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CÉGÜNK
Társaságunk, az AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. 1989. szeptember 15-én alakult.

Tevékenységünk a hideg- és termálvizek feltárását és igen sokrétű hasznosítását öleli fel. 
Az adott szakterüle ten minden munkavállalónk több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

A kiemelt munkahelyi vezetőink nagy tapasztalattal bírnak a kivitelezés-irányítás terén.

FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖREINK:

ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET:

TANÚSÍTVÁNYOK:

Társaságunk rendelkezik Integrált Irányítási 
Rendszerrel:

Ezen három irányítási rendszer működtetésével 
tevékenységünk valamennyi területét átfogó in tegrált 
irányítási rendszer alakult ki, amely biztosítja a szigorú 
vevői, megrendelői elvárásoknak történő megfelelést.

Geotermikus energia feltárása, hasznosítása, 
hasznosító művek építése, hagyományos 
energiahordozók kiváltása

Termálvízbázisú szabadidő és gyógyászati célú 
fürdőközpontok tervezése, építése, üzemeltetése

Szálloda, hotel, kemping tervezése, építése, 
üzemeltetése

Mélyfúrású víz- és termálkutak tervezése, 
ki vitelezése, javítása, eredménygaranciával

Kutatás, fejlesztés, ivóvízbázisok védelmére 
vonatkozó célprogramban való részvétel

Vízkezelő berendezések (vas- és mangánta-
lanító, ammóniamentesítő, gáztalanító, 
vegy szeradagoló) tervezése, kivitelezése

Vállalatok, vállalkozások saját vízbázisra épülő víz-
ellátásának tervezése, kivitelezése, üzemeltetése

Önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek 
és szennyvízművek üzemeltetése koncessziós 
szerződések keretében (1993-2012)

MSZ EN ISO 
9001:2009

MSZ EN ISO 
14001:2005

MSZ  
28001:2008 

Mélyfúrású vízkút tervezése, építése, karbantar-
tása, javítása, hasznosítása

Geotermikus energia feltárása és hasznosítása, 
szakterületen tervezés, építés, karbantartás, 
javítás, hasznosítás, hőszolgáltatás

Magas- és mélyépítés, vízi közművek ivóvíz minő-
ségjavítása, vízellátás, vízgépészet tervezé se, 
építése a FIDIC piros és sárga könyv előírásainak 
betartásával is, építmények és rendszerek karban-
tartása, javítása, hasznosítása, üzemeltetése

Tanúsított
Rendszer

Tanúsított
Rendszer

Tanúsított
Rendszer
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GEOTERMIKUS ENERGIA
GEOTERMIKUS ENERGIA FELTÁRÁSA, HASZNOSÍTÁSA, ÉPÍTÉSE

Geotermikus közműrendszerek:

A geotermikus energiát hasznosító rendszereket 
társaságunk saját beruházásban valósította meg 

vagy üzleti partner megrendelésére kivitelezte.

Fűtési rendszer

Fűtési kút 2.300 m 
86 oC, 60 m3/h

Fűtési kút 2.014 m 
52 oC, 80 m3/h 

Nyomásfokozó 
szivattyú rendszer 

1.800 m ISOPLUS  
távvezeték 70 oC 

200 m ISOPLUS   
távvezeték 45 oC

Lefűtött víz

Felszini csatornába
70 oC, 60 m3/h 

Nyomásfokozó szivattyú 
rendszer 

Visszasajtoló kút
1.685 m, 40 oC, 50 m3/h 

200 m KPE távvezeték, 25oC 

1.000 m KPE távvezeték, 
10 oC

10 µ felszíni szűrőrendszer 

Új visszasajtoló kút
1.700 m, 60 m3/h
KPE védőcsövezés

HMV rendszer

Lakótelep használati
melegvíz

Strandfürdő 40 oC,  
10 m3/h 

Nyomásfokozó szivattyú 
rendszer

Használati melegvíz kút 
1.106 m, 43 oC, 80 m3/h 

Használati melegvíz kút  
1.306 m, 52 oC, 80 m3/h

Medencék hőntartás: 
470 kW
Légtechnika hő ellátása 
400 kW

Összesen: 870 kW

Alapfűtés: 700 kW
Jacuzzi medence: 40 kW
HMV cirkuláció: 10 kW
Medencék hőntartása: 
1.230 kW
Légtechnika hőellátása: 
1.200 kW

