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Á kére|mezô tudomásulveszĺ, ho5l
a kéĺelem benyú.itása nem jogosí$a fet a közterülęt hasznĺílatĺírą
a Józsefľiírosi Önkormĺĺnyzat tulajdonában lévö közterületek h;smálatáÍól es haszuílatĺának rendjeröl szolóL8l2o|3. Gv. 21) önko-rmányzati rendelet 17. $ (l) bekezdése szeľint a köaeriilet basanáIatáért közterület-használati díjď kötetes fizebi,
a közten]leten kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzesének feltételeiről szoló 21ot20og.(DL2g.)Korľrányrendelet Lf. $ (l) bekezde.se alapjrín u-."oaeiJ-s. ;;iřĹ1!1lilo.ä"!ĺ*ĺ.o"ott termékekĺĺrusíůatók

A kére|emhez a kérelmezőnek az alábbi mel|életeket kelt csato|nia: (A csatott melléktetet kéľjük X.el jelölni)

Fiwelmeztetés:
,a hiibrynloĺłI lĺtalüa rercwrwnwvav és p etőín ne]üłrae aanLźsan lúI, a pnĺos és esĺqte]nú nebnedaltpzas'wla nintanzqláólaesíÍnéł,yÍoŮójąelatgdl,eJdląafuĺyijtottkManéłdcnie]bínáIfuźúw!

A közteľülęt-bamá|aÍot - külônfuen - az aľłĺbbi jogszah{tyok snbányonśÄc

a Jóxefuíľosi Önkornłry,zat hJbjeđ}al lévő közŕeľületek hasná|aĺ&ói 65 használatłnąk 66djfoól szó1ó l820l3;flv2ł) 0nkomáĺ1,zati rcldę|ęĺ
Józsefuáros l{eriile{i EpÍtesi szabát1,zaÉľól szóló 6ď2oľl.Qiltt2) önkomľráąPąti rcxdelet
Budapesti vIfuosĺenĺfuzési es foíEsi K€r€fizaMtJđót 

.drc 
ąlnggt.QĹrs.) Föv. K5r. rendel*- A reklámoŁ reklámbęrendezések és cegérek elhelyezesének szablályairóí szóló 55/2013. CJiltzo.)önkormrányzati rendęleüe

NYILATKOZAT
ťtfo-oT' az általam benytjtott közterület.használati kére|mem elbÍrálásának cé]ljtbő| hoaiiółulokveméýes aĺlataimtöĺténö kezeléséhez, valamint ffi9ą h9sĺ az ĺą ty{omásraĺtor 

'"".ery*äa"t.ffiffi*steri Hivatal azlejárásban ťaszt vevö szaktatósági állásfoglalásoĹbekérése véjet bvábbítsá az illętékęs h"tóuás;k fde.
Kęrelmem beĺnyijtrásakor a Polgármesteń Hivatal Gazdálkodási ÜryosztáIy ĺigyintézöjét6t tájékoztatást kaptam
:u-.lľ* ?dom4'uJ ve.fieľ-; az. eljrłnás megĺndí1lislíyrk napjárđ' ;t,gy|fiě,křĺota'iaáą ałngyemÍe inányadójogszabáýi rendelkezése}rő| jogainrol -* 

tot"l"ots3g"ĺ-'ol, řovábbá kötelezetséffi etnulasznásĺínakjogkövetkezrrrényeiI6l, valamint a hivatali etéĺüetöségrö|

Kiielentem. hogy kérelnem teljesítése esetén a kö"lqľ.pFi 
latrí9ági eljánńs és szotgáttatás általános szabátyairól a

.zooł. ývj C)(L. tiirvény 2004. évi C)Ü. törvény zl'n" E (l) bekeždé.i b) pon$a alapjĺĺn a fellebbezesi jogomľol
lemondok Tudomilsal veszem. hogy ezáltal az ügyemben hozott hatfu ozat ;"äř kä;lé.;ĺi;

l-isB 2010. KFľ.
. 1145 Buđapest

JáVor uca 5/b.3/i3'
Adószám: 23143375.242

KÖzosségi adószám: HU 23.t43Íl75
1

/o.ĺĺ
89

- egyéni vállalkozás esetén: vállatkozoi i
i cés esetén:

- társadalni és

ís. A vázlaton az igenyelt teĺiiletnek - á .*'ąo -ě'"t.r*J: .1* äIl ffi;tňňä ň"Ĺä;ffi
:ľjľ.".*"-1Ť:.:ľ-:Tľ'ľ..-.".csľ'Ętĺi lębęn oxnĺsz' pävlrď:ĺ-ľśĚřE}iäi"k;ä"*{ę*o

ÝěÝlhosszúśágą,. a tcrasz, paviloĺ yeI}g} az 9ľilet1oniokati g'łól Á "i'd. szélétöt vďó ĺĹvo|sága; terasz
ez tartołk méterben mérve).

kĺvánt építmerry' letesĺnnény' uerenaBTüs"aE
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ľĺ9qĺev0 Ętesífuiényľe vonatkozó
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6. Kôzút igenybevételeesetén - "
ľ"ľ:=_*t :?jT\.amety beszerezhetö a Brc-Köz'iđ Közlekedęsi-.***ůär.uł*"*le'i

Budapes$ 20ló. év..'. h.ó.*...* nap.



PolcÁnľĺrsľBru Hrvłrĺ,l

BUDÁPEST FovÁnos VIII. KIJRÜLET
Józspľ'vÁnosl

Fđ$EP@
I 1{- I. 

?01ä $ľLPľ 0 5"

p. 9ľiľatszá m: 0 5 -29 6 I /20 I 6.
Uryintéző: dr. Szabó Kata Kaľolina
Telefon: 459-ZI7l
Em ail: szab ok@j ozsefu aros.hu
Hivsz.: 16-1307ĺ2016.

Táľry: ktizteľiilet-foglalĺísi kérelęm

Gazdálkodási Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályv ezető részóľe

.tlelyben

Hłr.ĺisÁcl UcvoszrÁly

lcĺ.zcĺ.ľÁsl IRoDA

Tĺsztelt ÜryosztáIyvezető Asszonv!
Hivatkoziíssal hozzank érkezett megkeresés ére azatábbi rillasfoglďást adjuk:

HSB 2010 Kfr.
Budapest VIIr, keľület, Coruin sétány 1/b. 45 m2 vendéglátĺó terasz

Q01'6. augusztus 18. -2016. oktĺóbeľ 30. közłitt)

részéte a k<iaeriilet hasmźiatbaadasáúa 
|e1ti időszakban a,,JoI<EsZ. 10.$ (3) bekezdésébenrcigzítettek betartasa mellett kereskedelmi .ż.-pootuđ *i ľĺĺogĺsotjuk

az alábbi kikötéssel:

a vendéglátó teľaszt a keľeskedő csak az ÍŁlet nyíIászáróĺnak zárva taľÚásávalĺĺzęmęltetheti'

HsB 2010 Kft.2599/2011 szám alatt s*zeĺęel hatosági nýlvlíntaľ.tłísunkban - ,,KoMPoTBISZTRó'' elnevezéssel . a Budapest. vlu. teľureiä'"i" sétĺĺny |/b. szám atatti ťlz]ettekintetében. Az iizhet nýwa taľtrĺsi ideje: Hétfő -,s"o.t* ro.ó0 - 22;,g10; Vasánrap:zánĺa.

itsT.äľ':ř"*ä:1ľ"ffi '"ľ.z.abátyzatańl.szóló66/2l07,(ru.12.)ok.rendelet(JiKÉsZ)

