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Hokim Hungária Otthon Alapítvány
„A Hokim  Hungária Otthon Alapítvány olyan, Magyarországon 
teljességgel egyedülálló kezdem ényezéssel állt elő, amely  
hathatós segítséget szándékozik nyújtani elsősorban hátrá
nyos helyzetű családoknak, valam int olyan fiataloknak, akik 
ilyen és hasonló tám ogatások nélkül nem tudnának saját 
lakáshoz ju tn i.”

Fegyverneky Sándor, az Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az alapítvány célja

A Holdm Hungária Otthon Alapítvány a mindenki számára elérhető otthonteremtést segíti 
azáltal, hogy vissza nem térítendő pénzügyi támogatásban részesít olyan önkormányzati 
projekteket, melyek hátrányos helyzetben levő, rászoruló családok részére vállalja bérlaká
sok kialakítását. Ilyen keretek között sor kerülhet például fecskeház programok meg
valósítására, laktanyák hasznosítására vagy bérlakásépítésre, -korszerűsítésre.

E példaértékűnek szánt kezdeményezésünkön az évente elnyerhető támogatás összege 
100 millió forint (385.000 €).

A Hokim  Hungária Otthon Alapítvány kuratóriuma

Fegyverneky Sándor, a kuratórium elnöke, ^  Hegedűs József, a Városkutatás Kft.
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, ügyvezető igazgatója
Építésügyi és Településrendezési Főosztály, 
főosztályvezető

«
Vörös Ferenc DLA, Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem 

Épületszerkezettani Tanszék, 
egyetemi tanár

Agócs István, a Közép-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke

Cser Károlyné Jankovits Éva,

a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének elnökhelyettese

Skene Richard,

a Holcim Hungária Zrt. 

elnök-igazgatója



Holcim Hungária Otthon Alapítvány

A 2005. évi kiírás nyertes pályázatai

Nyertes
települések

Elnyert támo
gatás (Ft)

Kialakított 
otthonok száma

Nyíregyháza 47.500.000 20
Kiskunhalas 30.360.000 8
Orosháza 11.710.000 4
Uraiújfalu 6.256.000 2
Nyíracsád 2.200.000 1

Csurgó 1.975.000 1

Összesen: 100.000.000 36

A H olcim  H ungária Otthon A lapítvány 
által kiírt pályázat eredm ényes volt: 
összesen 36 bérlakás kialakítására nyílt 
lehetőség az elnyert összegekből.

Uraiújfalu

Uraiújfalu élenjárt a megvalósításban, 

és az eredmény nagyon látványos.

Csurgó

A szép régi épület stílszerű 
egy barátságos otthon jö tt

fe lú jításával
létre.



Holcim Hungária Otthon Alapítvány

Kiskunhalas

Nyíracsád

Egy kétgyerm ekes család ju to tt otthonhoz a 
raktárépületből kialakított családi házban.

Az elhagyott laktanya épület 
ú jjászületése lenyűgöző.

Orosháza

Igényes családi ház je lleg ű otthonok 
épültek a sportöltözők átalakításával.

Nyíregyháza

A korábban nőtlen tisztiszá lló  épületének 
átépítése után 20 család ju to tt otthonhoz.



Holcim Hungária Otthon Alapítvány

A 2006. évi kiírás nyertes pályázatai

Nyertes Elnyert támo Kialakítandó
települések gatás (Ft) otthonok száma

Lábatlan 30.461.000 6
Hatvan 18.224.483 4
Gersekarát 13.812.140 3+1
Szederkény 8.790.627 2
Miskolc 7.463.112 2
Jászapáti 7.000.000 3
Komló 6.900.000 2
Tiszaug 6.301.862 1
Ópusztaszer 2.538.000 1

Összesen: 101.491.224 24 Miskolc

A m ozgáskorlátozottak szám ára kialakított 
lakások m ég várják lakóikat.