Összesen: 3.180 kW

 

25 oC, 1.000 kW

Hódmezővásárhely használati  
melegvizes és fűtési rendszer

Szeged, Északi 1/A városrész használati 
meleg vi zes rendszer

1997–1998

Kisteleki geotermikus közműrendszer
2003–2007

Fülöpjakab, Üvegházas Kertészet  
geotermikus energiaellátása

2005

Mórahalom, Mintaprojekt, megújuló és 
alternatív energiafelhasználás

2009–2010

Szeged, Északi 1/B-Makkosháza városrész 
használati melegvizes rendszer

1997-1998

Zalaegerszegi geotermikus  
közműrendszer I. ütem

2003–2005

Mórahalom, Geotermikus  
kaszkádrendszer megvalósítása

2008–2010

1993–1998

2003

111

1

222

333

444

5
5

5

6

7

Mezőberény,  
geotermikus energiahasznosítás 

2011–2012

Törökszentmiklós, termálvíz komplex hasznosítása 
2012–2013

Barcs, geotermikus energiahasznosítás 
2013– ...
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10 MW FÖLDHŐ HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TERMÁLRENDSZER

II. RÉSZ 2003

 I. RÉSZ 1998

Diszpécserközpont

Fűtőmű
Mátyás u.

Fűtőmű
Hódtó

Fedett uszoda

Parkoló jégmentesítése

Fűtőmű
Oldalkosár u.

Fűtőmű
Kórház

Felszíni tároló
 60 m3

1

1

1

111

2

2 2

2

2

3 3 3 3

3

333

3 3

3

4

4

5

5

6

7

2

1

4

5
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Hódmezővásárhelyen felülvizsgáltuk energetikai 
szempontból a város termálrendszerét. Annak 
eredményeként építettük meg a város egységes geo-
termikus közműrendszerét, mely jelenleg műszaki 
megoldásaiban és volumenében egyedülálló az 
országban. Három lakótelep és a közintézmények 
energetikai és használati melegvíz-ellátását biztosítja 
a rendszer, mely egy hőenergiát biztosító kútból, és 
annak visszasajtoló párjából, valamint 2 db ivóvíz 
minőségű vizet szolgáltató termálkútból áll. E négy 
termál kutat 7,6 km hőszigetelt csővezeték hálózat 
köti össze Ø 100 és Ø 150 mm-es méretben. A rend-
szer szakaszos üzembe helyezés mellett már 15 éve, 
és teljes kiépítésében is több, mint 10 éve üzemel.

Kisteleken a geotermikus rendszer szolgáltatása 
két részből áll. Nagyobb részben a közintézmények
hőellátását biztosítjuk, kisebb felhasználási terület 
a Tanuszoda- és Élményfürdő termálvízzel való el-
látása. Hőellátás szerinti csoportosítás: fűtési célú 
felhasználás, használati melegvíz előállítása. 
Fürdő célú felhasználás: forgatott és szűrt 
rendszerű medencék kiszolgálása, töltő-ürítő 
rendszerű medence ellátása. A felszínre történő 
kitermelést követően a termálvíz több vízkezelési 
eljáráson keresztül jut el a felhasználási pontokig. 
Főbb technológiai beavatkozás: szellőztetés, gáz-
talanítás, nyomásfokozás, vastalanítás. Rendszer 
vezetékhálózata 4,2 km.             

Fűtési rendszer
Termálkút, 2.095 m, 80 oC
Grundfos CR-15-3 
szivattyúcsoport 
Grundfos CR-15-8 nyomás - 
fokozó szivattyúcsoport

