Ingatlanfejlesztés

Generálkivitelezés

Tisztelt Partnerünk!

Szeretettel köszöntöm Önt az EBH INVEST és munkatársaim nevében!
Építőipari cégünk 2004 óta működik eredményesen, napjainkban
egyre jelentősebb szerepet töltünk be a hazai generálkivitelezési
piacon. Szakértelmünket és megbízhatóságunkat különböző
projektek során bizonyítottuk: elégedett megrendelőink között
vállalatok, állami intézmények, önkormányzatok, ill. egyházak és
magánszemélyek találhatóak.
Az utóbbi években – piaci alapon - dinamikusan növekszünk mind
árbevételünk, mind dolgozói létszám tekintetében.
Meggyőződésünk, hogy sikerünk titka minden teljesített projekt
során ugyanaz: partnereink választását, bizalmát magas színvonalú
és gyors munkavégzéssel szolgáljuk meg.
Minden megrendelőnk olyan szolgáltatásban részesül, ahol
a kivitelezés problémamentesen, meglepően gondtalanul és
gyorsan valósul meg. Folyamatos növekedésünk és ügyfeleink
elégedettségének egyik meghatározó eleme, hogy minden projekt
során magasan kvalifikált, tapasztalt szakember-gárdánkkal és
megbízható alvállalkozókkal dolgozunk együtt.
Szolgáltatásaink felölelik intézmények és irodák, kereskedelmiés ipari létesítmények, szállodák és lakóingatlanok, valamint
műemlékek teljes körű generálkivitelezését, akár teljes projektés kivitelezésmenedzsmentjét – de a mélyépítés szakterületein
(park-, vasút- és útépítés) is komoly referenciákkal rendelkezünk.
Tevékenységünk megrendelőink számára – rugalmasságunknak
megfelelően
–
nemcsak
Magyarország
egész
területén,
de határainkon túl is elérhető.
Kiadványunk eddigi referencia-munkáink rövid összefoglalását
tartalmazza, honlapunk folyamatosan frissül aktuális projektjeinkkel.
Kérem, a közeljövőben forduljon hozzánk bizalommal vagy ajánljon
bennünket, amennyiben az építőipari feladatok minőségi és gyors
megoldása a cél!

Erdei Z. József
ügyvezető igazgató
EB HUNGARY INVEST Kft.
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A Hilton Budapest északi
szárnyának teljes felújítása
Teljesítés helye: 1014 Budapest, Hess András tér 1-3.
Feladat: a Hilton II/2. ütemében 136 szoba és fürdőszoba, valamint a kapcsolódó
folyosók felújítása
Alapterület: 5.900 m2
Munkavégzés ideje: 2015 december – 2016 május
Megbízó: Danubius Hotels Nyrt.

Megtiszteltetés és az utóbbi időszak meghatározó szakmai feladata volt cégünk számára, hogy
elnyertük a Várnegyedben található Hilton Budapest teljes északi szárnyának generál-felújítási
megbízását (vendégszobák és folyosók, közösségi terek felújítása, valamint ablakcsere és belső
homlokzati hőszigetelés).
A szárny felújítása betonvázig történő lecsupaszítást jelentett belülről, valamint a homlokzati fém
nyílászárók cseréjét, a szobák - és hozzájuk kapcsolódó fürdőszobák - építőmesteri és belsőépítészeti
kialakítását bútorzattal.
A feladat – a rendkívül rövid határidő ellenére - az északi szárny 136 szobáján kívül tartalmazta
a közlekedési folyosók, közösségi terek felújítását is. A szárny teljes felújítása során természetesen
a kapcsolódó erős- és gyengeáramú elektromos rendszerek modernizálását is elvégeztük (tűzjelző,
intelligens jelenlét érzékelő, telefon, TV stb.).
A szálloda a felújítás közben is zavartalanul fogadta a vendégeket.

