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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat

iselő-testiilete számáľ a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonát képezi a Balatonalmádi (Kápta1anfiĺred), Somfa u. 1. szám alatti
ingatlan (hľsz. 0II4l5). A3,2 ha területri telek immár évtizedek óta, mint a kerĺilet gyermeküdülője
funkcionál.

A kerület tervei között szerepel a rossz állapotiwá vált Ĺidülő komplex hasznosításra való
alkalmassá tétele. Ennek keľetében a kerületi gyermekek tidültetésén kívül lehetőség nyílna sport
eđzőtźlborok rendezésére is az újonnan létrehozandó infrastruktura á|tal.

A fejlesztés szükségességét felismerve dontött tlgy az Oĺlkormányzat, hogy a 2015. évi
költségvetésben bruttó 52.000.000,- Ft-ot kĹilönít el az iidiJlő fejlesztésének előkészítésére,
megkezdésére, azonban további források bevonásának lehetőségét is megvízsgá|ta az
ottkormányzat.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja:2015. november 5. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a káptalanfüľedi gyermeküdůilő fejlesztésével kapcsolatos diintések
meshozata|ára

A napirendet rryazáÍt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadástlhoz egyszertĺ/lqirlĺgĺ!ę1!
szav azattobb s ég szük s éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberi Eľőforľás Bizottság véleményezi X

Hatfuozati iavaslat abizottság szźtmára: A Városgazđä|kodási és Pénztigyi Bizottság és az
Emberi Erőforrás Bizottsás iavasolia a Képviselő-testtiletnek az előteriesztés meńáreyalását.



A látvány-csapatspoľtok támogatási konstrukciójának igénybevételével lehetőség nyílt arra, hogy
hazźtĺlk legjobban elismert és a legnagyobb sikerekkel ľendelkezo férťĺkézi|abđaklubjával, az MKB
Veszpľém Kézilabda Zrt,-vel közremúködve, a Zrt. á|talkészitett - a káptalanfiiredi gyermektidülő
fejlesztési koncepcióját is tartalmazó - sportfejlesztési program keľetében támogatás iránti kéręlem
kerüljön benýjtásra.

Ennek érdekében a Képviselő-testtilet a I08l20I5. (IV.16.) szźmnhatározatábanígy döntött, hogy
támogatja,hogy az MKB Veszprém Kézilabda Zrt. (szélúely: 8200 Veszprém, Külső-kádártai rit 5.,

ađószám,.24118716-}-19) olyan spoľtfejlesztési programot adjon be látvány-csapatspoľt támogatási
konstrukció megvalósítása érdekében aZ 1'996. évi LXXXI. törvényben foglaltak szerint, amely
tarta|mazzaa Buđapest Józsefuárosi onkormányzattulajdonában lévő káptalanfüredi gyermektidülő
teľĹiletén (hrsz. : 0I I 41 5) megvalósítandó építési beruházást.

A Képviselő-testtilet 16712015. (VI.25.) szźműhattrozata a|apján elfogadta a fejlesztési program
irányelveit, valamint egytittműködési megállapodást kötött a Zrt.-vel, amelynek keretében egyszeri
vissza nem téľítendő 13'500,0 e Ft összegrĺ támogatást nyrijtott atewezési munkálatokĺa.