Lefűtött víz

Grundfos CR-15-8 visz-
szasajtoló nyomás fokozó 
szivattyúcsoport

20 µ szűrőegység 

Visszasajtoló kút - 1.764 m

HMV rendszer 

Petőfi  iskola

Aqua Hotel 

Multifuncionális épület 
és uszoda

Szakorvosi rendelő

Óvoda

Gimnázium 

Kollégium

Napsugár otthon

1

1

1

1 1 1 1

1

1

2

2

2

2

2

2

2222

3

3

3

3

3

3 3 3 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Melegvizes
osztó

Kavicságyas
vastalanító

tartályok
1000 m3 kültéri 

tároló tartály

Gáztalanító
tartály

Gyűjtô

VÍZGÉPÉSZET ÉS VISSZASAJTOLÓ GÉPÉSZETI GÉPHÁZ
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A zalaegerszegi geotermikus rendszerre jellemző,  
hogy összetettségével biztosítja a legkülönbözőbb 
felhasználási módozatokat. A termelő kút a Pózva 
Kórház udvarán helyezkedik el, ahonnan kiindulva 
„felfűzésre kerültek” azon épületek hőközpontjai, 
amelyek eddigi fűtés- és meleg- vízellátása gázüzem-
mel történt. Következő felhasználási terület a fürdő 
célú felhasználás, ami két részből áll: AQUACITY hő- és 
vízellátása, valamint a Termálfürdő hő és vízellátása. 
A folyamatosan működő automata rendszer, olyan 
szabályozott működést hoz létre, amely által biztosí-
tott a geotermikus energia nagyhatásfokú kihaszná-
lása. A folyamatosan bővülő felhasználói kör 2004-től 
megelégedettséggel üzemeltetheti belső gépészeti 
rendszerét, ami jelentős földgáz megtakarítást jelent, 

vagy teljes leállást a régi, általánosságban elavultnak 
nevezhető rendszerekben. Kiépített hálózat: 6 km 
hosszú, Ø 200-as hőszigetelt csőrend szer és a hozzá 
tartozó szerelvények. Megtáplált épület(részek):  
kórház központi épület, idősek  otthona I., idősek 
otthona II., fogyatékosok otthona, camping, AQUA
CITY gépház I.-IV., Termálfürdő gyermek  medence és 
élménymedence, a 2007. évben átadott fedett fürdő. 
További felhasználási lehetőség a fedett fürdő és a 
AQUACITY kiegészítéseként megépítendő szálloda, 
amely meg valósításával egyedülálló megoldásokat al-
kalmazva használná fel a termálenergiát. Pl.: abszorp-
ciós hűtő alkalmazása (melegvíz felhasz nálásával 
épület hűtés). Társaságunk energetikai tanulmányok 
elkészí  tésében is nagy gyakorlattal rendelkezik.

Fűtési rendszer
Új termelő kút 
1.800 m, 80/60 oC, 60 m3/h
Nyomásfokozó 
szivattyúrendszer

Lefűtött víz
Visszasajtoló kút 2.300 m, 
50 m3/h, meddő CH kútból 
átalakítva Zg3 (A-2)
20 µ felszíni szűrőrendszer 
Visszasajtoló szivattyú-
rendszer

Külső kórház, fűtés, melegvíz-ellátás: 80/50 oC, 2.100 kW

Aquapark vízforgatók fűtése 80/50 oC, 400 kW

Termálfürdő vízforgató fűtése 80/50 oC, 300 kW

Fedett uszoda hő- és balneológiai vízellátás 10 m3/h
50/25 oC, 2.000 kW – 75/25 oC, 5.000 kW

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2 2

3

3

3

3 3

4

4

Gáztalanító
tartály

60 m3 
Térszíni tároló



www.aquaplus.hu

8

MÉLYFÚRÁSÚ VÍZ ÉS TERMÁLKUTAK

MÉLYFÚRÁSÚ VÍZ ÉS TERMÁLKUTAK TER-
VEZÉSE, KIVITELEZÉSE, JAVÍTÁSA EREDMÉNY-
GARANCIÁVAL

Kivitelezéseink során a kor technikailag legkor-
szerűbb szerkezetű és anyagú kútjait valósítjuk 
meg. A rotary fúrási technológia kiegészül a zárt 
felszíni iszaprendszerrel, amely a környezetvédel-
mi szempontokon túlmenően jelentős rétegvé-
delmi előnyöket jelent. A technikai béléscső rakat 
a tárolószint felett cementezésre kerül, majd a 
vízadó rétegek felbővítése után építjük be a nagy 
teljesítményű szűrőrakatot. Kútjainkat korszerű 
Johnson-típusú szűrőkkel képezzük ki, melyeket a 

Társaságunk Magyarország azon kevés számú kút-
fúró vállalkozása közé tartozik, amely az összes 
fúrási eljárással képes kutak kivitelezésére. 

