
Sajtóközlemény 

A Szerb Országos Önkormányzat megvalósította a Magyarország Kormánya által támogatott, a „Szerb 

Intézet Kft. energetikai hatékonyság javulást célzó nyílászáró felújítása és szkenner beszerzése” című, 

NEMZ-E-21-0014 azonosító számú projektjét. 

A Szerb Országos Önkormányzat által alapított Szerb Intézet, illetve a Szerb Intézet Nonprofit 

Kft. telephelye, ahol az intézmény kutatói a tevékenységüket irodahelyiségekben folytatják, a budapesti 

Tökölyanum történelmi épületében található Budapest, V. kerület, Veres Pálné utca 19. szám alatt. A 

reprezentatív épület építését 1908-ban fejezték be, tehát az épület több mint 100 éves. Az Intézet által használt 

adaptált, eredetileg 84 nm-es lakásban az elavult fűtés korszerűsítése 2018-ban már megtörtént, viszont 

mindenképpen szükség volt a régi nyílászárók cseréjére is.  

Előzetes árajánlat alapján, a Fenster Plus Kft. kivitelezésében összesen 8 db nyílászáró cseréje történt meg az 

alábbiak szerint:  

1 db 1280 mm x 3220 mm 

1 db 980 mm x 3210 mm 

2 db 1350 mm x 2445 mm 

1 db 1450 mm x 2445 mm 

1 db 950 mm x 2445 mm 

1 db 1220 mm x 2420 mm  

1 db 620 mm x 1620 mm 

- külméretű bejárati ajtók és ablakok elbontása, elszállítása és azonos külméretü új, korszerű, 

hőszigetelt ajtók és ablakok legyártása, szállítása és bővítése a helyére, majd kávajavítás, teljes helyreállítása. 

Mivel a nyílászárók méretük miatt ma már nem szabvány szerintiek, ezért mind egyedileg lettek legyártva. 

Típusuk ÖKOSZTYLE 76 MD. Fokozott hő és hangszigeteléssel és hármas körbefutó tömítéssel bírnak.  

 

A támogatási összeg egy részét a betervezett nagy felbontású szkenner beszerzésére fordítottuk.  

A Szerb Intézet Nonprofit Kft. adatgyűjtő és dokumentáló munkája során többször merült fel, az akár A3-as 

méretig terjedő képek, régi dokumentumok grafikai minőségű, nagy felbontású szkennelésének igénye, 

továbbá régi negatív filmek digitalizálásának szükségessége. Ezt a feladatot megfelelő szinten csak egy erre 

alkalmas A3-as szkennerrel lehet elérni. Előzetes internetes kutatás alapján, erre a feladatra az Epson 

Expression 12000 XL a bizonyult a legalkalmasabbnak és legolcsóbbnak, ezért esett a választás e szkenner 

beszerzésére.  

 

A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 4.800.000 forinttal támogatta. 

 


