
Φ3000, h=7800mm csapadékvíz átemelő építése
Átemelő műtárgy gépészeti szerelése (NA150)

Φ800-600-500 beton csatorna építése (419-200-292 fm)
DN315 PE nyomóvezték építése (92 fm)
DN315 KG-PVC csatorna építése (50 fm)

Betonlap burkolatú torkolati műtárgy építése (100 m2)

Tároló téren tolózárak cseréje (NA150-300)
Gravitációs csatorna építés feltárás nélkül (30fm)
Anyagmentesítés
Elektromos és iránítástechnikai kábelek kiépítése (1000 fm)

Vezérlőszekrény építés, telepítés

DN300 gáz gerincvezeték kiváltása
DN100 kondenzátum vezeték kiváltása

DN50 kútbekötő vezeték kiváltása

DN25 födlalatti vezeték építés 12280 m
DN80-DN150 földalatti vezeték építés 12344 m
Gyűjtőállomás gépészeti munkái, 1100 m DN25-DN250 felszini csővezeték építés 

idomokkal, szerelvényekkel 

2 db kútkörzet gépészeti és építészeti munkáinak kivitelezése

Léghűtő bontása, átalakítása, új helyre telepítése

175 m DN600 30 m DN400 PN100 gázvezeték építése 

magas csőhídon idomokkal szerelvényekkel

Meglévő technológiai rendszerbe cseppleválasztó

és szűrőpár beépítés gépészeti és építészeti 

munkáinak kivitelezése

225 m DN100 PN100 földalatti csővezeték építése

Szabályzóállomás technológiai gépészeti munkáinak

kivitelezése 85 m DN100 PN100 csővezeték építése

idomokkal szerelvényekkel

Földmunka

DN 200 acélvezeték építés

Villamos hálózat építés

szigetelés, festés

Geodéziai bemérés

VABEKO Kft. (Beruházó: 

Magyar Állam)

M35, M4 autópályák alatti MOL műtárgy 

kiváltások

MPK WWT4 IHD projekt keretein belül 

megvalósítandó SZVT-2 site gépészeti 

csőszerelés kivitelezési munkáinak elvégzése

Megrendelő

Kivitele

zés 

Időpont

Munka megnevezése

2017

2017-

2018
Ebes vasútállomás vízépítési munkái

R-KORD Építőipari Kft.                 

(Beruházó: Magyar 

Állam)

2017-2018 MOL Petrolkémia Zrt.

Műszaki tartalom

2016.

MOL Petrolkémia területén lévő saját tulajdonú 

vezeték szakaszba cseppleválasztó és szűrőpár 

beépítés

2017. 

2016.

VABEKO Kft. (Beruházó: 

Magyar Földgáztároló 

Zrt.)

MFGT Zrt. hajdúszoboszlói tárolójának területén 

léghűtő telepítés, gépészeti szerelés

Szolnok-20 emulziós technológia telepítése
Oil and Gas 

Development Central Kft.

2017. 
Oil and Gas 

Development Central Kft.

Konyár É-1, Konyár É-2, Hosszúpályi gyűjtő 

kútvezeték és gyjtőállomás gépészeti munkái

Olajfogó, Osztómű, B-26 akna, B-9, B-17 Levegőztető medence, D-2692 Levegőztető 

medence, B-19 Levegőztető medence, Fölösiszap sűrítő, Iszaprecirkulációs "A" és "B" 

akna, Fúvógépház gépészeti szerelése anyagbiztosítás mellett. Kezelő járdák, pódiumok 

építése. Meglévő gépészet és elektromos hálózat bontása. 

Tisza Site-Tárolótér korszerűsítésMOL Nyrt.

2017.

Oil and Gas 

Development Central Kft.

Endrőd, Szabályzóállomás kialakítása – 

technológiai gépészet, nyomvonal és 

műtárgy 

MOL Petrolkémia Zrt.

2016.

2016. Földgázszállító Zrt.

Hajdúszoboszló "0" ponton a Testvériség III. 

vezeték Összekötése a MOL KT. Felé elmenő 

vezetékkel

GÉPKONTROLL KFT. REFERENCIÁI

6 db 50 m3-es technológiai tartály és 8 db szivattyú bekötése 1100 m DN50- DN100 vn. 

acélcsővel szerelvényekkel, a vezeték fűtése DN25 acélcsővel
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Kézi földmunka, 160 m DN25-DN50 és 210 m DN80-