'' 
(3 ) Vendé g|átő terusz elhelyezés e

a) Vendéglátó tetaszközteľiĺleten vagy közĺras znáiat céIjára źtađottmagiínteľii1eten csakabba4 az esetben létesíthető, ha:o a gyďogos sáv szélessége - a biztonsági. és beľendezési sávok megtaľ&ásávď _legďább l,5 m;
o a gyalogos sáv szélessége azaĺkáđďatt is legďább 1,5 méter és

ľ
Ü:{,/
'90

B 1082 Budapest, gaross.üĺioffiĐbb
wwrľ.iozscfoaros.Iru



. a terasz legfeljebb 3 méter széles, illetve ennél nagyobb mérett'r terasz ęsetében
legalább 1,5 méter széles felrileten a kĺjrĹiljĺáľhatóság biztosítható.

b) Terasz oldalai 1,0 méternél magasabb szerkezeÍtel nem hataĺolhatók le.
c) A teraszok téliesítésének, esővédővel való ellátásrínak megoldását az épület

megielenítéséhez torténő megfeleIő illeszkedés érdekében be kell mutatni az
tjnkorményzatí főépítész előtt, illewe annak hianyában az illetékes teľvtanács előtt,
melynek állásfoglalását csatolni kell az (elvi) építési engedély iranti kérelemhez.,,

A megállapodasba javasoljuk belefoglalni, hogv iizemeltető a kereskedelmi tevékenységét a
kereskedelemĺől szőIő 2005. évi CLXIV. tcirvény előírasainak betaľtásával folýathatja,
továbbĄ hogy a vendéglátó teraszon a zeneszolgáltatás tilos, ill. tevékenységĹikkel a
lakosság nyugalmát nem zavarha-tják (zaj, szag, nyitva tartás, rondezvények, stb.).

Budapest, 2016.08.f9:

Tisztelettel:

T
iľodavezető
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BUDAPEsTI n'gIN oÓn.F.iKAplrawys Ác
WII' Keľiileti : Ręĺrdő'łkąpitányság

Rendészeti oszĺáIv

Ugyszám: 01 08:01 57 59.7 9 i?0 | 6. tLlL,

dr. Galaľnbos Esz.teľ
iigyosztáIyvezető

Budapest F..őv,rírgs VIII. .korĹilet
Józsefuárosi onkormányzat
P ol gá1;r4,es.teri ř.IÍv. atal a
:GąZđáĺkodasi Úgyosaál-y

"pJdépęg!
Baľ.osq utca 63"67.
1082,

Budapest, 20ĺ6. augusztus 19.

Tárgy: szakhatósĺĺgĺ véleľnény
Hiv. szám: |6-1307 i20L6,
,Ügyntéző: 

Boľos Attila Balázs ĺ. hdgy.
Telti 477-37.A0 / 48-124
.Email : boľosab@budapest.police.hu

Tisztęlt dľ. GłIambos Eszteľ!

Tájé'koztatoĺr, hq€y a fenti szálnQn hatóságomhoz érkezet.t megkeresesben foglaltakat
ĺu-egvizsgrĺJtam,melynoksoľánaza|ábbiakatá1lapítottąm:rneg;

Az IISB'2010 ,ĺ<ft. kérelmet nyrijtott be a Józseftĺíľosi onkormányzattulajdonában lévő közteľĹilet
hasznáIat,ahoz, mely:ben kiteiepĹi1ésének elrgcdélyezését kérte 201'6. augusztus 18. naptil .- 2016'
október 30. napig a Budapest VuI. kerület, Ćorvin sétány |/b. szám e6ít. a járđánés iew,,t^aát
teniletre.

A fenti helyszínen köztiztonsági és közl,ekeđési szempontból a kitelepülés 
.'ellen 

hat.oságo'm
kifogást nenr emel.

Telefon: 47 7 -3'7 00: F ax: 47 7 -3i 24. 48'40 1

e-mail: 08ĺk@budapest.police'hu
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Budapest Főváros VIII. keľĺĺlet
Jĺízsefvárosi
Polgáľmesterĺ Hĺvatal
GazdáIkodásĺ Üryosztály

dľ. Galambos Eszteľ
ĺiryosztályvezető

Helyben

Iktatószám: 26-606/2016
IJgyntéző: SzomolĺínyinéKocsisBeatrix
Telefon: 459-2-157

e-mail: szomolanyineb@jozsefuaľos.hu

TáľgY: HsB 2010 Kft. kcizteľü|ęthaszná|ati kérelme _ Corvin sétĺĺny |lb. száme|őtt
Hiv. szám: 1 6- ] 037/20] 6.

Tisztelt Ügyosztátyv ezető Asszony!

K<iszönettel vettem taľgyi témában tett megkeresését. A Józsefulíľos Kerületi Építési
SzabáIyzatráľól szóló 66/2007.6II.12.) ľendelei(lórÉsz; l0.$ (3) bekezdése szabá|yozzaa
teraszok elhelyezését, melynek atewezettelhe1yezés..'.gf"l"1. 

- . -

Fentiek a|apjánmegállapítom, hogy a kđzterület-haszná|atengedélyezľrető.

Budapest, 2016. augusztus 29.

Üdvözlettel:

H

Ň 1082 Budapest, Baľoss u.63.67. 8 45g-2|o0
www jozsefuaros.hu

,,,iĺgs
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Fővár osi lKa;tzsztr ófavédelmi [gazgatő ság
Közép-pesti Katuztrófaveđe]ni Kiĺendeitség

I{-t081 Budapest Dologhaz utca3.;8: 1443 Budapest PĹ: 154.
Tel: (36-1) 459-23f4;Fax: (36-1) a59-f45,ĺ; e-mail: flci.kozeppes@kaťved.gov.hu

Affięí''w
,soĺo#]YiTffiTl".nĺol

Szám : 35 1 50/3578 -uf01 6 .áIt.
-Előadói ív-

Tárw: szahnai vélemény a HsB 2010 Kft.,
Budapest VItr. kertilet Corvin Sétany
Ilb. sZ. e|őtti közterü.let hasrnźńat
ügyében

Hiv.sz.: 16-1307/f016.
F NagyDániel ttí. hdgy.
Tel.: 459-2325
E.mđl: fki.kozeppest@katveđ.gov.hu

Budłpest Fővóros VIII. keriłĺet
J ó zs efv d ł o s P olg úł ru e sw rl Eiv aula
G azd đ' lk o ůÍsi IIgĺ n zaźĺy
Dľ. Galumbo s Esĺter ĺigloszÍlźlyvezeto rěszéłe !

Budapest
Baross tt- 6347.
10 82

Értesíteĺn, hogy a HsB 2010 Kft., Buđapest VIII. keriilet Corvin Sétány 
.!./b-sz. 

e\őtti 45 m2 nagyságú
köztertilet hasznźilat ügyében a Kjľende1tségťmlĺöz kĺildött kerelĺnet megvizsgáltam, a helyszínt
2016. auguszfus z3-ánmegtekintettem' amelyre aza|źhbiszakmaí véleményt adom:

A HSB 2010 Kft., Buđapest VIII. kerület Corvin Sétany |ĺb. sz. e|őttl45 # ĺagyságÚ közterťilet
hasznáiatźtt a benyrijtott iratok és a helyszíni szemléĺr tapasztaltak 

"Iryján 
tűzvédelmi szempoptból

abban az ęsętbęn nĺn kifogásolom, amęnnyÁben ą köztęrĹilętęa könnyęn mozdítható' nęm rđgzített
tir gyakat hel yearek ki.

A fenti szakmaí vélemény nem minőstĺl szakhatósági állĺásfoglalásnak.

Kere'm' szakmai véleménye'm szíves tudomasu] vételét.

