Referencialista
MOL Nyrt.
- üzemanyagtöltő állomások felmérése és kitűzése Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Záhonyban, Tokajban és Encsen.
TIGÁZ Zrt.
- gáz szakági részletes helyszínrajzok készítése numerikus módszerrel Nagyrábé, Biharnagybajom, Sárrétudvari, Bihartorda,
Bihardancsháza, Szerep Sáp és Báránd községekben /1998/
- ugyanezen községekben gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges változási munkarészek készítése /1999/
Kontakt személy: Herczeg István 06/52/517-115
A legrégebbi -és 1992 óta folyamatosan munkát adó partnerünk a Hajdú-Bihar megyei Állami Közútkezelő Kht., majd utódai a
Magyar Közút Kht. és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő és Autópályakezelő Kht. A számukra végzett nagyobb feladatok:
- országos közutak ingatlannyilvántartási felülvizsgálata
Balmazújváros /1992/
Berettyóújfalu /1992/
Derecske
/1992/
Hajdúnánás /1998/
- városokban vonalas kisajátítások területigénybevételi tervének elkészítése
Debrecen
/2000-2001/
Biharkeresztes - Ártánd /2000-2001/
Furta - Zsáka
/2000-2001/
- belterületek elkerülő szakaszaira
35. sz. főút
/2004/
42 és 47 sz. főutak /2006/ útkorrekciójához a Hajdú-Bihar megyei szakasz határvonalainak kitűzése
- körforgalmi csomópontok kialakításának geodéziai munkái
Berettyóújfalu /1998/
Jászárokszállás /2007/
Kontakt személyek: Magyar Közút Kht. – Péter Pál oszt.vez. 06/30/9708456
Nemzeti Infrastr. és Autópályakezelő Kht. – Szász Róbert oszt.vez. 06/20/4574214
T-Com Magyar Távközlési Zrt.
Változási munkarészek készítése megépült átjátszó tornyokról, valamint albetétesítés, földhasználati jog, illetve útszolgalmi jog
begyzéséhez szükséges tervdokumentáció összeállítása Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és
Csongrád megye területén /2001/
Kontakt személy: Molnár István oszt.vez. 06/30/2296067
CFE Hungary Építőipari Kft . ( 1051 Budapest Hercegprímás u. 21. , Telefon: 06/1/3327312 )
- Debrecen Ipari Parkban iparcsarnok építésének geodéziai művezetése /2006/
Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyoniroda
- felmérések, kitőzések a Debrecen, Tócóvölgyben a GRC Hungária /1996/ valamint a TESCO áruház építéséhez /1998/
Wind-T Kft.
- változási munkarészek készítése megépült Vodafone átjátszó állomásokról, valamint földhasználati jog, illetve útszolgalmi jog
begyzéséhez szükséges tervdokumentáció összeállítása Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén /2001-2005/
Kontakt személy: Nyers József oszt.vez. 06/70/3313012
Munkáink 80-85%-a földhivatali vizsgálatra és záradékolásra kötelezett, így jogosnak érzem idesorolni a Hajdú-Bihar Megyei
Földhivatalt . Kontakt személy: Szabó Zoltán megyei szakfelügyelő 06/52/505-896
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