A tervek részletesen megltatározzttk az üdülő teniletén megvalósuló infrastruktuľális fejlesztések
paľamétereit (1. számú melléklet). Ennek keretében, a megvalósítás után, a keľületi gyermekek
iidültetésén kívül lehetőség nyílna kézi|abda eđzőtáborok rendezésére is, akár az egész év folyamán.
Az MKB Veszprém Kézí|abdaZrt, és a Budapest Főváros VIII. kęrĹilet Józsefuárosi onkoľmtłnyzat
kĺjzös céIja a meglévő infrastruktúľa bontása után új lakó- és kiszolgálóegységek létesítése,
kiegészülve a sport edzőtźlboroztatáshoz elengedhetetlenül szükséges létesítményekkel, összesen
mintegy 300 fos kapacitású szállásegység telepítése mellett az tidültetéshez és edzótáborozáshoz is
elengedhetetlen kiszolgáló létesítmények (étkezo, vizes blokkok, büfé, sportcsarnok és öltözők,
portaépület, kültéri fatőpá|ya stb.), valamint a teljes teľĹilet ľehabilitálásával. A szállásegységek
nagyobbik részét az üdülő tertiletén elszórtan kiépítendő, 38-43 fős (3-4-5 fos szobákkal) bungalók
(6 db) jelentenék, amelyek mellett a központi épülethez csatlakozó kollégium 2 f(5s szobái is
további 60 fo elhelyezéséľe adnának lehetőséget. A tert.ilet komplex fejlesztése révén sor kerülne
továbbá a k<jzmrívek fejlesztésén tul a belső utak ľendbetételére, új sétáló útvonalak kiépítésére,
valamint a teljes zöldfeliilet frissítésére is.
A fejlesztés eľedményeként, tehát egy minđen elemében megújult, modern gyeľmektábor valósulna
meg, amely nemcsak az egész éves hasznźihatosźęa miatt jelentene pluszt a koľábbi viszonyokhoz
képest, hanem a megjelenő új, kiegészítő sporttáboroztatási funkció miatt is. A megvalósuló új
szállásegységek a régiel<hez képest, minőségében teljesen új viszonyokat teremtenek majd (a tábor
teljes befogadó képességének növelése mellett is)' hiszen a kényelmes 2-3-4-5 fos szobákkal
rendelkező 6 darab bungaló és a kollégiumi éptiletszźtmy is saját vizesblokkal rendelkeznek majd'
valamint a téli üzemeltetés is megoldott lesz igény esetén. A sporttáborokľa való alkalmassá tétel
továbbá nemcsak új sportcsaľnokot és kiegészítő infľastruktúrát (p1. öltözők) takar, hanem
szabadtén rekortán futőpáIyát és egyéb, szintén szabadtéľi sportolási lehetőségeket is, amelyek a
kerĹileti gyeľmekek üdültetése alatt plusz időtöltési lehetőséget biztosítanak majd. Az ismertetett
szempontok szeľint elkészített tervek engedé|yezési eljárása folyamatban van.

Az MKB Veszprém Kézl|abda Zrt' a látváĺy-csapatsport támogatźsźú biztosító támogatási
igazo|ás kiállításáról, felhasznźiástrőI, atámogatźts elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszaťlzetésének szabá|yairől szóló I01l20I1. (VI. 30.) Koľm' rendelet (a továbbiakban Korm.
rendelet) szeľint benyújtotta a káptalanfuredi üdülőt érintő spoľtfejlesztési pľogram jóváhagyźsźra
irányul ó k érelmét a Magy ar Kézllab đa S z ö vets é ghez.

A sportfejlesztési programnak része egy olyan beruházás, amely esetében a társasági adóról és

osztalékađóról szóló 1996' évi LXXXI törvény (a továbbiakban Tao. tv.) fZ/C. $ (6) bekezdése
értelmében a sportcélú ingatlan tulajdonosának, vagýs az onkormányzatnak, előzetes írásbeli
hozzájáru|źtsát kell adnia úlhoz, hogy 15 év idotartamra - a beruházás izembe helyezését követő 30
napon belül - a Magyat Allam javára az ingatlan-nyilvántartćsba az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig j e|zátogtrogkerüljon bejegyzésre. 
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A Tao. tv.22lC. $ (2) bekezdése értelmébeĺ az adókedvezmény a támogatási igazolásban szereplő
összegig vehető igénybe.

A támogatás igénybevételére jogosultnak vállalnia kel| azt, hogy a beraháztĺs üzembe helyezését
követő legalább 15 évbęn az adőkedvezmény a\apjtĺul szolgá|ő bęruházás révén üzembe he|yezett
ingatlant sportcélú, elsődlegesen _ a Tao. tv-ben megllatätozott kivételekkel - piaci alapon
hasznosítja, fenntartja, valamint hogy benyĹljtja az ingatlan fulajdonosának e|ózetęs írásbeli
hozzźĘáruIźtsát a je|zźiogj o g bej egyzéshez.

