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Várépítő pályázaton történő indulásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Várépítő pályázat 

2012. évben ismét meghirdetésre került a "Várépítő pályázat" gyermekintézmények és 
műemlékek reszere (www.varepitopalyazat.hu), amely pályázat védnöke a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős 
Államtitkársága. 

Gyermekintézmény kategóriában olyan, 2012. évben felújítási munkálatokat tervező, 
Magyarországon működő oktatási, egészségügyi, kulturális vagy egyéb intézmények, alapítványok, 
szervezetek pályázhatnak, amelyek tevékenysége szoros kapcsolatban áll a gyermekek képzés ével, 
nevelésével, szabadidős tevékenységével, gyógyításával, rehabilitációjávaL 
Műemlék kategóriában csak országos védettségű műemlékekkel lehet pályázni, amelyekre 
vonatkozóan 2012. évre felújítás tervezett, ezért ez a pályázati lehetőségelvetésre került. 

A pályázat beadási határideje: 

A pályázat elbírálásának határideje: 
Díjátadó: 
Anyagok elszállítási határideje: 

2012. május 9. (postai feladás határideje) 
2012. május ll. 15.00 óra (személyesen) 
2012. május 31. 
2012. június közepe 
2012. december 14. 

A pályázat megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre az eredményhirdetéstől számítva, amely 
alapján a pályázat elszámolási határideje 2013. december 31. 

Pályázni nem pénzösszegre, hanem építési tevékenységhez/felújításhoz szükséges 
alapanyagokra lehet, a pályázati felhívásban feltüntetett termékek meghatározott köréből (a 
pályázati felhívás az előterjesztés 2. melléklete ). 

A pályázati felhívással kapcsolatban 2012. április l O-én megtartott egyeztető megbeszélésen 
elhangzottak alapján a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Kőbányai Fecskefészek Bölcsödéjére 
(Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15.) és Kőbányai Apró Csodák Bölcsödéjére (Budapest X. 
kerület, Zsivaj utca 1-3.) vonatkozóan kerül majd pályázat benyújtásra, ezüst tartalmú önfertőtlenítő 
Graboplast padlóburkolat (és esetleg kültéri játszóeszközök) beszerzése céljából. A pályázó 
intézmények köre arra tekintettel került ki választásra, hogy a pályázati kiírás szerint 2012. évben 
felújítási munkálatokat tervező intézménnyellehet pályázni, és a két intézményben 2012. év nyarán 
a KEOP-5.3.0/A pályázatok keretében energetikai korszerűsítés valósul meg. 
A pályázat végleges tartalma a Kőbányai Egyesített Bölcsődék és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
közreműködésével a későbbiek során kerül összeállításra. 
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A pályázat csak a megpályázott alapanyagot biztosítja nyertes pályázat esetén, a tervezett 
beruházás/felújítás egyéb költségeit az Önkormányzatnak szükséges biztosítania. Tekintettel 
mindezekre, olyan termékek (pl. padlóburkolat) beszerzésére pályázna Önkormányzatunk, amelyek 
beépítési/létesítési költsége alacsony. A pályázat benyújtásához igazolás az önerő rendelkezésre 
állásáról nem szükséges. Az előzetes egyeztetések szerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a pályázat 
benyújtásához szükséges alapanyag tervezést elkészíti, illetve nyertes pályázat esetén a 
padlóburkolat elszállítását és lerakását az intézmények karbantartási sorának terhére elvégzi. 