A SZÁLLODA ÉSZAKI SZÁRNYÁNAK TELJES
FELÚJÍTÁSA NÉHÁNY HÓNAP ALATT
BEFEJEZŐDÖTT

Belsőépítészet

Energetikai felújítás

Műemlékfelújítás

A Szigligeti Alkotóház rekonstrukciója

Teljesítés helye: 8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 17.
Feladat: A Szigligeti Alkotóház (volt Eszterházy kastély) épületének rekonstrukciója,
energetika felújítása, tervezéssel együtt
Alapterület: 2.030 m2
Munkavégzés ideje: 2013 december – 2014 október
Megbízó: Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

A feladat valamennyi alap-szakágat (építészeti és épületgépészeti, épületvillamossági munkák)
tartalmazó kivitelezési munkát magában foglalt. A kivitelezés üzemszerűen működő, 4 szintes
szálloda-épületként funkcionáló épületben valósult meg. A felújítás során kialakításra került 27 db
- fürdőszobával rendelkező - lakószoba is, melyek összesen 41 db férőhelyet tartalmaztak.
A rekonstrukció része volt többek között:
·
·
·
·
·
·

homlokzati felújítás, homlokzati hőszigetelés, energetikailag korszerű külső nyílászárók 		
beépítése, belső nyílászárók cseréje, belső burkolási munkák, festés-mázolás,
nedves fal kiszárítása, talajnedvesség és csapadékvíz elleni szigetelés utólagos kialakítása,
hő és vízszigetelés
fal- és kőszobrász restaurálási, fa- és fémszakrestaurálási, cserépkályha restaurálási és 		
festőrestaurálási munkák,
külső tér és teraszburkolat készítése, a fűtési rendszer felújítása, víz- és csatornaszerelés
hidegburkolási, melegburkolási, épületgépészeti kivitelezési munkák
külső nyílászáró - spalettás és egyben gerébtokos - ablakok eredeti (műemléki) állapot 		
szerinti újragyártása és cseréje (összesen 80 db ablak cseréje)

Gépészet

Belsőépítészet

Épületvillamosság

A Vadász Irodaház felújítása

Teljesítés helye: 1054 Budapest, Vadász u. 23.
Feladat: A Bajcsy-Vadász Irodaház teljes körű belső felújítása (tervezés, kivitelezés)
Alapterület: 11.053 m2
Munkavégzés ideje: 2014 április – 2015 március
Megbízó: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Az V. kerület egyik legforgalmasabb csomópontja mellett, a Hold utcai piactól 1 percre található
a Bajcsy-Irodaház, melyet a Bajcsy-Zsilinszky út és a Vadász utca határol. Az irodaház teljes körű
felújítása szakembereink irányításával zajlott, amely magában foglalta a tervezést is.
A projekt során bruttó 11.000 m2-nél több irodai alapterületet újítottunk fel. A belsőépítészeti
tervezés és kivitelezés a teljes gépészetre és több kulcsfontosságú gyengeáramú részterületre
is kiterjedt. Egyik kiemelt szakmai feladatunk volt az épület egyes területein az egyedi intarziás
parketta, valamint az eredeti faburkolatok felújítása.
Az épületben nemcsak árnyékolt szobát, ún. Faraday-kalitkát, de két komolyabb, magas fokú
biztonsági feltételeknek megfelelő szerverközpontot is kiépítettünk (a terem hűtését, ill. teljes
gépészeti háttérmunkálatait is mi oldottuk meg).Irányításunkkal 300 adagos főzőkonyha került
megtervezésre és kialakításra, valamint az irodaházat teljesen egyedi bútorozással adtuk át (egyedi
lámpák, design szőnyegek stb.).

KIEMELT SZAKMAI
FELADAT: A TERVEZÉSSEL
EGYÜTT AZ EGYEDI
INTARZIÁS PARKETTA,
VALAMINT AZ EREDETI
FABURKOLATOK
FELÚJÍTÁSA

fotó: Hargitay Olivér

Belsőépítészet

Szerkezetépítés

Műemlékfelújítás

Pesthidegkúton a Klebelsberg-kastély
felújítási munkálatai
Teljesítés helye: 1028 Budapest, Templom u. 12-14.
Feladat: A Klebelsberg-kastély épületegyüttesének felújítása (a Klebelsberg-emlékházban
150 m2-t tartalmazó kiállítótér kialakítása és a vendégházban 30 db, fürdőhelyiséggel
ellátott lakószoba kialakítása)
Alapterület: 1.400 m2
Munkavégzés ideje: 2015 november – 2017 január
Megbízó: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.