Budapest, 201 6. auguszbts 24.
Kész:l]It 2 pld-baĺ
Kapjäkz

l. Budapest Föváĺos Vlll. kerulet JózseJ1áros Polgĺĺrmesteri Hivarala
Gazdálkodási Ugyosztály (1082 Bp.' Baross utoa 63ó7')
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ALÁÍRÁsI CÍMPÉtDÁNY

Alulírott Horváth János Imľe 1l45 Budapest XIV. keľĹilet, Jár'oľ rrtca 5/b
lakos, mint a HSB 2010 Koľlátolt Fele|ősségű Táľsaság (székhety: 1145
utca 5/b. 3. em. 3..) vezető tisztségviselője a tarsaságot akként jegyzem,
nevéhez nevemet önállĺian íľomaz alábbiak szeľint:

2/4. szźtm a|atti
Budapest, Jávor
hogy a tarsaság

dľ. Asbóth-Hermányi Lőľinc Bence K:őzjegyzői lrodája
1088 Budapest, Bródy S. u. 2. II. em 8/b
Telefon:78 6-9 487 . 7 86-9 57 8

Ugyszám: I10f7 |HJT 7 4 l20l5
Tanúsítom, hogy Horváth János Imľe (született: Debľecen Ii, 1964, februar 17', anyja neve:
Cziťra Terézia) 1145 Budapest XIV. kerĺilet, Jávoľ utca 5lb 2l4. szćml alatti lakos, aki
szemé|yazonosságát 9572I9PA szźtmí szeméIyazonosító igazolvánrĺyal, lakcímét pedíg a
563756DL számú lakcímet igazo|ő hatósági igazo|vánrĺya| igazo|ta, ezt az aIáírási
cĺtttpélĺlárryĹ clőĹĹpm saját kezűleg íľta alá annak kijelentése mellett, bogy az aláíľási
círllpélclárry tzrrtalmát és azt a nyelvet arnelyen azkésznlt érti.
Az ügyfél tudomásul vette a tájékoú.atást a közjegyzőkrő| sz'őlő 1991, évi XI-I. törvény I22, 5
(2) bekezdése szerinti szerné|yazonosság-ellenőľzés céIjáról, módjáľól és taľtalmaľól, a
kózjegyzői közremrĺköđés megtagadásának kötelezettségéľől és akozjegyzőkľől szóló i991.
évi XLI. töľvény I22. s (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségérő|, valamint az
ellenőrzés során megismert adatok kezeléséľol és a Ptk. 6:7. $ (4) bekezđésében foglaltakĺól.
Az aláírási címpéldány a lrépviseleti jog igazolásĺíľa ncm alkalmas.
Budapest. 20l.5. (ketÍőer'er-tizenötorĺik) ev jťlnius hćlnap 16' (tizenhatorlik) napján, ..-.....-...

HsB 20ĺ0. KFT..ĺí45 
Efudapest

JäVor utca 5/b.3/3.
Adószám: 231 43375.2,42

KozÖsségi adi5szám: l-tU 231zL?375
1.

.Ý +.-\
közjegyzőbe lyettes

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Cégkivonat
A cg.01 -09-954991 cégjegyzékszámú HsB 201 0 Korláto|t Fele|ősségű Társaság (1 1 45 Budapest, Jávor utca 5/b.

3. em. 3.) cég 20i 6. június 10. napján hatá|yos adatai a következők:

l. Cégformától fÜgget|en adatok
1. Általános adatok

Cégjegyzékszám:01 -09-954991

Cégforma: Korláto|t felelősségű társaság
Bejegyezve: 2011/02/02

2. A cég elnevezése r+
. 2/1. HSB 2010 Kor|áto|t Fe|e|ősségti Társaság

Bejegyzés kelte:2o11 /02/02 Közzétéve: 201 1/02/17

H atályo s : 2o1 1 / 02/ 0z ...

3. A cé9 rövidített elnevezése
3/1. HSB 2010 Kft.

Bejegyzés kelte: 2011 102/02 Közzétéve: 20.I 1 /02/1 7

H atáIyos: zo1 1 / 02/ 02 .''

5. Acég székhelye
5/1. 1 145 Budapest, Jávor utca 5/b' 3. em. 3.

B eje g yzé s ke lt e : 2o1 1 / 02 / 02 Kózzét év e : 2 0 1 1 / 02/ 1 7

H at ályos: 201 1 / 02/ 02 ...

6. A cég telephe|ye(i)
6/1. 1082 Budapest, Corvin sétány 1/b. :

Bejegyzés kelte:2011 /02/02 Közzétéve: 201 1/02/17

H atáIyo s: 201 1 / 02/ 02 ...

8. A |étesítő okirat ke|te

8/1. 2011. Íebruár 2.

B ej eg y z é s ke lte : 201 1 / 02 / 02 K özz ét év e : 20 1 1 / 0 2 / 1 7

Hatályos: 201 1 / 02/ 02 ...

8/2. 2o13' jan.uár 25.

Bejegyzés kelte: 2013/ O4/1O Kozzétéve: 201 3/05/1 6

Hatátyos: ?O13/ o4l.|O .'.

8/3. 2014. december 18.

Bejegyzés kelte:2o15/01 106 Közzétéve: 201 5/01/09

Hatályos: ?01 5/ 01 / 06 ...

902. A cég tevékenysége
9/9. 5Ú10,08 Étteľnri, nrozgó vendég|átás

Főtevékenység.
B ej egyz é s k elt e: fO1 3 / 02/ 20 Közzét év e : 20 1 3 / 0 4/2 5

H atályo s: 201 3 / 0zl 20 ...

9/10. 4799,08 Egyéb nem boltĺ, piacĺ kiskereskede|em

Bejegyzés kelte: 2013/02/20 Közzétéve: 201 3/04/25

Hatályos:2013/02/20 '.. ł"
?:ł,,

!/

https://occsz.e-cegjegyzek.hr-r/?cegaclatlapi0l Ogg54ggl lcegkivonat 2016.06.10 /\ a3v
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9/15.

9116.

9/18.

9ĺ19.

9111.

9112.

9ĺ13.

9/14.

glzo.6820,08Sajáttulajdonú,béreltingatlanbérbeadása,Üzemeltetésg
Bejegyzés ketie: 2O1 4ĺ 09 / 09 Közzétéve: 201 4/09/1 1

H atátyo s: 2o1 4t 09 / 09 ...

gn\. 6810 
,08 Saját tulajdonú ingatlan' adásvétele

B ej egy z és k e iie : 2o1 4 ĺ 09 / 09 Kozz étév e : 20 1 4/ 09 / 1'l

H atátyo s: 201 4 l 09 l 09 ...

gjfs. 5g11 '08 Fitm-, video-, televízĺómrjsor.gyártás

A v áltozás időpontja: z01 6 l 06 ĺ 07

B ej egyzés kelte: fol 6 ĺ 06 / 1 o

Hatályos: 2:01 6/061 07'..

A cég jegyzett toxe,e

Mcgnevezés Ô.sszeg Pénznem

Osszesen 3 000 000 HUF

563o,08 ltalszolgá|tatás

Bejegyzéskelte: 201 3/0 2ĺ2O Közzétéve: 201 3/04/25

H atáIyos: 2013 l 0z/ z0 ...

7021 
,08 PR, kommunikáció

B ej egyzés kett e : ?]O1 3 / 02 / 2o Kö zz ét év e: 2 0 1 3 / 0 4/ 2 5

H atályos: ?01 3 l 02/ 20 ...

7022,o8 Üzletviteli, egyébvezetési tanácsadás

B; ej e gyzé s kelte: 20 1 3/ 0 2 | 20 Közzétév e: 201 3 / 0 4/ f 5

H atályos: fo13 l 02ĺ f0 ...

