
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefulírosi onkormźnyzatKépviselő-testtiletének
Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságu / *ĺ

ĺ, l -klElőterjesző: GazdálkodásiÜgyosztály / ( t J.....'. sz. napiľend

ELŐTERJEsZTEs

a Váľosgazdálkodásĺ és Pénzü5ri Bĺzottság 2016. máľcĺus 07-i ülésére

Táľry: Javaslat közteľĺilet.használati kéľelmek elbíľálásáľa
Előterjesztő: dr. Hencz Adľienn ugyosztźůyvezeto
Készítette: Boros Gábor Szabolcs, Nagy Katalin Evaugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell targyalni.
Adöntéselfogadásĺáhozegyszer(iszavazat1obbségszfü séges.
Melléklet: 3 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzůiryĺ Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az elmúlt időszakban a Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefulírosi Polgáľmesteľi Hivatalhoz
az a|ábbi - a Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában lévő kĺizteľtiletek használatĺíról és
haszná|atźnak rendjéről szőIő 18/2013. (tV. 24.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) melléklęte szerinti - közteľĹilet-hasznáiatihozzájźmlás iranti kérelmek éľkeztek. A
PétuugyiIJgyosnáIy tájékoztatźlsa alapján akére|mezőknek kĺizteľtilet-hasznźiati díjtartozása
nincs.

1.
Közteľület -hasznźiő. kérelmező :

A kérelemben foglalt közteľiilet-
hasznáIat ideje:
Közterület -haszná|at cé|j a:
Közteľül et -hasznźlat he I ye :

Kciaeľület -hasznźtlat nagy sága:
KözteľĹilet -haszná|at díj a:

KözterĹilet -haszná|at díj a ci s sze sen :

Díjfizetés ütemezése:

Ízhalmaz Ven d é glátó B t.
(székhely: 1111 Budapest, Budafo|<l ttt 32lE. II.
1.)

20|6. május 0I. _2019. április 30.
venđéglátó tetasz
Buđapest VIII. kerĹilet, Baľoss u. 8. szám előtti
jaÍdán
28 mz
szezononkírnil: 2|o,- F t/ m2 ĺhő + Áľ.e
szezononbelül: 2 080,- Ftl fiŕlhő + Áľa.
| |54160,- Ft + Áp,ą. (2|0,- Ft * 28 m2 * 18 hó;
+ (2 080'- Ft * 28 m" * 18 hó)
havonta

Tényállás: Az lzha|maz Yendéglátó Bt. 20|6. januĺíľ 20. napján érkezett kéľelmében
köZteľület-hasznźiati hozzájaru|ás _ havi részletekben töľténő teljes díj megfizetésével -
megadását kéľte a Tiszelt Bizottságtól tekintette| arra, hogy vendéglátő tera{z kihelyezése
cé|jábőI kívanja hasznźůni a fenti területet.

K&e|mező vendég|źtő terasz elhelyezése céljából 2O|3 májusától folyamatosan rendelkezik
közteriilet-haszná|ati hozzájźru|ással a fenti közerületre.
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+ Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási
Ugyosztálya a kérelem beérkezését követően a hatósági vélemények beszerzése felől
intézkedett. A Fővĺáľosi Katasztľófavédelmi lgazgatősźtg tílnĺéde|mi szempontból nem emelt
kifogást. A Hatósági Ügyosztály Igazgatźtsi Iroda kereskedelmi szempbntból nem emelt
kifogást, amennyiben a vendéglátó teraszt a kereskedő, csak az ísz|et nyíIászárőinak zfuva
tartásáva| tŁemelteti. A Budapesti Rendőr-fĺĺkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitĺĺnyság
kĺizlekedés, közrend és közbiztonság szempontjából nem emelt kifogást.
A Varosépítészi Ügyosztá|y a26-28812013 számú településképi bejelentési eljáľásban hozott
igazolásban a tętasz téliesítését kikötéssel fu domásul vette.

Fentiekľe tekintettel aGazdá|kođási Ügyosztá|y javasolja a közterület-hasznźůatihozzájźtru|ás
megadását havi részletekben töľténő díjfizetéssel.

2.
Közteľület-haszná|ő. k& elmező :

A kérelemben foglalt közterĹilet-
hasznáIat ideje:
Közteľiilet -hasznźiat célj a:
Közteriil et -hasnlźiat helye :

Közteľül et -hasznźiat nagys ága :

Közteriilet .hasznáIat díj a:

Díjkiesés, díjelengedés:

A kérelemben foglalt közteľĹilet-
hasznźt|at ideje:
KöaeľĹilet -haszná|at céIj a:
Köztertil et -hasznáIat helye :

KözteľĹilet -haszná|at nagysága :

Közterül et -hasznźiat díj a:

Díj kiesés, díj elengedés :

Díjkiesés, díj elengedés összesen:

Zenobia Hungary Kft.
(székhely: 2730 ĺĺ|bertirsa, Dánosi út 34.)

20l6januar 01. - 2016. december 31.
építési munkaterület (homlokzat felújítás)
Budapest VIII. keľĹilet, Horváth Mihály tér 17. _
Németh u. 50. szrám előtti teriilet
475 m2
420,-Ft/mzlnap + 4ľ.ł 1eprcsi munkate1ilet);
6| 645 500,- Ft + Áľe. (420,-Ft* 475 m2 * 309
nap)
6| 645 500.- Ft + Ár'ĺ.

20l6.januaľ |6. _2016. május 15.
építési munkateľület (homlokzat felúj ítás)
Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér 17. _
Németh u. 50. szám előtti terĹilet
2db parkolóhely (10 m2 paľkolóhelyenként)
2 650,- Ft/parkolóhe|ylnap (munkanapokon,
2,65,- Ft/őralpaĺkolóhely) és 420,- Ft/m'lnap +
AFA (munkaszĹineti napokon)
munkanapokon összesen: 22l 181,- Ft + Áľ.ĺ.
(bruttó 2 650 Ft,- x 53 munkanap x 2 db.
paľkolóhelY' Mdz 280 900,- Ft)
munkasziineti napokon összesen: 218 400,- Ft +
AFA (nettó 420 Ft,- x 26 munkasziineti nap x20
ÍÍť)

439 58I,- Ft + ÁFA (ide nem értre aparkoló díj
AFA taľtalmát)

62 085 081,- Ft + Áp,q. (ide nem értve aparkoló
díj ÁFA Árta|mźľ")
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Ténvállás: A Zenobia Hungary Kft. a fenti 475 m2 teľületet + l parkolóhelyet a
Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 67120|5. (v[.z7.) számthatźrozata a|apján2015.
július 20. _ f015. december 31. kĺĺzötti időszakĺa vonatkozóan építési munkateľület _
źi|vőnyozás, épitőarryag ľakodás - cé|jéra, valamint további 3 parkolóhelyet a
Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 94212015. (IX.14.) szélműhatźnozataalapján20|5.
szeptembeľ |. _ 20|6. januar 15. kĺjzĺjtti időszakľa vonatkozőan építési munkaterület
á||vźnyozás, építőarlyag rakodás céIjara _ teljes díjmentességget - haszná|ta. Ügyfél
hosszabbítási kérelmére a Vĺíľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság az |25212015. (XII.07.)
szźtmí döntésében hozzájara|t a Budapest VIII. keľület Horváth Mihály tét 17. _ Német u. 50.
sz. előtti kö'zterületen 475 m" + 1 db parkolóhely (10 m, parkolóhelyenként) építési
munkaterület céljából töľténő igénybevéte|hez 2016. januaľ 0l-tő1 20|6. december 3l-ig
teľjedő időszakľa, valamint további 3 db parkolóhely igénybevételéhez 2016. januráľ 16-től
2016. decembeľ 3l.ig terjedo időszakra.

Az ngyfé| 20|6. februĺĺr 25. napjarl étkezett kérelmében a fenti a Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottsźę |252/20|5. (X['07.) szźlmu đcintésének módosítasát kéri a kérelmében
megjelöltek szerint. Ahatźtrozat 475 mLjaľda és 4 db paľkolóhely hasznáIatát engedélyezi,
azonban 2016. februar 27. napjától két parkolóhelyre vonatkozóan kérik a hatátozat
módosítását, ugyanis aztnemhaszná|ják, és a fennmaradő paľkolóhelyek tekintetében pedig
20|6. május I 5. napjára kéľik a módosítást.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy az ngyfé| a fenti hatźtrozatokban foglalt kieső
paľkolási díjak ÁFA tarta|mźi, azaz 557 746,- Ft-ot megťĺzet1e. A módosítás jóvahagyását
követően 20|6. évre a kieső parkolási díjak Áľ.ą. tartalma99156,- Ft. Tekintettel aou, hogy
az ugyfé| 20|6. évre teljesítette fizetési kötelezettségét, így a befizetett kieső parkoló ÁFA
taľtalomból a módosítást ktjvetően 458 590,- Ft-ot részére vissza kell utalni.

A Gazdá|kodási Ügyosztáiy javasolja a Rendelet 24. s (l) bekezdés e) pontj a a|apján a
közterÍilet-hasznźt|atihozzájaru|ás teljes díjmentességgel torténő megadását.

3.
KözterĹilet-használó. kérelmező:

A kérelemben foglalt közteľület-
haszná|at ideje:
KözteľĹilet-használat cé|j a:

Közteľület -haszná|at helye :

Közteľül et-haszná|at nagys ága :

Közteľület -hasznáIat díj a:
Díj kiesés, díj elengedés esetén:

A kérelemben foglalt köZteriilet-
hasznźiat ideje:
Közteriil et-hasznźiat cé|j a:

KözteľĹilet -hasznźiat helve :

BFTK NonpľoÍit Kft.
(székhely: l 052 Budapest, Vaľoshaz u. 9-II.)

2016. április 05 . _ 2016. ápril'is 24.
pľomóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzborotva technológiával töľténő felvitele a
járda burko|atźtra)
Budapest VIII. kerĹilet Gutenbeľg tér 4. sz. e|őtti
járdán
3m"
320,-Ft/m2lnap + ÁFA
|9 200,- Ft + ÁFA (32O,- Ft * 3 rĺŕ * 20 nap)

2016. április 05. _20|6. ápnlis24.
pľomóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzboronta technológiával töľténő felvitele a
járda burko|atara)
Budapest VIII. kerület Kiss József u. l8. sz. előtti
jáÍdźľ'
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KözteľĹilet -hasznátlat nagys ága :

Közteľület -haszná|at díj a:
Díjkiesés, díjelengedés esetén:

A kérelemben foglalt kdzterĹilet-
hasznáIat ideje:
Közterül et-haszná|at célj a:

Közteľület -hasnlá|at helye :

Köztertilet -hasznźtlat nagys ága :

Közteľület -haszná|at đíj a:
Díjkiesés, díj elengedés esetén:

A kérelemben foglalt kdzteľĹilet-
hasznáIat ideje:
Közteľiil et -haszná|at cé|j a:

KdzteľĹilet -hasznźiat helye :

KözteľĹilet -haszná|at nagysága :

Köztęriil et -hasznźllat dij a:
Díjkiesés, díj elengedés esetén:

Izha|maz Vendé gt átó Bt.
Osszesen:

3fił
320,- Ft/ rtŕ l nap + Áľ.,ł.
19 2OO'- Ft + ÁFA (32O,- Ft * 3 m2 * 20 nap)

20|6. április 05. _ 2016. ápri|is 24.
pľomóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzborotva technológiával töľténő fęlvitęle a
jarda burkolatara)
Budapest VIII. keľĹilet Vas u. 6-8. sz. előtti
járdan
3ftŕ
3}O,-FtJm2lnap + ÁFA
19 200,- Ft + ÁFA (320,- Ft * 3 m2 * 20 nap!

2016. ápľilis 05. _2016. ápn|is26.
promóciós tevékenység (A Budapesti Tavaszi
Fesztivlíl installációj ának kihelyezése)
Bucl3pest VIII. kertilet Szabó Ervin tér
9m"
32O,-Fthlŕ/nap + ÁFA
63 360,. Ft + ÁFA (320,- Ft * 9 rĺł * zz rcpl

I t54 |60,- Ft + ÁFA
1154160'- Ft + Áľa.

Díjkiesés, díjelengedés esetén összesen: |2o 960,- Ft + ÁFA

Tényállás: A BFTK Nonprofit Kfr'.20l6.januláľ 27. napjźn érkezett kérelmében kdzteľület.
haszná|ati hozzź$aru|ás _ teljes díjmentességgel tcirténő _ megadását kéľi a Tisĺelt
Bizottságtól, tekintette| arra, hogy az Budapesti Tavaszi Fesztivál népszenĺsítése céljából
|<lvánja használni a fenti közteľĺileteket.

Azugyfé| 2016. február 24. napján településképi bejelentési eljaľást kezdeményezett a Szabó
Ervin téren elhelyezni kívant installációval kapcsolatban. A Vrĺľosépítészeti Ügyosztá|y źita|
kiadott településképi igazolásban az installáció elhelyezésétkikötés nélkül tudomásul vette.

Fentiek a|apjćn a Gazdźikodási Ügyosztá|y javasolja a közterĹilet hasznźiati hozzájźru\źs
megadását és a díjmentesség biztosítását, tekintettel a Rende|et 24. $ (l) bekezdés d)
pontj ában fo glaltakľa.

il. A beterjesztés ĺndoka

A beérkezett kérelmek e|bitá|ása, valamint az e|őterjesztés tngyában a döntés meghozatala a
Tisztelt Bizottság hatásköréb e taľtozik.

ilI. A dtintés célja' pénzĺĺryĺ hatása

A döntés céIjaa beérkezett kérelmek Tisztelt Bizottság á|ta|hatfuidőben töľténő e|bírá|ása,

Tervezett bevétel:



Díj kiesés. díj elengedés :
ZenobiaHungaľy Kft.
BFTK Nonprofit Kft.

Osszesen:

Kieső AFA taľtalom:

ZenobiaHungary Kft.

Osszesen:

Iv. Jogszabályĺ ktiľnyezet

62 085 081,- Ft + Ár.a.
t20 960,- Ft + ÁFA

62206 041,. Ft + ÁFA

99 156,- Ft

99 156,- Fr

A Rendelet 12. $-a értelmében a kdzterii1et-haszná|atta| _ hozzájĺáľulással és elutasítással _
kapcsolatos önkoľmányzati hatősági eljarásban a hivatkozott rendeletben ľogzíte|tek szerint
elsőfokon a Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottság d<int. A Rendelet melléklete
meghatźrozzaakonerulethasználatokutĺíniťtzetendődíjméľtékét.
A közteriilet-használati díjfizetés ĺitemezéséről a Rendelet 18. $ (1) _ @ bekezdései az
alábbiak szerint ľendelkeznek:

,,(]) A díjat a kÓzterület-használati hozzájórulósban rögzített időtartamra és módon ą
j ogosult k)teles előre e głos szegben me gfizetni.
(2) Tartós (egalĺźbb hat hónapot meghaladó) la)zterĺilet-használat esetén a Bizottsĺźg a
jogosult kérelmére havontą, negledévente vagl félévente esedékes, eglenlő osszegű díjJizetést
megállapíthat, amennyiben az esedékes díj ]0'000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a
kĺj zt e r iil e t - hą s znól at i ho z z áj árul ĺź s b an r Ó gz ít e ni ke l l.''

A közteľülętihasznźiati díjak csĺikkentéséről, elengedéséről a Rendelet 24. $ (l) bekezdése az
alábbiak szeľint rendelkezik:
,,A Rendelet 2. melléklete alapján megállapított k)zteriłlet-használati díjak lrorlĺźtląnul
c s ö kkenthető e k vagł el enge dhet ő ek :

a. az Önlarmányzat érdeháben végzett építési, felújítósi munlralatokvégzése esetében;
b. a Jővórosi, vagy Ónkormónyzati pályázaton elnyert támogatásból rcrténő épület

felújítások esetében;
c. humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;
d. kulturólis és környezenédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;
e. minden olyan esetben, ąmikor a Bizottsóg úgł ítéli meg, hogł az Józsefváros érdekeit

szolgĺźlja;
í bejeglzett politikai pártok, eglházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi céltj

rendezvénye esetében;
g. oktatási, tudományos vag/ ismeretterjesztő témájúfilmallrntásokforgatása esetében;
h. a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotósok forgatása esetén, ahol az igénybeveendő

terület a I5 m2-t elérő, de a 20 m2-t meg nem haladó terüIetű;
i. ą Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkntósokforgatósa esetén, amelynek időtartama a

hlrelmezett időponttóI számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja
mego2naptárinapot.',

A Renđelet 9. $ (1) bekezdése szerint: ,,Közterület-használati hozzájórulós csak ideiglenes
jelleggel _ meghatározott időtąrtamra vagł meghatórozott feltétel belu;vetkeztéig - adható,



legfeljebb 3 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott dontésben engedélyezett
ľeklámberendezés elhelyezése esetén legfeljebb ] 0 évre.,,

Fentiek alapj án kéľem az a|áhbi határozati j avaslat elfogadását.

Határozati javaslat

I. A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy közteľiilet-használati
hozzájźlru|ás ad _ teljes díjfizetéssel_ az a|ábbiak szeńnt:

KözteľĹilet-használő'kére|mező: Ízha|mazVendéglátó Bt.
(székhely: l l11 Budapest, Budafo|<l íĺ 32lE. II.
1.)

A közteľület.haszná|at iđeje: 2016. május 0|. _20|9. ápľilis 30.
Közteru1et-haszná|atcé|ja: vendéglátó terasz
Kĺizteľĺilet-hasznźtlathelye: Budapest VIII. kerület, Baross u. 8. szám előtti

ktixeľületen
Közteriilet-haszná|atnagysága: 28 m2
Díjfizetés ütemezése: havonta

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|6. marcius 07.

III. A Varosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt' hogy az 1252120|5. (XI.07.)
számú' hatáÍozat szerinti közterület-haszná|ati hozzź$élľulást _ teljes díjmentességge|_ az
alábbiak szeńnt módosítja:

KöZteľiilet-hasznźiő, kéľelmező: Zenobia Hungary Kft.
(székhely: 2730 A|beľtirsą Dánosi tlt34.)

A közterĹilet-hasznźůatideje: 20|6 jarnar 01. _20|6.decembeľ 3l.
Közteľület-hasznźtlatcé|ja: építési munkateľĹilet (homlokzat felújítás)
KözterĹilet-hasznéiat helye: Budapest VIII. kerület, Horváth Mihály tér |7. _

Németh u. 50. szám előtti terĺilet
Kĺizteriilet-hasznźiatnagysźęa: 475 m2

A kĺizteľület-hasznáIat ideje: 20l6január |6. _2016. május 15.
Ktjzteľület-hasmá|at céIja: építési munkateľület (homlokzat fehijítás)
Közterület-hasznźiat helye: Budapest VIII. keľiilet, Horváth Mihály tér 17, _

Németh u' 50. szám előtti terĹilet
KözterĹilet-haszná|atnagysága: 2db paľkolóhely (10 m2 parkotóhelyenként)

Felelős: polgármester
Hatźriđĺĺ: 2016. maľcius 07.

2. az |. pont szerinti módosítások nem érintik a 1 db paľkolóhely 20l6,januar 01. és februar
26. napja közötti, valamint 1 db paľkolóhely 20t6. január 16.- 2016. februáľ 26. napja közĺitti
hasznźiatát' amely utźn ahatározat szerinti díjat köteles fizetni.

ú.
ĺ,/



3. a 2016. évre beťĺzetett kieső parkolási díj źÉa tarta|mźnak a módosításra tekintettel
megállapított kieső paľkolási díj áfatarta|mźnak külĺĺnbözetét, azaz 458 590,- Ft-ot a Zenobia
Hungary Kft. ľészére visszautal.

III. A Yétrosgazđálkodási és Péľ.z;ngyi Bizottság úgy dtint, hogy közterület-használati
hozzájaru|ás ad _ teljes díjmentességgel_ aza|źbbiak szerint:

Felelős:
Hatĺĺľidő:

polgármester
20|6. mĺĺrcius 07.