A pályázati részvétel feltételei: 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy az építési tevékenységet 2012. évre tervezi és szüksége 

van a felajánló cégek által gyártott termékekre 
• A pályázathoz mellékelni kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi 

források szándéknyilatkozatait illetve pénzügyi tervét 
• Amennyiben a beruházás építési engedély köteles az építőanyag átadásának idejére 

rendelkezni szükséges a hatósági engedéllyel 
• Tervező által hitelesített anyagkiírás 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 12. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

.__ih. 
])~Szabó.~~ 
jegyző\ ytA 
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l. mellék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... ) határozata 
a "Várépítő pályázat" című pályázaton történő indulásról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék "Várépítő pályázat" című pályázati felhíváson való 
részvételét. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges 
intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye meg. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetője 
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Képzeljen el egy olyan iskolát, ahol a gyerekek tiszta, világos, egészséges, 
hőszigetelt tantermekben, kényelmes padokban tanulnak, ahol az udvaron 
parkosított kert és játszótér van, tiszta, csillogó és jól felszere/t öltözöt 
és mellékhelyiséget haszná/hatnak. .. 

Ma az iskolák, óvodák, gyermekintézmények nagy része távol áll ettől 
az idilli képtől, s legtöbbjükben olyan felújítási munkák a legégetőbbek, 
amelyek az épület használhatóságát kell, hogy biztosítsák. Ma számos 
iskolóban a gyerekek potyogó vakolatú lantermekben ülnek, elavult 
világítás mellett, télen a rosszul záródó ablakok hüvösében, nyáron 
a rekkenő hőségben, sport és egyéb szórakozási lehetőségek nélkül. 

Képzeljen el egy regények romantikájából előbújó középkori várat, apró 
kápolnát, reneszánsz lakóházat, vagy akár egy családi kúriát, amelyek 
mind egy letűnt kor emfékét hirdetik. 

A müemlékek sorsa ma korántsem romantikus, hiszen az idilli képek 
helyén düledező falakat, beszakadó tetőt, vizesedő homlokzatot találunk, 
amelyek mind-mind felújítás után kiáltanak annak érdekében, hogy épített 
örökségünket unokáinknak is megőrizhessük. 

rh 
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A 20 l l-ben újjá éledő pályázatra érkezett több mint 40 pályázó 
közül 1 O gyermekintézménynek és 5 müemléknek i utott 
a közel 16 millió forintos termékbeli adományból. 
A pályázaton elnyert termékekkel néhány teNezett beruházás már az év 
végéig el is készült. A pályázók nevében ezúton szerelnénk megköszönni 
az együttműködő cégek felajánlásait, amelyekre e nehéz gazdasági 
helyzetben talán még nagyobb szükség van mint valaha. 

0 20 l 2-es Várépítő pályázat felett védnökséget vállalt a Kulturális 
Orökségvédelmi Hivatal, ezáltal is támogatva a müemléki pályázókat, 
valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős 
Államtitkársága, a gyermekintézményi pályázók ösztönzésére. 
Természetesen a 2011. év, szakmai védnöke, az Építésügyi 
Minőségellenőrző Nonprofit Kft. (EMI) ismét kezdeményezésünk mögött áll. 
A Build-Communication Kft. csapata azzal járul hozzá a Várépítő 
pályázat sikeréhez, ahogy az elmúlt évben, ezúttal is minden munkatársa 
térítésmentesen dolgozik a pályázat lebonyolításán. 
Abban a reményben várjuk a pályázatokat, hogy munkánkkal egyre 
több intézmény kisebb-nagyobb beruházása valósulhasson meg! 
Sikeres pályázás! kívánunk! Rajki Diána 

a Build-Cornmunicatian Kft., o kiíró tulajdonosa 
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VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT GYERMEKINTÉZMÉNYEKNEK PÁLYÁZHATÓ TERMÉKEK 