74gO,08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Bejegyzés kette: 2013 lofĺZ} Közzétéve: 201 3/04/25

H atátyo s: 201 3 / ozl 20'.'

82gg,08 M.n.s. egyéb kiegészító ĺ.izleti szolgá|tatás

Bejegyzés kette: 2o13t o2ĺf0 Kozzétéve: 201 3/04/25

HatáIy os: 201 3 ĺ 02ĺ zo ...

8559,08 M.n.s. egyéb oktatás

Bejegyzés kelte: 2013 t 02|20 Közzétéve: 201 3/04/25

H atátyos : 2013 / 02l f0 ..,

6831'08 |ngat|anügynökitevékenység

Bejegyzés kette: f01 4t 07 |f2 Közzétév e: 201 4/ 07 /24

Hatályos: 2o1 4/ 07 / 22,,.

7311,08 Reklámügynökitevékenység

B ej egyz é s kelte : 2O1 4 / 07 ĺ 22 Közz ét év e : 20 1 4/ 07 / 24

H atátyos: 201 4l 07 l 22 .',

Wuiaapontja:2ľ15/D,lĺ06
Be1egyzés kette: fo15ĺ01 ĺa6 Közzétéve: 201 5/01 /09

Hatályos: 201 5/01/06 ...

A képviseletre iogostĺlt(ak) adatai

Horváth János |rnre {an .: Czifra Terézia)

SzÜl etési łde!e: 1 964ł o?ĺ 17

1145 Budapést' Jávorutca 5ĺb.2. em.4.

Adóazonosíto ieL 8354752909

A képvisetet m@a; ł!ná|ĺó

A képvise| etre jogosult tisztség e : ü gyv ezető (vezető ti sztsé gvi s e| ő)

Jogviszony kezdete: 2011 ĺtzĺ 02

1'1.

11/2.

il
aĺ.
1/

13.

13/2.

httns. //nccsz e-c-e'gieg\rzek.hrPcesadati ap ĺ O I 099 5 499 1 /Cegkivonat



' Cégs'zolgálat online Céginformáciő - Cégkivonat 3. oldal, összesen: 4 oldal

A v áltozás i d őpontja: 2.01 3 / 01 / 25

Bejegyzés kelte: 2013/04/10 Közzétéve: 2ü 3ĺa5/1 6

Hatályos: 2013/ 01 /25 ...

20. A cé9 statĺsztikai számjele
20/1. 23143375-5610-113-01.

Bejegyzés kelte: 2011 /02/02 Közzétéve: 201 1 /02/1 7

Hatályos: 2011 / 02/ oz'..

21. Acég adószáma
f1/2. Adószám:23143375-2-42.

Közösségi adószám: HU231 43375.

Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 201 1 / 02/ 0z
A változás időpontja: 2.011 /02/02
Bejegyzés kelte: 2013/ 02/22 Közzétév e: 201 3/04/25

H at ályos: f01 1 l 02/ 02 ...

32. A cég pénzforgalmiielzőszáma
32/1. 1 091 8001-000001 00-99s40000

A szám|a megnyitásának dátuma: 2011/02/08,

A pénzforgalmi je|zőszámot az UniCredit Bank Htlngary Zrt. sZABADsÁc ĺÉnl F|lK (1054 BUDAPEST,

SZABAD9ÁG tér 5.6.) kezeli.

Cégjegyzékszám: $í:íö:ołťsłl
:: Bejegyzés kelte: 2011 |0f/.|5 Közzétéve: 2011 /03/03
. Hatályos: 2011 /02/15 ...

3r2/s. 1 091 8001-000001 00-99540031

A számla megnyitásának dátuma: zo16/03111.

A pénzforga|mije|zőszámot az UniCredit Bank Hungary Zrt. sZABADsÁc rÉnl F|oK(1054 BUDAPEST,

szABADsÁG tér 5-ó.) keze|i'

Cégj egyzéksz561; ffi j g"oaíäł8!

B ej egyz és kelte : 2o1 6 / 03 / 1 8 Közzétév e: 20 1 6 / 0 3 / 22

Hatályos: 201 6/ 03/1 8 ...

45. A cé9 e|ektronikus e|érhetősége
45/1- A cég e-mai| címe: hsb201Okft@gmail.com

B ej egyzé s kelte: 201 1 / uZl 0z Közzétev e: 20 1, l / 02/. l 7

Hat ályos: 2o1 1 / ozĺ oz ..'

49. Acég cégjeiýzékszámai
49/1. 

Cégjegyzékszam:ol-.oÔ-.$$1i!^9í;

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyi|vántartásában.

Bejegyzés kelte: 2011 /02/02 Közzétéve: 201 1 /02/1 7

H atályos: 2011 /02/ 02 ...

.1
:': 'l/2.

/
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Il. Cégformától fuggő adatok
A tag(ok) adatai
Horváth János |mre (an.: Czifra Terézia)

SzÜletési idĄe: 1964/02/ 17

1 145 Budapest, Jávor utca 5/b. 2. em. 4.

A szavazatijog méńéke minósített többségti befo|yást biztosĺt.

A tagságĺ jogviszony kezdete: 2011ĺozĺ02
A v áltozás időpontja: 2o1 3 / 01 / 25

B ej eg yzés kelte: 201 3 / o 4 / 1 o Közz ét év e: 201 3/ 0 5/ 1 6

i.06.iqhttps :lloccsz.e-cegiegyzek.hul?cegadatlap/O10995 499llCegkivonat 201 6.06.1 0.



Cé gszo l gálat online C é ginform áciő - Cé gkivonat 4. oloal. osSZęsęI.ł: .+ o.lual

H atályos: zo1 3 l 01 / 25 ...

Az lM Céginformációs Szolgá|ata hivata|osan ĺgazolja, hogy ezen kiadmány adatai az i|letékes cégbíróság jogerós

végzésein a|apu|nak. A cégÜgyben e| nem bírált módosítás nincs folyamatban.

Készü|t: 2o16/06/10 15:06:28. A szo|gá|tatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a cégnyilvántartó

rendszer adataival.

M icrosec céginformációs szolgá|tató

ä

..1

i'ä

.-1

t/:
,!, . 'ż'

ľ,,.:i l ." -4//;//. 'žť :i:

ii
2016'06.1đ

Ą.'.,gĄ
https://occsz.e-ce gj egyzek.hu/?cegadatlap/0 1 0 99 5 4991 / Cegkivonat
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Đ'Dr. Paľti Tamás kozjegyző
H.ł If2 B.rrđapest, Maros utca 23. U 1.

Tel: (36-1) f12-6835, (36-l) 488-0466, Fax: (36-1) 488-0464
Levelezési cĺm: 1537 Budapest, Pf.426
E-mail: pjEi@ptki.hu

Ügys'zám: 1 1 064/HJ37 581201 6.