Az új kutak építésén túl meglévő elöregedett, csök-
kent vízhozamú kutak (hideg- és melegvizes kutak 
egyaránt) javítását is végezzük.  

A saját fejlesztésű AQUA-1000-es kútjavító beren-
dezéssel és kiegészítő eszközeivel elvégezhető 
műszeres kútvizsgálat, talphomok, iszaplerakodás 
eltávolítása, szűrőmosatás, szűrőfelület szaka-
szos (pakkeres) termeltetése, oldatok, szuszpen-
ziók kívánt mélységbe juttatása (vegy szeres 
rétegkezelés, cementdugók elhelyezése), hidrodi-
namikai mérések elvégzése. A szerkezetileg hibás 
kutak szűrőcserés vagy betétszűrős felújítását is 
vízhozam-garanciavállalással végezzük. 
Társaságunk 1989 óta számos hideg vizes és 
termálvíz kitermelésre alkalmas kutat épített. 
Képes a sekély mélységű megfigyelő kutaktól 
kezdve, a városok, ipari üzemek vízellátását 
szolgáló hideg vizes kutakon át, egészen a nagy 
mélységű (2.000 m felett) termál kutak meg-
fúrására. A munkák elvégzéséhez rendelkezésünkre 
állnak különféle fúráskapacitású és terhelhetőségű 
kútfúró berendezések, jól képzett, nagy tapasztalat-
tal rendelkező mérnökök, fúrómesterek és kútfúró 
munkatársak.

Berendezéseink közül büszkék vagyunk a saját tulajdonú 
ZJ30/1700 CZ típusú, 3.000 méteres fúrási kapacitású, önjáró 
kútfúró berendezésünkre.

kor igényei szerint kavicsoljuk. Ezen kútkiképzési
és kútfúrási technológiák jelentős víztermelés 
nö ve  kedést és kút élettartam növekedést eredmé-
nyeznek az alkalmazott szabadalmak hatékony-
sága miatt.

A rétegadottságok és kőzetviszonyok figyelembe 
vételével, a kútkiképzés hatékonysága érdekében
balöblítéses és légemeléses öblítést biztosító fúró-
berendezésekkel is rendelkezünk. A felszín közeli
rétegek mintavételezésére, szárazfúrására alkal-
mas speciális berendezést alkalmazunk.  
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KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, IVÓVÍZBÁZISOK  
VÉDELME

Társaságunk részt vett a távlati, valamint az 
üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok biztonságba 
helyezése célú beruházási programokban.  
Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogra-
mokban való részvételünkhöz rendelkezünk a  
Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztériumának akkreditálásával.
Az üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosz-
tikája Fertőrákosi és Sopronkőhidai vízbázis 
tárgyú projektet társaságunk egy konzorcium 
vezetőjeként nyerte el. 1997. évtől 2001. év 
végéig folytak a diagnosztikai munkálatokat. 
A lefedett vízbázisok 36.000 fogyasztó helyen, 
közel 100.000 fő egészséges ivóvízellátását 
biztosítják, a mely összességében 11.900 m3/
nap védendő vízbázist jelent.
Jelentős vízbázis védelmi program, amelyben 
résztvettünk, a távlati ivóvízbázisok biztonságba 
helye zése. Az előzőekben felsorolt munkákhoz 
hasonló jellegű, de külön projekt volt a PHARE 
program keretében kiírt települési szilárdhulla-
dék lerakók vizsgálata. Társaságunk az országos 
program keretén belül meghatározott 6 régió közül 
elnyerte a Szeged-Gyula régió 16 munkaterül-
etén összesen 74 db mintavételi kút létesítését. 
Társaságunk az ivóvízbázis védelmi programot 
fontosnak ítélve 2002. szeptemberében a munkák 
koordinálására és elvégzésére létrehozta Buda-
pesten a Hidrogeológiai Irodát (AQUAPLUS Kft. 
Hidrogeológiai Iroda 1027 Budapest, Csalogány u. 
41. I/5., e-mail: hidrogeologia@aquaplus.hu). 
Az iroda szakmai tevékenysége magában foglalja 
a cég fúrási munkálatainak geológiai támogatását, 
kutató fúrások tervezését, magas színvonalú 
hidrogeológiai, környezetvédelmi, geológiai 
tudo mányos munkák és tanulmányok készíté-
sét, folyamatos szakmai-tudományos fejlesztés 
támogatását, illetve ezek ipari alkalmazását. 

