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13/482 Furák Zottán /an: SzabőZsóliď' fi más munkavá||a|ó 5624 Doboz. Rákóczi utca 24.

szü|etés idąe|,|981.o7 .24.

Adóazonosító je|: 841 842051 0

A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|tal e||enjegyzett a|áírás.minta benyújtásra került'
A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2014.06.12.
Vá|tozás időpontja: 201 4'06.1 2.

Bejegyzés ke|te: 20 1 4 -07 .1 4.

Hatályos: 201 4.06.1 2. - ...

13/483 Bócsi Andrea {an: Kópis trént * más munkavá||a|ó 4967 csaho|c. Kossuth utca í33.

Szü|etés ideje: 1 981.09.1 5.

Adóazonosító je|: 84,| 8953969
A hite|es céga|áírási nyiĺatkozat vagy az ügyvéd áltaI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerĺ.ilt.

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2014.07 .07 .

Vá|tozás időpontja: 2o1 4.07.07.
Bejegyzés ke|te: 20.ĺ4'08.14.

HatáIyos: 201 4.07.07. - ...

13/486 Uńri Ĺászló (an: Simor Erzsébetl * más munkavá||a|ó í1,|9 Budapest. Nádor|iqet utca 7. B. ép. 6' em. 6í1.
szü|etés ideje: 1 975.08.05.

Adóazonosĺtó je |: 8396621 322

A hite|es céga|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra ker.j|t.

A képvise|et módja: egyĹittes.

A jogvĺszony kezdete: 2014.12.10.
Vá|tozás időpontja : 201 4',| 2'1 0.

Bejegyzés ke|te: 201 5'0í.05.

Hatályos: 201 4,1 2.1 0, - ...

13/488 Sziláqviné Práff Maqdolna Kára |an: Bab|onkav Máĺiar' * más munkavá||a|ó

em. 13.

szü|etés ideje:,l 951.08.1 4.

Adóazonosító je|: 8309054289
A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képviseIet módja: egyÜttes.

A jogviszony kezdete: 2015.01.29.
Vá|tozás időpontja: 2015.01 '29.
Bejegyzés ke|te: 201 5'02.20.

Hatályos: 2015.01 .29, - ...

13/489 dr. Szilágvi DemeterGerqetv|an:-GicziMáÍtAl. * más munkavá||a|ó ío29 Budapest. |ránvi Dánie| utca 8.

szü|etés ideje: í 987.09.1 7'
Adóazonosító je|: 8440883234
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|tal e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerti|t.

A képviseIet módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2015.01.29.
Vá|tozás időpontja: 2015'01 '29.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.20.

HatáIyos: 201 5.01.29, - ..'

13/490 Dr. Becker Pál Lásztó lan: BaluskaKata|\n| * más munkavá|la|ó ĺí26 Budapest. Galántai utca í8' fsá. 3.

szÜ|etés ideje: í 959.04.22.

Adóazonosító je|: 83371 32.| 08

A hiteIes céga|áĺrási nyilatkozat vagy az ügyvéd á|tal el|enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: egyÜttes.

A jogviszony kezdete: 20'l 5.O1 .29.

Vá|tozás időpontja: 2015'01 '29.
Bejegyzés ke|te: 20,ĺ 5.02.20.

Hatályos: 2015-01 .29. - ,,'

1 3/492 Kovács Erzsébeŕ (an: Szodoraĺ Erzsébet) $ más munkaváĺ|a|ó 2í 3í Göd. Balassi Bá|int utca 8.

szü|etés ideje:,| 969.01.05.

Adóazonosító je|: 837 2592586
A hiteIes céga|áírási nyiIatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

1137 Budapest. Újpesti rakpart 7. 2.
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A képvise|et módja: egyĹittes.

A jogviszony kezdete: 201 5.0'l .29.
Változás időpontja: 2o1 5'01.29.
Bejegyzés ke|te: 201 5.02.20.

Hatályos: 2015.01 .29. . ...

13/493 Danada János lan:. Poór Rata]ln Gize||a| * más munkavá||aló 3644 Tardona. |sko|a utca 26.

Szü|etés ideje: 1 969.04..ĺ 4.

Adóazonosító je|: 8373584609
A hite|es cega|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd á|taI eIlenjegyzett aláírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képviselet módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 20'l 5.03.17.

Változás időpontja: 201 5'03.17 .

Bejegyzés ke|te: 201 5'04.20.

Hatályos: 2015,03.17. - ...

13/494 Dorooi GaörÍelta (an: Réqi Gabriel|a Maqdolna) * más munkavá||a|ó 1238 Budapest. Fe|ső Duna sor 2.

szü|etés ideje: 1 967.1 0..| 2.

Adóazonosító je|: 83680831 68

A hite|es céga|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t'

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2015.03.17.

Vá|tozás ĺdőpontja: 201 5.03.17.
Bejegyzés ke|te: 201 5.04.20.

HatáIyos: 201 5.03'1 7' -''.
13/496 Dr.KovácsEdina/' ,niPénzes|Íénl' t másmunkavál|a|ó3170Szécsénv.KomiáthvJenőút5/a.

szü|etés idĄe: .|987 .o7'22.

Adóazonosító je|: 844031 3632

A hite|es céga|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t'

A képvise|et módja: egyÜttes.

A jogviszony kezdete: 2015.03.17.

Vá|tozás időpontja: 201 5.03.,|7 .

Bejegyzés ke|te: 201 5.04.20'

Hatályos: 201 5,03.1 7' -'..

13/497 Baloqł, PéÍer(an: Burtzik Maqdo|na) s más munkavá||a|ó 1192 Budapest' Gaľav köz 6. fszt. í.
szü|etés ideje:,| 985.02.07'
Adóazonosító je|: 843í 360046

A hiteĺes cégaláírási nyiIatkozat vagy az ÜgWéd á|taI ellenjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2015.03.17 .

Vá|tozás időpontja: 20,ĺ 5.03.1 7.

Bejegyzés keĺte: 201 5.04.20.

HatáIyos: 201 5.03'1 7, - ...

13/498 ReinhardtÍriszlan:Tu|okAndĺeaBeála| * más munkavá||aló í1o8 Budapest. Takařék utca 21.

Szü|etés ideje: 1 988.06'1 4'
Adóazonosító je|: 8443593903
A hite|es céga|áĺrási nyiIatkozat vagy az Ĺigyvéd á|taI el|enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerĺi|t.

A képvise|et módja: egyt]ttes.

A jogviszony kezdete: 2015.03.17.

Vá|tozás időpontja: 2015.03'17 '

Bejegyzés kelte: 201 5'04'20.

HatáIyos: 2015.03'17. - ...

13/506 Naav László Albeń(an:-TóthÉvď' $ más munkavá||a|ó íí8í Budapest. Dobozi út77.

SzÜ|etés ideje: .| 962.1 1 '15.
Adóazonosító je|: 8350.| 621 47

A hite|es céga|áĺrási nyi|atkozat Vagy az ĺigyvéd á|taI el|enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: együttes'
A jogviszony kezdete: 2015.07 .01 .

Vá|tozás időpontja: 2o1 5.07.01'
Bejegyzés ke|te: 201 5.07'23.

Hatályos: 2015.07 '01 ' - ...
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13/508 VásárhelyÍ libor(an: Kovács Ju|ianna Anna) * más munkavál|a|ó í12í Budapest. Kö]tő utca 3íla.
Szü|etés ideje: 1 961.04.,| 2.

Adóazonosító je|: 83443427 83

A hite|es céga|áírási nyĺlatkozat vagy az ügWéd á|taI eIlenjegyzett a|áírás.minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 20í5.08.06'
Vá|tozás időpontja: 201 5.08.06.

Bejegyzés ke|te: 20í 5.09.02.

Hatályos: 201 5.08.06. - ...

13/509 dr.Kćiriisi.szahótstván(aniszo\ko||lonal. fi másmunkavá||a|ó4400Nyíreovháza.Tiizo|tóutca'|6.

Szĺi|etés ideje: 1 986'1 2.29.

AdóazonosÍtó je|: 8438231 829

A hite|es céga|áírásĺ nyiIatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: egyiittes.
A jogviszony kezdete: 201 5.08.06.

Vá|tozás időpontja: 201 5.08.06.

Bejegyzés ke|te: 201 5.09.02.

HatáIyos: 201 5.08.06. - ..'

13/510 Szatkai tstván Lásztó |an:. AmbĺusMáĺia]. $ más munkavá||a|ó í046 Budapest. Benczúr utca 9.

szÜletés ideje: 1 974.08.05.

Adóazonosító je|: 839297 6347

A hite|es cega|áírási nyiIatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerĹi|t.

A képvise|et módja: egyÜttes.

A jogviszony kezdete: 2015.08.06.
Változás időpontja: 20.| 5.08'06.
Bejegyzés ke|te: 20.ĺ 5.09.02'

Hatályos: 201 5.08,06. - ..'

13/512 Mustó Béla András |an: Ba|kányi Zsuzsanna| * más munkavál|a|ó 5,|52 Jászberénv. Fő utca 35.

szÜ|etés ideje: 1969.1.|.30.

Adóazonosító je|: 83758801 75

A hĺteĺes céga|áírási nyi|atkozat Vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás.minta benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: együttes'
A jogviszony kezdete: 201 5.08.06.

Vá|tozás időpontja: 201 5.08.06.

Bejegyzés ke|te: 201 5.09.02.

Hatályos: 2015'08'06. - '.'

13/514 PuskásJudlt(an:Gesz|erMária} * másmunkavá||a|ó28ooTatabánva.Köztársasáqútia17.4.em. 1.

szü|etés ideje:,t 987.04.09.

Adóazonosító je|: 843927 1 1 31

A hiteIes céga|áírási nyiIatkozat vagy az tigyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2015.08.06.

Vá|tozás időpontja: 201 5.08.06'
Bejegyzés kelte: 20.| 5.09.02.

Hatályos: 201 5'08.06. -'''
13/515 Bencs/ĺ Gábomé (an: Mo|nár Mária) $ más munkavá||a|ó 2360 Gvát. Bartók BéIa utca í0í'

szü|etés ideje:,| 966.1 0.01.

Adóazonosító jel: 8364322338
A hite|es cégaĺáĺrási nyiIatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t'

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 20,ĺ 5.08'06.
Változás időpontja: 201 5.08.06.

Bejegyzés ke|te: 20.| 5.09'02.

HatáIyos: 2015'08.06. - ''.
13/516 dr. Szabó Gabrielta lan:TaĺdiMargit| & más munkavá||a|ó 1032 BudaDest. szőtő utca 70. 10' em. 54.

Szt]|etés ideje: 1 982'06.1 2.

Adóazonosító je|: 842.| 652060
A hite|es céga|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd áltaI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képviselet módja: együttes.
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Ajogviszony kezdete: 2015.10. t3.

Vá|tozás időpontja: 201 5'1 0.í 3.

Bejegyzés ke|te: 20,t 5'1,|.í 6.

Hatályos: 201 5.1 0'1 3. - ...

13/517 Tóthné Szét Brioitta lan.. Somoayi|da]r * más munkavá||a|ó 214í csömör. Formás utca í04.
Szü|etés ideje:' 1973.02.17 '

Adóazonosító je|: 8387634123
A hite|es cégaláírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra keriilt.
A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 201 5..ĺ 0. 1 3.

Vá|tozás időpontja: 201 5..ĺ 0.1 3'
Bejegyzés ke|te: 201 5'1 1'í 6.

HatáIyos: 201 5'1 0.1 3. - ...

13/518 CsonÍos /sÍván ĺan: Róza lbolva) $ vezérigazgató (vezető tisztségvise|ő) 2096 Üröm. Aszta|os utca 4ĺ.
Szü|etés ideje: 1 970.09.,| 8.

Adóazonosító je|: 8378800253
A képvise|et módja: öná||ó.

A jogvĺszony kezdete: 2015.07.01.
Vá|tozás időpontja: 201 5.1 0.07.
Bejegyzés ke|te: 201 5'1 1..| 6.

Hatályos: 201 5'1 0.07. - ..'

13/519 Dĺís KľlśzÍlna {an: csoľba Anna) Ô más munkavá||aló 2oí3 Pomáz. széchenvi utca 3'

SzÜ|etés ideje: 1 971.03.21.

Adóazonosító je|: 83806441,ĺ 5

A hite|es cega|áírási nyiIatkozat vagy az Ĺigyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képviseIet modja: együftes.

A jogviszony kezdete: 2O15.12.01.

Vá|tozás időpontja : 201 5.12.01 .

Bejegyzés ke|te: 201 6.01.04.

Hatályos:2015'12'01 ' - .'.

13/520 ĹengyeíJózsef (an: Maqvar Erzsébett fi más munkavá||a|ó ,|'|65 Budapest. Futórózsa utca 102. í. em. 1.

Szü|etés ideje: 1 962.08.24.

Adóazonosító je|: 834933230,|

A h|te|es cégaláírási nyi|atkozat Vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t'
A képvise|et módja: egyÜttes'

A jogviszony kezdete: 2015.12.01.
Vá|tozás időpontja: 201 5'12.01.
Bejegyzés ke|te: 201 6.01.04'

HatáIyos: 201 5.1 2.01. - ...

13/521 CseÍneki ĺldlkó (an: Kovács Mária) * más munkavá||a|ó 1149 Budapest. Naqy Lajos kiÉ|V útia 212-2í4. 2. em. 5a.

SzÜ|etés idĄe: 1977 .02'17.
Adóazonosító je|: 840224377 0

A hiteIes céga|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: egyĹittes.

A jogviszony kezdete: 2015.12.01.
Vá|tozás időpontja: 201 5.12.01.
Bejegyzés ke|te: 201 6.01.04.

HatáIyos:2015.12.01 , - ..'

1 3/522 Barbarics Péter Lász!ó (an: Pasz|ai Ga|ina Petrovna| * más munkaválla|ó 8800 Naqvkanizsa. Munkás utca 24.

Születés ideje: í 988.05'1 7'
Adoazonosító je|: 84433.| 0030
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képviseIet módja: egyĹittes.

A jogviszony kezdete: 2015.12.01.
Vá|tozás időpontja: 2015.12.01.
Bejegyzés ke|te; 2016'0,l '04.

Hatályos: 2015.12.01 . - .'. 
'/,f13/523 Szép Károlv(an: Horváth Kata|in) * más munkavá||a|ó í181 Budapest. BókavÁrpád utca 5. ,- .,,(1

Szü|etés ideje: 198,ĺ.04'08. " r
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. Iz-ihatáI|ya| 25. o|dal, összesen: 43 olđa|

Adóazonosító je|: 841 7353763
A hiteĺes cégaláírási nyi|atkozat vagy az Ĺigyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás.minta benyújtásra kerii|t.

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 20í 5.08.06'

Vá|tozás időpontja: 20,|6.01',|3'

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.,1 8.

Hatályos: 2016.01 .13. - .'.

13/524 orbánMiklósLásztó|an:|łýáąneĺ]rén| * másmunkavá|la|ó2o1íBudaka|ász.KovácsLajosutca,|5.

Szü|etés ideje: .ĺ 963.09'1 5'
Adóazonosító je|: 8353202867
A hite|es céga|áírási nyiIatkozat vagy az ügyvéd á|taI e||enjegyzett aláírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képviseIet módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2016.01.13.

Vá|tozás időpontja: 20.| 6'01..ĺ 3.

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.1 8.

Hatályos: 2016.01.13. - ...

13/525 szekeřes sz,7yia,voéÍni (an: Kopcsák GabÍiel|a) $ más munkavá||a|ó .t041 Budapest. Venetĺaner utca 17. í. |ház.

4.em.32.
szÜ|etés ideje: 1 980.01.29.

Adóazonosító je|: 84.| 3003954

A hite|es céga|áírási nyiIatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t'

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 201 6.0'1.1 3.

Vá|tozás időpontja: 201 6.0.|'1 3'

Bejegyzés ke|te: 201 6.02.1 8.

HatáIyos: 2016.01 '13. - .,'

13/526 oprisnéFodorAnikó(an:PapAnna| s másmunkavá||a|óí,|85Budapest.Nvíreqvházautca18.

Szij|etés ideje: 1 958.,| 1'28'
Adóazonosító jel: 8335682593
A hiteles céga|áírási nyi|atkozat Vagy az Ĺigyvéd á|tal e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra került'
A képviselet módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 2016.01.13.

Vá|tozás időpontja: 201 6.01.1 3.

Bejegyzés ke|te: 201 6'02.1 8.

Hatályos: 2016.01 .13. - ...

13/527 SzabadkaiÁnikó (an: Mitró Maqdotna) s más munkavá|la|ó 1í88 Budaoest. Eke utca 47.

Szü|etés ideje: .| 983.,| 0.3,|.

Adóazonosító je|: 84267 1 07 00

A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|ta| e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: együttes'
A jogviszony kezdete: 201 6.01.'l 3.

Váĺtozás időpontja: 2016.01 '13.
Bejegyzés kelte: 201 6'02.1 8.

Hatályos: 201 6.01.1 3. - ...

13/528 otáhZott,ánJózsef ían:SzőkeMaĺgit| * másmunkavá||a|ó5520Szeqha|om.Dapsi Gizel|autca22.
Szü|etés idąe: 1 977 .05.28'
Adóazonosító je|: 8403241 046
A hite|es céga|áírási nyilatkozat vagy az ügyvéd á|tal eIlenjegyzett aláírás-minta benyújtásra kerü|t.

A képvise|et módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 20'l 6.03.07.

Vá|tozás időpontja: 201 6'03.07'
Bejegyzés kelte: 201 6.04.05.

Hatályos: 201 6.03,07. - ..'

13/529 Berénvi zottán (aff szabó EŻsébetEsńer], * más munkaválĺa|ó 6800 Hódmezóvásárhe|v. Takács Ferenc utca 6.

2.

Szt]letés ideje: 1 977.03.3.,|.

Adóazonosító je|: 84026627 1 4

A hiteIes cégaláírásĺ nyiIatkozat vagy az Ügyvéd á|taI e||enjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerÜ|t.

A képvise|et módja: együttes.

,/
{,/ :,l ,ł'r
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.04. Lz-ihatá|Iya| 26. oldal. összesen: 43 oldal

A jogviszony kezdete: 2016.03.07.

Vá|tozás időpontja: 2016'o3'o7 '

Bejegyzés kelte: 2016'04.05.

Hatályos: 2016'03.07. - ...

13/530 Boricza tstván lan:TátraiKĺisztinal. '$ más munkavá|ta|ó 2,|44 Kerepes. Sző|ő ddi|ő í,t0.

szü|etés ideje: 1 988.06.25.
Adóazonosító je|: 8443700866
A hite|es céga|áírási nyi|atkozat vagy az ügyvéd á|taI eIlenjegyzett a|áírás-minta benyújtásra kerĹilt.

A képviselet módja: együttes.

A jogviszony kezdete: 20 16.03.07.

Vá|tozás időpontja: 201 6.03.07'
Bejegyzés ke|te: 201 6.04'05'

HatáIyos: 2016'03.07. - ...

A KoNYW|zsGÁLo(K) ADATAI

14/12 Íoí09867785 đ *lBDoMagyarországKönywizsgá|óKft'HU.|103Budapest,Kőérutca2tA.c.ép.

B a u m q ańn er F eren c (an:. Szaiki Maĺqit!. $ í 037 Budapest. Ku n iq u nda útia 22.

A jogviszony kezdete: 2014.08.08.

A jogviszony vége: 2016.05.31.
Vá|tozás időpontja: 201 4'08'08.
Bejegyzés ke|te: 2014.09.02.

Hatályos: 2014.08.08. - ...

15 A FELÜGYELŐ BlzoTTsÁGt TAGoK ADATA|

15/51 zso,naiJózsef(an: JuhászAnna) * 2í20 Dunakeszi. KáDo|na utca 23.

A jogviszony kezdete: 2015.01.01.

A jogviszony Vége: 201 9.í 0.31.

Vá|tozás időpontja: 201 5'01'01.
Bejegyzés ke|te: 20,|5.01 .20.

Hatályos: 2015.01 .01 ' - ...

15/52 MenczerErzsébeÍ{an: Varsánvi Erzsébet) s 103í Budapest. Tóoa utca 6.3. em. í1.
A jogviszony kezdete: 201 5.01.01.

A jogviszony vége: 20í 9.í 0.31 .

Vá|tozás időpontja: 201 5.0,l'0.|.

Bejegyzés ke|te: 2015.0í .20.

Hatályos: 2015.01 .01 , - ...

15/53 Gvr1n7s tsÍván (an: Bánki Emőke Éva) fr 2049 Diósd. Gsa|oqánv utca 6.

A jogviszony kezdete: 201 5.01.0í.
A jogviszony Vége: 201 9..| 0.3,| .

Vá|tozás időpontja: 201 5.01.01.

Bejegyzés ke|te: 20.| 5'01'20.

Hatályos: 2015'01 '01 . - '''
1 il54 órsí Gerqery Ferenc (an: SzabadváÍv Krisztina Mária) $ ,t027 Budapest' Ganz utca í5.

A jogviszony kezdete: 2015.01.01.
A jogviszony vége: 2019.10'3.t '

Változás időpontja: 20í 5.01.01.

Bejegyzés kelte: 201 5.01'20'

Hatályos: 2015.01 .01 . - ...

15/56 dr. Szatmásv Miktós (an:- ü.YaidaÉva Anna| $ 783,t Pe||érd. Cseresznyéskeń utca 4.

A jogviszony kezdete: 20í5.06.01.
A jogviszony Vége: 20.ĺ 9.,l 0.31 .

Vá|tozás időpontja: 201 5.06'01.
Bejegyzés ke|te: 20í 5.06.1 2.

Hatályos: 201 5.06.01. - ...

1il57 NagvLásztó|.an:-ÍóthÉva| * 118í BudaDest. Dobozi út77.

A jogviszony kezdete: 2015.O9.O2.

A jogviszony vége: 201 9'1 0.31 .

//- .ł/
{r/'/' //
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04.t2-ihatá||yal

Változás időpontja: 201 5.09'02.
Bejegyzés ke|te: 201 5.í 0.01.

Hatályos: 201 5.09.02' -,,,

16 ÁTALAKULÁs rolvrÁľ lÉĺne.lorr cÉe eserÉseN A JoGELóD cÉe(ex) ADATA|

1ô/1 Í1o,|oo23oí .Đ ĺt l Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Vá||a|at.

Hatályos: 1996.07,01. - ...