--. Alulírott, doktoľ Lendvai Lujza, mint doktor Paľti Tamás budapesti közjegyző mellett
múködő közjegyzohelyettes akozjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. torvény 136. $ (1) bekezdés
i.) pontjában foglalt jogkĺiľben eljáľva tanúsítom, hogy ez az ideťuzott hiteles másolat
mindenben megegyezik az źita|arĺl a mai napon lekérdezett, az lgazsźtgiigýi Minisztéľium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljaľásban Közremúködő Szolgalat nyilvántaľtásában
szereplő, Cg.01.09.954991 cégsegyzékszrímú Cégkivonattal, amely 4 (négy) szźlmozott
oldalból ál
--- Kelt Buclapesten,2016' (kettőezeľ-tizenhatodik) év június hónap 10. (tizedik) napján. -----ś.I
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BuułľEsľ FóvÁnos VIIL tc.nťn.Bľ .}izsepvlĹnosl öľronľ,ĺ,iľľzłľ
Po ĺ-cÁnĺĺEsTER't Hĺvĺ.rĺ.ĺ-ĺ

Hatósági ťIgrosztĺĺty
Általĺĺnos I gat{ĺatűsi lroda
[082 BudäpesĹ Baross u.63-67.
TeÍ: 459-7t6Ą Fax 459-2Ĺ85

:05.É385/2ÜĹ1
ťrgłintező: Tóth Csaba

ÉnľEsÍTEs
bejelenteshez kđtđtf kereskeđelmi

tevékenyseg nýfvántaĺtrásba vételéröl

A nyilvántartásba vétet sz8łą zśgg /rÜĺ ĺ
A ke.reskeđö ne.ve; IĺsR'2ĺ}tí.}.' .

.:..:,. .. :

A kereskeđő székhelye: 1145 Euđapę't' Jávor u. S'lb. 3l3"

Á. kęręskędő cegiegyzéks zÁm+ 014!}.954991

A kereskedő statísztikaí szÁna: 23Í4337 s -5610.Í 1}0 1

A kereskeđetrmi tevékenysĘ címe: 10sl Eudapest CoryÍn sétĺfiny 1. Ä-D. fszt. iiztet

. és a,breľruálÍ;trtłző Ĺsateľasz

A kereskedelnní tevékenység Íaąrrl{1aaKert'ľ. 3. $ (4) bekezdése szeľint:

üzletben fot5ŕatott kereskeđelnĺ tevékenysĘ

A napi nýtva tarĺási iđő:

H.Vas: 8.00. }ĺ.00 ] .] ..' ..'. . ]

Áztizletelnevezése: EAPľ.YC.ENTĘIIIII '' ].

A.z iizlet ďapteľĺiĺeúe : Í79,85 w2

Ázilztet befogadóképessęe: 3Ü fő

Á vísĺírlók könyve kasmáůatbavételének idöpontja 2011. május 27.

A termékek megnevezése és sorszáma a 6. melIéklet alapján:

1.2l{ĺĹvéÍtat ďkohoĺmenŕes- és szeszes iúal
t9 Éďességáru (csokoládĘ desszeľt nápeĘrl, cukorkaáru, eřiĺrecsomagolt faryIalÉ és
jĘkém stb.}

Jöveđéki tčirvény szerinti termékek alkoholtermét sör, beľ

A kereskďelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem és venďéglátĺf; s

Áz iÍz}etben foly. tatuak szeszesital-kimérésn fotytatnak

A kęľeskeđelmi tevékenysę megkezdésének đátumä 20ĺĺ"Ü5.27.

HsB 20ĺ0. KFT.
1.lĄ5 Ehjdaoest

JáVoí Utca 5/b. 3l3.
Adósám: 23143375.2.42

Közö,ssfu i adószám: HU 23.| 4337.J
a

EP(-de,cłĘj=ISO 9001:2000

*,"*I,ry.tŤ-
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p-sľĺ*t.'a. : 05-t7 24t20iĺ2
vgyintéző: Tóth Csaba

nyilvantaľtłás':Ťä"i.Tj'-shezkötött
kereskedelni. te"ékíy'esTj*iu*

bekövetkezettvatoäil
ErtesÍtem a hatósĘom őftAl25ggt3ĺ2o:2.^9aĺm 

ďatt nyilvantaľtasba vett HSB 2010 Kft.
(székhelye: t 145 Bidap*,' lä"oí,ł?n 3á:ňü n.ä':n*9 Conin sétány I. Á-D. fszú.;ĺäffi 

'Tffiff :,"':ä3gľ# ä"ä'ni*."ř"äu'ŕ*"ä?nyilvrĺntarĺĺsb.;;ĺ.adataibanaz

ťIi ađat:
Az iizlet cÍme:
Azwletďaptertilete:
Az tizlet elnevęzése:
Az iizlet nyifuatartlási ideje:

Az ijz]et ďąlteľťilete :
Az tizlet elnevezése:
Az tizlet nyiwataĺtísi iđeje:

Az adat módosítĺís đátuma:

Zärądék:
Alulíľott Rinán.&lina jegJ*ö értesÍtem, hoqľ HsB 2010 Kfr nyilvĺĺntaĺott adatąiban a fenti;ť;8ffi ł,;:ĺ1'xffi ffi **ĺH:-t*łľľľ,m*:a*:ľľ*"lójá";
Budapesq zllz.aęusztus 28.

śffi"u"nest, Corvin sétány 1. AĐ. fszŕ.

K{}MPOTBISZTRO
IIétfő -vasánrap: 7.00 - 24.00

J|ĺz ľyaanesŕ, CowÍn sétány 1. A-D. fszĹ+hozzáúartoző 1. se teľasz
180 m'
HAPPY CENIRUM
I[étfő -vasáľnap: 8.00 - 24.00

z0lz.auguszfus 22.

É'tesĺtest tapjĺĺli:
A hilön íven felsoľott szalchatóságok és eryéb szeľvek a2|0/2a09@{.z1 Koľm. rend. szerint

wwwjozsefuaros.hu _. :- "'. . tJŽ:llu' 
C.'f-

ĺĺo'ŕ

Azüzlet cĺme:

Rimán Edina
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BUDAPEST FŐVÁRoS VlIl. KERULET
JŐZs E F VÁ R oS I o N Ko RMÁ N Y ZAT

U gyintéző: Gyuricza Ramóna
TeL:459-2274
Faxz 459-2276
e.mail : gyuriczar@i ozsefu aľos.hu

vÁRoscRzoÁlrooÁsl ÉspÉNzÜcvl stzorrsÁcR
soos cyoący
einök

Tárry : kdzterĹilet hasznáLati hozzźĄ áru|äs

|J g1iĺíratszám: 1 6- 1 I00 l20I 6.

HATÁno ZAT

Headonist Hungary Kft. (adószźm:255680Iĺ-0I-42 székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy
utca 40. Fsz.lŻ.)_ a továbbiakban: kérelmező - közterület haszná|at taryyábaĺ benyújtott
kérelmének a Vĺírosgazdálkodási és Pćnzügyi Bizottság a 70712016, (vII.04.) számtl
határozatźxal helyt adott és

20t6.július 08.től 2019.júlĺus 08.ig

hozzájáru|

a Budapest VIII. keľĹilet, Kisfaludy utca 40. szám előtti kĺizteľĹileten 1 db megállító tábla
céljából történő igénybevét e|éhez.

Az önkorményzati hatóság a köZteľĹilet hasznáiatźnak díja címén kĺitelezi akérelmezőt arra,
hogy Íizessen meg Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmáĺyzatK & H Bank
Zrt_néI ýęzętętt 10403387-00028570-00000000 szám{t sr,ámlájfua a hatfuozat
kézhemételévet egyidejűleg egy összegben nettó 226.800,- Ft + ÁFA, összesen bruttó
288.036,-Ft,kétszévnyolcvannyolcezer . harminchat fońnt közteľület-haszná|atí díjat.

Ehatélrozat a közléssel jogerőssé válik és ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDoKoLÁS

Headonist Hungary Kft. közteľĹilet-használati hozzájárulás iranti kéľelmet nyújtott be
Budapest Főváľos VIII. kenilet Józsefuĺáľosi onkoľmányzathoz (a továbbiakban:
onkormĺínyzat) 20t6. június t7. napjáĺ. Kérelme a|apjźn az onkormźnyzat tulajdonában
lévő Budapest VIII. keľület, Kisfaludy utca 40. szźtm e|őtti közteľületet 1 db megál|ítő tábLa
céljából kívanja igénybe venni.