Az iroda bonyolult  geológiai környezetű (repedezett, 
karsz t os tárolók), nagyobb mélységű vízbázisok 
vízföldtani elemzésére, vízbázis védelmi tanul-
mányok (pl. Szakoly-Balkány, Pécsvárad, Akasztó) 
elkészítésére és vízbázisok utánpótlódási területé-
nek modellezésére specializálódott. 
A felszínalatti vízáramlások modellezéséhez a 
legkorszerűbb numerikus szimulációs szoftve-
reket használjuk. Kiemelten foglalkozunk megújuló 
geotermális energia felhasználással kapcsolatos 
vízföldtani kutatásokkal, hévíz készletbecsléssel, 
kutatási, kitermelési és visszasajtolási stratégiák 
tervezésével. Értelmezési munkánkat minden 
esetben térinformatikai analízissel és 3D-s 
megjelenítésekkel egészítjük ki. Lehetőség szerint 
felhasználjuk a tudományos és technikai módsz-
erfejlesztés legújabb eredményeit és ezek alkal-
mazását megrendelőinknek is javasoljuk. Szoros 
együttműködést alakítottunk ki tudományos 
intézményekkel, különös tekintettel az ELTE TTK 
Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszékére,  
mellyel az együttműködés kereteit szerződésben 
is rögzítettük. Egyetemi együttműködésünkön 
keresztül szakmai kapcsolatban állunk a tanszék 
hidrogeológus munkatársaival, továbbá magyar 
származású nemzetközi hírű professzorokkal.
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VÍZKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

VÍZKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK

A 2001., illetve 2002. évtől hatályos vízminőségi előírások 
alapján fokozott igény jelentkezik, hogy a kitermelt ivó- és  
termálvíz megfelelő minőségben kerüljön a fogyasztóhoz.

Társaságunk felkészült szakembergárdája és évtizedes 
tervezési és kivitelezési gyakorlata alapján kínál megoldást 
a felvetődött problémákra. Kiemelnénk Arló nagyközség víz-
kezelési technológiáját, ahol a kutakból kitermelt víz határér-
ték feletti vas és ammónium tartalmát kellett a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően az előírt értékekre csökkenteni.

A vízkezelés lényege, hogy az ammónium eltávolítása törés-
ponti klórozással történik. A klór adagolása utáni tartózkodási 
idő egy 15 m3-es tartályban biztosított. A vízbe adagolt klór 
az ammónium szétbontása mellett a vas oxidációját is el-
végzi, tehát a vastalanításhoz külön vegyszerre vagy levegő 
bevitelre nincs szükség. Az oxidált vasat tartalmazó vizet egy 
nyomásfokozó szivattyúcsoport nyomja át a 4 db tartályból 
álló szűrőcsoportra. A szűrőtartályok töltete osztályozott 
kvarchomok, kavics. A vastalanított víz aktívszenes adszor-
bens csoporton keresztül jut el a felhasználási helyre. A kezelt 
víz utófertőtlenítésen esik át, így kerül a fogyasztókhoz.  

A rendszer az átadás óta kifogástalanul üzemel. A térségbeli 
kutak rétegadottságait figyelembe véve a gondos tervezés 
és a magas színvonalú kivitelezés együttes eredményeként 
a berendezés – a mérési eredmények tanúsága szerint is – 
folyamatosan, az előírásoknak és a fogyasztói igényeknek 
megfelelő vízminőséget biztosít. Másik jelentős projektünk 
volt a Szeged, Észak I/B fűtőmű területén szolgáltatott hasz-
ná lati melegvíz ellátórendszer vízkezelő berendezésének 
megépítése. Itt az egyik megoldandó feladat volt a termálvíz 
sárga színét okozó huminsav eltávolítása, a másik a termálvíz 
megfelelő és hatásos fertőtlenítése, melyet sikerrel oldot-
tunk meg a termálvízbe juttatott SANOSIL Super-50 Magyar-
országon is engedélyezett fertőtlenítőszerrel.