Gyennekintézmények építési és felújítási tevékenysége 
Gyermekintézmény kategóriában olyan, 20 l 2-ben felújítási 
munkálotokot tervező, Magyorországon müködő oktatási, 
egészségügyi, kul!urális vagy egyéb intézmények, alapítványok, 
szervezetek pályázhatnak, amelyek tevékenysége szoros 
kapcsolotbon áll o gyermekek képzésével, nevelésével, 
szabodidős tevékenységével, gyógyításával, rehabilitációjávaL 
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos egyszerűbb ügyintézés 
érdekében javasoljuk, hogy a pályázatot az intézményt fenntartó 
önkormányzat vagy oz intézmény alapítványo nyújtsa be. 
Jövökuckó támogatás 
Az E-Build projektinformációs szolgáltatás, o ProiDEA termék
információs katalógus és a Magyor Epítéstechniko szaklap 
munkotársai úgy fejezik ki egyetértésüket a Várépítő Pályázat 
céljaival és szellemiségével, hogy cégeik egy o pályázók 
közül kiválasztott gyermek- intézménynek idén is felajánlják 
a Jövőkuckó támogatást. Ajövőkuckó 500 OOO Ft készpénzzel 
járul hozzá az építési, felújítási munkához. 
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• 2 400 OOO millió Ft+ÁFA értékű Graboplast padlóburkolat 
• l 500 OOO millió Ft+ÁFA értékű Creaton kerámia tetőcserép 
• l OOO OOO Ft+ÁFA értékű Buderus termékek (előzetes konzultáció szükséges 

a Buderus Kft. képviselőjévell 
• 750 OOO Ft+ÁFA értékű Tondoch kerámia tetőcserép 
• l db HAGS Maxi Maggat csúszda telepítéssei 700 OOO Ft+ÁFA értékben 

oz 5-TÉR Kft. felajánlásából 
• 700 OOO Ft+ÁFA értékű Leier beton térkő 
• 500 OOO Ft+ÁFA értékű Boumit homlokzoli hőszigetelő rendszer és színes vakolat 
• 500 OOO Ft+ÁFA értékű Murexin hideg· és melegburkoloti ragosztók 
• l db melegvizes fűtési rendszer o HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. felojónlásóból, malynek 

tortolma egy kondenzációs/vegyestüzelésű kazán o kapcsolódó tárolóvol 
420 OOO Ft+ÁFA értékben. 

• 250 OOO Ft+ÁF A értékű Caresit hidegburkolati ragosztó és fugázó és aljzatkiegyenlítő 
• 250 OOO Ft+ÁFA értékű Caresit hőszigetelő rendszer és színesvokolot 
• 250 OOO Ft+ÁF A értékű Bachi hőszigetelő anyag 
• 225 OOO Ft+ÁFA értékű Galeco rézszínű ereszcsatorna rendszer anyago PMMA 

(polimetil metakrilát), amelyet egy, lehetőség szarint műemlék·jellegű épület, 
gyermekintézmény lelújításáro ojánloH fel a Galeco Hungária Kft. 

• 200 OOO Ft+ÁFA értékben kerHervezés l gyermekintézmény számára 
(előzetes konzultáció szükséges az 5-TÉR Kft. képviselőjévell 

• l db kétüléses lophinta 166 OOO Ft+ ÁFA értékben a Játszópark Kh. felajánlósóbál 
• 150 OOO Ft+ÁFA értékű Dörken vízelvezető termék és tetőfólia 
• 21 m' Jft40 li1éscsillop1ó gtmilap 105 OOO Ft+ ÁFA értékben a.)óiszópark Kft. lelajánlósóbál 
• 50.000 Ft értékben l db já1szé1ér ~ elkészfiáse o.)ólszóp:Jrk Kft. lelojárJósóból 

+ 
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A VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT MŰEMLÉKEKNEK 

Müemlékek felúiítása 
Müemléki kategóriában olyan, Magyarországon müködő alapít
ványok, szervezetek, önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, 
amelyek tulajdonában, felügyeletében vagy kezelésében 
olyan müemléképületek vannak (ezt a pályázathoz mellékelt 
hivatalos irattal bizonyítani is tudják), amely(ek)en a 2012. 
évben felújítási munkálatokat terveznek. 
Figyelem! Csak országos védettségü müemlékek pályázhatnak, 
helyi védettségűek nem! A pályázat lebonyolításával kapcsolotos 
egyszerűbb ügyintézés érdekében javosoljuk, hogy o pályázatot 
az intézményt fenntartó önkormányzat vagy oz intézmény 
alapítványo nyújtsa be. Az építőanyag gyártó cégek többsége, 
így o pályázat felajánlói is rendelkeznek kimondottan o müem
léki, illetve történelmi épületek felújításához kifejlesztett 
építőanyagokkal, tetőcserepekkel, homlokzat- vagy padló 
felújításához szükséges anyagokkaL A pályázot elkészítése 
során konzultóljon a felajánló cégekkel, a kiírás hátoldalán 
tolálható elérhetőségeken. 

