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A KORRTECH KFT 1993-ban alakult, legfontosabb tevékenysége gépészeti fővállalkozási munkák 

kivitelezése, melyek főleg épületgépészeti és technológiai jellegűek, de építési, szakipari részeket is 

tartalmaznak. Az elmúlt időszakban több kisebb és nagyobb generál munkát készített el a cég, melyek 

nagyságrendje a 10-300 millió forint értékhatár között mozgott. 
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1. A cégünk rövid története, főbb eredményeink  
 

1.1 Megalakulás és kezdetek  

 

Cégünk 1993. tavaszán alakult, egy debreceni nagy építőipari vállalatnál dolgozó négy műszaki 

szakember és néhány csőszerelő összefogásából. A vállalkozási forma kezdetektől fogva Kft. volt. 

A telephely, raktár, műhely és az iroda eleinte a Bartók Béla utcán volt, Debrecenben, egy régi 

családi házban és annak az udvarán elhelyezett konténerekben.  

A cég irányítását kezdetektől az egyik alapító tag, Dobos Béla ügyvezető igazgató látta el, aki 

néhány éven belül többségi tulajdonos lett. A 10-15 fős kivitelező csapat magját a jól képzett 

minősített hegesztők és csőszerelők alkották, akiket egy néhány fős technikusi csapat szolgált ki. 

Már az első időszakban is nagy húzóerőt jelentett a technológia csőszerelési munkák kiváló 

minőségben történő megvalósítása, AWI hegesztés technológia alkalmazásával. Ez alapozta meg a 

későbbiekben a vállalkozás hírnevét és elismertségét a gyógyszergyári területeken, ahol az első ilyen 

munkákat készítettük. 

A dolgozók korábbi épületgépészeti tapasztalatait felhasználva folyamatosan kiviteleztünk 

víz-, gáz-, és fűtésszerelési, légtechnikai munkákat is, amelyek egyre nagyobb volumenűek lettek.   

1.2 A fejlődés útján  

 

A cégvezetés több tagja korábban országos beruházások 

irányításában vett részt (pl.: OTF, ma OEP székház, KHB Vigadó 

téri székház. OERKBRFK-TOP épület, DOTE Szívsebészeti 

Centrum stb.), melyek garanciát és referenciát jelentettek a munkák 

minőségi és határidőre történő kivitelezésére. 

 

Néhány év alatt cégünk megerősödött és képessé vált több 

alvállalkozót is igénylő, sokrétű gépészeti projektek 

megvalósítására is. 

Bővült a szerelői létszám és a műszaki előkészítő csapat 

mérnökökkel is kiegészült. 

A technika, a tudomány, a piaci igények színvonalának 

nagyméretű fejlődésével vállalatunk, mint vegyipari, 

élelmiszeripari és gyógyszergyári rendszereket is építő, kivitelező, 

még fokozottabban érezte a minőségi követelmények emelkedését. 

Reagálva a piaci igényekre elsők között kezdtünk orbitális 

csőhegesztéssel szerelt tisztított víz rendszerek és injekciós víz 

hálózatok építésével foglalkozni. 

Elindítottuk a minőségirányítási rendszerünk kialakítását is külső felkészítő és tanúsító 

szervezet bevonásával, és megszereztük a tanúsítványt. 

Addigra kinőttük a régi családi ház udvarát és tervbe vettük egy új telephely és egy belvárosi 

iroda létesítését, ami azóta sikeresen meg is valósult.  
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A Kft. létszáma 35-40 fő, amely a feladatok nagyságától függően 50-70 fő alvállalkozóval 

kiegészül. 

 

 

1.3 Főbb eredményeink 

 

I. A partnereink 

 

Büszkék vagyunk rá, hogy hosszú éveken keresztül olyan országos és világhírű nagyvállalatok 

rendszeres beszállító partnerei vagy alvállalkozói lehettünk, mint: 

- EGIS Zrt. 

- Richter Gedeon Zrt. 

- Unilver Mo. Kft. 

- Chinoin Zrt. 

- Strabag Zrt. 

- Nutricia Zrt. (később Friesland Zrt.) 

- Magyar Építő Zrt. 

- GSK Biologicals Kft. 

- Hunép Zrt. 

- Keviép Kft. 

 

II. A minőségirányításunk 

 

Még a 2000-es évek elején tanúsíttattuk és folyamatosan fenntartjuk az ISO 9001:2000 (jelenleg 

MSZ EN ISO 9001:2015) és az EN 729-2 (jelenleg MSZ EN ISO 3834-2) szabványok szerinti 

minőségirányítási rendszerünket (ami nyomástartó edények, kazánok, ipari csővezetékek 

telepítésére, hegesztésére vonatkozik). Ezek mellett rendelkezünk a 3/1998 (I. 15.) IKIM rendelet 

szerinti és a 1/2016. (I.5) NGM rendelet szerinti hatósági bizonyítvánnyal is. Néhány éve 

megszereztük a PED tanúsítványt (9/2001 GM rendelet) és Veszélyes folyadék tárolókra vonatkozó 

jogosultságot (1/2016 NGM rendelet).  
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III.  Az ingatlanjaink 

 

Jól felszerelt, tágas irodánkban intézzük ügyeinket és fogadjuk 

partnereinket Debrecen belvárosában, ahol többek között lehetőség 

van nagyméretű, színes tervrajzok nyomtatására is. A hozzá tartozó 

udvarban pedig több bérlőnek adunk helyet folyamatosan.  

 

A város szélén, az autópálya mellett lévő ipari telephelyünk 

hatalmas udvarral és több nagyobb épületrésszel 

rendelkezik, melyek között daruzott csarnok is van. Az 

ingatlan méreti lehetővé teszik, hogy azt is (az 

irodaépülethez hasonlóan) több bérlővel megosztva 

használjuk. 

 

A jó gazdálkodásunk eredményét mutatja az is, hogy az iroda mellett a belvárosban megvásárolt 

másik ingatlant panzióvá alakítottuk, amely azóta is működik (jelenleg bérlő üzemelteti). 

 

Budapesten cégünknek két helyen is saját szállása van, ahol környékbeli projekteken dolgozó 

munkásainknak megfelelő körülményeket tudunk biztosítani az esti, éjszakai pihenésre.  

 

A Nyugati Pályaudvar mellett egy üzletnek is alkalmas, jó helyen lévő épületrész bérbeadásával is 

kiegészítjük a bevételeinket. 

 

IV. A szakmai szerepvállalásunk 

 

Cégünk a kezdetektől fogva szerepet vállal a fiatal, tehetséges hegesztők és mérnökök 

felkarolásában, gyakorlott szakemberré nevelésében, akik közöl többen hűséges munkatársainkká 

váltak. 

 

Igyekszünk fenntartani és fejleszteni a steril víz rendszerek építésében szerzett ismeretinket és 

tapasztalatainkat. Rendszeresen díjmentes javaslatokat és árajánlatokat dolgozunk ki ilyen jellegű 

projektekre. Folyamatosan fejlesztjük orbitális hegesztési technológiánkat és a kapcsolódó 

berendezéseinket. 

 

Egyedileg kifejlesztett titán hegesztési technológiával is állunk partnereink rendelkezésére. 

 

V. A megvalósított projektjeink 

 

A legfőbb eredményünk az, hogy számos jól működő csőrendszer 

kerül ki a kezünk közül, ami Megrendelőinket megelégedéssel tölti 

el. Csak az utóbbi évek legnagyobbjai közül néhány  

(100 MFt. feletti vállalások): 

- EGIS Gyógyszergyár Zrt. 7-es épület Intermedier üzem teljes 

technológia gépészete (2014.) 
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- EGIS Gyógyszergyár Zrt. 18-as épület RINA centrifuga telepítés fővállalkozói munkái és 

teljes technológia gépészete (2014.) 

- EGIS Gyógyszergyár Zrt. 18-es épület Kémia 1. üzem API-K projekt teljes technológia 

gépészete (2015.) 

- EGIS Gyógyszergyár Zrt. 18-es épület API+K II. projekt Tisztatér és csarnok 

épületgépészeti munkái (2016.) 

- Debrecen Dóczi lakópark A épület gépészeti munkái (2017.) 

- Nyíregyháza, LEGO HAA és BHB épület gépészeti munkái (2017.) 

- Alföldi Tej Kft., Debrecen, Tejporító üzem épületgépészeti munkái (2018.) 