KözterĹilet -hasznźiő. kérelmező :

A ki'zterül et-haszná|at iđej e :

KđZterület -haszná|at céIj a:

Közt erĹilet -hasznáIat helye :

Közteľül et -hasnlá|at nagysága :

A kdzterĹil et-hasznáIaÍ, idej e :

Köztęľül et -hasznźiat cé|j a:

KöZteľület -hasznźlat helye :

Közterület-haszná|atnagysága:

A közteľĹil et-haszná|at idej e :

KözteľĹilet -haszná|at célj a:

Közteriil et -hasznźůat helye :

Közteľĺilet -használat nagysága :

A kö zterĹil et-haszná|at i dej e :

Közteľül et -hasznáIat céIj a:

Közterül et -hasnÉiat helye :

KözteľĹilet-hasznźiatnagysága:

Felelős: polglĺľmesteľ
Hatĺáľidő: 2016. marcius 07.

BFTK Nonprofit Kft.
(székhely: 1 052 Budapest, Varoshaz u. 9-I1'.)

20t6. április 05. _20|6. április24.
promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gozborotva technológiával töľténő felvitele a
jĺĺľda burkolatźra)
Budapest VIII. keľĹilet Gutenbeľg tér 4. sz. ę|ottí
jźrdln
3m'

2016. április 05. _2016. ápĺJ.|is24.
pľomóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gózborotva technológiával töľténő felvitele a
járđa burko|atara)
Budapest VIII. keľĹilet Kiss József u. 18. sz. előtti
jáÍdán
3 ÍÍŕ

2016. április 05 . _ 20|6. ápril'is 24.
promóciós tevékenység (figyelemfelkeltő kép
gőzborotva technológiával tĺiľténő felvitele a
jĺáľda buľko|atáĺa)
Budapest VIII. keľiilet Vas u. 6-8. sz. előtti
járđ7n
3m"

20|6. április 05. _20|6. ápri|is26.
promóciós tevékenység (A Budapesti Tavaszi
Fesztivál installációj ának kihelyezése)
Budapest VIII. keľület Szabó Ervin tér
9m"

/
{-/.ť .zl/



A d<intés végľehajtás źń v égzo szewezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság szélęs körét érintő dĺintések esetén javaslata a kozzétételmődjźra:
nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. március 0l. g- 
íaxĺ,Á 

2ú"<

dľ. Hencz Adrienn
Ąügyosztályvezető )cl' .

KÉszÍrnrrE: GłzoÁlKoDÁsI ÜcyoszľÁly
LeÍRľn.: BoRos GÁson SzesoLcs ÜcyľľľÉzo ĺ

PÉNzÜcylFEDEZETETľeľ,ĺlcÉľyBI.,lcłzolÁs: .ł,ĺ M /.,a,ĺ..z. t

BBľnRĺeszrÉsnľ ALKALMAs :

De.xĺ,on'-RlMÁN EDrNA
lpcyzo

Tĺ,nľós rn.vollÉrÉneN

róvÁHecyľe.:

,ĺ,,ka?,"?,'
ĺĺlqcyzo A VÁRoséźDfffiooÁśI És PÉNzÜcyl BĺzorľsÁc pI.ľorp



Budapest Fővárc M|l. keľtilet Jóaefuárosi Polgáľmmbri Hivata|
Gazdálkodási Ügĺo6ztá|y
í082 Budeoést
Baross utca 63ó7.

KÉRELEM

, -|i';'i 
lri::ié.iii'ii]š! ĺ1i;"uii{iliclL i ĺii] i,jir.ľl!il.

itr
I

]. .:i,nr !áii'iňt Li.i iil ,i.ij'ii r' ii.L,-^. J^:.,
j sĺ*.. üsLh l,'L,q.'!..y,.'''.'',.',.. t

,t4Lt, I.."....1.1,t..!r.'.. t

aJózsefváľosionkoľmányzattulajdonábanlévőközteľül"'ń".""ál"táho"-a ďozseIvaľosl (,nKoľmanyzat tutaJdonaban lévÓ lĺÔzteľület haszná|atáhozKérjiik a nyomIatvónyt olvashatóaĺi, nyomtatott betűvel kitôlteni!

Megjegyzés: Fenti adatok közlése a közteriilet-hasznalati lrérelmek elbírdldsához, valamint a közterljlet-használali hozzójá-
rulłÍsban foglahar.:ileľőFes1he1 szłIĺs1qsek Áz adatolrat a Polgármesteri Hivatal Gązdźlkaůźsi, tlletve Közterĺitet-fetiigłeieti
Uglosztdlya kezelik e iłforłnłicios ifuendelkeźsijogrół a a b{onłźciószafu&źgrót ýóIó 20I ]. evi CilI. törveruy aląján

Ktĺzúeńtret.hasm:ńlatideje2016.év05' hó 01. naptól - zoĺ|!.év 04. hó 30. napig

(ľöbb időpong- helyszín esđfu koiink lisÉ mellékelni!)

KözÚerÍi|et-hasauĺ|at oé|ja: vendég|áttő terasz

Kéľďemmel érinÚett kłlÚerütet nagĺsĺĘa: 28 mzldb

Křizterůilet helye Budapesq vm. ke'Íiilet Baross (Úcą tĺír) 8. szĺm előüi szeles jĺárdáľl.

M€Ei€s|,?Á' ( F,gréb tény' kłirüImény, I,EYEI,EZÉSI CÍN{, amennyiben a fenti adatoktĺí| ďtér, stb.):

APńgakźwéhaz előtti tertilęten évęk óta ĺizemel engedéllyel a téliesítętt vendéglátó terasz.

A kĺĺzterĹilet hasznĺílati díjat havi bontasban, az engedélyezeÍtidősz'akďatt egyenlő rész]etben

szeľetlénk fizettj..

1a,ę,. Ö,ĺ. Ło. "{Ű]& 
JJ.'*{eř' 

^.\^J.nI- ^'ď^*" 
p--l-

Kérjíik. q túltlđłIan jeĺzett mp!l.ěklęteket csatolni, ěsg k ér ele mrłyołłEt atv đny t éIá í r n i s zíves k e.dj é k !.

I

Gazdasági társaságok, egyéni cég, társadalmi es egyéb szeruezetek esetében:
Ketrelĺnező neve : izha|maz Vendéglátó Bt......... blefcn: 0 6 -3 o -g 52o 5 g 0

KrytrM!őiignrlfuśneve:PusztafalviGyőzőtelefr m:(|6-30-q52(tĺg(t

ľ'eb6eg: Budapest (u'ter).Budafoki út
Cf4j'wzék szirn:...07#Ą134?3

_ 2íq, 1Łą6 zBa'lĺszámlasaán,a |I7| Io41
Adószáĺna 22rcgp72-43

j -p: . a:vĺí4 ]'_M'
felefnn'

lakęímę: irv.: ľ'01ysęs.'.'..
Vtállalkozo

Adoszáma:

4
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A kérelmező tudomásu| veszi, hogy
a kérelem benyújüása nem jogosítja fel a közterĺilet hasmźůatára,
a Józseftárosi pnkoľmányzat fulajdonában lévő közterĺiletek használaüĺról és haszrálatłĺnak rendjéról szóIó
18/2013. (Ív. 24.) önkormiĺnyzati rendelet 17. $ (1) bekezdése szerint a közterĺilet hasmá|atáértĹti,teruleĺ
használati diiat kÖteles fizetnl"
ą kś4p'ĺule-tęlkjzÁr.l|gs ą ksľęsksdęlmi tęvé-ksłységęk' vśgdsénęk- f-ę|lśls|slső|. szl\ś 21-9/2989,(B.29.)
Konnányrendelet 12. $ (l) bekezđése alapjrán a rendęlet 5. mellékletéb"" ń.gnutĺ'o'ott teľmékek árusítha-
tók.

A kérelemhez a kéľelmezónek az alábbi melléleteket ke|l csatolnia: (A csatott metlékletet kéľjük X-el jelölni)

1. A ł.Qae{-olgteo folytaqri kíY'{n! teuekenyses Eyakói
- egyéni vállalkozís esetén: vállalkozói igazolványt'
-e
- táľsadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilv

x
oslęľIneloK eseten ostermelol Ęazolván]ŕt.

x- vendéglátó terasz létesítése esetén, az a^. ilzľumeltetni
jelentés köteles kereskedelmi tevékgnység bejelentését igazoló dokumentumot vaw a Mĺiködési Ensedélvt
2. Azigényelt teťriletľe vonatkozó helyszÍnt ábrá"ó ző utcáknak
i:: A váZlaton az igényelt teriiletrek - a sziikséges méretekkel . ltry kell szcręelnie, hogy annak nagyságą
elhelyezkedése eryéľteln-rien megállapítható leryen (TERASZ PÁVILoN EśpľsŃ. ainak szelessegą- 

'

hosszúsága; a terasz, pavilo1 szélének az épület homlokzati falától és ajárda szélétől való távolsága; t_erasz
esetén annak az tlzletnek a be-iáľatátó| való távolság4' amelyilĺůez taľtoziĘ méterben méľve).

x

J. Az elhelyezri kĺvánt építmály, létesílmény, berendezés mtiszaki leÍrását es tuveit;ieras,lrłretnekhez a
helyszín Íotój dt is cs atolni sztilĺséges.
4. Meglévő létesítménpe vonatĺ<ozó ktiztertilet-hasa
mi sÍempontok figyelembevétele miatt - fényképfelvételt kell becsatolni. - - x
5. Epítési engedéIyhez kötött építmény esetében,og,
esetéhen az építtetőtől kapatt meghatalmązdst es a jogszabőIyban előírt esetelrbeň aiágerős építésiłgi ható-
! ógi engedélyt cs atolni szĺilłs éges.
6. Közut igénybevétele esętén - a 2. pontban fogt
foľgalomtechnikai vánajzo\ amely beszerezhető aBKK Közuti Kozlekedesi IgazgatóságKozutkezelési Fö.
osztiĺly, Forgalomtecbnikai osztályán.

Figvelmeztetés:
Á htfuutąIe.atl kito'ltÖ.tt |wę]q|Wo|nwfuv ęs ę ęIőźrt nęttcłtąęk qepląsful 0łI s p.|ltp.' 6 wqtelłú. Włn.ęsł|ą,ór%ź," v+IantntamąIaóleesűlnblyfoa5jaelageilaalerlabaĺy,źjtatkbelemadenie]bfuótdsáłluz!

A közteriilet-hasm:í'latot _ lťrilönČisen - az alábbijopzabĺályok srabáúyozźt<:

Maryaĺoľszág heýi önkormányzaŕairól szó|ó 2o71.évi clJoo(D(. törvény
a Józsefuáľosi fulajdonában lévő kiiźerĺiletek használatáróI és haszná|atának rendjéľłól szn|ó |8Do13.
(IV24.) ('nkormĺĺnyzďi reirdęlęt
Józsefváros Keriileti Építési snlľáýaar:ći, sziló ffir2007.Q{II. t2.) önkormán1zati ĺeĺrdelet
Budapestí VáCIľendezési és Építési (kreb;zltŕi|yzaffil. s7ó|ő 47llgg8.(X. l5.) Főv. Kry. rendelet
A reklámok, rekliímberendezések és cégérek elhelyezésének szabźilyairőt szśtő 55/2013. c,il20.) önkor.
mfuyzati rendelete

NYILATKOZAT
Alulírott az ő|talam benyújtott köztertilet-használati kére|mem elbÍrálásĺĺnak célrjábó| hoalůidrulok személyes adataim
történő kezeléséheą vď1mint abhoa hog1ĺ az így tudomásra jutott szeméIyes 

"aut"ĺ.ut 
aEl-ge'mesteri Hivatal az le-

jáľásban részt vevő szalrüatósági állásfoglalások bekérése végett továbbítsá az illetékes hatosĺlok fele.

Kéľe|nem benyujtásakor a Polgĺírmesteri Hivatal G€zdálkodási tJgyosztá|y ngyntézőjétő| tájékoáatÁst kaptam *
ame|yet ftłdołnisul vette4t . az.eljárás megindításĄakrrapjáról, azĺgyntézśsĺ nauľiaoľbl az ĺigyemre ĺĺanyaoo;og.
szabálý rendelkezésekrő| jogaimról és kötelezettségeimröl, továbbđkotelezettségem e|nulasztásenakj"gkö'eđ.ů
ményeirő| vďamint a hivatali elérhetőségröl.

Kiielentem. hory kérelmem teljesítése esetén a közisazsatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályalró| a
2004. évi cxl-. tt'rvény 2004. évi CXL. törvény 73lA. s (t) bekezdés b) pontja alap;ĺn a fellebbezésĺ jogońrol le-
mondok. TudomlÍsul veszem.hogy ezáltal az ĺlgyemben hozotr hatáľozat annat toaeseiĺor jogerőre emelkedik.

Budapest. 2015. &,Qł.hó ..}9-.. nap.

),0
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AláÍrás-minta

Alulírott ifi. Pusztafalvi Győző (születési név: iÍj. PusztaÍälvi Győző, születési hely és
idő: Budapest, 1978.01.03., lakcím:1i l l Budapest, Budafoki űt32lE.2. em. I., anyja
neve: Fehér Lívia) miĺt az Izha|maz Vendéglátó Betéti Társaság (székhely: 1111
BudapestBudafoki űt3f/E.f.em.1.), tigyvezetője acéget akkéntjegyzem,hogy acég
kézze| vagy géppel előírt, előnyomott, Ya;EY nyomtatott neÝe alá vagy ňlé nevemet
ĺĺnállóan az a|źhbiak szeľint íľom:

.4 _zKr
Alulírott Dr. Juhász M. Péter ügyvéd (címel146 Budapest Cházźr Andľás u.ZlA,
nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarainyilvantartási szĺím:19308)
tantisĺtom, hogy a tenti alińrźĺs mintát itj. Pusztatälvi Gyözo (születési név: iij. Pusztafalvi
Győző, szüIetési hely és idő: Budapest, 1978.01.03., lakcím:1 l 1 1 Budapest, Budafoki út
32/E.2. em. 1. anyjaneve: Fehér Lívia) aki személyazonosságát hatósági igazo|ványáva|
kellőképpen igazo|ta; előttem saját keziĺle g írta a|á.

Nyilatkozom, hogy az a|áitás-minta hitelesít ést avźitozásbejegyzési eljáľás során láttam
ei ellenjegyzéssel. AváIta?ásbejegyzési kéľelęm alapjátképező okiratot én készítettem és
|áttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a
bíľósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. $-ában íľt
feltételeknek.

Budapest, 2015. március 06.

E||Ąegyzem: X\. ĹŃ\}-/Ą t \ i

Đľ. Juháü Nĺ" Féteľ
ügyvéd

1 146 Budapđ; Ch^^ ľ äoo.''u

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



Ügyiratszám : 05- t. 95 1í201 5.
ĺJ gytntéző : Hamrani Sofi ane

ÉnľnsÍľÉs
nýlvríntartásba vett, bej elentéshez kötött

kereskedelmi tevékenység adataiban
bekövetkezett változásró l

Ęrtesítem a hatóságom áltď 442OlfOI3lE szálm alattnýlvantartásba vett ĺzhaknazVendéglátó
Bt' (székJrelye: 1111 Budapest, Budafoki út 32f. nn) 1086 Budapest Baross utca 8.
pinceszint alatti kereskedőt, hogy bejelentése a|apján a korábban maľ nyilvantaľtásba vett
adataiban az alábbi vá|tozást átlĺezettem:

qi "d"t: Az üzemeltető új székhelye: 11lI Budapes! Budafo kiíit32tEII/|.
Töľölt ądat: Aziiz.ęĺnę|tstilkorábbi szekhelye: 8093 Lovasberény, Lujzamajor

Lz adat módosítás dátuma: 2015. áprĺlis 15.

BI]DAPEST ľŐvÁnos vrn.
I(ERÚLET

ĺózsnľvÁnosr
PoLGÁRMESTERI HIVATALÁ.

HÁTosÁGI ÜcyoszrÁr,y

IGAZGATÁSI IRODA

értesítem, ho gy Izha|nlaz Y eĺd'églátó Bt. nýlvantartoĺ
április 15-én hatóságomhoz benyújtott adat vá|tozźs
nýlvantartási számon a kereskedelmi nyilvantartásba

Danada-Rimán Edina
jegyz(3

nevében és megbízásából :

Záradékz
Alulírott Danada-Rimán Edina jeeyző
adataiban a fenti változtst a 2OI5.
bejelentése a\apjtn a 4420l2/2015/E
bevezettem.

Budapest, 2015. május 5.

1<',,,

i<;g;1': h \''

Értesítést kapják:
A kiilĺĺn íven felsorolt szalĺüatóságok és egyéb szerveka2l0/2009 (W.,29) Korm. rend. szerint

B 1082 Budapest Baross u. 63-67. B 459-f700
www.iozsefuaros.hu
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BI]DAPEsT Fivlĺ.nos VItr.
r<nnÜr,Br

Józspľvlłnosr
Por,cÁnutsľpnr Hlva.rłl

Ugyiratszám : 05-1599//3 |2013
Ügyintéző : Tóth Csaba

Tźxgy: Ertesítés

nnľrsÍľÉs
Az ĺ;"z.|etelĺĺ:ő l vezetett nyi lvant artásb a v ételrő l

Nyilvantaľtási száma: 44201212013.

A kereskedő neve: Izha|mazYendéglátó Bt.

A kereskedő székhelye: 8093 Lovasberóny, Lujza majoľ 0169/1 hľsz.
A keľeskedő cégiegyzékszźnrn:07 06 013423

A kereskeđő statisztikai szźtma: 22169l94.56t0-2|2.o7

A kereskedelmi tevékenység címe: 1086 Budapes! Baross u. 8. pinceszint
A kereskedelmi tevékenység foľmája a Kerľv. 3. $ (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott keľeskedelmÍ tevékenység

A kereskedelmi tevékenység j ellege: vendéglátás

KĹi lörr en gedél y a|ap1 źn for ga|mazoťt teľm ékek köre, me gnev ez é s e :

1.1 Meleg-' hideg étel
1.5 Hús.és hentesáru
1.10 Tej' tejtermék (vaj, sajt h'iľó, savanyÍtott tejteľmék stb.)

Külcjn engedélý kítL|Iitő hatóság neve: PMKH Éľdĺ Járásĺ Ilivatal Járási
AuatĚgészs€gngn és Elelmiszer-ellenőrző Hivatala
Kültin engedély száma: PE-06I]2 l30s1-3 120|3

Külön engedély hatźt|ya:2013. november 14.

A keľeskedelmi tevékenység megkezdésének dáttlma: 201,3. novembeľ 14.

B u d ap est, 20|3. novembeľ 25.

H,ą.ľósÁcr ÜcyoszľÁI,y

Icłzc,ł.ľÁsr Inop.ł

/
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 01-i hatźi|yal 1. oldal, összesen:6 olđal

Megjelenítés

Közzététe|i információ megje|enítése: Nem

|zha|maz Vendég|átó Betéti Társaság
(1 1 1 1 Budapest, Budafoki Út 32. E. ép. 2. em, 1 .) Adószám: 22169194.2-

43

Cégkivon at 2016.03.0 1 .-i időá|lapotban

ÁlrnlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 01 06 789299 (Hatá|yos)

Cégforma: Betéti társaság

A|akulás dátuma: 2005.04.25'

Bejegyzés dátuma: 2005.05.04.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 lzha|mazVendéglátó BetétiTársaság

Hatályos: 2005.05.04. -,.'

A cÉG RouDĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 lzhalmazBt.

Hatályos: 2005.05.04. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 í.|íí Budapest. Budafoki út 32. E. ép. 2. em. í.
Vá|tozás időpontja: 201 5.03.06.

Bejegyzés ke|te: 201 5.04.08.

Hatályos: 201 5.03.06. - ...

A TÁRsAsÁcl szenzóoÉs (ALAPszABÁty, AlRpíro orcnłT, LÉTEsíTŐ oxlne1 KELTE

8/1 2005.04.25.

Hatályos: 2005'05.04. - ..,

8/2 2008.04.23.
Bejegyzés kelte: 2008.04.30.

Hatályos: 2008.04.30. - ...

8/3 20't5.03.06.

Bejegyzés keĺte: 201 5.04.08.