A korábbi Klebelsberg-kastély épületegyüttesének felújítási munkálatai többek között a következőket
foglalták magukban:

·
·
·
·
·
·
·
·

bontási munkálatok, irtás, föld- és sziklamunkák
szerkezetépítési és betonozási munkák, ács- és állványozási munkák
tetőszerkezet és cserépfedés felújítása
födém-építés
homlokzatfelújítás
nyílászáró szerkezetek újragyártása
könyvtárszoba rekonstrukciója
főlépcső rekonstrukciója

MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN KIÁLLÍTÓTÉR
ÉS 30 DB LAKÓSZOBA KIALAKÍTÁSA

A Városligeti Műjégpálya
rekonstrukciója

Teljesítés helye: 1138 Budapest, Kelén u. 1-3.
Feladat: 48 lakásos exkluzív társasház befejező generálkivitelezése
Alapterület: 6.400 m2
Munkavégzés ideje: 2016 szeptember – 2017 augusztus
Megbízó: Autoker Holding Zrt. (MARINA-PART PHASE 6 INGATLANFEJLESZTŐ KFT.)

Teljesítés helye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Feladat: A Városligeti Műjégpálya épületegyüttesének rekonstrukciós kivitelezése,
belsőépítészeti és restaurátori munkák, valamint a hűtési rendszer kapacitásbővítése,
gyengeáramú szerelési munkálatai
Munkavégzés ideje: 2012 november – 2015 június
Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata

Az ún. Marina Bay projekt keretében a korábbi szerkezetkész állapotból a 48 lakásos társasháznak,
ill. egyes lakásainak legmagasabb minőségi színvonalat képviselő generálkivitelezési
feladatait végeztük.
A feladat magában foglalta többek között:
·
·
·
·
·
·
·

a vasbeton szerkezet javítását
szigetelést, vakolást, tetőszerkezet építését
homlokzati falak, lakáselválasztó válaszfalak kialakítását
a gépészeti kialakításokat
külső és belső nyílászárók kialakítását
gerincvezetékek és főelosztók kiépítését
az erős- és gyengeáramú elektromos hálózatok kiépítését, a klimatizálás megoldását

Budapest egyik gyöngyszeme a műemléki védelem alatt álló Városligeti Műjégpálya. Az intézmény Európa legidősebb és legnagyobb felületű szabadtéri jégfelülete - szinte hihetetlen, de
1870-ben nyitotta meg kapuit, így közel 150 esztendeje a téli mozgás és szórakozás jelképe
a fővárosban. Közép-Európában egyedülálló élményt nyújt, hogy a mozgás örömét csodálatos műemlékek és évszázados fák árnyékában, gazdag kulturális környezetben élvezhetjük.
A Műjégpálya rekonstrukciója, a műemléki épület felújítása során megújult és kibővült a jégfelület, valamint a fogadóépületek. 2012 novembere és 2015 júniusa között több szakterületen is
részt vettünk az intézmény felújításában:
1. ütem: az épületegyüttes rekonstrukciós kivitelezését, belsőépítészeti és restaurátori
munkálatait végeztük, valamint gépészeti megoldásait kiviteleztük
2. ütem: az épületkomplexum gyengeáramú szerelési munkálatait végeztük el (IT rendszer
kiépítése, megfigyelőrendszer kamerahálózattal, kártyás beléptetőrendszer, tűzjelzőrendszer,
kaputelefon, audio-vizuális rendszer kiépítése)
3. ütem: a megnövelt jégfelületet biztosító hűtési rendszer kapacitásbővítését építettük ki.
Komoly szakmai kihívást jelentett, hogy a szükséges hűtési rendszer az átlagostól messze eltérő
nagyságú kiépítést igényelt, valamint a felújításon már átesett gépházban úgy kellett hűtőberen-dezést cserélni (nagy teljesítményű hőcserélők és tartályok beépítése), hogy a gépház jelentős
részének közben érintetlenül kellett maradnia.