20 A cÉG sTAT|szT|KA| sáMJELE
20/4 12166602-3811-573-01.

Bejegyzés ke|tei 201 4.07.17 .

HatáIyos: 201 4.07.17' -,,,

2í AcÉGADószÁMA
21/6 12166602-244.

HU12't66602.
Adószám státusza: érvényes adószám
státusz kezdete: ,| 996.07.0'| .

Vá|tozás időpontja: 2004.05.0,t '

Bejegyzés ke|te: 201 í.07.1 5.

Hatályos: 2004'05.01. - ...

22 ÁTALAKULÁs eserÉeeľ A JoGUTóD CÉG(EK} ADATA|

2z1 1o1 10 047164 Gi Ô l BKKKi)zútZáĺtkörűen Működő Részvénytársaság.

ÁtaIaku|ás modja:kivá|ás

Az átalaku|ás cég á|taI meghatározott időpontja:20.| 1.09.30.

Vá|tozás időpontja: 20,| 1'09.30.

Bejegyzés ke|te: 201.|.09'22.

Hatályos: 2011 .09.30, - ..'

32 A cÉG PÉNZFoRGALM| JELzÖszÁMA

3?J3 10102093-05086903-00000007
Budapest Bank Zrt. Dé|budai Fiók (1119 Budapest, Ete|e út 57'; 01 10 041037)

A szám|a nyitási dátuma: 2001.04.28'

Hatályos: 2002'01 .30. - ...

32/1 7 'r 0 r 02093-05086900-0500000s
Budapest Bank Zrt. Dé|budai Fiók (.ĺ 1 19 Budapest, Ete|e út 57'; 01 10 041037)

A szám|a nyitási dátuma: 2005.02.24.

Hatályos: 2005.03.1 6. - ...

32/1 I 'r 01 02093-05086900-00000309
Budapest Bank Zń. Dé|budai Fiók (1119 Budapest, Etele út 57.; 01 10 041037)
A számla nyitási dátuma: 2001.01.11.

Hatályos: 2005.03'21. -,..

32/22 1 2001 008.01 024364-00,ĺ 00009
Raiffeisen Bank Zrt. Budapesti Fiók (1054 Budapest, Akadémia u. 6.; 0.t 10 041042)
A szám|a nyitási dátuma: 2008.04.18.
Bejegyzés ke|te: 2008.04-2,|.

HatáIyos: 2008.04.21. - .,'

32/26 11600006-00000000-62090625

Erste Bank zn.(138 Budapest, NépÍtlrdő u.24-26.;01 10 04í054)
A szám|a nyitási dátuma: 2013.03.07.
Bejegyzés ke|te: 201 3.03'08.

Hatályos: 201 3'03'08. - ...

32/27 't 8203332-06009396-4001 001 3

FHB Bank Zrt. Bp. Ü.48 Fiók (1 os4 Budapest, Ü||ói út 48'; 01 1 o 045459)

A szám|a nyitási dátuma: 2013'o3.29.
Bejegyzés ke|te: 201 3.04.02'

HatáIyos: 201 3.04,02. - ..'

32/28 11763842-00011 880-00000000
oTP Bp.-i tnk.Fiók Belföldiek Devĺzáĺ (.|054 Budapest, Báthory u. 9.; 01 1o o4.|585)

27. oldal, összesen: 43 oldal

4(ĺ;!,/
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28. olda|, összesen: 43 olda|

A szám|a nyitási dátuma: 2002.05.02.
Bejegyzés ke|te: 20.t4.09. 1 5.

Hatályos: 201 4.09'1 5. - ...

32/29 11784009-20400323-00oooooo
oTP Kereskede|mi Banki centrum (1 051 Budapest, Nádor u. 6.; 01 1 o o41 585)
A szám|a nyitási dátuma: 1999'02.í1.
Bejegyzés ke|te: 20'| 4.09'1 5.

Hatályos: 201 4.09,1 5. -''.

A cÉG ELEKTRoNlKUs ELÉRHETósÉGE

4il1 E mail: Íkf@fkf.hu
Vá|tozás időpontja: 201 4.04.08.

Bejegyzés ke|te: 201 4'05.20.

Hatályos: 2014.04.08. - .''

A cÉG KözPoNTl ÜGYlNTÉzÉsÉľer ľelve
50/1 HU 108.| Budapest, A|fö|di utca 7.

Vá|tozás ĺdőpontja: 2o1 4.07.01.
Bejegyzés ke|te| 20 1 4.07 .1 4.

Hatályos: 2014.07.01. - ''.

Cégformától fü99ő adatok

í ARÉszVÉNYEsEKADATA|
(10)

1(10y4 toí ío 046833 € * l Budapesti Városigazgatóság Ho|ding zártkörűen Működő Részvénytársaság HU í052 Budapest,

Városház utca 9-1 í.

A részvényes egyedü|i részvényes.
Vá|tozás időpontja: 201 5.0,|.1 5.

Bejegyzés ke|te: 201 5.02'20.

Hatályos: 201 5.01.1 5. - ...

2 ARÉszvÉNYTÁRsAsÁGMÚKoDÉSÉNEKMÓDJA
(í0)

2(10y1 ZáĺIkörű.

Hatályos: 1 999.08.06, - ...

8 A RÉszVÉNYTÁRsAsÁG| HIRDETMÉNYEK KozzÉTÉTELE
(10)

8(10)/2 Közzététe|módja:meghívó.

HatáIyos: 1999,08'06. - ,.'

9 Az ÜewezerÉs TíPUSA
(10)

9(10)/2 Egyszeméĺyesigazgatóság.
Vá|tozás idópontja: 201 0.,| o.27.

Bejegyzés ke|te: 20.| 1.06.20.

Hatályos: 201 0.1 0.27. - ...

ío A RÉSZVÉNYEK sáMA És tĺÉvÉnrÉxs
(í0)

10(10y2 Részvényfajta: törzsrészvény
sorozatszám: A
Egyszázötvennégyezer-háromszázkiIencvennégy darab
egyszázezer HUF.
Vá|tozás időpontja: 201 2.03.27'
Bejegyzés ke|te: 2o1 2.03.27 .

HatáIyos: 201 2.03.27. . ...

97 PÉNzÜGYt MoDUL
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04.Iz-ihatá||ya| 29. o|da|' összesen: 43 oldal

2012.év 2o1.|'év 20,|0. év20,|4' év 2013. év

Beszámo|ási időszak

Éńékesítés nettó

árbevétele

Üzemi eredmény

Adózás e|őtti eredmény

Mér|eg szerinti eredmény

Adózott eredmény

Eszközök összesen

Befektetett eszközcjk

Forgóeszközök

Pénzeszköztik

Aktív időbeIi

eIhatáro|ások

saját tőke

cé|tarta|ékok

KöteIezettségek

Rövid |ejáratú

kĺiteIezettségek

Hosszú |ejáratú

kĺiteIezettségek

Passzĺv időbeIi

elhatáro|ások

Pénziigyi mutatók

E|adósodottság foka O

Eladósodottság mértéke -

Bonitás o
ÁrbevéteI arányos
eredmény % O

Likviditási gyorsráta O

Létszám: 3283 Íő

127 HIRDETMÉNYEK

20't4.01.01. -

2014.12-31.

eFÍ

35 634 9,ĺ7

1 't32 539

981 817

470 692

470 692

53 488 627

40 233 295

12527 533

3 462 484

727 799

33 313 6,ĺ2

11 882 601

7 006 634

7 006 634

20.| 3.0.ĺ '01 . -

2013.12.31.

eFt

37 304057

'r 052 988

1 ',t46 879

0

3't2 150

53 430 8í5

31 484 460

21 496 126

13 613 303

450 229

32842 920

12 100 293

7 039292

7 039292

2012.01.o'.t. -

20't2.12.31.

eFt

35 992 602

1 149 146

1 508 968

0

1 248 799

53 4í1 689

33277 536

20 017 316

12 870 437

116 837

33 706 770

'| 0 935 288

7 129868

7 129 868

0

1 639 763

0,13

0,2'l

3,47

2,56

eFt

39 091 823

2 519 977

2 796 613

0

2337 757

57 879 974

35 409 544

22 142 438
.ĺ3 966 616

327 992

33 958 606

I 097 977

12 987 930

12 532 0',t0

455 920

1 835 461

0,22

0,38

5,98

1,60

eFt

40 95í 065

't 220 408

1 464 704

705 15't

705 151

57 947 469

37 653 363

20 058 771

12607 108

235 335

40 847 042

7 252 877

7 436 412

6 240 61 3

1 195 799

2 411 ',t38

0,t3

0,18

't,72

2,96

20't't.01.01. - 2010.01.01. -

20't1.12.31. 2010.12.31.

0

1 448310

0,13

0,21

't,32

1,46

0,13

o,21

0,84

2,77

E|utasító és kijavító végzések
Cégk<iz|öny

Év: .|999. Kötet: 38. o|da|: 48843.

Fővárosi Bĺróság 01 1 0 0431 57

FKF Fővárosi Közterület.fenntartó Részvénytársaság (1 081

Budapest, A|fö|di u' 7 .; |.|21666o2-2aa|)

A bÍľóság az 1999' 08. 06-án hozott végzését az a|ábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

2. FKP Fővárosi Közterĺjlet-fenntartó Részvénýársaság
Törö|Ve: 1999. 08. 06-i hatá||yal.

FKF Fővárosi Közterü|et-fenntartó Részvénytársaság
Hatá|yos: 1 999. 08. 06.tó|.

13. Rifuaĺ Miklós (an: Mü||er Jo|án) igazgatósági tag ,l029 Bu-

dapest. Rézsű utca 47la.
Törölve: ,|999. 07. 01-i hatá|lya|.

Bĺtvai Miklós (an: MÜl|er Joĺán) igazgatóságĺ tag 1029 Bu-

0

't 285 780

ć
C,"ł7
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OPTEN Kft. > Cégkivonat 2016.04.Iz-ihatá||yal

dapest, Rézsű 47la.
Hatá|yos: 1999. 07. 0,t-tő|.

Bejegyezve: 1999. 08. 26.

Elutasító és kijavító végzések
Cégköz|öny

Év : 200.|. Kötet: .|8. o|dal: 23614.

Fővárosi Bĺróság 01 10 043157

Fóváros i Közterü |et-fenntartó Részvénytársaság (.| 08 1 Buda-
pest' A|földi u. 7.; |121 66602-24,|l)

A bíróság a(z) 2001.04' 06-án hozott végzését az a|ábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

21 . 12't66602-244.
Törö|ve: 2001 . 04' 06-i hatá||val.

12166602-24't.
Hatá|yos: 2001. 04. 06-tó|.

Bejegyezve: 2001 . 04. 10.

EIutasító és kijavító végzések
cégköz|öny
Év : 200,t ' Kötet: 20. o|da|: 25433.

Fővárosi Bíróság 01 1 0 0431 57

Fővárosi Közterü|et.Íenntartó Részvénytársaság (1 081

Budapest, A|fö|di u. 7 .; |121666o2-2-aal)

A bíróság a(z) 2001.04. 06-án hozott végzését az a|ábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

21. 't2166602-2-41 .

Törö|ve: 2001' 04.06-i hatá|ĺya|.

12166602-244.
Hatá|yos: 200.|. 04. 06-tó|'

5íí0)' RészVényfajta: tözsrészvény.
Sorozatszám :'.B'' sorozat.

Ki|encvennégy darab egymi||ió Ft.

Törö|ve: 2001. 04. 06-i hatá||ya|.

Részvényfajta: tözsrészvény.
Ki|encvennégy darab egyszázezer Ft.
Hatá|yos: 2001. 04. 06-tó|'

Bejegyezve: 2001. 04. |9.

E|utasító és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év : 20o1 . Kötet: 42' o|da|: 53í 94.

Fivárosi Bĺróság 01 10 043157

Fővárosi Közterĺiĺet-fenntartó Részvénytársaság (1 08í Buda.
pest' Alfö|di u.7 .; |12,|66602-2-4a])

A bíróság a(z) 2001' 07' 20-án hozott végzését hĺvata|bó| az a|áb-
biak szerint javítja (egészíti) ki:

8. 2001. 05. 31.

Hatá|yos: 2001 .09' 21-tÍ5|.

13- KiráIy Károly (an: Borsányi Ete|ka) igazgatóságitag2112
Veresegyház, Dió utca 4.

30. oldal. összesen:43 oldal

/,Í
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. |z-ihatá||ya|

Törö|Ve: 200'ĺ. 05' 31-i hatá||ya|.

Dr. Sólyom Gábor (an.. Lőwy K|ára) igazgatósági tag ,| 125
Budapest, Ga|goczy köz 6.

Hatá|yos: 2001. 05. 31-tő|.

Bejegyezve: 2001 . 09. 21 .

EIutasító és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év : 2OO2. Kotet:, 22. oldal: 341 1 1.

Fóvárosĺ Bĺróság 01 1 0 0431 57

Fővárosi Közterület.fenntartó Részvénytársaság
(1 08 1 Budapest' AĺÍd |d i u. 7 .; [1 2,| 66602-2-4 al)

A bíróság a(z) 2001.04' ,ĺ9-én hozott végzését hivatalbó| az
a|ábbiak szerint javítja (egészíti) ki:

5( 1 0)' Részvénýajta: tözsrészvény.
KiIencvennégy darab egyszázezer Ft.

Törö|Ve: 2001. 04. 06-i hatá||yal.

Részvényfajta : törzsrészvény.
Sorozatszám:'.B,' sorozat.
Ki|encvennégy darab egyszázezeĺ F t.

Hatá|yos: 200.ĺ. 04. 06-tó|.

Bejegyezve: 2002. 05. 03.

Eĺutasító és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év:2003. K<itet: 23. o|da|: 40349.

Fivárosi BÍróság 01 1 0 0431 57

Fővá ros i Közterĺi |et-fen ntartó Részvé nytáľsasá g ( 1 08 1

Budapest, A|fö|di u. 7 .; |.|2166602-2-4a])

A bíróság a(z) 2003. 04. 17-én hozott végzését hivata|bó| az
alábbiak szerint javítja (egészĺti) ki:

13. Bupp László (ani Egri Lívia) parko|ási osztá|yvezető 2030
Érd. Lakatos u.9.
Törö|ve: 2003. 04. 01-ĺ hatá||ya|.

Bubb László (an: Egri Lívia) parko|ási osztá|yvezető 2030 Érd,
Lakatos u. 9.

Hatá|yos: 2003. 04. 01-tó|'

Bejegyezve: 2003. 05. 09.

E|Utasító és kijavító végzések
CégkrĺzIriny

Év : 2004. Kötet: .| 5. o|da|: 30304.

Fóvárosi Bĺróság 01 1 0 0431 57

Fővá ros i Közteľü |et-fen ntartó Részvé nytá rsasá g (.t 08 1

Budapest, A|fö|di u. 7 .; |12166602-2-aa|)

A bíróság a(z) 2004.0.| . 09-én hozott végzését az a|ábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

9. 9002'03 HulIadékgyiĺjtés, .keze|és.

Törö|ve: 2004. 0,| .09.i hatá||va|'

31. oldal, összesen: 43 o|da|
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9002'03 Hu||adékgyűjtés, -keze|és (főtevékenység).
Hatá|yos: 2004. 01' 09-tő|.

Bejegyezve: 2004. 03. 11.

EIutasító és kijavító végzések
Cégközl<!ny

tv : 2004. Kötet: 45. o|dal: 99729.

Fővárosi Bíróság 01 1 0 0431 57

Főváros i Közteľĺi |et-fen ntańó Részvénytĺł raság (.| 08 1

Budapest, A|fö|di u. 7 '; |12166602-244|)

A bíróság a(z) 2004' 05. 28-án hozott végzését az a|ábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

13. Daróczi János kozbeszerzési koordinátor 1121 Budapest, EötVös
u.43-46.
Törö|ve: 2004. 03. 01-i hatá||yal'
Bejegyezve: 2004. 1 0. 06.

E|utasíto és kijavító végzések
Cégköz|öny
Év:2007. Kötet:42. o|da|: 111392.

Ez a kozlemény a 2007/42 kozlonyben, 111392. otdaton jetent meg.

Fővárosi Bíróság 01 10 043157

Fővárosi Közterü|et-fenntartlí Zártkörűen Múködó
Részvénytá rsaság ( 1 08 1 Budapest, Aĺfö|di u. 7 .; |1 21 666o2-2a4!)

A bíróság a(z) 2007.08. ,| 7-én hozott végzését az a|ábbiak szerint
jaVítja (egészíti) ki:

1 5. Halász Géza (an: Tóth Jolán) 1 1 82 Budapest, Jakabháza u' .t 8.

A jogviszony kezdete: 2003. 06. 0'l .

A jogviszony vége: 2007' 05. 31 .

A vá|tozás időpontja (tör|és): 2007. 05. 31.
Dr' Vági Pálé (an: Weisz K|ára) 2013 Pomáz, Mikszáth Ká|mán u. 38/.| .

A jogviszony kezdete: 2007, 06. 01.
A jogviszony vége: 201 1. 05. 31 '

A vá|tozás időpontja (törlés): 2007' 06' 01'
Törö|ve: 2007. 09.24.
dr- Vécsei Pál (an: Singer K|ára) 1121 Budapest, Denevér köz 2.
A jogviszony kezdete: 2007. 06. 01.
A jogviszony vége: 20.ĺ ,| . 05. 31 .

A vá|tozás időpontja: 2007' 06. 0,|.

Dr. Vági PáI (an: Weisz K|ára) 20'|3Pomáz, Mikszáth K.38/,l.
A jogviszony kezdete: 2007. 06. 0í.
A jogviszony vége: 20'| 1 . 05' 31 .

A vá|tozás időpontja: 2007. 06' 01.

Bejegyezve: 2007 . 09. 24.

2007 - 09.24.
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32. oldal, cisszesen: 43 oldal

Cégek közvetlen köz|eményei

Cégk<iz|öny

Év : 2011 . Kötet: 29. o|da|: 571 854'

A Fővárosi Közterii|et.fenntartó Zártkörűen Múködő Részvénytársaság a Gazdasági társaságokról szó|ó 2006' évi lV. törvény
75. s (2) és 84. s (4) bekezdésében fog|a|t köte|ezettségének e|eget téve ktjzzéteszi a társaság áta|aku|ását.
Az átalaku|ó társaság fóbb adatai: /

O/, ,,Ír
42-3
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A széfuá|ó társaság cégneve: Fővárosi Közterü|et-fenntańó Zártkörűen Működő Részvénýársaság.
Cégjegyzékszáma: [01 10 043157l.
Rövidített e|nevezése: FKF Zĺ|'
székhe|ye: .|08í Budapest, Aĺfö|di u.7.
Formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
Az áta|aku|ás módja: Gt. 67. s (4) bekezdése szerinti szétvá|ás.
A szétvá|ás módja: Gt. 86' s (1 ) bekezdése szerinti kivá|ás.
A jogutód társaságok főbb adatai:

Cégnév: Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártkönĺen Működő Részvénýársaság (fennmaradó társaság).
Cégjegyzékszáma: [0.| 10 043157|.

Székhelye: 1081 Budapest, A|fc'|di u.7'
Formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
Cégnév: BKK Közút Záńkörűen Működó Részvénytársaság (kivá|ó társaság).
Székhe|ye: 1 

.| í 5 Budapest, Bánk bán u. 8-1 2.

Formája: zártkörĺien működő részvénytársaság'
A jogutód társaság(ok) |étesítő okiratának (létesítő okirat módosításának) e|fogadási dátuma:
Fĺĺvárosi Közterü|et-Íenntaĺtó ZáłIköĺíjen Működő Részvénytársaság:2011 . június 22.
BKK Ktizút Záńkcirúen M űködő Részvénytársas ág: 20 1 1 . június 22.

Az áta|aku|ás Gt' 74. s (6) bekezdés szerinti időpontja, figye|emme| act\t.57. $ (2) bekezdésére:20,|,|- szeptember 30.
Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Zártkörűen Múködő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) fő tevékenysége gEÁoR'08): 3811
Nem veszé|yes hu||adék gyűjtése.

BKK Közút zártktirűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság) fő tevékenysége 0EÁoR ,ol)i 5221 SzáĺazÍö|di szá||ítást ki-

egészítő szo|gá|tatás'

A jogutód társaságok vezető tisztségviselői:
Fővárosi Közterü|e!fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (íennmaradó társaság): K|ug Lajos vezérigazgató (1 148 Bu-
dapest, Adria sétány 10/A |||. 6').

BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság): dr. A|mássy Korné| Tamás vezéĺigazga|ó (1 o28 Budapest,
Kozségház u. 27 ')'
A részvények Íajtája (osztá|ya) és névértéke:

Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkcirűen Miiködő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) aIaptőkéje (egyzett tőkéje):
15 439 400 000 Ft (tizenötmi||iárd-négyszázharmincki|encmil|ió-négyszázezer forint)' me|y 1 543 db, egyenként í 0 ooo ooo Ft (tíz-
mi||ió forint) névéńékű, ,'A'' sorozatú névre szó|ó törzsrészvénybő|, és 94 db, egyenként 1oo ooo Ft(egyszázezer forint) névértékúi,

',B'' sorozatú névre szó|ó tözsrészvénybő| á||.

BKK Ktizút Záńkörűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság) a|aptőkéje (iegyzett tőkéje): .| 500 000 000 Ft (egymil|iárd-
<jtszázmi||ió forint), me|y .|000 db' 1 500 000 Ft névértékű névre szó|ó törzsrészvénvre osz|ik.

