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Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat területén illemhelyek ki
alakítására 

Tisztelt Képviselő-testűlet! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 3 / 2008. (II. 21.) 
sz. 2008. évi költségvetési rendeletében 2 Millió forint fedezet biztosításával döntött a feladat 
szükségességéről és annak végrehajtásáról. 

A nyilvános illemhely terveztetéséhez a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály a 
versenyeztetési rendeletben foglaltak alapján a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési 
Bizottsága elé terjesztette a beruházási engedélyokiratát, melyet a Bizottság nem fogadott el, 
tekintettel arra, hogy nem volt konkrét elképzelés arra vonatkozóan, hogy az illemhely milyen 
műszaki paraméterekkel és milyen üzemeltetési rendszerben valósuljon meg. 
Ezzel párhuzamosan felmerült annak lehetősége is, hogy ingyen konténer illemhelyet kaphatna 
Önkormányzatunk a reklámfelület biztosításáért cserébe, melyről a Bizottságot az ülésen tájé
koztattuk. 
A 256/2008. (IV. 10.) sz határozata alapján a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bi
zottság felkérte a polgármestert,hogy tegyen javaslatot a köztéri illemhelyek kialakítására. En
nek megfelelően a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály kérte írásban az Épí
tésügyi és Környezetvédelmi főosztályt, hogy a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott
ság elé készítsen javaslatot a köztéri illemhelyek kialakítására és elhelyezésére vonatkozóan. 
Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály 2008. szeptember 2-ai tájékoztatása alapján a 
konténer illemhelyek kihelyezésével kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések még folyamatban 
vannak és azok megvalósulásáig helyeztessünk ki mobil illemhelyet a 43/2006. (111.20.) sz. 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján. 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 6 / 2006. (III. 1.) sz. 2006. évi költségvetési 
rendeletében 2 Millió forint fedezetet biztosított a működési kiadások között a mobil WC-k 
üzemeltetésére. 
A 6 db mobil WC kihelyezésére és üzemeltetésére bekért ajánlatok és szerződéstervezetek ösz-
szegzésénél azonban kiderült, hogy a megrendelő felelős mindazon károkért, mely a rendelte
tésellenes vagy szerződésellenes használat következménye, így az üzemeltetés költségein felül 
- heti két karbantartással számítva, amely a 2006. évben egy hónapra közel 100 e Ft-os költsé
gen (éves költség: közel 1.000 e Ft) - további költségekkel is számolnunk kellett volna (1 mobil 
WC bekerülési költsége kb. 500 Euró). Ezen szerződéses feltételeket az Önkormányzatunk nem 
tudta vállalni és a szerződés nem került aláírásra. A mobil WC-k kihelyezése nem valósult meg. 

A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 2009. január hónapban felmérést készí
tett, mely során ismételten megállapítást nyert, hogy a lakosság a kerületben a szükségletét ki
zárólag kereskedelmi vagy egyéb más szolgáltatást nyújtó zárt helyen tudja elvégezni. Ezeken a 
helyeken egy-egy helyet leszámítva a használat általában ingyenes. A felmérésről készített fel
jegyzést, a helyszínek listáját a 2009. április 2-ai ülésén tárgyalta a Képviselő testület és az 
alábbi határozatokat hozta. 



463/2009. (IV.2.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk határozata 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete a Kőbányai Ön
kormányzat területén működő nyilvános illemhelyek helyzetéről készített beszámolót tudomá
sul veszi. 

464/2009. (IV.2.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk határozata 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete az Óhegy park
ban és a Sportligetben létrehozandó illemhelyek kivitelezésének előkészítéseként a költségve
tésben felhalmozási célú tartalékába helyezett 10 Millió forintot felszabadítja. 

Az akkori előterjesztésben javasolt épített nyilvános illemhelyek tervezése -külön feladatként -
nem valósult meg, mivel több javaslat és hozzászólás érkezett a képviselők részéről, hogy kon
téner illemhelyek kialakítása lenne célszerűbb. 
A játszótéri koncepció kapcsán az Óhegy park kiemelt játszótér koncepciós tervének elkészíté
sében a Szolgáltató Ház tervezése a korábbi javaslat alapján megkezdődött az Állampolgári 
Jogok Országos Biztosa megkeresését is figyelembe véve (Az épített, nyilvános illemhelyek 
koedukáltan, két- két férőhelyesre, pelenkázóval és más helység kialakításával az érvényben 
lévő szabályozások által előírt műszaki felszereltséggel, víz - és csatornahálózatba bekötve 
hoznánk létre, melyekhez a szakhatósági hozzájárulásokat és egyeztetéseket a tervezés során 
figyelembe kell venni). Ennek üzemeltetése megoldható a szolgáltató házban kialakítandó üz
lethelység bérleti díj kompenzálása fejében. 