Épületvillamosság

Gépészet

Műemlékfelújítás

Gépészet

Szerkezetépítés

Épületvillamosság

Marina-part 6. ütem, 48 lakásos
társasház generálkivitelezése

A hatvani Grassalkovich-kastély

Teljesítés helye: 1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 22-26.
Feladat: az épület teljes felújítása és átalakítása, új szerkezet építése
Alapterület: 9.100 m2
Munkavégzés ideje: 2017 január – október
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.
Feladat: A Grassalkovich-kastély műemléki épület restaurátori feladatainak ellátása
Alapterület: 5.300 m2
Munkavégzés ideje: 2013 március – 2014 március
Megbízó: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Kft.

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolájának
és Szakiskolájának felújítási munkálatai során az alábbi tevékenységeket végeztük:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

bontás, az építőanyagok újrahasznosítása
zsaluzás és állványozás, ácsmunka, tetőfedés, bádogozás
helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése
és szerelése
falazás és egyéb kőművesmunka, vakolás és rabicolás
fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet
elhelyezése
kőburkolat készítése, belsőépítészet, díszítéstechnika
elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram), 		
tűz- és füstvédelem
épületgépészeti csővezetékek, szerelvények és berendezések szerelése
szellőztetőberendezések, légkondicionáló berendezések
beépített szállító- és emelőberendezések
kert- és parképítési munka

Büszkék vagyunk arra, hogy a hatvani Grassalkovich-kastélyban megvalósított Széchenyi Zsigmond
Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum felújítása, melynek restaurációs fővállalkozója az
EBH INVEST Kft. volt, díjazott lett az ’Építőipari Nívódíj 2015 műemlék-helyreállítás, rehabilitáció’
kategóriájában.
A restaurátori munkálatok fővállalkozója az EBH INVEST volt, szakértőink iránymutatásai alapján
folytak a kastély fa, kő, fém, festési területet felölelő felújításai.
Szintén a hatvani Grassalkovich-kastély a ’kiemelkedő és példamutató módon megvalósított
kastély-együttes és kert helyreállításáért és újra hasznosításának elismeréseként’ 2015-ben
ICOMOS-díjban is részesült.
Az ICOMOS az UNESCO műemlékvédelmi világszervezete, a párizsi székhelyű Világörökség
Bizottság állandó műemlékvédelmi szakértő intézménye.
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A Budapesti Vendéglátóipari
és Humán Szakképzési Centrum
Szakközépiskolájának felújítása

Károli Gáspár Református Egyetem,
a Horánszky utcai egyetemi kollégium
befejező munkálatai

A kőszegi Bencés Rendház komplex
átalakítási és bővítési munkái
Teljesítés helye: 9730 Kőszeg, Rajnis József u. 2.
Feladat: Lépcsőházi fa födémek bontása, új födémek építése, belső szárító-szellőző vakolat
készítése, belső hideg- és melegburkolatok, kapcsolódó épületgépészeti és épületvillamos
munkák, fa- és kőrestaurálási munkálatok, új lift kiépítése

Teljesítés helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 26.
Feladat: 6 szintes egyetemi kollégiumi épület felújítása és átépítése
Alapterület: 2.500 m2
Munkavégzés ideje: 2017 február – augusztus
Megbízó: Károli Gáspár Református Egyetem

Munkavégzés ideje: 2015 június – 2016 március
Megbízó: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság

Saját beruházás - Helikopter
lakópark

Gyömrő, Biomassza Erőmű

Teljesítés helye: Budapest XVII. kerület
Feladat: 21 lakásos lakópark generálkivitelezése - saját beruházásban
Alapterület: 2.000 m2