Az Alapítvány jövője

A H okim  Hungária Otthon Alapítványt hosszú távra tervezzük, 
évente egy pályázati felhívással. Az Alapítvány mind a vállalati, 
mind a magánszféra erkölcsi és anyagi tám ogatására nyitott: 
szeretné, ha a kezdeményezés további támogatókra is találna.

A társadalm i fejlődésnek m egfelelően várható a pályázók  
körének változása, illetve a pályázati tém a kiterjesztése más 
területekre is.
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Holcim Hungária Otthon Alapítvány

2007: új pályázati felhívás

A Holcim Hungária Otthon Alapítvány 2007-ben is meghirdeti pályázatát önkor
mányzatok és önkormányzati szervezetek számára.

Pályázhatnak egyrészt települési önkormányzatok, önkormányzati bérlakás állományuk 
növelésére összesen 100 millió Ft értékben. A pályázatra várjuk továbbá olyan önkor
mányzati szervezetek (pl. közhasznú társaságok) jelentkezését, amelyek jelenleg nem 
lakás céljára szolgáló épületeket (pl.: laktanya, munkásszálló) bérlakássá alakítanak át. 
A pályázat csak meg nem kezdett projektek esetén adható be. A nyertesek egyszeri, visz- 
sza nem térítendő támogatásban részesülnek. Projektenként 2-50 millió forint kerül ki

osztásra.

A pályázat részletes kiírását 
megtalálja a www.holcim.hu 
internetes oldalunkon.

A pályázat leadása

Beérkezési határidő: 2007. április 2. 
Beadás lehetséges módjai:
- Postai úton
- E-mailen

Eredményhirdetés: 2007. május 
Díjátadás: 20 0 7.jú n iu s i.

Postai úton a pályázatot két példányban, 
aláírással ellátott lezárt borítékban kérjük beadni.

Cím: Holcim Hungária Otthon Alapítvány 
1037 Budapest, Montevideó u. 2/c. 

Kapcsolattartó: Varga Gabriella 
Telefonszám: 061-398-6032 
E-mail: gabriella.varga@holcim.com

http://www.holcim.hu
mailto:gabriella.varga@holcim.com


Holcim Hungária Zrt.

Gazdasági erejéhez méltón a vállalat elsődleges célki
tűzésének tartja azt, hogy hozzájáruljon a társadalom alap

ja inak biztosításához, s ezt a filozófiát testesíti meg a 
Hokim  Hungária Otthon Alapítvány és az általa nyújtott 

támogatás is.

A Hokim a világ vezető cement-, kavics- és betongyártó vál
lalatainak egyike, melyet ma az építőanyag-világpiac egyik 
legjelentősebb szereplőjeként tartanak számon, s amely a 

Föld több mint 70 országában képviselteti magát.

A Hokim  elkötelezettsége

A H okim  elkötelezettsége a jövő és a fenntartható fejlődés iránt egybefonódik azzal 
a szándékkal, hogy egyensúlyt terem tsen a három alappillér, a környezeti 
felelősségtudat, a szociális felelősségtudat és a gazdasági fejlődés között.

Környezeti felelősségtudat
A környezet tiszteletben tartása, a termelés környezeti hatásainak csökkentése 
elválaszthatatlan a Hokim  piaci tevékenységétől, ezért például az elmúlt öt évben 
több mint 3,7 milliárd forintot költött környezetvédelmi beruházásokra.

Szociális felelősségtudat
A szociális felelősségtudat a Hokim  számára többet jelent, mint néhány elszigetelt 
tevékenység vagy alkalmi gesztus. A törekvésünk arra irányul, hogy minden embert 
partnerként kezeljünk. Rendszeres párbeszédet folytatunk a helyi önkormányza
tokkal, iskolákkal, egészségügyi intézményekkel, kulturális és sportszervezetekkel, 
így megismerjük a helyi emberek szükségleteit.

Célunk a társadalom jövőjének megalapozása, melynek része a családok és gyer
mekek életminőségének javítása is. Ezért hoztuk létre többek között a Hokim  
Hungária Otthon Alapítványt is.