(50 MFt körüli vállalások közül néhány): 

- EGIS Gyógyszergyár Zrt. 25-ös épület II. és III. emelet felújítás teljes gépészeti munkái 

(2013.) 

- Debrecen, Tudományos Élménypark teljes épületgépészeti munkái (2013.) 

- Debrecen, DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelep felújítás épületgépészeti munkái (2013.) 

- Debrecen, DEOEC Rehabilitációs intézet felújítás 

épületgépészeti munkái (2014.) 

- Miskolc, Semmelweis Kórház – Pulmonológia, 

Neurológia felújítás épületgépészet (2015.) 

- Tiszavasvári, Alkaloida Zrt. Kémia II. „C” üzem 

tisztított víz rendszer gépészeti munkái (2015.)  

- Nyírbátor, Unilever MX keverő és 50m3-es 

tárolótartályok telepítése (2017.) 

- Debrecen, TEVA 50. épület épületgépészeti munkái. (2017.) 

- EGIS Zrt, Methyldopa elnyelető rendszer kivitelezése (2018.) 

 

1.4 Az elmúlt néhány év árbevétele 

 

A cég dinamikusan fejlődik ezt mutatja az is, hogy az 1993. évi 20 millió forintos teljesítményről 

1997-re 300 milliós forgalomra tornázta fel magát. 1998-ban az éves forgalom kb. 600 millió 

forint volt. Azóta hasonló nagyságrendben mozog (300-600 millió forint között).  

 

A cég működésének pénzügyi adatai az elmúlt években: 

 

Ssz. Megnevezés 2014. 2015. 2017. 2019. 

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (eFt.) 606 060 493 465 417 194 543 372 

   

2. Tevékenységünk általános bemutatása 
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         A cég munkái két fő csoportra bonthatók: az egyik az épületgépészeti kivitelezés, a másik a 

technológiai csőrendszerek telepítése. 

 Elvünk és gyakorlatunk a rugalmasság, a gyors és jó minőségű munkavégzés, a megrendelői 

igények kielégítése megfelelő árakon, melyek biztosítják a cég rentábilis működését.   

2.1 A szakosodás mellett is több lábon állás   

 

 Amellett, hogy igyekszünk egy-egy speciális szakterületen 

kiemelkedőt nyújtani, szem előtt tartjuk, hogy a többi 

tevékenységünk is szinten maradjon. Az utóbbi időszak 

gazdasági nehézségei mellett és az élesedő árversenyben 

úgy tudtunk talpon maradni, hogy szélesebb piaci területen 

vállaltunk feladatokat 

kihasználva 

adottságainkat. Az 

építőipar nehéz 

helyzete mellett sem adtuk fel az épületgépészeti munkák 

iránti elkötelezettségünket, és ez sokszor átsegített bennünket 

egy-egy gyengébb technológia szerelési időszakon.  

 

A több lábon állást szolgálja az a törekvésünk is, hogy a 

mérnöki csapat létszámát megnövelve, egyre komplexebb 

szolgáltatást tudjunk nyújtani. A projektekhez kiegészítésül, 

vagy külön is vállalunk kisebb tervezési, 

dokumentációkészítési feladatokat. Az erősebb műszaki 

csapattal képesek vagyunk akár nagyobb fővállalkozói feladatok elvállalására és koordinálására. 

 

Elkezdtük továbbá a tartály és készülékgyártási kapacitásunk felerősítését, fejlesztését.  

 

Egy fő autószerelő szakemberünknek köszönhetően a gépjárműveink karbantartását, kisebb 

javítását saját magunk végezzük, a telephelyünkön az ehhez szükséges szerelőaknás műhely és az 

egyéb feltételek rendelkezésre állnak. 

2.2 Főbb tartópilléreink  

 

Az egyik pillér a saválló és szénacél technológiai csőszerelés, a gyógyszergyári, élelmiszeripari, 

vegyipari csőrendszerek telepítése, steril csőhálózatok kivitelezése, titán csőszerelés képezi 

vállalkozásaink alapját.   
 

A másik tartóoszlop az épületgépészet területén többek között vállalkozunk: családi házak, 

társasházak, középületek, hőközpontok, kazánházak teljes körű megvalósítására. 
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Azonban a stabil alátámasztáshoz szükséges még egy harmadik láb is (tréfásan fogalmazva: az 

eldőlés elleni biztosításhoz), ami esetünkben a befektetésül megvásárolt ingatlanok tervszerű 

hasznosítása, bérbeadása. 
 

A cég modern és jó műszaki állapotú gépekkel, berendezésekkel, szerszámokkal és járművekkel 

rendelkezik. A szakember gárdát jól felkészült mérnökök, és a szakmunkás képesítéssel rendelkező 

fizikai állomány képezi, közülük 7 főnek minősített hegesztői képzettsége van. 
 

2.3 Speciális, különleges feladatok vállalása  

 

Titán hegesztés: oda, ahol minden más csőanyag csődöt mond (részletesen lsd. 3.6 pont és 10.5 

melléklet) 

 

Orbitális technológiával készített dudormenetes csőhegesztés a steril rendszerekhez (részletesen 

lsd. 3.3 pont és 10.5 melléklet) 

 

Egyedi csőkapcsolással készített kompakt gépek, berendezések tervezése, gyártása (pld. gabonapor 

mintavevő berendezés; részletesen lsd. 3.7 pont). 

 

2.4 Tartály és készülékgyártási tevékenység  

 

Tanúsítványaink alapján alkalmasak vagyunk sokféle olyan tartály, berendezés gyártására, melyek 

az ipar területén előfordulnak. 

Elindítottuk a tartály és készülékgyártási tevékenységünk bővítését, fejlesztését. Új, korszerű 

gyártóeszközöket telepítettünk (lemezolló, hengerítő, forgató, hegesztőgép).  

Telephelyünkön rendelkezünk a tartálygyártáshoz szükséges daruzott csarnokkal, vannak 

minősített hegesztőink és berendezéseink a feladatra, és mérnökeink között van, aki rendelkezik ez 

irányú tapasztalattal. 

 
Referenciáink sorában már szerepelnek szénacél és saválló préslevegő tartályok, használati 

melegvíz tartályok, porleválasztó ciklonok, cseppleválasztó edények, vákuum tartályok. 

 

Vállaljuk többek között (szénacél és saválló kivitelben is, akár 5 l-től az 50 m3-esig): 

- nyomástartó edények 

- préslevegő tartályok 

- használati melegvíz tárolók 

- leválasztó ciklonok  

- kondenz tartályok 
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- hűtési puffertárolók 

- szedő és szeparátor tartályok 

- veszélyes folyadék tárolók 

- olvadék tárolók 

- vákuum tartályok, stb.  

gyártását, telepítését, helyszíni technológiai szerelését,  

átalakítását, javítását. 

 

Alap gyártási kapacitásunk a következő: 

- tartály térfogat 50 m3, 

- anyagminőség saválló és szénacél,  

- lemezvastagság savállónál 8 mm, szénacélnál 10 mm. 

 

Ettől nagyobb méretek gyártását is meg tudjuk oldani alvállalkozó bevonásával. 

 

3. Technológiai csőszerelési szolgáltatásunk 
 

A technika, a tudomány, a piaci igények színvonalának nagyméretű fejlődésével vállalatunk, mint 

zömében vegyipari, élelmiszeripari és gyógyszergyári rendszereket építő, kivitelező, jelenleg is 

fokozottan érzi a minőségi követelmények emelkedését a technológiai csőszerelés területén. 

 Többéves gyakorlati tapasztalataink alapján kristályosodott ki az a feltételrendszer, amely 

ezen követelmények magas színvonalú teljesítéséhez szükséges eszközöket, szakképesítéseket, 

működési irányelveket foglalja magába. 

 Beszállítóinktól szigorúan megköveteljük az anyagok műbizonylatolását, a szállítási 

határidők betartását. Dolgozóinkat arra tanítjuk, hogy a steril rendszereknél elengedhetetlen, „tiszta, 

pontos munkavégzés” szellemében használják eszközeiket, kezeljék a csőanyagokat a normál 

csőrendszereknél is – mivel egy véletlenül bekerült hibás anyag, vagy szennyeződés súlyos károkat 

okozhat. Kivitelezett munkáink kapcsán késedelmi kötbér fizetésére az eddigiek során nem került 

sor. 