A végleges bejegyzési engedély megadására, és a je|záIogtrog ingatlan-nýlvántartásba történő

bejegyezésére a támogatási igazo|ás kiállítását kĺivetően az adókedvezmény mértékének
ismeretében a Képviselő-testtilet külön döntése a|apján kerülhet sor.

il. A beterjesztés indoka

A sportfejlesztési program jóvahagyásáraítányaIó kéľęlem elbírálásához,igy atámogattlsi igazolás
kiáI\ítźłsáboz, sziikséges a tulajdonos onkormányzatnak, mint jogosultnak az engedélyezési
tervekhez valőhozzźljárulása és az e|ozetes jelzálogjogbejegyzési engedély megadása.

III. Dłintés célja' pénzügyi hatása

J el en döntés az onkorm ányzat szźtmár a p éĺuugy i hatás s al nem j ár.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet

A Korm. rendelet 4.$-a értelmében a támogatás igénybevételére jogosult szeĺvezet részéro..

beruházási vagy felújítási támogatás esetén csatolni kell a ĺyíIatkozatot arról, hogy a támogatás

igénybevételére jogosuLt szewezet vá||alja, hogy a Tao. tv. 22/C. $ (6) és (8) bekezdésében
megllattrozott kötelezettségeinek eleget tesz.

A Tao.tv. 22lC s (6) bekezdés a) pontja szerint: ,,Ha az építési engedélyhez kötött tárgyl eszkoz
beruházäs, felújítás sportcélú ingatlanrairányul, atámogatási ígazolás kiállításanak feltétele, hogy a
támogatás igénybevételére jogosu|t szewezet vállalja, hogy a beruházäs tizembe helyezését követő
legalább 15 évben az adőkedvezmény alapjáuI szolgáló beruháztĺs révén üzembe he|yezett ingatlan
spoľtcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítástĺt - ab) pontban meghatźrozott kivétellel és

a (7) bekezdésben foglaltakľa figyelemmel - fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájáruIásźtt anő|, hogy erre az ídotartamra - aberuházás üzembe
helyezését kĺivető 30 napon belül - a Magyaľ Allam javára az ingat|an-nyi|vźntartásba az igénybe
vett adók ed v ezmény mértékéi g j elzáIo gtr o g kerül b ej e g yzésr e.,,

A Tao.tv. 22lC s (8) bekezdés rögzíti: ,,A támogatott szeryezet az ađott tźtrgyĺ eszkozberuházásra
vonatkozó, első tĺímogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig köteles a tźtrgyi ęszkoz
bęruhtzást üzembe heIyezni a tźlmogatźls és annak jegybanki alapkamattal n<ivelt összege Magyar
,qJl am r észér e történő megfi zetése teľhével.''

A Képviselő-testtilęt döntése a Magyarország helý onkormányzatairól szo|ő 2011. évi CLXXXX
törvény 41. $ (3) bekezdésében valamint a I07 . $-ban foglaltakon alapul.

Kérem az a|ábbi hatźr ozatí j avasl at el fo gad ás át.

Ha,rÁnoz,ą.Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testület úgy dtint' hogy

1. előzetesen hozzájáru| allhoz, hogy az MKB Veszprém Kéz1labđa Zrt. źůtaĺ' benyújtott
sportfejlesztésipá|yázat sikeres e\birźiása esetén - atársasttgi adóľól és osztalékadóról szóló
|996. évi Lxxxl törvény 22lC. $ (6) bekezdése aIapjźtn - a Budapest Józsefuárosi
onkormányzatkizárőlagos fulajdonában lévő Balatonalmádi (Káptalanfiired), Somfa u. 1.

szám a|atti ingatlanľa (hľsz. 011415) 15 év idő1artamra - aberuhtzás tizembe helyezését



követő 30 napon beliil - aMagyat łllam javtra az ingat|an-nyilvántaľtásba az igénybe vett
adókedvezmény méľtékéig j e|zéio gso g keľülj ĺin bej egyzésre.

