Tevékenységeink
✔ víz-, gáz-, csatorna-, távhô- és egyéb közmûvezetékek
építése
✔ közmûvezetékek rekonstrukciója
✔ kitakarás nélküli vezetéképítés
(mikroalagutas AVN- és EPB-technológia)
✔ különleges mélyépítés
✔ szennyvíztisztító telepek építése, korszerûsítése
✔ hídépítés, -felújítás
✔ sportlétesítmények és játszóterek
✔ fürdôk építése, korszerûsítése
✔ környezetvédelmi munkák
✔ hulladéklerakók építése, rekultivációja
✔ vízépítési mûtárgyak építése
✔ föld alatti mûtárgyak építése
✔ acélszerkezetek gyártása, szerelése

Our activities include
✔ construction of utility piping; main sewers;
sewer systems; water piping; gas piping;
district heating piping
✔ rehabilitation of utility piping
✔ laying of ducts without open trenches
microtunnelling technique, AVN, EPB tunnelling
✔ special civil engineering projects
✔ construction and upgrading of waste water treatment
plants
✔ construction and renovation of bridges
✔ sports facilities and playgrounds
✔ construction and modernization of spas
✔ environmental projects
✔ construction and recultivation of waste dumping sites
✔ hydraulics engineering projects
✔ underground engineering structures
✔ manufacture and installation of steel structures

Közmûvezetékek építése
Társaságunk elsôsorban vízügyi kivitelezési munkákat (ivóvíz- és csatornahálózat-építést) végez, legyen
szó nagy vezetékrendszerrôl, elosztó hálózatról vagy
bekötô vezetékrôl.
Ezeken a munkákon a hagyományos vezetékfektetésen kívül olyan technológiai megoldásokat alkalmazunk, amelyek legjobban megfelelnek az adott
mûszaki feladatnak és a környezeti adottságoknak.
A víz- és csatornahálózat-építésen túl egyéb közmûvezetékek – például gáz, távfûtés stb. – építésére
is vállalkozunk.
Társaságunk számos térségi közmûberuházást
hajtott végre. A helyi kivitelezőkkel szorosan együttműködve tudjuk hasznosítani az ország számos
munkáján megszerzett szakmai, szervezési tapasztalatokat.

Construction of utility piping
Our main activity is construction of hydraulic projects (potable
water and sewer networks), including large piping systems,
distribution networks, and connecting pipes.
In addition to conventional pipe-laying techniques, we employ
special technological solutions for these projects, which best suit
the purpose of a given engineering task and the environmental
conditions.
In addition to construction of water- and sewer networks, we
also undertake the installation of other utility pipings (gas, district
heating etc.).
Our company realized many regional utility projects. We
closely cooperate with local contractors to make use of our
professional and organizational experience gained in the
course of numerous projects countrywide.

Közmûvezetékek rekonstrukciója
Brandenburger Liner eljárás
Az eljárás teljes aknaközök javítására szolgál. Lényege:
a megtisztított, víztelenített csatornaszakaszba poliésztergyantával átitatott üvegszáltömlôt húznak be, amely
levegôvel felfújva a javítandó csô falához szorul.
A tömlô belsejében mozgó UV-forrás a gyantát térhálósítja és így varratmentes, vízzáró, kopás- és vegyszerálló szilárd üvegszálas poliészter csô keletkezik.
A bekötések helyét robottal vágják ki, a csatlakozás „kalapidomokkal” oldható meg.
Rehabilitation of utility piping
Brandenburger Liner process
The process is developed for the rehabilitation of full
sewer sections between shafts. Essentially, polyester
resin-saturated glass-fibre reinforced plastic (GFRP)
liner is pulled into the cleaned and drained sewer
section, and then inflated with compressed air until it
is pressed against the wall of the pipe to be
rehabilitated. The curing UVA light source train within
the liner cross-links the resin and the result is a
seamless watertight abrasion- and chemical-resistant
solid glass-fibre reinforced polyester “pipe in pipe”.
Robots are used to cut the liner at connections, and
connections are made by cone-coupling.

Párizsi szelvényû csatorna felújítása
A felújítás technológiája az „Eljárás nagyszelvényû gravitációs csatornák felújítására és kapacitásnövelésére”
címû szabadalom alapján készül. A mûködô csatornát
építés közben „repülô” vezeték váltja ki. A meglévô csatorna két oldalán alapbeton épül, majd a csatorna boltozatát elbontjuk, alsó felét pedig ÜPE-elemekkel
béleljük. Az alapbetonra vezetô sínpárok kerülnek, melyen a speciális parabola elemeket helyükre lehet
csúsztatni. A tervezett szelvény kialakítása utólagos betonozással készül.