A vagyonmérleg-tervezetek főbb adatai:

EszKtztK

A) BefekŁeŁett eszközök
ro Javd^

TT TÁŕd\,; dąav^.^v
III. BefekteŁeĹt pénzügyí eszközök
P\ F^ř^Áôś'LÄ'^L

Í. Készletek
II. Kovete1ések

Iv' Pén2eszközök
c) Aktív ĺdőbelj. e1határolások
tsszEsEN;

EORRASOK

:. ^ ... ...u, Salat toKe
T 'Tôđ!'7 ôt t t őLô
II. Jegyzett, de még be nem fizetett
III. TőkeŁarta1ék
IV. Eredménytartalék
v. ],ekötott tarta1ék
v1. ŁrEeKefesl ĹarLaaeK
VII. Mé11eg szerínti eredmény
E) cé1tarta1ékok
Fl kötÔ]ô'ôtt<ÁđAL
T. Hátra sorolt köte].ezettségek
II. Hosszú ]ejáratú kotelezeŁŁségek
]ÍI. RÖvid ]ejáratú kötelezeťtségek
G) Passziv időbelí elhatárolások

AdaĹok E Ft_ban
KiváIć

BKK Közút zrŁ. vagyona
könyv szerinti értéken

2 1,50 619
991 560

1 158 508
551

7 29Ą 512
Ą1 oĄ8

4o2 Ą15
0

8Ą5 QĄ9
17 110

3 462 301

Adatok E Ft-ban
KiváIć

BKK Közút urt. vagyonä
konyv szerĺnLi értéken

2 868 680
1 500 000

1 118 680
0

250 000

AtaraKuto
FKF ftť

könyv szerinti értéken
37 653 363
1 335 740

36 282 555
35 068

20 058 '7-77

1 599 383
5 852 280

0
L2 60't 1,08

235 335
5.l 9Ą1 469

ĄtaIaKufo
FKE Zrt. vagyona

könyv szerĺnti éTtéken
40 8Ą7 0Ą2
16 939 400

tőke (-)
16 117 s51
7 040 091

750 000

't 252 811
7 436 Ą1'2

0
r 795 '199
6 2Ą0 613
2 ĄLL I38

5'1 9Ą.7 469

Fennmaradó
FKF 7'ŕt

könyv szerinti értéken
35 502 'r44

344 180
35 72Ą oĄ7

34 st't
LB ,16Ą 1'99
1 552 335
5 449 805

0
rt '162 059

21,8 225
54 485 168

Fennmaradó

könyv szerinti értéken
31 918 362
15 439 400

14 998 871
7 040 091

500 000

7 1,5-t 828
6 91I t25

0
1 795 199
5 115 326
2 31-t 853

54 485 168

95 049
465 28'l

0
0

465 28't
33 285

3 Ą62 30l
:;;:.;.,iii .)

OSSZESEN:

( ' .1 ',,"''

iqU
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A szétválási okiratnak a jogok és kötelezettségek megosztására vonatkozó legfontosabb rende|kezései (ktj|önös tekintettel a va-
gyonmegosztás aĺányáĺa):
Fa FKF zrt. mint szétvá|ó társaság főbb tevékenységi köreinek, közszo|gá|tatási íe|adatcsoportjainak (hu||adékkeze|és, köztiszta-
ság biztosítása, közútkeze|és) szétbontása során a széfuá|ássaI létrejÖvő társaságok vagyonában maradnak' i|letve vagyonába kerÜ|-
nek a megosztást köVetően e||átott tevékenységükhöz kapcso|ódó, szükséges vagyoni eszközök'
Fr. FKF zÍ1' mint szétvá|ó társaság Vagyona a társaság és a kĺvá|ás útján |étĘövő BKK Közút Zrt. között a Karanta Audit Kcinyv-
szakértő, Adó- és Raciona|izá|ási Tanácsadó zrt. (1033 Budapest, Reviczky ezredes u' 2-) mint fĹigget|en könywizsgá|ó á|ta| e||enőr-
zött ós jóvłíhagyott átaĺaku|áoi vagyonmór|cg-tcrvczet és vagyon|ettár.tervezet szerint osz|ik még. Az átaIaku|ó FKF Zrt. vagyon-
mérleg{ervezete 201 0. december 3,| -ei fordu|ónapra, a fordulónapi értéke|és szerint készÜ|t, a vagyon|e|tárra| a|átámasztott kimuta-
tások feIhasználásával'
A kivá|ó és a fennmaradó társaság jegyzett ttíkéje és összvagyona összességében megegyezik az áta|aku|ó társaság jegyzett tőkéjé-
vel és összvagyonáva|, a vagyon átértékelésére nem kerü| sor'
A jogutód társaságok köz<itt, a szétváĺó Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot megi||ető jogok és
terhe|ő köteĺezettségeknek a jogutód társaság közcitti megosz|ása tekĺntetében a 20.t ,t 

' június 22-én a Fővárosi K<izgyűlés mint a|apító
és egyszemé|yi tuIajdonos á|tal e|fogadott szétválási okirat rendeIkezései irányadóak.
A széfuáló Fővárosi KözterÜĺet-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyona (|ekötött tarta|ékkaI csökkentett saját tő-
ke) megosz|ásának száza|ékos aránya:
- FKF zÍ1. (fennmaradó társaság): 93,47%,

- BKK K<izút Zrt. (kiváló társaság): 6,53%.
Amennyiben va|ame|y vagyontárgyró| a szétvá|ási okirat téte|esen nem rende|kezett, és az adott vagyontárgy osztható, és annak
megosztásáró| az arra jogosu|t dönt, vagy amennyiben nem osztható, és az arra jogosu|t annak értékesítésérő| dönt, úgy a vagyontárgy
el|enértéke a létrejövő társaságokat a Íentiekben meghatározott 93,47o/o-6,53o/o-os arány szerint i||eti meg.
A peres ügyek' továbbá a nemperes és hatósági e|járások megosztása a fennmarado és a kivá|ással |étrejövő társaságok között azon
eIv aIapján történt, hogy a kivá|ó társasághoz, annak a|aptevékenységéhez (közútkeze|és) kapcso|ódó peres és nemperes e|járások,
hatósági e|járások a kivá|ó társasághoz kerü|nek, míg a fennmaradó társaságná| maradnak a kivá|ássa| nem érintett tevékenységekhez
(hu||adékkezelés, köztisztaság biztosítása) kapcso|ódó peres, nemperes és hatósági e|járások.
A fe|adate||átáshoz |aĺIozó, az FKF z|t' hatályos a|apító okiratában fe|soro|t te|ephe|yek közül a vagyonmegosztás á|ta| érintett in-
gat|anok megosztását, az FKF Zr7. tuIajdonát képező ',üdü|ĺĺvagyon'' megosztását, az FKF zÍ1. tuIajdonát képező ,'egyéb jóléti és szo-
ciá|is cé|ú vagyon'' megosztását a szétvá|ási okirat részletezi'
Ar.FKF z|t. nevében megkötött, a Közútfenntartási Ágazat tevékenységi körét érintő, i||etve azza| összefĹiggő po|gári jogi szerző.
désekben szerep|ő jogok és ktite|ezettségek megosztása az a|ábbiak szerint tĺirténik:
a) Az FKF Zrt. jeIenlegi Közútfenntartási Ágazatának tevékenységi körébe tartozó' |||etve azza| eIvá|aszthatat|anu| ĺisszeÍĹiggő
po|gári jogi szeződésekben meghatározásra került szerződéses jogok és köte|ezettségek tekintetében a szeződésekben a jogutód|ás

következtében alanyvá|tozás következik be, me|ynek során az FKF z|t. mint szezódő fé| (oge|őd társaság) he|yébe az áta|aku|ás
cégbejegyzésének napjáva|, te|jes jogkörre| a BKK Közrlt Zrt. mint jogutód |ép.

b) Azon po|gárijogi szerződések tekintetében, aho| a szeződésesjogok és köte|ezettségek kizáró|agosan az FKF Zrt. k<lztisztasá-
gi, i||etve huĺ|adékkeze|ési tevékenységéhez kapcso|ódnak' a kivá|ást követően is a fennmaradó FKF zft' minősti| szeződő fé|nek.

c) Azon po|gári jogĺ szeződések tekintetében, ahoI a szeződéses jogok és ktite|ezettségek megoszIanak az FKF Zrt' köztisztasá-
gi, hu||adékkeze|ési és közútfenntartási tevékenysége kĺizött' a szeződések módosítással történő szétvá|asztására kerü| sor a fennma.
radó FKF Zĺ1. és a BKK Közút Zrt' közĺjtt'
A széfuá|ó gazdasági társaság jogutódai - ideértve azt a gazdaságĺ társaságot is, ame|ybő| a kivá|ás történt - a szétvá|ó társaságnak
a széfuá|ás e|őtt keletkezett köte|ezettségeiért - a szétvá|ási okirat rendeIkezése szerint feIeInek. A szétvá|ó társaság Vagyonmegosztás
e|őtt szerzettjogainak érvényesítésére a szétvá|ás után az a jogutód jogosu|t, ame|yhez az adottjogot a szétvá|ási okirat te|epítette'
Ha va|ame|y vagyontárgyró|, igényrő| a szétvá|ási okirat nem rende|kezett, vagy az csak utóbb vá|t ismertté, a vagyontárgy, igény
vagy annak e|lenéńéke (érvényesítésĺjoga) va|amennyijogutód társaságot a vagyonmegosztás arányában (93,470/0-6,53%) i||eti meg.
Ha a köte|ezettségrő| a szétvá|ási okirat nem rendelkezett, vagy a megá||apodás csak ezt követően vá|ik ismertté, a jogutód gazda-
sági társaságok (ideértve a szétvá|ás után megmaradó társaságot is) fe|e|őssége harmadik szemé|yekkeI szemben egyetem|eges.
A szétvá|ási okiratban nevesített követe|ést e|sósorban azza| a jogutódda| szemben ke|l érvényesíteni, ame|yhez az adott köte|e-

zettséget a szétvá|ási okirat a vagyonmegosztás fo|ytán te|epítette. Ha e kötelezettségét a jogutód nem te|jesíti, valamennyijogutód
fe|e|őssége egyetem|eges' A jogutódok egymás közötti viszonyában az eIszámo|ás a|apja a széfuá|ási okiratban íń vagyonmegosztási
rendeIkezés, i|yen rendelkezés hiányában a vagyonmegosztás aĺánya-
A Fővárosi KcjzterÜlet-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság fe|hívja a hite|ezőket, hogy a Gt. 76. s (2) bekezdése a|ap-
ján azok a hite|ezők, akiknek az áta|aku|ó gazdasági társaságga| szemben fenná||ó, |e nem járt követe|ései az áta|aku|ássa| hozott dĺin-
tés első közzététe|ét mege|őzően ke|etkeztek, köVete|éseik erejéig a Fcĺvárosi Közterü|et-fenntartó záńkörűen Működő
Részvénýársaságtó| a döntés második közzététe|ét köVető harmincnapos jogvesztcĺ határidőn beItjI biztosítékot köVeteIhetnek.
A hitelezők az őket közvet|enÜ| érintő Vagyonmegosztási rendeIkezésekrő| az a|ábbi címen kérhetnek tájékoztatást: Fővárosi Köz-
ter[ilet-fenntartó záÍIköújen Működó Részvénytársaság (1 081 Budapest, A|fó|di u. 7.; kapcso|attartó: Nagy Lóránd gazdasági igaz-
gató). Te|efonszám.. 06 (1) 459-6704; fax: 06 (,|) 459-6804'
(EIső közzététe|.

/
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cégek közvet|en köz|eményei

cégköz|öny
tv:2011. Kötet: 29' o|da|: 571854.

A Fővárosi KözterĹ]|et.fenntańó Zártkörűen Múködő Részvénytársaság a Gazdasági társaságokró| szó|ó 2006. évi |V. törvény
75. s (2) és 8a. $ (4) bekezdésében fog|a|t köte|ezettségének e|eget téve közzéteszi a társaság áta|akulását.
Az áta|akuló társaság főbb adatai:
A széfuá|ó tá16aság cégneve: Fővárosi Közterü|et-fenntartó zártkörűen Működő Részvénýársaság'
Cégjegyzékszáma: [01 

,|0 043157l.
Rövidített e|nevezése: FKF zĺ1'
Székhe|ye: 108,| Budapest, Alföldi u. 7.

Formája: záńkörűen működő részvénytársaság.
Az átalaku|ás módja: Gt. 67. s (4) bekezdése szerinti szétvá|ás.
A széfuá|ás módja: Gt. 86. s (1) bekezdése szerinti kiválás.
A jogutód társaságok főbb adatai:

Cégnév: Fővárosi Közterti|et-fenntaÍhó zár|kiiÍíjen Működő Részvénýársaság (fennmaradó társaság).
Cégjegyzékszáma: [0.| 10 043157]'
Székhe|ye: '|081 Budapest, A|fö|di u' 7.

Formája: zártkörűen működő részvénytársaság'
Cég név: BKK Köz(lt' Záĺtkörűen M űködő Részvénýársaság (kivá|ó társasá g).

Székhe|ye: ,| 1 í 5 Budapest, Bánk bán u. 8.1 2'
Formája: záńkörűen működő részvénytársaság.
A jogutód társaság(ok) |étesítő okiratának (|étesítő okirat módosításának) e|fogadási dátuma:
F<ĺvárosi Közterü|et-fenntartó Zártkört'ien Működő Részvénýársaság 20,|1. június 22.
BKK Közút Záńkörűen Működő Részvénytársaság: 20,|1. június 22.

Az áta|aku|ás Gt. 74. s (6) bekezdés szerinti időpontja, figye|emme| a cfu. 57. $ (2) bekezdéséĺe:2011. szeptember 30.
Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Záńktjrűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) Íő tevékenysége (TEÁoR '08): 381 1

Nem veszé|yes hu||adék gyűjtése.

BKKKözútZáĺĺkörűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság) íő tevékenysége (TEÁOR ,08,l:522,| SzáĺazÍö|di szá||ítást kĹ
egészítő szo|gá|tatás.

A jogutód társaságok vezető tisztségvise|ői:

Ftivárosĺ Közterü|et-fenntartó Zártkörűen Mĺiködő Részvénytársaság (fennmaradó társaság): K|ug Lajos vezérigazgató (1148 Bu-
dapest, Adria sétány 10/A |||. 6').

BKKKłjziltZárĺkĺjrűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság): dr' A|mássy Korné| Tamás vezéĺigazgató (,|o28 Budapest'
Községház u.27.).
A részvények fajtája (osztá|ya) és névértéke:

Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) aIaptőkéje (egyzett tőkéje):
15 439 4oo 000 Ft (tizenötmi||iárd-négyszázharmincki|encmi||ió.négyszázezer forint), mely 1543 db, egyenként .| 0 000 000 Ft (tíz-
mĺ||ió forint) névértékű, ,,A'' sorozatú névre szó|ó ttirzsrészvénybő|, és 94 db, egyenként í00 000 Ft (egyszázezerforint) névértékű,

,,B.. sorozatú névre szó|ó tözsrészvénybő| á||.

BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság) a|aptőkéje (egyzett tőkéje): 1 500 000 000 Ft (egymi|liárd-

ötszázmi||ió forint), me|y 1000 db' .| 500 000 Ft névéńékű névre szó|ó törzsrészvényre osz|ik.

A vagyonmérleg-tervezetek főbb adatai:

EszKÖzöK

Al bereKEeEett eszKozoK
lĎ JąVąN

TT Táŕô\'i ôś7L^'^L
IIl. BefekŁeLett pénzügyi eszközók

T. Kész-1etek
TÍ. Követe1ések

TV. Pénzeszközök
c) Aktív időbelí elhatáro]ások
OSSZESEN:

EoRRÄsoK

ul salaE toKe
T 'TAđ\'7ôtt tÁLô
TT 'TpđV7étt. ŕ]A má^ hé nem fĺzet.ett
||l '|'ôkcráŕlä|ok

AĹaIaKuIo

könyv szerinŁi értéken
37 653 363
1 335 740

36 282 555
35 068

20 058 11I
l- 599 383
5 852 280

0
'i,2 6Q1 r08

235 335
5.l 9Ą1 Ą69

AtafaKul0
FKF 7'ŕt

könyv szerinti értéken
Ą0 84.] oĄ2
16 939 400

Łőke (_)
'1 6 11? 551

Fennmaradi
Fkł , ŕ+

könyv szerinti értéken
35 502 .74Ą

344 180
35 I2Ą oĄ1

3Ą 5I1
78 .16Ą 799
1 552 335
5 449 805

0
17 't 62 059

278 225
54 485 l-68

Fennmaradó
FKP Zrt. vagyona

könyv szerinti értéken
31 918 362
15 439 400

'1 4 qqB n71
,:ł.;.;;|i;:,:;1;:1.1.;.,|'.1|:)',';|.!'.';,.i,'ji;í..it|i..:.,..iii.,li.iil
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Adatok E Ft-t
Kivŕ^

BKK Kozút Zrt. vagy<11:;:;'
konyv szerinti éTté}:tl::i''

2150 (;iĺj
oo1 I l

ríśe!.
:liilir

1 294 !;ilj.il;

47 (i;li
4OZ i;iit)i;;

;l1li1
845 (;łi1:

I'l 
":'it):i3 462 li:i:;:j

:,,i:::i

AdaŁok E Ft_}]:';'.1]

Kivi lrj;rl

BKK KozúŁ ztĹ. vagy<:.,,,,:)
Löń\,\' ś?Ařihtł óŕrál

28681
1 500 (v

1 1'lŔ ŕ
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A szétvá|ási okiratnak a jogok és köte|ezettségek megosztásáÍa vonatkozó |egfontosabb rendeIkezései (kü|önös tekintetteI a va-
gyon me gosztás aĺ ány ár a) :

Aę. FKF zĺ1. mint szétvá|ó társaság főbb tevékenységi köreinek, közszoĺgá|tatási feladatcsoportjainak (hu||adékkeze|és, köztiszta-
ság biztosítása, közútkeze|és) szétbontása során a széfuá|ással |étrejövő társaságok vagyonában maradnak' iIletve vagyonába kerÜ|-

nek a megosztást követően e||átott tevékenységÜkhöz kapcso|ódó, szükséges vagyoni eszközök.
Ac. FKF zft' mint szétváló társaság vagyona a társaság és a kivá|ás útján |étĄövő BKK Közút Zrt' között a Karanta Audit Könyv-
szakértő, Adó. és Raciona|izá|ási Tanácsadó zrt. (1033 Budapest, Reviczky ezredes u' 2') mint ftiggetlen könywizsgá|ó á|ta| e||enőr-

zött és jóváhagyott átaIakulási vagyonmér|eg-tervezet és vagyon|e|tár-tervezet szerint oszlik meg. Az átaIaku|ó FKF z|1. Vagyon-
mér|eg-tervezete 2010. december 31-ei fordu|ónapra, a fordulónapi értéke|és szerint készii|t, a Vagyonte|tárraI a|átámasztott kimuta-
tások fe|haszná|ásáva|.

A kĺvá|ó és a fennmaradó társaság jegyzett tőkéje és összvagyona összességében megegyezik az átaIakuló társaság jegyzett tőkéjé-
vel és összvagyonáva|, a vagyon átértéke|ésére nem kerü| sor.
A jogutód társaságok között, a szétváló Fővárosi Közterü|et-fenntartó Záńköriien Működő Részvénytársaságot megilIető jogok és
terhe|ő köte|ezettségeknek a jogutód társaság közötti megoszlása tekintetében a 201 1 . június 22-én a Fővárosi Közgyúlés mint a|apító
és egyszemé|yi tuIajdonos áltaI e|fogadott szétvá|ási okirat rendeIkezései irányadóak'
A széfuá|ó Fővárosi KözterÜ|et-fenntańó Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyona (|ekötött tarta|ékkaI csökkentett saját tő-

ke) megosz|ásának százalékos aránya:
.FKF zrt. (fennmaradó társaság): 93,47o/o,

- BKK Közút Zrt. (kivá|ó társaság): 6'53%.

Amennyiben va|ame|y vagyontárgyró| a szétvá|ási okirat tétetesen nem rende|kezett, és az adott vagyontárgy osztható, és annak
megosztásáró| az arra jogosu|t dönt, vagy amennyiben nem osztható, és az arra jogosu|t annak értékesítésérő| dönt, úgy a vagyontárgy
e||enértéke a |étrejövő társaságokat a fentiekben meghatározott 93,47%-6,53%-os arány szerint i||eti meg.
A peres Ügyek' továbbá a nemperes és hatósági e|járások megosztása a fennmaradó és a kivá|ássa| |étĘövő társaságok között azon
eIv alapján történt, hogy a kivá|ó társasághoz, annak aIaptevékenységéhez (közútkeze|és) kapcso|ódó peres és nemperes e|járások,
hatósági eljárások a kivá|ó társasághoz kerü|nek, míg a fennmaradó társaságná| maradnak a kivá|ássa| nem érĺntett tevékenységekhez
(huI|adékkeze|és, köztisztaság biztosítása) kapcso|ódó peres, nemperes és hatóságĺ e|járások.
A feladate||átáshoztartozó, azFKF Zr7. hatá|yos aIapító okiratában fe|soro|t teIephe|yek közÜ| a vagyonmegosztás á|ta| érintett ĺn-
gat|anok megosztását' azFKF Zĺ1. tu|ajdonát képező ,,üdÜ|ővagyon'. megosztását, az FKF zt|. tulajdonát képező ,'egyébjóléti és szo-
ciá|is cé|ú Vagyon'' megosztását a szétvá|ási okirat réSz|etezi.

P\z.FKF zn. nevében megkötött, a K<izútfenntartási Ágazat tevékenységi körét érintő, i||etve azzal tisszefüggő po|gári jogi szerző-
désekben szerep|ő jogok és kötelezettségek megosztása az a|ábbiak szerint történik:

a) Az FKF Zrt' jelenIegi Közútfenntartási Ágazatának tevékenységi körébe tańozó, i||etve azzaI eĺvá|aszthatatlanu| összefÜggő
po|gári jogi szeŻődésekben meghatározásra kerü|t szeződéses jogok és köte|ezettségek tekintetében a szeződésekben a jogutód|ás

következtében a|anyvá|tozás következik be, me|ynek során az FKF z.1. mint szeződő fé| fioge|őd társaság) he|yébe az áta|aku|ás
cégbejegyzésének napjáva|, te|jes jogkörre| a BKK Közút Zrt. mint jogutód |ép.

b) Azon po|gári jogi szerződések tekintetében, aho| a szerződéses jogok és köte|ezettségek kizáró|agosan azFKF Zrt' köztisztasá-
gi, i||etve hu||adékkezelési tevékenységéhez kapcso|ódnak, a kivá|ást ktjvetően is a fennmaradó FKF zn. minősÜ| szerződő fé|nek.

c) Azon poIgárijogi szeződések tekintetében, ahol a szeződésesjogok és köteĺezettségek megosz|anak azFKF zÍ1. köztisztasá.
gi' huIladékkeze|ési és közútfenntartási tevékenysége köz<itt, a szeződések módosĺtássaI történő szétvá|asztására kerü| sor a fennma-
radó FKF Zĺ1. és a BKK Közút Zrt. között.