Felelős: polgármesteľ
Hatáńdő: 20|5. november 5'

2. elfogadja a Balatonalmádi (Káptalanfiiľed), Somfa u. 1. szám (hrsz. 0||415) alatti ingatlanĺa
vonatkozó engedélyezési tervben foglaltakat.

Felelős: polgáľmesteľ
Határiđő: 2015. novembeľ 5.

A diintés végľehajtásátvégző szervezetierység: Városfejlesztési és FőépítészilJgyosztá|y

Budapest, 201-5. október 28.

T<irvényességi ellenoľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyz(5

nevében és megbízásából
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"dr.Mészát Eľika /a|jegyző /
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HeIy|ség k|mulolrís:

00l ľoklđr+|qksrer. l. 7'30 m2 s|mÍtotĺ beĺon
002 tqnđr| szobd 2ő.80 m, gres|đp
003 íiildô 5,00 m2 gres|op
004 okm. szobq 25,15 m2 greslop
005 okm. íiitd6 6.45 m2 gres|op
006 4x szlmplo gyqs szobo 26,80 m2 greslop
o07 Í ídó 5,00 m2 gles|op
008 l 1dđ+leÍosz '|12,40m, ho'Ópđd|ő

Bungq|Ó Íti|dsz|ntl netlÓ o|opterÜlet |02'50 ml
Bungđ|ő bľul|ő đ|đplerii|ét 120,40 m,
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006 ÍÜrdô 5.00 m2 gres|qp
l07 kôz|ekedó Ío|yoső 57,00 m, hq|Ópdd|6
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|.ł alz

F*"

koz|ekedő fo|yosÓ

Irz sz

t"."

B-B metszet

RETEGRENDEK

gíes|op buÍko|ot min.9 mm
||exibi|is rogosztÓ 3 mm
Vosd|| l5'2 ho|Ós vosolÓsol | 5 x l 5l esftich 60 mm
geo|exlí|ioelvć|osf|ő,Védôréleg l RTG
Modiĺikô|| biIUn1ene5 |dlojnedveség el|eni sfigeIe|és
teljes ĺe|Ü|elen Íogo9zfuo ímin. 4mm| | RTG

leheíhordÓ vosbeton o|izol|emez
ĺ51o1iku5 teN szeíinll l20 mm
muNo Ógyozo| (0-20l m0 mm
lovíí sikÍo leheÍholdÓ |oloj

M Kä'beh56,íi'dém lélegl.hd /|elt'|ló| |e|e|é holcdvo/

koz|eked fo|yosé

l.z sr

t"=-

gres|op buÍko|ot min' 9 mm
|lexibi|is rogoszÍő 3 mm
be|on esf|íich ĺ5.2 vosoĺ| ho|ć' eÍősí|é'se|l 60 mm
PVc |echno|Ógioiqjgete|é|5 l RTG

Ó'vÓnygyopo1 |épéshong sigelelés 40 mm
osB íel'ő |emef ]5 ňm
ĺ7,5/20{0 cm kio'ziosbonl méĺe|ezelI geÍendofo|l
A ĺôdém geíendok k fiiľ| 5 cm
ÜveggyopoI hő'zigele|és
poÍnoÍo
polozđĺő ĺÓ|io
|ÚzÓ||Ó gipszkor|on+2 rlg g|e||+2 rlg ÍeŚlés

.A mébl.kđmł.n dil.Mk|

.Á ÉP.9x yfrbloň |Ôháb.néfuéoFu|

.AnyĐoĺánŕ|éś.b' ł é|cmak.l konŔ'nái

260L L 5 4'0 z@LL 5 6Ť 2Á0 L L

L lztoo L

L|NDAB Ptx síkIemezÍedés, 60 cm-kénli ő||Ókorcos kio|okílos
eIVÓ|o9ztÓ sze||őf őśzőnyeg Íéteg
||. o'zlolyÚ de'zko o|jfo| fÓrt |o|dÓsso| 25 mm
szegecseIl mélnöki ĺedélszék keíeI
('lolĺkus |erv sfeÍin|) 200 mm
|églél voIlozÓ mogoŚsÓggoI