 

Az elvégzett munkánkért maximálisan vállaljuk a felelősséget, a garanciális hibák javítását soron 

kívül, a megrendelő igényeinek megfelelően rendezzük. 

 

3.1 Csővezetékek az ipar minden területén  

 

Szerencsénkre a kevés olyan technológia folyamat van, 

amihez ne kellene csővezeték. Legyen szó olajiparról, 

tejüzemről, vagy csokoládégyártásról, de említhetjük az 

autógyárakat, a baromfifeldolgozókat, vagy éppen a 

faipari üzemeket.  Szinte mindenhol felmerül az igény 

bizonyos anyagok egyik helyről a másikra továbbítására, aminek egyik legbiztonságosabb módja a 



 

 

 

                  Debrecen                      11/32 2022.02.05. 
 

 

csővezetéken történő szállítás. Ennek előnyeit hosszasan lehetne sorolni, de minden területen más-

más szempont miatt választják ezt a megoldást, így a csővezetékek is igen sokfélék és még több az 

a mód, ahogyan kapcsolhatók az alkatrészek egymáshoz. 

 

Csak néhány technológiai csővezeték anyag fajtát és csőkötési módot sorolunk itt fel (a teljesség 

igénye nélkül), amelyek szerelését tudjuk vállalni: 

- saválló csővezetékek AWI hegesztéssel szerelve (1.4301, 1.4404, 1.4571, stb. minőség, 

varratos, vagy varratnélküli kivitelben) 

- szénacél csővezetékek kézi ívhegesztéssel, lánghegesztéssel, vagy AWI hegesztéssel 

(varratos vagy varratnélküli kivitelben, többféle anyagminőségben) 

- műanyag PP vezetékek, tokos, tompa vagy elektro-karmantyús hegesztéssel 

- műanyag PE vezetékek, tokos, tompa vagy elektro-karmantyús hegesztéssel 

- saválló csővezetékek press csőkötő idomokkal 

- saválló csővezetékek orbitális csőhegesztő automatával szerelve (1.4404, 1.4435 min., belső 

Ra<0,8) 

- műanyag PEX vezetékek toldóhüvelyes vagy press idomokkal 

- réz csővezetékek keményforrasztásos, vagy press csőkötésekkel (vagy lágy forrasztással) 

- saválló csővezetékek vágógyűrűs csőkötő 

idomokkal 

- horganyzott acél csővezetékek menetes 

csőkötésekkel 

- műanyag csővezetékek tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel 

- horganyzott acél légtechnikai vezetékek 

tokos kötésekkel 

- belül teflon bevonatos (szénacél vagy 

saválló) csővezetékek karimás kötésekkel 

 

És még lehetne folytatni. Az ideális megoldás kiválasztása nehéz, sok tényezőt kell figyelembe 

venni. Segítséget tudunk ebben nyújtani független szaktanácsadással és költség kalkulációkkal.  

 

A fentiek közül csak a leggyakoribbakat emeljük ki külön az alábbiakban.  

3.2 Saválló és szénacél csőhálózatok  

 

A tiszta rendszerek szerelése mellett (melyek az utóbbi időben kerültek előtérbe) jelentős számban 

végeztünk és végzünk egyéb (nem steril) vegyipari, élelmiszeripari, technológiai csövezéseket, 

saválló és szénacél alapanyagok felhasználásával egyaránt. Ehhez általános technológiai 

szerelésekhez is rendelkezünk felszerelésekkel és kapacitásokkal. 

 

Minősített hegesztőink és berendezéseink vannak a szénacél és saválló anyagok hegesztéséhez is, 

ezen a területen nagy tapasztalatra tettünk szert az elmúlt húsz évben, mivel ezek a leggyakrabban 

előforduló anyagok a technológiai csőszerelésben. 
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Gyakorlott szakembereink a magas minőségi követelményeket támasztó előírásoknak is meg tudnak 

felelni. Gyakran követelmény mindkét anyagfajtánál a varratok röntgen vizsgálattal történő 

ellenőrzése, így biztosítjuk, hogy a hegesztések garantáltan hibamentesek legyenek. 

 

Számos steril, normál saválló és szénacél technológiai csőrendszer működik hazánkban, 

melyeket cégünk létesített az ország legnagyobb ipari gyáraiba: pl. a Richter Gedeon Zrt.-nél, 

az EGIS Nyrt.-nél, az Unilever Magyarország Kft.-nél, a Human Zrt.-nél, a Nutricia Zrt.-nél, az 

ICN Hungary Zrt.-nél, a GSK Zrt-nél, a Chinoun Zrt-nél. 
 

3.3 Alkalmazott hegesztés-technológiák 

 

I. AWI hegesztés 

A rozsdamentes technológiai csőszerelés és hegesztés a gépészeti tevékenység azon területe, ahol 

az elméleti, gyakorlati tudásnak és a technikai feltételnek együtt kell működnie ahhoz, hogy ilyen 

jellegű feladatokat igényes szinten meg lehessen oldani. 

 

   A gyógyszergyári, élelmiszeripari és vegyipari higiéniai elvárások gyakran megkövetelik, 

hogy a hegesztési varrat minkét oldalon  (a cső belsejében is sima) dudormentes legyen. Erre azért 

van szükség, hogy a pangó közegek és lerakodások előfordulását megakadályozzuk. 

 

  A hegesztési feladatot AWI hegesztési  technológiával, a varrat belső felületének is védőgázzal 

történő védelmével (párnagázzal) oldjuk meg. További feltétel, 

hogy megfelelő hegesztőgép és minősített szakember álljon 

rendelkezésre. 

 

   Első lépésként a fizikai dolgozók, szakmunkások, hegesztők 

megfelelő képzettségét biztosítottuk (7 főnek MHtE vagy TÜV 

minősített hegesztői képesítése van). A vékonyfalu 

rozsdamentes, saválló csövek hegesztésében és szerelésében 

tapasztalattal rendelkező szakembereinkkel. 

 

  Alapvető berendezések a modern félautomata hegesztőgépeink (melyek gyártója a szakterületen 

elismert MIGATRONIC CÉG), és azon kisegítő berendezések, eszközök, felszerelések, melyek a 

varrat egyéb alaki és műszaki követelményeit biztosítják.  

 

II. Speciális AWI hegesztés orbitális csőhegesztő automatával 

 

    Fordulópontot jelent az a pillanat, amikor hazánkban elsők között üzembe állítottuk a zártpofás 

orbitális csőhegesztő automatát (Típusa: ORBIMATIC PTW 150), amely számítógéppel vezérelve, 

a legtisztább Argonnal, lehetővé teszi a tökéletes varrat létrehozását. A géphez csatolt nyomtató 

rögzíti a hegesztés összes paraméterét, varratonként dokumentál. Azóta egy újabb, modernebb 
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ORBITALUM gyártmányú hasonló berendezést is vásároltunk. Ezek segítségével képessé válunk a 

legszigorúbb hegesztési előírások betartására. 

    
 

III. Műanyag PP és PE hegesztések 
 

Gyakran fordulnak elő PP és PE csőanyagok is a technológiai rendszerekben. Legelterjedtebb a 

tompa hegesztéssel történő kötésük. Ehhez is rendelkezünk megfelelő, korszerű berendezésekkel,  

több dolgozónknak is van gyakorlata ezen a téren és minősítésük is megvan a feladat elvégzéséhez. 

A mai igényeket kielégítő, modern indukciós műanyag hegesztő gépek is garantálják a megfelelő 

varratokat. 

 

IV.  Titán hegesztés 

 

Sajátos technológiát igényel a speciális tulajdonságai miatt: 

- a titán az agresszív közegeknek ellenálló anya; főleg ott kerül szóba, ahol az oldható 

kötéseket és az éghető csőanyagot kerülni kell (a műanyag és a teflonbevonatos cső kiesett) 

- a titán nehezen hegeszthető (a hegesztéskor problémák lépnek fel)  

- a titánon készített varratokhoz speciális eszközök szükségesek 

- a varrat fokozott védelmét is meg kell oldani 

- speciális hegesztőanyagok szükségesek 

- rendkívüli kézügyességű és nagy szaktudású hegesztőt igényel. 

 

Tudjuk ezekre a megoldást, segítünk az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósításában és az anyagok 

beszerzésében.  