A közteľiitetek renđeltetéstől eltérő haszĺá|atźnak szabźlyait a Jőzsefuaľosi onkormányzat
tulajdonában lévő közteľĹiletek hasznźtLattĺtól és hasznáIatának ľenđjéről sző|ő l8l20|3.
(Iv.24.) önkormĺányzati ľendelet (a továbbiakban; Rendelet) szabá|yozz'a meghaÍ'ározva,
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hogy mely esetekben, mely tevékenységekhezkoteIező a köztertilet-hasznélathozzájára|ás
bęszeľzése, egyben meghataĺozza a kdzteľĹilet haszná|at ellenértékét (közterĹilet használati
díj), a kérelem benýjtásanak és elbírálásĺĺnak ľendjét is.

A Kérelmező áIta| előterjesztett kérelęm megfelel a Rendeletben foglaltaknak, mivel
Kérelmező a Rendelet 5. $ (2) bekezdés 2. pontjában foglalt megállító tábla cé|jából kéľte a
közteľĹilet-használatot. A kérelem foľmai és egyéb tartalmi szempontból megfelelt a
Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben írt k<ivetelményeknek (kéľelmező adatai, ahasznáIat
célja, időtartama stb.), a Rendelet á|ta| előtrt mellékleteket kérelmező csatolta. Ezért a
Rendelet 12. $ (1) bekezdése értelmében a kérelem e|bítźlásźra hatáskĺjrrel rendelkező
ĺinkoľmányzati bizottság _ Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkotmáĺyzat
Képviselő-testiiletének Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága önkormányzati hatősági
jogköľben eljźrva - 20|6. július 04. napjan taľtott iilésén elbírálta azt, és a 707lf0|6.
(VII.04.) szĺĺmú határozatával közteruleťhasznźiatihozzájaru|ást adott a kérelmező részére.

A közteľĹilet-haszĺźiati díj megállapítésa a Rendelet 17. $ -19. $-ai szerint, a 2. szátmll

mellékletben foglalt díjtábLazatł. pđntja 4.b. alpontjában foglalt 3 150,- FtJmzlhő - havi m2

hasznáIati díj - alapulvételével keľült meghatározásra, a havi m, hasznźt|ati díj és az
engedélyezett alapteľület valamiĺt az engedélyezett, hónapokban szźlrnitott időtatam
szotzataként.

Felhívom a kéľelmező figyelmét a"lĺa, hogy a Rendelet értelmében

- a ľende|kezo ľészben ín a kĺjĺeľüIet-hasznźt\ati díjat a kdzterĹilet esetle$ ténylegesen
kisebb teľülettĺ hasznéiatfuą illetve a kĺizterĹileten elhelyezett létesítmény tényleges
üzemeltetésére tekintet nélkül ktjteles megfizetni,

- a közterĹiletethaszná|ó köteles ahasznźtlat céIjara engedéIyezeff terĹiletet és annak
köľnyezetét folyamatosanttsztźn, balesetmentesen, ľendezett źt||apotban taľtani, és a
köaerulet hasznéůat időtanama a\att a szĹikséges állagmegóvási, kaľbantaľtási és

tisztántartźtsiktltelezettségétteljesíteni,
- aköneľület használat kapcsán elhelyezni kívant létesítmények, berendezések, egyéb

targyak biaonságos elhelyezésééľt, őľzéséért a kdzteľtiletet használó felel, azok
esetleges megrongálódĺása esetén az onkoľmźnyzat felé káľtérítési igénnyel nem
élhet,

- a kozteľĹilet.használati jogosultság nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb -
hatósági, illetve szakhatósági _ engedélyek (pl. építésügyi, egészségĹigyi, ľendészeti
szakhatóságok engedélyei) beszeruését és csak a közreműködő szakhatóságok
hozzźtjźľ:uLźĺsában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes. A közteľület
használó köteles jelen hataľozat eređeti példrĺnyát vagy annak hitelesített másolatát a

helyszínen tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felszólításara bemutatni. A
közterĹilet-hasznéiattal járó járulékos költségek (p1.: energiadij, vizđíj) viselése,
illetve megfizetése a kcjzteľĹilet használó kötelezettsége. Ennek teljesítése éľdekében

köteles a megfeleló közmuszolgáltatókkal a szfüséges megállapodásokat megköÍti.
A közteriilethasznźiatra vonatkozó jogosultság megszĹĺnése után hwznźiő köteles a

1
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közterĹilet eľedeti áIlapotźftkáĺtalaritási igény nélkül saját költségén helyreállítani. A
közterület-hasznáIati hozzájan:Iást a Rende|ęt 1'4. $ (3) bekezdésben szabźiyozott
estekben vissza kell vonni. Amennyiben a kcjzteľĹilet-használat soriín a hasz-rĺálatta|
összefüggésben a terület megľongálódik, abban káľ keletkezik, illetve azok másnak
káľt okoznak, úgy a közteľĹilet használó a rongálódást saját költségén köteles
helyreállítani és a kárt megtéríteni. A kĺizteľület használó köteles az engeđéIyezett
időtartam lejőrtfi követően a közterület hasznźt|atáva| minden káľtalanítási és
cseľeteľĹilet biztosításara iranyuló igény nélkiil haladéktalanul felhagyni, és az eľedeti
állapotnak megfelelően a közterĹilet fulajdonosának renđelkezésére bocsátani.

Amennyiben a közteľtilet használó a közteľületet a jelen hatáľozatbarl meghatĺírozott idő
után is használni kívtínja, k<jteles legalább 16 munkanappa| alejarati iđő előtt újabb kérelmet
benyujtani. A közteľiiletet tovább hasmálni csak az újabb hozzájału|ás biĺokában lehet.

A rendelkező tészben foglalt döntés a Rendelet 11. $ (4) és (5) bekezdéseiben foglalt
jogszabályi előírásokon alapszik, melyet a döntést hoző aközigazgatási hatósági eljárás és
szo|gá|tatźls általános szabá|yairől szóló 2004. évi CXL. t<irvény (Továbbiakban: Ket.) 71-
7 4. $ - ai szerinti hatźtt o zatb arl rendelt kiadni.

A döntést hozó onkoľmźnyzatibizottság hatásköľe a Rendelet 12.$ (1) bekezdésén alapszik.

Az ö,nkormźlnyzatí hatóság ahatźttozatát a Rendelet 1. $, 12. $ (1) bekezdése és |7. $-23. $-
ai Ket. 19. $ (2) bekezđése ďapjrĺn hozta meg.

A köZtertilet.hasznźůatihozzájérulási kérelem elbíľrálása soľán figyelembe vette a Fővaľosi
Szabźůyozási Kerettervről sző|ó 4611998. CX. 15.) Főv. Kgy. rendeletet (FSZKT)' a
Budapesti Vaľosľendezési és Építési KeretszabáIyzat;ľő| sző|ő 47l|998. (x. 15.) Főv. Kgy.
rendeletet (BVKSZ), és a Józsefvaľos KerĹileti Építési SzabáIyzatźrő| sző|ő 6612007.
(XII. 1 2.) rendeletęt (JOKÉSZ).

Jelen döntés ellen a fellebbezési lehetőség|szźltását a Kęt. 73lA. $ (2) bekezdés b) pontja
biztosítja.

Budapest, 20l6.julius 5.
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A hataĺozatról éľtesülnek:
1) a kérelmező,
2) a YIII. keriileti Rendőľkapitanyság,
3) a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi Polgáľmesteri Hivatal Közterület-
feltigyeleti Ügyosztály
4) a Budapest Főviáľos VIII. kerület Józsefuaľosi Polgĺírmesteri Hivatal Hatósági
Ügyosztály,
5) a Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuaĺosi Polgármesteľi Hivatal Pénziigyi
Ügyosztály,
6) iraÍtár
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Médiaszolgá ĺtatás.támogató és Vagyonkezelő Alap (MwA}

Val|ási Főszerkesztőség, 1037 Budapest' Kunigunda útja 64.