A szétvá|ó gazdasági társaság jogutódai . ideéńve az|' a gazdasági társaságot is, ame|ybő| a kivá|ás ttjrtént - a szétvá|ó társaságnak
a széfuá|ás előtt ke|etkezett köte|ezettségeiéń - a szétvá|ási okirat rende|kezése szerint fe|eInek. A szétvá|ó társaság vagyonmegosztás
e|őtt szeÍzett jogainak érvényesítésére a szétvá|ás után az a jogutód jogosu|t, ame|yhez az adott jogot a szétvá|ási okirat te|epítette.
Ha va|ame|y vagyontárgyról, igényró| a szétvá|ási okirat nem rende|kezett, vagy az csak utóbb Vá|t ismertté, a vagyontárgy, igény
vagy annak e||enértéke (érvényesítésijoga) vaIamennyijogutód társaságot a vagyonmegosztás arányában (93,470/o-6,53o/o) il|eti meg.
Ha a köte|ezettségrő| a szétvá|ási okirat nem rendelkezett, vagy a megá||apodás csak ezt követően vá|ik ismertté, a jogutód gazda-
sági társaságok (ideértve a széfuá|ás után megmaradó társaságot is) fe|e|őssége harmadik szemé|yekke| szemben egyetem|eges.
A széfuá|ásĺ okiratban nevesített köVetelést e|sősorban azza| ajogutódda| szemben ke|| érvényesíteni, ame|yhez az adott köte|e-

zettséget a szétvá|ási okirat a Vagyonmegosztás fo|ytán te|epítette. Ha e köte|ezettségét a jogutód nem te|jesíti, va|amennyijogutód
fe|e|őssége egyetem|eges. A jogutódok egymás közötti viszonyában az e|számo|ás aIapja a széfuálási okiratban írt vagyonmegosztási
rendelkezés, iIyen rendeIkezés hiányában a Vagyonmegosztás aránya-
A Fcivárosi KözterĹi|et-fenntartó Záńkörűen Működő Részvénytársaság felhívja a hitelezőket, hogy a Gt. 76' s (2) bekezdése a|ap-
ján azok a hite|ezők, akiknek az áta|aku|ő gazdasági társaságga| szemben fenná||ó, |e nem járt követe|ései az áta|akulássa| hozott dön.
tés e|ső közzétételét mege|őzően keletkeztek' követe|éseik eĘéig a Fcjvárosi KözterĹi|et-fenntańó Zártkörúen Működő
Részvénytársaságtó| a dönlés második közzététe|ét követő harmincnapos jogvesztő határid<in be|Ü| biztosítékot köVete|hetnek.
A hite|ezők az őket közvet|enü| érintő Vagyonmegosztási rendelkezésekróI az a|ábbĺ címen kérhetnek tájékoztatást: Fővárosi Köz-
terü|et-fenntartó Zártkoĺíien Működő Részvénytársaság (í081 Budapest, A|fö|di u.7'; kapcso|attartó: Nagy Lóránd gazdasági igaz-
gató). Te|efonszám: 06 (1) 459-6704; fax: 06 (1) 459.6804.
(EIsö közzététe|.

cégek közvet|en ktizleményei
CégközIciny
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37. olda|. összesen: 43 oldal

A Fővárosi Közterü|elfenntańó Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Gazdasági társaságokró| szó|ó 2006. évi |V. törvény
75. s (2) és 84. $ (4) bekezdésében fog|a|t köte|ezettségének e|eget téve közzéteszi a társaság áta|aku|ását.
Az áta|aku|ó társaság főbb adatai:
A szétvá|ó társaság cégneve: Fővárosi Közterü|elfenntartó Záńkörúen Működő Részvénytársaság.
Cégjegyzékszáma: [01 10 o43157l.
RöVidített e|nevezése: FKF Zĺt.
Székhelye: í 081 Budapest, A|ft'|di u. 7.

Formája: zártk<irűen működő részvénýársaság.
Az áta|aku|ás módja: Gt.67. s (4) bekezdése szerinti szétvá|ás.
A szétvá|ás módja: Gt. 86. s (1) bekezdése szerinti kivá|ás.
A jogutód társaságok főbb adatai:

Cégnév: Fővárosi Közterii|et-fenntartó Zártkĺjrűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság).
Cégjegyzékszáma: [0,ĺ 1 0 043,|571.

Székhe|ye: 1081 Budapest, A|fö|di u.7.
Formája: zártkörűen működő részvénytársaság.
Cégnév: BKK Közút Zártkörĺjen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság)'
Székhe|ye: í 1 

,ĺ 5 Budapest, Bánk bán u. 8-,ĺ 2.

Formája: záńkörűen működő részvénytársaság'
A jogutód társaság(ok) |étesítő okiratának (|étesít<ĺ okirat módosításának) e|fogadási dátuma:
Fővárosi KözterüIet-Íenntartó Záńkörűen Működő Részvénytársas ág: 20,|'| . jÚnius 22
BKK Közfi Zánkörűen Működ ő Részvénytársas ág: 201 1 . j(nius 22 -

Az áta|aku|ás Gt. 74. s (6) bekezdés szerinti időpontja, figye|emme| a ctv' 57. $ (2) bekezdésére:2o'|.|. szeptember 30.
Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) fő tevékenysége 1TEÁoR '08): 3811

Nem veszé|yes hu||adék gyűjtése.

BKK Kc'zút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság) Íő tevékenysége 0EÁoR ,O8):5221 Szárazfö|di szá||ítást ki-

egészító szoIgá|tatás'

A jogutód társaságok vezető tisztségvĺse|ői:

Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártkrjrűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság): K|ug Lajos vezérigazgató (1 148 Bu-
dapest, Adrĺa sétány 10/A |||. 6.).

BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság): dr. A|mássy Kornél Tamás Vezérigazgató (,| 028 Budapest,
Kozségház u. 27 ')'
A részvények fajtája (osztá|ya) és névértéke:

Fővárosi K<jzterü|et-fenntartó Záńkörűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) aIaptőkéje (egyzett tĺíkéje):
,t 5 439 400 000 Ft (tizenötmi||iárd-négyszázharmincki|encmi||ió-négyszázezer Íorint), me|y 1543 db, egyenként ,t 0 000 000 Ft (tíz-
mi||ió forint) névértékű, ,,A'' sorozatú névre szó|ó tcirzsrészvénybő|, és 94 db, egyenként ,l oo ooo Ft (egyszázezer forint) névértékű,

,,B'' sorozatú névre szó|ó töŻsrészvényből á||.
BKK Közút Zártk<jrűen Műkĺidő Részvénýársaság (kivá|ó társaság) a|aptőkéje (egyzett tőkéje): 1 500 000 000 Ft (egymilĺiárd-
ötszázmi||ió forint), me|y í000 db, .,| 500 000 Ft névértékű névre szó|ó törzsrészvényre osz|ik.

A vagyonmérleg-tervezetek flbb adatai :

EszKÖzÖK

A) BefektetetĹ eszkozok
T. rmaŁeriális javak

III. BefekteLeLt pénzügyi eszközök
R\ F^řđ^ôś'LÄ'^L
T. Készletek
IT. KöveteIések
rrr. ErreKpaprroK
ÍV. Pénzeszközök
c) Aktív időbeli elhatáTolások
ÔSS ZESEN :

ionnÁsor

D) sa]át tőke
l. Uę9yzšLL LUÁę

Áta]akutó Fennmaradó
FKF Zrt. vagyona FKE Zrt. vagyona

könyv szerínti érŁéken könyv szerĺnti értéken
37 653 363 35 502 1ĄĄ
1 335 740 344 180

36 282 555 35 I24 04'7
35 068 3Ą 5I.1

20 o58 1.1I I8 16Ą I99
1 599 383 1 552 335
5 852 280 5 449 805

00
1,2 60't I08 rr '762 059

235 335 2L8 225
5't 94't 469 54 485 168

Adatok E EŁ-l
KivŕÄ

BKK Közút zrt. vagy( .

könyv szerinti értél:..;,
2 ].50 ĺ,":

991, !:.:,:

1 158 ! t':.

1 294 1;:.t;.

47 (.i,.,

Ą02,...:

845 (i':.:

17:ir.j
3 Ą62 1||;.

EL-l,l,ri:
Kivźi]i'i

vagy<,li,;

I68 ( :;l:i

500 (irii:l

1 18 ĺ,'.,

250 (v
LĄ 99B 8.l7
? 040 091

500 000

II. .]egyzett' de még be nem fizeLetŁ Łőke (-)
rII. TőkeĹarta1ék
Iv. Eredménytart'alék
V. Ĺekötott tartalék
V1. ErteKelesf LarĹaaeK

,iiti

AtalaKufo
FKF 7'ŕt

könyv sZerinti értéken
Ąo 8Ą.1 042
16 939 400

16 11? 5s1
7 040 091

750 000

Fenmaradó
FKF ?.tt

könyv szerinti érŁéken
3't 9'78 362
15 439 400

Adatok E

BKK Közút zrt.
könyv szerinti

2
1

1

.Ą,.B,
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:air.lt.,: t;:*:'t' 
)" - -'

A széfuá|ási okiratnak a jogok és kĺite|ezettségek megosztására vonatkozó |egfontosabb rende|kezései (kü|önös tekintette| a va-
gyonmegosztás arányára):
Az FKF Zrt. mint szétvá|ó társaság főbb tevékenységi ktireinek' kĺizszoIgáĺtatási Íe|adatcsoportjainak (hu||adékkeze|és, köztiszta-
ság biztosítása, közútkezelés) szétbontása során a szétvá|ássaI létrejÖvő társaságok vagyonában maradnak, i||etve vagyonába kerÜ|-
nek a megosztást ktivetően ellátott tevékenységrikhciz kapcso|ódó' szÜkséges vagyoni eszközök.
Az FKF Zrt' mint szétvá|ó társaság Vagyona a társaság és a kivá|ás útján |étĘtivó BKK Kc'zút Zń. között a Karanta Audit K<inyv.
szakértő, Adó. és Raciona|izá|ási Tanácsadó zrt' (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.) mĺnt függet|en kcinywizsgá|ó á|ta| e||enőr-
zött és jóváhagyott átaIaku|ási vagyonmér|eg{ervezet és vagyonle|tár-tervezet szerint oszIik meg. Az átaIaku|ó FKF zń. vagyon-
mér|eg-tervezete 201 0. december 31-ei fordu|ónapra, a fordulónapi értéke|és szerint készült, a Vagyon|e|tárra| a|átámasztott kimuta-
tások feIhasználásával.
A kiváló és a fennmaradó társaság jegyzett tőkéje és összvagyona összességében megegyezik az áta|aku|ó társaság jegyzett tőkéjé-
ve| és összvagyonáVa|, a vagyon átértéke|ésére nem kerÜl sor'
Ajogutód társaságok között, a szétváló Fővárosi KözterĹi|et-fenntartó ZártkönÍen Működó Részvénýársaságot megil|etőjogok és
terhe|ő köte|ezettségeknek a jogutód társaság közötti megosz|ása tekintetében a 20,ĺ ,| . június 22-én a Fővárosi Közgyű|és mint a|apító
és egyszemé|yi tuIajdonos á|taĺ e|fogadott szétvá|ási okirat rende|kezései irányadóak.
A széfuá|ó Fővárosi Közterület-fenntartó Záńkörűen Működő Részvénytársaság vagyona (|ekötött tarta|ékkal csökkentett saját tő-
ke) megoszlásának száza|ékos aránya:
- FKF zrt. (fennmaradó társaság): 93,47o/o,

- BKK Közút Zń' (kivá|ó társaság): 6'53%.

Amennyiben va|ame|y vagyontárgyró| a szétvá|ási okĺrat téte|esen nem rende|kezett, és az adott Vagyontárgy osztható, és annak
megosztásáró| az arra jogosu|t dönt, vagy amennyiben nem osztható, és az arra jogosu|t annak éńékesítésérő| dönt, úgy a Vagyontárgy
e||enértéke a |étrejövő társaságokat a fentiekben meghatározott 93,47o/o.6,53o/o-os arány szerint i||eti meg.
A peres ügyek, továbbá a nemperes és hatósági e|járások megosztása a fennmaradó és a kivá|ássa| |étrejövő társaságok között azon
e|v aIapján történt, hogy a kivá|ó társasághoz, annak a|aptevékenységéhez (közútkeze|és) kapcso|ódó peres és nemperes e|járások,
hatósági e|járások a kivá|ó társasághoz kerĺi|nek, mĺg a fennmaradó társaságná| maradnak a kivá|ássa| nem érintett tevékenységekhez
(hu||adékkeze|és, köztisztaság biztosítása) kapcso|ódó peres, nemperes és hatósági eljárások'
A feIadateĺlátáshoz tartozó, azFKF Zĺt. hatá|yos a|apító okiratában fe|soro|t te|ephe|yek közü| a vagyonmegosztás á|ta| érintett in.
gat|anok megosztását, az FKF Zĺ7. tu|ajdonát képező ,,üdü|cívagyon'' megosztását, az FRF zÍ1' tu|ajdonát képező ,,egyéb jó|éti és szo-
ciá|is cé|ú Vagyon'' megosztását a szétvá|ási okirat rész|etezi.
pr' FKF Zń. nevében megkötött, a Közútfenntartási Ágazat tevékenységi körét érintő, i||etve azza| összefÚggő po|gári jogi szezcĺ-
désekben szerep|ő jogok és köteIezettségek megosztása az a|ábbiak szerint történik:
a) Az FKF Zń. je|enlegi Ktlzútfenntartási Ágazatának tevékenységi körébe tartozó, i||etve azza| e|Vá|aszthatat|anuĺ összefüggő
poIgári jogi szeződésekben meghatározásra kerĺj|t szezĺĺdéses jogok és kötelezettségek tekintetében a szeződésekben a jogutód|ás
köVetkeztében a|anyvá|tozás ktivetkezik be, melynek során az FKF zÍ|. mint szeződő fél fioge|őd társaság) he|yébe az áta|aku|ás
cégbejegyzésének napjáva|, teljes jogkörre| a BKK Közút Zrt. mint jogutód |ép.

b) Azon polgári jogi szerződések tekintetében, aho| a szeződéses jogok és köte|ezettségek kizáró|agosan az FKF Zrt. köztisztasá-
gi, i||etve hu||adékkeze|ési tevékenységéhez kapcsolódnak' a kivá|ást követően is a fennmaradó FKF z]t. minősÜl szeződő fé|nek.
c) Azon po|gári jogi szerződések tekintetében, aho| a szeződéses jogok és köteĺezettségek megosz|anak az FKF Zĺt. köztisztasá-
gi, hul|adékkezelési és közútfenntańási tevékenysége között, a szeződések módosítássa| történő szétvá|asztására kerti| sor a fennma-
radó FKF Zrt' és a BKK Közút Zrt. között.

A szétvá|ó gazdasági társaság jogutódai - ideértve azt a gazdasági társaságot is, amelyb<ĺ| a kiválás történt - a szétvá|ó társaságnak
a szétválás e|őtt keletkezett köte|ezettségeiért. a szétvá|ási okirat rendeIkezése szerint fe|eInek' A széfuá|ó társaság vagyonmegosztás
e|őtt szerzettjogainak érvényesítésére a szétvá|ás után az a jogutód jogosu|t, amelyhez az adottjogot a szétvá|ási okirat te|epítette.
Ha Va|ame|y vagyontárgyró|, igényrő| a szétvá|ási okirat nem rende|kezett, vagy az csak utóbb Vá|t ismertté' a vagyontárgy, igény
vagy annak elĺenértéke (érvényesítési joga) Valamennyi jogutód társaságot a Vagyonmegosztás arányában (93,47%-6,53%) iIleti meg.
Ha a köte|ezettségrő| a szétvá|ási okirat nem rendelkezett' vagy a megá||apodás csak ezt követően vá|ik ismertté, a jogutód gazda-
sági társaságok (ideértve a széfuálás után megmaradó társaságot is) fe|előssége harmadik szemé|yekkeI szemben egyetemĺeges.
A szétváĺásĺ okiratban nevesített kÖVete|ést elsősorban azza| a jogutódda| szemben ke|l érvényesíteni, ame|yhez az adott köte|e.
zettséget a szétvá|ási okirat a vagyonmegosztás fo|ytán te|epítette. Ha e köte|ezettségét a jogutód nem te|jesítĺ, va|amennyijogutód
fe|e|őssége egyetem|eges. Ajogutódok egymás közötti vĺszonyában az e|számo|ás aIapja a szétválási okiratban íń vagyonmegosztási
rendeIkezés, i|yen rendeIkezés hiányában a Vagyonmegosztás aránya.
A Fővárosi KĺjzterÜ|et-fenntartó Zártkörúen Működő Részvénytársaság felhívja a hitelezd'ket, hogy a Gt. 76. s (2) bekezdése a|ap.
ján azok a hite|ezők, akiknek az áta|aku|ó gazdasági társaságga| szemben fenná||ó, |e nem járt köVete|ései az áta|aku|ássa| hozott dön-
tés eIső közzététe|ét mege|őzően ke|etkeztek, köVeteléseik erejéig a Fővárosi Közterrj|et-fenntartó Záńkörűen Működő
Részvénýársaságtó| a döntés második közzététe|ét kĺlvető harmincnapos jogvesztő határidőn be|Ü| biztosĺtékot kcivete|hetnek.
A hite|ezők az őket közvet|enÜ| érintő vagyonmegosztási rendeIkezésekrő| az a|ábbi címen kérhetnek tájékoztatást: Fővárosi Kciz-
terü|e|fenntartó Záńkörűen Miĺködő Részvénýársaság (1081 Budapest, A|fö|di u.7.; kapcso|attartó: Nagy Lóránd gazdasági igaz-
gató)' Te|efonszám.. 06 (1\1 a59-670a; Íax: 06 (1) 459-6804.
(Második közzététe|.

cégek közvetĺen köz|eményei

Cégköz|öny
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Év : 2011. Kötet: 30. o|da|: 601583.

A Fővárosi KözterĹi|et-fenntartó Zártkörűen Mĺiködő Részvénýársaság a Gazdasági társaságokró| szó|ó 2006. évi |V. törvény
75. s (2) és 84. $ (4) bekezdésében fog|a|t köte|ezettségének e|eget téve közzéteszi a társaság átalaku|ását.
Az átalakuĺó társaság főbb adatai:

A széfuá|ó társaság cégneve: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörúen Működő Részvénýársaság.
Cégjegyzékszáma: [0í .ĺ0 043157].
Rövidített eInevezése: FKF Zrt.

Székhe|ye: 1081 Budapest, A|fö|di u. 7.
Formája: zártkörűen működő részvénytársaság'
Az áta|aku|ás módja: Gt. 67. s (4) bekezdése szerinti szétvátás'
A széfuá|ás módja: Gt. 86. s (1) bekezdése szerinti kivá|ás.
A jogutód társaságok főbb adatai:

Cégnév: Fővárosi Közterü|et-fenntańó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság)'
Cégjegyzékszáma: [0í ,t0 043157l.
Székhe|ye: .| 081 Budapest, A|fö|di u. 7'
Formája: zártkörűen míikcidő részvénytársaság.
Cég név: BKK K.5zút Záĺtkörűen Mű köd ő Részvénytársaság (kivá|ó társaság).
Székhe|ye: í 1 1 5 Budapest, Bánk bán u. 8-.| 2.

Formája: záńkörűen működő részvénytársaság.
A jogutód társaság(ok) |étesĺtő okiratának (létesítő okirat módosításának) e|fogadási dátuma:
Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Záńktiriien Működő Részvénytársas ág 2O11 . június 22.
BKK Kijzút. Záĺtkörúen Miĺködő Részvénýársaság: 201 1. június 22-

Az áta|aku|ás Gt. 74. s (6) bekezdés szerinti időpontja, figye|emme| a Ctv. 57' $ (2) bekezdéséÍe..2o.|1. szeptember 30-
Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártkörĺjen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) fő tevékenysége GEÁoR '08): 3811
Nem veszé|yes hu||adék gyűjtése.

BKK Közút ZáĺIkĺirűen Múktidő Részvénytársaság (kivá|ó társaság) fő tevékenysége 0EÁoR ,o8)| 522,| Szárazfö|di szá||ítást ki-
egészítő szoIgá|tatás.

A jogutód társaságok vezetcĺ tisztségvise|ői:

Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó ZártkörĺÍen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság): K|ug Lajos vezérigazgató (1 í48 Bu-
dapest, Adria sétány 10/A Il|. 6').

BKKKözútZáĺIköriÍen Működő Részvénytársaság (kivá|ó társaság): dr' A|mássy Korné| Tamás vezérigazgató (1o28 Budapest,
Községház u.27.).
A részvények fajtája (osztá|ya) és névéńéke:
Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Záńkörűen Működő Részvénytársaság (fennmaradó társaság) aIaptőkéje (egyzett tőkéje):
15 439 400 000 Ft (tizenötmil|iárd-négyszázharmincki|encmi||ió-négyszázezer forint), mely 1543 db, egyenként í 0 000 000 Ft (tíz-
mi||ió forint) névértékű, ,,A'' sorozatú névre szó|ó törzsrészvénybő|, és 94 db, egyenként 1oo ooo Ft (egyszázezerforint) névéńékű,
,,B'' sorozatú névre szó|ó t<izsrészvényből á|l.
BKK Kiĺzú| Záĺ1körűen Működő Részvénytársaság (kiváló társaság) a|aptőkéje (jegyzett tőkéje): 1 500 000 000 Ft (egymi||iárd-

tĺtszázmĺ|lió forint), me|y 1000 db' 1 500 000 Ft névértékű névre szó|ó ttĺrzsrészvényre osz|ik'

A vagyonmérleg-teNezetek fóbb adatai:

AdaŁok E Ft_}EsZKoZoK Átalakuló Fennmaradó Kiv.A
_ FKF zrt. vagyona FKF zrt. vagyona BKK KCjzúĹ ?r|: u'a9Y'!..:,::::

A) Befektetett eszközök könyv szerintł ;í5.5;3 konyv szeTintä ;ä5.fil könyv szerinti 
Í;5ul,- 

'.r. rmaLerraras lavaK 1 335 740 344 180 997 !),.::TT. Tárgyi eszközök 36 282 555 35 12Ą 04.1 ĺ tsa :;;..'|,IIÍ. BefekteŁett pénzügyi eszk('zök 35 068 3Ą 5Ú ĺ;::..',:B) Eorgóeszközök 20 058 17]. r8 16Ą 1'99 I 29Ą !i.?:,:,'Í. Készfetek 1 599 383 1 552 335 4-l (

IT. Kovetelések 5 852 280 5 449 8o5 4o2 |':1IT. ÉrtékpapĹrok o o l!1.,,:

Iv. Pénzeszközök 12 60.l L08 I! 162 o59 845 (ii1]ii
c) Aktiv időbelí e]határolások 235 335 21'8 225 tl ::.:.;)iÖSSZESEN: 57 94"t Ą69 54 485 168 3 462 1;])||:.:,

iłl..:i

Átalakuló Eennmaradó "o'."* 
. 

i|;:iĺ..iEoRRAsoK 
FKF zrĹ. vagyona EKE zrt'. Vagyona BKK Közút zrt. vagy(il;]i1_ könyv szerinLi értéken könyv szerĺnti értéken könyv szerint'ĺ érŁé}'''::''D) saját Łőke Ą0 8Ą1 0Ą2 31 9-t8 362 2 868 Í:':|:r. Jegyzett tőke 16 939 400 15 439 400 

' 
566 1.i;.i;ii1I. Jegyzett' de még be nem fizetett tc'ke (_) ]i.l.i

III. Tőketartalék 16 11? 551 IĄ 998 8.11- 1 118 (r:'.:l
Tv. EredményĹartalék 7 040 091 7 040 o91v. Lekötött tartalék 750 000 5oo ooo 25o (YVf. ErEeKefesr ĹartaleK

Ą3c
/

{ĺ,ií ,,'/,/
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A szétválási okiratnak a jogok és köte|ezettségek megosztására vonatkozo Iegfontosabb rendeIkezései (kü|önös tekintetteI a va-
gyon me gosztás aĺ ány áĺ a)..