Társaságunk továbbá foglalkozik vas- és mangántalanító 
berendezések, LVS típusú gáztalanító berendezések, 
ammóniamentesítők, kútba épített gáztalanítók tervezésével, 
engedélyeztetésével, kivitelezésével.
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HIDEG ÉS TERMÁLVÍZBÁZISÚ SZABADIDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI CÉLÚ 
FÜRDŐKÖZPONTOK TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE

A vízkészlet gazdasági célú hasznosítása mellett társaságunk a vizek szabadidő és gyógyászati célú felhasználásában 
is közreműködik. A következő fürdőkomplexumok tervezésében vállaltunk, illetve vállalunk részfeladatok elvégzését: 

Cserkeszőlő, Zalaszentgrót, Sikonda, Kistelek, Zalaegerszeg, Mohács, Siklós, Tamási és Szekszárd. 
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THERMAL SPA – Siklós

       www.siklosfurdo.hu

Az AQUAPLUS Kft. 2010 augusztusában fejezte be a 
siklósi Termálfürdő kivitelezését. Az új fürdő Siklós 
egyedülálló természeti és történelmi környezetében 
található, közvetlenül a Siklósi Vár lábánál.  
A Fürdő belső architektúrája kivételesen impozáns, 
a vár biztonságos falait szimbolizáló, a medencéket 
körülvevő színes bástyák speciális atmoszférájának 
köszön hetően. Minden egyes bástya belseje megle-
pe tést tartogat a érdeklődő fürdőzőknek. A három-
emeletes komplexumban több, mint 5.000 m2 
vizes medencék találhatóak egyedülálló élmény 
elemekkel, gyermek- és élménymedence, edzőterem 
és vendéglátó helyiség várja a felfrissülni vágyókat.

A megvalósítás során változatos, egyedülálló 
mechanikai megoldásokat alkalmaztunk:

Tekintettel az allergiás betegekre pollenszűrők, 
korszerű levegőkezelő berendezéseket 
telepítettünk, melyek a fürdő területen óránként 
38.000 m3 levegőt képesek kicserélni.
Hazai tekintetben is egyedülálló fűtési rendszer 
található a fürdőben, mivel nincs gáz, kizárólag 
termál energia segítségével valósul meg a fűtés.
Az üzemelés során korszerű UV-sterilizálókat 
használunk, ezen kívül a medencék fertőtle  ní-
tésére hagyományos kémiai kezelést alkalma-
zunk.
Titánium-oxid kőburkolat található a medencéket 
körülvevő padlón és a medencék belsejében 
annak érdekében, hogy a gombás betegségeket 
minimalizáljuk.
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TANMEDENCE – Mohács

       www.mohacsuszoda.hu

A Mohács Városi Tanuszoda és Termálfürdő generál-
kivitelezését 2007 júniusára fejezte be az AQUAPLUS 
Kft. A tervezési szakasztól kezdődően részt vettünk 
az épület megvalósításában, és olyan uszodát 
sikerült megépítenünk, ahol a Mohácsi kis térség 
valamennyi gyermeke meg tud tanulni úszni, és a 
későbbiekben gyakorolhatja ezt a sportot. A több 
mint 1.800 m2 összterületű tanuszoda a korábbi 

stranddal szomszédos telken épült meg. Nagy 
kihívás volt egy olyan uszodát megvalósítani, amely 
az úszásoktatás mellett gyógyászati és wellness 
feladatokat is ellát. A megrendelői igények miatt, 
komplett szauna-világot valósítottunk meg az uszo-
dá hoz tartozó gerendafa épületben, valamint meg-
teremtettük a gyógyászatra alkalmas helyiségeket.

Tanmedence 28 °C, úszómedence 26 °C, termálme-
dence 39 °C, merülő medence 2 db infra szauna, 
1 db finn szauna, 1 db gőzkabin, masszázs, mag-
neo terápiás helyiség, büfé, pihenőterületek.
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THERMAL SPA – Tamási

       www.tamasifurdo.com

A Tamási Termál SPA 2011 augusztusában épült.  
A régi szabad fürdő szomszédos terültére több, mint  
3.000 m2 új, fedett fürdő rész épült. Az új koncepció a 
„Képesség” elnevezést kapta sugallva, hogy a fogya-
tékkal élő vendégeknek is lehetőségük van kihasznál-
ni minden szolgáltatást a Termál fürdőn belül.  
A vendégek igényei szerint komplett szaunavilág 
került kivitelezésre az új épületrészen belül, valamint 
olyan szobák, melyek orvosi terápiák, kezelések lebo-
nyolítására alkalmasak.