---$--

P Ál Y ÁZHATÓ TERMÉKEK 

• l 500 OOO Ft+ÁFA értékű Creoton kerámia tetőcserép 

• 750 OOO Ft+ÁFA értékű Tondoch kerámia tetőcserép 

• 500 OOO Ft+ÁFA értékű Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer és színes vakolat 

• 500 OOO Ft+ÁFA értékű Murexin hideg- és melegburkolati ragosztók 

• 300 OOO Ft+ÁFA értékű leier beton térkö 

• 200 OOO Ft+ÁFA értékben kerttervezés l műemléki pályázó számára 

{előzetes konzultáció szükséges oz 5-TÉR Kft. képviselőjévell 

• 250 OOO Ft+ÁFA értékű Bachi hőszigetelő anyag 

• 150 OOO Ft+ÁFA értékű Dörken vízelvezető termék és telőfólia 

íh 
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A PÁLYÁZAT RÉSZVÉTEU FELTÉTELEl 

l. A pályázó intézmény/önkormányzat/alapítvány/szervezet 
építési tevékenységél 2012-re tervezi, amelynek meg
valósításóhoz szüksége van a felajánló cégek által gyártott 
termékekre. 

2. Az intézménynek/ alapítványnak/ szervezetnek mellékelnie 
kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb 
pénzügyi forrósok szándéknyilatkozatait, illetve a 
beruházás megvalósításának pénzügyi tervét. 

3. Amennyiben az intézmény/ alapítvány/ szervezet pályázatát 
a bíráló bizottság pozitívan ítéli meg, az építőanyagok 
átadásának idejére a pólyázónak rendelkeznie kell a meg
valósítandó beruházás hatósági engedélyével. 
IAmennyiben oz oz előírások, törvények értelmében szükséges.) 

4. A benyújtott pályázatnak minden előírt dokumentumot 
tartalmaznia kell! 

5. A készpénzért már megvásárolt termék értéke abban az 
esetben sem igényelhető vissza, ha a pólyázó a már 
megvásárolt terméket a zsűri döntése alapjón megnyeri. 

~ 
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6. A megnyert termékek készpénzre semmilyen módon nem 
válthatók át. 

7. A megnyert termékeket legkésőbb 20 l 2. december 14-ig 
át kell venni, aki ezt nem tudja meglenni, elesik a megítélt 
támogatástól! 

8. A Buderus által felajánlott termékekre történő pályázás 
feltétele, a sikeres termékkiválasztás érdekében, hogy a 
pályázó, előzetesen konzultáljon a cég képviselőjével! 

9. Az S-TER Kft. által gyermekintézmények és műemlékek 
számára felajánlott kerttervezés pályázatának feltétele, hogy 
a pályázó előzetesen konzultáljon a cég képviselőjével! 