Fe' FKF zn. mĺnt szétvá|ó társaság főbb tevékenységi köreinek, közszo|gá|tatási feIadatcsoportjainak (hu||adékkezelés, köztiszta-
ság biztosĺtása, közútkeze|és) szétbontása során a szétválássa| |étrejövó társaságok vagyonában maradnak' i||efue vagyonába kerü|-
nek a megosztást követően e||átott tevékenységükhöz kapcso|ódó, szÜkséges vagyoni eszközök.
Az FKF zń. mint szétváló társaság vagyona a társaság és a kiválás útján létĘövő BKK Közút Zrt. között a Karanta Audit K<inyv-
szakértő, Adó- és Raciona|izálási Tanácsadó Zrt. (1033 Budapest, Reviczky ezredes u. 2.) mint fÜgget|en könywizsgá|ó á|tal e||enór-
zött és jóváhagyott átaIakulási vagyonmér|eg-tervezet és vagyon|e|tár.tervezet szerint oszIik meg. Az átalakuló FKF zrt. Vagyon-
mér|eg{ervezete 2010. december 31-ei fordu|ónapra, a fordu|ónapi éńéke|és szerĺnt készü|t, a Vagyon|e|tárra| alátámasztott kimuta-
tások fe|haszná|ásáva|.

A kivá|ó és a fennmaradó társaság jegyzett tőkéje és összvagyona összességében megegyezik az áta|aku|ó társaság jegyzett tőkéjé-
Vel és összvagyonáva|, a vagyon átéńéke|ésére nem kerÜ| sor.
A jogutód társaságok között' a szétvá|ó Fővárosi Közterti|et-fenntartó Zártkörűen Múködő Részvénytársaságot megi||ető jogok és
terhe|ő köte|ezettségeknek a jogutód társaság közötti megosz|ása tekintetében a 201 1 ' június 22-én a Fí5városi Közgyű|és mint a|apító
és egyszemé|yi tuIajdonos áltaI e|fogadott szétvá|ási okirat rendeIkezései irányadóak-
A széfuá|ó Fővárosi KözterÜ|et-fenntartó Záńkörűen Működő Részvénytársaság vagyona (|ekötött tarta|ékkaI csökkentett saját tő.
ke) megosz|ásának száza|ékos aránya:
- FKF zrt. (fennmaradó társaság): 93,47%,
- BKK Közút Zrt' (kivá|ó társaság): 6'53%.
Amennyiben va|ame|y vagyontárgyró| a szétvá|ápi okirat téte|esen nem rende|kezett, és az adott vagyontárgy osztható, és annak
megosztásáró| az arrajogosu|t dĺint' vagy amennyiben nem osztható, és az arrajogosu|t annak éńékesítéséró| dönt, úgy a vagyontárgy
e||enértéke a |étrejöVő társaságokat a fentiekben meghatározott 93,47o/0-6,53oÁ-os arány szerint i||eti meg.
A peres Ügyek, továbbá a nemperes és hatósági e|járások megosztása a íennmaradó és a kivá|ással |étĘövő társaságok között azon
e|v aIapján történt, hogy a kivá|ó társasághoz, annak aIaptevékenységéhez (közútkeze|és) kapcso|ódó peres és nemperes e|járások,
hatóságĺ e|járások a kivá|ó társasághoz kerÜ|nek, míg a fennmaradó társaságná| maradnak a kivá|ással nem érintett tevékenységekhez
(hu||adékkeze|és, köztisztaság biztosítása) kapcso|ódó peÍes, nemperes és hatósági e|járások.
A fe|adate||átáshoz taĺIozó, az FRF zÍ1' hatá|yos aIapító okiratában fe|sorolt te|ephe|yek közĹi| a vagyonmegosztás á|ta| érintett in-
gatĺanok megosztását, az FKF Zĺ1. tu|ajdonát képező ,'üdülővagyon'' megosztását, az FKF zrt. tu|ajdonát képezó ,,egyéb jó|éti és szo-
ciális cé|ú vagyon.'megosztását a szétvá|ási okirat rész|etezi.
AzFKF zÍ1' nevében megk<itött, a Közútfenntartási Ágazattevékenységi körét érintő, i||etve azza| összefüggő po|gárijogi szező-
désekben szerep|ő jogok és köteIezettségek megosztása az a|ábbiak szerint történik:
a) Az FKF Zrt. je|en|egi Közútfenntartási Ágazatának tevékenységi k<jrébe tartozó, i||etve azzaI e|vá|aszthatatlanu| összefüggő
po|gári jogi szeződésekben meghatározásra kerü|t szeződéses jogok és köte|ezettségek tekintetében a szezódésekben a jogutódlás
következtében a|anyvá|tozás következik be, me|ynek során az FKF Zrt. mint szeződő fé| (oge|ód társaság) helyébe az átalaku|ás
cégbejegyzésének napjáva|, te|jes jogkörrel a BKK Kcjzút Zń. mint jogutód |ép.

b) Azon po|gári jogi szeződések tekintetében, ahol a szeződéses jogok és köte|ezettségek kizáró|agosan az FKF Zrt. köztisztasá-
gi, i||etve hu||adékkeze|ési tevékenységéhez kapcso|ódnak, a kiválást követően is a fennmaradó FKF zÍ1. minősÜ| szeződő félnek.
c) Azon po|gári jogi szeződések tekintetében, ahol a szeződéses jogok és köte|ezettségek megosz|anak az FKF zÍt. köztisztasá-
gi, hu||adékkeze|ési és közútfenntartási tevékenysége között' a szeződések módosítássa| történő szétválasztására kerti| sor a fennma-
radó FKF Zrt' és a BKK K<jzút Zrt. között'
A szétvá|ó gazdasági társaság jogutódai - ideérfue azt a gazdasági társaságot is, ame|ybő| a kivá|ás történt - a szétvá|ó társaságnak
a szétvá|ás e|őtt ke|etkezett kötelezettségeiért - a szétválási okirat rendeIkezése szerint feleInek. A szétvá|ó társaság vagyonmegosztás
e|tĺtt szerzett jogainak érvényesítésére a szétvá|ás után az a jogutód jogosu|t, ame|yhez az adott jogot a szétvá|ási okirat te|epítette.
Ha va|ame|y Vagyontárgyró|, igényrő| a szétvá|ási okirat nem rende|kezett, vagy az csak utóbb vá|t ismertté, a vagyontárgy, igény
Vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) va|amennyi jogutód társaságot a vagyonmegosztás arányában (93,47%-6,53o/o) i||eti meg.
Ha a kötelezettségrő| a szétvá|ási okirat nem rende|kezett, vagy a megá||apodás csak ezt kÖvetően vá|ik ismertté, a jogutód gazda-
ságĺ társaságok (ideéńve a szétvá|ás után megmaradó társaságot is) fe|eIcĺssége harmadik szemé|yekke| szemben egyetemĺeges.
A széfuá|ási okiratban nevesített követe|ést e|sősorban azza| a jogutódda| szemben ke|| érvényesítenĺ, ame|yhez az adott kötele-
zettséget a szétvá|ási okirat a vagyonmegosztás fo|ytán te|epítette. Ha e kötelezettségét a jogutód nem te|jesíti, va|amennyijogutód
fe|e|őssége egyetemIeges. Ajogutódok egymás közötti viszonyában az elszámo|ás aIapja a szétváĺási okĺratban írt vagyonmegosztási
rende|kezés, i|yen rendeIkezés hiányában a vagyonmegosztás aĺánya.
A Fővárosi KözterÜ|et-fenntańó Zártk<irűen Műkódő Részvénytársaság fe|hívja a hite|ezőket, hogy a Gt. 76' s (2) bekezdése a|ap.
ján azok a hite|ezők, akiknek az áta|aku|ó gazdasági társasággal szemben fenná||ó, le nem járt követe|ései az áta|aku|ássa| hozott dön.
tés e|ső közzétételét megelőzően ke|etkeztek, köVete|éseik erejéig a Fővárosi Közterü|eHenntaĺIó ZáĺtköĺÍjen Működő
Részvénýársaságtó| a döntés második közzététe|ét köVető harmincnapos jogVesztő határidőn belÜĺ biztosítékot követeIhetnek.
A hite|ezők az őket közvet|enül érintó vagyonmegosztási rendeIkezésekrő| az a|ábbi címen kérhetnek tájékoztatást: Fővárosi Köz-
terĺj|et-fenntartó Zártköríjen Működő Részvénytársaság (10s1 Budapest, A|fö|di u. 7.; kapcso|attartó: Nagy Lóránd gazdasági igaz-
gató). Te|efonszám: 06 (.ĺ) 459-6704: fax: 06 (1) 459-6804.
(Második közzététe|.

Cégek közvetIen közIeményei

CégközIciny
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Év :2012. Kötet: o5. o|da|: ,|46153'

41. oldal, összesen: 43 o|dal

Budapest Főváros tnkormányzata (nyilvántartási száma: 7356638; székhelye: .|o52 Budapest, Városház u. 9..| 1.) mint a
BKV HOLDING Budapesti VárosĹizeme|tetési KózpontZártkcirűen Működő Részvénytársaság (Cg.: [o1 1o 046833]; székhe-
|ye: 1052 Budapest' Városház u' 9-11'; a továbbiakban: társaság) alapítoja a 201,l. decembeÍ 14-én ke|t 3994/20.ĺ 1. (X||. 14.) és
3995/201,t. (X||' 14.) számú Főv. Kgy. határozataiva| e|határozta, hogy a társaság sajáttőkéjét47 740 000 000 Ft (negyvenhétmi||Ĺ
árd-hétszáznegyvenmi||ió forint) összegge| megeme|i oly módon, hogy a társaság a|aptőkéjét 35 3í 9 ooo ooo Ft-ró| (haľmincötmi||i.
árd-háromszáztizenki|encmi||ió forintró|) 15 439 000 000 Ft.tal (tizenötmi||iárd-négyszázharmincki|encmiIlió forintta|)

50 758 000 000 Ft-ra (ötvenmi||iárd-hétszázötvennyo|cmi|ĺió forintra) eme|i új részvények zártkörű forga|omba hozata|áva|, és ezze|
egyidejű|eg a fennmaradó összeg a társaság a|aptőkén fe|ü|i vagyonába kerÜ|.

A tőkeemelésben kizáró|ag a társaság a|apítója vesz részt.
A ttĺkeeme|és nem pénzbe|i hozzájáru|ás szo|gá|tatásáva| va|ósul meg, ame|yet te|jes egészében a társaság a|apítoja te|jesít.
A nem pénzbeIi hozzájáru|ás tárgya a Budapest F<iváros tnkormányzatának mint a társaság aIapítójának kizáró|agos tuIajdonában
ál|ó Fővárosi Közterüĺet-Íenntartó Zártkörűen Miĺködő Részvénýársaság (Cg': [01 1 0 0431 57]; székhe|ye: 1 08í Budapest, A|fö|di

u. 7') Valamennyi részvénye'
A nem pénzbeli hozzájárutás értékének fe|Ü|vizsgá|atát a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. á|ta| |efo|ytatott üz|etĺ érté-
ke|ést követően a PricewaterhouseCoopers Könywizsgá|ó Kfi. (Cg.: [01 09 063022]; székhelye: 1o77 Budapest, Wesse|ényi u. 16';
kamarai nyilvántartási száma: 00í464; szemé|yében feIelős könywizsgá|ó: Biczó Péter bejegyzett könywizsgáló (hivataIi címe:
1077 Budapest, Wesse|ényi u. 16.; kamarai nyi|vántańási száma: 004957] mint függet|en könywizsgá|ó végezte.
A nem pénzbeli hozzájáru|ást az a|aptőke-eme|és tárgyában hozott határozat meghozata|átó| számítoft 30 (harminc) nap a|att ke|| a

társaság rendeIkezésére bocsátani.
A tőkeeme|és során '| 5 439 db (tizenötezer-négyszázharmĺncki|enc darab), névre szóló, egyenként 1 00o ooo Ft (egymi||ió forint)

névértékű, ,,A.' sorozatú, az aIapításkor kibocsátott tĺirzsrészvényekkeI azonos részvényesĺ jogokat megtestesítő, demateriaIizá|t úton
előá|lított töÍzsrészvény kerü| kibocsátásra 47 740 00o 000 Ft (negyvenhétmi||iárd-hétszáznegyvenmi||ió forint) kibocsátási értéken'
A társaság aIapítója köte|ezettséget vá||aI az alaptőke-eme|és aIapján kibocsátandó vaIamennyi részvény átvéte|ére.

Cégek közvet|en k<ĺz|eményei

Cégköz|öny
Év : 2012. Kötet: 05. o|da|: 1 46390.

F ijg g etle n konWvizsg áIli jelentés

A BVK Ho|ding Budapesti Városüzeme|tetési KözpontZrt. (Cg.: [01 10 046833]; székhe|y: 1052 Budapest, Városház u' 9-í,t.; továb.
biakban: ''BVK'') megbízásábó| a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft' (Cg': [0,ĺ 09 961í02]; székhe|y: 1o77 Budapest,
Wesseĺényi
u. ,|6.; továbbiakban ,,PwC.') Í[igget|en könywizsgá|óvaI e|végezte a BVK tuIajdonosa, azaz a Fővárosi tnkormányzat (,,tulajdonos'')
á|ta|'

tőkeeme|és során apportá|ni kívánt Fővárosi Közteru|elfenntaÍIóztt. (Cg.: [01 10 043157]; székhe|y: 1081 Budapest, A|fö|di u. 7.;továb-
biakban: ''FKF'') fi]gget|en értéke|ését 201.|. szeptember 30-ai értékelési napra vonatkozóan (az FKF áta|aku|ás utáni á||apotát
ÍigyeIembe

véve), jövede|em aIapú módszer alkaImazásáva|, me|ynek eredményét a 20.t 1. november 2g-ei je|entés ismerteti rész|etesen
(továbbiakban

,,PwC értéke|ése'').

A PwC az FKF va|amennyi részvényének, mint az apport tárgyának éńéke|ését a jövede|em a|apú, diszkontá|t cash ffow (DCF) értéke|ési
módszerre| Végezte e|, ame|y során az FKF vezetőségétő| kapott ĺiz|eti információk a|apján e|őre je|ezte az FKF pénzáĺam|ásait a
2o11.2016. időszakra, i||efue azt köVetően maradványértéket számított. A pénzáramlások értéke az összehason|ító társaságok pénziigyi
ada-

taiból kiindu|va becs.j|t dĺszkontrátáva| került diszkontá|ásra az értéke|és napjára, 20í 1. szeptember 3o-ra, az FKF átalaku|ás utáni
á||apotát

Íigye|embe véve'
A Fővárosi tnkormányzat 20í1. novembeĺ 16-án332912011. (11. 16') ha|áĺoza|ábane|vi határozatot hozottazFKF BVK-ba történő ter-
Vezett apportá|ására vonatkozóan' Az apport, i||etve a PwC értéke|ése ezen tőkeeme|éshez kapcso|ódik.
A 2006. évi |V' törvény (a továbbiakban ',Gt.) 209. $-ának megÍe|e|ően megvizsgá|tuk, hogy a BVK tu|ajdonosa áĺta| e|őzetesen megá|-
Iapított érték azFKF-re vonatkozóan összhangban á||-e a fent hivatkozott éńéke|ésse|. Megvizsgá|tuk továbbá' hogy a fent hivatkozott
éńé-
ke|ésse| összhangban á||-e a nem pénzbeli hozzájáĺu|ás e||enében adandó részvényekszáma és névértéke.
Az FKF-re vonatkozó egyes értékek az a|ábbiak:

PwC értéke|ése.. 47 740 miĺ|ĺó Ft (negyvenhétmi||iárd-hétszáznegyvenmi||ió forint).

A BVK tuIajdonosa áltaI e|őzetesen megá||apított érték: 47 740 miIlió Ft (negyvenhétmi||iárd-hétszáznegyvenmi||ió forint).

A BVK képvise|őjétő| kapott információ szerint a BVK tu|ajdonosa á|ta| a nem pénzbe|i hozzď1áru|ás vonatkozásában e|őzetesen megá|-

Iapított appońéÍ|ék 47 740 miIlió Ft (negyvenhétmiIliárd-hétszáznegyvenmilIió forint).

Ez a|apján a könywizsgá|ó megá||apítja, hogy az FKF-re vonatkozóan a BVK tu|ajdonosa á|ta| e|őzetesen megá||apított apportérték

/tz
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összhangban ál| a PwC á|ta| meghatározott értékekke|'
A BVK képvise|őitő| kapott információ alapján a BVK és tu|ajdonosa döntéshozó szervei (,,döntéshozó szervek'') e|é terjesztendő javas-
|at szerint a nem pénzbe|i hozzĄáru|ás te|jesĺtéséhez kapcso|ódóan a BVK 15 439 db (tizen<itezer.négyszázharmincki|enc darab)
egyenként
1 000 000 Ft (egymi||ió forint) névértékű részvényt tervez kibocsátani, összesen ,|5 439 mi||ió Ft (tizenötmil|iárd-négyszázharminckilenc-
mi||ió Íorint) névértéken és 47 740 milIió Ft (negyvenhétmi||iárd-hétszáznegWenmĺlĺĺó forint) kibocsátási éńéken.
A Fĺĺvárosi tnkormányzat 2o1 1 . december .| 4-ére tervezett közgyűlésének előzetes napirendje szerint a BVK tu|ajdonosa á|ta|

e|őzetesen
megá||apított apportértékre, i||etve az apporthoz kapcso|ódóan kibocsátott részvények számáĺa, névéńékére és kibocsátási értékére
vonatko-

zóan a Fóvárosi tnkormányzat a 201 1. december 14.ei Ü|ésén fog döntést hozni.
Ez a|apján a könywizsgá|ó megá||apÍtja, hogy a nem pénzbe|i hozzĄáru|ás e||enében adandó részvények (döntéshozó szervek e|é ter-
jesztendő javas|at szerinti) száma és névértéke ĺisszességében nem több, mint a PwC á|ta| meghatározott 47 74O mi||ió Ft
(negyvenhétmi||i.

árd-hétszáznegyvenmi||ió forint) éńék. Megá||apítja továbbá' hogy a nem pénzbeli hozzĄáĺu|ás e||enében adandó részvények
(dcintéshozó

szervek e|é terjesztendő javas|at szerinti) kibocsátási értéke egyensú|yban van a PwC á|taI meghatározott összéńékkel.
A könywizsgá|ói tanúsítvány kizáĺo|ag a BVK Ho|ding Budapesti Városüzemeltetési Központ Záńkc!rűen Működő Részvénytársaság
részére készÜlt és azt kizáró|ag a Gt. hivatkozott 209' $-ának va|ó megfe|e|és érdekében, azzal összhangban szabad fe|haszná|ni'

Cégköz|öny
Év 2012. K<itet: 29. o|da|: 073141o.

Ez a kozlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2012. 07. 05,

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
C9.01-10-0431571285

VÉGZÉs

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a(z) Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, A|Íö|di

u'7.iadószáma:12166602-2-44)cégÜgybena FővárosiTörvényszékCégbíróságacg.01-'ĺ0-043í57t281sorszámúvégzéséthatá|yon
kívĹiI he|yezi.

A végzés e||en Íe||ebbezésnek nincs he|ye'

Budapest, 2012- június 25.

Nagyné Dr.FÜrjes Benke Erzsébet s.k.

bíró
A kiadmány hite|éül:

Kĺjvesárki Eszter KataIin

szerkesztő

Cégek ktizvetĺen köz|eményei
Cégköz|öny

Év : 2012. Kötet: 4,ĺ ' o|da|: 999805.
A FóVárosi KözterÜ|et.fenntaÍtózÍ|. (Cg.: [01 10043157l; székhe|ye: í081 Budapest, A|fö|di u.7.) részvényk<inyvének
vezetését2012. július 30{ó| 2012. december 3,|-ig szeződés alapján a Codex Tőzsdeügynökség Zrt. (Cg': [01 10 0a3a21\ székhe|ye:
í,|17 Budapest' Infopark stny.3. B ép' |. em') |átja e|. Ezen k<iz|emény a 2006' évi |V. tV.202' s (2) bekezdése a|apján kerü|

közzététeIre.

Cégek közvetlen közIeményei

Cégköz|öny
Év 2012. Kötet: 42. olda|: 102366.

A Fővárosi Közterü|et-fenntartó Zártktirtjen Működő Részvénytársaság (Cg.: [0í 10 043157]; székhe|ye: í081 Budapest'
A|fö|di u. 7.) a Tókepiacró| szó|ó 200.| . évi CXX. tV. ,|0. 

s (1) bekezdése a|apján beje|enti, hogy a társaság a|apítója, a BVK
HoLD|NG Budapesti VárosÜzeme|tetési Központ Zártkörűen Működő Részvénýársaság (Cg.: [01 1 0 0a6833]; székhe|ye: 1 052
Budapesl, Városház u. 9-1 1 .; a továbbiakban: részvényes) a 2012. Íebruár 22-én ke|t 4712012. (||.22.) számú határozatáVa| e|határoz- 
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ta a társaság nyomdai úton e|őáĺĺított részvényeinek demateriaIizá|t részvényekké va|ó átaIakítását.
Az áta|akítás nĺegkezdésének időpontja: 2012. oktobeĺ 20.
Az áta|akítás időtartama: 60 nap, azza|, hogy az átalakítás időtartama enné| hamarabb is |ezárható, ha a részvényeket a részvényes
benyújtotta.