Hatályos: 2015.04.08. . ..,

A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(|)

9/16 5610'08 Ettermi, mozgi vendég|átás (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 201 3'02. 1 3.

https ://www. opten.hu/cegtaľ/cegkivonat-nyomt atasl 07 0601 3 423 2016'03.01 ĄQ



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.03. 01-i hatállyal

Hatályos: 2013.02.13, - ...

9/17 4711,o8É|e|miszerje||egĹi boltiVegyeskiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 201 3.02. 1 3.

Hatályos: 201 3.02.1 3. - ...

9/18 4724,08Kenyér-,pékáru-,édesség-kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 201 3.02. 1 3.

Hatályos: 201 3.02.1 3. - ...

9/19 4725'08ltal-kiskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02. 1 3.

Hatályos: 201 3.02.1 3, - ..'

9/20 5630'08 |ta|szolgáltatás

Bejegyzés kelte: 201 3.02.'| 3.

Hatályos: 2013.02.13. - ...

9/21 4721,08Zö|dség,gyÜmö|cskiskereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 3.02.,ĺ 3.

Hatályos: 201 3.02.1 3. - ...

9/22 4729,08 Egyéb é|e|mĺszer-kĺskereskedelem

Bejegyzés ke|te: 201 3.02. 1 3.

Hatályos: 2013.02.13. - ...

11 A cÉG JEGYZETT ľŐxÉ.le

2. oldal, cisszesen: 6 oldal

11/2 tsszesen: 120 000 HUF

Vá|tozás idopontja: 2008,04'23'
Bejegyzés ke|te: 2008.04.30.

Hatályos: 2008.04.23. - ...

í3 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA|

13/3 ifi. Pusztafatvi Gvőző (anz Fehér Livia| * ugyvezető (vezetó tisztségvise |ő) 1111

Budapest. Budafoki út 32. E. ép.2. em. í.
SzÜ|etés ideje: 1 978.01.03.

Adóazonosító je|: 8405442227
A hite|es cégaláírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd álta| el|enjegyzett a|áírás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: 2005.05.04.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03.06.

Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 5.04.08.

Hatályos: 201 5,03.06. -,..

13/4 Pusztafalvi Lĺvia ían: Fehér Livia| * ugyvezet<ĺ (vezető tisztségvise |ő) 1111

Budapest. Bicskei utca 4. 2. em.4.
Szü|etés ideje: 1 972.10.14.

Adóazonosíti je|: 838637 1854
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta
benyÚjtásra kerĹl|t.

A képvise|et módja: oná||ó.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 01-i hatźilya| 3. oldal, összesen: 6 oldal

A jogviszony kezdete: 201 5.03.06.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03.06.

Bejegyzés ke|te: 201 5.04.08.

Hatályos: 2015.03.06. - ...

A cÉG sTATIszTlKA| SáMJELE
20/4 22169194-5610-117-01.

Bejegyzés kelte. 20í 5.04.09'

Hatályos: 201 5.04.09. - ...

A cÉG ADosáMA
21/3 22169194-2-43.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2005.o4.26.
Vá|tozás időpontja: 20,ĺ 5. 04. 08.

Bejegyzés kelte: 201 5.04.08.

Hatályos: 201 5'04.08. - ...

A cÉG PÉNZFoRGALMI J ElzószÁľun

32/1 11711041-29912962-00000000

oTP Budapestir., X|. Karinthy F. út (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 16.; 01 10

041 585)

A szám|a nyitási dátuma: 2005.05.02.

Hatályos: 2005'05.09. - ...

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETósÉGE

45/1 E mail: izhalmazbt@qmail.com
Vá|tozás idopontja: 201 5.03.06.

Bejegyzés ke|te: 20,t 5.04.08.

Hatályos: 201 5,03.06. - .'.

A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁĺtĺłl

49/1 01 06 789299

Vezefue a(z) Fővárosi Torvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte: 201 5.04.08.

Hatályos: 201 5.04.08. -,..

Cégformától függő adatok

í A BETET!TARSASAG BELTAGJA(I)
(06)

1(06y2 ifÍ. Pusztafatvi Gvőző (an= Fehér Livia| *
2.em.1.
SzÜletés ideje: 1 978.01.03.

A tagsági jogviszony kezdete: 2005.05.04.

íííí Budapest. Budafoki út 32. E. ép.

20

21

45

/
łľ,,

2016.03.O| Ą&
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 01-i hatá|Iyal 4. oldal. ĺisszesen: 6 oldal

Vá|tozás időpontja: 201 3.01.08.

Bejegyzés ke|te: 2013.01.1 8.

Hatályos: 201 3.01.08. -'..

2 A BETÉTITÁRsAsÁG KÜLTAGJA(I)
(06)

2(06y5 Pusztafalvi Gvőzőné (an: Naqv EÍzsébet|
Szü|etés ideje: 1 954.04. 1 3.

A tagsági jogviszony kezdete: 2005.05.04.

Vá|tozás időpon$a: 201 3.01.08'

Bejegyzés kelte: 201 3.01..ĺ 8.

Hatályos: 201 3.01.08. - ...

2(06y6 Pusztafatvi Gvőző (an= BamaMarq'lt| * ííí2 Budapest. órmezei út 43.

SzĹiletés ideje: 1951 .12.05,

A tagsági jogviszony kezdete: 2005.05.05.

Vá|tozás időpontja: 201 3.01'08.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.1 8.

Hatályos: 201 3,01.08. - ...

2(06)ft Pusztafatvi Lívia (an= Fehér Livial * 1í 1í Budapest. Bicskei utca 4. 2. em. 4.

SzÜletés ideje: 1 97 2.1 0.1 4.

A tagsági jogvĺszony kezdete: 2008.04.23.
Vá|tozás időpontja: 201 3.01 .08.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.1 8.

Hatályos: 201 3,01,08. - ...

2(06y8 GáspárSándor(an: Mészáros Piroska) * 11íí Budapest. Bicskeiutca 4.2. em.

4.

Szü|etés ideje: .ĺ97,ĺ .02.28.

A tagsági jogviszony kezdete: 2008.04.23,
Vá|tozás időpontja: 201 3.0í.08.
Bejegyzés ke|te: 2013.01.1 8.

Hatályos: 201 3.01.08. - ...

PÉNzÜGYl MoDUL

2014.év 20í3. év 2o12. év 2011. év 20í0. év

* íí12 Budapest. órmezei út 43.

97

Beszámolási 2014.01.01.

időszak
2014.12.31.

eFt

Értékesítés netti 14 413
árbevéteIe

Üzemĺeredmény

Adózás e|őtti

eredmény

2013.01.01.

2013.12.31.

eFt

14 418

-5 369

-5 369

-5 402

2012.01.01.

2012.12.31.

eFt

2739

-3 408

-3 388

-3 394

2011.01.01.

2011.12.31.

eFt

6 214

-1 369

-1 369

-.ĺ 380

20't0.01.01.

20't0.0,ĺ.0.ĺ .

eFt

6 253

-3 217

-3 521

-3 535

-8 019

-7 920

-7 957
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03. 01-i hatá|Iya| 5. oldal. összesen: 6 olda|

Mér|eg szerinti

eredmény

Adózott
eredmény

EszkÖzök
osszesen

Befektetett

eszkozök

ForgleszkozÖk

Pénzeszkozok

Aktív időbe|i

eIhatáro|ások

Saját tőke

Céltartalékok

KoteIezettségek

Rovid |ejáratú

koteIezettségek

Hosszú |ejáratú

kotelezettségek

Passzív idóbeli

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

EIadósodottság

foka O

EIadósodottság

mértéke. Bonitás

o
ÁrbevéteI

arányos
eredmény % O

Likviditási

gyorsráta O

Létszám: 5 fő

-7 957

6 578

4 310

-32230

0

38 808

13 808

25 000

0

5,90

-1,20

-5 402

5 505

4 024

1 470

178

11

-24272

0

29 729

4 729

25 000

48

5,40

-1,22

-3 394

3 093

2672

-,ĺB 870

0

21 963

2063

19 900

.0

7,10

-1,16

-1 380

4764

4 368

-15 476

0

20240

1 340

18 900

0

4,25

-1,31

-3 535

6 310

6'121

-14 096

0

20 406

406

20 000

0

3,23

-1,45

í89

142

0

396

274

0

421

72

0

2268

756

0

-55,21 -37,47 -'123,91 -22,21 -56,53

0,07 0,05 0,20 0,30 0,46

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
cégk<izl<inyben megjelent hivatalos adatokat tartalmazza, más szeruezetek esetén egyéb

forrásbó| származó hivatalos és gyűjtött informáciok láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2016.03.01 13:09
Utolsó fe|do|gozott Cégk<iz|öny megjelenési dátum a: 2016.02.27.

Adatbázis uto|só aktualizálási dátuma: 20.|6.03.0í í3:05
,ĺ

á ,Łr'ru',, łz' ,ł
f/
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.03. 01-i hatá|Iya| 6. oldal, cisszesen: 6 oldal

OPTEN Kft.O

https ://www. opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atas/ 07 0 60 13 423
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KERELEM

a Józsefvárosi Önkormá nyzat tu lajdonába n |évő kozte rü ĺet haszná latához

Kéĺe|mező neve: zENoBlA HUNGARY KFT

Kapcso|attartó: KatóZoltán a6-7g.408.7919eo|tan.kato
Székhelye: 2730 Alber'tirsa Dánosi rjt 34.
Cégjegyzékszám: 13-09-174034

Adószám: 25338638-2-l'3

Jótrďľáľos!. ön&onĺányzat ľoigáĺľtcsiéľi MivoŕłIa
Központi lktató

ĺa- ga
o;z|Ály:
bou:

Tiszte|t Boros Gábor Szabolcs Úr!

A 1082 Budapest Horváth Mihá|y tér 17.19. szám a|atti, egykoriJózseÍvárositeĺefonközpont fe|újítása
során kért kĺjzterii|et fogla|ást, melyet Ł6.7674ĺ2ł15 ügyiratszámú határozatukban hozzájáruttak
módosítanánk.

MódosÍtiĺs:

ł 475m2 j:áłréa2at6. december 3'1.ig
. Zdb parkołóhe|y terü|etét 2016. május 15-ig vennénk igénybe

Ą
l-A l () o 9^.2$ . +J ĺ

Budapest, 2A16;02.f5.

ľ

Kérelmező a|áínása

k"**
?fri$

/4.p.
2z



OPTEN Kft' ) Cégkivorrat 2Ot6.02. 08-i hatállval l. oldal, <isszesen: 5 oldal

MegjelenÍtés

Közzététe|i információ megje|enítése: Nem

Zenobia Hungary Kor|áto|t Fe|e|ősségri Társaság
(2730 Albertirsa, Dánosi út 34.) Adószámi 2513863a]z.ĺ s

Cégkivon at 2016.02.08..i időá||apotban

ÁlľalÁruos ADAToK

Cégjegyzékszám: 'ĺ3 09 174034 (Hatályos)

cégforma: Kor|áto|t fe|e|ősségÜ társaság

A|akulás dátuma: 201 5.02'02.

Bejegyzés dátuma: 201 5.02.06.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 Zenobĺa Hungary Kor|átolt Felelősségű Társaság
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06' - .'.

A cÉG Rövloĺrerr ELNEVEZÉsE

3/1 Zenobia Hungary Kft.

Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06. - '..

A cÉG IDEGEN NYELVÚ ELNEVEzÉsEfl)

4/1 Zenobĺa Hungary Limited Liabiliý Company;Zenobia Hungary Ltd.
Bejegyzés ke|te: 20í 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/1 2730 Albeńirsa. Dánosi út 34.
Bejegyzés kelte: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02,06. - ..,

A TÁRsAsÁG| szERzóDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPĺTÓ oK|RAT, ÉľesĺrŐ oKlRAT) KELTE
8/1 2015.02.02.

Bejegyzés ke|te: 201 5.02'06.

Hatályos: 2015.02.06. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉol xons1l)

9/1 6820'08 Saját tul|ajdonri, bére|t ingat|an bérbcadása, ĺ.lzeme|tetése (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 5.02.06'

Hatályos: 2015.02.06. - ... /,?r.
2016.02.08.13https ://www.opten'hďcegtar/cegkivonat-nyomtatas/ĺ 3 09 l 7 403 4



OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2łJI6.02. 08-i hatállval

9n

55 1 0.08 Szá||odai szo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

5520.08 Üoulesi, egyéb átmeneti szálláshe|y-szo|gá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20í 5.02.06'

Hatályos: 2015.02.06. - ...

5590'08 Egyéb szá||áshe|y-szolgá|tatás
Bejegyzés ke|te: 20 1 5. 02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - .'.

5610'08 Éttermi, mozgó vendég|átás
Bejegyzés ke|te: 201 5. 02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

5621.08 Rendezvényi étkeztetés
Bejegyzés kelte: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

5629'08 Egyéb vendég|átás
Bejegyzés ke|te: 20í 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - .'.

5630'08 |ta|szo|gá|tatás

Bejegyzés kelte: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. -''.
68.ĺ0'08 Saját tu|ajdonú ĺngatlan adásvétele
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

6831'08 lngat|anügynöki tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 5'02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

6832.08 | ngat|ankeze|és
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06'

Hatályos: 201 5.02.06, - ...

791 1,08 Utazáskozvetítés
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5'02.06. - ...

7 912, 08 Utazásszervezés
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06'

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

7990'08 Egyéb fog|alás
Bejegyzés kelte: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ..,

9609,08 M. n. s. egyéb személyi szo|gá|tatás
Bejegyzés kelte: 201 5.02'06.

Hatályos: 201 5.02'06. - ..'

9/10

9/11

9/12

9/13

9/14

9/15

f . o|đal, cisszesen: 5 oldal

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/8

9/9

/ł'
AMufr/

//

ô l,/-4
2016.02.08.
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20t6.02. 08-i hatállval 3. oldal, összesen: 5 oldal

A cÉG JEGYZETT róxÉĺe
11/1 tsszesen:300 000 000 HUF

Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/1 Yousseŕ Iakla (an: Souad Takla) * ugyvezetó (vezeto tisztségvise|ő) KÜ|fo|di cím:
ET Kairo Safia Zaghloulstreet 20.
Szü|etés ideje: 1 961.12.09.
Adóazonosító jel; 83467 53942
Kézbesítési megbízott cége: Harron Üqwédi lroda 1061 Budapest, Dalszínház utca
10.2. em. 1.

A hite|es cégaláírásĺ nyi|atkozat vagy az ügyvéd álta| el|enjegyzett aláírás-minta
benyújtásra kerü|t.

A képvisclct módja: oná||ó.

A jogviszony kezdete: Z0,l 5.02.02.
Bejegyzés kelte: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02'06, -'..

20 A cÉG sTATlszTlKAtSZÁMJELE

20/1 25138638-6820-í13-13.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 201 5.02.06. - ...

2í A cÉG ADóSáMA
21/1 25138638-2-13.

HU251 38638.

Adószám státusza: érvényes adlszám
Státusz kezdete: 201 5.02.04.
Bejegyzés ke|te: 20 1 5. 02.06.

Hatályos: 2015.02.06. - '..

32 A cÉG PÉNZFoRGALM! JELzőszÁrĺe
32/1 12010611_01495121_OOIoOOOO

Raiffeisen Bank Zrt. Bp. Vl. ker. Fĺók (1061 Budapest, Andrássy Út 1.; 01 10 o41o42)
A szám|a nyitási dátuma: 2015.o2'o9.
Bejegyzés kelte: 201 5.02. 1 6.

Hatályos: 201 5.02.1 6. - ..

342 12010611_01495121-OO2oOOO7

Raiffeisen Bank Zrt. Bp. V|. ker. Fiók (1061 Budapest, Andrássy út ,ĺ.; 01 10 o41o42)
A számla nyitási dátuma: 2015.o2.o9.
Bejegyzés kelte: 201 5.02. 1 6.

Hatályos: 201 5.02.1 6. -,,.

32/3 12010611-01495121_OO3oOOO4

Raiffeisen Bank Zrt. Bp. V|. ker. Fiók (1061 Budapest, Andrássy r1t 1.; 01 10 o41o42)
A számla nyitási dátuma: 2015.02.09.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02. 16.

11

13

/łÄ"
'-,' 7 ,/

7",'

^ 
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.02. 08-i hatállval 4. oldal, összesen: 5 oldal

Hatályos: 2015.02.16, - .,.

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETŐsÉGE

45/1 E mail: vousseftakla@vahoo.fr
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06. - ...

A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁrrĺłl
49/1 1309 174034

Vezetve a(z) Budapest KÖrnyéki Torvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06. - ...

Cégformátó! fi.iggő adatok

1 A TÁRSASAG TAGJAINAKADATA!
(0e)

1(09y1 Yousseŕ lakla (an: Souad Takla) * ruroui cím; ET Kairo SaÍia Zaghlou| street 20.
Szü|etés ideje: 1 961.12.o9.
Kézbesítési megbízott cége: Harron Üqwédi troda 1061 Budapest, Da|szính áz utca
10.2.em.,ĺ.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o1 5.o2.o2.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06. - ...

1(09y2 Celĺne Iakla (an: Glaudine Pierette Brehauxl * xuroui cím: ET Kairo Safia
Zaghloul street 20.
Születés ideje: 1 992. 07'1 1'

Kézbesítési megbízott cége: Harron Ügwédi troda 1061 Budapest, Da|szính ázutca
10.2. em. 1.

A tagsági jogviszony kezdete: 2o15'o2'o2.
Bejegyzés kelte: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06. - ...

1(09y3 * rulroloicím: ET Kairó Safia
Zaghloul street 20.
SzÜletés ideje: 1 996. 04.16.
Kézbesítési megbízott cége: Harron Üqwédi lroda 1061 Budapest, Da|szính ázutca
10.2. em.1.
A tagsági jogviszony kezdete: 2015.o2.o2.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.06.

Hatályos: 2015.02.06. . .',

97 PÉNZÜGY| MoDUL

Létszám: 1fó
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,i OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.02. 08-i hatállyat 5. oldal, összesen: 5 oldal

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszerébő| származnak, ame|y cégek esetén a
Cégközl<inyben megjelent hivatalos adatokat tartatmazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbol szärmaző hivatalos és gyíijtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í6.02.08 10=42

Utolsó feldolgozott Gégköz!öny megjelenési dátuma: 201 6.02.05.
Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2016.o2.08 í0:35

/
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/..'.

2016.02.08 LY

OPTEN Kft.O
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ALłłĺ&Ás:l\ĺINŤA
SPE(głME}ÝoFs|oNÁľune

'Z,enoblallun,gar.y KorláÍolt F€|el6ssegÍ Társa.tág

+, zen9bia 'Hr9l8aľJ.l(oľiáto|t Fe|elősségli TÍr'seśńg . ľ'övíditett neve; Zéĺobir: Hulicary Kff. .cegéńék jög1zége akként' 
'töľÍénik, 

h-ogý a rĺľ1.słg ł'ezJ ;iil uôp"i1.ĺlmĺ.iíňľ'ň;;
l]liTj:':ójt..Ę,ľľe: a|á ĺ. Tá'rsaság-]ugyveze1öją-yoüss€ľ ľ".lü".i'íäl' név:' Youssef, Takla;,szq|ęĺętt hely śs idö; DBmaścus {!{1ia2 t96ĺ.12.09., anyja neve: Sduad Takla,á|lanđó |aióhďy;;
I1ľ':-'-o-,-j'T'l11g11",."11tľ.*1=,x"i'o, ngyipto*, 'ó|lrmpolgáľsáLga: :fľancĺa} ; 

";-ó. 
*ililil:

Buntavat] megrgýśzÔ módon Ünál|óan Íl.'ia a|á.
For rhe procu5|1o1$ze1otia]lllln91I"1 i'1riteo 'ĺ,.ĺagĺ11y company . atuľel,iur.4 'ĺamę Zenobia:Hrmgaĺyľin. J łoussel'.7éMa (ńon'". at !ĺ1\ Youpsef 'Iť.1i plt* and date-9f bĺĺtrl:Damaqcus ffiaj091l2il96l;-móther',s:ngme; Souad:Takla', addľessj Ýiii..ió:. ilfďächill street - Cafo, Egypt,
oitizeĺl.ship: Freĺch) as.the.nunąging diĺłctor oithe Company shall iĺdepenä"niú i.iiĺj" -ilniňl"]í 

''íJnÍITiđÝritt€n' Bpeffiĺtten' printed oľ preprinte! offlcíal name of, łlę'co-pany conospđd.ing to thisopecimonofsignąulľę......'.',.'.,]
. :...,t a:. .:' ai'.., . l

Büdĺpegt' 20ts;.féb!'''uái'0Z.
Buĺ}łpusq łill of ľé''uiiráľy' 2{' 15. ,t

;:'1.:':'.. .-.:'!.'' ' ]'.'.:: '''..l;; j '': '.$.bľíšĺbfTr.ktá. 
].