Teljesítés helye: 2230 Gyömrő, Öreghegyi u. 1.
Feladat: A fűtőmű komplex magasépítési kivitelezési munkálatai
Munkavégzés ideje: 2011 június – november
Megbízó: OEST Kft.

fotó: Bereczki Botond

Munkavégzés ideje: 2007 – 2008

Az Aquincum-i HÉV-megálló
áthelyezése

A gádorosi szennyvíztisztító
telep építése

A Batthyány tér – Békásmegyer HÉV-vonal Európai Uniós támogatási szerződés
keretében újult meg. Társaságunk közbeszerzés keretében az Aquincum HÉV
megállóhelynél a kétoldali, egymással szembeni utasperonok áthelyezési és kiépítési
munkálatait nyerte el.
Komoly szervezési és szakmai kihívást jelentett számunkra az, hogy a munkálatokat
a HÉV-forgalom zavartalan biztosítása mellett - műemléki környezetben, régészeti
feltárással párhuzamosan - kellett végezni.

Teljesítés helye: Gádoros, külterület 069/99
Feladat: Gádorosi szennyvíztároló vasbeton szerkezetének megépítése, a technológiai
gépház, biológiai blokk és utóülepítő szerkezetépítési munkái (monolit vasbeton
szerkezet kivitelezési munka 534 m3 -es mennyiségben, földmunka kivitelezés)
Munkavégzés ideje: 2012 június – december
Megbízó: EuroAszfalt Kft., Keviterv Kft.

A Lombkorona kalandpark kivitelezése

Teljesítés helye: 3000 Hatvan, Szúnyog-sziget
Feladat: A Lombkorona kalandpark és a hozzá kapcsolódó kerékpáros kalandpark
kivitelezése, valamint gyalogos híd építése
Munkavégzés ideje: 2014 március – november
Megbízó: Hatvan Város Önkormányzata

A pápai református Ótemplom
felújítási munkálatai

Teljesítés helye: 8500 Pápa, Fő utca 6.
Feladat: Az Ótemplom és a hozzá kapcsolódó múzeum épületének teljes felújítása
(villamosság, gépészet, vakolás), lift kiépítése
Munkavégzés ideje: 2016 szeptember – 2017 május
Megbízó: Dunántúli Református Egyházkerület

Vasúti átjárók kiépítése

Óvoda generálkivitelezése Üllőn

Feladat: A 4-es számú főúton az Igló u. – Gyömrői útnál, valamint az Üllői úti kereszteződéseknél jelzőlámpák és vasúti átjárók teljes körű kivitelezése
Munkavégzés ideje: 2012 november – december
Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

Teljesítés helye: 2225 Üllő, Kisfaludy tér 10.
Feladat: Új óvoda-épület zöldmezős generálkivitelezése
Alapterület: 620 m2
Munkavégzés ideje: 2010 november – 2011 május
Megbízó: Üllő Város Önkormányzata

A Hungária körúti BKV-kocsiszín
felújítása

A X. kerületi Kormányablak
szolgáltatási és irodai területének,
valamint parkolójának kialakítása

Teljesítés helye: 1087 Budapest, Törökbecse u. 1.
Feladat: A Hungária kocsiszín “B” csarnok részleges felújítása, szerkezetbontás, aknás
vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása, épületgépészeti és közművek átalakítása,
burkolatkészítés
Munkavégzés ideje: 2015 augusztus – december
Megbízó: Budapesti Közlekedési Zrt.

