűsítését, a WBA borházának kivitelezését, a bátaszéki tanuszoda
és a bonyhádi városi sportcsarnok megépítését.

Services: structural engineering
Forward-looking design
Since our inception in 1991, we have successfully proven ourselves in most segments
of structural engineering. We have already built and renovated buildings such as
 educational institutions,
 vehicle hangar,

 healthcare facilities,
 sports halls,

 training pools,
 exclusive wine houses

In addition to local municipalities, we contributed to the economic boom by building production,
industrial and warehouse halls for a number of large international and domestic companies.
Our work is characterized by forward-looking planning, with which we are able to ensure long-term results.
It is important for us to prioritise the expectations of the people living in the particular environment,
therefore we pay attention to noise reduction and shortening the construction time.

We carried out the alteration, refurbishment and modernisation of the building
of the Zombai Primary School, the construction of the WBA wine house, the construction of the Bátaszék training pool and the Bonyhád town sports hall.
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Szolgáltatások: műemlékvédelem
Örökségünk a büszkeségünk
Nem csupán építeni, megőrizni is szeretjük a környezetünket, ezért megalakulásunk óta tudatosan részt veszünk
hazánk műemlékeinek megóvásában, rekonstrukciójában, mert tudjuk, az örökségünk a büszkeségünk.
Számos tájház, kápolna és vár felújításán dolgoztunk, dolgozunk.

Referenciáink
 a szigetvári várfal és kazamatarendszer helyreállítása
 a siklósi vár falának megerősítése, rekonstrukciója
 a
 bátaszéki cisztercita kolostorrom építészeti
emlékének megjelenítése
 a szászvári vár részleges helyreállítása
 a
 bátaapáti Gróf Apponyi Vendégház
és Közösségi Centrum felújítása
 az Őcsényi Római Katolikus Plébánia felújítási munkái

 a
 szekszárdi Szent János Kápolna állagmegóvó
munkái
 a
 bátai Szent Vér Kegyhely és Templom
műemlékvédelme
 a
 bonyhádi katolikus és izraelita temetőket elválasztó zsaluköves kerítéstámfal biztonságossá tétele

Services: monument protection
Our heritage is our pride
Building and preserving our environment is not the only thing we love, therefore since our establishment we have
been consciously participating in the preservation and reconstruction of the monuments of our country, because
we know that our heritage is our pride. We have been working on the renovation of many open air museums,
chapels and castles.

References
 r estoration of the castle wall and casemate system
in Szigetvár
 s
 trengthening and reconstruction of the wall
of the Siklós castle
 displaying

the architectural monument
of the Cistercian monastery ruins in Bátaszék
 artial restoration of the Szászvár castle
 p
 r enovation of the Count Apponyi Guesthouse
and Community Centre in Bátaapáti
(Gróf Apponyi Vendégház és Közösségi Centrum)

P2019_552_1_10658_P'-AutóCity Zrt._PRINT.indd 1

 r enovation works of the Roman Catholic Parish
of Őcsény (Római Katolikus Plébánia)
 the preservation works of the Saints John the Baptist
and Paul Chapel in Szekszárd (Szent János Kápolna)
 the monumental protection of the Holy Blood Shrine
and Church in Báta
(Szent Vér Kegyhely és Templom)
 securing the breeze block wall fence separating
the Catholic and Israeli cemeteries of Bonyhád

2020. 04. 08. 10:06:38
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Kiemelt referenciák

Major references

Közmű

Public utility

 B
 onyhád, Kakasd, Nagymányok szennyvíztisztító
telep, csatornahálózat fejlesztés

Aqua ivóvíztermelő és tisztító berende Dél-Tolna
zésre épülő rendszer kiépítése
(Decs, Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Pörböly,
Őcsény, Sárpilis, Szálka helységekben)
 B
 aja, Józsefváros csapadékvíz-elvezetési munkálatainak kivitelezése

Partfal- és támfalépítés
 Dunaszekcső,

Várhegy omlásveszélyes löszpart
belső állagának stabilizálása,
életveszélyes állapot elhárítása, monitoring rendszer üzembe helyezése
 P
 aks, Deák F. u. 28-42. mögötti partfal komplex
stabilizációja

Magasépítés
 S
 zekszárd, Herman Ottó utcai gázrobbanásban
megsérült épületek tekintetében veszélyelhárítás és
helyreállítás
 F
 astron Hungaria Elektronikai és Finomtechnikai Kft.
Tolna, Gém utcai telephelyén iroda- és üzemépület,
kerékpártároló és üzemcsarnok komplett kivitelezési
munkálatai

 Bonyhád,

Kakasd, Nagymányok wastewater
treatment plant, sewerage network development
 onstruction of a system based on drinking water
 C
production and purification equipment in South
Tolna (Decs, Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék,
Pörböly, Őcsény, Sárpilis, Szálka)
 E
 xecution of the rainwater drainage works in Baja,
Józsefváros

River wall and retaining wall construction
 Internal stabilization of the collapsible loess soil of
the Castle Hill in Dunaszekcső, the elimination of the
life-threatening condition, installation of a monitoring system
 C
 omplex stabilization of the river wall behind
Deák F. u. 28-42. in Paks