(złnobiaEunsa1l.Ko1lá:oľ.ręh'Ú.sĘésj'Táľsas{g)

' 
ügyvezttö'/.managłĘdiręcĺoĺ]

Ałutírott ĐÍ. Harron{.üiide ügyvfr (Haĺron Úgyvédí lľoda' Ił-t061 Budapest, Dalszĺnhri.q Btoa t0. lI.ĺ.,
|'uaane;u-..lJ.gľvidi ,sTń: i6478) tanrsítoľn, hogyr a feĺrti aláírás-ĺniĺtát Youssęf Tákla' (śztil. 

'1év;Yousseľ Tak|ai' szulctésĺ hely és idö: Damascus (Szĺria) ł96l'lż,09., anyia neÝe: Souađ Takia. állaĺdó
iľ'ľ':''::. n'ill 

.'10 .;*'':|t-psĺlť.*ľ.Ý! - '[1ľo' rqľintom, äilampolgáĺ'siga: .fr.u*ią), uki
seęmęlyazo'nossigät.a l2ĐC10624 számů útlevé|lel kě|ĺóképen igazolta, e|otteĺn saiĺt kcźuieg lna'ate.

NyilątJco4om, hog.v az aláíráś:ĺninB hĺtđxítést a. be;egyzési e|jánis során láBaÍn el ę|lenies,ĺzéssel; Ezęn
9ltäls* el|eéjegyze.tt aláírás:mÍnfą.a 'bęjegyąéśi kérelem mellékletét képęzi. A' beięs.vzesř.täi'e1"nl alaoiát
ktpÉŽr 

Jprśasńgi sze1złíđé5ť;fp képäteĺľem'ós'lóttom el cUenjcffisset"Így aĺilęn'áÍaĺľĺs.lnĺĺra ńepľei*i
a cĆgniilváĺtosdá$rót a birósá- céeeljánĹsro! és a végelszántolásról suó!ó]2ooo''ĺvt v. to'uelły 9.. $:äban
iľr ťťlt6Íęl6knŕ'k: ''

Elcnję-vżem/

l attoľney at'|ár:ľ

[.aĺJ/.o'ffice
tl.i.'l0.Iý1

ĺl:ť.ľruiffiľ.:ĺ''Jl.ľľ.i#;#jäľffiffi

. Az oĺirď91'5zďk9vs{é &. Harron Tünde i'ig.vi'oĺt.
dl|vn up.bJ]'dř;.Tĺi'iĺđs'Hrľroĺ.łiłotney it |ĺ*

H|řrcn U€ľĽłdi,|ro.ilĺ'ť ŕ|ąrlqh,|"aw oflicc'
(BqdppeŚtlÜcý:'ćdlt(r'"ĺ.ĺ'l Budapgst naĺ Associtaion 2733)

.Te|.:{+3qt)J54.ls.rl,ĺ+lct'):ll.í.1zĺti+sc1'1 rsł-:zĺł..ľu*'(*ró-i).354-r3rl .''.
Ban|*ĺgcsótĺl l Íiank connccticĺľ'1ainĹĺsm'i}ant.żĺr', iuáľ'" ľrusa iiđioäii-łt.o; ?;ó81óôrô óooł, e.Fĺĺíĺl tlí-ilsłs! .lnitrnet: ĺiltn;/fuwg.hanQn.ti.u
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Minerva Téřinfoľľnatikai Rendszer
Budapnst Főváľos V||l' hęľňlst JózgefuÉľ'ir!ĺ onft gľłnánylata

l.oiĺĺal" isszesen: l oldaĺ

A sŕí9ĺ tiĺ*oriäÉiÉĘi'' ÍÉsde ffifliDą hí]alaĺos ďi.řä€ěó mm htn#Er Łt KÄ?üł z.đtai äŕa!ádatď í€|ľtM,áiásáJd
g€Ejéły šEt:

EuiapesĹ 20.{5 június 23

hĺtp:i,,minub'i0l iĺninęn,a'.bp8kerĄ axplor' ajaĺpl ot.php f415.06.?3.
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Nyonrtatrĺs

Minerva Téľĺnformatikai Rendszeľ
Budapest Főváros V||l. keľĺiĺet Józsefvárosi onkoľmányzata

l. olda]' összesen: l olĺlal

Méretarány:100

,,r,1 !.'-'t .'.
;..:i.
!ł.

ÉÍgescy*m

Budapesĺ 20j5 ĺúnius 23

hę:;7ĺninubi0 l,/milrcn'a',bp8kerŁ!axploťaj axplot"pbp

,, -l *-,.--- :lt- " 
---',. 

,'

|*r 1l'.'i;:.ĺi',..'\: '-*.. ..,..'-'--;.,í'l .::. . j''. .;
Ä l*tep Ełeĺ(oztał''t"gÚ' ńá$ĺaE gr'Jŕýt h'v*Js e'ádsba* n*á$áh 

'ďi 
tíěš.ühaäE'Ú ď€pao"b& ĺermlá{ásärá

20ĺ5.06.23.

/
,."-rl;-.; 'ł,Í,,."3



MinervaTérinfoľmatikaĺ Rendszeľ ;' . a' .

Budapest Főváros V||ĺ' kerii|et Józsefuärosi on kormányzata

1. oldal, ösŚzesen: 1 oidal

Ä9ĺĺáp'áj&oaaÉŕlego.ŕ..żsalasf,Yit'siBaŕ|ose!łäsbemhaáÍul!íe{1Késáiitaä&łdła'apadabkleĐe'äsäŕ!
:ÍĘgdéły szuE;

BudapesŁ 2ct5 iiniÜs 23

htĺp:l/minubi 0 1 /nrineĺv a.&p8keĺiajaxploťajaxplot.pltp 201l,06.23.

.l ,l



Budapest Fóváŕos vll|. keniĺet Jófsefvárosĺ Po|gáffiesteři HiYaía|
Gadälkodasĺ tjgyosziáty
í082 Budapest
Baross utca 63€7.

Kćťjżł' ą

tläpig

.'(ücĄ tér)..,...'.,,..szánl előĺi: .iĺáĺdĺĺl. vag!- ........ .. .....-....

illęie$,zěs ( Ep,'ób tón-v' köľiilmén1i LEIIŁI.EZĚSI CL\]l, anlernýbeu a ťeuti adatolttó| eltéľ, stb):

Kéĺjiik a tútĺlĺda{an jetzett
a Iĺ é r e ĺ e Íft il)! o tłt t uł v ú n 1i ĺ

,ft e I I é lĺ I et e k e t e s ą t o l łt i, d.ĺ
a I á í rn i s ziýes keeĺj ć k !

/ď,ĺr
"b4



-z-
.Ą kéľelmezłĺ Íudoĺnásłrl veszi' hogy

- a kéreĺem benvúltäsa nemjogosĺija fel a közteľtile{ hasZ-nálaĺáre.

- a" Józseľväosí ť)nkormányzat tutajdonában }évô kdztcrijlśĺek haszlálatáľóI śs hasuíálaÍának renijśr<ĺi szoĺó
JE,,2$ĺ3. (IV.2.ĺ.) łinkom]ányzati ĺendelet l7' $ (l) bekozdesť szerinĺ e kdzterĺitet használäĺáŁ.rl közterüiel.
hasz.nälaĺĺ djja{ kölcles fi zeĺni'

- ä kÜfrĽľuletĺ:'tt k!áľóIag ä keľąskede}mĺ 1eľél(etl!,.ségek végfÁśéilek feltéteteiťöl Šzôló Jl0ift]0ý.(ľX'Ź}'}
Kormány-ľendelet' l2. Š (I) bekez-ĺióse a|apján a ren<lelet 5. mellÉklerében megha-riĺrozoĺ terméĺĺek árusítha-
ICrX.

Á kóľelenthez a kérelmezŕinek sz alábbi mcllŕleteket kell csatoInia: (A esaĺolt me|lékleteÍ kérjĺik X-eI jelłrlnĺ)

i vállalkozás eseten: vállaikozói
esetén: 30

. Íĺirsadalĺti és sźł:řvezetek eseťében: a

teľasz letesítése esętén' az az7 kívánó keĺeskede|ľniivendéglátó egisÉg
köteles keĺeskedelmi a Miikildési

2. Az lgćilyelt 1erĺlleĺre vonatkozó vázJaÍoL anlelyen v*ľepelnie kell a környezii utcäknak
ĺs, Ä vázlaton az igényeli terĺiletnek - a sztlkséges nréretekke! - r!g1,.keli szerepelnie, hogy annak nagysága.
elhe!'veżftdése egyér1e!,rnűen megállapíĺható legyen (-I'ERASZ, PAVIl',oN ESETEN: annak sz.dlessége.
ltossztisága; a terasą pal'iĺon sz.É|ćnek az éptl'leĺ homlokzati falátr5i és a jáľda szelétól vaĺó távolsága; ĺeľasz
eseĺén annak az üzieinek ír bśiáratá.ól vaĺó ĺ2 rnéterben mérve
3. Az elhe|;-ezni kivánt épitméĺy. !étesitnúny, beĺendezés mťiszaki le és teryeit

ił i.s csłĺolni

6. Köztit igény.bevétele eseÍén - ł 2' pontban foglalt helyszilľajzontíll - a vonatkozo hel1'színt
forgaloĺntechnikaiváa-ajzot, a]Bely beszereźletii a BK'K Közťltí KözlekcđćŚí l.sazgatóság Kôzútkezclésř Fó-

ř'i91:eIfi}cztetós:
Á hiĹźÍrltalan,đ krÍöltöĺi l:,!ľe!łnyoĺttlslvdĺl7 és e előírĺ netléHeteJł aaĺolas(lll t.tii, a połt!ĺ;s & ł'yy^é,łĺelníł he$,lneýatarc:as, ra-
łalniĺł a nęlani létełĺményfĺltója elmgełlhelellen a haniłjĺoa kéł.elem érdeni elbíľóląsához!

.Á ktiztoĺĹiletłasz:lálabł - ktilönösen - az alábbi-iogsľ.abályok szab!ńyozzźk:,

- Magyaroľszźg helyi rinkormánvzatairol szó|T 201ĺ. évi cĹ)Č{xlx Írn,€n.v
_ a Józscfi,l.lľosi onkoľnrĺíĺyzat ĺuĺajdon,ibaĺ !évó köaerir]etek hasznžúaĺźrłi| és haszlálaÉnak rendjériil w.ihi t82013'

(V.24.) i5niiormĺln1zaĚi rendeiet
_ Jĺlz.seflrám.s Kełiileti Épi6si subált,zatĺól szńití 6ó.ł007.(Xll.i1'} önkon:lłĺľr;.zati rendelet
* Bu<lapxi Városrcndezesi es Epítesi Keľetwakiiy,zatľr5l szóió 47ll998'{X. l5.) Fôr.' Kgy. ľeudeiet
_ Á rekli{mok ĺeklámbeľendezés*k és cégśĺek elhelyezćsének.szabályairol szĺiĺó 5.520I3. (XĺI.?0.) ölrtor-

rnán.r,zati renĺjęlete

N1. I LÁTKozÁT
AIušíĺoti, az- álĺalanl benyújtott közicrĹllet.használali kére!mem elbiÍŹi!ásának cě|iábó| hoaditinłhk személyes adataim
történö kezeléséhcą valanti.nt ahhoą tiogy az ígr- tudonlásľa jutott szemá'iyes aĺJataimat a Polgármesteri Hivatal az le.
jáasban résa vevő szaĺ<haióságí állásfoglalrísok lrekeľése v"égeĺtiovábbítsa az illeĺékes hatóságok ftlé'

Kérelmem benyŕrjtäsakoľ a Polgärmesteri Hivaťal Gazdátko655i !:gyoszĺály iigyinĺóuöjétől tájékoŕtatásÍ kapĺanr -
anle|'-et tuđołn&srd ýelreft - äz eljářás megindĺtĺisának napjĹiľć!, az ĺigyintézesi hatíŁicôről, az |igvgry11ę iľan1.adó jog.
szabäIyi řendělkezéseköl. jogaimrôĺ és köteĺez.ettségein:ľői, továbbä köielezeĺtségem elIltulasaásának 'jogköveĺkez-
mén-'.--einíl' rła lanl iIrt a hívatalí o lćrhetősé grĺi l.

Kiielenńem^ hogy kéľelmenl teliesi{óse eseten a hÔzigaz-ga:ási
2Üi}4. évi cxl',. tôrvén},.200ĺł. évi CXL. ton,éry. ?3,'A. $ (l1
mondok' Taďomłisul veszetłł. |-:ogľ eáĺta.ł az üg.ve*lbel hozĺ:tt

BuĺIłpesÍ,20lé' évié; tró ...Í*... nap.

hatiságÍ 
'jljárás 

és szoĺgáitatĺĺis általános szabályairĺil a
bekezđěs b) pontja alapjfu a tbtlebbezćsi jogonrról le.

.//

ť-/ ?'" ,.
'/' ,/!,. n

ĐJ

4. lv{eglćvö ĺćłesítnrěnyre vonad(ozó kozieľlilet-hasfnálaĺi hozzájáľulás nleg|:t.iítása esetélt - váľoskÉpvédei.

5. Epitési cngetłćij,hez kłĺł;iĺ ćpílłnény esetćbgn \<r*, épíÍési
esełében a: épíireiť;ről küJjolĺ nteghutaĺmuzĺisl és ujogs:abeib,ban ekjírt eselekben ajogerős építésti5yi halłi.
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A }ićľelmező tudonrĺisuI ťrszi' hogy
'. zr kérelem benyú.it.isa Íern.icgosĺĺja 1'e1 a közierĎlei használatára.

- a Jc?*sęĺvaÍosi Önkolmąĺ"".u.at lulajdonában lévó közjerĺilite:i hasznáiatáľó! és hąsarálaĺáłak ĺendjoľó1 szúlli
i{|'20ij. (}v.24.) ômkormány.z*ĺi rende|eĺ 17. Ś {!i bckezdése szerint a közterill{-.t haseąálatáátĺ kÜzterĺ:'iei-
haszná]atí düai kőteles ijzcirli'

- a közteľill91en kizirólag a keľeskedelĺni tevékenységek végz.ésének lě|Íételeiĺőĺ sz-óió 2i0'.ź009.(Ix.29.)
Kormá*yľendelr.t I2. $ (I) bekezdése alapján a rendeĺet 5, mellékletében nleghatároz.oti termśkek áľusiĺha-
tók.

Jł' kére|emhcz a kćrsltllezónek sz aláĐbi meIléIeteket kell csaÍolnial (A csatoIt mellék|eÍet kúľjĺik X-cl jelłilni)

ĺlrásolaýjt
zás esetÉn: váIlalkozoi

esetén: j0 aláiĺiísi ciln
van tarĺásba.v-ételiikę!

. ősĺeĺrrelók esetén ósĺermelői
te!'as7 esetén' az azt eg1,sśg ěrvényes be

käteles ie\ rz.oló dokumenĺunlot vagv a Működési
2. Az igényeit teľiiietre vonaikozo Ilelyszínt ábľ.{foló vázlatĺlĺ' ame|ven szerepelnie kell a k{lrnyez.ő utcáknak

i is. Á vázlaton zu ĺgén:.elt teniletrlek . a szĺikséges .rnéretekkel . úgy' ke|ĺ szerepelnie. hogi annak nag1..sága,

eihelyezkedése egJćĺciInüen megallfipíthä1ó le-e.ven (,IiERASZ, PAvtt'Os Bs}11'!!N: annak szélessége,
hosszúsága; ír teľász' paviion szélének az épĹileĺ hom]okzati falától és ajźĺIda ŚfÉlétŕil va!ó iávolsága: terasz
esetén anna}š az üzletnek o bei
3' Az- elhelyezni kívánt épĺtniény. lé1esítmény.

Ís csaía!ni
i {' ir,ĺegtévő létesilméĐyľe vonaĺkorc kÖzterüĺet-Ilasználati hozzájáĺtĺ!ás nleg4ĺtása esetén

i ĺni szclnponlok Íigye|einbevételc miatl - ĺěnyképfelYé1elt kelĺ becsaiolni.
5. Epítěsi engcdéIyhez kłjtölĺ építmć'tł"v eseĺĺłbellvaęy épíiási nunkłźlaÍol;k.zl Ůss:c!řiq9ŕj kaÍteriiier
eseráben a: ćpiĺĺetőtől kapo|i meghan!lna:ĺźsĺ és ajog.sztlhćlyban eĺöh.l ese,łekĺsen ajogerős építćsÍig:i ható.

csalolni s:üksé
6. Ki'ztlt igénybevéÍele lľ1r'szĺĺra;zon iĺ| Ę vonailää hellüini
tbrgalomt'eclrrrikai vázÍaj7ĐI" amely beszeľeźtetó a BKK Közuti Közlekedési lgazgatóság KÖzútkezelési Fő. j

. Foľca|onteclmj'kei

Figl,elmcztetós:
A hiám'talanul ki|ölrĐf kérĺelną.l'olntałáľłv ćs ĺe előÍľĺ ĺtl:liłi]detek ĺsĺ:alĺisritę til, a polĺłls ós eg,a
lcłnint ĺz n:egl,ltő láesínnóm'Jonja eiengedhetetĺen a baryłijton ixbeltn iłdellĺĺ elbń1iIdsihř!

A közĺerĺileĺhaszĺlilatoĺ - ktiĺiinöśie|l _ az älábbijo5vabalyok szrbál.voz:Äk:.

- MagyamľvĄ helyi iĺnkomlátyzĺairól szóló 301 l, évi CLXXXIX' tiln'ćny
_ a Józ^\eĺ!á'Üsi Ônkormanyzat nrląidtl:uiban lgvö ki'zleľĺlletek hasanátatĺĺrot és haszlálataĺok rendjéről szó!ĺí |82Ü13'

(Y.24.) iinkoĺmĺirt1.ztti rendelet

- Józ.se&ĺÄros Keíi1etĺ Flpíiśsi Szalxiiyzatáról v::ló 66ż007'txl.l2.) öĺĺ<ormáĺ1,'zati ľunt1elet

- Budapest! Vämsľendezesi es Ěpĺrésĺ Kere:wabĺiLl1zaroi szoló 4?,'i 99E.Q{.l5.) Fóv. K5.' rendelet

- r\ ľeklámok' rek]ámbeľendezése1ĺ és cégéľek elhe,|yezésének szabál1'airol sz-óló 55i2013. (XII.20') iiĺkoľ.
nrĺiĺlyzati rendelc'te

n.Y|,LAT.K'ÜZAT
AlulírotŁ az źńta|am ł:enytijtott kö7;erĹi|et.hasznáiaĺi kére']rrem elbírá!ásáaak céŁjäból llozĺtźiórulok szemé!1.'es adaĺaim
történő kez-elésé]tez" va}amint ahhoz" hagy az ígl tudonlásľa jutott személyes adaÍairrrat a Polgármesteĺl ř{ivata! az le.
jáľ;isban ĺésa vevő szakhatoságí álirásfogialások bekérése végetĺ továbbí".sa af ĺlletekes hatóságok ťelé.

Kéľeimel.:r berryújĺásakoľ a Polgiärmesteri l.livatat Cazdálko<iásĺ Ügy-osztály. ügínĺézĺijćĺöl íájékcztarást kapÍam _

ał\e,yet tilďo,n&ýłI vełterfl - az e|jżiěs megĺrlditäsának napjfuóI' az íigy.ĺnrózési hatáľidóľdl, az ĺig!'emre inłĺyadó jog.
szabáiyi ĺendeĺkezéselrol. jogaimľil és kőtelezeĺtségełwol. tor.ábbá köĺelezŁtsggem elmuĺasz{ásä::ak jogłiör€ĺkęz.
arén!ęiröl, ťalaĺrrint a hivatalÍ elérhetóségől.