A javaslatok alapján a (automatikus működtetésű) konténer illemhelyekre vonatkozóan a lehe
tőségeket megvizsgáltuk. 

A konténer illemhelyek automatikus működtetésű bejárati ajtóval és beépített kommunikációs 
egységgel rendelkeznek. Az alapterületük általában maximum 5 m2 (szerviz térrel együtt) és az 
optimális felszereltséggel bírnak. A telepítés szilárd burkolatra a megfelelő elektromos-, víz- és 
csatornahálózatba történő bekötéssel, a szükséges engedélyek beszerzésével lehetséges. Az 
üzemeltetését, takarítását is az Önkormányzatnak - hasonlóan az épített WC-hez - ugyanúgy 
meg kell oldani. 

A gyártó és forgalmazó tájékoztatása alapján - gyakorlati tapasztalat - automatika nélkül job
ban működtethető. 
A konténer illemhelyek költsége 8-12 M Ft, mely nem tartalmazza a talapzat, közművek kiépí
tését és még a szállítás költségeit sem. 

A fent részletezett előírásoknak megfelelő épített illemhelyek építése e költségnek kb. 130-150 
%-a, melyhez természetes szintén hozzáadódik az elektromos, víz- és csatornahálózat kiépíté
sének, valamint a tervek elkészítésének magasabb költsége. 
Az épített és konténer jellegű nyilvános illemhelyek működési költsége (energia-, víz-, csator
naköltségek) azonos, azonban meg kell jegyezni, hogy az épített szerkezetű illemhely megfele
lő kialakítással az esetleges rongálások ellen jobban védett. 

A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály jelen előterjesztés kapcsán megkereste 
a Környezetvédelmi Osztályt, hogy a reklámfelület biztosításáért cserébe kihelyezésre kerülő 
illemhelyekkel kapcsolatos tárgyalások milyen eredményre vezettek. A Környezetvédelmi Osz
tály tájékoztatta Főosztályunkat, hogy a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat 
jelen rendelkezése alapján nincs lehetőség ilyen - reklámfelülettel ellátott - konténer-



jelen rendelkezése alapján nincs lehetőség ezen konténer - illemhelyek kihelyezésére és a 
megvalósításhoz a BVKSZ módosítására van szükség. Ezen érv alapján azonban a Főváros a 
kerületekkel az egyeztetéseket nem folytatta. 
A kerületben meglévő állapot javításához mindenképpen szükség van nyilvános illemhelyek 
létrehozására, működtetésére. 

A kerületben meglévő állapot javításához és a korábbi döntések (KEKÖBI, Képviselő-testület) 
alapján az Óhegy park mellett a Liget térre és a Sportligetbe is szükség van nyilvános illemhely 
kialakítására. 

Az előzetes felmérés és árajánlatok alapján az illemhelyek bármelyik változatának megvalósí
tásához, ahogy azt a korábbi előterjesztésben is megfogalmaztuk, csak tervezésre, engedélyez
tetésre van lehetőség. 

Amennyiben a Képviselő-testület eldönti, hogy milyen rendszerű illemhelyek kialakítása való
suljon meg úgy a 2010 évi kivitelezéshez megkezdődhet a tervezés a rendelkezésre álló 10.000 
M Ft költségvetési keret terhére. 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok közül válasz
tani szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

l/a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén konténer jellegű 
automatikus működtetésű illemhelyek kerüljenek kialakításra a Liget téren és a Sportli
getben és egyben felkéri a polgármestert a terveztetés megkezdésére, melyhez szükséges 
forrást a képviselő-testület a 464/2009. (IV.2.) számú határozatával biztosította. 

