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Tárgy: Bemutatkozó levél, referenciák 

Tisztelt  Hölgyem/Uram! 

Cégünk, a H-22 Építőipari és Szolgáltató Kft. 1999-ben jött létre, 100%-ban magyar tulajdonú 
családi vállalkozásként. Korábban egyéni vállalkozóként folytattunk hasonló tevékenységeket 
1965- től. Cégünk székhelye és telephelye Budapesten, a XXII. kerületben található. 
Társaságunk jelenleg 4 fő főállású munkavállalót foglalkoztat.  

Cégadatok: 
 Cég teljes neve: H-22 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
 Rövid név: H-22 Kft. 
 Székhely: 1222 Budapest, Széchenyi u. 20. 
 Telephely: 1225 Budapest, Timföld u 11. 
 Cégjegyzékszám: 01-09-683395 
 Adószám: 11922210-2-43 
 KSH száma: 11922210-4334-113-01 
 Bankszámlaszám: OTP Bank 11722003-20134402-00000000 

Fő tevékenységünk építőipari befejező tevékenység, ezen belül főleg a festés, mázolás, 
szárazépítészet és burkolási munkák elvégzésére szakosodtunk. Generálkivitelezőként is több 
éves tapasztalatot szereztünk, lakó és iroda épületekben, illetve üzletközpontokban egyaránt. 
A különböző szakágak munkavégzése a sajátunkhoz hasonló alvállalkozókkal megoldott, 
melyek többéves munkakapcsolatok. 

A munkáinkhoz amennyiben a megrendelő nem kéri másképpen a következő gyártók 
termékeit használjuk: KNAUF, AMF, MAPEI,MUREXIN, CAPAROL.  

Az egész ország területén vállalunk építési, kivitelezési munkákat. 

A cég árbevétele az előző hét lezárt üzleti évben az alábbiak szerint alakult: 

     2019-ben:           404.230 eFt 

       2018-ban:           333.554 eFt 

       2017-ben:           339.496 eFt  

 2016-ban:  278.466 eFt 

 2015-ben:  121 301 eFt 

 2014-ben: 69.998 eFt 

 2013-ban:  123.391 eFt  

A megalakulás óta minden üzleti évben sikerült nyereséget elérni a cég működésével.  

Számláinkon sorban állás nincs. 

Megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Kereskedelmi és Iparkamarának. 
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Főbb intézményi referenciáink: 

• 1990 óta (megalakulásunk előtt, mint egyéni vállalkozó) sikeresen pályázunk a 
Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata intézmények festése, hideg-
melegburkolási munkáinak elvégzésére 

• 2012-től 2017-ig a CCC Shoes Hungary Kft megbízásából 60 db üzlethelység kivitelezése 
az ország több nagyvárosában 

• 2015-ben Mercure Hotel (Museum Hotel) felújítási munkák 

• 2003 óta a Groupama-Garancia Biztosító Zrt. (Korábban az elődcégeknél) 
ügyfélszolgálati irodák belső kivitelezése, irodaházak felújítása 

• 2010- től a dm Drogerie Markt Kft megbízásából üzlethelyiségek generál kivitelezése  

az ország több nagyvárosában.  

• 2019 -től a K&H Bank Zrt megbízásából bankfiókok generál kivitelezése. 

• 2018- tól Pepco üzletek kivitelezése, bérbeadóknak, 2020-tól a Pepcor Hungary Kft-
nek. 
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Tisztelettel: 

 

 Herczik Attila 
 ügyvezető igazgató 
 H-22 Kft. 

 