Kiielenteln' ho55i kéľeĺnrem teljesitése esętén a közigazgatási ha1ósági eljáľas és szolgá!ĺatas áĺtalános szabál.vairĺll a
2004' évi (:XI,. tön€ny 20c4' évi CXL,. röĺvÉ.:ly 73lÁ. s (1) bekezdés b) pontĺa alapjón a fellebbezesi jogornĺól ie.

Budapcst, 2016. éľ#. hó ..ĺ'Ł-' *ap.

/
Ĺ,/.i, ./

.1"//,"\ v
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Pintéľ Vanda

Feladő:
Küldve:
címzett:
Máso|atot |op:
Tárgy:

ł(edves Vanda!

Az a|ábbiakban kÜ|drlm a szakterĺilet vá|aseát;

techno|Ógiai|ag max 220 bar nyomásra ( min. 50, át|agban 170 bar .on haszná|juk) és B0 fokos víz és max 150 fokos góz képzésre a|kalmasak, ĺ||etve a lnosĺíseáĺ ].5 -
65 hegyesszłig kdzcitti vízpermet kijuttatására a|ka|mas.

''a f.oĺyadék'.: víz

..vegyszer.': 
nem a gózboroWáva| juttatjuk a fel |etre

Magára a tesztľe mé9 várom az idópontok kijelti|esét a várhatÓ idójárás fÜggvényében.

Amenny|ben bevá|ik, magát a megva|ÓsÍtást maJd egy szponzorácĺős szerzódésse| ke||ene rendezn nk.

[jdvĺĺzIette|:
Gergó

Baŕáth Gerge|y
ĺ)ĺł íőmuĺka|áF

KoMMuN|KÁc|ls, PR És TÁRsĄsi\G| K^PcsoLAToK FÖoszTÁtY

FoVÁRos| KozTERÜLET.FENNTARTÓ
ZÁRTKÖRĹ|EN M0KtDl NoNpRoFlT RÉszVÉNYTÁRsAsÁG
BUDAPEST| VÁRosIGAzGATlsAG HoLDlNG ZRT.

c|M|,1o01 BUdaDěst. Alíőldi ute 7'
ĺ'F; .!439 

t]udappst' Pf. 637
'ľEL: ł96 I 459 6726
tAx: ł3t) 1 210 0572
MoB|t': ł.36 30 562 7s37

I

Baráth Gerge|y < BarathG@fkí.|ru>
20]'6, február 8, 8:40
Pintér Vanda
Veľmes Laura
Vá: RE: Inveĺz grafika - nagy nyomásri tisztĺtássa|

\\:ť\\1.
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j1'I'ÁÍRÁs I cÍĺĺpÉrnoĺ:vt.

Alulíroft I]án Tełđóľa (anyja neve: Szrlágyi Jolán) 1025 Buđapest iI. keľĺĺlet, YöĺösÍorcay
Lejtő 3. szám alatĺi lakos, mint a BFTK Budapesŕi řeszfÍv.ál.és Turisztikai Központ
h{onpľoÍit Koľlĺíŕolt felelősségű Társaság (t052 Buđapesĺ V. keľiilet Vlároshż utca 9:1t.)
ügrvezetője a ceget atĺtfut jŁgy?r;m, hogy a Társaság előírt, előnyomott, illeÍóleg nyomtatot1
cégneve aiá;ftllé ĺevemet az aJžbbiak szerint önáI|óan íľom:.

/
I(__

\--\-=-__*3_/

dĹ Bdogh 7śigEoníl
kózjęgzś

l!96 tsudapśt
ľuyadĺ ÜÍB 69.

Te|ofoĺ: 281.2500, 28Ż.3é82
Fs:35&1539

TANtTsÍTvÁľy
Ügľsaim ; Ĺ10 48 ĺÍI1 $2 nu 5,

AiulÍrott dr. Balogh Zsigmond, buclapesti közjegyző ta::risítom" hogy Báĺ Teođríra (szüJeteft:
Buĺi:apest XXI' korĹilet 1952. jriníus l0'. anyja neve: SálĘyi ĺo1an) 1025 Bułapest II'
k"*!"]' Vöľösŕ'orooy l€jió 3' sz.áľn alatti lakos. magyar állampotgĺíĺ, aki személyazonosságát
a 4ĺ 3018I(A számú személyazonosító igazolványával, lakcíĺnét a 575870TL szjmli 1akcímet

1sazc19 
hatósági igazotvfuyávď igała7ta, a fenÍi aláírási cíĺnpéldrányt elöttem saját kezűteg

íľta a1á.*_--- ;---.--*.---_-
Budapesten" 2015. (kettőezer.tizenötödik) év ápľilis
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Gadálkodásiugyosáály i ."'. .''! ;,1082 Budaoôst i ]t1i :; lł l

L t io- ľiiijŁ:1u .

a Józsefváľosi {)nkoľmányzat tülajdonábän lp*d-illlłiztcruĺanĺešziiätatáhozKź|jŔk a nył,n;ą|váÍJ:l l,ltłr'rirłlóei. n1,ol'íąÍor! htí|i1,.:! !łi.ôlrctiI

l:ĺł j"i

Megjeg1a!5; ŕ.ętĺti adatok ł.iiz!és? a kôjteľiilet-iiilsináigti kiľehł;eI elbll'iÍilłtihoz, y(,lą|ilint a kö:leniĺlt-haŠziltilüti ho:zrÍiťź-
ľulťlshtłt.;bgialta| eĺienőnéséiltz s,zük.c<Ęesek Ár ůdatbkaÍ ą Polpłźľmcsteľi Hĺvałai Gnzlálkodris!' illete Kłi:terĺi!erfeltłg.eiieti
Ligyos:uilya lczelik e ĺn'ünł<ir'iał łźnłtłłĺelkzési jag|ó!é* u infmxbió^rłtrdłlĘ|ĺjl ętló ilr t. á,i CXir. !i,1,úł,üiüPjćn'
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A' kéľelmező tttdomásal v.cszi, hogy.

- a kéĺelem bcĺyújtása neĺl joŠosířja ícl a köŽ{eľĺiĺet használatáĺa,
- a Józ*sefuáľosi onkormánvzat tuiajdo+ĺibaĺ !é!d kŐr'ťeÍiiiÔtek hasz;rálaĺirói ćs hasznż:ahĺna* lenđjéľól szoló

1 8120 I 3. (]\i. 24.) önkcľĺnĺÄłyzatĺ ľendeĺet i 7. $ {1) bekezclése szrnĺfl a kiia-€ľiitst ilasználaŁäérľ köäe.ület.
hasz-ĺálaĺi diiat köte}es ĺi.rctni.

* a köaeřillcten k!ároĺag a kereskedeiĺni tevćkeJtységek végzésének feltéreĺeböI szóió 2l0l20o9.(Ix.29.)
Koĺmányrełdelet ]2' Š (t) beJiez'jése alapjián a' ľenĺĺelet 5. me|lékJerében ľneghatiÍlozott ĺeľmékek árusitha-
1ok.

.Ą kéľelemhez a kérelmezłinek az alábbi mellćleleket kell csaiolnia: (.Ą' csatoIt mellék|ctet kéľjiik x-€l jelł'lni)

másoĺatát
ni l.áilalkozzrs esetén:

€'setén:30
es -véĺelüket

- őster;nglők esetćn ijstermelói
. vendéglátĺ] terí$z létes;ĹéSe eĺetěÍ' Azz?1 u?ś,me|teĺri kívánó glátó cgység érv.inyes be-

kö1eIes kereskedeimi igazoló dokumenrurĺoĺ vasv a Miiködési

Az elhelvezĺ! kívällt ćpĺtmény. léĺesítnén-ľ, berenđezrs ntűszaki és teľ''ęit: tera,sztéľeinek.łnp c
iŠ cstato!,2i

.ĺ. l eĺ esĺĺĺncýé ionłkozn k.:aełĺ: l cĺ.[asznäiäi@-.Édet
ok ĺigyelembevétele niatt .' těil-\.kćpfe|véttlt kel! becsatoIĺi.

Kőát igénvbevéteie esel:ĺjn - a ponÍban ľoglalt helyszínrajzon rúl -
forgalomtechnikai \,ázrajŹnt. amel-} bgszi:ĺcáetö a BKK Kł'zuti Közĺekeđúsi

nĺechnikai

a \,Ônatkozó helyszfilt ĺibráz'.oló

' lgzugat<''sag KôzúĺŁez-elési Fö.

Figvelmeztetós:
Á híát,f.talanul kitÓktiĺt kéľelenłzyomtaĺ-ĺu.v ás a e!őíl.ĺ nel!éklelek aulolasĺjĺl ĺĺji, łł p:ruos ćs egáldnťi htlymeghatĺłłzđs. ła-
lanilĺĺ rĺ megĺoő lćle'sítŮ?úł; íôłóją żlłlnBedhetełIat a beĺtytry.ĺon''lĺ&e!ęm éľłtłnř etbíľĺź!ćsáIuĺ! 

_

A köáeriilet.häs'r'álatot - kiilönösen - az alábbi.iogszabiil.vok szahłIyozzák:

- Map;ł.aron@lhelvi öltkoľmrĺnyzataĺrilt szrjlĺi 20l l. évÍ cLx)Ć(Ix.lôn,én.v
- a Jó:sefr,źľosi onkonrun-vzat ĺula|dolľában !é\'ó köŹeľsĺetek haszĺáIatar5l śs haszĺĺilatrłlak ľendiénĺl szcĺĺj l8,.!Ül3.

{lY.24.) Önkoľmáur1,zzti rendeĺa
- Józspll.aľos Kerĺi}eti EpÍtósi Szabaiy.iatárĺit smtó 6ó2007'(XII,l2.) önkormánvz"rrü ĺendelet
- Budapestĺ Värosrendeasi es Épít'esi Kererszabál1zatróIszr5lo47,,l99ĺt.(x.is.).Főv.. Kgv*. ľendelei
-. A rek!ámok, relt-!ántbeľen<lezt]sck és cigéľek elheiyezÉséuek szabályairl5l szóló 55120Ij. (XII.20.) öllkoľ.

mán1,,zati ľendelete

NYI LA'I'KOZAT
A}u3íľott' az áItalam benyr'rjtott köŹ:terĺĹletl)asmálati kérelntem eĺbíľalásánal.c céljábÔ| hozaiidrulok szenlély.es adatairn
iöľténö kezeléséhez, vaĺamint ahhoz.hogy az. ísi Íudomásía juÍott szeméiyes acaraimat a Poęĺ.mesteľĺ Hiĺ.atal az ie.
járasbaĺ részt vevö szaä*atósági álläsfoglaläsok bekéľése r'égem toväbbitsa az iĺletékes haióságok rtlé'
Kćrelmenr benyůjtásakor a Polgánĺesteri Hivaral Gazdálkodási Üg-voszĺál-v lisyintézł'étől tájěkoz:atást kapĺam -
ame|yet lilrIon.úsal ýetleh, ^ azeljánis megjndításának napjáról. az üg1.*intezesi hatáľidöről. az ü-g.venrĺe i*nyaooiog.
szabá[.ľi ĺcndelkczesekiil. jogaimról és kÖtelezeltségeimrói, továbbá köteĺezettségem ebnuhsásának;og'kovetk"z.
ĺnényeřól' valamint a hivaĺalÍ elérhetőségřől'

IiÍielen|em. hogy kirelnlen te]iesítése eseĺen a közigaz-gatasi hatósági eljál.ás ds szolgáltatĺis áItaiános szabályaircĺl a
2004. éľi CXL. töĺľéa;ĺ 2004. évÍ CXL- iöľl'ény 73,',Á' $ (l) beiĺezdés b) pontja alapján a fe|lebbezŕsi jogrrlnr<ĺ! ĺe.
mondak. Tuĺlołlttisul veszełll, hogy ezĺíltaĺ az Ílg.v-emben hozoĺl nataroz4t*ły..aś koz|ésekoľ.1cgeľő'. 
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.}z-ihatáI|yal 1. oldal' összesen: 17 olda|

MegjeIenítés

Kozzététe| i információ megje|enítése: Nem

BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztlkai Kozpont Nonprofit Kor|átolt
Felelősségű Társaság

(1052 Budapest, Városházutca 9-1 ĺ.) Adószám: 18079519.2-41

Cégkivonat 201 6'03.02.-i időállapotban

ĺ ÁlĺłlÁNosADAToK
Cégjegyzékszám: 0'ĺ 09 918715 (Hatályos)

Cégforma: Kor|átoIt feIe|ősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2009.03.26.

Bejegyzés dátuma: 2009.06. 1 7'

2 A cÉG ELNEVEZÉSE

2/3 BFTK Budapesti Fesztivá|-és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségĹĺ

Társaság
Vá|tozás ĺdopontja: 2013.10.1 5.

Bejegyzés ke|te: 20 1 3. 1 1 .1 2.

Hatályos: 201 3.1 0.1 5' - .'.

3 A cÉG RöVIDíTETT ELNEVEZÉSE

3/5 BFTK Nonprofit Kft.

Vá|tozás időpontja: 201 3.1o.1 5.

Bejegyzés ke|te: 201 4.02.24.

Hatályos: 201 3.1 0.1 5. -'.'

5 A cÉG SZÉKHELYE

í052 Budapest. Városház utca 9.íí.
Vá|tozás idópontja: 201 5.02.01 .

Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02.

Hatályos: 2015.02'01. - ...

6 A CEG TELEPHELYE(|)

6/3 í052 Budapest. Sütő utca 2.

Vá|tozás idópontja: 2012.10-01.

Bejegyzés kelte: 201 2.09. 1 9'

Hatályos: 2012.10.01. - '.'

6/7 í182 Budapest. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T2A terminál. 1103 és íí04.

\Ä.
ü

6
2016.03.02.

5/4

Változás időpontja: 2012.1 0.01 .

Bejegyzés ke|te: 2012.10.1 1 .

3
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016' 03.lz-ihata|Iyal 2. oIdaL, összesen: 17 oldal

6/9

Hatályos: 2012'10.01. - ...

í í 85 Budapest. Liszt Ferenc Nemzetközi Rep jilőtér T2B terminál. 2027 és 2027lí.
Változás időpontja: 2012.10.01 .

Bejegyzés ke|te: 2o1 2. 1 0. 1 1 .

Hatályos: 2012.10.01. - .'.

í0í4 Budapest. Tárnok utca 15.6529 hrsz. ép.

Vá|tozás időpontja: 2013.06.25.
Bejegyzés ke|te: 201 3.07.25.

Hatályos: 2013.06.25. - ...

1146 Budapest. olof Palme sétány 5.

Vá|tozás ídőpontja: 2013.1 0.1 5.

Bejegyzés ke|te: 2013.1 1.12.

Hatályos: 2013.10.15. - ...

6/10

A TÁRsAsÁGtszERzŐDÉs (ALAPsZABÁLY, ALAPíTo oKlRAT, lÉresírŐ oxlRAT) KELTE

8/1 2009.03.26.

8/5

Bejegyzés ke|te: 2009.06. 1 7.

Hatályos: 2009.06.17. - .'.

2009.07.01.

Bejegyzés ke|te: 2009'08..ĺ 1.

Hatályos: 2009,08.11. - ...

2011.01.19.

Bejegyzés kelte: 201 1.02.16.

Hatályos: 2011 .02.16. - ...

2011.04.01.
Bejegyzés ke|te: 201 1.05.1 9.

Hatályos: 201 1.05.1 9. - ...

2011.11.23.
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 1.1 1.30.

Hatályos: 2011.11.30. - ...

2012.06.20.
Bejegyzés kelte: 20í2.09. 1 9.

Hatályos: 201 2.09.1 9. - ...

2013.06.25.

Bejegyzés ke|te: 201 3.07.25.

Hatályos: 201 3.07.25. - ..'

2013.09.11.
Bejegyzés ke|te: 201 3. 10.01.

Hatályos: 201 3.1 0.01. - .'.

2013.10.15.
Bejegyzés ke|te: 20 1 3.1 1 .12.

Hatályos: 201 3. 1 1.1 2. - ...

2014.04.30.
Bejegyzés kelte: 20 1 4.06.03.

8/10

6/8

8/2

8/3

8/4

8/6

8/8

8/9

8/12 Jéĺ

ę\
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.)}-ihatá|Iyal 3. oldal. összesen: 17 o|dal

8n3

8/1 5

9/17

Hatályos: 201 4.06.03' - ...

20,ĺ4.06.30.

Bejegyzés ke|te: 201 4.o7 .28.

Hatályos: 201 4.07.28. - ...

2014.12.18.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02.

Hatályos: 2015.02.02. - .'.

2014.12.03.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02.

Hatályos: 201 5.02.02. - ...

8/16

9 A cÉG TEVÉKENYSÉG! KoRE(I)

9/18

900 1'08 E|oadó-mĹĺvészet (Főtevékenység)
Bejegyzés kelte: 201 2'03.3.1.

Hatályos: 201 2.03'31. - .'.

1812'08 Nyomás (kivéve: napi|ap)

Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2,03.31. - ...

1 81 3'08 Nyomdai e|őkészító tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31 .

Hatályos: 2012.03.31. - ...

581 1,08 Konyvkiadás
Bejegyzés ke|te: 2012.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

7 022, 08 Üz |etvite I i, egyéb vezetési tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

7312,08 Médiarek|ám

Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31'

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészító üz|etiszo|gá|tatás

Bejegyzés kelte: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. -,..

9002,08 E|őadi-mĺjvészetet kiegészíto tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

9003'08 A|kotimĹjvészet

Bejegyzés kelte: 201 2'03.31.

Hatályos: 201 2'03.31. - ..'

91 02'08 Múzeumi tevékenység
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

931 9'0B Egyéb sporttevékenység
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 2.03.31.

9/19

9/20

9/21

9/22

9/23

9/24

9/25

9/26

9/27

https :/iwrvw. opten.hu/ce gtarlcegkivonat-nyomt atas/ 0 I 099 I 87 1 5 2016.03.02.
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OPTEN Kft. > Céskivonat 2016.03.02-i hatállval

9/28

Hatályos: 2012.03.31. - ...

9329'08 M. n. s. egyéb szorakoztatás, szabadidős tevékenység

Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31.

Hatályos: 201 2.03.31. - ...

8230.08 Konferencia, kereskedelmi bemutati szervezése

Bejegyzés ke|te: 201 2'03.3,ĺ.

Hatályos: 2012.03.31. - ..'

7 32o, 08 Piac-, kozvé|emény-kutatás

Bejegyzés ke|te: 201 2.03.31'

Hatályos: 2012.03.31. - ..,

6820.08 Saját tulajdonÚ, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzemeltetése

Bejegyzés ke|te: 2012'03'3,1 .

Hatályos: 2012.03.31. - ...

7420,08 Fényképészet

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 3.12.18.

Hatályos: 201 3.1 2.1 8. - ...

9499'08 M. n. s. egyéb közosségi, társadalmitevékenység
Bejegyzés kelte: 201 3.'12.1 8.

Hatályos: 2013.12.18. - ...

4799,08 Egyéb nem bo|ti, pĺaci kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 201 3. 12.,ĺ 8.

Hatályos: 201 3.1 2.1 8. -,..

7990.08 Egyéb fog|alás

Bejegyzés kelte: 201 3.12.18.

Hatályos: 201 3. 1 2.1 8. - ...

4778,08 Egyéb m. n. s. újáru kiskereskede|me

Bejegyzés ke|te: 201 3.12.18.

Hatályos: 2013-12.18. - ..'

6920'08 Számvite|i, konyvvizsgá|ói, adószakértői tevékenység

Bejegyzés ke|te: 201 3.12.1 8.

Hatályos: 2013.12.18' - .'.

1 820,08 Egyéb sokszorosítás
Bejegyzés kelte: 201 3.,1 2.,ĺ 8.

Hatályos: 201 3. 1 2.1 8. - ...

5914'08 FiImvetítés

Bejegyzés ke|te: 201 3.12.1 8.

Hatályos: 2013.12.18. - '..

5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 3.12.1 8.

Hatályos: 201 3' 1 2' 1 8' - .'.

5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Bejegyzés ke|te: 201 3. 12.1 8.

Hatályos: 2013'12'18. - ..'

