KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az AEROPLEX Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Kft. (továbbiakban:
Társaság.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 5. § (2) bek. alapján közzétételre
kötelezett szervnek minősülő, állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, és mint ilyen - a 25/2014
(VII.22.) AB határozat (46) bekezdéspontjára figyelemmel – a közérdekű adatok nyilvánosságának
biztosítása szempontjából maga is közfeladatot ellátó személynek minősül, és az
adatnyilvánosság biztosítására köteles.
A közérdekű adatok közzétételi listáját az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései
alapján állítottuk össze:
-

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról (2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez A
közzétételi egységek) szerint,
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről (Takarékos törvény) 2. § szerint.

A Társaságot jogszabályban meghatározott különös és egyedi közzétételi kötelezettség nem terheli,
ezért csak az ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA szerinti közérdekű információkat kell
közzétenni.
I.

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése
1. Hivatalos név (teljes név)
2. Székhely
3. Postacím (postafiók szerinti
címe, ha van)
4. Telefonszám (nemzetközi vagy
belföldi számként, utóbbi esetben
körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal)
5. Faxszám (nemzetközi vagy
belföldi számként, utóbbi esetben

B) Közzétett adat
Aeroplex Közép-Európai
Légijármű Műszaki
Központ Kft.
1185 Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér
1185 Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér
+36 1 296 85 97

C) Csatolt dokumentum
-

+36 1 296 75 93

-

-

-
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körzetszámmal, illetve szolgáltatásvagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím
7. A honlap URL-je
8. Ügyfélszolgálat vagy
közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám,
ügyfélfogadás helye, postacíme)
9. Az ügyfélszolgálati vagy
közönségkapcsolati vezető neve
10. Az ügyfélfogadás rendje

headoffice@aeroplex.com
www.aeroplex.com
Tel.: +36209629311

-

Jeitan Etelka

-

7:00-tól 19:00 óráig

-

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése
1. A szervezeti struktúra ábrája (a
szervezeti egységek és vezetőik
megnevezésével)

B) Közzétett adat
Szervezeti ábra

C) Csatolt dokumentum
Szervezeti ábra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése
1. A szerv vezetőjének,
vezetőinek, valamint testületi
szerv esetén a testületi tagok
neve, beosztás megnevezése,
hivatali elérhetősége (telefon,
postacím, elektronikus
levélcím)
2. A szervezeti egységek
vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali
elérhetősége (telefon,
postacím, elektronikus
levélcím)

B) Közzétett adat
Demény Árpád Szilárd, ügyvezető
igazgató
Központi telefon: +36 1 296 85 97
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér
(Postacím: 1675 Budapest, Pf. 186.)
demeny.arpad@aeroplex.com
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér
(Postacím: 1675 Budapest, Pf. 186.)
Központi telefon valamennyi
vezetőhöz: +36 1 296 85 97
- Bóta Kornél, beszerzési és
logisztikai igazgató;
bota.kornel@aeroplex.com
- Erdős Éva, értékesítési vezető;
erdos.eva@aeroplex.com
- Galvácsy Károly, védelmi tiszt és
CAMO vezető;
galvacsy.karoly@aeroplex.com
- Kolovics Zoltán, Repülőgép
forgalmi karbantartás vezető;
kolovics.zoltan@aeroplex.com
- Klenk Andrea, pénzügyi
igazgató;
klenk.andrea@aeroplex.com
- Hortobágyi Ferenc, berendezés
karbantart vezető, Lean
menedzser;
hortobagyi.ferenc@aeroplex.com

C) Csatolt
dokumentum
-

-
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-

Horváth József, HR vezető;
horvath.jozsef@aeroplex.com
Kolovics Zoltán,
mérnökszolgálati vezető;
kolovics.zoltan@aeroplex.com
Szabó László, minőségügyi és
biztonsági igazgató;
szabo.laszlo@aeroplex.com
Toldi Sándor, IT vezető;
toldi.sandor@aeroplex.com
Keresztes-Tóth Norbert, hangár
karbantartás vezető;
toth.norbert@aeroplex.com
Árva Attila, forgalmi karbantartás
vezető;
arva.attila@aeroplex.com

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert felügyelt költségvetési szervvel nem
rendelkezik
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közzétételre kötelezett szerv
A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert felügyelt költségvetési szervvel nem
rendelkezik
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó
szervezetek
A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert tulajdonában álló vagy részvételével
működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Az Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv által alapított közalapítványokkal
nem rendelkezik
1.5. LAPOK
I. Közzétételi egység: Lapok