Rehabilitation of sewers of Paris type
cross-section
The rehabilitation technology is based on the patent
titled “Process for the rehabilitation and capacity
increase of large-section gravity sewers”.
A temporary bypass duct is used to maintain sewer
operation during the rehabilitation process.
Base concrete is poured on both sides of the
existing sewer, and then we destroy the top section of
the duct and line the bottom with glass-fibre reinforced
polyester elements. Guiding rails are laid on the base
concrete to slip the special parabolic elements in place.
The planned section is completed by subsequent
concrete placement.

Kitakarás nélküli vezetéképítés

Mikrotunnelling AVN- és EPB-technológia
Közmûépítési munkáink zömét városi forgalom mellett kell megvalósítani, tehát lényeges, hogy az építkezés gyorsan befejezôdjön. Társaságunk már 1999 óta
alkalmazza csatornaépítésben a mikrotunnelling eljárást.
Az eljárás során a haszoncsövet sajtoljuk a talajba.
A földfejtés gépi úton történik, a kitermelt föld csôvezetéken jut a felszínre.
Hasonló technológiát alkalmazunk
nagy átmérôjû csatornánál is. Az EPB
(aktív földmegtámasztású) rendszert puha iszap- és agyagtalajra fejlesztették ki. A
csôrakat elején a csôsajtoláshoz kialakított pajzs van. A gépkezelô a pajzsból vezérli a gépet. A kitermelt talajt szállítószalagon, illetve csillén juttatják felszínre.
A fúrópajzs irányítása térbeli koordinátarendszerben történik. A palástsúrlódást bentonitos zagykenéssel csökkentik.
Laying of ducts without
open trenches
Microtunnelling AVN and EPB
technology
The majority of utility construction
projects are realized at ongoing city
traffic, so it is important to complete the
work within the shortest time possible.

Our company has employed the microtunnelling
technique since 1999. With the
microtunnelling systems the
actual duct is jacked through
the ground.
Excavation is mechanical,
and the auger material is
transported to the surface via
duct.
We employ similar technology in case of large-diameter
ducts.
The EPB system (which
provides active face support)
was developed for soft muddy
and clayey soils.
The EPB shield designed
for pipe-jacking is at the front of the string of pipes.
The operator controls the machine from the shield.
Excavation material is transported to the surface via
conveyor or bogie.
The drill shield is guided in spatial system of
coordinates. Bentonite slurry is injected to lubricate
the skirt and reduce friction.

Különleges mélyépítés – Duna alatti átvezetés
Közép-Európa egyik legnagyobb környezetvédelmi
építkezése, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep a Csepel-sziget északi csúcsán épül, ezért Buda és
Pest szennyvizét át kell juttatni a Duna alatt.
A budai és pesti fôgyûjtôk vizeit két-két párhuzamos vasbeton csô vezeti át. A budai oldalon a nagy
Duna-ág alatt 500 méter hosszban 2xDN 1400 mm-es,
míg a pesti oldalon a Ráckevei-Duna-ág alatt 300 méteres, 2xDN 1400 mm-es szakasz készült mikroalagutas
technológiával.
A sajtoláshoz speciális indító- és fogadóakna kialakítása szükséges, mivel a csatorna folyási fenékszintje
–23 méter körül várható. A nagy mélységû aknák munkatér-határolása egymásba metszôdô fúrt cölöpökkel
történik.

Special civil engineering projects
– Laying of pipes under the Danube
The Budapest Central Sewage Treatment Plant, which
is currently the largest project in Central Europe, is
under construction on the north shore
of the Csepel Island, so the sewage of
Buda and Pest is to be delivered to the
WWTP under the Danube. 2 parallel
reinforced concrete ducts discharge the
waste water of the main sewers of
Buda and Pest, each. The microtunnelling technology is applied to
construct a 500 m long 2xDN 1400
mm section on the Buda side, under the
main river, and a 300 m long
2xDN 1400 mm section on the Pest
side, under the Ráckeve-branch of the
Danube.
Special launching and receiving
shaft is required for pipe-jacking, as
the bottom flow level of the sewer is
expected at around –23 m. The building area of the superdeep shafts is
flanked with interlocking bored piles.

Szennyvíztisztító telepek építése
A nagy közmûépítési feladatok
olyan egyedi mélyépítési mûtárgyak kivitelezését is jelentik, mint
az átemelôtelepek, technológiai
medencék (ülepítôk, levegôztetôk), befogadó mûtárgyak, homok- és olajfogók, hídszerkezetek és egyéb mûtárgyak, élôvízi
bevezetések, kiszolgáló épületek.
Construction of waste water
treatment plants
The large utility projects include
construction of individual civil
engineering structures, such as
raising plants, technological
tanks (sedimentation tanks,
aeration tanks), recipient structures, grit- and oil-traps, other
engineering structures, live
water inlets, and service buildings.