9/30

9/33

9/34

9/35

9/36

9/37

9/38

9/39

9/40

9/41

9/42

9/43

9/44

4. oldal, összesen: 17 oldal

.jĺ

66
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OPTEN Kft . )) Cégkivonat 20l 6. 03 . 02-i hata||y a|

11 A cÉGJEGYZETTľóxÉue

5. olđal, cisszesen: |7 oldal

1 1/1 Összesen:10 000 000 HUF

Vá|tozás időpontja: 2009.06.17 .

Bejegyzés ke|te: 2009.06. 1 7.

Hatályos: 2009.06. 1 7. - ..'

13 A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATA!

13/8 Bán Teodóra (an: Szi|ágy! Jo|án| & ugyvezető (vezető tisztségvisel ó) 1025

Budapest. Vöröstoronv leitő 3.

SzÜletés ĺdeje: 1 952.06. 1 0.

Adóazonosíto je|: 831 2063587

A képviselet módja: öná||i.

A jogviszony kezdete: 2015.01.01.

A jogviszony vége: 2019.12.31.
Vá|tozás időpontja: 2015.01.01.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02'

Hatályos: 2015.01.01, - ...

14 A KoNYW|ZSGÁLó(K) ADATA|

14/3 tog 1o ooo33í € * 1 ensr-nUD|T |gazságÜgyiAdo- Járu|ék- és Könyvszakérto

Tanácsadó ZártkÖrűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.

Batogh tstvánné (an: Kirá|y EÍzsébet| & 4031 Debrecen. ohát utca 14.

A jogviszony kezdete: 2013.06.25.

A jogviszony vége: 201 B.05.3,ĺ.

Változás idopontja: 201 3.06.25.

Bejegyzés ke|te: 201 3'07.25.

Hatályos: 2013.06.25. - '..

í5 A FELÜGYELŐ BzoTTsÁGI TAGoK ADATA|

I 5/8 Szűcs Veronika (an= Baián ||ona Éval. * 2500 Eszterqom. Szent Gvörqv utca í4.
A jogviszony kezdete: 2015.01.01.

A jogviszony vége: 2019.10.31.

Vá|tozás időpontja: 2015.o1.01.

Bejegyzés ke|te: 20,| 5. 02.02.

Hatályos: 201 5.01.01. - ...

Békefi Anna Ensébet (an: Cseh Zsuzsanna Vi|ma| * 1 031 Budapest. ör|ő utca

30.3. em. 9.

A jogviszony kezdete: 2015.01.01.

A jogviszony vége: 2019.10.31.

Vá|tozás időpontja: 2015.01.01.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02.

Hatályos: 2015.01.01' - '.'

Szatontai Tibor (an Koppán Borbá|a| s 23í0 Sziqetszentmik|ós. Rákóczi utca

15/9

15/10

10.

A jogviszony kezdete: 2015.01.01.

https://www.opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomtatas/O i 099 1 87 I 5
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OPTEN Kft . ) Céskivonat 20 1, 6. 03 . 02-i hatéi|v a| 6. oldal. cisszesen: 17 oldal

A jogviszony vége: 201 9.,ĺ 0.31.

Vá|tozás idópontja: 201 5.0.ĺ .0.ĺ.

Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02.

Hatályos: 201 5.01.01. - ...

í6 ÁTALAKULÁs FoLYTÁN LÉTREJöTTcÉc eserÉBEN AJoGELŐD cÉG(EK)ADATAI

16/1
to1 ĺ4 000046 € * ] auonpEsTl FESZTMÁLKoZPoNT Közhasznú Táľsaság.

Adiszám : 1 8 07 95 1 9 -2-4 1

Vá|tozás időpontja: 2009.06.17 .

Bejegyzés ke|te: 2009.06. 1 7.

Hatályos: 2009.06.17. - ...

to1 09 922481 s9 * 1 stuoĺo Metropolitana Nonprofit Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság.

Adoszá m : 1 8 07 8051 -2-41

Áta|aku|ás idópontja: 2012'10.01'
Vá|tozás időpontja: 2012.10.01 .

Bejegyzés kelte: 201 2'09' 1 9.

Hatályos: 201 2.1 0.01. - ..'

toí 09 92í2$ € * 1 arou Budapest Turisztikai Desztinácĺi Menedzsment

Nonprofit Kor|áto|t Fe|elosségű Társaság.

Adoszám:21108567-243
Áta|aku|ás időpontja: 2012.10'01'

Változás idopontja: 2012'1 0.01 .

Bejegyzés ke|te: 2012.10.1 1 .

Hatályos: 201 2.1 0.01. - ...

16/2

20 A cÉG sTATlszTlKAlSZÁMJELE

20/3 1 807951 9-9001 -572-01 .

Bejegyzés kelte: 20,ĺ 1.01'04.

Hatályos: 201 1.01.04. -'..

2í AcEGADoszAMA

21/5 18079519-2-41.

HU1 807951 9.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: í 996.0,ĺ.01.

Vá|tozás idopontja: 201 5.02.02.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.02.

Hatályos: 201 5.02'02. - ...

32 A cÉG PÉNZFoRGALMIJELzósáľvln

345 1 200 í 008-00390620-00 40oo02
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (í054 Budapest, Akadémia u. 6.; 01 10 041042)

A szám|a nyitásĺ dátuma: 2011.10.17.

Bejegyzés ke|te. 20 1 2.02.28.

Hatályos: 2012.02.28. - ...

1 0300002-201 30776-00003285

MKB Bank ht. (1056 Budapest, Váci utca 38'; 01 10 040952)

32n

16/4

/
Űĺ
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03.lz-ihatá||ya| 7. o|da|, ĺisszesen: 17 oldal

45

A szám|a nyitási dátuma: 2001'08'01'
Bejegyzés ke|te: 2012.1 1 .12.

Hatályos: 201 2.1 1.1 2. - ...

32/9 10300002-20130776-48820019

MKB Bank zÍt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0,í 10 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2009.1 0.09.

Bejegyzés ke|te: 20 12. 1 1 . 1 2.

Hatályos: 2012.11.12. - ...

32/10 10300002-20130776-49020054
MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 01 10 040952)

A számla nyitásĺ dátuma: 2012'04,26'
Bejegyzés ke|te: 2012.1 1,12.

Hatályos: 2012.11.12. - ...

3%11 10300002-201307764902006í

MKB BankZrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; 0'ĺ í0 040952)

A szám|a nyitási dátuma: 2012.09'10'
Bejegyzés ke|te: 20 12. 1 1 . 1 2.

Hatályos: 201 2.1 1.1 2' - ...

3U17 11600006-00000000-76457414
Erste Bank zÍt. (1138 Budapest, NépfÜrdő u. 24-26.;01 10 041054)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.02.26.
Bejegyzés ke|te: 20 1 6.02.26.

Hatályos: 201 6.02.26' - ...

32/1 8 I I 600006-00000000-76 457 438
Erste Bank zrt. (1138 Budapest, Népfurdő u' 24-26';0,ĺ 10 041054)
A szám|a nyitási dátuma: 2016.02.26.
Bejegyzés ke|te: 201 6.02.26.

Hatályos: 201 6.02.26. -'.'

A cÉG ELEKTRoNIKUs ELÉRHETósÉGE

45/1 Honlap: www.fesztivalvaros.hu
E mail: info@fesztivalvaros.hu
Vá|tozás időpontja: 2009.06.17 .

Bejegyzés ke|te: 2009.06..ĺ 7.

Hatályos: 2009.06.17. - ...

A KözHAszNÚsÁG| FoKozAT ADATAI

48/2 KÖzhasznú.

A közhasznossági fokozat megszezésének dátuma 2014.03.31.

Vá|tozás időpontja: 201 4.03.31.
Bejegyzés ke|te: 2014.03.3í.

Hatályos: 201 4.03.31. - ...

49 A cÉG cÉGJEcYzÉxszÁunl
49/1 01 09 9187,ĺ5

Vezetve a(z) Fovárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában'

Bejegyzés ke|te: 2009.06.,ĺ 7.

48
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.02-i hatállyal

Hatályos: 2009.06. 1 7. - .'.

Cégformától fÜ99ő adatok

í A ĺÁnsłsÁo TAGJA|NAK ADATAI
(0e)

1p9)n BudapestFővárosonkormánvzata

Bejegyzés ke|te: 2009.06. 1 7'

Hatályos: 2009.06.17. - '.'

97 PÉNzÜGYt MoDUL

8. oldal. összesen: |7 o|dal

.Đ * Hu 1055 Budapest, Városhá z utca g-11.

2014.év 2013.év 2012.év 2011.év 20í0. év

Beszámolási
időszak

Értékesítés nettó

árbevéteIe

Üzemieredmény

Adózás e|ótti

eredmény

Mér|eg szerintĺ

eredmény

Adózott

eredmény

Eszközok
osszesen

Befektetett

eszkozok

ForgoeszközÖk

Pénzeszkozök

Aktív időbeIi

eIhatáro|ások

Saját tőke

Cé|tańa|ékok

KoteIezettségek

Rovĺd lejáratú

kÖteIezettségek

Hosszú lejáratÚ

kÖteIezettségek

2014.01.01. - 2013.01.01. -

2014.12.31. 2013.12.31.

eFt eFt

902375 928210

273249 -58 809

282213 -46474

282213 -46 474

282213 -46 474

828 507 620 123

90 518 80 597

709 505 509 434

579 514 366674

28484 30 092

551 554

0

95 598

95 598

0

269 342

0

168 180

168 ,í80

0

2012.01.01. -

2012.12.31.

eFt

480 524

178 066

182 491

178 590

.ĺ78 590

882788

98 951

720 998

527 662

62 839

315 8,í6

45 848

297 116

297 116

2011.01.01. -

2011.12.31.

eFt

209 704

35 702

41 022

40 718

40 718

400 332

32826

365 254

274 352

2252

128 602

U

25 172

25 172

2010.01.01. -

2010.12.31.

eFt

259 085

4 657

4 657

359 734

50 574

275 563

176 553

33 597

87 884

0

25 650

25 650

0

3 782

4 877

+
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.lz-ihatźů|ya| 9. oldal. összesen: 17 oldal

Passzív ĺdőbe|i 181 355 182 601 224 o08 246 558 246 200
eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

Eladósodottság 0,12 0,27 0'34 0,06 0,07
foka O

E|adósodottság 0,17 0,62 0,94 0,20 o,29
mértéke - Bonitás

û./

Árbevéte| 31,27 -5,o'ĺ 37 ,17 19,42 1'8o
arányos
eredmény % O

Likviditási 7,41 3,00 2,40 14,51 10,74

gyorsráta O

Létszám: 59 fő

127 H|RDETMÉNYEK

Cégek közvetlen köz|eményeĺ

Cégkoz|öny

Év :2012. Kotet: 29. o|da|: 735308.

A Budapest Főváros Kozgyűlés 2012. június 20-án megtartott Ü|ésén e|fogadott és a Gazdasági
társaságokri| szó|i 2006. évi |V. tv.

(továbbiakban a Gt.) 7í. $ és 78' $-ainak megfe|e|ó tartalmú határozatában a társaságok egyesü|ését
határozta e| és a Budapesti Feszti-
vá|központ Nonprofit Kft.{ je|ö|te ki az átvevo (álta|ános jogutód) társaságként.

A társaságok egyesü|ése, beo|vadás jogcímén történik, ennek során a:

BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. (Cg': [01 09 921233|; székhelye:
,ĺ 

1 15 Budapest, Bańok Bé-
|a Út 105-,l ,ĺ3. A |.; továbbiakban: beo|vadó társaság) és a Stúdió Metropo|itana Nonprofit Kft. (Cg': [01
09 922481l; székhe|ye: 1 052

Budapest, Városház u. 9-.1 1.; továbbiakban: beo|vadó társaság) jogutód|ássa| megszĹinnek és

beolvadnak

a Budapesti Fesztivá|kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|elósségĹi Társaságba (Cg.: [01 09 918715];

székhe|ye: 1 052 Budapest,

Városház u. 9-1.ĺ.) mint átvevó jogutod társaságba (továbbiakban: átvevő társaság).

A beo|vadó társaságok Vagyona mint egész szá|| át az átvevó társaságra mint áItalános jogutódra.

A beolvadás után az átvevő (jogutid) társaság egyedÜ|i tu|ajdonosa és alapítója a Budapest Főváros

onkormányzata marad és az
átvevo (jogutid) Budapesti Fesztĺválkozpont Nonprofit Kor|átolt Fe|e|ősségű Társaság a korábbivaI

azonos cégformában, non profit

kft. társaságként fo|ytatja a beolvado társaságok tevékenységét (Gt' 81' $) szerint.

Az áta|aku|ás cé|ja: a Fővárosi közgyĹilés a ku|turá|is, turisztikai, városfej|esztési fe|adatok, és az ehhez
kapcso|ódó intézmények /
műkodésének összehango|ása és hatékonyságának növe|ése érdekében döntött a három társaság C?,-

1'/

https://www.opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomtatas/01099 I8715 2016'03.O2 +Ą



OPTEN Kft . )) Cégkivonat 20I 6. 03 . 02-i hatá||y al

átaIaku|ásáró| - beo|vadás jogcímén

- történó egyesü|éséró|.

10. oldal, összesen: 17 o|ďa|

Az átvevi fársaság és a beolvadi társaságok 2011. december 31-ével készult vagyonmérleg-

tervezeté nek főbb adatai :

Átvevő társaság (záró) :

BTDM. Budapest Turisztikai Desztinácii Menedzsment Nonprofit Kft. (zári):

ESZKoZTK
Befektetett eszközök
E^ŕđAôążv^ż^v
Kész1etek
Követefések
E;rteKpap].roK
Pénzes zkozök
Aktív időbe1í e].határo].ások
OSSZESEN:

Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (záró),

ESZKOZOK
Befektetett eszkozok
I"arnŕ;aązlrii'z ők
Készf et'ek
Követefések
A ,.1

Pénzes zközök
Aktív időbe]i elhatárolások
tsszessx:

ESZKOZTK
Befektetett eszközök
Fat^Adążv^ż^v

Kés z 1etek
Követe1ések
ŕrl-Álłnrní rnlł
Pénzeszközok
Aktív ídőbe]i e]-határolások
-OSSZESEN:

A létrejovő gazdaság i társaság (nyiti) :

ESZKOZOK
Befektetett eszközök
E:^tftAôą7v^7 

^vKész]etek
Követe]ések
ŕ.rJ-Álłnrní rnlz
Pénzeszközök
Aktív időbe]i eJ.határolások

TSSZESEN:

FORRASOK
Saját tőke
'Iaaĺĺzat:ŕ +.Alra

Tőketarta]-ék
Eredménytarta]-ék
Lekötott tartalék
T.^+Al ô'ô++ cÁłalzvvY v r\

Passziv ídőbeIi e]-határo.].ások
tsszssnm:

EoRRÁsoK
criá+ +Ál.a
vgJ g u uvrrÝ

'Íaavza.l-l- 1-őlra
Tőketarta1ék
!.'rar]mÁnrzťa rl-r l Ák
Lekötött tartalék
T<^tô'l ô7ôJ-ř<Áaalz
Passzív időbeli e].határolások
tsszesnn:

FoRRÁSoK
q.iáJ- tÁl.ô
.1^d\,żô+t +^vő
Tőketartalék
I.'rarlmÁn rrt : rt a .l ók
Lekötött tarta]-ék
Cé1tarta1ékok
T.^l-ôl ô7ôtt qÁĺalr

Passziv időbe]i elhatáro]ások
osszssnN:

EORRASOK
qäiáť tÁl.A
.Íôđ\Iż^ťi l^va
Tőketarta]-ék
F.' rarlmónrrt a rt a .l 

ó ]<

Lekötött tarta1ék
Cé]-tarta1ékok
Íł^+^1 ôż^++ cÁłalł

evYv't

Passzív időbe]i e]határo].ások
OSSZESEN:

(E Fr)
32 826

365 254

90 902

21 4 352
2 252

400 332

ŕr r+ \

3 141_
50 863

Á 1.ą

46 138
29 BI5
B3 B2O

(E Fr)
83 12I

3TB 218

sB 793

259 485
L2 006

414 005

(E Fr)
119 6B B
13Ą 395

I54 420

5'79 91 5
44 01 4

B9B 157

(E Et)
!28 602
10 000

r7B 602

25 712
246 558
400 332

(E Fr)
34 518
3 000

31 518

40 545
B 151

B3 82O

(E Fr)
186 920
B2 000
1 856

103 064

B 482
131 798
B6 BO5

414 005

(E Fr)
350 040
10 000
B6 856

130 BBB
I22 296

B ĄB2
197 515
342 720
B9B 157 ,/

" .:1,..
.,,,.
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03.lz-ihatá|Iyal l 1. oldal, összesen: 17 olda|

A beo|vadás után a |étĘovó társaság főbb adatai:

Cégneve: Budapesti Fesztivá| és Turĺsztikai Központ Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.
A társaság székhe|ye: 1066 Budapest, Mozsár utca ,ĺ6.

Rövidített cégneve: Budapest Fesztivá| és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kft.

Telephelye:

1052 Budapest, SÜtó utca2-
,ĺ,ĺ85 Budapest, Ferihegy (A és B) terminál 1675 (Ferihegy)

1061 Budapest, Andrássy Út47.

Fo tevékenység [EÁoR'O8): 9001 E|őadó művészet.

Az átvevő társaság fó tevékenységként kozhasznú tevékenységet 2009. jÚnius 17-étol |át e|.

Az átvevő (á|talános jogutód) társaság vezeto tisztségvise|oinek neve és a megbízásuk időtartama nem

vá|tozik.

Ügyvezető:Vitézy Anna Zsófla (a. n.: Sĺpos Kata|in; 1106 Budapest, Nagyicce u. 5.).

Megbízásának idótartama 2011. január 19-étő| 2016. január 19-éig szó|.
A fe|iigye|őbizottság tagjainak száma és neve, és a megbízásuk időtartama nem vá|tozĺk. Ennek a|apján

a fe|ügye|óbizottság tagjai:

Benko Szabolcs (a' n.: Pető Mária; 9023 Gyor, TihanyiÁoam u. 10/A), Kivágó lván GyÖrgyné (a. n.:

Wink|er Mária; 1238 Budapest,

Fe|sődunasor2.), Sza|ontaiTibor (a. n.: Koppán Borbá|a; 2310 Szigetszentmik|ós, Rákóczĺ Út 10').

A könyvvizsgá|ó megbízása nem vá|tozik.

Konyvvizsgá|ó neve: EAST-AUD|TZrt. (Cg.: [09 10 000331]; székhe|ye:4025 Debrecen, Széchenyiu.
1 5.). Képvise|etre jogo-

su|t: Ba|ogh Istvánné (a. n.: Kirá|y Ezsébet; 4031 Debrecen, ohát u.14.).

Megbízási jogviszony kezdete: 201 1. ápri|is 1'

Vége: 20,13. május 3í.
Az átvevő (ogutod) társaság a|apíti okiratának egyéb pontjaivá|tozat|an tarta|ommaI hatá|yosak.

Az egyesü|ésben részt vevó, beo|vado és az átvevő társaságokná| munkavál|alói érdekképvise|eti szerv
nem műkodik, ezért aza|a-
pítót, i|letve azáNevő társaságot ezirányÚ tájékoztatásiköte|ezettség nem terhe|i.

Az átvevő társaság a beo|vadó társaságok á|ta|ános jogutódja' ezért a Gt' 75' $ (3) bekezdés h) pontja

a|apján fe|hívjuk az áta|aku-

|ássa| (beo|vadó és átvevő) társaságok hite|ezoinek a figye|mét, hogy a Gt. 76. s (1)-(2) bekezdései
szerĺnt, az áta|aku|ó gazdasági tár-

saságokka| szemben fenná||o követe|éseikke| kapcso|atos jogaik gyakor|ására.

(E|ső kÖzzététe|'

Cégek közvetlen kÖz|eményei

CégközIony
Év :2012' Kötet: 30. o|dal: 760380.

A Budapest Főváros Kozgyű|és 2012. június 20-án megtańott Ü|ésén elfogadott és a Gazdasági
társaságokró| szi|ó 2006. évi |V. tv.