1/b Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - testülete úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén épített illemhe
lyek kerüljenek kialakításra a Liget téren és a Sportligetben és egyben felkéri a polgár
mestert a terveztetés megkezdésére, melyhez szükséges forrást a képviselő-testület a 
464/2009. (IV.2.) számú határozatával biztosította. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010. március 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

/ 
Budapest, 2009. szeptember 10. 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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■ AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÁLTAL IS 
HASZNÁLHATÓ FORMATERVEZETT KÖZTÉRI ILLEMHELYEK 

A formatervezett köztéri illemhelyek 
külső kialakításánál arra törekedtünk, 
hogy a modern városrészhez valamint 
a századforduló hangulatát idéző 
e l e g á n s k ö r n y e z e t h e z i s 
harmonikusan illeszkedő WC-ket 

BK30801 BK3090I 
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Mindkét típus automatikus működ
tetésű bejárati ajtóval és beépített 
kommunikációs egységgel rendel
kezik. A belső terek felszereltsége 
és k ia lakí tása lehetővé teszi 
mozgáskorlátozottak részére is az 
akadálymentes használatot. 

agyarország célba ér 
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A formatervezésben együttműködő partnerünk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. 
A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 
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11 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÁLTAL 
HASZNÁLHATÓ, NÉGYSZÖG ALAPÚ KÖZTÉRI ILLEMHELY 
BK306 IJ 2000 

IS 

I I EGYEDI KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK: 
rozsdamentes, mozgáskorlátozottak által is használható WC-kagyló 
kapaszkodó korlát a WC mellett 
automatikus működtetésű bejárati ajtó 
vörösréz lemez tető csatornával 
beépített kommunikációs egység 

Vésznyitó Vendégtér 

R.m. WC 
Padlóösszefolyó 

Ajtó nyitó 
nyomógomb 

Hulladékgyűjtő és 
WC-papír adagoló 

Mosdóblokk 

Szervíztéri ajtb 
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AUTOMATIKUS MUKODESU KÖZTÉRI ILLEMHELYEK FELSZERELTSÉGE 

Elektronikus érmevizsgáló folyadékkristályos kijelzővel 
Ajtónyitó nyomógomb ingyenes használat esetére 
Falraszerelt rozsdamentes WC-kagyló, hátsó kifolyással 
Dugulás érzékelés a WC-csészében (használat tiltása) 
Rozsdamentes WC-papír adagoló 
Rozsdamentes hulladékkidobó 

Rozsdamentes, beépített kézmosó kagyló szappanadagolóval, 
kézszárítóval, kapacitív indítású lefutó vezérléssel 

Rozsdamentes tükör 
Vandálbizíos, pneumatikus WC-öbiő nyomógomb 
Pneumatikus WC-öblitótartály 
Szünetmentes tápegység akkumulátorral 
Belsőtéri világítás 
Vészvilágítás biztosítása szünetmentes tápegységről 
Jelenlét érzékelés 
Jelzőhang illetéktelen használat esetén 

Belépéskor nedvesítő WC-öbliíés 
Távozáskor mágnesszelepes, biztonságiWC-öblités 
Vésznyitó nyomógombok a használati- és szerviztérben 
Víznyomás érzékelés (ha nincs, a használat tiltása) 
Feszültség érzékelés (ha nincs, a használat tiltása) 
Beépített hólégbefüvás termosztátos vezériéssel és szellőztetéssel 
Szerviztéli világítás 
Szerviztéri vízvételi lehetőség 
Szerviztéri berendezések fagyvédelme elektromos fűtőkábellel, a 

csővezetékben lévő víz hőmérsékletétől függően 
Szerviztérben elhelyezett elektromos csatlakozó aljzat 
Alkonykapcsolós kültéri világítás 
2 db biztonsági zár a szerviz ajtón 
Hőszigetelt szénacél vázszerkezet időtálló festéssel 
Rozsdamentes bordáslemez padló a használati térben 
Éjszakai használat korlátozásának lehetősége 

m ÉPÍTETT KÖZTÉRI ILLEMHELYEK BERENDEZÉSEI 
Előre egyeztetett alaprajzi elrendezésben, az Ön által megépített WC épület esetén, biztosítani tudjuk az illemhely vandáibiztos berendezéseit 
és a technológiát a fentiek szerint 

AUTOMATIKUS MUKODESU, HATSZÖG ALAPÚ KÖZTÉRI ILLEMHELY 

BK3050I 
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Szerviztéri ajtó 1 

Szerviztér 1 

Hulladékgyűjtő és 
WC-papír adagoló 

Szervizajtó 2 
Szerviztér 2 
Vésznyitó 

Vendégtéri ajtó 
Kezelő és kijelző tábla 

B EGYEDI KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK: 
biztonsági zárral ellátott, mágneszáras, kézi nyitású bejárati ajtó 
vörösréz lemez tető csatornával 