3.4 Vegyipari, gyógyszeripari kivitelezés  

 

A technológiai csőszerelések területén a vegyiparban és a gyógyszeriparban rendelkezünk a 

legnagyobb tapasztalattal. Sajátosság az ilyen típusú projekteknél, hogy általában megrendelő 

képviselői is felkészült szakemberek a témában. Többnyire jól megfogalmazott igények, tervek 

vannak. Így a magasabb színvonalról indulva, a követelmények is magasabb szintűek. A projektben 

résztvevők szaktudásokat összeadva, igen korszerű, jó műszaki megoldások születhetnek.  

 Itt minden kivitelezési feladat kicsit új, kicsit más, állandó kihívásokkal kell szembenézni. 

Aki ilyen területen megállja a helyét, más hasonló feladatokkal biztosan elboldogul. Ezért is tartjuk 

fontosnak, hogy folyamatosan dolgozhassunk ebben az iparágban.  
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Sokféle projekttel találkoztunk már; alapanyaggyártás területén és a csomagoló üzemi vagy 

tablettázó, injekció üzemi részlegeken is. Vállaljuk többek között: 

- autoklávok, reaktorok és kiszolgáló egységeik csőszerelését 

- drazsírozó, tablettázó, csomagoló berendezések csövezését 

- szárító berendezés technológiai szerelést 

- technológiai fűtési-hűtési hőközpontok, csőrendszerek kiépítését 

- préslevegő, vákuum, nitrogén, stb, vezetékrendszerek kivitelezését 

- palacklefejtők telepítését, tiszta gáz (labor gáz) hálózatok létesítését 

- tisztított víz (PW), injekciós víz (WFI) és steril gőz (PS) rendszerek komplett 

megvalósítását 

- porelszívó vezetékek kiépítését 

- centrifuga berendezések csövezését 

- CIP rendszerek, vezetékek kiépítését 

- légtechnikai vezetékek szerelését   

- gőz-kondenz hálózatok kivitelezését 

- bio-diesel üzemek komplett csőszerelését  

- egyedi tartószerkezetek, lemez alkatrészek 

gyártását, javítását 

- mindenféle csőrendszerek, karbantartását, felújítását, javítását  

 

3.5 Élelmiszeripari csőhálózatok szerelése  

 

Az élelmiszeripar területén is előfordul sok, a gyógyszeriparihoz hasonló csőrendszer. Ezeknek a 

kivitelezését is vállaljuk, ahogy ezt a korábbi referenciáink mutatják, dogoztunk már például: 

- tejüzemekben 

- csokoládégyárban 

- gyümölcslé és üdítő ital készítő üzemekben 

- almasűrítőben 

- sörgyárakban 

 

Hasonló létesítményekben is vállalunk csőszerelési feladatokat. 

 

3.6 Steril csőrendszerek megvalósítása 

Egyik speciális szakterületünk a steril csőrendszerek kivitelezése. Ahogy a 3.3 fejezetben is  

 

leírtuk, rendelkezünk orbitális csőhegesztő automatával. 
 

   A gyógyszergyári, élelmiszeripari és vegyipari higiéniai elvárások a steril csőrendszerekkel 

szemben olyan követelményt támasztanak, hogy a hegesztési varrat minkét oldalon (a cső 

belsejében is sima) dudormentes legyen. Erre azért van szükség, hogy a pangó közegek és 

lerakodások előfordulását megakadályozzuk. 



 

 

 

                  Debrecen                      15/32 2022.02.05. 
 

 

 

Sajátossága ezeknek a projekteknek a belső felület simaságára, a holtérmentességre való törekvés, 

ezért: 

            - minden anyagot úgy kell megválasztani, hogy belül polírozott, holttérmentes 

              legyen  

            - a steril csőrendszerek követelményei a saválló csőhegesztéssel szemben:  

   dudormentesség, egyenletes varrathernyó, hőhatás elszíneződés elkerülése 

 - fontos az anyagminőség megválasztása (hozaganyag nélküli AWI hegesztés) 

- a precíz előkészítés jelentősége megnő  

- feladat az emberi hiba tényezők kiküszöbölése (számítógépes hegesztés 

  vezérlés) 

- követelmény a hegesztési paraméterek programozhatósága, dokumentálása  

  varratonként  kinyomtatással 

- a varrat fokozott védelmét itt is meg kell oldani 

- a közeget folyamatosan cirkuláltatni kell, 

- biztosítani kell a teljes üríthetőséget és a fertőtleníthetőséget 

- ezek a hálózatok igénylik a telepítés és működés validálását (IQ, OQ készítést) 
 

Tudjuk ezekre a megoldást, segítünk az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósításában és az anyagok 

beszerzésében, a kiviteli tervek elkészítésben. Több referencián is van ilyen rendszerek építésére. 

Komplett vízkezelő rendszer is tudunk ajánlani.  
 

   Ahol a kiépítésre kerülő rendszer azt megkívánja, illetve az FDA és a 

GMP normák előírják:  a munkák végzése során hegesztési naplót 

vezetünk, melyben az automatával készültek mellett a kézi hegesztések 

dokumentálása is megtörténik – az előre kidolgozott hegesztési 

utasításokkal, a hegesztést végző aláírásával és minden varrat 

sorszámozásával, naprakészen. 

 

A varratokat a csővezetéken jelöléssel látjuk el, végül hegesztési 

térképet készítünk, maximálisan eleget téve a varratazonosíthatóság 

követelményeinek. 
 

Ezeket követően elvégezzük a csőhálózat és a hegesztések belső felületének passziválását és 

endoszkópos vizsgálatát, valamint a validálást is igény szerint. 
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3.7 Tartályok, berendezések gyártása 

 

Tanúsítványaink alapján alkalmasak vagyunk a legtöbb olyan tartály, berendezés gyártására, 

amelyek hegesztést igényelnek. 

Terveink között szerepel a tartály és készülékgyártási 

tevékenységünk erősítése, fejlesztése.  

Telephelyünkön rendelkezünk a tartály gyártáshoz 

szükséges darúzott csarnokkal, vannak minősített 

hegesztőink és berendezéseink a feladatra, és mérnökeink 

között van, aki rendelkezik ez irányú tapasztalattal. 

 

Gyártottunk 

korábban 

szénacél és saválló préslevegő tartályokat, használati 

melegvíz tartályokat.  

 

A berendezés gyártás területén megvalósítottunk 

például egy olyan projektet, ahol gabonapor mintavevő 

berendezés tervezése és gyártása volt a feladat 

(komplett vázszerkezettel, csövezéssel, 

szerelvényezéssel). 

3.8 Géptelepítési munkák 

 

Rendelkezünk a nehéz gépek telepítéséhez szükséges tapasztalattal és felszerelésekkel, nagyobb 

munkák esetén bejáratott alvállalkozók bevonására is van lehetőség.  

Vállaljuk többek között: 

- autoklávok, reaktorok és kiszolgáló 

egységeik telepítését 

- drazsírozó, tablettázó, csomagoló 

berendezések telepítését 

- szárító berendezés telepítést   

- porleválasztók telepítését 

- centrifuga berendezések telepítését 

- technológiai légkezelők telepítését 

- tartályok telepítését 

 

3.9 Kiegészítés automatikával, folyamatirányítással 

 

A technológia csőrendszerekhez néha igénylik a megrendelők, hogy kompletten vállaljuk a munkát, 

automatika szereléssel együtt. Ez megoldható, mert vannak állandó, bevált alvállalkozóink a 

feladatra. Így egy kézbe kerül a két szakterület sokszor nem zökkenőmentes egyeztetése, a külön 

utakon haladó folyamatokból eredő hibák kiküszöbölhetők és a felelősség is egyértelmű.  
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4. Épületgépészeti kivitelezési munkák vállalása 
 

Az emberek komfortzónája pár évtized alatt gyökeresen megváltozott, mivel a hatalmas 

technológiai fejlődéssel együtt az igényeink is megnőttek. Ma már a padlófűtés a családi házban, a 

légkondicionáló az irodában vagy az energiatakarékos kazán a társasházban alapfeltételnek számít. 

Azonban a fejlődés nem csak az új technológiákat eredményezte, hanem egy modern szakma 

elterjedését is lehetővé tette, ugyanis ahhoz, hogy komfortfeltételeink maximálisan teljesüljenek, 

szükség van épületgépészetre szakosodott cégekre, szakemberekre. 