Budapest Főváros Vtll. kerület

Józsefvá ros cinkormányzat

Tá rg.y: Közterület haŚznií|at .kére:lém

Tisztelt Gala m bos Eszte r Ĺigyosztá|yvezető Asszony !

Az MWA Dilna csatorna 20t6.09'.25-én a Rezső téri Mägyaľok Nagyasszonr7a témplombi| k<jzvetít
római kato|ikus szentmisét 11.oo.12'o0 között.

A kiizvetítés megvątósításához szükséges technikaĺ eszközeinket és szcenikai berendezé$€inket
szál|ító járművelnk (közvetítőkocsi, szerkocsi, vitágosítási eszközök ľészéľe teherautó, aggľegátor,
sGN (műholdas kocsi|} részére kéretmezzük a Józsefuárosi önkormányzat engédé|yét a kiin,etítés
létrejönéhez, az a|ábbi ltözteľü|et haszná|atának engedétyezésévet:'

Budapes1, Vllt. keriitet Rerső tér 1o.12i közŕilt' a temptom o|dalán 60 ľnéter a macskakiives
péľkolróban (kb. 180 rn2}

l..|elyszínrajz me]|éke |vą

A kiizterŕilétihászná]atÍ enledélyt 2o16: śzéptémbéŕ 24;éh 15.oo-tó| 2016. széptéľnber 25. ls.ooilB
kéŕjülk szépen.

Tekintet.tęl arra, hogy ař MTVA ä kato|íkuś ľnis.e kĺizve.títésévc| ľĺĺizszolgá|ati fe|adétot |á-t €|, aktizvełítés megvalrísításrĺhpz na8y tisztełette| kéĺjut a fent icényęlt ksztę':ü|et (parkp|ó)
téřítésľnentés haszná.latiłnak engedélyezését,:egyben:az i||etékmeľ,ltessé'get:is.

Terľnészetesen az igényelt terti|etet a renđe|etekben fog|alt eĺőírásoĺ<nak m-egfelelően; kizáró|ag.az
igénylés céljára hasznáĺjuk, és. gondoskodunk a teriilet tisztäntartásáról, a haszná|at ideje a|att
őrzésérő|, h elyszínbiztosításró|.

Tłsłtelettęl é.s köszö nelte|,

Nagy
gyárfásvezétő

Te|.']+36 1759 6iĹ84

Mobil: +36.30,:t17 ?B 27

ąq*v'sđiń]Hi$F/ł:Jtt

1o37 Budapest Kuiliguirda útjá 64.
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A MÉol,ł.SZoLGÁ.LT^TÁs:T'Áuoc;trl 
És VĺcYoN.KE'E L.Ö 

^LAP
Á LÁ P Í T ÁlSÁ n..ł É.s ĺrĺ Ú ľ Ö o ts't n'e* v o N A'T Ko zó,ł.o ł ľo.K KI.voN A T A

ť-ł;ű--'ľ;'ľ:łW."..'W ,,íľ1r5,ľ,ĺy!cł.ł.a,nedÍapzpłguftątó,o.kr.ĺil és ą telel,iziőąź,ľral
aiili.ľiřinĺ'qT#.głł,,uwĺ.é, .V,'ftE,*łr*tÉił!::!;ł:-Pi^,ą;::,'1;i' ''Í,''p l,,,',f,ti;*;;,,á, atapjátt a'ł$.łľĺł&ĺł"ďés .ľw,Ěłłĺ;ffi'łłiphľipna6,ffi'ő'ĺľgé!Í'ľł}ÍĺI}ľĺ,#łľ::,;

ilqĺť,rnět,ĺunhé#&łblifrn"ła'łjtłuirÍt*iíi*::d.ľlpp.ÍEb-'i;ii, '.v'.ą.Ęv

A szet]łeżet elnevezés e :

A szerygzet röYÍdíteŕt e|nevczése:

A szeľľe'eú |degen nye|ű e|nevezése:

Médiaszotgáttatás.támogató és Varyonkeze|ő A |ap
MTVA

l037 Budapeqt, Kunigunda ú$a.64.

l0:I 3 BudapeŚt, Kfisztina.krt. 24.
l9l!'!üaupo!, Na'p'hęgyléľ 8. '-

! 9ll Pugupęst; 
gojiłľ üic i ąl.ą,l.,

l0B8 Budapest, Br'ođy s. tl . s.ĺ. 
.

280l Tątabánya' Fő téľ 4.
3ĺ.00 Salgótarjóni Erzsébet téľ.6.
6720 Szeęú, .stvfi{rlia séŕány 7.
1725 Szcgľ.d, I{äl'vńľĺń téľ tä;
7626 Pécs,.S'zent Mór u. t.
8000 $zékesÍbhérváľi Hgnvéd :uĺca t,

'wwW.!ĽYaĺł[
t8a9flrc4.44
t??91176.544

Media Service Suonort an.d'Asset Manĺgeme',nĺ Fund (angol)

iłłÍž,* 
MedÍeńunteľslÍiĺzuug unĺ ?"*os"n,;".ńä';.í,g

' Fonds de soutięn au serv.ice des médias et de gesdon de lapropńété (francĺa)

A.ezerľezet szé|rbelye és
a. központĺ ĺigyintéż-ils he|ye:

A sze rvezet te|epheĺyci:

"Ą szeľvezcŕ fiőktelepeÍ:

.Ą szpľľężst honlrpjitnrk cÍme:
A szeľvezet ĺdósalmr:
Gsopoľt azonosĺtó szŕm :
A szeľvezet pénzforgł|mi ie|zőszáma':Magyar Államkiĺcstáľ řIU 3ĺ ĺ 003200-0.00280226.00000000A seeitozet'ĺtłtísztĺkeĺ sałmiele: Ksl{ l 8o9 l 71 5.9499.9 t 9.0l
Alapít6 szeľv: Ma5yaroľszág oľsałgg;łri|ése
Á|apĺt{s idöpontjł; 1996. februáľ l.
Álĺpftáeľó| ľcnde|kezó jogczabł|y: A ľádiózásról és retevíziózásľóI szóló t996. évi I. törvényVonatkozó ňatŕ|yosJogszabí|y: A *Íiu:"9!gálĺáĺásotľó|és a tömegkommunĺkációróI szóIó2010. évi CLxxxv. törvény
A szcľvozetJogćlt*sa: 

Törvényá|tal |étesĺtetĺjogi szenrélyA *zcrvezeĺ képviľetője: Vaszíty Mik|ós megbízott veulrigazgató
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Ąeĺedia *o1si,|,,áo.ľľ'."ľ,::u,'";dä;;":;äuĺ{!9n. 
MTVA) MíÍtorszol,.gáltaĺĺźsiÁlap néven ą Mag:ĺąr Ktĺäe.''.eg 'ď'';äbńiřé';,ľä"'u* 

,. äáł{,á;;'ó' žś rau-uĺd,esról szóló1996. ér"i l. torveny ai",gaóa*'t,ii| e,-rłłi,ł,,,"#; médiát es a l,ĺĺttĺziést s:ábáĺyozó egyestöľvén'yek ĺnódosításáról 
'"olo 

zolb. euĺ ĺ,lo<xll..7oň'*y ľendelkezés"i ĺoi'ffan lW,prszolgóI|ąIĺźsTÍmogató ós Vagłanlrezeĺa e1*o,m'ąd ą méaĺ'*"leáiäb,.I."ól és a t<i'ľreg.Ĺommuni káieiőtőlszó{ó20t0: CĹXXX.V' törvfuy ĺ"ffiuliĺtĺ'n, 'ffiffiř':ä'ľ'| 
i. 