190/3 



& AUTOMATIKUS MUKODESU, NEGYSZOGALAPU KÖZTÉRI ILLEMHELY 
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■ EGYEDI KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEK: 
biztonsági zárral ellátott, mágneszáras, kézi nyitású bejárati ajtó 
vörösréz lemez tető csatornával 

Szerviztéri ajtó 

■ AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ, MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÁLTAL IS 
HASZNÁLHATÓ MŰEMLÉK JELLEGŰ KÖZTÉRI ILLEMHELY 

BK3070I 

I I EGYEDI KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELESEK: 
Vendégtér 1. 
biztonsági zárral ellátott, mágneszáras, kézi nyitású bejárati ajtó 
Vendégtér 2, 
biztonsági zárral ellátott, mágneszáras, kézi nyitású bejárati ajtó 
rozsdamentes mozgáskorlátozottak által is használható WC-kagyló 
kapaszkodó koriát a WC mellett 

3 8 0 0 
Szerviztéri ajtó 
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S z o u m a i o ö KERESKEDELMI K H Árajánlat 

Árajánlat azonosító:2009/001052 Kelte 2009/04/02 Érvényesség dátuma 2009/05/02 Lap: 1 

Címzett 

BUDAPEST X.KERÖLET POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Ajánlat adó 

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 

HUN-1102 Budapest 10. ker.. Szent László tér 29. 
Ügyintéző Hegedűs Henrietta 
Email hegedus_henrietta@kobanya.hu 

Tel (1)4338100 Fax (1)2611113 

HUN-2200 Monor, Mátyás király u.11. 
Készítő Verebélyi Lajos Attila 
Email vevoszolgalat@bandk.hu 
Tel 29/613-508 Fax 29/413-535 Mobil 363 02 484-787 

Paritás EXW Költség és kockázat gyártól, üzemtől a vevőt terheli. 

Szállítás módja Megrendelő szállítóeszköze 
Szállítási cím B&K Szóigáltató és Kereskedelmi Kft. 
(Átadás helye) HUN-2200 Monor, Mátyás király u.11. 
Szállitmányozó 

Fizetés módja Szerződéskötéskor tisztázandó 
Fizetés napok száma 0 Elszámolás devizanei HUF 
Késedelmi kamat Évi 15.00% 
Előleg 50.00% 0.00 
Számlázási cím 
BUDAPEST X.KERÜLET POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUN-1102 Budapest 10. ker.. Szent László tér 29. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönettel vettük árajánlat kérését, melyet ezúton teljesítünk. 

Köztéri illemhelyek 

# Cikkszám Mennyiség M.e. Listaár 

1 BK30901000000001. 1.0000 DB 11280 000.00 
Automatikus működésű, MŰEMLÉK jellegű köztéri illemhely 

Nettó érték Dev. 

11 280 000.00 HUF 

2 BK30611000000001. 1.0000 DB 9 800 000.00 
Automatikus működésű négyszög alapú nyilvános WC, mozgáskorlátozottaknak is, 
önműködő ajtóval, SMS egységgel 

9 800 000.00 HUF 

3 BK30801000000001. 1.0000 DB 7 950 000.00 
Automatikus működésű, NEOMODERN stílusú, beton kivitelű köztéri illemhely 

7 950 000.00 HUF 

4 BK30501000000001. 1.0000 DB 8 700 000.00 
Automatikus működésű, hatszög alapú nyilvános WC 

8 700 000.00 HUF 

Átutalásos fizetési mód csak szerződéses partnereinknek lehetséges, amennyiben nincs lejárt tartozásuk. 

Az ajánlatban szereplő árak telephelyi nettó árak, amelyek a szállítási és telepítési költségeket, illetve a telepítéshez 
szükséges közműcsatlakozások kialakítását nem tartalmazzák. 
A közölt árak tartalmazzák telephelyünkön a daruzás, a telepítés utáni beüzemelés és oktatás költségeit. 
A közölt száliítási határidők a jelen raktárkészlet és gyártókapacitás figyelembevételével lettek meghatározva, 
melyek a megrendelés időpontjának függvényében változhatnak. 
A berendezések hibamentes működéséhez a vízhálózatba épített szűrő, téli üzemeléskor a szerviztérben 
fagyvédelmi fűtés szükséges, további információk a műszaki leírásokban vannak rögzítve. 