DN100 PN100 csővezeték építés, konténeres egység 

telepítése, bekötése szakiparral

144 m DN100 és 48 m DN200 földalatti nyomvonali

létesítmény megvalósítása kézi földmunkával 

178 m DN25, 412 m DN50, 131 m DN100-DN150

felszini technológiai vezeték építése idomokkal

szerelvényekkel, szakiparral

Gépi kézi földmunka

5467 m földalatti DN80 PN100 vezeték építés

katódvédelemmel

Kútkörzet építészeti, gépészeti, villámvédelmi és 

irányítástechniaki munkáinak kivitelezése

Gépi kézi földmunka

400 m földalatti DN65 és DN25 PN100 vezeték építés

katódvédelemmel

Kútkörzet és gyűjtőállomási  gépészeti és 

villámvédelmi munkák kivitelezése

Földmunka

DN 400 acélvezeték építés

Műszeres, villamos hálózat építés

szigetelés, festés

Geodéziai bemérés

Kompresszor helyretelepítése

Csatlakozó csővezetékek megépítése szakiparral

Szeparátor helyretelepítése

Csatlakozó csővezetékek megépítése szakiparral

Meglévő földalatti DN10-DN150 gázvezetékek 

feltárása gépi és kézi földmunkával vezetékek vágása

átalakítása, hegesztése

11896 m földalatti DN80 PN100 méretű vezeték 

építése földmunkával

Meglévő csővezeték bontása átalakítása

77 m DN25-DN100 és 352 m DN150-DN300 méretű

acélcső beépítése magas csőhídon idomokkal 

szerelvényekkel, szakiparral

157 m2 szikramentes térbeton  készítése

2015.

2015.

2015.

Oil and Gas 

Development Central Kft.

Mezőtúr D-1 mezőfejlesztés projekt Gépészeti 

kivitelezése

Magyar Horizont Energia 

Kft

HHE Endrőd Gázüzem T-20 portábilis konténeres 

egység telepítése, technológiai csatlakozások 

kialakítása

Petrolteam Kft.

Mezősas-Nyugat mezőfejlesztés projekt  II. ütem

Sas-Ny-22 jelű kút bekötése - Technológiai célú 

építészet, gépészet és nyomvonal, valamint 

villám és katódvédelmi munkák kivitelezése

2015.

Petrolteam Kft.

Nagykereki-Ny mezőfejlesztés projekt, 

technológiai célú építészet, gépészet, 

villámvédelem, földelő hálózat és nyomvonal

2014. Fekécs Team Kft.

HHE Túrkeve Ny-5 gyűjtőközpontra S-03 

technológiai jelű szeparátor telepítés gépészeti 

munkáinak kivitelezése

2014. Fekécs Team Kft.

HHE Endrőd Gázelőkészítő és Stabilizáló Üzembe 

K-02-es nyomásfokozó kompresszor telepítés 

technológiai gépészeti munkái

2014. Petrolteam Kft.
Tiszi-2 termelésbe állítása c. projekt keretében - 

Kútbekötő vezeték építés kivitelezési munkák

2014.
Magyar Földgáztároló  

Zrt. Hajdúszoboszló
MFGT kútvezetékek leválasztása

2015. Földgázszállító Zrt.

FGSZ H-sz.„Csomóponti rekonstrukció-Kitároló 

vezeték összekötése a szívó oldali csomóponti 

szűrőkkel Hszoboszló csőgörényváltón

2014. Petrolteam Kft.
MOL Nyrt DEMAG kompresszorok 

hőhasznosítása
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60 m DN25-DN50 PN100 méretű technológiai vezeték 

építés idomokkal szerelvényekkel, szakiparral

Létesítmény villamos és irányítástechnikai munkáinak

kivitelezése

Szerelvény alapok készítése

155 m DN80 PN16 méretű acél csővezeték építése

idomokkal szerelvényekkel szakiparral

70 m DN100-DN150 és 141 m DN50-DN80 PN100

méretű acél csővezeték építése

idomokkal szerelvényekkel szakiparral

252 m DN80-DN200 és 350 m DN25-DN50 PN100

méretű acél csővezeték építése

idomokkal szerelvényekkel szakiparral

E.ON Földgáz Storage 

Zrt. Hajdúszoboszló

E.ON Földgáz Storage Zrt. Cooper kompresszorok 

hőhasznosítás gépészeti és villamos munkáinak 

kivitelezése

2012. PROPÁN '93         Kft.
Hosszúpályi-Dél nyomásfokozás II. ütem 

gépészeti munkái

2012. Fekécs Team Kft.
Déva-2 0 fokozati kompresszor telepítése 

gépészeti munkáinak kivitelezése

2db gyors gőzfejlesztő egység telepítése és csatlakoztatása meglévő 

rendszerhez. Épület fűtések átalakítása gőzről melegvizes rendszerre, 

csatlakoztatásuk az új melegvizes gerincvezetékekre.

2013.
E.ON Földgáz Storage 

Zrt. Hajdúszoboszló

E.ON Földgáz Storage Zrt. Északi telep fűtőgáz 

saját gázból történő ellátás építészeti, gépészeti 

és villamos munkáinak kivitelezése

2013.
MOL Nyrt.  Petrolteam 

Kft.

MOL Nyrt Algyő Energiaracionalizálás gépészeti 

munkáinak kivitelezése

2013.
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