Structural engineering
 E
 mergency response works and restoration
of buildings damaged in the gas explosion
in Szekszárd, Herman Ottó utca
 C
 omplete construction works of an office and
factory building, cycle parking and production hall
at the premises of Fastron Hungária Elektronikai és
Finomtechnikai Kft. in Tolna, Gém utca

Műemlékvédelem

Monument protection

 S
 zigetvári várfal és kazamatarendszer helyreállítása
 Bátaapáti

Gróf Apponyi Vendégház és Közösségi
Centrum felújítása
 B
 átai Szent Vér Kegyhely és Templom műemlékvédelme

 R
 estoration of the castle wall and casemate system
in Szigetvár
 R
 enovation of the Count Apponyi Guesthouse and
Community Centre in Bátaapáti
(Gróf Apponyi Vendégház és Közösségi Centrum)
 M
 onumental protection of the Holy Blood Shrine and
Church in Báta (Szent Vér Kegyhely és Templom)

Elismerések, minősítések
Elköteleztük magunkat a magas minőség mellett
Elkötelezettek vagyunk a magas szintű szolgáltatások mellett: erőfeszítéseinket értékes minősítésekkel jutalmazták.
Cégünk munkáját az érdekképviseleti szervek is elismerték – a pályázatokon tudatosan mérettetjük meg magunkat.

Legfontosabb minősítéseink
1996 É MI szervezeti minősítés, különleges feltételek
1999
2002
2005
2006

közötti szakipari munkák végzése
MSZ EN ISO 9002:2000
MSZ EN ISO 9001:2000
integrált irányítási rendszer bevezetése
(folyamatos auditálás, QUALI-CERT Kft.)
É
 MI szervezeti minősítés, nukleáris létesítmények
építése, speciális munkák végzése

2013 az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minősítő lapja
2014 MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005,
MSZ 28001:2008

2016 a
 z MVM ERBE Zrt. vizsgálata a cég gazdasági,
pénzügyi stabilitására vonatkozóan

2019 az Alkotmányvédelmi Hivatal minősítése

Recognitions, certifications
We are committed to high quality
We are committed to a high level of service: our efforts have been rewarded with valuable certifications. The work of
our company has also been recognized by interest representation bodies - we participate in tenders so we can also
consciously test ourselves.

Our most important certifications
1996 É MI organisational qualification, performance of
1999
2002
2005
2006

professional work under special condition
MSZ EN ISO 9002:2000
MSZ EN ISO 9001:2000
Introduction of an integrated management
system (periodical auditing, QUALI-CERT Kft.)
É
 MI organisational qualification, construction of
nuclear facilities, performance of special works

2013 qualification sheet of MVM Paksi Atomerőmű Zrt
2014 MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005,
MSZ 28001:2008

2016 M
 VM ERBE Zrt.’s examination of the company’s
economic and financial stability

2019 Qualification of Constitution Protection Office

NINCS DUGULÁS,
NINCS PROBLÉMA
PROBLÉMAMENTES SZIVATTYÚZÁS
24 HÓNAP GARANCIÁVAL
www.xylem.hu
xylem_concertor_hirdetes.indd 1
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Miért jó nálunk dolgozni?

Why is it good to work for us?

Odafigyelünk minden véleményre

We pay attention to all opinions

Az Alisca Bau Zrt. egy kis családi cégből nőtte ki magát
sikeres nagyvállalattá és a hazai piac egyik vezető
szolgáltatójává a szegmensben. Ennek köszönhető, hogy
családias értékeink mellé stabilitást is kínálunk munkavállalóinknak.

Alisca Bau Zrt. has grown from a small family company
to a successful large company and one of the leading
service providers in the domestic market. Due to this,
in addition to our family values, we also offer stability
to our employees.

Előnyeink

Our advantages:

 v
 alódi közösség, alacsony fluktuáció:
néhány dolgozónk már 30 éve cégünket erősíti
 tabil pozíciók: fontos számunkra a kollégák
 s
megtartása, folyamatosan bővítünk
 v
 ersenyképes fizetés: amit ígérünk, mindig
be is tartjuk
 rémiumrendszer, bónuszok: jutalmazzuk
 p
a kiemelkedő teljesítményt
 sapatépítő programok: családi napok,
 c
ünnepi műsorok, közös rafting, kirándulások
 innovatív közösség: minden ötletet meghallgatunk,
fontolóra veszünk

Az Alisca Bau Zrt.- nél nem úgy tekintünk kollégáinkra, mint egy homokszemre a gépezetben: nálunk mindenki
teljes értékű csapattagnak számít!

 a
 real community, low fluctuation:
some of our employees have been strengthening
our company for 30 years
 table positions: it is important for us to retain
 s
colleagues, we are constantly expanding
 c
 ompetitive pay: what we promise, we always keep
 remiums, bonuses: we reward outstanding
 p
performance
 t eam building programmes: family days,
festive shows, joint rafting, excursion
 innovative community: we listen to all ideas,
we consider them

At Alisca Bau Zrt. we do not see our
colleagues as a speck of dust in the
machinery: at us, everyone is a fullfledged team member!
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