Ez a terület olyan gyorsan fejlődik és annyira szerteágazó, hogy az átlagember (vagy akár egy más 

szakágban dolgozó felelős döntéshozó is) csak nehezen igazodik el a lehetőségek labirintusában. 

Ebben kívánunk támaszt és segítséget nyújtani. A döntést követően pedig magas színvonalon, 

kedvező áron és rövid határidővel megvalósítjuk a kiválasztott, megtervezett megoldást. 

  

4.1 Gépészeti rendszerek az épületek életre keltéséhez 

 

Ki ne tudná, hogy az üres épület a csupasz, hideg falakkal nem sok mindenre használható. Télen 

dermesztően rideg, nyáron meleg, nincs víz, nincs WC, nem lehet fürdeni, mosogatni, rosszul 

szellőzik - szóval lakhatatlan. 

Szerencsére kiforrott megoldások vannak ma már minden épületfajta komfortossá tételéhez. Minden 

emberi tartózkodásra szánt építményben szükség van épületgépészetre, sőt sok olyan van, ahova 

akkor is kell, ha nincs az ember jelen, pld. hűtőházak, szerverszobák, stb.. 

 

Nagy tapasztalattal rendelkezünk a következő épületek teljes gépészetének kivitelezésében: 

- kórházak 

- bíróságok, ügyészségek 

- áruházak, üzletek 

- irodaépületek 

- iskolák 

- színházak  

- társasházak 

- szállodák 

- ipari épületek 

- gyártócsarnokok 

- raktárépületek 

- kazánházak, hőközpontok 

- egyéb épületek 
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Az épületgépészeti kivitelezés körébe tartoznak többek közt az alábbi szakágak: 

- a fűtés technika 

- az ivóvíz ellátás, 

- a szennyvízelvezetés,  

- a gázellátás, 

- a hőmérséklet szabályozás, 

- a klímatechnika, hűtéstechnika 

- a szellőzés 

- és a légtechnika. 

Ezen területek összessége biztosítja azt az életminőséget, 

mely nélkül ma már el sem képzelnénk az életünket. Ezért 

rendkívül fontos, hogy a teljes épületgépészet szakemberek által legyen megtervezve és kivitelezve. 

Egyes szakágak akár külön speciális szaktudást is igényelhetnek. Cégünk rendelkezik az 

épületgépészet minden szakágának lefedéséhez szükséges szakembergárdával. 

 

4.2 Fűtés-hűtés szerelés 

 

A legősibb területe a szakmának a fűtés, már a barlangokban is szükség volt tűzrakásra és meg 

kellett oldani a füst kivezetését. Ezen a téren az ősi tapasztalat miatt sokan érzik magukat 

szakértőnek.  

 

Az energia árak emelkedése miatt azonban nagyon meg kell gondolni érdemes-e kockáztatni, nagy 

költséggel megépíteni hibás rendszereket. Mindenképpen javasoljuk már egyszerű családi ház 

radiátorainak kiválasztásánál is gyakorlott szakember igénybevételét, ami egy nagyobb létesítmény 

bonyolult, többzónás rendszerénél már szinte elkerülhetetlen. 

 

A komfort hűtésre pedig az egyre melegebb nyarak és az elérhetőbb készülék árak miatt egyre több 

helyen van igény.  Sőt a hűtési és fűtési hálózat összevonására is lehetőségek vannak. A szabályzó 

elektronikák fejlődése pedig tovább bővíti a megoldási variációkat. 

 

Több mint 20 éves szakmai múlttal vállaljuk: 

- hagyományos, fekete acélcsöves, radiátoros fűtés kiépítését 

- műanyagcsöves fűtési vezetékek szerelést 

- padlófűtés szerelést 

- fal és mennyezet fűtések kivitelezését   

- fan-coil készülékes fűtés-hűtés kiépítését 

- split klímás hűtés telepítést 
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- VRV hűtési rendszer szerelést 

- megújuló energiával működő fűtési-hűtési rendszerek 

kivitelezését 

(napenergia, talajszonda, hőszivattyú, stb.) 

- távfűtési rendszerek, hőközpontok bekötését, hőcserélő 

beépítést 

- gőzfűtési hálózatok szerelését 

- komplett kazánházak megvalósítását, gázkazánok 

beépítését, szivattyúk szerelését 

- kompakt folyadékhűtő berendezések, hűtőgépházak 

telepítését 

- kiegészítő szilárd tüzelésű rendszerek illesztését a gáztüzeléshez 

- fűtési rendszerek felülvizsgálatát, felújítását, karbantartását 

- valamint a fűtés-hűtéshez kapcsolódó hőszigetelési munkákat 

- az elkésztett rendszerek beüzemelését, beszabályozását. 

 

4.3 Víz-csatorna szerelés 

 

Ép úgy nagy múltra tekint vissza a vizellátás-csatornázás is, mint a fűtés, a nélkülözhetetlenségéről 

nem is beszélve. Ráadásul mivel ezek vezetékei többnyire rejtve betonban, falban haladnak, nagyon 

fontos a hibátlan kivitelezésük. A rendeletek sok helyen meghatározott színvonalon kötelezővé is 

teszik a víz és csatorna ellátás biztosítását (pld. munkahelyeken, közintézményekben, stb.), szigorú 

szabályokhoz kötöttek a használatbavételi engedélyek.  

 

Az épületgépészeti munkák közül a referencia listánkban legnagyobb számban víz-csatorna 

szerelések szerepelnek, a következő munkarészekkel: 

- horganyzott acélcsöves ivóvízvezetékek, tüzivíz hálózatok menetes kötésekkel 

- műanyagcsöves (PEX) hideg- és melegvíz vezetékek prés vagy toldóhüvelyes kötéssel 

- KPE csöves hidegvíz vezetékek menetes györskötő idomokkal 

- vízmérők, vízszűrők, vízlágyítók, komplett vízkezelők beépítése 

- PP vízcsövek tokos hegesztéssel 

- lefolyó vezetékek tokos, gumigyűrűs PVC vagy KG műanyag, vagy hangcsillapított csővel 

- lefolyó vezetékek tokos, gumigyűrűs PP 

- szennyvíz szerelés PE-HD tompahegesztett rendszerrel 

- esővíz vezetékek kiépítése gravitációs és vákuumos kivitelben 

- agresszív vagy forró szennyvizek elvezetése rozsdamentes vagy öntöttvas csővel 

- szennyvízátemelők telepítése, zsírleválasztó berendezések beépítése 

- szennyvíz kezelő rendszerek szerelése 

- esővíz hasznosító rendszerek kivitelezése 

- termálvizes hálózatok kiépítése 

- nyomásfokozó szivattyúk szerelése 

- HMV tartályok telepítése (napenergia rásegítéssel is) 

- komplett vizesblokkok szerelvényezése pipere kiegészítőkkel 
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- mozgássérült mosdók, WC-k, fürdőszobák létesítése 

- cirkulációs hálózatok, cseppvíz vezetékek kiépítése.  

 

4.4 Légtechnika, szellőzés, klímatizálás 

 

A légtechnika, szellőzés szerelés napjainkban egyre fontosabb szerepet kap. Itt jellemzők a nagy 

csőátmérők a fokozott helyigény. Ezek miatt is lényeges az átgondolt, körültekintő kivitelezés, és 

itt is előfordul a használati engedély megszerzéséhez kapcsolódó kiépítés. 
  
A klímatizálás ma már nem számít luxusnak. A kis lakások, szobák egyedi készülékei ép úgy 

elterjedtek, mint a komplett légkezelős rendszerek. 

 

Többek között vállaljuk az alábbi légtechnikai munkákat: 

- légtechnikai vezetékek kiépítését horganyzott spiko csővel, vagy négyszögletes csatornával, 

flexibilis légtechnikai vezeték szerelést 

- anemosztátok, rácsok, légszelepek beépítését 

- ventilátorok, légkezelők telepítését 

- egyedi vagy központi szellőztető 

rendszerek kiépítését,  

- WC, fürdőszoba, öltöző szellőztetést   

- füstelszívás, vésszellőzés kivitelezést 

- tisztatéri légtechnikai és klíma 

rendszerek telepítését 

- ipari szellőztető rendszereket 

- porelszívó rendszereket 

- irodaházak, középületek komfort 

központi szellőztetését 

- konyhai elszívásokat 

- klímagerendák, frisslevegős fan-coilok telepítését 

- valamint a légtechnikához kapcsolódó hőszigetelési munkákat 

- az elkésztett rendszerek beüzemelését, beszabályozását. 

