Ikt. sz:1327/2013.

mely ldtrejdtt egyftszr6l a

F6virosi onkorminyzat csarnok

6s Piac Igazgat6s6ga,

mint Megrendel6 (tovtibbiakban

Megrendel6)
Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9.
K6pviseli: dr, D6nes Akos
B ankszilmlasz6m a: I17 84009 -l549027 0
Ad6sziima: 1 5 4902'/ 0 -2- 43
m6sr6sz16l

Securicum Zrt., a nemzeti. vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. tdrvdny 11. $ (10) bekezddse
szerint, mint tlfLthalo szervezet, mint V6llalkoz6 (tov6bbiakban: V6llalkoz6)
Sz6khelye: 1026 Budapest, Riad6 u. 7.

Kdpviseli: Szilika Zsolt vez 6rigazgat6
Banksziimlaszima: 10918001-00000120-03350002
C6gnyilvdntartasi szAma: Cg.01 - 1 0-047057
Ad6sz6ma: 147 64464-2-41
(a tov6bbiakban egyiitt:

Felek) kozItt az alulirott helyen 6s id6ben az al6bbi feltdtelekkel:

1. El6zm6ny:
Megrendel6 a szerz6d6s tiirgya szerinti feladatok elv6gz6sdre hirdetmdny kdzzdt1tele
ndlkiili kdzbeszerzdsi eljar6st folltatott le, (a hirdetmdny sz6ma: 1761312013) mely alapj6n
2013. szeptember 1 1-6n kelt ajrinlat6val V6llalkoz6 elnyerte a munkav6gz6s jog6t.

2. A szerz6d6s t6rwa

6s mennvis6ge:

A

szerzldo felek megdllapodnak abban, hogy Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig
elvd'llalja az aldbbiakban r6szletezett feladatok elv6gzds6t.

V6llalkoz6 feladatai rdszletesen:

-

Vagyonv6delmi €s iizletbiaons6gi felm6rds elvdgz6se a Megrendel6 kezel6s6ben
ingatlanok, illetve b6rlemdnyek vonatkozrisriban (l. sz. mell6klet).

- Ingatlanok helyszini felm6rdse,
-

objektumvddelmi szempontok

kockiizatelemzds.
V6llalatbiztons6ggal kapcsolatos szab6lyzatok 6tvizsg6l6sa.
Megbesz6l6sek, t6rgyal6sok lefolytat6sa.

6116

alapj6n,

-

Felmdrds k6szit6se a jelenlegi biztonsdgi helyzetr6l, kock6zati t6nyez6k;ol,
v6llalatbiztons6gi t6makdrb6l az I. sz|rni mell6kletben szerepl6 objektumok
vonatkoz6siiban.

Javaslatok kidolgoz6sa

a

biztonsiig ndveldsdre,

a

kockdzati tdnyezok

kiszr.iLr6se,

megszijntetdse.

- V6llalatbiztons69gal kapcsolatos szab6lyzatok kidolgoziisa, aktualizal6sa.
- A vagyonv6delmi int6zked6sek bevezet6se sorin az alkalmazottak oktat6sa.
- A mrir elk6sziilt anyagok alapjrin a mtiktid6s folyamatos ellen6rz6se.
- A munka megkezd6s6t6l kezdve a szerz6d6s lejartdig minden h6napban V6llalkoz6
kdteles iriisos besz6mol6t benyujtand6 szitrnli\a mell6, mint teljesit6si igazolis, az
elv6gzett munk6jdr6l, a r6szteljesit6sr6l.

A szerz6d6s hatrilva

6s

id6tartama:

A felek

a szerz6d6st hatarozott id6re, a szenldes aliiiriisnak napj6t6l szi.mtitott 12 h6napra
k<ttik. Jelen szerz6d6s a felek aliir6s6val l6p hat llyba.

4. A teliesit6s helve. hatdrideie
A teljesit6s helye:
A teljesit6s hatrirideje:
A teljesitds menete:

A felek iosai
5.

6s

6s menete:

Megrendel6 vagyonkezel6sben 6l16 ingatlanok ds b6rlem6nyek
(1. sz. mell6klet).
A szerz6d6s al6ir6sriLnak napj 6t6l szitmitott 12 h6nap.
Az elfogadott ajrinlatban rdgzitett tartalommal.

kiitelezetts6eei:

1. Vdllalkozd iogai, katelezettsdeei :

A Vrillalkoz6 a jelen szerz6desb6l ered6 kdtelezetts6geit 6t nem ruh6zhatja, jogosult
viszontjelen szerz6d6s minden elem6nek teljesitdse sor6n alv6llalkoz6t ig6nybe venni.