Teljesítés helye: 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1-3.
Feladat: A Kormányablak épületének felújítása és belső kialakítása, az intézmény útcsatlakozásának, parkolóhelyeinek és környezetének rendezése
Munkavégzés ideje: 2015 december – 2016 június
Megbízó: Budapest Főváros Kormányhivatala

A Budapest – Debrecen vasútvonal
munkálatai

Gomba, Rendezvényház

Teljesítés helye: Budapest - Debrecen vasútvonal
Feladat: A vasúti fővonalon végzett vágányszabályozás, valamint szalagkorlát és
hanggátló fal építése
Munkavégzés ideje: 2013 nyara
Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő

Teljesítés helye: 2217 Gomba Község, 720/1 hrsz.
Feladat: Gomba község szerkezetkész rendezvénytermének, valamint a
közétkeztetési funkciót ellátó főzőkonyha és étkező kivitelezése, a hozzá tartozó
kiszolgálóegységekkel együtt
Alapterület: 971 m2
Munkavégzés ideje: 2010 október – 2011 május
Megbízó: Gomba Község Önkormányzata

A Köztársasági Elnöki Rezidencia
parkjának megújítása
Teljesítés helye: 1121 Budapest, Béla király út 26.
Feladat: A 14 hektáros park rendezésének és kertészeti munkálatainak elvégzése
(aljnövényzet kivágása, fűnyírás, élősködők kivágása, apríték elszállítása, elhalt tuskók
megszüntetése)
Munkavégzés ideje: 2014 március – április
Megbízó: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.

Szent Orsolya Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium
Teljesítés helye: 9400 Sopron, Orsolya tér 2-3.
Feladat: Tetőtér beépítési munkálatok (építészeti munkák, épületgépészeti és
épületvillamossági munkák) és személyfelvonó kiépítése
Alapterület: 1.508 m2
Munkavégzés ideje: 2015 június – 2016 február
Megbízó: Győri Egyházmegye

A mónosbéli Szabó-kúria
rekonstrukciója

A rezi vár felújítási munkái

Teljesítés helye: 3345 Mónosbél, Dózsa György út 12.
Feladat: A műemléki védettség alatt álló volt Szabó-kúria épületének teljes körű
felújítása a Mónosbéli Gyermekotthon területén
Alapterület: 750 m2

fotó: Bereczki Botond

Munkavégzés ideje: 2012 szeptember – 2013 május
Megbízó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

fotó: Bereczki Botond

Teljesítés helye: Rezi külterület
Feladat: Kőfalazat rekonstrukció, fagerendás tetőszerkezet építése
fémlemez-fedéssel, elekromos szerelések
Munkavégzés ideje: 2012 április – július
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A regéci vár felújítási munkálatai

Tanuszoda építése Tolnán

Teljesítés helye: Regéc, Mogyoróska
Feladat: Régészeti kutatás, több ütemben kb. 3.000 m3 kőfalazat rekonstrukciója,
homlokzati kőfelület kialakítása, fa födémszerkezet építése
Alapterület: 1.440 m3 kőfalazat rekonstrukció, 2.546 m2 homlokzati kőfelület kialakítása
Munkavégzés ideje: 2012 augusztus – 2015
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Tolnán ún. Makovecz-stílusú, ragasztott fatartószerkezetű, 25 m hosszú
úszó- és tanmedence felépítését koordináltuk.

fotó: Bereczki Botond

A tervek alapján az épület színvonalas és megbízható működését kiszolgáló
helyiségeket alakítottunk ki (teljes körű gépészeti és gyengeáramú szolgáltatások,
női és férfi öltözők, valamint különféle vizesblokk-csoportok kialakítása).

A Schilson-kastély felújítása
Vassurányban

Váradi utcai Kormányhivatal
energetikai felújítása

Teljesítés helye: 9741 Vassurány, Vasút u. 2.
Feladat: Műemléki épületben óvoda és iskola felújítása (a tetőszerkezet felújítása,
tetőfedés és bádogos munkálatok)
Munkavégzés ideje: 2011 december – 2012 február
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Teljesítés helye: 1033 Budapest, Váradi u. 15.
Feladat: Homlokzati nyílászáró csere, fémszerkezetű függönyfal építése
Munkavégzés ideje: 2015 március – július
Megbízó: Budapest Főváros Kormányhivatala