Megrendelés esetén kérjük szíveskedjen az árajánlatunk azonosítójára hivatkozni. 

További információval állunk szíves rendelkezésére. 

Tisztelettel 

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek ! 
http://www.bandk.hu 

mailto:hegedus_henrietta@kobanya.hu
mailto:vevoszolgalat@bandk.hu
http://www.bandk.hu
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Verebélyi Lajos Attila 

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek I 
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Automatikus működtetésű 
kozten illemhelyek 
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Századfordulós és modern környezet arculatába egyaránt jól illeszkedő 
köztéri illemhely. 

B&K SZOLGÁLTATÓ ÉS 
KERESKEDELMI KFT. IIIGÍll MÖMÖIY-NACTMÖVÍSZÍTI rnnm 

MOHGLY-NAGY UNIVEBIH Of ART AND DESIGH BUDAPEST 



Rozsdamentes felfiietek karbantartása, tisztítása 

A termékeink kiváló minőségű rozsdamentes acéllemezből készülnek, amely rendeltetésszerű 
használat esetén - klórmentes környezetben vízzel, szennyezett vízzel, élelmiszerekkel és 
szerves savakkal 5,5-es pH értékig való érintkezés esetén - korróziómentes, hosszú 
élettartamú és esztétikus felületet biztosít, amely rendszeres ápolásra és tisztításra szorul. 

- A rozsdamentes felületeket mindig tisztán kell tartani, a karcolódástól, sérülésektől óvni, 
és szellőzésüket biztosítani kell! 

Naponta, vagy a szennyeződés mértékének megfelelő gyakorisággal kell tisztítani. 

A rozsdamentes felület tisztítására bármely karcmentes háztartási tisztítószert 
használhatja, amely nem tartalmaz klórt vagy annak származékait. 

Lehetőleg használjon aktívklór-mentes semleges vagy lúgos tisztítószert. 

Makacs foltok eltüntetésére használjon meleg ecetet. 

A tisztítást mindig alapos, bő vízzel történő öblítés kövesse! 

Amennyiben mechanikai tisztítás válna szükségessé, semmiféle fémből készült eszközt ne 
használjon, hanem pl. műanyag vagy természetes szálból készült keféket. A tisztítást 
mindig bő vízzel végezzük. 

A rozsdamentes acél tisztítására ne használjon sósavat, kénsavat, nátronlúgot. Még a 
savak gőzei is — amelyek pl. csempék sósavval történő tisztításakor keletkeznek - ártanak 
a rozsdamentes acéloknak. 

Ha a felületre véletlenül sósav kerül, azt vízzel azonnal, alaposan le kell öblíteni. 

Tilos a korrózióálló acélt kemény tárggyal, acélgyapottal vagy más olyan tisztítószerrel, 
eszközzel tisztítani, amely megkarcolhatja, vagy matt fényűvé teheti. 

A rozsdamentes acélból készült felületek ne érintkezzenek rozsdás tárgyakkal, mert a 
vízvezetékből, fémforgácsokból, fémkefékből és acélsúrolókból származó rozsda, továbbá 
a szállórozsda a felületre jutva rozsdásodást okozhat. Amennyiben ilyen elszíneződést 
jelentkezne, azt azonnal el kell távolítani. 

Ha idegen rozsdát vagy elszíneződést veszünk észre a felületen, azt azonnal el kell 
távolítani, hogy a további korrodálást megakadályozzuk. A friss rozsdásodást finom 
súrolószerrel, esetleg finom csiszolóvászonnal távolítsuk el. 

- Erős korrodálás esetén a rozsdafoltot 15-20 %-os salétromsavas pácolással kell 
megszüntetni. Ez a módszer veszélyes, ezért csak szakképzett személy végezheti! Ezután 
különösen fontos a bő vízzel történő öblítés. 