Az áta|akítás időpontja: a részvények benyújtására megjelölt uto|só napot köVető munkanap.
A benyújtás he|ye: a társaság székhe|ye (í 081 Budapest' A|földi u. 7.).

A részvények áta|akítása a részvényekheztílződó jogokat nem érinti-
A társaság fe|hívja a részvényest, hogy részvényeit a fent megje|ölt he|yen és időtartam a|att nyújtsa be a társaságnak.
A társaság figye|mezteti a részvényest, hogy a benyújtássaI egyidejű|eg kĺite|es megje|ö|ni az| a befektetési szoIgá|tatót, ame||yeI

értékpapírszámIa-szerződést kötött, ennek hiányában úgy tekintendő' mint aki a benyújtást elmuIasztotta. A társaság feĺhívja továbbá
a részvényes figye|mét, hogy a központi éńéktárná| |etétként e|helyezett részvények benyújtottnak tekintendők, ha ott a részvényes
értékpapírszám|ávaI rende|kezik.

A társaság tájékoztatja a részvényest, hogy a be nem nyújtott, nyomdai úton e|őá||ított részvény he|yébe |épett demateria|izá|t rész-
vény tu|ajdonjoga a nyomdai úton elóá|lított részvény uto|só tu|ajdonosát i||eti meg'
A társaság fe|hívja a részvényes Íigye|mét, hogy a nyomdai úton e|őá||ított részvényeket az áta|akítás napjáva| érvénýe|enné nyi|-

vánítja és az átaIakított részvényeket értékesíti. Az érvénytelenné nyilvánított részvény tuIajdonosa köVeteIheti a dematerializá|t rész.
vény kiadását, vagy ha az értékesítés már megtörtént' a demateriaIizá|t részvény ellenértékét.

Az adatok az OPTEN Kft. cégtár rendszeréből származnak, ame|y cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivata|os
adatokat tarta|maza, más szervezetek esetén egyéb forrásb ól száĺmazó hivatalos és gyújtött információk |áthatók.

Lekérdezés időpontja: 20,|6'o4.12 10:58
UtoIsó feIdoIgozott Cégkiiz|öny megjelenési dátuma: 20'|6.04.09.

Adatbázis uto|só aktua|izá|ási dátuma: 20,|6'04'12,|0l,o1

oPTEN Kít.o

ĺuiĺ
/,//ĺ3v

https ://www.opten.hďc egtar l cegkivonat-nyomt atasl 0 | I 00 43 1 57 2016.04.12.
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FővÉľosi k.Ę1{1"éq{T Ę:F:,s-$- IGÉp,pesÍí tršatasztrÚfayédelmĺ Kĺrendet6ég. 
. 

8515ĺlłl:iG1 ,2015' JItđ R:000'?mš92'0ř). g4tůtt's.{gĺ áná'üi"úü; 
-

.,S u kft a óúgt üII ösÍog I aI űs

A Budapęg F'őýórot YxI'ka,lzlet .ĺózęÍvhosi Łntornőnłzat Jegzője (1082 Bp., fuosś u'63.
B l(p BuđapcslBalbslrr.63ś./. r 4ss-loo
wľtľ'filxe&aros.hu
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67) inegktrusése'alapján a Szettt Jónef Rómaí Katolik,B Plébůnia..(l082 Budłp,st .Horuáth

MiMb tér 7) kércImére a Bp,, mII. ke'rźIet, Hock ůźnos utca Z sz (hrsz.: 35541) alattí ingalałtory
megléłő plébánía épűIet Íel,?iile;ánat; kbŕvłúsítésěłtek építési engeđeýérck megadlź'v|nz
t űł édelni gcmpontból e aubbi

feltäetekkel jđralok hoaú: 
.

.L, Á kivitelezłs srán olyan épfresi celtÍ an1ngok, téeteątnékek es bereńđezźsek épí,ilutőek amefuk
kłla n j ogvab,áIyban mę shanźr .o.au megfelelőség Ęeolłźssal rende I k eznek.

2. Áz épüIet kÍffitési tfrvona:Iak a vondkom' vabványbot foslalÍ kčvetelméłyrhek negfelető
meneküIésítitirányjelżőrendvert kcII a bíztowágivíMgÍlás melktt létesítenĹ Á biztonsôgivíI,őgítlás
megfelelőúgět ahagnąIatbavétékorftnytccluíkaÍnérést je'grzĺ*ans,yvelkeIIĘaahi.

3.. .Iłűnden'ęellÍíňrenilpet úgl kcII kůalaŁ;itglt |n'gl afúł és a tťa őte,rjedźsét ne tegyp lęlelővé
u ą1ye's . vbtte|+ re:ndeh aesi egységek kôztiu ;

4. .{.bmbkđi tilzterjedési łaárénéka łalanemyŮ Innlokzgt eptěben buosítani keIL q
.telĺ'emt kíąIąkAást a tiłźĺu,é&l,ni @kłutó.tĄEsal a kivitelezps megkeidére. clőtt igazolt mófun
egpilenÍkelL

5. Á'ł,e esfiĺeIuentő, Íüstt'neúesíiő rcúgęr tlfukításafeleljen meg o vonđkozó előűróg|aukl a
téfiyle.Beinlűeaki mego;,IüMkđ á tűnédelni ęąkhaÍósáBal ai.k*tęĺi nnek kęílě.p ęIőtt isqo|t
módonegĺeńetnikell.

6. Á tÜaezet Íűzjelző'.beret&zts lźtesitését, íIIé'ne hagnáIąbavěteléť u I. fok,ú Iűnedelní
Iut ósóggal engedetyde tni kłIL

7., A.hagtúIalfuvételt eljáflúsig,fu keII szquni e,épűIet tünívÍzefués (kúIső oItóvfr i,,tenzitós)
biłołfráaiiwknegfelelő#gffiI póIó FővđrcsiY.íąltűvekáItalkja@Ítkömtűnyilakozgtot. . ,

Á ýakhdógźB absfoslalás ellen ö,aÚI'Ió lellebĄczźsuk hew niilĺľ., az csak u'eljbó Mósá7
Iutározna, eryuk łúőqłńball u effuńst megđał,tető végzése ellení felkbbezéúen tánadlató
meg."

B ude.pest Fóvĺlps l(or'má!ľHvstł|a VL keľüefi Evatela NćpegésasĘťgň fu ŕáIy Bľ-
06Rn2í/4374ą,ľ20Ĺ5 (R.{rc029008ł20l5). sz sa'klĺątósági áMsbglaEsa:

.Á Sunt {lÍ*eÍRó,tut Kaoükas Plűlilůu BadapeÉ Wia, kełata,.Eock tr'ilnos u'Ż sx,.35511
.krcz aIúü plébúnla ąűId ftJúj[tć#łtĺŁ holtłglďtéséneh ěpfteí engedĘyiltą, a belryĄltat
te'nfukgnenłúcfralqjđnFĺöząeĺstügt üł!:WnlbóI ąz.ĺIěbbt'klfrötłęłĺketr!öralokhozú:
l. łł' lzag.ióuttn ét eI feft ét ete w8atí9 v ín izsgátat í ercdnény bizt osít ása.

2. Á lelyiúgek Mtanas k'kÍnteltel .a zfrt terűebrJ hdásos głtlőzźs+ ÍfrésÍ.és nep.iląsilIsí
Ielur őségét, bízt osít ani keII.

3.Á!éptvłIlőzteiő,c,dwerebet megépftanÍtalbekéIltabátpmiěs mffiel;Lclkcll:Ígunlnĺa
IégmeruEiségekł|, légcsere thryezőket, n1n'nánibol4nka. Á.Iégtectrinícai:bemäźsi, bevahźIpńsi
j egnő. |alg,v gt l,ągúIatb atl ít ebr fu belt. m tt atnĹ

.t.

El 1(B2 Budapest'BÜ!6su. 63đl. * 45s2l00 .

iłlrľĺĺjolscľvaros.hu
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Ezen vaklaa'ösóý ůlláśfoglalłźs ellen önáIIó jogomoslatnak łufu nÍncs, u ą hatdlozat, ĺIletve azet óritst m egvtnt et ő vé-giés ellent i os"* iih; k;,;;éb;; ;;;đ,;;ó ;;;',7 
*, *

Buđapest Főęĺ ros Koľmá nyhřĺa" 
?^YŚ nĘ .lnseđétľezés ĺ és Foglaszŕóvé&t..n ĺ ro*oĺ r,,

' líľääÄľnsági osztáv (BPsóo3/t} tlłgaűhőłs.i lR-mo2*Błłaoĺsl i-iĺäio.üł

cím fe,nti iktatóvámon befi,y'tii tu t megkeresésére a kÔv etkező

elđzdes sukhat{sógi óItđsÍoglalűd ą4ąn.
Á Budwst lu. tel.łlet, Hock ůźws,űy 7*i-, 35544lelł,ra]a gą alatt megletlő ptébáníaéptlet Íelüításfu'a, korveríÍsÚiěsérc, "k"iáb;;;;iéi;, ýj felvoruó, berendezés létesítésěrevotutkoző épűtésÍ eńgedéIy megadłislźI.ĺoz 

^těorĺauiÁii łzenpońMl ę aláb;bi Łíkatésekkcl
houiÍlírulok

Kík,öÍéek:

I;I#**,a 
a létesútméqy hąęruźlotbavételi engedéfuzési efánisłźba ýakhąóúgként be kŁII

2. Á_bereą&zés hagnúbbavéteb dok:ün,eÉóctijátw csatohi'kll eg nyilviźnta.tou eerueet áIta|ktáIlűtott ąIłal,,,assdĘi tat,ůsínárvn, vaEy á Ye'g"a"i,1|zési jegrznköryn ąWjh, kióIlitoÍtn egrę leaiségi ny íIakozao t.

'3..á lwtáIatbnáeli fukunetáéühe ącxolni,łłüabercúezés k'ąrbmtaĺds,trakětö,t énéilt*łt.otiattaiźsi-,inĺtaĺ gelzĺaiiiasoaa.-:' .-: -.-" . :v, 
e.

FelhÍyo'ltĺ ,'Ęw',l*ét, !II,^*ľ#y-l,,-,aauvételekł avonaloĘi9svnbúłnk és Ęabô,wkelőűnáłąÍn:kŕyilI.a j2020la.qr, tU Kom,: ;d,i;;b.;.bíau nw*i biztottsłlgí engeďéfuzźst ěs',vilugdlai ił,fu.ápk lďoWa*at *eu naasaeiiiii łiii.íÄł
,lz elkźęüIt Erestmév hag',á|dba ,'!ffi,,ył,a engefuýező haóúglpz.benytijtott kércIenahpifu megýe,zett łnwá|ab'aveeli eng1d,éłl liłtoiiíä,uĺn,. z| ttyÍIvđntatat yalezet áItaIkůáIlÍtolt' ahl?,ąssilrl .|ł,ilätľażú tłřetai-ońiő-ń ,qnn 'belilt n tłIaJdonos ,(vagmeglaalmmuia).köteleł q.'hąffiŻIirthąvetei7iiůi:*ił, ő.ían:äaňű,,na e építésieł,geitéIyt hW ł,a,óúgtőI hásbm'ké*i,ę,,,ů'.Tííä,ĺat*e,at engedéfu*źśt . elifuĺbai
Wé,*Jľ,,Wffiľ*ľ yeg. Á ĺ"łł**,{ł uáiíii*.äžř.íia^ lű,a*aa

Felhfuom az éľítet|. .!fl."Ł$ hog a lcivĺcr*i bl*e'T6ég az ĘÍňpari kivĺbbzÉsítc'@AÉ$6ĺ dtó 19l/2oog. @Ĺts.) o.r.'uĺ!ffil}ŕ *äaeľ"uo :ueŕaÍfásá,.al iđ;;lí-.
.łz s!*ĺ.cng{éý a ľÉŤIĘĘŤ'6ssé * ,es#jtb.tóoá ľu,o*'. '*nin,o,il;-.;,";.;ea köretóen érĺtnl& riestĺ- ťĺĺŕr,ré h" .; e"B'iđffiÉg.t ę abt (az. épftfui mplóregnyĺá'álat iep.rad md<cdtlk ěs ąz épffs 

'il;.dé..ři;amĺot öt éwn Ęm az ĺpĺmĺny

B t@ .Budlp€st,BlrbŠBu. 
63đ,' 8 łEi6:wĺłłv}rzscfralos.hu .--



haszÍ'átaÍba\,ételi.cĺgodéty regadásán'\ľa5ĺ' .hasznáhüarćtel üdoĺnísutvéteÉre at<almascí válk. vąry azertgúéý t'aÉtyát azépŕćsüľi ľ'atóság ľreghossząbbtota.

TríjékoztaÚom épŕtelőt hory a ts{vdokumenÉcióban regjelött ĺbemelae kubn.ku'bn iitemeŃérú 'is
tehęt tasznáhĺbaj€teli engeđéýt kéÍęhrczrĹ

. Eetáw,atom ellen r kédl€síEstől szźmítp(ŕ 15 ĺapn bettll a Buđĺpest Ebvárus Kormfur5lhĺvatal

'ÉDĺtesľgyĺ FôoszÍályának 
.verctőjé,trcz 

',bhet elbbbeaĹ ł feltetůezést 
.3(l.00ü- Ft

ĺttetékbétyegget ellátva hatrósĺĺiomál'kett bery'újÉanĹ

Az ü5ŕél a.feltębbedsei ĺnđoľolnĺ k6Úet.es; a feltebbeŕsrek a megÍámadott döntéssel
tartalmfug öesrÍügg6nek, kell lelnb" és a fettebeŕsben csak ĺ döntésbő! körľeflrcnĺil ađóiló
i!g- vary érdeksérclemre le.bct hivatkoaĹ

INDoKoľ,Ás
A Srent József Rómaí lGÚotikrs Ptébánĺa (lo82 B.,d,p"s tIorváth MiháÍy tér ?. képviseb:' Mbhols AffiD mint.épffttó 'rc'dutątlnązásábót ltilesěr btvĺn Mĺhńý, a Buđapest YIIL, tłoľváth
Mjháv té 17ĺ87. (Ilock.Jftbs u 2: sz.)' 35544 

,hľsz 
rlattí plébánĺa épütet hłlrom |iiembel tervezü

fetújí6sín' konrcľ'tsÍtésérc" étőér feté'töľténó b6vít&érc moeĺrqo épłtési engeđéV ťłgrébcn
try'iĺtoü b€ lgÉÍEb laoĺgspłď'oz
AzĘeđétJĚńí c!árás 20ls.o3.oaĺapján iduŁ

Męgá[apĺtoÍúam' hory a kércbm mc.lléklotę hÉn)os' úĺt ąKst 3'7.,$ (3) bdcea* .a|apjáa a' u. .é.pűt.éstglí' és éptěďeligek.ti lwtöság.í elleffit és elleúzévffi[ ĺqlqitĺ az építésllpÍ
' Iurósógi solgáIÍtltásúI ĺzóIó 3|2ľ20t?. (XI. 8,) Korn. reĺdelęt l1.$ srrĺnĹ o8.-2:L4írnÍF.. sL
.r'égzts.e.'nben éPĺrcffi biÍqPfflás'a ńEoÚąm Et 

.

Hiln1pótEsi sbńftásomą azüo|só'póto'Itdokurentun(közrl|ke a|ői]ľ,ú!írulás) 20'15. június
29 - én é*đ, htós{gonÍloa

.. gízngtz; Q(L 8) Korĺn 'ĺęndcbt 6. me.tlékbte saľiff, az etjáľása bęronandó szakhatosĺgokat
.-(Föv'áĺosi Katasztlńńvédę|nĺ |gůgatbságl(6triPpesti Kabszüóńrćdetnĺ l(iĺen4güsée Budąp€st
.F6ráros Korqánytiwtala' W k€Íĺlleti IlřvatÉ]a Nép'egezségü$/í qlsuály, Btdap€ď Föráms

. KoÍmáqyĺiv'ďlla* Mĺiszki Engedéľycdsĺ és ,FogłĹsźórćdctĺ Fgpsav' Miiszakĺ Bízlonsád' osáál}') ĺtscłę*cĺn, .áEsbghEsd<at o @ekcđ ľéśń9łl 
'tútęEfiek 

*lit ahkĺpüák 'H

A 29t5. !úÍEil|s lg-én taľtoü hc$zÍnr gmb soľán męp|hptot.,,t. hory ĺ ĺregEró ńlbpot
fugÉbĺ aberytlitoű doĺCtreÍĺác6ban ngilaknalc. Engođéł' ľöŕebs fuĺĺsi mĺtĺĺ *ňłĺgeaet.

A kére|m€ŕ a ücnyújtás nap-iĺn ha6t5os &gsamłpt & elófnĺsok ataján bŕáräm cl ldôpoĺja
ahpÍin azelőtľł!ďs ĺzaäbbi joesuabá'Jnk. Ę{e," ,abntoľteĺ: --'. ''

. a-kôzíRlryúi Intóú$ elifufu és ęplgáIlaás dhal&ps vabú|},ailI' szób llódqsfroü. 2w4.áłĺ ofi. tönĺéry(Kal

. cE źpftett M,,,lo,.t. ,I*,^*ó, és .véłIehéłől szób többsar móđosÍtott t997. évĺ
IJOšE. tonty tÉtľ.l

. .'. : r g o.lĺaógos telępalésvúezést és epfrési ł,łvaenntłtłhől sńb .Üöbbsór 'módosftoü
235n9ľl (,qI20J .Kgdryľoĺrđe|ct (oTÉK)

El l@ BudE'stercssú.6đ/' l1'}21m
ľĺrnvjoacftaĺos.hu

,/i
r ,J '.'ł,. '' ,,,.ĺ//

ĺĺ ľęr-



*,éŁítéstgli és az é.pftéýl.ügnletí hatősógok kýelolésélőI és műkadesifeltételeiłőI szób343D006.Qm.23.) Korm. Éĺřebt .. . .

y,éyítéstý és épitésfelügreIeti haósź.gi eliárásoffiI.és elletórzésekrőI valamint aépíté.sngi hatóxźgi solgőltatásr,ől ú,ó 3íznolz. oĺ. e.) ŕ".* rendelet
e építőÍpti kivítelezési telłékenyúgrőI ńB lDInoOg (DĹls.) Korn{ĺl5ľeĺdebt
.többször nódosÍott .y097. (,fiI.l2J ĘlyÍ.önŁ ĺeodebÜet jóÉhágyoť JózsefvfusKełüIeÍiÉpft éstSabđtłzatĺtorabb*uaí.ł}ó-ŕssä-

|40'.t3'' 
(ttloJ hcĘ ö.Ť *d:ľt u épÍtéstgłet asuefigső egrs heýi önkpnr,áWÍIaősłźý efi fuźuk ńg]eies vabáIwbol

1ttĺn.nolo0l' mo4ó|éecsökľől.'és.ń?BójáÍdĺáIo'ó,l szóIó |46not4.(v. 5)Kornfur5rcndelet

Az épfteüryi enepdéty ĺľánti kéľelem elbtátsa során a KeĹ batíty.a aht 6Ę,tatott c$árásbanrcgáIbpftoüaÍÍr hog't
. . Á tentaü mudaĺhtok 6 az akatmaat' QÍésztĹmftTľi msoHás rceÉbl az Év. el. 5(2ř(Đ .b*€d6ébęn c6řt köwf€tÉn}ĘIđi- ä}.r"uď' a,ä}E-ak'ai és . a. iioeszabábokb8n.rcgllafiĺoaü to.nĺ.lĺnełł"l,&.- - ęstp {p46g1clcpe, bľ|ibt€ht.yédeÜségEt elc'ndeb JoeĘzabáboknk *' az 6rEśi-t.ňen5eg'" rcnatlro'ń' t 66is;tÚr'ságl .o'fáľ.áry rcégń.ň bňbĹtatoÚ d' iló.úi..?uá'áňä; rcghtároaüköv*Blmén}tkndc, 'rnbmint az ĺp'í#lrti 

'fo'ö.Ę1 
e đfl.đ'il jopzaĘł,bun

rnglatároot mĺqpon$ĺ.'at(, J
. .13-'. : ť!P,TT.:ŁY!Ľa tomltaanňt.5,"o;.ĺ., büst arcv u toutt tendęlet&élcl(j Egsbb'.és jo'5pbólyban rysluüÍo4ü Ňĺldd *' É;.h.ł"ą 

'dáIí-fr.Éil* 
;ŕ;iffiegÉsaégą akÜz'ésragonbt^^ĺeo. .o.*lłna.toe; -. A tä,Eá|íÉnt ľ-Ę"łľ.T'oe]y Gíe€Ít'/E a üáĺsteľrcót,^.-!á4 t.",ońt.t) jogosut a

.' meĺď'dl ć.ptsi tęrgĚęđ,segpl k4Ň;h'Järc.*tĺ.m.'zaki'tcn'eztsą
Á ke.|mđ az e5tt ĺettékbtckct..ľ|"t a dolctmmíc.b regbb| az sftésĺlryi 6éprŕsfehgrt€ŕí btósígí efiárásokđ'I *'iĺJ"ĺ''ái"or phmint az Ęfrěsüryi hátósádĐlgóbsE.ú| i|2n0lż. C,rĹqg.J l{ora1 

'.nd;bt-i.ilľtno oeutatit łumint a.s.. 
relElĺEtrelś.

Á kérc'nt'Ď ,az :i|bĺÉkröl sń|ó l99o- ćvĺ xcm *ŕo' 5.$ 'c) po!úia abpjánĺetĺbĺcsse$cn Íésasüt
. llŁ.e&zeÚes btósági c[ifrásan Esźáńdo.ü 

9zakhatósági 'kovÚeĺl!én}€k és az éĺdd<ęttszĺttatósĺg uryĺn'usäu* bdđ;.fi cEřások.beÚäÍfutók. ' l

pto ĘsTľ.: -łtp.ĺt FőYĺrcs g: lĺcr. Jóasefiúrcsí.ÔnllorduyzrtVrgro'ngedákodáĺt és'Péd'sĺĺ ni-ttąĺ-ŕ&.i6 Ńarint a '@t6ág hoz4iáľul a
' 

.bövÍftból u€dó l db etp,Íĺľ'n{i Ghebrc*ř..köbbTffi'-b'tó''béłtÍi erdd6t9t tfft'ćďÚolesÍAöęz

- KércM .ucnyĺütoür a o*452ilł20t5sl*.közúürereI6ilptaĺľĺľ|tHsĹ
. Az épüleĺbc terrpatt - a ÍerrdekezĹ Ésńen rcszteĺĚreű - ÍbhońIga ronalkozóanbonyijtoti lndoEuĺncdció tr.egÉIet "uúll""--łĺ"Jili'& 

jogí cpíľásotmt.arla éptésí
ľgs?ĺY;ł*ľ:{ľ."u'ty.zĺsĺĺ"ĺiu'mĺcĘł*l,"ň,;ffi il-ňöä*t*r.
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. . ..' Í- ': ..