R3. Té|6 o|đ|l| mcnhyczet| lćléglend /íc|0|lô1 |e|e|ć ho|đdvd/

.E ćPľ.g h0EBb hÍáĺ e|Txá9| ĺl fu h kCÚĺ.k m$]méilégö

. Á kÚs .trdbá| F|ď voM| buďo|!N,|Éd Fb|'

. a- JÔuô6: lMó|il |rłds ícĺnl

. FđdEdl Bd|&oÉ| r0= 143'20&í

voÉlk Ó Hlmllen áÚ| c9k bEEblÓ l.||40| tďÓ!zÔlt.z.! d.lol EáĺÓbo a lMÓg.tbŹoll ĺ.P hđtíąM| nŤj
u .dilólÓ áld @htyoĺ tohDbll bdÓg!.k ll kM.| cofoménBcb đ|äp,án ĺÓň.íhoil

ł*ł en

Á nM{09 mdÍolhn köful.kmĘFH&íoI

l+s su

t*t
toz|ekedő folyosÓ
+r-ĺ53

!t*.
tr**

Ie'elé ho|qdvo/

m09ahiĎ|dháođ. t.ktő| kĘáíÓ|m avóElk@Ó eakágl loť l.nd.|k.z|k|

AsV6ny Vogy Üveggyopol koŚírozo|ł hőszjgete|éŚ
(méÍelezei|} 200 mm

^ 
9zegec'e|l méínőki kere|ek ol5Ó.'vei k.'zé íógzĺtve

pÓĺozÓvÓ PVc íÓ|io, vogy o|Ukosí'ozÓs
o hőszig' gyáÍi|og I RĺG
|écefé' 30 mm
lÚfđ||6 gip'zkorĺon + 2 Í1g' g|ej|e|é'+ 2 ilg. Íe'jé'

R4 KÜ|36ío| r.ĺt.gl6nd /be|Ü|Í6'| kl|élá ho|odvo/ 2é cm

200 mm
30 mm
I RIG
12.5 v 15 mm

2 dg' g|e||e|é' + í résfpoÍos |opé|ofo9 + 2 r|g' Íeslé'
gipsło5| |emez |2,5 mm
pÓrozÓo Pvc ÍÓ|io I RTG
ĺo|v6z+ ce||u|ÓzvogyôsvonygyopoI lrőszige|e|és |50/l50 mm
gipsfĺos| lemez ]2,5 mm
víBfin|es boído 30mm +

đsvonygyopol hőgzigeie|és 60 mm
vékonyvokolo1 + o|6lél hÓIÓ
kÜ|ső ĺo|écezés /gyo|U|t Iécbulkoloĺ Vogy lozÚr bevonoIloI e||Ólo|l
lecbUÍko|oll
kÜ|ónbőző méretekben. l2'5:5; l0 cm szélességgeu

l-r.b
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]20x50 mm m 5zoÍí|o|| ÍenyôÍo VoBszelkezei frindkét o|do|oń
]Ítg. l2.5 mm sipśłosl |emezeI e||áfuo, kózle s mm hő.hong
szigele|é' ĺÜVe9gyopot}
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Lđbozoii Vékony voko|ol + olÓ|é| ho|Óvo| elősĺ|ell Íogd'flo o|].zol
Ex|ÍUdÓll hôsigeteĺéŚ 50 mm
Modinkđ|ĺ biIUmenes c5opÓe'ő éi
lo|ojnedveség e||eni szigele|és I RTG ĺmin.4mm)
ke||ő'í|é5oszigele|ő|emezlogolf|đsÓhof ]RTG
zso|Ukő l{0x5ox23 cml 400 mm
Fellô||otl loIoj
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A homlokzol / A; M Bungo!ő épÜlet/