Forgalmazó és szerviz: 

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11. 
Tel: 06-29/413-553 Fax: 06-29/413-535 
E-mail: bandk@bandk.hu Internet: www.BandK.hu 

RMFELUKARBANT.DOC 2005.01.28. 

mailto:bandk@bandk.hu
http://www.BandK.hu


Két új fejlesztésű B&K automatizált illemhely a járókelők szolgálatában (B&K Kft.) 1. oldal, összesen: 1 
proidea.hu online termékinformációs katalógus 
Két új fejlesztésű B&K automatizált illemhely a járókelők szolgálatában 

2008. december 10. 

Budapesten és Komáromban ezekben a hetekben zajlik a műszaki átadás 

Ezekben a hetekben zajlik a B&K Kft két legújabb fejlesztésű automatizált illemhelyének műszaki átadása. A főváros VII. kerületében egy Műeml 
nyilvános WC-t, Komárom városában pedig egy Neomodern kivitelű illemhelyet vehetnek birtokukba a rászoruló járókelők. 

A Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazott WC-k teljesen automatizált működésűek, így akár mozgáskorlátozottak számára is önálló használato 
lehetővé. A megrendelő önkormányzatok igényének megfelelően, az üzemeltetés forint és euró cent elszámolással is működik, így a helyi lakosol-
külföldről idelátogató turisták is könnyedén használatba vehetik az utcabútor szolgáltatásait, ezt segíti a négynyelvű (magyar, angol, német, orosz) kiji 

-JWU5J 

Ha az automatikus működésű nyilvános WC-kel kapcsolatban információt, katalógust vagy árajánlatot szeretne kérni a B&K Kft. munkatársától, ha: 
oldal alján lévő Információkérés gombot. 

Információkérés 

Termék 

Köztéri WC fülkék 

Automatikus működésű, mozgáskorlátozottak által is használható köztéri illemhelyek többféle 
formai kialakításban, vandáibiztos kivitelben is. 

Cég 

B&K Kft. 

B8J€ 
Székhely: 

%WtkaáB telefon. 

mmmmim Ü.: 
Web: 
Web: 

H-2200 Monor, Mátyás király u. 11. 
+3629413553 
+3629413535 
info@bandk.hu 
http://www.bandk.hu 
http://www.nyilvanoswc.eu 

& é 

http://www.proidea.hu/termeldiir-l/uj-bandk-automatizalt-illemhelyek-876.shtml 2009.04.02. 
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m közösségi vtzesblo. 
vandáibiztos 
berendezései 

cégtörténet vezetőség minősítések állásajánlat támogatások barátaink térkép árlista 

a b&k hírei 

adatok, információk 

csapat 

gyártás, infrastruktúra 

újdonságok 

akciók 

aukciós termékek 

termékeink 

tematikus terméklisták 

webáruház 

elérhetőség 

regisztráció 

keres-kínál 

tippek 

referenciák 

partnerek 

szavazás 

regisztrált felhasználóknak 

On-íne ügyfélszolgálat 

Beszéljük megf 

Cérjsemutató i m letöltése* 

ÚjetonságaHk > 

Uj korszak kezdődik az 
önelzáró csaptelepek 
piacán - Piezo 
nyomógombos csaptelepek 

Az elektronikus szaniter 
termékek körében 
tapasztalható fejlődés immár 
elérte az önelzáró 
csaptelepeket is. Az 
elektronikus érzékelővel 
működtetett csaptelepek 
bevezetése alternatívát kínál a 
piacnak a mechanikus önelzáró 
csapok mellett. A Perfect Time 
csaptelepek a normál 
mechanikus önelzáró csapok 
elektronikus változatai. 
Érintéssel hozható működésbe, 
a Piezo technológia 
használatával. 

keresés 

OK * 

felhasználói kód 

BELÉPÉS> 

Elfelejtette jelszavát? Kattintson ide! 

B H B í 

CÉGÜNK MINŐSÍTÉSEI 

ISO 9001:2000, a B&K Kft. Minőségpolitikája 

Tevékenységünket valamint annak a minőségre alapvetően kiható 
folyamatait minőségirányítási rendszer keretében szabályoztuk. 
Társaságunk minőségpolitikáját úgy lehet tömören megfogalmazni, 
hogy számunkra az a minőség, amikor termékünk eladása után: 

—A VEVŐ JÖN VISSZA NEM A TERMÉK— 

Ennek az elvnek az elérésében az alábbi célkitűzéseket állítottuk 
magunk elé: 

Vezetésben: a minőségjavító, fejlesztő és minőségtartó stratégiák 
kiválasztásában és azoknak sikeres alkalmazásában vezetőink magas 
színvonalú munkáját követeljük meg, hogy a minőségirányítási 
rendszerünk hatékonysága megfeleljen azoknak az elvárásoknak, 
amellyel termékeinknek a hazai és az európai piacokon is biztos vevői 
bázist tudunk kialakítani és fenntartani. 
Vezetőink felelősséggel tartoznak minden minőségi problémáért, a 
javítási és jobbítási munkák sosem érhetnek véget. 