(továbbiakban a Gt') 71' $ és 78. $-aĺnak megfe|e|ő tarta|mú határozatában a társaságok egyesÜ|ését

határozta elés a Budapesti Feszti-

vá|kozpont Nonprofit Kft.-t je|ö|te ki az átvevő (á|talános jogutod) társaságként. ,
A társaságok egyesü|ése, beo|vadás jogcímén töńénik, ennek során a: !,' ,
BTDM Budapest Turisztikai Desztinácii Menedzsment Nonprofĺt Kft. (Cg.: to1 09 921233l; székhe|ye: c, 

,,/

1 1 15 Budapest, Bartók Bé-
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.0z.íhatáLIyaI 12. oldal. összesen: 17 o|dal

|a út 105-113. A l.; továbbiakban: beo|vadó társaság) és a Stúdĺó Metropo|itana Nonprofit Kft. (Cg.: [01

09 922481l; székhe|ye: 1 052

Budapest, Városház u. 9-1,ĺ.; továbbiakban: beo|vadi társaság) jogutid|ássa| megszűnnek és

beolvadnak

a Budapesti Fesztivá|kozpont Nonprofit Kor|átolt Felelosségű Társaságba (Cg.: [01 09 918715];

székhe|ye:,1052 Budapest,

Városház u. 9-1 1.) mĺnt átvevő jogutód társaságba (továbbiakban: átvevő társaság).

A beo|vado társaságok Vagyona mint egész szá|| át az áblevo társaságra mint álta|ános jogutódra'

A beo|vadás után az átvevó fiogutód)társaság egyedü|itu|ajdonosa és a|apítója a Budapest Főváros
Önkormányzata marad és az
átvevő (jogutod) Budapesti Fesztivá|központ Nonprofit Kor|áto|t Fele|ősségű Társaság a korábbivaI

azonos cégformában, non profit

kft. társaságként folytatja a beo|vadó társaságok tevékenységét (Gt. 81. $) szerint.

Az áta|aku|ás cé|ja: a FŐvárosi kozgyű|és a kulturális, turisztikai, városfej|esztésifeladatok, és az ehhez
kapcsolódó intézmények
műkodésének osszehango|ása és hatékonyságának növe|ése érdekében döntött a három társaság
átaIaku|ásári| - beo|vadás jogcímén

- történő egyesüléséró|.

Az átvevő társaság és a beolvadi társaságok 2011. december 31-ével készült vagyonmérleg-

teruezetének főbb adatai:

Átvevő társaság (záró):

ESZKIzoK
Befektetett eszközök
F^tđAôążv^ż^v
Kész].etek
KövetefésekŁ ' .-
Pénzes zközök
Aktív időbe]i e]határo]-ások
OSSZESEN:

Studio Metropolitana Nonprofit Kft. (zári):

ESZKTZoK
Befektetett eszközök
F.araáaął]täz Ż\V

Készletek
Követelések
ÉrJ.Á]łn:ní rnlz
Pénzeszközök
Aktív ĺdőbe]i elhatárolások
TSSZESEN:

EoRRÁsoK

'1aallryał:.ł: ł-ĺílra

Tőketarta1ék
I' ŕô.lňÁńl'1- 

^ 
rł- a 1 á1ł

Lekötött tartalék
T.^{-ô.l ô?ô++ cÁaa]z9vY Ý/\
Passziv időbeli e]-határo]-ások
TSSZESEN:

FORRASOK
Saját tőke
.ranllłat| +Á1za

Tőketartafék
EredménytartaIék
Lekotött tartalék
Iŕił'ł-a1 azať.t- <Áłalł

Passzív időbeli elhatárolások
OSSZESEN:

(E Fr)
32 826

365 254

90 902

2't 4 352
2 252

400 332

Er)
741,
863

125

138
815
820

(E Fr)
L2B 602
10 000

ILB 602

25 112
246 558
400 332

Fl-)
518
000

518

545
151
820

íF

34
3

31

40
B

B3

ĺE
3

50

4

46
29
B3

BTDM. Budapest Turisztikai Desztinácii Menedzsment Nonprofit Kft. (záró):

/
erŕ/
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03.}}-ihatá||yal 13. oldal, cĺsszesen: 17 oldal

EORRASOK
Saját tőke
'réfr\,ż ôl l .|- 

^vôTőketarta]-ék
Eređménytarta1ék
Lekötött tarta]-ék
Cé1tartafékok
T{^tôl ô7ôl-'t- cÁaa]z

Passzív ídőbeli elhatárolások
TSSZESEN:

ESZKOZTK
Befektetett eszköZök
F^fđ^ôążv^ż^v
Kész]-etek
Követe]ések
I .,ErEeKpaprroK
Pénzes zközök
Aktív időbe]i e].határofások
-OSSZESEN:

A létrejovo gazdasági társaság (nyitó):

ESZKtZtK
Befektetett eszközök
I.araŕlaąqlzäq ät

Kés z]-etek
Követe1ések
L.,l!rEeKpaplroK
Pénzeszkozök
Aktív i.dőbe]i efhatárolások
-OSSZESEN:

EoRRÁsoK
\.f 

^Í 
t^ŕô

'Íěd\,fěŕl .l-^v^

Tőketarta].ék

LekötöŁt tartalék
Cé1tarta1ékok
Käl- al azotl- <Ánalł
Passzív időbe1i elhatáro]-ások
tsszusnľ:

(E Fr)
83 '7 21

3LB 218

5B 793

259 485
12 006

414 005

(E Er)
786 920
82 000
1 856

103 064

I 482
131 798
86 BO5

414 005

/F F+ \

350 040
10 000
86 856

130 88B
1,22 296

B 482
197 515
342 L20
898 157

(E Fr)
119 6BB
134 395

754 420

519 915
4Ą 0.l 4

898 157

A beo|vadás után a |étrejövő társaság főbb adatai:
Cégneve: Budapestĺ Fesztivá| és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság.
A társaság székhe|ye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.

Rövidített cégneve: Budapest Fesztĺvá| és Turisztikai Központ Nonprofit Kft'

Telephelye:

1052 Budapest, sütő utca 2.
,ĺ 185 Budapest, Ferihegy (A és B) terminá| 1675 (Ferihegy)

1061 Budapest, Andrássy út47'
Fő tevékenység (TEÁoR'08): 90O'í E|óadi művészet.
Az átvevő társaság fó tevékenységként kozhasznú tevékenységet 2009' jÚnius .ĺ7-étő| |át e|.

Az átvevő (á|ta|ános jogutód) társaság Vezetó tisztségvise|őinek neve és a megbízásuk időtartama nem
vá|tozik.

Ügyvezető:Vitézy Anna Zsifia (a. n.: Sipos Katalin; 1106 Budapest, Nagyĺcce u. 5.).

Megbízásának idotartam a: 2011 . január,ĺ g-éto| 2016. )anuár 1 9-éig szó|'
A fe|Ügye|obĺzottság tagjainak száma és neve, és a megbízásuk időtartama nem vá|tozik. Ennek a|apján

a Íe|ügyelőbizottság tagjai :

Benko Szabo|cs (a. n.: Petó Mária; 9023 Győr, TihanyiÁoam u. 1olA), Kivágó |ván GyÖrgyné (a. n.:

Wink|er Mária; 1238 Budapest,

Fe|sodunasor 2.), Szalontai Tibor (a. n.: Koppán Borbá|a; 23í0 Szigetszentmik|is, Rákóczĺ Út 10.).

A könyvvizsgá|ó megbízása nem vá|tozik.

Könyvvizsgá|ó neve: EAST-AUD|TZrt. (Cg.: [09 10 00033í]; székhe|ye:4025 Debrecen, Széchenyiu.
,| 5.). Képviseletre jogo-

su|t: Ba|ogh Istvánné (a. n.: Kirá|y Ezsébet; 4031 Debrecen, ohát U.14.).
Megbízási jogvĺszony kezdete: 201 1. áprilĺs 1.

Vége:2013. május 31.

Az átvevo fiogutod) társaság a|apító okiratának egyéb pontjaivá|tozat|an tarta|omma| hatá|yosak.

Az egyesÜ|ésben részt vevő, beo|vadó és az átvevo társaságokná| munkavá|la|ói érdekképviseleti szerv
nem műkodik, ezért az a|a-

pítót, ĺ||etve azátvevő társaságot ezirányÚ tájékoztatásiköte|ezettség nem terhe|i.

Azátvevó társaság a beo|vadó társaságok á|ta|ános jogutódja, ezérla Gt. 75. $ (3) bekezdés h)pontja /c,ł/
ťH
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03.lz-ihatźi|ya| 14. oldal. ĺisszesen: 17 o|da|

a|apján fe|hívjuk az áta|aku-
|ássa| (beolvadó és átvevő) társaságok hite|ezőinek a figye|mét, hogy a Gt. 76. s (,ĺ)-(2) bekezdései
szerint, az áta|aku|ó gazdasági tár-

saságokkal szemben fenná|ló kovete|éseikke| kapcso|atos jogaik gyakor|ására.

(Második közzététe|.

CégkÖz|öny

Év : 2013. Kotet: 62. o|da|: 2816885.

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2013. 08. 22.

Fővárosi Törvényszék Cégb írósága

Cg.01-09-9í 8715162

A FovárosiTörvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-918715 számon bejegyzett Budapesti Fesztivál- és
Turisztikaĺ Központ Nonprofit Kor|áto|t Fe|elósségĹi Társaság (1066 Budapest, Mozsár utca 'ĺ6.;

adószá ma : 1 807 9 5 1 9 -2-42) cég Ü gyében meg hozta a kovetkezo
VEGZÉsT

A bíróság a cég 2013. jÚnius 18. napján benyÚjtott vá|tozás bejegyzése iránti kére|mét e|utasĺtja'

A végzés e||en a kézbesítéstő| számított .ĺ5 (tĺzenöt) napon be|ü| a Fővárosi Ítelotaolanoz címzett, de a

FóvárosiTorvényszék Cégbíróságáná| 1 (egy) pé|dányban e|ektronikus úton benyújtható

fe||ebbezésnek van he|ye. A fe||ebbezéshez csato|nĺ ke|| a fe|lebbezési i||eték (30.000.- Ft) e|ektronikus

úton torténő megfizetését igazo|i MÁK igazo|ást. A Fővárosĺ ítelotaua előtti e|járásban a fe||ebbező fé|

részére a jogi képvise|et köte|ezó.

Az elutasító végzés el|en a cég, továbbá az akire a végzés rende|kezést tarta|maz - a rende|kezés rá

vonatkozó része e||en- a cég számára nyitva ál|i határidőn beĺÜ| - é|het fe||ebbezésse|.

INDoKoLÁS

A(z) Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|elósségű Társaság 2013. jÚnius

18' napján vá|tozás bejegyzése iránti kére|met nyÚjtott be a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához .

Tekintette| a változás bejegyzési kére|em, i||efue a me||ékĺetek hiányosságaira, a bíriság 2013. június

20. napján ke|t Cg.01-09-9'ĺ87,ĺ5/58 számÚ hiánypót|i végzésben - elutasítás terhe mellett - fe|hívta a

(z) Budapesti Fesztivál- és Turisztikai KÖzpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság céget a

hiányok pót|ására.

A társaság jogĺ képvise|óje a végzést 2013. jÚnius 24. napján átvette.

A(z) Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|osségŰ Társaság a végzésben

megadott határidőn be|Ü|, il|etve a maĺ napig a hiányokat nem póto|ta, ezért a bíróság a 2006. évi V. tv.

46. s (6) i 50. s (1) bekezdés a|apján a rende|kezó részben írtak szerint határozott'

A jogorvoslat a Cfu.64. $ (1) bekezdésen a|apu|.

Figyelmezteti a bíróság a társaságot, ha a vá|tozás bejegyzése kote|ező, a vá|tozás bejegyzési kére|em

elutasítása a vá|tozás bejegyzésĺ kére|em benyújtásának kötelezettsége a|ó| nem mentesít. (2006. évi

V. tv' 50. $ (5) bekezdés.)

Budapest, 2013. augusztus 9.
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.03.}z-ihatźi|ya| 15. oldal' összesen: 17 oldal

Dr. Tóth Edit Magdo|na s.k

bíró

A kiadmány hite|éÜ|:

Kovesárki Eszter Katalin

szerkeszto

CégközIony
Év : 2014. Kotet: 20. o|dal: 0567195.

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 02. 24.

Fővárosi Törvényszék Cég bírósága
C9.01-09-91 8715173

A bíróság a BFTK Budapesti Fesztivá|-és Turisztikai Központ Nonprofit Kor|áto|t Fe|eĺősségű Társaság
(1066 Budapest, Mozsár utca 16.;adiszáma: 18079519-2-42) cégÜgyében meghozta az alábbi

VÉGZÉsT
A bíróság a 2014. február 18. napján indult vá|tozásbejegyzési eljárást megszünteti.

A végzés e||en a kézbesítéstő| számított .ĺ5 (tizenöt) napon be|ü| a Fővárosi ítelotaolanoz címzett, de a

Fővárosi TÖrvényszék cégbíróságáná| 1(egy) pé|dányban e|ektronikus úton benyÚjtható

fe||ebbezésnek van he|ye. A fe||ebbezéshez csato|ni ke|| a fe|ĺebbezési i||eték (30'000'- Ft) elektronikus

Úton történŐ megfizetését igazo|i MÁK igazolást. A Fovárosi ítelotaola e|ótti e|járásban a fe||ebbező fé|

részére a jogi képvise|et kote|ezó.

INDoKoLÁS

A(z) BFTK Budapesti Fesztivá|-és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|osségű Társaság 2014.

február 18. napján vá|tozásbejegyzés iránti kére|met terjesztett e|o, ame|yet 2014. február 21. napján

visszavont.
A bíróság fentiekre figyelemme|a 2006. éviV. tv. 33. s (3) bek. a|apján a rendelkező részben fog|a|tak

szerint határozott.

A bĺriság megá||apítja, a társaság 15.000'- Ft e|járási i||etéket és 3.000.- Ft közzététe|i költségtérítést

e|ektronikus úton megfizetett.

Az e|járási i||eték az |tV. 58. $ (5) bekezdésében szerint igénye|heto vissza a NAV Észak-budapesti

Adóigazgatóságátó|.

A kozzététe|i ko|tségtérítés visszatérítéséró| a2212006. (V.18.) |M rende|et 4. s (3) bekezdés és a 10. $
(2) bekezdés ,'a.' pontja a|apján a Közigazgatási és |gazságÜgyi Minisztérium határoz, erre irányuli
kére|em a|apján.

Budapest, 2014. február 24.

Dr. Mamusich Gertrúd s.k.

bíró

A kiadmány hite|éÜ|:
/.

v7,/
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.lz-ihatá||yal 16. oldal. cisszesen: 17 oldal

Horváth Anna
szerkeszto

Cégktz|öny
Év :2015. Kötet 03. o|da|: .

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2015. 01. 12.

Fóvárosi Torvényszék Cég b írosága
C9.01-09-918715/88

VÉGZEs
A FővárosiTörvényszék Cégbĺrósága a Cg.01-09-918715 cégjegyzékszámon bejegyzett BFTK
Budapesti Fesztĺvá|-és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság (1066 Budapest,
Mozsár utca 16.; adószáma: 18079519-2-42) ügyében az2015.január 12. napján hozott Cg.01-09-
918715ĺ87 számú végzését hivataIbó| kijavítani rende|i az a|ábbiak szerint:
A je|en esetben a vá|tozás napja tévesen: 2014. február 10., he|yesen 2015. február 01 .

A végzés ellen feIlebbezésnek he|ye nincs.

INDoKoLÁS
A bíróság a Cg.01-09-918715187 számÚ végzésének kijavítását aPp.224' $ (1) bek. alapján rende|te

el.

Budapest, 2015. január 12.

Dr. Budaĺ ||dikó Sarolta s.k.

bíró

A kiadmány hite|éÜ|:

GobtIyÖs Dóra

szerkesztő

Cégkoz|Öny

Év :2015. Kötet: 10. o|da|: .

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2015' 01 ' 12'

Fóvárosi Törvényszék Cégb írósága
C9.01-09-91 8715187

A bíriság a(z) BFTK Budapesti Fesztivá|-és Turisztikai Kozpont Nonprofit Kor|áto|t Fe|elosségĹ1

Társaság (1066 Budapest, Mozsár utca 16.; adószáma: 18079519-242) cég Ügyében meghozta az
a|ábbi

VÉGZÉST n

ar4 ,L/ .j,
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.03.}2-íhatáI|yal |7. o|đa|, cisszesen: 17 oldal

A bíróság a Cg.01-09-918715/86 sorszám a|attivá|tozás bejegyzési kére|mét érdemivizsgá|at nélkü|

eIutasítja.

A bejegyzést kérő 15.000.-Ft i||eték és 3.000.-Ft kö|tségtérítés megfizetését igazolta'
A végzés e||en a kézbesítéstó|számított 15 (tizenot) napon belü| a Fővárosĺ ĺtelotaolanoz címzett, de a
FovárosiTörvényszék Cégbíróságáná| 1(egy) pé|dányban e|ektronikus Úton benyújtható
fe||ebbezésnek van heĺye. A Fovárosi ĺteĺotaua e|otti e|járásban a fe|lebbező fé| részére a jogi

képviseIet köteIezo.

INDoKoLÁS

A BFTK Budapesti Fesztivá|-és Turisztikai Központ Nonprofit Kor|áto|t Fe|e|ősségű Társaság céget a
Fővárosi Torvónyszék Cégbírósága Cg.01-09-918715 cégjegyzékszámon tartja nyi|ván.

A cég 2014 december 23.-án Cg.01-09-91 8715186 sorszám a|att e|őterjesztett változás bejegyzési
kérelemben egyebek me||ett a székhe|yvá|tozás bejegyzését kérte 2015. február ,ĺ. napjáti|.
A 2006. évi V. fu. -cfu.. 50. S. (5) bek. rende|kezései szerint a vá|tozás bejegyzési kérelmet a változás
BEKOVETKEZESÉTŐL számítandóan nyitvaá||i határidón be|Ül kelI e|őterjeszteni, azaz azt kovetően,
de nem elotte. A je|en esetben a változás nap1a 2014. február 10., ezért a kére|em e|óterjesztésére az
ettő| számított 30 napon be|u| van törvényes |ehetőség.
Fentiek alapján a 2014. december 23.-án e|őterjesztett vá|tozás bejegyzési kére|em időelőtti, ezért a
bíroság a Ctv.32. $. (1)bek. fe|hívásávalérvényesÜl Pp. 130. $. (1)bek. ''f'ponta|apján a rendelkezo
részben fog|a|t határozatot hozta.

A jogorvos|ati rende|kezés a Ctv. 64. s (1) bekezdésén a|apu|.

A bíróság a végzés jogerőre emelkedése után határozatát megkÜ|di a NAV Észak l||etékkiszabási
Fóosztá|yának a megfizett 15.000.-Ft (tizenotezer forint) eljárási i||eték visszatéríthetosége végett az |tv.

57. s. (1) bek ''a'' pont és B1. s. (2) bek' rende|kezéseire figye|emme|.

Budapest, 2015. január 12.

Dr. Budai ||dikó Saro|ta s.k.

bíró

A kiadmány hiteléÜ|:

Göbolyös Dóra

szerkesztő

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszerébći| származnak, amely cégek esetén a
cégközlönyben megjelent hivatalos adatokat tartaImazza, más szervezetek esetén egyéb

forrásbó| származő hivata|os és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 20í 6.03.02 17 :13

Utolsó feldolgozott cégköz|öny megjelenési dátuma: 20í 6.03.0í.
Adatbázis uto|só aktualizá|ási dátuma: 20,|6.03.02 1 6:39

,./
Ą Ą',ĺ/{r
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Ä kérc}rnezö ttidomásul vcszĺ' hog-l'
} ĺ kéreieĺn benyrrjtásri tieil! jogűsíija ŕ.ei a kÖzĺeľüIet hasznáIatáľa,
P a18120i3,iĺ\,,34')čnkorĺnányzntirenđĆleti7.$(!)bekezdésesz.er;niak(iz:enlleihasznáĺatáórtklzie.