Budai Várfal, az 5-ös várfalszakasz
rekonstrukciója

Hotel Pacsirta ****

Teljesítés helye: Budapest, I. kerület, Budai Vár - a Turul szobor pillérétől délre eső,
egykori Zeughaus nyomvonalát követő várfalszakasz
Feladat: Műemléki építési, veszély-elhárítási, felújítási munkák (kiviteli tervek
készítése, régészeti kutatás, kőfalazat rekonstrukció, homlokzati kőfelület kialakítása,
hagyományos kiskockakő burkolat készítése, bontási munkálatok)
Munkavégzés ideje: 2013 július – augusztus
Megbízó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Teljesítés helye: Románia - Szováta, Str. Trandafirilor, Nr. 85/A
Feladat: A hotel új szárnyának (új szobák és wellness) kialakítása, a működéshez
szükséges utak, térburkolatok, külső közművek, támfalak, kerítések megépítése
Munkavégzés ideje: 2016 szeptember – 2018 tavasz
Megbízó: OTP Ingatlan Zrt.

Békéscsabai vasútállomás felújítása
Bálna Rendezvényközpont –
belső befejező munkálatok

A főcsarnokban - miközben műemléki jellegét megőrizte – számos olyan újítás valósult
meg, melyek az utazóközönség kényelmét szolgálták.
• közepén kialakításra került az aluljáró (lépcsős) bejárata
• az árusító pavilonok leszerelésre kerültek, és az utasok kényelmét biztosító
pihenőpadok, utastájékoztató üvegvitrinek és jegynyomtató berendezések kerültek
elhelyezésre
• megváltozott a mennyezet színe, valamint mennyezeti kandeláberek kerültek
kihelyezésre, melyek már díszkábellel lógnak le a csarnokba
• megújult a csarnok kövezete is

fotó: Bereczki Botond

Teljesítés helye: 1093 Budapest, Fővám tér 11-12.
Feladat: A Bálna rendezvényközpont belsőépítészeti befejező munkálatai:
• tetőterasz kialakítása
• a 2. emeleti vendéglátó szint kialakítása (gépészet, burkolás, álmennyezetek)
• a földszinti nagyterem akusztikai ferdefalának gipszkartonozási munkálatai
• a pinceszinten üzlethelyiségek kialakítása (falazás, burkolás, gépészet, villanyszerelés)
Munkavégzés ideje: 2013 szeptember
Megbízó: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.

A békéscsabai vasútállomás teljes felújítása közel 3 évig tartott. Szakembereink
irányításával a vasútállomás műemléki főépületében, és annak északi és déli szárnyában
folytak a festő, műkő és asztalos restaurátori munkálatokat.

Nagykőrösi Református Templom

Nagycenk – Műemléki park építése

Teljesítés helye: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér
Feladat: Műemléki épület magasépítési rekonstrukciója: homlokzatfelújítása, vakolatjavítás, festés, restaurálási feladatok. A közintézmény a felújítási
munkálatok alatt zavartalanul üzemelt.
Munkavégzés ideje: 2010 december – 2011 augusztus
Megbízó: Pesti Építő és Faipari Zrt.

Teljesítés helye: 9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.
Feladat: A műemléki épület kert-rekonstrukciós munkálatainak elvégzése (burkolatbontás, területrendezés, fakivágások, kerti utak és szegélyek építése, kerti bútorok
kiépítése, kerti kandeláberek kihelyezése).
Az intézmény a kivitelezés ideje alatt zavartalanul üzemelt.
Munkavégzés ideje: 2011 december – 2012 április
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Óvoda generálkivitelezése Telkiben
Teljesítés helye: 2089 Telki, Tengelice u. 3.
Feladat: Új építésű óvoda kivitelezése (A kivitelezés tartalmazott építészeti –
azon belül tartószerkezeti, építőmesteri, szakipari – és épületvillamossági,
valamint épületgépészeti munkákat.)
Alapterület: 730 m2
Munkavégzés ideje: 2010 december – 2011 július
Megbízó: Gáz-Coop Közmű, Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Hegyhátszentpéteri tájház-együttes
felújítási munkálatai
Teljesítés helye: 9821 Hegyhátszentpéter, Béke u. 86.
Feladat: A kivitelezés alatt is múzeumként működő műemlékegyüttesben az alábbi
munkák elvégzése: • az elektromos rendszer felújítása,
		