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv által alapított lapokkal nem
rendelkezik
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1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY
FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet
gyakorló szerv
A Társaság egyedüli tagja a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként – ha törvény vagy miniszteri
rendelet eltérően nem rendelkezik- az Állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §
(1) bekezdése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 1133 Budapest, Pozsonyi út
56. útján gyakorolja.
A) Adat megnevezése

B) Közzétett adat

1. A közfeladatot ellátó személynek
minősülő szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági
döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a
közzétételre kötelezett szerv felett
törvényességi ellenőrzést vagy
felügyeletet gyakorló szerv hivatalos
neve (teljes neve), székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax,
földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím), honlapjának címe
2. A közfeladatot ellátó személynek
minősülő szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági
döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult
szervek, ennek hiányában a
közfeladatot ellátó személynek
minősülő szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
szerv ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám,
ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje

Nemzeti Védelmi Ipari
Innovációs Zrt.
1134 Budapest, Huba utca
2.
1133 Budapest, Pozsonyi út
56.
office@nvii.eu

Nemzeti Védelmi Ipari
Innovációs Zrt.

C) Csatolt
dokumentum
-

-

office@nvii.eu

1.7. Költségvetési szervek

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv általa alapított költségvetési szervvel
nem rendelkezik

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
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I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése

B) Közzétett adat

Az adatvédelmi és
szerv feladatát, hatáskörét és
adatbiztonsági szabályzat
alaptevékenységét meghatározó, feltöltése folyamatban van.
1. A közzétételre kötelezett

C) Csatolt dokumentum
Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat

a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy
ügyrend az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv hatósági feladatokat nem lát el.
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv közszolgáltatási feladatokat nem lát
el.
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv saját fenntartású adatbázissal nem
rendelkezik.
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a szerv nyilvános kiadvánnyal nem
rendelkezik.
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert nincs testületi szerve.
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert nincs testületi szerve.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert pályázatokat nem tesz közzé.
5

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert hirdetményeket, közleményeket nem tesz
közzé.
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése
1. A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények
intézésének rendje

2. A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
3. A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége (postacíme,
földrajzi helye, telefonszáma,
telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)
4. Az adatvédelmi felelős vagy az
információs jogokkal foglalkozó
személy neve
5. A közérdekű adatokkal
kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
6. A közzétételre kötelezett szerv
kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok
hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a
közzétételre kötelezett szerv az
egyik szerződő fél

B) Közzétett adat
A közérdekű adatok
megismerésére irányuló
igények intézésének,
továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának
rendjéről szóló szabályzat
Ügyvezető Igazgatói
Titkárság

C) Csatolt dokumentum
A közérdekű adatok
megismerésére irányuló
igények intézésének,
továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának
rendjéről szóló szabályzat
-

Ügyvezető Igazgatói
Titkárság
1185 Budapest Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér
headoffice@aeroplex.com
Tel: +36 1 296 85 97

-

Toldi Sándor
adatvédelmi felelős
Mobile: +36 70 458 0292
E-mail:
toldi.sandor@aeroplex.com
A társaságnak nincs
-

közérdekű adatokkal
kapcsolatos kötelező
statisztikai
adatszolgáltatási
kötelezettsége
A társaság nem
közzétételre kötelezett
szerv
A társaság nem
közzétételre kötelezett
szerv

-

-
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XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése
1. A közzétételre kötelezett
szervre vonatkozó különös
közzétételi lista
2. A közzétételre kötelezett
szervre vonatkozó egyedi
közzétételi lista

B) Közzétett adat

A nem közzétételre kötelezett
szerv, jogszabályban
meghatározott különös
közzétételi kötelezettség nem
terheli.
A társaság nem közzétételre
kötelezett szerv,
jogszabályban meghatározott
egyedi közzétételi
kötelezettség nem terheli.