 

4.5 Gázellátás 

 

A fűtés szerelési munkákhoz kapcsolódóan és külön is vállaljuk a gázellátás kivitelezését, amibe 

az alábbiak tartoznak bele: 

- műanyag (KPE) bekötő vezetékek szerelése 

- szénacél hegesztett, vagy réz press kötésű fogyasztó vezetékek kiépítése 

- gázmérők, gáz nyomásszabályzók bekötése 

- gázkészülékek beépítése (kazán, tűzhely, konvektor, stb.) 

- nagykonyhai gáz berendezések telepítése 

- kémények, füstcsövek szerelése 
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- PB gáz rendszerek telepítése, tartályos gázellátás megoldása 

- műszaki átadás a gázszolgáltatónak. 

4.6 Korszerű rendszerek, alternatív energiaforrások 

 

Az egyre nagyobb tudású épületgépészeti rendszerek ellátása energiával igen költségigényes (főleg 

a fűtés-hűtés terén), és a hagyományos források kimerülőben vannak. A szakma folyamatosan keresi 

az olcsó, megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeit. Ma már sok kedvezőbb 

energiaforrás használható a földgáznál, vagy az elektromos áramnál, illetve a hagyományos fa vagy 

széntüzelésnél. 

 

Amennyiben ezek a területek érdeklik, partnereink bevonásával itt is komplett szolgáltatást tudunk 

nyújtani pld. az alábbiakkal kapcsolatban: 

- napenergia hasznosítás 

- talajszondás rendszerek telepítése 

- egyéb hőszivattyús rendszerek kiépítése 

- biogáz hasznosító rendszerek,  

- termálvíz hasznosítás 

- faelgázosító kazánok, stb. 

4.7 Épületgépészeti rendszerek karbantartása  

 

Sok energia és költség takarítható meg a karbantartással, ennek fontosságát ma már egyre többen 

felismerik. 

 

Vállaljuk a 4.1-től a 4.6 pontig leírt mindenféle 

épületgépészeti rendszer tervszerű, megelőző, vagy 

eseti, időszakos karbantartását. Ilyen feladatokat 

leggyakrabban az általunk kivitelezett projekteken 

láttunk el, de ez a tapasztalat lehetővé teszi más 

rendszerek elvállalását is. 

 

 

 

4.8 Kiegészítés szabályzó rendszerrel, épületfelügyelettel  

 

Az épületgépészeti csőrendszerekhez szervesen hozzátartozik a szabályozás is, de ez olyan speciális 

szakterület, amire vannak külön szakosodott vállalkozások. 

Felmerülnek olyan igények is a megrendelők részéről, hogy kompletten vállaljuk a munkát, 

automatika szereléssel együtt. Főleg gépészettel foglalkozunk, de ez is megoldható, mert vannak 

állandó, bevált alvállalkozóink a feladatra. Így egy kézbe kerül a két szakterület sokszor nem 

zökkenőmentes egyeztetése, a külön utakon haladó folyamatokból eredő hibák kiküszöbölhetők és 

a felelősség is egyértelmű.  
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5. Tervezési és mérnöki szolgáltatási kapacitásunk 
 

Ma már a kivitelezés területén mindenhol komplex szolgáltatást várnak el. Nem elég a rendszereket 

fizikailag megépíteni. Garantálni kell annak megfelelő működését is, életre kell kelteni és 

beüzemelni a hálózatokat. A kivitelezőtől azt is elvárják, hogy ha szükséges, tegyen javaslatot a 

tervtől eltérő jobb megoldásokra, és szűrje ki a tervezési hibákat is.  

 

A fenti igények kielégítésének és a pontos, hibátlan munkavégzésnek fontos feltétele (a profi 

szerelőcsapat mellett) a jó előkészítés és művezetés. Mérnökeink, technikusaink (közülük néhányan 

országos szintű beruházásokban is közreműködő, tapasztalt szakemberek) szaktudása, precizitása 

biztosítja, hogy a szerelés gyorsan, pontosan, kifogástalan minőségben történhessen. Képesek 

vagyunk tervezési problémák megoldására, kisebb kiviteli tervek és gyártmánytervek 

elkészítésére, megvalósulási és validálási dokumentációk összeállítására is. 

 

Cégünknél 2 fő épületgépész mérnök, 3 fő gépészmérnök és 1 fő épületgépész technikus látja el 

ezeket a feladatokat.   

        

5.1 Épületgépész kiviteli tervek készítése 

 

Vállaljuk a 4.1-től a 4.6 pontig leírt mindenféle épületgépészeti rendszer tervezését, főleg kisebb 

létesítmények esetén saját kapacitással – de alvállalkozó bevonásával képesek vagyunk nagyobb 

tervek elkészítésére is. Ilyen feladatokat leggyakrabban az 

általunk kivitelezett projekteken láttunk el, de ez a 

tapasztalat lehetővé teszi más rendszerek tervezésének 

elvállalását is. 

 

Ilyen jelegű referenciánk volt legutóbb például a Chinoin 

Zrt-nél a technológia telepítéshez kapcsolódó tisztatéri 

légtechnikai rendszer megtervezése, amit aztán saját magunk kiviteleztünk. 
 

5.2  Gépész rendszerek állapot felmérése, javaslatok készítése 

Vállaljuk a 4.1-től a 4.6 pontig leírt mindenféle épületgépészeti rendszer állapotfelmérését, ehhez 

kapcsolódó korszerűsítési javaslatok, gazdaságossági számítások elvégzését.  
 

5.3 Technológiai gépészeti hálózatok tervezési munkái 

 



 

 

 

                  Debrecen                      23/32 2022.02.05. 
 

 

Vállaljuk a 3.1-től a 3.6 pontig leírt mindenféle technológiai rendszer tervezését, főleg kisebb 

létesítmények esetén saját kapacitással – de alvállalkozó bevonásával képesek vagyunk nagyobb 

tervek elkészítésére is. Ilyen feladatokat leggyakrabban az 

általunk kivitelezett projekteken láttunk el, de ez a 

tapasztalat lehetővé teszi más rendszerek tervezésének 

elvállalását is. 
 

Ilyen jelegű referenciánk volt legutóbb például az 

Alkaloida Zrt-nél egy új üzemrész építéshez kapcsolódó 

tisztított víz (PW) rendszer megtervezése, amit aztán saját 

magunk kiviteleztünk. 
 

5.4 Egyedi gépek, készülékek, tartályok tervezése 

 

Vállaljuk a 3.1-től a 3.6 pontig és a 3.7 pontban leírt mindenféle technológiai rendszerhez tartozó 

olyan egyedi berendezés tervezését, amely csőkapcsolatokból, szerelvényekből felépíthető. Ilyen 

feladatokat leggyakrabban az általunk kivitelezett projekteken láttunk el, de ez a tapasztalat lehetővé 

teszi más berendezések tervezésének elvállalását is. 
 

Ilyen jelegű referenciánk volt legutóbb például az MFKK Kft-nek készített, félszobányi méretű 

gabonapor mintavevő, amit aztán saját magunk kiviteleztünk. 
 

5.5 Megvalósulási és átadási dokumentációk 

 

Ma már alapvető követelmény minden kivitelezési projektnél, hogy komplett megvalósulási és 

átadási dokumentációt kell adnunk. 

 Tisztában vagyunk ennek fontosságával a későbbi üzemeltetéshez és használathoz, ezért 

magas színvonalon összeállított, részletes átadási dokumentációt adunk minden munkánkhoz. 

Maximálisan figyelembe vesszük erre vonatkozóan a megrendelő igényeit is. 

5.6 Validálási tervek, IQ, OQ dokumentációk összeállítása 

 

Főleg a tisztított víz rendszereknél vagy a tisztatéri légtechnikai kivitelezéseknél követelmény a 

validálás (kvalifikálás, a rendszer megfelelőségének írásos, mérésekkel alátámasztott bizonyítása). 

Leggyakrabban az ezzel kapcsolatos feladatunk az IQ (telepítés minősítési) és OQ (működés 

minősítési) tervek és jelentések elkészítése. 