januar ĺ. nąpjatol MéđiaszolgáltaĹrís-tłłmogató és varyontäzeń ,..l"p'" vá|tnmtt,. ež,^ĺirve-, ú'ĺĺ.o#áf,ilott,ĺ Alap és aMlisoľszolgáltat,ĺís T'{mogató és Ýiffoorc""ffi Ai;p j"g"iái:". 
* ł'.99v'Jpvrěl

Á szERyEruT ĺocszł.ľÁr,YľłN ĺĺrcrrłrńRozoĺľ rcÖĺľn,Áołĺe.
Áz Mttv' l3:ő. $ (l) bekezdés ľende|kezesei srłr'ntaz:M|'VA olyan elkĺilönítęÍtva.gyonkozelő- ésp.é'nr,alap, amelynek fęiądak 

' kö;;kfl"tĺ-älä"-ärsäl,"tá:?-í íl"lJäüIäĺ 
'Közaĺapítv.ány, akö,zösségi méđiaszotgáItatások, u- t.ĺ*,"olgálutĺ 

_*jäL."otgáttatók 
,szěnezeti áÍálakításánaŁü{megatásą a tctizsaoĺ!ábtt céIłlim{isoľszámoř ryá''łíäé- th.nogatásą,az ęlsó.ként fiInszínházb'anbernutatĺíšľa szónt fiĺmłk'otá'"k t' u k"'.lá'' 

",näoĺu;il;äoga'tes1 :a közxolgrilläti'médiavagyon, akozszolgáIati ĺaéđiaszoĺeáfuatók 
"*ľ'íľľ** a ,p,ěa ägyauáagondos keleiése és gy'arapítása,v'alamint az ezę,,Túez.kąŇśołódó aeyéb ĺ"vekeov"ĺsšĺ-iá,;šä^,Ása, illetve eĺvégzéso.A*zeľ'ezeta|ĺptevékenysége: TEÁŻR,O8 9499 Mĺź.shłłýđ .nem soroIl e.gÉb közĺiss.é'gi,tórsadałmi ĺevéI:enys ég

Á szDRvEzEľ łreznll.lg
Az MTV,Ą kezelöje a Nemzeti Média- .és .ItrÍľközlési 

Iłatós.ág Méd-iątanácsa (ozékňslye: t088Budapest, Reviczlry u. 5.). Á" MľvÁ 
'tá'"g;tá;*jliŁłät, euě, tuŕd"Á il"s boszáĺnoló.iát aMédiatanáes fnsudja e|. az l'ĺľvÁ t'uoléséne]i 

'eJzl"l",ä áp.aĺĺ"it.-nła"u*ĺ.s hatáľozza meg,ne'y szabáIyzata Nemzeti ľe;tesztesĺ úĺnĺsaerium, 1;;á;;;;Hatóság hontr aPji;źąközałtrételľe keľŕil.

A sz,ERvEuET vaznľóľo És xrľ.rvpzÉsÉNľr.nrľn.lp
Áz MTVA wzénuazy.fJ?;".ryľ*etyt.ę'' iiányítja az MTV|,tevéfeľly.ségét,-és gondoskodĺk aľrót,hoý az megfeleljcn 

1t9,."ew,ĺ e' 
"g,eĹ;"1gry3!áIyĹI'öń;knuk, nuĺu* int aa.otsű''sĺíĺ|és, ilĺefue aMédiatanács MT'ŕA.t érintőhatára7at.ń1 rcepoi."iiä-lrřň'ĺ-t l,a*áaĺ1,o'äy"ooa szemben,bíľóságok és.ĺnás ha6ságok 

"lott. 
Á '*e'Ę,,.g;őłłiűÍ'y,;sľe öĺáIlóanjo*osüIt.

Az MTvá uezéneazgatója felettí üefies munkĺáltatói jogköľt, ideértve a kiĺevezést, a munkabéľ ésjuttatások megáĺiap-ítá-eu ĺ"'aĹĺa 
" 
ňiäĺ.",ońi*",iää,i"ďu nĺłldiatanács elnöke g5akoro$a.ÁzMTvÁvezéržgĺ;zgatójaĺ YaszilyMi:klós(me,gbízotlvezéfr$pgtó)

Kinevezés ĺđőpontja; taľtłma: 2aI5, augusztas I6,: hatĺźrozaĺlan

A sznRvBzpľ cĺrznĺĹr,xooÁsł
Az A|ap bevételei kiitĺtĺnösen: a méđiaszolgál1aaísi dfi' a 

.páIyálz'atl đÜ, a můsoľszolgá|tatásiszerződésszegesi ktĺtbér és lĺírtéľítés, 
' 

Ĺĺ'.a.g,i to;'.řgżilĺ i,":Á!iiila;,,; e"ŕ;;"cia diiakbó| a}Iatóság áti'ta|, a t34..s (5) bekęzł;- áiry;Ą 
^? 

éł;p?;;"uĺ4lt ö,sszeg, a liĺefis audiovjaiálismédiaszolgáItatást ffiil médnszongáo',oiř 

^,! 
; (8$.l.äÍÍs alapján befizeteĺ támogatás, aköąponti koltségvetéśĺ.leru*úaia'-oř, äiugpnł,u,il-ítá*ilĺ;ĺn"w" ävĺluiřJj.ib"ékenységbő'száľ'mazcí bevételok, a kanratlicřéĺuL-[, i"uĺtil,ĺ-'ääää;iletoset.

ŕ.1*ä.Y,äexäí:.äľjiŤff'JíŤ.í"xx.*äffij:,1"ľ**'' Média- és Hírköz'tćsi }Iatóság éves

I
4((7



AzIvITYA a saĺmv'itefĺőI szotó 2000. évi'"' 
-Y,?,:,l' $ (l]'uilcez'qý's 

i..ľpnEa és a szĺíľnvíteliÍdľvćny szęrínti 
"*:: egyéb 

'*""t't'beszámolóĹé.uĺt"e,i.e. gazdálkođási są|átosságáľól szólóľ*ľľĺ"**í;ł*'.ľlľľ*,*}li'.iľ'.}.ĺĘí.,':ä.ł:ř#alap jnegyébsrn.ru"o,ne?-ioä,]ĺi

fľ;äfÍ"ľ':.tľ*.Tľ: aĺan5ri illetéhnente9ségben részesiil, továĺbbánenl atépya a tĺársasági

Bud-apos| 2015. szepÍemb", ,,0ť,'

fffii"ffiä:ľffi"ä*ľzeti luIédia= és lłíľkrjztési ł.Iatóság Médíahnúcs a 1|68ĺ20ĺ5. .DĹ -1.)

.'-J* h" ł-.a}

Az. eredetivel mindenben
másolat.

Budapest, 201ô.majus ffi

megegyező

Zái,radék:

,.4 Médiaszotgättatás.támogató ésVag'yonkezeĺő -eap 
aÉiĺtä:šra ésm!k!.dý1éire uonakőzó niű"iíěIiš"l,,,

alapÍtidoąaméntumtartaĺmáiiő-ŕ'.řńiä'ĺłił
nąpan eruenyese* e' iaĺiýoši[.,;,,, "

Budapest, 20ĺ6. ľĺájus .f'í.

.ä' ł'"*rą.^.
' Karas MonÍka

elnök

)EJési ľ.|atósáo
Médiatanácsä /ĺ.
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Dĺ. I{éľąs:Mo'nika
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