TERMÁLFÜRDŐ  – Zalaegerszeg

       www.aquapalace.hu

Zalaegerszegen, a Gébárti Szabadidőközpontban 2007 
februárjában nyílt meg az új Zalaegerszegi  Fedett 
Termálfürdő, amely Európában egyedülálló fény- és 
hangterápiával kényezteti fürdővendégeit. A fürdőt 
társaságunk az Aquacity és az Aquatherma Termálfalu 
és Kemping közvetlen szomszédságában építette fel.  
A hasznos terület meghaladja a 3.000 m2-t. A szabadté-
ri gyermek- és élménymedencéken kívül, a fedett fürdő 
részben még a mintegy 700 m2 vízfelületű élményele-
mekkel teli termálvizes medencék ígérnek kellemes 
kikapcsolódást.

TERMÁLFÜRDŐ  – Kistelek 

       www.aqua.hotel.hu

A Kisteleki Tanuszoda és Élményfürdő generál ki-
vitelezése 2004-ben valósult meg az AQUAPLUS Kft.
fővállalkozásában. A tervezési szakasztól kezdődően 
az összes szakági munkával együtt olyan fürdőt si-
került megvalósítani, amely a város rövid- és hosszú 
távú fejlesztési tervében is szerepet kaphat a közel 
400 m2 összterületű fedett fürdő és pihenőterei.



www.aquaplus.hu

16

HOTELEK ÉS KEMPINGEK
Hotelek és kempingek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése

HOTEL CASTELLO **** – Siklós

       www.hotelcastello.hu

A legújabb szálloda, a Castello 2012 decemberé-
ben nyílt meg Siklóson, a Termál Spa Siklós fürdő 
közvetlen szomszédságában, 44 szobával, étte-
remmel, bárral és konferenciateremmel. 
A négyszintes szálloda art deco stílusban épült, 
rendkívül exkluzív és impozáns lakosztályokkal 
várja vendégeit. A szálloda a világszerte ismert 
Villány-Siklós borvidéken helyezkedik el.
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AQUA HOTEL ***  – Kistelek

       www.aqua.hotel.hu

Kisteleken, a társaságunk által fővállalkozásban 
kivitelezett Kisteleki Fürdő mellett 2003  
szeptemberétől 2008 szeptemberéig 54 
férőhelyes szállodát üzemeltetett étteremmel 
és kávézóval. A szobák felszereltsége: telefon, 
TV, minibár, széf és internetkapcsolat.

AQUATHERMA TERMÁLFALU  
– Zalaegerszeg

       www.aquatherma.hu

2005 júniusában nyílt meg a zalaegerszegi Aqua-
City Vízicsúszda és Élménypark és a Termálfürdő 
szomszédságában lévő, Gébárti-tó által körülölelt  
fél szigeten az AQUATHERMA Termálfalu és Kemping  
(THERMALPLUS Kft.). Az újonnan épült festői 
szépségű létesítményt méltán említhetjük egy 
lapon más nyugat-európai kempingekkel környeze-
tét és sokszínűségét tekintve egyaránt.
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EGYEDI VÍZELLÁTÁS

ÜZEMEK, VÁLLALKOZÁSOK, TELEPÜLÉSEK SA-
JÁT VÍZBÁZISRA ÉPÜLŐ VÍZELLÁTÁSA

Az 1992-től napjainkig, mintegy 15 önálló kommu-
nális és ipari célokat szolgáló vízellátó művet ter-
veztünk, építettünk és üzemeltettünk. Kiemelnénk 
a PICK Szeged Zrt. részére kivitelezett hideg - és  
melegvizes vízművet, melynek napi kapacitása 
4.500 m3. A 42 °C hőmérsékletű használati  
melegvizet biztosító általunk tervezett és épített 
912 m mély termálkútból kitermelt víz közvetlenül 
csatlakozik a gyár használati melegvizes rend-
szeréhez. E munkát azért tartjuk kiemelésre  
érdemesnek, mert a PICK Szeged Zrt.-nek már a 
vízmű építéskor alkalmazkodnia kellett az érvé-
nyes EU előírásokhoz, így társaságunknak is meg 
kellett felelni a fejlett Európa előírásainak.