 

Ilyen jelegű referenciánk volt legutóbb például az Alkaloida Zrt-nél egy új üzemrész építéshez 

kapcsolódó tisztított víz (PW) rendszer IQ és OQ dokumentációjának elkészítése. 
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5.7 Gépészeti rendszerek mérése, vizsgálata, beszabályozása 

 

Minden általunk kivitelezett projektnél elvégezzük a beüzemeléshez szükséges méréseket, 

beszabályozásokat, melyek aztán jegyzőkönyvben kerülnek dokumentálásra. 

Ilyenek például: fűtési beszabályzó szelepek mérése, beállítása; légtechnikai rendszerek befúvó és 

elszívó szerkezetein a térfogatáramok mérése, beszabályozása; tűzcsapszekrények vízhozam 

mérése; helyiségek hőmérsékletének mérése, stb.  

 

Vállaljuk továbbá a 4.1-től a 4.6 pontig leírt mindenféle épületgépészeti rendszer állapotfelmérését, 

ehhez kapcsolódó korszerűsítési javaslatok, gazdaságossági számítások elvégzését.  
 

5.8 Ajánlati költségvetések készítése, gazdaságossági számítások 

 

Ajánlati költségvetések készítését, a munkák felmérését vagy a gazdaságossági számításokat abban 

az esetben is vállaljuk, ha a egyelőre a kivitelezést még nem kell elvégezni. Természetesen ebben 

az esetben a feladat végrehajtásáért külön munkadíjat számítunk fel. 

 

 

6. Erőforrásaink bemutatása  
 

Az előző pontokban felsorolt munkákhoz rendelkezünk a szükséges erőforrásokkal (szakképzett 

dolgozókkal, gépekkel, berendezésekkel, szerszámokkal, felszerelésekkel, stb.), melyeket az 

alábbiakban bemutatunk.   

6.1 Személyi erőforrásaink, szervezeti felépítés 

 

A cégünk szervezeti felépítésének szemléltető ábrája a mellékletben 

található. 

 

Az alábbi munkaköröket határoztuk meg a feladatok elvégzésére, melyek 

mindegyikét képzett szakemberek töltik be: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  Debrecen                      25/32 2022.02.05. 
 

 

 

  
SORSZÁM MUNKAKÖR LÉTSZÁM 

1. Ügyvezető, Hegesztési felelős 1 

2. Műszaki és minőségbiztosítási vezető, Minőségellenőr 1 

4. Előkészítő csoportvezető 1 

5. Műszaki előkészítő 3 

6. Gazdaságvezető, Adminisztrációs vezető 1 

7. Szerelési csoportvezető, Minősített hegesztő 4 

8. Szerelési csoportvezető 1 

9. Anyagbeszerző  1 

10. Raktáros 1 

11. Csőszerelő, Minősített hegesztő  3 

12. Csőszerelő  16 
 

6.2 Irodánk felszereltsége 

 

Jól felszerelt, tágas irodánkban intézzük ügyeinket és fogadjuk partnereinket Debrecen 

belvárosában. 

 

Az épület a saját tulajdonú udvarban található a bérbe adott többi épületrésszel együtt.  

A többhelyiséges irodánk komplett felszereltséggel bír, nagyméretű (kisebb rendezvények 

lebonyolítására is alkalmas) tárgyalóval rendelkezik. 

 

Hat számítógépes munkahelyünk van, automata lapadagolós, A3-as fénymásoló és scanner. 

Rendelkezünk AutoCAD tervezői szoftverrel, KönyvCalc költségvetés készítő programmal és 

adatbázissal. A0-ás méretű, színes plotterünkkel kiváló minőségben tudjuk a tervrajzokat nyomtatni, 

és szintén A0-ás méretű másolónkkal a tervmásolást is sajátmagunknak meg tudjuk oldani, sőt 

bérnyomtatást is vállalunk.      
 

6.3 Telephely, műhelyek, raktárak, ingatlanok 

 

A Kft. telephelyei:  

 

                                  a./ Központi telep, iroda, raktár és műhely   

                                       4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14. 

                                  b./ Telephely 2.,   

                                       4024 Debrecen, Rákóczi u 37. 



 

 

 

                  Debrecen                      26/32 2022.02.05. 
 

 

                                  c./ Kihelyezett telephelyek építési, felvonulási területeken 

                                       Raktár konténerek 

                                       Szükség szerinti helyen és számban  

          d./ Kihelyezett műhely az EGIS Zrt.  

               területén 

               1106 Budapest,Keresztúri út 30-38. 

               Raktár és műhely  

 

        A központi telephelyen működő termelőegységek: 

 

                                   a./ Előregyártó csőszerelő műhely az  

                                        épületgépészeti  

                                        és technológiai feladatokhoz  

 

 

 

 

A Telephelyünk alapterülete 5808 m2, 2 db csarnok és irodarész felépítmény található rajta 

 1,  1224 m2  

 2,  1078 m2  

ebből cégünk használ 1420 m2-t, a többi bérbe van adva. 

              

       Más telephelyeken működő termelőegységek:  
 

                                    a./ Kihelyezett telephely az aktuális munkaterületen 

                                         Tiszta rendszereket és normál technológiákat szerelő csoport 

                                    b./ Kihelyezett telephely az aktuális munkaterületen 

                                         Egyéb technológiákat szerelő csoport 

                                    c./ Kihelyezett telephely az aktuális munkaterületen 

                                         Épületgépészeti rendszereket szerelő csoport  

d./ Kihelyezet műhely az EGIS Zrt . területén 

                 Normál technológiákat szerelő csoport 

 

A műhelyek méretei : 

             - előregyártó, hegesztő, szerelő és lakatos műhely a központi telephelyen 

               (alapterület: 600+300 m2 ) 

             - előregyártó, hegesztő, szerelő műhely az EGIS Zrt. telephelyén 

               (alapterület: 60 m2 ) 

             - műhelykonténer az aktuális munkahelyeken  

                           (30-40 m2) 

 

 

 

A raktárak, tároló helyiségek méretei: 
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             - raktárhelyiség a központi telephelyen 25 m2   

                        (normál szerelvények, fittingek)  

               (fedett, száraz, polcozott, világítással)      

            - raktárhelyiség a központi telephelyen 28 m2   

                         (saválló szerelvények, fittingek)  

                (fedett, száraz, polcozott, világítással) 

             - csőraktár rész (előregyártó, hegesztő, szerelő műhelyen belül elkülönítve) 

                a központi telephelyen  12 m2 (fedett, száraz polcozott, világítással) 

             - csőraktár rész (előregyártó, hegesztő, szerelő műhelyen belül elkülönítve) 

               a EGIS Zrt. telephelyén  12 m2 (fedett, száraz polcozott, világítással) 

 

 

Egyéb Ingatlanok:  

- Db. Rákóczi u. 37.     1253 m2, 

- Bp. Katona J. u. 3.     104 m2, 

 

 

 

6.4 Kihelyezett munkahelyeink (építési területeken, gyárakban) 

 

A kivitelezési munkák sajátossága, hogy a munkavégzés zöme a cég telephelyen kívül, építési 

területeke, más vállalatok telephelyén történik. Nagy felkészültséget és rugalmasságot igényel a 

folyamatos alkalmazkodás a változó körülményekhez. Rendelkezünk az ehhez szükséges 

tapasztalattal és eszközökkel. A felvonulási területre saját tulajdonú raktár és iroda konténereket 

tudunk telepíteni, saját járművel is el tudjuk végezni ezek szállítását, ami előnyt jelen a költségek 

szempontjából is. 

 A helyszínen folyamatosan jelen van a szerelést irányító, gyakorlott szakemberünk, külön 

számítógéppel és internet kapcsolattal, nyomtatási, fénymásolási lehetőséggel. 

 A munkákról minden esetben építési naplót vezetünk, és rendszeres kooperációkat 

szorgalmazunk jegyzőkönyvekkel, emlékezetőkkel. 

 Irodánkban minden projektnek külön műszaki felelőse van (tapasztalt mérnök), aki a teljes 

körű ügyintézést, anyagrendelést végzi, tevékenyen részt vesz a helyszíni egyeztetéseken is. 