+ 
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A PÁLYÁZAT LEBONYOlÍTÁSA 

Kérjük, hogy a Pályázat anyagát egy példányban, A/ 4-es 
formátumban, összefüzve, egyértelmű tartalomjegyzékkel ellátva, 
hiánytalanul juttassa el 20 l 2. május l l-ig a Build
Communication Kft. címére. A postai feladás dátuma nem 
lehet későbbi, mint 2012. május 9. A pályázati anyagok 
2012. május ll-én 15 óráig a Build-communication Kh. 
székhelyén (2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a.) személyesen 
leadhatók. 
A beadási határidő után érkező vagy hiányos pályázatot 
a bíráló bizottságnak nem áll médjában figyelembe venni. 
Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak 
a bíráló bizottság kérésére történhet. Az alaki vagy tartalmi 
feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság 
indokolás nélkül elutasíthatja. A bíráló bizottság a pályázó által 
tervezett beruházás célját figyelembe véve, minden tényezőt 
mérlegelve dönti el, hogy mely pályázat megvalósítását; 
támogatják termékeikkel a felajánló cégek. 

bíráló bizottság a pályázat mellékleteként benyújtott, tervező 

által hitelesített anyagkiírás és a kitöltött pályázati űrlap szerint 
állapítja meg az átadásra kerülő anyagok mennyiségét, amely 
a termékenként pályázott összes anyagmennyiség minimum 
50%-át, maximum a teljes anyagmennyiséget teheti ki. 

A vÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAl 

Vadász György, Kossuth-, Ybl· és Steindl-díjas építész, a bíráló bizorrség elnöke; 

Nagy-Kálózy Eszter, színművész; 
Dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének lőtiikáro; 
Tóth Balázs, építész, az Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft. 

Tűzvédelmi divíziójónak vezetője, 

Káldi Gyula, építész, 

o Kulturólis Örökségvédelmi Hivotol Stratégiai Főosztályának vezetője; 

Ráday Mihály, a Város és Faluvédők Szövetsége (Hungária Nostra) elnöke, 
Kossuth-díjas alkotó; 

Winkler Gábor, Pópa város főépítésze, egyetemi tanár; 
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DOKUMENTUMOK ÉS HATÁRIDŐK 

A bíráló bizottság döntését legkésőbb 20 l 2. május 31-ig hozza 
meg, amelyről minden pályázót 2012. június 8-ig írásban 
értesít. Az odaítélt építőanyagok elszállítására jogosító iratokat 
a nyertesek várhatóan 20 l 2. június közepéig ünnepélyes keretek 
közölt vehetik át. A nyertes pályázókkal a megnyert terméket 
felajánló cégek adományozási- és referenciaház-szerződést 
kötnek, amely biztosítja számukra, hogy az elkészült projektekhez 
kapcsolódó épületek nevét és képét referenciaként saját 
kommunikációjukban felhasználhassák. (A szerződésminta letölthető 
a www.varepitopalyazat.hu oldalról.) 
Az építőanyagokat a pályázó intézménynek /önkormányzat
nak/ alapílványnak/szervezetnek legkésőbb 2012. december 
14-ig át kell vennie, el kell szállítania. Az anyagok elszál
lításáról minden esetben a pályázó gondoskodik. 

A PÁLYÁZATT Al KAPCSOLA TOS LEGFONTOSABB 

HATÁRIDŐK 
Meghirdetés 
Benyújtási határidő 
Postára adási határidő 
Bírálati határidő 
Értesítési határidő 
Díjátadó (tervezett időpont) 
Anyagok elszállítása legkésőbb 
Elszámolási határidő 

20 l 2. február eleje 
2012. május ll. 15 óra 
2012. május 9. 
2012. május 31. 
2012. június 8. 
2012. június közepe 
20 l 2. december 14-ig 
2013. december 31. + 



+ 
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A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES 

DOKUMENTUMOK 

Egyértelmű és pontos tartalomjegyzék a benyújtott dokumen
tációróL Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap (letölthető 
a www.varepitopalya:z:at.hu oldalról). 
Kitöltött nyilatkozati űrlap (letölthető a www.varepitopalyazat.hu 
oldalról). A beruházás megvalósulását lehetövé tévő források 
felsorolása és lehetőség szeríni igazolása_ A beruházás meg
valósítósót támogató egyéb intézmények, támogatók, szponzorok 
felajánlásairól szóló nyilatkozatok csatolása. Az épület hatósági 
engedélyeinek másolata, amennyiben a tervezett munkához 
szükség van ró és amennyiben már rendelkezésre állnak. 
Nyilatkozat a pályázó működéséért felelős önkormányzatióli 
szervtől*. 