DET NORSFCE VERITAS 

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TÁNÚSÍT\ 

B&K Szolgálaté is Kereskedelmi Kft. 

SitlS 

A kereskedelemben és a termelésben: a teljes minőségkörben megköveteljük a minőségirányítási rei 
hatékony működtetését, amely kiterjed a tervezésre, gyártási feltételekre, alapanyagok minőségére, besz; 
alvállalkozók kiválasztására, gyártási, ellenőrzési, szállítási, csomagolási, tárolási, értékesítési, vevőszc 
folyamataink minőségére, valamint a termékeink fejlesztése során a vevői elégedettség mérésének eredm 
felhasználjuk. Mindezt garantálja a B&K Kft. teljes személyzetének elkötelezettsége a garantált magas mi 
folyamatos biztosítására, valamint a társaságnál kialakított informatikai támogatás és a teljes 
minőségirányítási menedzsment. Ezek biztosítják a munkafolyamatok állandó optimalizálását, ezáltal eh 
vevői észrevételek feldolgozását és rendezését minimális időn belül, hiszen döntő mérce a vevő ítélete. 
Fontosnak tartjuk, hogy a minőségi problémáknak megpróbálunk elébe menni, nem pedig megvárni az 
felmerülését Elengedhetetlen, hogy felelősséget vállaljunk termékeinkért, és azok a vevőinket újabb vás< 
ösztönözzék, ne pedig reklamációra. 

Az oktatásban: elsőrendű fontosságú, hogy munkatársainkban olyan minőségkultúrát alakítsunk ki, ar 
nagyban hozzá tudjuk őket segíteni ahhoz, hogy maguk is érezzék a felelősségüket a minőségi i 
kialakításában. 
A szakmai oktatás mellett hangsúlyt helyezünk a minőségpolitikai céljaink, törekvéseink eléréséhez szül 
szellemi háttér kialakításának biztosítására. 

A jövő: a fennmaradásunkhoz és eredményes működésünkhöz szükséges állandó fejlődés érdekében v 
hogy a jelenlegi állapotnál mindig van jobb. 

Kugel György 
ügyvezető igazgató 

http ://www.bandk.hu/minositesek_hu.php 2009.04.02. 
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B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - Minősítések 2. oldal, összesen: 2 

Legújabb termékünket röviden 
így jellemezhetjük: erős, gyors 
a reakció ideje és magas szintű 
pontossággal állítható be, 
különösen energiatakarékos és 
stabil. Kialakítása egyszerű, 
elég kicsi ahhoz, hogy a 
legszűkebb helyeken is 
elférjen. 

Élelmiszeripari cégek 
számára készített 
hússzállító kocsi 

Rozsdamentes acélból 
készített, élelmiszeripari 
higiéniai és egészségügyi 
előírásoknak megfelelő 
hússzállító kocsi. A saját 
üzemünkben történő 
tervezésnek és kivitelezésnek 
köszönhetően, az esetlegesen 
felmerülő egyedi igényeket is ki 
tudjuk elégíteni. 

Magyar Termék Nagydíj ® 2008 és Odafigyelés-Díj 2008 

Rendkívüli elismerésmerésben részesült a B&K Kft, hiszen az 
INDUSTORG Pályázati Iroda, a TŰV-SÜD KERMI Kft a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság a MEHIB Zrt, az EXIMBANK Zrt., a TERC Kft. 
és az ITD-Hungary Nonprofit Közhasznú ZRt a Magyar Termék Nagydíj 
® kitüntető címet ítélte oda Automatikus működésű 
mozgáskorlátozottak által is használható formatervezett nyilvános WC-
inknek. 

Külön meglepetésként szolgált, hogy a MTN cím mellett idén az 
Odafigyelés-díjat is cégünk hozta el, amit a Sérültek.hu Magazin 
adományozott számúinkra "a segítséggel élő emberekért kifejtett segítő 
hozzáállásunkért". 