6.5 Termelőeszközeink, gépeink, berendezéseink 

Rendelkezésre álló gépek, berendezések, készülékek: 

1./ Orbitális csőhegesztő automata ORBIMATIC PTW 150  1 db 

            ORBITALUM 165CA  1 db 
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2./ Félautomata AWI (és CO) ívhegesztő berendezések 14 db 

  MIGATRONIC  PILOT/LDH 160 L  8 db 

  MIGATRONIC MTE 220 Dialog  1 db 

  ESAB  hegesztő berendezés   3 db 

MIGATRONIC PI-MPS 500 AC/DC  1 db 

 MIGATRONIC SIGMA ONE 400 (CO) 1 db 

3./ Gépi csőmenetvágó berendezés GF-Fisher  1 db 

4./ GF műanyag (PP és PE) hegesztő berendezés  1 db  

5./ GF gépi csődaraboló berendezés     7 db 

6./ Komplett lánghegesztő berendezés                        7 db 

7./ Kézi ívhegesztő berendezés     3 db 

8./ Duguláselhárító berendezés Rottenberger   1 db 

9./ Plazmavágó berendezés, mobil MIGATRONIC   1 db 

10. Plazmavágó berendezés, telepített, DURMA   1 db 

11./ Állványos fúrógép     2 db 

12./ Wavin PE műanyag hegesztőgép    2 db  

13./ Mágnestalpas fúrógép     1 db  

14./ Élhajlító berendezés Baykal (3 m-ig)   1 db 

15./ Lemezhengerítő berendezés AKYAPAK (2 m-ig) 1 db 

16./ Lemezdaraboló berendezés DENER (3 m-ig)  1 db 

17./ Ponthegesztő berendezés     1 db 

18./ Tartály forgató berendezés     1 db 

19./ Villás targonca       1 db 

20./ Fűrészgép, telepített BEKAMAK   1 db 
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20./ Wolksvagen Transporter/Cragter gépkocsi (3,5 t-ig) 5 db 

21./ Ford Transit gépkocsi (3,5 t-ig)    1 db 

22./ Citröen kisteherautó (3,5 t-ig)    1 db 

23./ Opel Vivaro, 9 személyes kisbusz   1 db 
 

24./ Egyéb gépkocsi      4 db 

 

 

6.6 Csapatmunka: egységben az erő 

 

Egyik legnagyobb erősségünk az összeszokott szerelőgárda. 4-6 fős brigádokban dolgozunk, a 

csapatok magja mindig egy tapasztalt, cégünknél hosszú évek óta bizonyított szerelésvezető. 

Támogatásul ezekhez kapcsolódik a műszaki előkészítő csapat a projekt felelősökkel. Ezek a stabil 

sejtek kiválóan kommunikálnak és együttműködnek egymással. Külön-külön is képesek egyes 

projektek kivitelezésére, de együtt (akár alvállalkozó brigádokkal kiegészítve) nagyobb 

projektekkel is sikeresen megbirkóztak már.  

A munkahelyeken szinte baráti légkörben, de egészséges versenyszellemben zajlik a 

szerelés. A műszaki előkészítésünk elsődleges célja a kivitelezési terület kiszolgálása, a 

zökkenőmentes anyag és szerszám ellátás, a felvetődött műszaki kérdések megválaszolása.  

Fontosabbnak tartjuk mindenben segíteni a szerelésvezetőket a problémák megoldásában, 

mint a bürokratikus, hatalmi elvű irányítást. Hiszünk a napi rendszeres egyeztetések fontosságában 

(forróvonalas telefonos vagy személyes kapcsolat), és a problémák azonnali megbeszélésében. 

 

Ennek is köszönhetők a sikereink és a jó munkahelyi légkör. Rendszeresen rendezünk céges 

összejöveteleket, ahol jó hangulatban ünnepeljük meg sikereinket, mélyítjük el személyes 

kapcsolatainkat. Ezeken a rendezvényeken szívesen látjuk partnereink képviselőit is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                  Debrecen                      30/32 2022.02.05. 
 

 

7. Minősítéseink, tanúsítványaink 
 

Az alábbi tanúsítványaink és a hatósági bizonyítványaink a mellékletben találhatók.  

7.1 ISO 9001:2015 általános minőségirányítási rendszer 

7.2 MSZ EN ISO 3834-2  szerinti hegesztőüzemi tanúsítvány 

7.3 Hatósági bizonyítvány a 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet szerint 

7.4 Hatósági igazolás az 216/2019. (IX.5.) Korm. rendelet szerint 

7.5 44/2016. (XI.5.) NGM rendelet (PED) szerinti tanúsítvány 

7.6 216/2019. (IX.5.) Korm. rendelet (Veszélyes t.) szerinti tanúsítvány 

7.7 Hegesztők minősítése 

 

A cégünknél 7 főnek Mhte vagy TÜV hegesztői minősítése van, a jóváhagyott hegesztés 

technológiáink listája az ISO 3834-2 tanúsítvány mellékletében található. A minősítések felölelik 

a járatos saválló, szénacél és műanyag (PE, PP) csőhegesztési anyag és méret tartományokat, 

valamint a gyakoribb eljárás fajtákat (AWI hegesztés, kézi ívhegesztés, lánghegesztés, 

elektrofúziós, tokos és tompa műanyag hegesztések). 

 

Minősítéseinket a féléves ellenjegyzésekkel folyamatosan érvényben tartjuk és időszakonként 

megújítjuk. Szerelőink tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkeznek, rendszeres oktatásokon vesznek 

részt. Nagy tapasztalattal rendelkeznek a veszélyes, szigorú tűzvédelmi előírásokkal rendelkező 

üzemekben történő szerelések terén is. 

 

8. Referencia munkáink 
 

A több mint húszéves múltunk alatt számtalan referencia munka tanúsítja rátermettségünket, ezek 

sokszínűsége, nagyságrendje mutatja, mire vagyunk képesek.  

 

A részletes referencia listáink a mellékletben találthatók, szakterületenként és időszakonként külön 

bontva.   
      

8.1 Technológiai szerelésünk referencia munkái 

 

Az erre a szakterületre vonatkozó referencialista két részben került csatolásra: 

1. A legutóbbi 10 évben végzett főbb technológiai szerelési referenciáink 

2. Az 1993 – 2011-ig terjedő időszak technológiai szerelési referencia munkái 
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8.2 Épületgépészeti referenciáink  

 

Az erre a szakterületre vonatkozó referencialista két részben került csatolásra: 

1. A legutóbbi 10 évben végzett főbb épületgépészeti szerelési referenciáink 

2. Az 1993 – 2011-ig terjedő időszak épületgépészeti szerelési referencia munkái 

 

9. Elérhetőségeink, cégadataink 

9.1 Ügyvezető igazgató 

 

Elérhetősége: (további információkkal kapcsolatban) 

DOBOS BÉLA 

 ügyvezető igazgató, 

gépészmérnök, hegesztési felelős, tulajdonos 

KORRTECH Kft. 

mobil: +36-30/9285-453 

Iroda és telephely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út. 14. 

T: +36-52/455-416; +36-52/533-254; +36-52/455-418 

E-mail: dobos.bela@korrtech.t-online.hu 

 

 

     

9.2 Központi elérhetőségek 

• Levelezési és számlázási cím, iroda: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út. 14. 

• Telefon: +36-52/455-416   /  +36-52/533-254  /  +36-52/533-256 

• E-mail: korrtech@t-online.hu 

• Web: www.korrtech.hu 

9.3 Általános cégadatok 

Számlázási cím: Korrtech Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út. 14. 

Adószám: 11145758-2-09 

Cégjegyékszám: Cg. 09-09-002095 HBM-i bíróság 

Számlaszám: 10200304-34016653 

mailto:dobos.bela@korrtech.t-online.hu
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A leírtak szemléltetéseként kiegészítésül mellékeltünk néhány dokumentum lapot, valamint 

figyelmébe ajánljuk internetes oldalunkat a www.korrtech.hu címen, ahonnan referencia 

filmünk is letölthető. A filmek mellett bővebb információk találhatók még a mellékelt CD 

lemezen is. 

 

10. Mellékletek 
 

10.1 Szervezeti felépítés 

10.2 Minőségpolitika 

10.3 Technológiai szerelés referencia lista 

10.4 Épületgépészeti szerelés referencia lista 

10.5 Speciális hegesztések szórólap 

10.6 Tanúsítványok 

10.7 Térképvázlat a megközelíthetőségről 

10.8 CD lemez a cégismertetővel és bemutatkozó filmekkel  

 

 

http://www.korrtech.hu/