ĺüleĺi;eszi,:áiati iíjet köieies fĺzstni.
} a kiiaerüĺetelr kizáĺcleg a 2i0l20{i9.(IX.29.) Koľmán1.rendelet l2' $ (!) bekez'dése aiapján a ĺenĺleiet 5.

mei!ékletében meďlatářofoĺt !€nnékęk ártisíti':atók,

.Ą kéľeIenlhez a kéľelmezőnek az alĺíbbi lnelléletekeĺ kelI csatolnia: (Á csaÍolt mellékletet kéľjÍik X-el jelölnł)

1. A közter.rleten inj kívált

esetén: 3{) neill
eseiébetl: a i iváÍEaľĺásba.vételilket

- ösĺermęlők ese.én osĺcrrne|ói
ĺcľ0!ętĺe vonatkozó helyszint äbĺázs|o vźlz|atot., arnelyen szeĺepe|nie kell a körn5,cz-ó utcáknak

ís' rł r,áziaton v. igényelt teľület:rek - a szükséges m&etekkel . úgy kell szerłpelnie, hogy annak ĺag.v"sága.

elhe}yczketlése eg,vére}müen ü1egállepiĺhato lcgyen (TE'RĄSZ' PAvILoi\ ESE iEN: a$rak szélessěge,

KERř:L!ĺrzo .{Ĺ'ĄIRAS'Ą

's:ĺ)1 ĺ.Üĺćittł ĺs *atolnł
4. Meg|évŐ !éĺesĺtĺr:én1,t.; Vol}atkozô közteřti}et-hasäáiati raegújitäsa esetéll -

fr słeĺe$bevśtele ťnĺait " t.eĺvćte!t kel! bccsato

ĺÉ',ĺĺ"i,,s,,liiiy*i: !łaat ćpĺĺłłĺénj' eseĺében vag; ôpílúsi ntulłĺú!atodĺa! łsszefliggő kóilertilerh(1szlt.|ht
esełéhěn cz épĺlletth<|íĺ kłpott ł:legheta!łłlazdst ěs a'iałszabdb,bun dőín escłekbev u-iÖgerős éž}ĺtésÍi€l;í hü|ó.

cJ.l,.)jrĺj

i ó. Kozĺt igśnytłeveieĺe Čseién - a 2. pontban fogiatt he|.v"sz-ĺnraizon iú| - a Vonalkoz-ó hclyszínt
! íorgalon:techlti.iĺai vĺjzra.izoi, air:el}. beszerezl':cro a BKK Köz.úii Közlekeĺ!ési Igazšatćság
i osztáIv. Forgaion,!rechnikai osáálvän.

Kijzůtkezelési Fö-

Fitvelneztetés;
A hiáą'lalanu! kiloltou }łéľelenlyanlĺaivtźłĺy ,!s a: ekiłt neil,ikjeĺek auto!ĺjsĺjn iúĺ' a ponlos ás eg'ěrÍalmíi helvlnaglulaĺo:ús, va-

!4!ninr ü ]neł!évő iłtuiłĺétĺy{tlĺłjja elui+€djleÍět!€n a ł1erT1ijĺalĺ iĺes,elem ćľdełni łłlbĺl,álásihĺ>z!

Á kôĺ-eÍĺiletllasarálatot _ kiiiriniĺseil - af älálrbj jo€iszzbályok szabály.ozítk:
} a llelyi ťlnkcnl':án5.zatokrol srcló i990. óvi l-Xv' tř'n-én,v

} a J.izsefoämsi Önkormáryzat tu|ąldonában lévö köaeriile..ek hzsz:álaliircl és használaiźĺak rendjćrÍĺl vóló 182013'

{l\j.24.) öľkonniln}zäĺi Endelet
> JôzsefiáIos Kclirle{i ĺ.:pítgsĺ S7ábályzaíĺml sńló ó62ľ*l7.(XĺI.l2.) önkormanyzati ĺendeieĺ
} Bu<lapesti Värosľendezési és Epítés,i Keretszabályzĺtćl.sz.óió 47,í| 998.(X. l5.) Fĺiv' Xgy. ľeIldeiet

N.!:|'LÍrTKozÄT

} Á!ĺ!íľott hozzáiiĺnllok sze:Iél},.es és kiilön|eges adataim (hozzátaľ'oz.óim személy,*s adatai) a kezelÉséhez és azcl.
járó ilaĺóság Í.e!é továbbítáŚa.bcz a.icgosuitság megállapítäša éš teličsĺiése cé|jábó|'

} Kéľeiĺ..lem benyújtásakor a Polgánncster; Hivatal \jagyongazđálkodási és Üzeneltetésí figyosztály..üg"vintézójé-

1ő! rájékczlatást kĺptaiir - rrrei,vet iuiomásul vettenr * az eijĺírzís megindításáłak napjáróĺ, az Ĺig-vin1ézési hatíľiđő'
Íő!. az .úgv€rnre irán1..ađć jogszabály ľendelkezéseiröl. jogďmrĺil és kötelez.ensége;ĺĺői, tołábbä kötelśzeüségem

e}nuiaszĺá;ának jogktr.e1keznićnyeiľől, e hivatali eléľhetőségrĹii.

} K!.ielentern, hog.v- kére|mem ĺ+łcsíĺése eserén a 200.ł. évi Ĺ]-X].. iv.73ll\. $ (l) bekezdés b) pontja alapján a fei-

leblrezési jogcĺrol lemondch. -ildpľtésg|-Yclzę:;1. hogy ęzältal az ĺigycrnben hofoft hatáío7át annak kilz|ések'oĺ
jogeľóľe enrelkedik.

lrosszĺtsága: a ieľasz, pavilcn széiének az épĺiĺet äollriokzłti iaiátol és ajárda széIélől vaĺt5 tĺivolsága; teľasz i i

cse..én aunak az Ĺizietnek a [re.iáratától való :á'!.oisága, amsi-Yikhez tailozik: néterben mćn'e) -...-..-.-.-.---.:.'l:-ąz eiĺ.eiýezní kĺvánt ćpĺtt.t'iéÍ.v, létesiĺĺnény, belcndez-és ntüszzkí leímsát és leřvŮit: teruszlt,éreĺmelthez a j 
I

'í
Budapcsto fo18. év l.ł uĺ ,í,Ł.'. n*p.
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ĺlÁÍnólnp

Budapest hat kLilönbĺĺző pontján ideiglenesen telepítésre kerĺj|ő ,,kocka,, siatikai
mű|eírásához.

1:^,. *---/

Cséfalvay Gábor
okl. épírőmérnök (MMK T.T, szÉs.1-T r3-:.0216)

Szanĺszló Gábcr
okl. építőmérnok (MMK T-T, szÉs-l-T 13-1o215)

'
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Miiszaki Ieíľás

A tervezé,s során fĺqyelenbe veti szabványok:. Eurocode 1; A tartószerkezeteket érő hatások
i.i. rész: Áĺtzlános hatásck, Sťirűség, onsúiy es hasznos terhek éptjleiek esetén
i.5. !ésf, Á|ta!áłos hatźsok, Hőĺréršék|ati hltášok
f-4. íŁsz| A tarićszeřkezeteket éiő hatások. sféĺhaiás
f.6. rész: A ..aŕósz€rkezgteket éľő hatások. Hatásek a megvalásítćs során. Eurococie 3: Acé|szerkezetek tervezése
1-1.. rész: Acélszeľkezetek tgruęzése: Álteláncs és éoĺ]letekre vonatkofó
szabályok
1.B. rész: (eDcsc:9tok řnéreiezése

" Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése
1.i. řés2: Á|tłĺáncs szabélyok. Kśzijs és az épij|etekre vof,atkczó szabályok
1-2. rész: Áĺta|áncs szabályok, teryezés trjzteľhelésľe. Euroccde 7: Geotechnikai tervezés

EI x-- Á^',^l..
'=Jyé!!!.9!!!.EÁ.Ł
A '.Kocka.', a Hello \Ä/oođ Kít. (Huszár András, Pozsár Róbert, Ráday Dávid .
1066. Budapest. Dessewffy u. 15.) tervezői kollektívájával egyĺjttműködve, az
á|taluk összeá|ĺítoit művészi koncepciója ałapján készü|tek. A tartószerkezeti
elveket Huszár András fe|kérésére á|łítottuk össze'

Eękp-s;né]t-dpkaaeatum-ę'k:-. Koncepció tervek elektronikus íormátumban.
. Kivĺte|ezőve| történi egyezteiések, gyá!.tási ťo|yamat nyomon követése,

Átta|ános információk

Az előzetes iervek szerint a tervezett ,,kocka,. Budapest hať külonbtiző ponťján
kertil ideig|enesen (kevesebb mjnt 30 napĺ9) fe|á|lítva.

AZ egyes kockák rnagasságÍ méreťe: 2,60 m,
A tałpak befogtaló alaprajzi méretei: 2,75 x 2,75 m.

A kocka terhe|éseil
. A számításaink során egyenes tengelyű rúdszerkezetként vettÜk figyelembe

az egyes szerkezet! elemeket, ame|yeket felbĺl|enés ellen a ta|pak
stabitizálnak'

I Hót€heľr
A szerkezeten nem engecihető meg hó- és jég-ieher.

. Szélteheľ:
A szerkezeŁ szélterhelését a vonatkozó szabvány szeriilt vettÜk fĺgyelernbe'

ł
ż: ,,.
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A ,,kocka,, szeľkezeti egvséde! a hlerarchia szerint:
1. Ta|pak - mint |eteľhe|ések.
2, Kocka váza.
3' BefÜggesztettinsta|táció.

t. Ta|pak - mint |eteľhe|ések.
A taĺpak 2,75 x f,75 m-es alaĺrajzĺ fa anyagÚ keretre épített v=15 mm
vastagsá gr1 fa Iernezzel készüInek,

2', Kocka váza.
A kocka éĺei mentén 120 x i20 mm keresztrnetszeti méretű, ragasztott fa
anyagú rudak készÜ|nek.
A sarkckban 3 irányban irudak lrányaiban) acél csomó|emezek késztilnek 2
csavarra| rogzítve. Csomólemez mérete: ].20x315x10 laposecél,
csavar: cĎ12 (5"6.os minőségben)'

3. BefÜggesztettinstalláció.
A kocka be|sejébe plexi lapon fe|irat kerüĺ e|helyezésre. A p|exĺ fcrmája
minc}egylk kockáná| egyedi, sarkait a felső négy sarokhoz és alul két honba
drótkötél|e| íeszítjük kĺ.

A kocka iisszeá||ításávat, üzeme|tetésével kapcso|atos informác!ók
A -kocka alatt, a fogadó feltjletnek síknak ke|l |ennie, (maximá|is |ejtés bárĺne|y
iranyoan f"/oJ
A kockák szcborjeĺ}egűek, arra íe|mászni, rakodn; nem szabadI
A kockát téIen havas, jeges ldőjárási körrilmények közott te|epíteni ti|os! i|yen
köľü|mények kôzött a feláĺ|ított kockát szét kelt szerelni!
A kocka ĺdelglenes tárolását vízszintes, fedett ierůleten kell mego|danĺ, minden
felái|ítás e|őtt elIenőrizni ke|} az e9yes szerkezeti elemeit. (E|ĺenőrizni kell:
(a) egyes e|eĺnek festését (b) kapcso|atok hegesztéseit (c) kapcso|óeiemek
á|iapoiát - minden e|emnek repedés- és maradandó a|akváltozás mentesnek ke|l
iennĺe)

Abban az esetben, ha kivite|ező az összeá||ítés bármely íázĺsában szerkezetĺ
kárcsodás ta|á| (csavar/csap tcrés, RR fatartós repedés. acé|szerelvény
törés,/maradandó aiakr,á|tozás, hegesziés iorése, stb.) a szerelést le keĺl á||ĺŁanl
és teivezőt azonna| értesíteni kellI

ĺ
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Ą kĺ,itęĺęzé' k,,bun bu,nt,,tu,,ló .o,éb mu,kuuéduĺ*i, t,j,,éd"!*i
loąszabáłyck:

a

2000. évi LXXX. törvény;..Az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és
egészségÜgyi kérdésekrőI sző|ő, a Nemzetkôzi !"iunkaugyĺ Konferencia 

-
1988. évi 75. ü|ésszakán elfogadoit t67, sz, egyezmérs kĺhirdetésér8l2000. évi LXXV. torvény: A munkavá|ía|ók égészségéĺől és a
rnunkakornyezetrő| szóló, a NemzeĹközi Munkaügyĺ Konfereniĺa 1988. évĺ
67. ü|ésszakán elfogadott 155. sz. Egyezmény kihĺrdetésérő|zafaL7.' (1x. 6.)BM rendeletl Az országos Tűzvéde|mi Szabályzat
Kiadásárół
18/2001. (IV'28') EüM rende}et; A munkavállalóknak a munka közbeni
zajexpozÍcĺó okozta kockázatok eIlenÍ védelméről'
65/Ĺ.999. (xII.22.) EtjM rendeĺet; A munkavállalók munkahe|yen tórténő
egyéni védőeszkoz haszná|atának mĺnĺmáiis bĺztonsági és egésźségvédelmí
koveteIményeirő|
47/L999' {VIII'Í1/2003. (IX'12.) FMM rende|et: Az ipari aľpĺntechnikai
tevékenység bíztonsági szabá|yzatáról
3/2oo2' (Ii'B.) SzCsM-EüM rendeĺet; A munkahe|vek rnunkavédeĺmĺ
követelményeinek minimá|ĺs szĺntiérő|
212oo2, - (Ii.7.) SzCsM.EüM rendeleti Az egyéni védőeszközök
követelményeĺrő| és megfe|eiőségÜk tanúsíiásáró|.
7f/2oo3' (iX.29') GKM rende|et: A Feszüĺtség Alatti Munkavégzés
Biztonségi Szabá|yzat kÍadásáról

Az anyagrninőségeket a beépítés előtt, he|yszínen fo|yarnatosan e||enőrizn! keĺ|.
Az el|enőrzés meneiét minden beépítendő anyagľa techno|ógĺai utasítás szerint
ke|l végezni' A technológiaĺ utasítás összeáĺ|Ítłísa kiviteĺeiő köte|essege. az
elkészü|t utasĺtást tervezővel- jóvá kell hagyatni' Beépítés e|őtt minden anyag
ÉNr/ľľe/ szállítói megfe|előséii nyilatkozát.i felaeny;i, ĺoryuňäto..n az épĺtésł
he|yszínen keĺĺ tartani. Anyagmĺnőségekiő| tervezőĺ hozzáiáru|ás né|kÜ| eitérni
nem lehet! A fentiektő| va|ó eltérés automatĺkusan tervezőĺ nvilatkozat
vĺsszavonásával jár.

,{.
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Anvaąminőséq

?W s235 ĹMsz Et,,l 10a25/ MsZ EN ffi2a4)1
fémtĺszia feĺületen kétszeĺĺ korrózióvédő
aIapmázolássaĺ eĺ|átvaHegesztés: B' min, oszi. Msz EN iso 7f932:2o\3Csavarok: 8.8 - IL pont. oszt.

Idomacé|ok: MsZ EN 10024:Ĺ999 szerint
MSZ EN 10025-1..5:2005
MSZ EN 10152:2003

Á|talános tűrések: MsZ EN ISo 2768-mK+iso 286
Acélszerkezet tűrések: MsZ EN ISo 13920:2000.BF
Acélszerkezetek besoro|ásalMSZ EN 1090-2 szerint: EXCZ
Varratok minőségel MSZ EN 5817|2oo5 szerĺnt1 c
Hegesztési he|yzetek: MsZ EN ISo 6947:2011pĺkiképzés, iĺÍesziés: MsZ EN lSo 9692-1:2004

MSZ EN ISO 9692-2:2000
Fémhegesztési e|járások: MSZ EN 14610:2005
Varrat: Sarokvarrat ĺninlmuma: a=o,7xi vagy

a=2,5 mm

Faszerkezetek
. Faanyag; A beépítésre kerĺj|ő íaanyag

hasadásmentes, épé|ű, kéregmentes,
láng és bio|óEiai védelemme| e|látott ke|ĺ
śegyen. Min. C24.es minőségĹí.
A réteg-ragasztott fa tańók minősége:
GL24h

Vcnatkozó szabványok: F1sZ EN 336|2Đ14
MSZ EN 338:2010
MSZ EN 408:2010+A1:2012
MSZ EN t9tf29!2
MSZ EN 14080:2013

/lr7
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14 inőség i kovete ! ménvek

Valamennyi munkanem kiírása esťén érvényes előírásak. Csak 3/20a3 (I.25.) BM-GKM-KvVM együties rende|et szerinti
megfełelőségĺ 

' 
igazo|Éssaĺ vagy ETA-va| (Euŕopean Technřca| Approva|)

rendelkező építőanyagok használhatók' a 
' 

megfelelőségi 'iĄazo|ás

érvényességi korlátainak figyeĺembe véte|éve| és Éetartásáva|' Ha ez
irányú kéiségek merü|nek fe|. a beruházó ĺgényeĺhetĺ hivatalosan
e|íogadott anyagvĺzsgá|ó intézmény szakvé|eményét. Az ezze| kapcsoĺatos
koltségeket a váĺlalkozó viseli.r Ą kĺírásban és a beruházó által szo|gáltaioti tervekben fe|fedett
fé|reértnető kitéte|eket és hiányosságckat a munka megkezdése eĺőtt keĺła tervezőve| tisztázni ezt követően a he|yĺ művézetés véĺeménye
mértékadó'

Sze rkezeti acélszelvények
. Mindeľ beépítendő szerkezeti acé|elemnek meg kell fe|e|ni az megadott

szabványoknak.
. A köjtségeknél ka|kulá|ni ke|| a szerkezet összeál|ítási, felł.iletkeze|ésí,

szálĺítási és beépítésĺ ko|tségeket.. Egyes eĺemek súlya mĺatt kiegészítő á|ĺványzatra és/vagy daľuzási
munkákra is sztikség |ehet, amit e|őre keł| kôltségelni.. A mei.ev acé|betétek taIp|emezeit Üzemi körÜlmények között ke|| a
méretre vá goti acéĺszerkezetekre felhegeszteni.o Ą szerkezetÍ acéleĺemek szabása e|őtt a méreteket helyszíni
méretfeIvéte|lel kelI eIlenőriznĺ. Az eImaradi elIenőrző mérés mĺattĺ
összes fe|elősség és költség a kĺviteĺezőt terhe|ĺ'. Az ĺdeiglenes megiámasztó szerkezeteket nem kell felü|etkezelni.

Egyéb ki5veteĹĺnények
. A szerkezeti munkák kôltségeiné| a terł.ileten található és a határos

építmények épségét is garantálni ke||.. Az építésĺ tűrésekre és pontosságra a hatá|yos szabványok (MsZ B03
sorozat és ĺt1SZ 7658.2) vonatkoznak. Kt]|ĺinös figyelmet keil fcrdítanĺ az
építés sci.án az egyes építmény részek, ii|étve az égész éptilet
méreteinek pontosságára, kivá|tképp kitűzések pontosságára'. Az á|ta|ános előírások a kü|ön rész|eiezeti vaiamennyi sżerkezeti eĺemre
vonatkoznak.

. Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszín
alapjén el|enőrizni keĺ|!. A kĺvĺtelezési terv.ben és a mi!|eírásban szerepĺő feladaťokon kívül
számítani ke|i a kivitelezésĺ munkák soi.án előkerĺjĺő további' eddiq reitett
ta rtószerkezeti pro b|émá k mĺaiti tij mun kákra.

A szerkezetet 3 év és/vagy 5 osszeszeretési élettarťamra terveztük, A szerkezet
élettartama aiatt jelenťkező hibákat, fetťedezetť hibás elemekeť egy

hĺbaj^egyzékben keli ŕôgzíteni, ivÍinden áseÚen ri5gzíteni keĺt a hiba iöjzí#s
dátumáť, az e|em ĺeírását, a hiba leírását, képet a meghibásodásról' A

szerkezeten je|entkező és a szerkezet hasznáĺhaťóságáť befolyásotó hibák esetén
tełlĺezőt azannal érťes{teni kell! A megadatt éĺettariaľn végén a hĺbajegyzéket

tervezővel közosen ťeltjl keĺl vizsgálni, A szerkezetet a szĹikŻéges móaaěítás után
lehet csak ismét územbe helyezni,
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