Reményeink szerint az elismerések újabb jelei annak, hogy cégünk 
termékei és fejlesztései kiemelkedő minőségük révén megfelelnek 
partnereink igényeinek, elvárásainak. 

KITÜNTETŐ. 

OKllVth 

2SÍ 

B&K Szolodltota és Kereskedelmi Kft. 
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Természetesen számos 
megoldást kínálunk a most 
bemutatott húsoskocsik 
tisztántartására is. Ládamosó 
és húsoskocsi-mosó 
berendezéseink az 
élelmiszeripar minden 
területére ideális megoldást 
nyújtanak. 

részletek .?> 

oldaltérkép >> 

felhasználási feltételek » 

copyright info í> 

általános szerződési feltételek ̂  

Honlapkészítés; netpeople.hu "J^ 
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Logikus és könnyen áttekinthető belső térkialakítás 
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Századfordulós megjelenés korabeli városfotók segítségével 

tÜé: 

B&K 
SZOLGÁLTATÓ ÉS 
KERESKEDELMIKÉI IIIOIII M0HÖIY-HA6Y MÍVÍS2ÍTIE6VETIM 

MOHOtY-HAGr UNWf RSIW Of ART AMO DESIGN BUDAPEST 



Környezetbe jól illeszkedő modern megjelenés 

B & K 
SZOLGÁtTATÓ ÉS 
KERESKEDELMI K H . III' MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYITEM 

MOHOiriMGY UflIVIfiSiTY OF ART AND DESIGN BUDAPEST 



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 

SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, 

2200 Monor, Mátyás király u. 11. 

Tel.: (06 29) 413-553 
Fax:(06 29)413-535 

E-mail: bandk@bandk.hu 

www.BandK.hu 

E & & K KERESKEDELMI Kft H l w 1 1 1 mZ mmiUk&t UNIVERSITV OF ART AND DESIGN BUDAPEST 
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Nyilvános wc-k Magyarországon 1. oldal, összesen: 2 

nyitóoldal szándékunk szerint kapcsolatfelvétel 

M a g y a r o r s z á g o n t a l á l h a t ó n y i l v á n o s i l l e m h e l y e k 

• Balatonalmádi 

• Budapest 

• Hajdúszoboszló 

• Komárom 

• M l autópálya 

• M3 autópálya 

• M35 autópálya 

• M7 autópálya 

• Monor 

• Pécs 

« S a l g ó t a r j á n 

• Siklós 

• Sopron 

• Zalaegerszeg 

■> SpifskálS-j 
O r ^ ^ * E N < ^ V a s j 

íRmiavsfca j 

S^x, Nagykanizsa 

I Kopnwnica 

Hódmezövasárhe 
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f V Kikinda 0 \ 
Vfbas o* 'Nasíce™^ 

sa_ cBatova JsL Térképadatok,©2009 «PWK 

Automatikusan működtethető, 
utcabútor jellegű nyilvános 
köztéri WC-k 

Autópályák parkolóiban található 
nyilvános WC-k 

Közösségi 
fürdőházak és 

Az autópályák parkolóiban 
melyek megtalálhatók Magyar 
az Ml-től az M7-ig. A benzinki 
pihenőhelyeken találkozhatui 
használható WC-kkel. Egy éf 
több illemehely is található. 

http://www.nyilvanoswc.eu/page.php7itemM 2009.04.02. 
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Nyilvános wc-k Magyarországon 1. oldal, összesen: 2 

nyitóoldal szándékunk szerint kapcsolatfelvétel 

M a g y a r o r s z á g o n 

• Balatonalmádi 

• Budapest 

• Hajdúszoboszló 

• Komárom 

• M l autópálya 

• M3 autópálya 

• M 3 5 autópálya 

• M7 autópálya 

• Monor 

• Pécs 

• S a l g ó t a r j á n 

• Siklós 

• Sopron 

• Za laegerszeg 
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Automatikusan működtethető, 
utcabútor jellegű nyilvános 
köztéri WC-k 

Autópályák parkolóiban található 
nyilvános WC-k 

Közösségi 
fürdőházak és 

Utcabútor jellegű, önálló ( 
nyilvános köztéri illemhelyek, r 
mozgáskorlátozottak számára 
illetve olyanok amelyek méreti 
adódóan nem teljesíti 
mozgáskorlátozottak által 
követelményeket. 
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