B homlokzot / A; M Bungolő épÜ|etl

tr
T-BAUMIT

NANoPoR ToP hom|okzoti |--!Ą9ľ[
vékonyvokolot 

-_|iiiffi].r-BAUMIT
MosA|K ToP |đbozoti 

-BAUMÍTvékonyvoko|ot színezve
/szÜrke Bavmił 3267l

. Ányaol.n&|& .|al E !|oh.k!L hnltnái &oĺkd.lébl l l.ŃĹte| ry.Íolnl kdil

.Aňł.lékcla wdc|cfán.kđ Mrĺfu nkÔlckf ekn&|!Óĺ

Hom|okzoti rĺtkított, gyolu|t pđco|l vogy
'Vékon/' IozÚĺozott |écburko|ot /fenyó színben/

Színezett Iemezfedés, đ||őkoĺcos klv|te|ben
Lindob premium bevonot /087 sótétszĹiĺke/

Fo eĺezellí mríonyog nyíĺíszđĺő
lÍeny6 színben/

T lnyÚ|ő ereszbuľko|ol
Pđco|t vogy vékony|ozríľoI e||ĺított
Iombéľio bulkolot fenyó színben/

Acé| łorlőszerkeze|re erósítelt lilkílott
gyo|ult |écbuĺkoIot, hom|okzottoI
megegyezó színben és shuktÚĺĺíbon

'Eć9n&đfuäk kĺdś.|6lás|dn!ńk.mĺck o{]ffi .uéÜě'Ô ÚokárŇGk&&trn haÍadćMhnu|b.bÉŃ&k|
.Á fu b6ldbá|t|ďÝ@lbÚ|kd.NlMí hb|'
.a- jobál: ffio|Ej |eĺás 9.nil
. F&gdl D'd|&oŃ| r0 " 14'20 fuí

Ŕdkż.I.kot ! l.Ń mm il m09ák| n'ďilcđ' ż.k.d kÉádt o voNlko!Ó Éakág| lofo í.ndd|e*|

d.duÓlöáid páMmíkfipkil En&gkq.ĺłMdldofuh.íu# aĺ'Dján'oíénfoU

É'áEbÚ &0|Í!íÓg.jk.łéĺ e'bl Eáóhq l lđÔgÔtĺ.z.!'śŃ hadtďbl m{|

3375
3357
3129
3259
3o15
3057

todém felső sĺkio
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A hom|okzot / A; M Bungolő épÜletl

B homlokzot / A; M Bungo|ő épÜ!et/

fJl xaNoľoR ToP hom|okzofi [
i | |vékonyvoko|ot 

__---Ę
I

tr MosA|K ToP lábozoli
vékonyvoko|ot színezve
/szĺirke Boumil 3267l

'ÁoÉphAnĺ éslô|é!|héiy|É.íkd.l.ktoll tdNMm d moaák'lnĺdháod' É.kd k!áĺő|đq 6voNlkďÓga|áolt.N Í.ndc[š.k|

'ÁbdÓgo*źěbktovoNlkű Mth|ĘnđelHkqáMb'éjoĺt0|iaítcÚéz.li #alol báĺdbgá ldÖŔ.ńe.dIiloN h'ÉĺdMl m6oI

.Axi hćśkÉtÓ|äc u.dn.m á[o|l&áMopĺ

' k . od.l .bddF.nl.! bz|c|dédc .uMe|

Hom|okzoli iltkítołt' gyoIu|t ptÍco|t vogy
'Vékony'' Iozríĺozott lécbuĺko|oł /łenyó színben/

Színezetł |emezfedés' rí||őkorcos kivi|eIben
[indob pĺemium bevonoł /087 stitéłszÜrke/

to eľezelr7 múonyog nyí|císzđrő
Íenyó színben/

TtiInyti|ő eĺeszburkoIol
Pđco|t vogy vékony|oztíĺĺo| el| tott
lombério buľko|ol lÍenyó színben/

Acé| lor|őszerkezelre elósí|eľt rifkítot|
gyoIu|l |écbuľkoIol, homlokzoľlo|
megegyezó színben és stľuklrjĺĺíbon