Hasonló követelményeknek kellett megfelelni az 
élelmiszereket előállító Danone Kft. és a Rauch 
Kft., illetve az ipari alapanyagokat előállító Hunts-
man Zrt. önálló vízművének tervezése, engedé-
lyeztetése és kivitelezése során. A kivitelezett 
ipari vízművek közül ezen vízművek üzemeltetését 
szerződés keretében Társaságunk végzi/végezte.
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TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS 
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Az AQUAPLUS Kft. 1993-2012 közötti időszakban 
foglalkozott közüzemi víz- és csatornaszolgálta-
tás biztosításával, hazánk szinte teljes területén. 
Jól képzett szakember gárdával és stabil árbevé-
tellel a települési ivóvíz szolgáltatás, szennyvíz-
elvezetés és szennyvíztisztítás területén belül is 
jelentős eredményeket értünk el.
Ebben az időszakban közel 100.000 ember folya-
matos, egészséges ivóvízellátásáról gondosko-
dunk mintegy 25 településen. Az AQUAPLUS Kft. 
kezelésében lévő települési vízműveknél az 
éves értékesített vízmennyiség meghaladta az 
1.600.000 m3-t, az ebből a tevékenységből szár-
mazó árbevételünk a csúcsidőszakban elérte az 
500 M Ft-ot. Társaságunk több mint 2 milliárd Ft 
értékű közművagyont üzemeltetetett, kezelt.
2000 januárjától a Zalaszentgróti Regionális 
Vízmű üzemeltetésével társaságunkat bízták 
meg az érintett Önkormányzatok. Az üzemelte-
tésre kiírt pályázatot elnyertük, így 2001. évtől 
az üzemeltetést az AQUAZALA Kft. Zalaszentgrót 
végzi. (Üzemeltetés főbb jellemzői: 40 település, 
30.000 ember, 825 E m3, 325 M Ft árbevétel). 
Üzemeltetési időszakunkban nagy gondot fordí-
tottunk a rendszerek üzem-optimalizálására, 
korszerűsítésesre. Az előttünk álló feladatok 
kitűzését minden esetben megelőzte egy gondos 
felmérés, majd ez alapján egy gördülő fejlesztési 
terv elkészítése. Ez alapján igen jól tervezhetővé 
és megvalósíthatóvá váltak a fejlesztési, 
korszerűsítési munkák.
A vízmű üzemeltetés szakterületen felül külön-
leges feladatként szinte valamennyi általunk 
üzemeltett víz- és szennyvízművek irányítás-
technikai rendszerét felújítottuk. Az átalakítás 
során korszerű folyamatirányító számítógép (PLC) 
került beépítésre, mely alkalmas pillanatnyi üzem-
állapotok és hosszabb adatsorok  megjelenítésére, 

tárolására, mely a későbbiekben jelentős segít-
séget nyújtott az optimalizálás területén.
Külön kiemelnénk Zalaszentgrót szenny víz elve-
zető és tisztítómű irányítástechnikai rendsze-
rének és diszpécserközpontjának kialakítását, 
mely ma Magyarország egyik legkorszerűbb, 
vízszolgáltatással kapcsolatos irányítástech-
nikai rendszere.

A közszolgáltatási tevékenységünket a víziköz -
műveket üzemeltető cégek tulajdonviszo nyaira 
vonatkozó törvényi előírások szigorodá sa miatt 
folyamatosan és tervszerűen visszafejlesztettük. 
Az érintett Önkormányzatokat támogattuk az új 
üzemeltetők kiválasztásában, közreműködtünk 
az átadások zökkenőmentes lebonyolításában.

A közüzemi víz- és csatorna szolgáltatás terén 
mintegy 20 éves tapasztalattal rendelkezünk.
Szakemberállományunkkal, szaktudásunkkal 
és jelentős gyakorlatunkkal vállaljuk vízelátó- 
és szennyvízelvezető, -tisztító rendszerek 
teljes körű üzemeletetését.
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