Műemlékek eselén a műemlék jelleget igazoló hivatalos írot és 
a kezelésről szóló igazolás a Kulturális Örökségvédelmi 
HivataltóL (A műemléki kategóriában kizárólag országos 
védettségű műemlékek pályázhatnak). 

rh 
'fl 

FIGYELE!\~ 
*Ilyen nyilatkozotor csak azoknak o pályázóknak kell pályázatukhoz csotolniuk, amelyek 

önálló gazdosági tevékenységre, kötelezettségvállolásro, beruházás finanszírozásra 

saját nevükben nem jogosultak. A nyilatkozatbon o felelős önkormányzat/ szerv vállalja, 

hogy amennyiben o pályázó oz átadásra került terméket nem a pályázotnak 

megfelelően használta fel, annak ellenértékét számla ellenében a felajánló cégnek 

megtéríti. 

ADATVÉDELEM 
A pályázók odatait a kiíró, o Suild-communication Kfi. o 2001. CVII. Törvény 

odatvédelemmel kapcsolotos rendelkezései és annak 2009. június l-jei módosításo 

szerint kezeli. A pályázók o pályázaton való részvételhez szükségszerűen megadott 

odatait a kiíró marketing célokra harmadik félnek nem, kizárólag a terrnékeit felajánló 

cégeknek adja át, aki ezek birtokóban o meg nem nyert termékek tekintetében 

o pályázónak üzleti ajánlatot tehetnek. A pályázók e feltétel tudomásul vétele mellett és 

elfogadásával adják be pályázatukot. 

ADÓIGAZOLÁS 
Arnennyiben a támogatást elnyerő pályázó közhasznú szervezet, vagy kiemelten 

közhasznú szervezet, a termékek elszállítása után Ilegkésőbb 2012. december 14-ig) 

az átver. áru értékéről a felajánló cég részére igazolást köteles kiállítani. Az igazolás 

tartalmát a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (7.) 
bekezdése írja elő. 

rh 
't' 
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a pályázat tárgyát 

használhatja fel. Ennek 
alatt - szükség eselén 

cégek, a pályázatot kiíró 
Amennyiben az intézmény/ 

az átadott építőanyagot 
beruházás megvalósítására 

anyagok ellenértékéről kiállított 
íteni. 

a munkálatokat a díj 
belül nem kezdi meg, erről 

írásban értesíteni és abban 
i és befejezési időpontját. 

követő l 8 hónap lejártával 
állapotáról fotódokumentációt 

jelentést" küldeni a kiírónak 
a pályázó nem tesz eleget, 

az elnyert összeget kiszámlázza 
lát 8 napon belül kiegyenlíteni. 

-+-

A PÁLYÁZAT BEADÁSA 

A Várépítő Pályázat anyagait a Suild-Communication Kft. 
címére kérjük eljuttatni. 

A postai feladás dátuma legkésőbb 2012. máius 9. 

A pályázati anyagok 2012. máius 11. 15 óráig 
a Suild-Communication Kft. székhelyén személyesen leadhatók. 

Postacím: Suild-Communication Kft. 
2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/ a. 
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(f) Nyertes gyermekintézmények 

e Nyertes múemlékek 

~odvónyoiot megvolósíllísábon 
lómogotónk oz E~nde~ nyumdo. 