• zsúptetőfedés, vályog téglafalak helyreállítása,
		
• vakolat készítése, kézi kútfelépítmény helyreállítása
Munkavégzés ideje: 2012 augusztus
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Hotel Gold – műemlék-jellegű
homlokzat felújítása
Teljesítés helye: 1016 Budapest, Hegyalja út 14.
Feladat: Kivitelezési munkanemek:
- homlokzati hőszigetelő vakolat készítése
- fedélszerkezet átalakítása, bádogos munkák
- műköves munkák (lábazatburkolatok, baluszteres korlátok, burkolatok)
- szerkezetépítés, födémcsere, lapostető szigetelés, nyílászáró csere
Alapterület: 700 m2 hőszigetelő vakolat
Megbízó: Hotel Gold Kft.

Kisbér – a műemléki lovarda
és istálló felújítása
Teljesítés helye: 2870 Kisbér, Szabadság Park 2-6.
Feladat: Homlokzati vakolatfelújítás, a díszítővakolat pótlása, homlokzati festő és mázoló
munkák, kőelemek pótlása, javítása, bádogos javítások horganylemez fedéssel
Alapterület: 640 m2 vakolatjavítás, 3.100 m2 festés
Munkavégzés ideje: 2011 december – 2012 június
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Az MTA Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpontjának rekonstrukciója
Teljesítés helye: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.
Feladat: Teljes körű épületfelújítás (építészet, épületgépészet, villamosság, ács-, tetőfedő és
bádogos munkák, gyenge- és erősáram kiépítése)
Alapterület: 2.118 m2
Munkavégzés ideje: 2015 január – június
Megbízó: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A bicskei Batthyány-kastély védett
történeti kertjének felújítása
Teljesítés helye: 2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.
Feladat: Tereprendezés, fakivágások, növényápolás, utak, burkolatok, díszmedence
építése, tó kotrása, vízlevezető árok kiépítése, gyepesítés, díszlépcső rekonstrukciója
Alapterület: 50.000 m2
Munkavégzés ideje: 2014 augusztus – 2015 augusztus
Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A kadarkúti Szeretetotthon felújítása

A Hatvany Lajos Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény
rekonstrukciója

Teljesítés helye: 7530 Kadarkút, Vóta-puszta 1.
Feladat: A Szeretetotthon (a korábbi Vóta-kastély) felújítása és funkcióbővítése
(lakószobák, irodák, közösségi tér kialakítása, ablakcsere, vakolás)
Munkavégzés ideje: 2015 július – november
Megbízó: Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthona

Teljesítés helye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.
Feladat: Kivitelezési tervek készítése, a kivitelezési munkálatok és a kapcsolódó
feladatok lebonyolítása, a meglévő épületrész felújítása, valamint új épületrész
(bővítmény) építése
Alapterület: 1.051 m2
Munkavégzés ideje: 2013 – 2014 (a kivitelezés időtartama: 1 év)
Megbízó: Hatvan Város Önkormányzata

XIII. ker., Fáy u. 72. társasház
generálkivitelezése

Teljesítés helye: 1135 Budapest, Fáy u. 72/A-B.
Feladat: Saját ingatlanfejlesztés keretében 6 szintes, 26 lakásos, liftes társasház
generálkivitelezése
Alapterület: 2.680 m2
Munkavégzés ideje: 2016 október – 2017 október

Toldy Ferenc utcai társasház
generálkivitelezése
Teljesítés helye: 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 19.
Feladat: 21 lakásos társasház generálkivitelezése, 52 férőhelyes mélygarázzsal
(3 pinceszintes, földszint + 4 emeletes magastetős kialakítású társasház, személyfelvonóval, talajszondás fűtéssel)
Alapterület: 4.958 m2
Munkavégzés ideje: 2017 április – terv: 2018. 3. negyedév
Megbízó: OTP Ingatlan Zrt.
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