A uŻnýlL (,(I;08) g ľfurm rp!'d. I4.$ (1) bdĹĐ po4ia, a gtÁDo|z o(I.o8J sz Korĺn reĺrđebt
2ł.$ Q) b{c ilIetrc a.Budapcst Fövíľos'VIIL kęr.:Jóxefuárosi Önkoľmenpat Képviselö.tastĺtbtének

' 5;n0t3. (ttI0J * ,ö'ntordn;łatí ĺendebt 3.$ b) poďja ahpjän az ept*i *Heb.x"i etjánás
tebpüEsk6i rébményeźsře!áľás ęFlzás lre,g Az e|1átrásban a .nu. mepĺte,iĺąnoĺS. számú
telep{itésképĺ vébnÉryében ez épffé-si ergedély megeđásáůľz a rcnaelxozĺ ré1zben i&zett
kÍk6tésekketÍĺrutt W reýet az a|ábbiak|rat ĺndok'olc

.,. . ,,INDŻK)IÁś
sze,t ,Iő4geÍM.naÍ Rąoltkł pléMnüa 26-66ľ2015. eőmú kźrelmében teĺepalěsképivétenéryt kcrt
IutóságomtóI a '8zent üóz,sef pléb tnía akadóIyryentesítésérck, ercłgetíkai .korgérlÍsÍtésźtĺek és
belń űaląkŕtásdnąk teltélę vonatkotóciiL

Á mellékelt terlłiląanentlőęiót.és aniĺń melłékleteit áĹvÍzsgdtrva.megáItapűtoÍtam, hogl 'megfelel atebp'üIéýejleuési koncepciółol,.a integráh ule.püléýejleaesi straÉgi.fuól és a telepnlěsreidezesĺ
eytöňffiI, yaIaninÍ 3Đ'ęÍ telepüIź*-endezcsi sqiátos jagintézné|wkŕil ýóIó 3linCII2. (XI. 8J
Kor'm..lende'Iet 22.s p) bekedésébenvąIinnift a'B'.udqst.nn *erłlet Józvfvlfus Önkormhry,mt
KépvíęI&tełtúlletéľ'!,ę ěp-íľ-'ąW.összłfi'gső e'ges łeýi ankormfu..ĺyz4Í tutlsźgi eliúr--ások
rěvbtes vłlbáb,úól EóIő 52aB. @. n)a1ko,rmlhvzatírutdebt 5.s.öúnfoglaltaknak..
Á véIenäryezési effuá:s grfut bekértem a |,etyi temtanáx véIemé7ĺyét. Á 

^"i,Mk,btemilcĺaĺeü!ációt és ałnds melléklateit ą terutaruźcs véIemélwłe, mely véIenäry ą melléHet'ben
nagtaláIłnó.

Á v,éIené@sí eli ánůs orht v izsgáItam tov äbbá
.a) a Íelepílés (a,kaląlezetbe'ÍIleukłdeą a,beépíĺés uagĺ u épÍrévetijellęsptesses és ltőtvá|ty,
gkaýellesuédehtte) telepüIéłHpbe ialó íI'Ię,sďését; a Ircfui épttéeeÍi ilékvéitelnéłek éruényrejuttątágűt',,bnlł'agnkololtł,atfuő, . :'

:b) .. a Íeb.fl.t$gerdeĄi eszknzökn* való mlegreblést, a rlúWás łs aüi't,ĺs küuet9lmé,tryilrk
való megfelelés,

c) az épüIet Inmbfuadnap és tetőatérck kźqlakilásř n"an 
,,

d) .ałoaełłIetme.'nténeěpÍIletkÍ4bkítáúnkmódjátésfe|1t"l"ĺ,

e) -. ę 'építnéw ,ta.kÜaÍtra'ail ntu-ądö ěs *aztęłúIetóI Łozvakĺłt lúthątó ľatđ{elüIetettek
kíalakÍtősi n,ődj út źs Íekétcbit, t a\mint

Đ Múelúbtąĺ Íoaątat
műtúryru|'łufr, kałátgn.iinak,
kialąkftáú.

ćpítési tł'&łnység vźýzé.sz exlźn a hałęłłIct btrkolatúnak,
üvéłvzethek, twđbbá a dígvilágÍtó és hił*tőła'Eňdezések

Á te.nezet ,ěpilési tevékensnég a;Iözufiárcs Kenlüiti Épíĺěsi sabáb,7a'tffit 8óIő 6612007. 6n.
.I'2) Ę&ł,ti lu&bttel (IoKF,sz\ nem.elletétas. ,1 terł,tiąácsi vé'bményre a|qôzyą és a'ttĺbkumeltfuüót&iizsgdłYaaruĺdéIkczi,tźęęłrint -hÍkötéssel.engedéfuzéý? pi,affi.atn,
Á rcn*nea úsz.ben Íeglak'qr?uik megfetető telepalésképi,vételaéryemet u épŕtett kamyezet
akikítúsffiI és védelnérđl &ôló I'997. ét'ĺI'Wrn..ia,yl,,ysuc, Í 0) pnłiaaopin fttbł?I.

ÁÍęIlebbąźsi jogóI rudelkŁzéś a telepilIésfejbatěsi łorcepcňőĺóI u Íntegtđt teleprtIé{eflet$
ątrďégiffiI és a |ebpüIésr.endezésř eszközłItőI v'alłnlint e'g,,es telęl,üIésrendeąěst sqóÍos
jogirtěaĺéry,effiIvőu 3I4p0I2, W E) Karfu.luttdłIet a 22. $ ĺal t,tłzđa" eďbit,'' , 

',
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ü.őváľosi [&taszŕrÚfa.v.éde's ]-ryry:$ĺi l{gľ.treestí .I{BtaszÚnúfĺvédctmĺ. 
Kircndetbég(35l50B21Gt ľ20l5.ätL;IF.-oŃz71ošgno'o*..ł"l.ľiĺ.Lĺiiátrá'f"gbiłffilJopĺte,ĺ engeđéýre gadásához fettételtel f,tn'lt houá, netyet.az aHbH"ĹI.ä i"đ;Ĺo.t* -

Á Sęnt Jlőzsef RómaÍ Rdolilats Ptébőnia #ľł#ffi,o" a Bp.' ViIĹ kerzilet, H<ickúźnbs utca 2.v..(Itv,: 35544) 1lati ysathrcn megtévő-ptébánia.e'płlet1eÍĘaĺsa*, u,ge*tesenet építesi
en:geđet'5,ezé-sŕ ügben a Baůpest Favaas ĺry. ln,łlćt "róziiib," rlÉ;;e,id Jelxzője, mŕa
e-ysedéIł,ező .|ntó.ńg megkłe.ĺe a FővttrosÍ Kaągrőrneaelmt tsiiái*s.Tiĺii.p,iĺ
KqtaýÍ.,oÍavéđeln! Kůren4ekÉs, mŕnt első Í&ú tűzvédelnÍ -*],,řĺofuoř oatl,da'ągiúilá{oglđlás .ruaĺsa eE duĺ
Áz tT.DR-ben eúok tłatok, ,yilutkozatď ąIqiún e építési engedéý negadź;ńIÚz |,ozájfutłtta||af,entíÍeltételekkel
Á feltét eleket ü aůůbbí j og&abáIyi rełdęlse?sek alapj án lźIkipĺÍ ot tam meg:L "4' íendeltetésę.el'ű és tűnédelnt.ęenpotiáI buo*ágoő haňłźIara,vat,ő alkalmass,óg :

ľ:g?Iąpeđg, lwáb'bá a t'&|édelmi kövąelnäryek e*ł,ł*sieů=-ł,ii{eĺ"{- ligc. é,rW. n2I. $nbanÍoglaltakalqjfu.eikségesa ĺg@bllźśoifumutdág.2:-.* e^elźgos rĺzpeaelnt.saĺd\,zňtl vóIó zanotl. (E.6) BM rcndelet (toväbbrąkbany) 3|6,.{!! 
!3) 

és @ bekłrnésétnnĺ,shłi,kĘjii 
,.3. Áz al'v 379. s 0) bekezdésébenÍoglattąk"l,,pi"o

4, r|,o.Wz 360. s 0 bekcżfrś, talai-tttt soł S-ifuÍoslałakalqjá,5. Áz W505. 5 1z-s1 tetł.casiĺbei;Í"kl,ü;k;űlů;"6. Áz o'Isz 136. 5 B1 u*eaesatenjosliuir"I*íä;:-7. .łł" mértékadó tilziua|caułerűłetffit",o*.aZił"a negttđrcatt tít?oltőÚb bbtasítá:'buk' .

ę.ifuHbel+ aa'lv, łsa. s, 442 s al@;a,, . ..,. f!'
młltěsea a !?łĺ i i ogvabőtyt oií,l"niieot ańilia, baant.
ýakl,dősasi {!1ĺfQďúnn a rnas@sataJi futlósági eljánńs és eolgáItaás áItal&ps
eąbđł],đ|úl ńló 2004. évi m,, ĺö",é.,,y-(tovđbbt*bai: Ket) 41. s ĺll Eitzaeęn a|ęit
trIdá1köröma a épfr ésagi.* ąttełęugetiti lwa,łsl łú tá*aa és ellenőrzźsłiwL valąntinte ě-piléngÍ nąĺ;łsígp'ĺgób;ű&úl4u ,l',zuii.-ei ) K"'-,-.*ńeI;;ż;š il utäi,*,yta,!*w hati-sag felfuůa,aaa o"iuiitiĚt{ íttła.i bbyásTőI es a,űné&Ieiamet
foglalkozők köteląó éb|. és baleetbiłosÍtáfuóI' 8ó|ó.259ľ20il, 1m,.ij"ri,-,;,d"í,Ta i i;;. öękqdé$, íIlelékłsÉgemet ą kaąąltnéilelni,i tw*ltłcii ütí,;W, iłtle.tér'őI pdu .

$nu L (n, 30) BW'tęndłbt ł .f-ą ĺaĺa,,i,,t uEĺnacn *,,ažui l iiiiiaui"|.aa,ą",o,,,"E. 
-

Áz önáIlófelkbfuzés lł.Icĺősését a Kęt 14. ý p) bekezüe aląiúnzfutant kĹ,;,

ľsľ:Í ľőváry- loľq{nľhtvĺt*t -\/L 'keľületĺ ľIvrhh Népegészľégüsyĺ osz!ítyrcN0u|tl74ąn,0!F (IR{o02900's1/20-ÍĐ 3z szrkblŕöśĺg. . ĺĺĺ.iigtu.t Ä. )z építésĺeqgedély regaĺ|ísíbw *ĺkötéscľkslstÜtt i,a4 nelyet an đi'Hrľl,i- í.d"h.tt
Jni|okolét ..:

e'snłl uzsďnaui KtiolLcĺs PléMtÍa ĺ'ou,,!,łĺ,a a nĺaqeł r''ru. *ęnl,t IIoď Jáms u 2 p.,
35511 lr'e'. 

'ąI'úÍ 
e!#kj! enlet Íelqtđ**, to,ęł*i{g,* ąiĺn "i,eiiií;aé"t 

agún- á'Btliiwś F&&ps I|III KerúId łtzsfuaost Öł;*omatyza .ĺ,gĘ" o*ł,äa,agkht käsii,shdósógomaĄ '.
safuüóságí ailá ' ogla|úffi,,a a higÍli,łés es egazsépyaelnĘ u iu,ővt.niąősegi a te|epilI.ési ęil&dé:-ľ,W:ľ. W kwculao'.'w{evłäa,' łtayag,,o,,,liii.a,t ia,a,t,enyt
fr$eteDtĺaúeläpą .@ ornágos lelep,wfię|ňłEii-és7iÍásil,Ů,eňÉ,,t;,h,ői aa isyigii: M
El tCI82 su{łlFest' Batossu 63.ďÍ. t 4s2tm
rľlnv&acfvamsJru

u.,ĺ,,



foryabnulMlú ews tahźbairol szoló 1999. évi n.il. tôrué.ryben és a käníaí buonságról eő|ó
2000. éyi ntv. töýén,ben fqglaltdcm tekiltettel a krizigazgatási haósfý elibás és vnlgábaás
áItalánosvabáýairolýó:ló 2004. évtCil.. tömény (atovóbbtafriban: Ket.) 14. s4dląPjáľIadlammeg

Áz ôiúllo jogonoslat lelet&égét a Ket, 11. s @ bkąnése Ąa kí

Hanźśarand u éptéslr'gÍ es éptéýelügłelaí hd:óságÍ eljárlźsďró;l ěs etlenőnéffi,valaĺirt u
építésúgli.hdósłźgí vn:Ig,ábat,á,Eról eółó 3nmtr2..(tr.8) Kołm. rendelcÍ 12. $ł es 6 g lwilléklde,

' üzÁlląni NéFEěszĄagĺ és Tigbmosi szolgáIdrcI, a rcpąész.ségúglí vńigegatásiÍelądaú
elláláýhúĄ valanfuł a gńgłeqévai lőIlattigagaósi wtĺ kijelölesäőI ýńIő 3Bn0I0. q: 27)
Ííoil.ł'n rend, ele:t (a tołábbůď.ban: R) ł9. ý Q) bďedév, íIletékesselema e R 3. p. melléklet I.
pntjađIlqítjan|eg.,,

.' Blldepst Főváľm Koľmányhftlata|ĺ lVÍĺĹszat<ĺ Eng9délyeŕsi és Foglĺszŕóvéđetnĺ Főosztáv,. Mfbzaki Bizŕonságĺ osztály (Bľs,1l{l3/ĺl17$Ąa4A0L5.; IR{fi|25834420Í5) szak.htósági

:] ' 
'. dábł'ĺakkat ĺnđokolt

. :, ,. 
,,.NNKoI/ís

/ Üęttyújtaü batok, iffiwneftwpk, mellźk]etek alqJún megúIlapftottatl, ługt a vahhatółigi

tudokolom
J,' 2 potttot a I1ď20I1, (V.5) Ko'ltll. rendelŁt (a tovđbbíakbn: Fmr),4. Í 8) beke.ĺÄése''alqifu. valanÍni a.műy.ďi biłonság követelméty* te|jesüIése věgeti frlatt elő,figlelěmbé véve, hogl a

. .:' ...'hagzáIatbqvételi ąnsęüb kércIemmel eglźtt be.kell łuiłitari a Fmr.3..melléklete tęfi||ti
a,ĺIotlryt" ně.Ęirtalnu,a.a bercndezés .I;Íag/ď Ke,?łbedehi EngedęIyzesÍ Hiu'afuI áItaI adott, 
eonosÍtó &án,át.

,Áfi.głelenfelhtvfu 2: ponrjátaFmn 1, S,p)potltjaéq ą 3. i 0beke?łtése,ýeťłitteltbň.
. .HaÍőłúgomt o 321ł2010..@ 27) Koni rufu.Iet.jelöIi ki műełhi bíaowági fuőságkénÍ, meý

. : . ' '.. L s.F) kkezďei Q.Ftĺjd.ü olábbidk geria ren&kezik. ..' - '

(I):befuze8gerintigłĺemtekvorutkozźúbn
. a) engedblyąési aÍ l,dű,ngi.cllenőrzési jogkö,.t gyfutol, ,ą víllanos bercndezéekr.vona!łozó

ýakl,ątóságÍ áilłú$og!ąIiú és u épí)ténzgt Wösági ltnúsbńbe '|ttozó sqililaĺ építn&ryfajtđk,

'hasrúlatbaĺ,ételiv.akfuitóúgiűrásoglalár'irfuti Hrelem melléŁtreteĺt. .:. ' 2,ĄhawúIabněrettáśafte,ffi,,Mnástłngę&Wzés| eĺfuás é,getéł '' ,,

: 2.I, ,lz épItméłly,'Iéteúmäu vilWms Mez* heiytngk meglnthozása [cűn, Irc$rĘzi vđŮ,,

'; 2:2, _! .'bú'-pil,!t'ółśzsq villąas 'bela&zés telieseniéąr ''/kĺ/Á] és a fuIęes yillqł'ftos

fesüapěgÝfu.1t[v7,
.. 2:3,Ał,'özcźIúłlllwtos'lúIómt és avíllanostelhásnuáIóÍ,bereł'tdezés clatląknzđsi rnÍja

.. . 2.1, A villánvédehni és &ffiěsvédeh,r dok,ł,,éntáiił, nůgla.q., ' . 
.z:5. 

A nfrgnki=biłowási,ałósłisůÍplü'g.etbt ai,i tg'ton Ü,ele' úęz.ě*k alerseilé.bĘŕnek gńmą.
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2.6. NýIakozat u építtetőtil .ą ,tpm megl,alósított berendezéseffit (nás berendezerekb,eépiĺéséről)
eJIĄĺo sla Iáso m at ą .3^I^2 ľ2. 0 I 2. (Dt. s ) Kon,,, re nde let alapj án a do m ki,ÁułáýogląIáffimd a 320ľ2010. ru,.27) Korm. *iiű,i..s p) bekeilése, 12. s Q) bekczdes a)pnÍją I. ę. mewklete, a 32I/2010. @. ?? r,i i,ű"i,t l. ý Q bekczdés I) 'pontja, ualamÍnt3ł*2? 9I2: (.DĹ 8) Kotm. tendekt6.o 

^"ueű"iěii it.ő",ĺoowa,adomki
ÁI'óýogIaIłá&n elbna 2004. éýí cn,. 

-fu: 
a!. S g bek;;źse algpjúnjogołaosldnú nincs łnfu,az a |ntárózd, ilbne e efbáł megefuttető,ž'ěéś;íi;őgi!"-iőšla *",":teĺ",iá,odt,otó*"g.,,

Az c!áľásban az Ę1éti kött a31?I20|2.Q{I.oa.1qz Korĺn rcnd. 20.$ vabmínta KeĹ l5.$ ahpjáná|bpfrottam reg 
.

. A Éri* ĺ&pjáĄ e éptakörryeza ąIďflúsfuóI ésvědebaéňI góIó l97.évÍL)offm tönÉnyĺÉ.sa 372l,20|2' ('(Ĺ08J Koľm. ĺenaipt l8.ĺg.$ łÍteiJňés-a-,tlĺaor<uľpmĺ"ĺu* 
'loÍrtak 

ahpján arcnĺĺckcď ľtÚenbgbbk st{fu batárcrÍan. . 
_--- -:. -

Iĺaŕrcuatoffilt a zo(/.. & CXL törrćny _.ęközlgaryüsi batósá8i ęľáľás és s*l|gátbtás átaEmsszabátJaiúl - 7|-74., řának bcŕaĺásával'h"ffiE;.ät.'o'ĺs'k b,.r"'É'áäľä':ää;heb,s?íni tm|..|pełtatrsĺwt (56.'$.(l)blc.). _...ry*öłB -wv'vlľu'.|'l

. nbtélrcssége'ľEg 
*^ Fsľgľ-ľ a ko:ľtlrtĺsi l.uro,ĺs, ctjáráł .és szbĘálłatás t|a'msgrabĺ.tp.iÍó| sńts 2q04...-éľ. cxt ľ. q9tiĘ 0i ''đ;i.$. (t.) ffi. bJ potją wlamínt az9l{!g-e'ľ--'épru*tĘę"si :ňĺqs'á8pt*tpn-ffil * mü<öd&i Étélęaiĺt sńb3 $ nffi.(fr I23) Koĺĺn ÍEddĚt l : $. (l ) * .4" áhpi; ď-ň.;

^ 
e,ĘbbąĚsibh*6sé8ft lrcrYÉny 9E.ĺo.z; $.ł# biłosÚoĺam. . ''.

Az ibŔ érEk&az 1990.évi xcttöney XV. reEkH m poĺja oatÁĺua ry.'t:
Ełäľási-kölséEpq a|eľóti[*ćkeĺ ÉEl rer.r óĘpÍôk ryg;

TÁJÉK o. TÁ. TÁ s
,:'Fclbfi/Đm tfuďő ry'"{ üory'.ep''tési.t.'ć|d"y'égÚ osak a joeefq és l,ťgÍ€bajtbaó épftésięn#ély & az nbbz qp19 ; e1ceĺlbezsĺ d'ądókđi;Itá"it- sftésreti.m{bzakĺđokumeucioabpláą az ęnggdé'ły haÉMĺmk-ilôíľLĺĺn';'f,,ii- ň"dilta aojĺt fcblüsségtÍc ää'G;t,égp,hpt. .i

"Azengąéý ąz'6Íésĺ'nuddml Ępcsobtos Polgáľĺ jqgl lBénÍ ĺem döntí e[:{5 rem mcĺrtesl az''ptśí mulĺa rćgpĘéwthpcsoh6an.9'otbď.ň"ůóá**đ'Ltĺ'ĺgi enp.éIydc mpaľzÉsérrkkötebmége asl ::

ffffiffi|dq hogr a qlegrebsut épfrĺÉnygak a hasaĹbóarttelí engpdély khdását .

& QÍési ongodétyt azćpttet{ jos*ódia csak,akkor'ns-rálhatja et ba a jogrtddgs lntóságo'Dakcbztęscn bcjebÚette. 
'.:

i#ł*s 3^y#,,jffxŁ.Tg-" kÍvircbzÉsĺ tcrćken5tégĺz épfrőŕpaĺi kiyitetezési

'ľé'Ťo#"dJ*ľi,l4tr.ĺx's 
j'řx;*."*ĺ;ä"*.äľäätr'ř.ff,ĺÍí \W.

E t@ elđcp€$TBaÍossu. el.ol. s łs.zroo
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,^z épűéstlryi hatósígi' engodéty rpm meĺÚesí| 'az eryéb jogszahátłokban elóít cngedé$tt
.ł'ozaĺiárulísok rceseÍdsérr* köteleaűsé'p abl .