• elanders Médiapartnerek OTTHON·~~~.·~ 

--$--

rh 
'Y 

l'l 
KUI.TIIIl.ÁUS 

ÖJ..ÖKSF~'OflMI 

··-~~{{~tt?i~f: fi 



3/5/12 10:00 AM Page 12 

V ÁRÉPÍTÖ PÁLYÁZAT RÉ$ZL~TEIVEL 
KAPCSOLATOS INfORMACIOK 

BUliD-COMMUNICATION KFT. 
Tel.: 06-23/611-028; Fax: 06-23/611-029 
E-mail: inlo@varepitopalyazat.hu 
www.varepitopalyazot.hu 

-$----

~HENKEL MAGYARORSZÁG KFT. 
Ragosztás Technológiák Üzletág 
Szaktanácsadás: Mobil: 06 30 919 2926 
E-mail: olkalmozas.technika@henkel.com 

~~ (REATON HUNGARY KFT. 
Tel: 06 92 551 566, -567, -568; 
Fax: 06 92 551 569 

A FELAJÁNLOTT TERti'.ÉKEKKEL E-mail: inlo@crearon.hu; www.creaton.hu 

KAPCSO~ TO~ l.NfORMÁCIÓ, . • ~ DÖRKEN KFT. 
KONZULTACIO ES PROSPEKTUSIGENYLES: §Tel: 06 1 210 6350, Fax: 06 l 210 6356 

-~- B H-- - . • K !i E-mail: doerken@doerken.hu; wv;w.doerken.hu 
IIHlll ACHL OSZIGETElOANYAG-GYARTO FT. • 

Tel 06-56/586-500; Fax: 06-56/586-498 -GALECO HUNGARIA KFT. 
E-mail: bochl@bochl.hu Tel: 06 26 364 304, Fax: 06 26 564 304 

3au BAUMIT KFT. 
=ill Tel: 06 33 512 920, Fax: 06 33 512 950 
v .••.• E-mail: sajro@boumit.hu, www.boumit.hu 

~ BUDERUS HUNGÁRIA FŰTÉSTECHNIKA KFT. 
Konzultáció: Munkócsi Noémi 
Tel 06 30 630 65 60 
E-mail: nmlmkacsi@buderus.hu 
Tel: 06 24 525 200, Fax: 06 24 525 201 
E-mail: inlo@buderus.hu; www.buderus.hu 

J/W~· 

E-mail: galeco@galeco.hu; www.galeco.hu 

GRABOPLAST PADLÓGYÁRTÓ ZRT. 
Tel: 06 96 506 100, Fax: 06 96 506 196 
E-mail: mail@graboplast.hu; WMV.graboplast.hu 

na.idu HAJDU HAJDúsÁGI !PARl ZRr. 
HAJDU Hajd(rsógi Ipari Zrt. 
Liptók Attila, Beltöldi értékesítési vezető 
/1/\obil: 06 30 683-5717; 
Tel: 06 52 582 703; Fax: 06 52 384-706 
E-mail: liptak.a!iila@hajdurt.hu; www.hajdurt.hu 

-$----

Ilii lEIER KFT. 
Tel: 0696512550,Fax:0696512560 
E-mail: inlo@leier.hu www.leier.hu 

~ MUREXIN KFT. 
Müszaki információ: Bokos Ferenc 
Tel: 06 20 411 20 60. 
E-mail: l.bakos@murexin.hu 
Tel: 06 l 262 6000; Fax: 06 l 261 6336 
E-mail: murexin@murexin.hu; www.murexin.hu 

~- JÁTSZÓPARK KFT. 
Tel: 06 20 611 8455, 06 703334550 
E-mail: inlo@jpk.hu; www.jpk.hu 

1íi s-rE:R. s-TÉR KFT. 
Konzultáció: Burmeister Zsuzsa, okl. tájépítész mémök 
Tel: 06 1 321 8598; Fax: 06 l 321 8599 
Mobil: 06 30 203 731 3 
E-mail: burmeister.zsuzsa@s-ter.hu; www.ter@s-ter.hu 

!!:Jllt!!l!! TONDACH MAGYARORSZÁG ZRT. 
Híves Zsolt okl. építészmérnök, Tondoch projekt tanácsadó 
Mobil: 06 30 928 7 432; Fax: 06 1 248 261 O 
E-mail: projekt@tandach.hu; www.tondach.hu 