Hídépítés, -felújítás
Az utóbbi 10 évben számos hídépítési, illetve hídrekonstrukciós
munkában vett részt társaságunk.
Ezek közül is kiemelkedik a különleges mérnöki szemléletet igénylô
feladat, a 2004–2005-ben kivitelezett M5 autópálya hídjainak építési munkája.

Construction
and reconstruction of bridges
During the recent 10-year period
our company contributed to a
number of bridge construction
and reconstruction projects.
Of these projects the construction of bridges for the M5
motorway in year 2004 and
2005 was a preeminent job that
required special engineering
approach.

Sportlétesítmények,
játszóterek, fürdôk
építése, korszerûsítése

Construction and modernization of sport
facilities, playgrounds, and spas
Társaságunk közvetlen lakókörnyezetünk kialakításában is szerepet vállal, az ott élôk számára kellemessé
téve azt. Játszótereket, parkokat, sportpályákat építünk.
Az építési piacon jelentkezô igények hatására bôvítettük tevékenységi körünket a strand- és termálfürdôk
építésével. Az országszerte induló fürdôépítési és
korszerûsítési programba 1998-ban kapcsolódtunk be
a tiszaújvárosi fürdôkomplexum építésével. Azóta számos ilyen projektben vettünk részt.

Our company also participates in shaping the
immediate neighborhood to make it pleasent for
residents. We construct playgrounds, sporting grounds.
We extended our activities to the construction of lidos
and spas, so as to adjust to and satisfy the demand of
the construction market. The company joined in 1998
the national program of construction and
modernization of spas by undertaking the construction
of the bath complex in Tiszaújváros. Since that time
we have participated in numerous spa projects.

Környezetvédelmi munkák, hulladéklerakók építése
Társaságunk évek óta részt vesz a környezetvédelmi beruházások megvalósításában. Speciális gép- és eszközállománya lehetôvé teszi vízzáró falak építését;
talajvíztisztító termelô kutak telepítését; talaj- és bármilyen vízfelszínen úszó szénhidrogén-szennyezés lehatárolását, szelektív eltávolítását; oldott szénhidrogénnel szennyezett talajvíz tisztítását; hulladékok
(kommunális, ipari, veszélyes, nukleáris stb.) ideiglenes és végleges kezelésével kapcsolatos létesítmények,
építmények kivitelezését, illetve hulladéklerakók
rekultiválását.
Environmental projects, construction of waste
dumping sites
The company participated in the realization of
environmental projects during the recent years. Our
special fleet of machines and equipment facilitates the
construction of curtain walls; sinking of groundwater
recovery wells with water treatment facility;
containment and selective disposal of hydrocarbon

pollutants either found in soil or floating on water
surface; treatment of groundwater contaminated with
dissolved hydrocarbons and realization of facilities
and structures related to the temporary and final
treatment of wastes (communal, industrial, hazardous,
nuclear etc.), and recultivation of waste deposits.

Vízépítési és föld alatti mûtárgyak építése
A települések gyors fejlôdése következtében egyre több
az építési feladat. Ezeket azonban nem lehet csak a térszín fölött megvalósítani, hanem egyre gyakrabban kell
föld alatti létesítményeket építeni.
Ezek közé a mûtárgyak közé tartoznak a közlekedési
mûtárgyak (aluljárók), gépkocsitárolók vagy a közmû-

vesítés mûtárgyai (szivattyútelepek, gépházak, közmûalagutak).
Szintén kiemelt feladataink közé tartozik a vízépítési mûtárgyak megvalósítása: földmûvek (árvízvédelmi gátak), kômûvek, beton és vasbeton mûtárgyak
(támfalak, átereszek, bújtatók, medencék) stb.
Construction of hydraulics engineering projects
and underground engineering structures
Construction projects are abundant due
to the quick development of settlements. However, most of these projects
involve construction of underground
facilities, not only above-ground
structures.
These engineering structures
include traffic structures (underpasses),
garages or appurtenances of utilities
(pump stations, machine rooms, ducts
for services).
The hydraulics engineering structures are also
enhanced projects: earthworks (flood-control dams),
stoneworks, concrete and reinforced concrete
structures (battering walls, culverts, drainage siphons,
reservoirs) etc.

Acélszerkezetek gyártása, szerelése
Hegesztett szerkezetek készítésére
MSZ EN ISO 3834 szerint tanúsított
minôségi rendszert mûködtetünk,
amely alapján hatósági engedélyt
szereztünk kazánok és nyomástartó
edények gyártására, szerelésére, javítására, átalakítására.
Manufacture and installation
of steel structures
We operate a certified quality system
according to MSZ EN ISO 3834 in
the field of welded structures. On
this basis we obtained authority permit to manufacture, install, repair
and convert boilers and pressure
tanks. We have plants in Debrecen
and Budaörs to manufacture steel
structures.