C) Csatolt dokumentum
-

-

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése

B) Közzétett adat

A társaság nem közzétételre
1. A közzétételre kötelezett
kötelezett szerv,
szervnél végzett
alaptevékenységgel
alaptevékenységgel kapcsolatos
kapcsolatos - nyilvános
- nyilvános megállapításokat
megállapításokat tartalmazó tartalmazó - vizsgálatok,
vizsgálatok, ellenőrzések nem
ellenőrzések felsorolása
voltak

C) Csatolt dokumentum
-

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése
1. Az Állami Számvevőszék
ellenőrzéseinek nyilvános
megállapítása

B) Közzétett adat
Az Állami Számvevőszék a
jelentését nyilvánosan is
közzétette.
Elérhetősége:
https://www.asz.hu/storage/f
iles/files/jelentes/2018/18241.
pdf?download=true

C) Csatolt dokumentum
Az Állami
Számvevőszék 18041
számú jelentése

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése
1. A szervre vonatkozó
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai

B) Közzétett adat

A szervre vonatkozó egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok
ezidáig nem voltak

C) Csatolt dokumentum
-

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
Az éves Üzleti jelentés összefoglalóan tartalmazza a működés eredményességét,
teljesítményét.
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A) Adat megnevezése

B) Közzétett adat
C) Csatolt dokumentum
A társaság feladatellátásának
teljesítményére, kapacitásának
1. A közzétételre
jellemzésére, hatékonyságának és
kötelezett szerv
teljesítményének mérésére szolgáló
feladatellátásának
mutatók és értékük, időbeli változásuk
teljesítményére,
hetente kerül értékelésre és elemzésre.
kapacitásának
Az információ szerzésre jogosult
jellemzésére,
személyeknek a vonatkozó adatokat az
hatékonyságának és
alábbi munkatárs biztosítja
teljesítményének mérésére Nagyhegyi Tibor Stratégiai
szolgáló mutatók és
tanácsadó
értékük, időbeli változásuk Mobil: 06-20-932-9512
e-mail:
Nagyhegyi.Tibor@aeroplex.com
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése

1. A közzétételre kötelezett
szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei,
időbeli változásuk

B) Közzétett adat
A társaság tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló
statisztikai adatgyűjtést számos
szervezeti egységünk
havi/negyedéves/éves
rendszerességgel Az információ
szerzésre jogosult személyeknek a
vonatkozó adatok megadását az
alábbi munkatárs koordinálja
Nagyhegyi Tibor Stratégiai
tanácsadó
Mobil: 06-20-932-9512
e-mail:
Nagyhegyi.Tibor@aeroplex.com

C) Csatolt dokumentum
-
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3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A Társaság a Polgári törvénykönyv szerinti gazdasági társaság, a Számviteli törvénynek
megfelelően végzi gazdálkodási tevékenységét, ezért a tulajdonosi elvárások szerint évente
Üzleti tervet készít
A) Adat megnevezése

1. A közzétételre kötelezett
szerv éves üzleti tervei

B) Közzétett adat
C) Csatolt dokumentum
A társaság üzleti tervei üzleti
titoknak minősülnek, ezért azok
nem kerülnek csatolásra.
Az információ szerzésre jogosult
személyeknek a vonatkozó adatokat
az alábbi munkatárs biztosítja
Nagyhegyi Tibor Stratégiai
tanácsadó
Mobil: 06-20-932-9512
e-mail:
Nagyhegyi.Tibor@aeroplex.com

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A Társaság a Polgári törvénykönyv szerinti gazdasági társaság, a Számviteli törvénynek
megfelelően végzi gazdálkodási tevékenységét, ezért a tulajdonosi elvárások szerint évente
Éves beszámolót készít
A) Adat megnevezése
B) Közzétett adat
1. A közzétételre kötelezett
Éves beszámolók
szerv számviteli törvény szerinti 2015
beszámolói
2016
2017
2018
2019
2020

C) Csatolt dokumentum
Éves beszámolók
2015
2016
2017
2018
2019
2020

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A Társaság a Polgári törvénykönyv szerinti gazdasági társaság, a Számviteli törvénynek
megfelelően végzi gazdálkodási tevékenységét, ezért a tulajdonosi elvárások szerint évente
Üzleti jelentést készít, lásd 3.2. II. pont (a dokumentumot egységes szerkezetben az éves
beszámoló részeként csatoltuk)
A) Adat megnevezése
1. A közzétételre kötelezett
szervnek a költségvetés
végrehajtásáról - a külön
jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal készített beszámolói

B) Közzétett adat
Az éves beszámolók részeként
csatolva

C) Csatolt dokumentum
Éves beszámolók
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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3.3. Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
a) a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. melléklet A közzétételi egységek szerint
A) Adat megnevezése
1. A közzétételre kötelezett
szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira
vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető
tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint
költségtérítése összesített
összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve

B) Közzétett adat

C) Csatolt dokumentum

A foglalkoztatottakra
vonatkozó közzétételre
kötelezett adatok

A foglalkoztatottakra
vonatkozó
közzétételre kötelezett
adatok

Jelenleg egyéb juttatást az
alkalmazottak nem kapnak

b) 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről (Takarékos törvény) 2. § szerint
A) Adat megnevezése
(1) A köztulajdonban álló
gazdasági társaság a közzététel
időpontjában fennálló adatok
alapján közzéteszi a vezető
tisztségviselők, a
felügyelőbizottsági tagok, a
munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 208. §-a
szerint vezető állású
munkavállalók, valamint az
önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre
jogosult munkavállalók

B) Közzétett adat

C) Csatolt dokumentum

A foglalkoztatottakra
vonatkozó közzétételre
kötelezett adatok

A foglalkoztatottakra
vonatkozó
közzétételre kötelezett
adatok

a) nevét,
b) tisztségét vagy
munkakörét,
c) munkaviszonyban álló
személy esetében
ca) a munkavállaló részére a
munkaviszonya alapján
közvetlenül vagy közvetve
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nyújtott pénzbeli juttatásokat,
ezen belül külön feltüntetve
alapbérét, egyéb időbérét,
teljesítménybérét, valamint az
időbért megalapozó
időtartamot, illetve a
teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív
szerződés, illetve a
munkaszerződés alapján járó
mértéket megjelölve a
munkavállalóra irányadó
végkielégítés, illetve felmondási
idő időtartamát,
cc) az Mt. 228. § alapján
kikötött időtartamot és a
kötelezettség vállalásának
ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 22. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a
felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli
egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése
esetén járó pénzbeli juttatásokat.
(2) A köztulajdonban álló
gazdasági társaság a közzététel
időpontjában fennálló adatok
alapján a másokkal együttesen
cégjegyzésre vagy a bankszámla
feletti rendelkezésre jogosult
munkavállalók, valamint a
munkáltató működése
szempontjából meghatározó
jelentőségű egyéb munkavállalók
esetében az (1) bekezdés b)-c)
pontjában meghatározott
adatokat teszi közzé.
II. Közzétételi egység: Támogatások
11

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert költségvetéséből nyújtott támogatást nem
kap.
III. Közzétételi egység: Szerződések

A Társaság a szerződésekre vonatkozó adatokat nem teszi közzé, mert a 2009. évi CXXII.
törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
(Takarékos törvény) 7.l § szerint fennállnak az alábbi feltételek
(2) Nem ismerhető meg továbbá a köztulajdonban álló gazdasági társaság, valamint az
általa irányított vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos azon adat, amelynek más által
történő megszerzése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság
vagy az általa irányított vállalkozás üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okoz.
(3) Aránytalan a sérelem akkor, ha az adat más általi megszerzése, hasznosítása, másokkal
való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a köztulajdonban álló gazdasági társaság, vagy az
általa irányított vállalkozás versenytársát indokolatlan előnyhöz juttatná.
A) Adat megnevezése
1. Az államháztartás
pénzeszközei felhasználásával,
az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő,
ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések megnevezése
(típusa), tárgya, a szerződést
kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött
szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett
adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve
honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő
beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a
szerződés tárgyáért kikötött általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell

B) Közzétett adat

C) Csatolt dokumentum
-

Nincs közzétetett adat, mert
ismerhetőek
meg
a
társaság
üzleti
tevékenységével
kapcsolatos szerződések,
amelyek más által történő
megszerzése
vagy
nyilvánosságra hozatala a
köztulajdonban
álló
gazdasági társaság üzleti
tevékenysége
szempontjából aránytalan
sérelmet okozna.
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érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a
magasabb összeget kell
figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő egy évnél hosszabb időtartamra
kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre
számított összegét kell alapul
venni. Az egy költségvetési
évben ugyanazon szerződő
féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell
számítani
IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a társaság koncessziós eljárásokban nem
vesz részt.
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a társaságnál nem kerül sor kifizetésre nem
alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai
és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok
által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetések).
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a társaság Európai Unió által támogatott
fejlesztésben jelenleg nem vesz részt.
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A Társaságra vonatkozóan nem releváns, mert a társaság közbeszerzési eljárásban jelenleg
nem vesz részt.
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