BAUMIT 3375
BAUMI'I 3337
BAUMIľ 3729
BAUMTr 3259
BAUMIr 3015
BAUMľT 3037

fodém fe|ső sĺkjo
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C homlokzot / A; M Bungo|ő épĺi|et/ D hom|okzot /"A" Bungolő épÜlet/

D hom|okzot / "M,, Bungolő épÜlet/

!-" !,r"
l*s or

.Lrru.
IOOem

}resĺ- ĺelso sĺqo_ 1
t"*

'Ányao|.Ď&|éB.|đt d.bmobL konE{nái t.*d.l.k.l Ú l.N4&d|.oy.Íó|n] ke|||

'AFć|.'.kda Bí.|.fÓfuk' fokĺtnk0léu6.bnfi|zńil
.Áobo|lménĺ ésĺc|éD|hćnyl Eald.l.kd!lcŃ ň.m ft mfu'kl]ĺĺďfucE Ŕ*tdkaá'dao !vÔMĺkdd3aká9|lo( t.nd.'kÔŽ'kl

F
NANOPOR TOP homlokzoti E
vékonyvoko|ot 

-_-l-
MosA|K ToP lđbozoli
vékonyvokoIot színezve
/szÜĺke Bgvmił 3267 /a

fődém
fe|ső síkĺo

Hom|okzoli iltkítołł, gyo|u|ł pđcolt vogy
'VékonÝ. Iozrjĺozolł Iécbuľkolo| /Íenyó színben/

Színezetł lemezf edés, đ||őkorcos k|vilelben
Lindob premium bevonot /087 stitétszÜrke/

Fo eĺeze|rí mr7onyog nyí|ĺísztíĺő
/Íenyó színben/

T lny |ő eĺeszbuĺko|ot
Pőcolt vogy vékony|ozriľo| e||đlot|
|ombério burkoIol ltenyó szinben/

Acé| łortőszerkeze|ľe eĺósítelł lĺtkítolł
gyo|u|t |écbutkoIot, hom|okzotlol
megegyezó színben és stĺuHrjĺđbon

KÉZ|LABDA UTÁNPóTLAS KÖZPoNT

BAUMIT
BAUMIT
BAUMÍT
BAUMTT
BAUMII
BAUMI'I

I
g [ĺKB VG6rpiém KériIabdazŕ'

B2m buŃm' Kds.ká&ü|Ú|5.
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3015
3057
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C homlokzot / A; M Bungolő épÜlet/ D homlokzot / ,.A,, BungoIő épÜlet/

D homlokzot / "M" Bungo|ő épÜlet/

|*ł glz

l*s or

P,oou. łl"ft
Łąĺg- fekő síkjo_ l
t* tr$i

.Á đEcEknyŃBoil ĺo|hábln éĺénF 
'.AnyioĺénÚ|&.& d.|.mobl kďŘ{nái ŔcildÓ|áblätNq&a|sFÄold ken|

'ł őollá{oogahbĺlág.|Ó|ŕ9| ňnehte.on.|
.Á h|{ liÓbdF|ďbM boil&NlMdB|
. a' jśb|é6: lM.Ihi |oxd9 {cínl
'FÓ|JŔ nĺpad|fuÉ| t0= 143.20 Mí

ĺ*g ĺsg

Tr-
_ _ L+t2i5'

tr

Ńm .nđdl1sklÚAďblói.boo|T!íÓg..@.! ddllo| bálÓbgl lMdÝ.Alzđ|iléN h!6ĺdMlh{|

=NANOPOR TOP homlokzoli l--
vékonyvoko|ot --------1-

MosA|K ToP l<íbozoti
vékonyvoko|o| színezve
/szijĺke Bovm|ł 32é7 /

i@Ń Bé'.tMn kôdlók m{l.Hésl.I

fun d míęáki ĺđđácd. &:k.d kuÁd4 Đ voM|wô 9äxá! lóN tóndc|l.łk|

tr

T**

ł-* 
1

tÓdém
feIső sĺkjo

tr Hom|olĺzoti riłkílott, gyo|u|t pđcolt vogy
.Ýékon/' lozÚrozotl |écbuĺkoIot Íenyó színben/
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