Ajoger6s és végľebjtható építési engedéty,tól ésatritÁ.tuttĐń engedél'yedsi zárađéktot ellátott
.épŕészeti.mÉzaki dokuĺentác.iĺtan 6glalhtÚól a kiviteleds sonĺn eltérni csak az {,ftśĺstlgyi.'hÍósag újabb elörercs cngeđěsćrcl móđosŕoÚ ěpÍÁ'i eľ'gpdéĄrct b'het, t<i#ve, ha

az cltéľęs ęíľésiengedétyfuzköttt, a jog5zabályí cbŕĺísoknak megÉte[ és ncm vílúoztaÍjał Ín9g az. foÍtmény tömg#L ..be6ghló 'ĺďgleteiq ľĺÄwúúL.ahpĺ rjz- koľÚ&'jłtt; bcbér
tebptĺsĺ paĺamétere-lt éĺl a tcldc b,ęép.ítési pällaműeľeit taľtósrcľkeretÍjrekľendsrrét; - btlyi
ě1l|ÁĺzĺÍ:i ňľňkségľ*ĺelęm ĺhtt ńtló épubt'eeętén - blęüEsképet meghaľáľom hom|okzati
ebnrł'
az eJ!ér* tľfuj 9og"ĺeÍyłrez.k0tö-tt, a jopabátyokmk megÉlel és azépftménytelervíseEsi
t{ájdonsácait képąsségét érintĹ đe az épftési mptóval igáaltan az eitrŕ;ný tobęrvise|ési
tuhjdonsápi Ůovábbľa b regPlebdq vągl
aze|łffi gĺab og9łÉban ną épÍési cľgedé$üez kotöÜéptÁsi ts'íćkpnJnség

Az ąfrśĎnek az €ngndély érrÉn1essé.gi ilejének bjara elór clöterjeszÚett k&e|ÍnéÍe az épft6i
cngedéý érvéryc€gľsrcr' ery ér'ĺd pcghosszaDbílatĄ aĺreľr5Ďcn: .

.: az építési'tĺĺľenyseeet nÉg rem kedték treg és az cngedébęzeü épfttsi tevékenységre
tonaĺkoń, az cngpđély :."ľea{*Ę' bÉbbs-Joszabá'ýok 

-rem ,ercay mg. víry
ĺtÉg'váloĘk, de a fu5zabđlyľóhĐńs az engpdebęzett t€véksÍÍységet rem eiŃ, Ýa'ry ha
e*{.t a|ĺkoľ ĺ jQgszabály.v{ltozáśbó|'eĺcdö .ĺjauo.'ĚoruoHények- Ěĺ'ew, ba aak u'ät''a
Gp.Jésj en-gedéýhcz kötö|t épfrési tcrťlreny$pt éťint - az engodéý feltételeké+ 9ĘírľĹ
te$esltetók; iltetw
mgkedett épĺtési terćlanység esę#n akkor is ĺncgbosszabbft$, b az ęítesi

. tevđęnyÉgre wmd<oá, 'az .cngdéý meg4{á5akor bďálło.s ;ogsábátyo* 
.iĺNökđńen

. ań megfubdó állapoóąn wĘ ąz,clkészült épÍniény; ttmény.ľésą az e|végłđt Đfrąsi
: .. Úeĺćkcnysč.s szabásns' ćs az cqgędév"'t-sí * kŕ'dtę|i tęrw* .hgfętjebň tíz évęn bętül

készÍtEck.
.

!ĺz śpftćsüryi batóság az éptési cngpđély tntátyát ĺľrcghoss.zatůĘia akkor Ę ha az ĺĘft&i
'tevélcen1,:séF't az engedéľy baÉván b€lul regkpdlÉr, az épffiĺr'ĺe, ćp$ményrész€' épfreí
'tevékcnység'! Ęsflóbóarćtc|i engsdéý ioég.*m sđható'i"g 

"-u"-ĺütaľetet 
měg..rem

tlebąÜ ĺdonúsul dę

. . t Énĺrlrltndö ąfiúgi Evftvnység tfiésusŕt lutósgt engpdétyňez rem ko6ü - .ffggÉtenut. 
ľól.'bory ąz'crgpdéł nněsBđás;.ko. Ětĺń' ňnĺ'-ueyí jogszabáýok 

""gr}Ítob,6't'atósági cbÍások mesváIto?bk.ę - 
'i.. a Énnnaĺadó épft6i Erćkcnység ćptésĺtryi büósági engođélybcz lótöÉ és az engoĺĺéty

męgadásakor 'baÉýos szabá.$ok vagy kôtebđ ba6ságí älot'ĺsoł< rĺroa* ui ĺpt&ugĺĺ
batósÉgi cogodéb{ taÍüiHt 'ĺpm éfiúĺ

El l'082 Bĺ'dap€st' BaDssu. 6'{'/" n ĺšląm
łrłYĺi9zsefraros.hu
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l'.
{-r'',1 ,r'r
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Aláíľási címpéldány

A VITABAU Építőipaľi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társas ág G03O
Debľecen, Rigó utca 76. szám) cégegyzé^sére Hajas István (születési hely és
idő: Debrecen' 1962. 11. 19. anyja szĺ'iletési neve: Molnĺíľ Zsuzsanrla) 4O3t
Debrecen, Derék utca 239, szám 1. emelet 2. ajtó alatti lakos, ügyvezető
önállóan jogostllt akként, hogy a cég kézze| vagy géppel íľt, előíľt, előnyomott
Vagy nyomtatott neve ftilé saját néva|áírásával látja el az iratokat az alábbi
módon:

Dľ. Szabó Antal közjegyző
40f4 D ebr ecerr" Batthyány utca 2015.
Adószám: 47 4738ľB:1'-2q
Telefon: 06-5f-539-907
Fax 06-52-456-253

ť{i"-t._\9 ąegyzőhelyettes 32075/H/2o5/207?. igyszámďatt tanúsítom, hog-y:

ľAIÁs IsTvÁN (sztiletett Debľecenben, 1962. ňovemlreľ 1.9. napján, anyja neve: Mo]náĺZsuzsanrla) 4031 Debľecerr" Derék utca 239. 1/2. szánďatti lakos I magyaÍ ďIampolgáľ, akiszeméIyazonosságát és lakcírrét az elektľonikue úton el1enőrzcitt, érwérríes 4gg171cĄ szlattú.szetlélyazonosító igazolványával ós a g12487FL számű lakcírrrel' ígazu|ĺ3 hatóságiig'azokényávat, önálló ďáírási jogosuttsagat peđig az á7talana mai naPon elektľonikus úton

ľ::Í::ľ^|Í.'*'*uttď igazolta, a fmti aaĺ,aši címpéldanyt előttem a mai napon" sajátkezríleg írta ďá.

ľ^,:::::ł,^:ľ:''1g- :Tľuľzésével 9ľInjett 
ji$/jé.l tud'omásul vette a köĄegyzőhelyetťes

Łájékoztatását a szeméIyazonosságának äs-.lakcímé""l.- .rcr.o""ĺl.*.äi"" ̂
.ä;ä;

ŁĘ:="Í:!I. .Ť 'ť-u*:: :é|)á;.:t;.ELődjáróI es tartalmráĺ ô1, a kö1egyzői közremfüod.és

ĺ:':"j1oľ1?ľ"y.) lT s (2)-(10) be|ez{e9et megjelolt bejelentési koteteze Łtségrő\valamint az e17enőr1és során megismert ađatok kezeléséľőř
KeIt Debrecenben, 2073. kttőezer-tizcnhórom ópriĺis 76. tizenhatodik napjńn, -_
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1. oldal, összesen: 7 olđal

. Megje|enítés - .-
I

i

i Kozzététę|i inÍormáció męsje|enítése: Nem V

V|TABAU Építőipari és Szolgáttató Kor|áto|t Felelősségű Társaság
(4030 Debrecen, Rigó utca 76.) Adószám: 13798039-2.09

Cégkivonat 20í 6.04.1 2..i időá|lapotban

ÁlľłlÁľos ADAToK

Cégjegyzékszám: 09 09 012850 (Hatá|yos)

Cégforma: Kor|áto|t fe|elősségű társaság

A|aku|ás dátuma: 2006.06.30.

Bejegyzés dátuma: 2006.09.,| 5.

A cÉG ELNEVEZÉSE

a1 VITABAUÉpítoipariésSzo|gá|tatóKor|áto|tFe|e|ősségĹiTársaság
Bejegyzés ke|te: 2006.09. 1 5'

Hatályos: 2006.09.15. - ..'

A cÉG RoV|DĺTETT ELNEVEZÉSE

3/1 VITABAU KFT.
Bejegyzés ke|te: 2006.09.1 5.

Hatályos: 2006.09,1 5. - ...

A cÉG SZÉKHELYE

5/2 4030 Debrecen. Rioó utca 76.

Vá|tozás időpontja: 2008.0,ĺ . 09.

Bejegyzés ke|te: 2008.01.24.

Hatályos: 2008.01.09. - '..

A cÉG TELEPHELYE(I)

6/1 4024 Debrecen. Liszt Ferenc utca 9. fszt.6-7.
Vá|tozás időpontja: 2013.01 .25.

Bejegyzés ke|te: 2013'01.31.

Hatályos: 201 3.01.25. - ...

6/2 4002 Debrecen, Gilice kÖz 52642ĺ19. hrsz.
Vá|tozás időpontja: 2013.01.25.

Bejegyzés kelte: 201 3.01.31.

Hatályos: 201 3.01.25. - ...

A cÉG FIoKTELEPE(I)

7/1

https ://www.opten.hďcegtar/cegkivonat-nyomt atas l 09 09 01 2 8 5 0
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2. oldal, cisszesen: 7 oldal
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20|6.04. I2-ihatá||ya|

HU 8600 Siófok. Diófás tĺt í2í.
Vá|tozás időpontja: 2013.01.25.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.31.

Hatályos: 2013.01.25. - ...

A TÁRsAsÁGtszERzóDÉs 6LAPsZABÁLY, ALAPíTó oKlRAT, ÉľesĺľŐ oK|RAT) KELTE

8/1 2006.06.30.

Bejegyzés ke|te: 2006.09. 1 5.

Hatályos: 2006.09.15. - ','

8/2 2008.01.09.

Vá|tozás időpontja: 2008.01 .24.

Bejegyzés ke|te: 2008.0,|.24'

Hatályos: 2008.01.24. - ...

8/3 2011.11.22.

Bejegyzés ke|te: 201 1.12.14.

Hatályos: 201 1'1 2.1 4. . .,,

8/4 2013.01.25.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01.31.

Hatályos: 201 3.01.31. - ...

A cÉG TEVÉKENYsÉol xone1l)

9/90 6810.08 Saját tu|ajdonú ingat|an adásvéte|e (Főtevékenység)
Bejegyzés ke|te: 2012'05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21. - .,.

9/91 411o,o8Épü|etépítésipĄektszervezése
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05'21 .

Hatálýos: 2012.05.21. - ...

9/92 4120,08 Lakó- és nem |akó épÜ|et építése
Bejegyzés ke|te: 2012.05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21. -,..

9/93 42,|1,08 Út, autópá|ya építése
Bejegyzés ke|te: 201 2'05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/94 4212,08 Vasút építése
Bejegyzés ke|te: 20 12.05.2,| .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/95 4213,08 Híd, a|agÚt építése
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21. -,..

9/96 4221,08 Fo|yadék szál|ítására szo|gá|ó közmĹĺ építése
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05'21 .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/97 422Ż08 Elektromos, híradás{echnikai cé|ú közmű éoítése
Bejegyzés ke|te: 20 1 2'05.21 .

https ://www. opten.hu/cegtarlcegkivonat-nyomtatas/09090 1 2 8 5 0
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ii OPTEN Kft. ) Cégkivonat 20116.04. |z-ihatáI|ya|

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/98 4299.08 Egyéb m. n. s. épĺtés
Bejegyzés ke|te: 201 2. 05.21.

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/99 43,|1,08 Bontás
Bejegyzés ke|te: 2012.05.21'

Hatályos: 2012.05.21. - '..

9/100 4312,08 Építési terület e|őkészítése
Bejegyzés kelte: 201 2. 05'21.

Hatályos: 201 2.05'21. - ...

9/101 4321,08 Vi|lanyszerelés
Bejegyzés ke|te: 2012.05.21 .

Hatályos: 201 2.05'21. - ...

9/102 4322,08Yíz-, gáz-,fűtés-, légkondicioná|ó-szerelés
Bejegyzés ke|te: 2012.05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21' - ..'

9/103 4329'08EgyébépÜ|etgépészetiszere|és
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05.21 .

Hatályos: 2012.05.21. - ...

9/104 433,ĺ'08 Vako|ás
Bejegyzés ke|te: 20 1 2'05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21. - .,.

9/105 4332,08ÉpÜletaszta|os-szerkezetszere|ése

Bejegyzés ke|te: 2012.05.2,|.

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/106 4333'08 Pad|ó-, fa|burkolás

tsejegyzés ke|te: 201 2,05.21 .

Hatályos: 2012.05'21. - ...

9/107 4334'08 Festés, üvegezés
Bejegyzés ke|te: 20 1 2'05.21 .

Hatályos: 2012.05.21. - ..'

9/108 4339,08 Egyéb befejező építés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 1 2'05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21, -'..

9/109 439í.08Tetőfedés,tetőszerkezet-építés
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05'2,| .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

9/110 4399.08 Egyéb speciá|is szaképítés m. n. s.

Bejegyzés ke|te: 20 12.05.21 .

Hatályos: 2012.05.21. - ...

9/111 4675,08 Vegyi áru nagykereskede|me
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.0 5.21 .

Hatályos: 2012.05.21. - ...

3. oldal, összesen: 7 olda|
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4. oldď, összesen: 7 oldalOPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04.Iz-íhatźůIya|

9/1 13

4676'08 Egyéb termelési cé|ú termék nagykereskede|me
Bejegyzés ke|te: 201 2'05.2 1 .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

47 1 1,o8 Éle|miszer je||egÚ bo|ti Vegyes kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05.21 .

HatáIyos: 2012.05.21. - ...

4719,08 |parcikk jel|egĹĺ bo|ti Vegyes kiskereskede|em
Bejegyzés ke|te: 2012.05.2,| .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

47 25' 08 | tal-kiske res kede lem

Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05.21 .

Hatályos: 201 2.05.21' - ...

47 5 1' 08 Texti l-kis ke res kedelem
Bejegyzés ke|te: 2012.05.2,| .

Hatályos: 201 2.05.21. - ...

47 52, 08 Vasáru-, festék-, uveg-kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 2012.05.21.

Hatályos: 201 2.05.21' - ...

477 1, 08 Ruházat kiskereskedelem
Bejegyzés ke|te: 20 1 2.05.21,

Hatályos: 2012.05.21. - ...

561 o'o8 Éttermi, mozgi vendéglátás
Bejegyzés ke|te: 20 12.05.21 .

Hatályos: 2012'05.21. - ...

5630'08 |ta|szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 1 2'05'21,

Hatälyos: 201 2'05.21. - ...

6820'08 Saját tu|ajdonú, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzemeltetése
Bejegyzés ke|te: 201 2.05.2'|'

Hatályos: 2012.05.21. - ...

8020,08 Biztonsági rendszer szolgá|tatás

Bejegyzés ke|te: 20 12.05.21 .

Hatályos: 2012.05.21. - ...

4648.o8 Öra-, ékszer-nagykereskede|em
Bejegyzés ke|te: 20 12.05.21 .

Hatályos: 2012.05.21. - ...

7 1 1,|, 08 Építészmérnoki tevékenység
Bejegyzés ke|te: 201 4.1 1 .21 .

Hatályos: 201 4.1 1.21. - ...

7 1,|2, 08 Mérnoki tevékenység, mű szaki tanácsadás
Bejegyzés ke|te: 2o1 4.1 1 .21 .

Hatályos: 201 4.1 1.21. - ...

9/1 14

9/115

9/1 16

9/1 17

9/118

9/1 19

9/120

9/121

9/122

9/123

9/124

9/1 12

9/125

ĄS+
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. |z-LhatáIlya| 5. oldal. cisszesen: 7 oLdal

9/126 7490.08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység
Bejegyzés ke|te: 2014.1 1 .21'

Hatályos: 2014'11 '21. - ...

A cÉG JEGYZETT róxÉle
11/2 Összesen: 3 000 000 Iil.]Ił

Bejegyzés ke|te: 2008. 01 .24.

Hatályos: 2008.01.24. - ..'

A cÉGJEGYzÉsRE JoGoSULT(AK) ADATAI

13/4 Hahs lsŕván (an: Motnár Zsuzsanna) * ugyvezető (vezetó tisztségviselő) 4o3í

Debrecen. Derék utca 239. í. em. 2.

szü|etés ĺdeje: 1 962.1 1'19.

AdóazonosítT je|: 8350202122
A képviselet módja: önál|ó.

A jogvĺszony kezdete: 2011.11'22.

Változás időpontja: 2013.01.25.

Bejegyzés ke|te: 201 3.01'31.

Hatályos: 201 3.01.25. - ...

ÁrłuxulÁs rolyľÁN LÉTREJoTT cÉG EsETÉBEN A JoGELóD cÉG(EK) ADATAI

16/1 t909o07o29 śĐ * ] cREP|Do Építőipariés Szo|gá|tató Kor|átolt Fe|e|ősségĹi

Társaság /K|VÁLÁS/.

Adószám: 1 1 950662-2-09

Bejegyzés ke|te: 2006.09. 1 5.

Hatályos: 2006.09.15. - ,.'

A cÉG sTATlszTlKAI SZÁMJELE

20/3 13798039-6810-113-09.

Bejegyzés ke|te: 2008.01.28.

Hatályos: 2008.01.28' - ...

A cÉG ADószÁMA

21/2 13798039-2-09.

HU1 3798039.

Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2006.09.,l 6.

Vá |tozás ĺdőpontja: 2009.02.23.

Bejegyzés kelte: 201 1.12.14.

Hatályos: 2009.02.23. . ...

A cÉG PÉNzFoRGALM! JEl.zŐsáun
3U1 60600084-10062959-00000000

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszovetkezet (4026 Debrecen, Beth|en u. 6-8; 09 02 000644)
A szám|a nyĺtási dátuma: 2006.08.24.

Bejegyzés ke|te: 2006.,|2..t 1.

Hatályos: 2006.1 2.1 1. - ...

11

ĺ3

16

1{s
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OPTEN Kft. ) Cégkivonat 2016.04. If.ihatrĺllyal 6. oldď. ĺisszesen: 7 o|da|

,/ .', n

/
342 61200261-11068367-00000000

Po|gári BankZń. (4026 Debrecen, Péterfia út4.;09 10 000511)
A szám|a nyitási dátuma: 2014.04.22'

Bejegyzés kelte: 201 4.04.25.

Hatályos: 2014.04.25. - ...

49 A cÉG cÉGJEGYzÉxszÁnĺłl

49/1 09 09 012850
Vezetve a(z) Debrecen i Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.
Bejegyzés ke|te: 2006.09. 1 5.

Hatályos: 2006.09'1 5. - ...

Cégfoľmától függő adatok

í A TÁRsAsÁG TAGJAINAK ADATAI
(0e)

1(09y6 Szőke KaŕalÍn (an: Molnár Zsuzsanna) fi
2.em.7.
Szü|etés ideje: 1 964.06.26.

A tagsági jogviszony kezdete: 2006.06.30.

Vá|tozás időpontja: 2013.01.25.
Bejegyzés ke|te: 201 3.01.31.

Hatályos: 2013.01.25. - ...

97 PÉNzÜGYt MoDUL

4024 Debrecen. Liszt Ferenc utca 7-9.

2014.év 2013. év 2o12.év 2011.év 2010.év

Beszámolási
időszak

2014'12.3,|. 2Ö13.12.31.

eFt eFt

Értékesítés nettl 567 678 652283
árbevéteIe

Üzemi eredmény 36 637 122 399

Adizás e|ótti 36 912 117 778
eredmény

Mérleg szerinti 13176 88 648

eredmény

Adózott 33 176 ,t08 648

eredmény

Eszkozök 404 169 438 365
osszesen

2014.01.01. 2013.01.01. 2012.01.01. 2011.01.01. 2010.01.01.

2012.12.31. 2011.12.31. 2010.12.31.

eFt eFt eFt

550 648 262124 131 373

80 791 9 640 1 836

80 791 9 640 I 836

29',t 166 195 279 166 521

93472 12054

91 665 11 482

4 509

3 302

2016.04.12.

85347 88924 74540 39 511

httns :/i11111. opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/09090 I 2 8 5 0
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OPTEN Kft. >> Cégkivonat 2016.04. |}-ihatállyal 7. oldď' összesen: 7 oldal

Befektetett

eszkozok

Forgóeszközok 318822 349 441 215 306 155 768 134 83í

Pénzeszközok 140213 66 298 35224 56734 16 421

Aktívidőbeli 0 0 1320 0 0

eIhatáro|ások

Sajáttőke 330752 317 577 228929 148 138 138 498

Céltartalékok00000
Kote|ezettségek 73 417 120779 62,|79 47 112 28 002

Rovid lejáratú 73 417 116 541 56 997 41 121 21 207
kÖteIezettségek

Hosszú|ejáratú 0 4238 5182 5991 6795
koteIezettségek

Passzív időbe|i 0 9 58 29 21

eIhatáro|ások

Pénzügyimutatók

E|adÓsodottság 0'18 0,28 0,21 0,24 0,17
foka (D

E|adósodottság 0,22 0,38 0,27 0,32 .0,20
mértéke - Bonitás

\J,/

ÁrbevéteI

arányos
eredmény % (D

Likvidĺtási

gyorsráta O

Létszám: 23 fo

5,84 16,66 14,67 3,68 1,40

4,33 2,98 3,77 3,79 6,34

Az adatok az oPTEN Kft. cégtár rendszerébő| származnak, amely cégek esetén a
cégköz!önyben megje|ent hivata|os adatokat tartalmazza, más szeľvezetek esetén egyéb

forrásból származő hivatalos és gyűjtiitt információk láthatók.

Lekérdezés időpontja : 2016.04.12 12:29
Utolsó fe|dolgozott Cégkiizlĺiny megjelenési dátuma: 20í 6.04.09.

Adatbázis uto|só aktualizálás i dátu ma : 201 6.04.1 2 1 2:07

oPTEN KÍt.o

ĄQc
https ://www.opten.hu/c egtar I cegkivonat-nyomtatas/O9O9O 1 2 8 5 0 2016.04.12.


