
ELÉRHETŐSÉGEK

Az 1991-ben alapított MENERT spol. s r.o. 28 éve 
sikeres versenyző a belföldi és külföldi piacokon. 
250 alkalmazott foglalkoztatásával a nyitrai és 
nagyszombati régió jelentős munkaadójának 
számítunk. Napjainkban termékeink és 
szolgáltatásaink széles skáláját nyújtjuk 
az ügyfelek számára.

Szakterületeink:
ipari műszaki folyamatok automatizálása, 
mérése és ellenőrzése
műszaki egységek személyre szabott (kulcsrakész) kivitelezése
gépészeti és lakatosipari gyártási folyamatok
mérnöki tevékenység épületek építési és kivitelezési 
folyamatai során
megújuló, biomassza alapú energiaforrások felhasználása
központi fűtőberendezések építése és felújítása
biogázüzemek
akkreditált laboratóriumban metrológiai 
tevékenységek végzése

Cégünk az alábbi tanúsítványokkal rendelkezik:
ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszer
ISO 14001:2015 Környezetközpontú irányítási rendszer
OHSAS 18001: 2007 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági 
Irányítási Rendszer (MEBIR)
A Szlovák Meteorológiai Laboratórium K-085 sz. mérőeszközök 
kalibrációjára vonatkozó tanúsítványa 
Kijelölt eszközök ellenőrzésének elvégzésére vonatkozó minősítési 
engedély
Kijelölt mérőeszközök javítására és telepítésére vonatkozó 
minősítési bejegyzés
Az 1. kategóriába tartozó közvízhálózatok és 
csatornarendszerek üzemeltetésére vonatkozó tanúsítvány
valamint további több, mint 40 szakosodott szakmai 
tevékenység folytatására vonatkozó engedély.
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A MENERT CSOPORT

A MENERT-THERM s.r.o. leányvállalat főtevékenysége a hőtermelés és hőelosztás. Szlovákiában 
az egyik első olyan vállalat, amely hőtermelés céljából a megújuló energiaforrások (szalma, faapríték, 

kukoricaszalma) felhasználásával foglalkozott.

A Menert Biotech s.r.o. leányvállalat a biomassza alapú, energetikai célú felhasználásra szánt szilárd 
tüzelőanyagok előállítására, szállítására és kezelésére irányuló szolgáltatásokkal foglalkozik. Átfogó 

megoldásokat kínál a biotechnológiai ipar új irányzatai tekintetében.

Az AQWATT s.r.o. leányvállalat egy fotovoltaikus erőmű (naperőmű) tulajdonosa és üzemeltetője, valamint 
üzleti, tanácsadási és piackutatási tevékenységgel foglalkozik.
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VÍZMÉRŐK KALIBRÁLÁSA

A VÍZÜGYI RÉSZLEG 
JELENTŐS PROJEKTJEI

valamint Szlovákia és Magyarország területén az alábbi 
vegyipari gyártással foglalkozó vállalatokkal:

Duslo, a.s. Šaľa
Slovnaft, a.s. Bratislava
Transpetrol, a.s. Bratislava
Istrochem Bratislava
Borsodchem, Zrt. Kazincbarcika, Magyarország
Chemko, a.s. Bratislava
Chemosvit, a.s. Svit
Chemosvit Energochem, a.s. Svit A MENERT METROLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSAT 

A DUSLO, A.S. VÁLLALAT 97%-RA ÉRTÉKELTE
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2018-ban az alábbi teljesítményt nyújtottuk:
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A VÍZÜGYI RÉSZLEG

a Menert, spol. s r.o. Metrológiai laboratóriuma által az ún. kijelölt mérőeszközök átfogó kalibrációs és ellenőrzési 
szolgáltatásaival foglalkozik.
A tárgyalt szakterületen főként a jelentősebb vízügyi- és távhőszolgáltató vállalatoknak, illetve vegyipari 
termeléssel foglalkozó nagyobb vállalatoknak nyújt szolgáltatásokat. Üzleti tevékenysége egyéb
iparágakra Szlovákia-szerte, illetve külföldön egyaránt kiterjed.
A KONTEMO s.r.o. vállalatával együttműködve a kijelölt mérőeszközök javítását és telepítését 
biztosítja ügyfelei számára.
A Metrológiai Laboratóriumot a Szlovák Nemzeti Akkreditációs Szolgálat (SNAS) a kalibrációs 
folyamatok elvégzésére vonatkozó, STN EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti K-085 
kalibrációs jelzésű minősítéssel látta el.
2011-ben a Szlovák Köztársaság Szabványügyi, Metrológiai és Vizsgálati Hivatala 
(ÚNMS SR) a Metrológiai Laboratóriumot az M20 ellenőrző jelzéssel ellátott, a kijelölt 
mérőeszközök ellenőrzésére vonatkozó engedéllyel minősítette a Szlovák 
Törvénykönyv 2000. évi 142. sz. metrológiai törvénye rendekezései értelmében.
2018-ban az ÚNMS SR a KONTEMO vállalat részére a kijelölt mérőműszerek javítási 
és telepítési tevékenységeire vonatkozó engedélyt adott ki.

Az ügyfelek egyedi igényei alapján az alábbi 
szolgáltatásokat biztosítjuk:

hőmérők kalibrálása és ellenőrzése
nyomásmérők kalibrálása és ellenőrzése
vízmérők, áramlásmérők kalibrálása és ellenőrzése
kompakt hőmérők kalibrálása és ellenőrzése
kalorimetriás víz- és páramérők kalibrálása és ellenőrzése
hosszmérők kalibrálása

 hőmérők, illetve részeik ellenőrzése – több, mint 14.000 db
 vízmérők ellenőrzése - több, mint 60.000 db
 áramlásmérők, hőmérők és nyomásmérők kalibrálása – közel 1.600 db

távhőszolgáltató vállalatokkal:

  Tepelné hospodárstvo, s. r. o., Košice
 Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava
 Žilinská teplárenská, a.s. Žilina

Szlovákia területén hosszú távon 
együttműködünk az alábbivízügyi vállalatokkal:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (az Infra Services, s.r.o. által)
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nyitra
 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica
 KOMVAK Vodárne a kanalizácie, a.s. Révkomárom

Részlegünk erőssége a szakértelemben, pontosságban és következetességben rejlik
Munkánk eredményeinek külföldön egyaránt történő elismerését nemzetközi metrológiai szerződések garantálják.
A metrológiai- és karbantartási tevékenységeket minősített, több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező személyzet 
végzi; a kalibrálás, hitelesítés és javítás szakmai tevékenységét az elfogadott minőségirányítási rendszer eljárásai, 
illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében valósítják meg.

Munkatársaink szolgáltatásai szintén elérhetőek:
a metrológiai tanácsadás területén
a metrológiai dokumentáció feldolgozása során
a vállalati metrológiai irányítás területén
a mérőeszközök kiválasztásával kapcsolatos 
tanácsadás keretein belül