B6rmilyen alvrillalkoz6 bevoniisilhoz a Megrendel6 el6zetes, ir6sbeli trljdkoztat6sa
sziiksdges.

Az fitadotl munkateriileten a munk6latok id6tartama alatt a kiirvesz6ht a Vallalkoz6
viseli

a Ptk.

vonatkoz6 szabiilyai szerint.

A V6llalkoz6 az d"ltala ell6tott tev6kenys6gdrt, illetve annak eredm6ny6drt teljes kdni
anyagi felel6ss6get v6llal, ennek keret6ben felel mindazon kar6rt, mely nem megfelelo
munkav6gz6s6re vezethet6 vissza. Ezen kcirben a V6llalkoz6 azon kar6rt is fele-,
melyet harmadik szem6ly a V6llalkoz6 tevdkenys6g6vel dsszefiiggdsben 6rvdnyesit a
Megrendekivel szemben.

V6llalkoz6 szavatol azdrl, hogy a szerz6d6s alapj6n elv6gzett munk6k megfelelnek a
jogszab6lyokban, az 6rv6nyes magyar szabvinyokban ds a szerz6d6sben foglalt
kdvetelm6nyeknek.

5.

2. Me gr endelS

io

sai. ki teleze

tts d ge i :

Megrendel6 jelen szerz6d6sben foglalt feladatok teljesitdse sor6n - a Vrillalkoz6 riltal
rerilis id6pontban t6rtdn6 kezdem6nyezdse nyomrin - konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Megrendel5 jogosult jelen szerz6ddsben foglalt feladatok kivitelezdsnek id<iszak6ban
szakmai, mriszaki ellen6rz6sre, melynek sordn az ott foly6 munk6t nem zavarhatia. Az
ellen6rzdsre kijeldlt szemdly: Schdn Pdter f6feliigyel6.
5.3. Esv ttmfikoddsi kitelezettsdg:

j6hiszemtis6g 6s a tisztess6g
k6vetelm6nyeinek megfelel6en, a szerzbdts id6tartama alatt folyamatosan
egyi.ittmtikddnek. Ennek megfelel6en id6ben t6j6koztatjrik egymiist. nem csupiin a
jelen meg6llapodiisban foglaltak teljesit6s6r6l, hanem minden olyan sz6mottevo

Felek kdtelezettsdget v6llalnak an4 hogy

a

k6rddsr6l, amely a szerzodls teljesitds6re kihatassal lehet.
Felek villaljrik, hogy neviik, szdkhelyiik, telefon- 6s faxsz6muk, valamint ad6sz6muk
megv6ltoztat6siir6l a v|ltoztat s napj6t6l szrlmitott 5 munkanapon beliil, irasban

t6j6koztatjuk egymrlst. Ezen kdtelezettsdg elmulasztils6b6l vagy

k6sedelmes
teljesit6s6b6l fakad6 b6rmely esem6nydrt, idedrtve 2v esetleges teljesit6si kdsedelmet
is, a mulaszt6 felet terheli felel6ss6g.

Villalkoz6si dii

6s

lizet6si felt6telek:

V6llalkoz6 jelen Szerz6d6s tirgyit klpezo szolg6ltatrlsokat nett6 2.051'000,- Ft + AFA,
azaz kett6milli6-iitvenegyezer * Atr'A havidijdrt teljesiti.
A v6llalkoz6si dij az ajinlatban meghat6rozott munkrikat, valamint a kisz6ll6sok dij6t is
tartalmazza. A V6llalkoz6 ezeken a dijakon kiviil Megrendel<ivel szemben egydb
kdveteldst nem trlmaszt.

Megrendel6 az ellen6rtdket a leigazolt teljesit6s alapjhn az 6ltakinos forgalmi ad6r6l sz6l6
2007 . 6vi CXXVI. tdrvdnynek (tov6bbiakban: AFA tv.) megfelel6en ki6llitott sz6rnla
kdzhezv6tel6r6l sz6mitott 15 naptriri napon beliil 6tutal6ssal egyenliti ki V6llalkoz6
sz6mli.n megjeldlt, ennek hi6ny6ban jelen Szerz6d6sben meghatilrozott szrimri fizetdsi
sz6ml6jtra. Megrendel6 V6llalkoz6 r6sz6re el6leget nem fizet.

V6llalkoz6 a szirnlin kdteles feltiintetni a kdtelezetts6gv6llalds
nyilvrintartilsi sziim6t.

-

szerz6d6sen szerepl6

-

A kifizet6s p6nzneme magyar forint (HUF).

A teljesit6s igazolisira Megrendel6 r6sz6r6l Sch6n P6ter fofeltigyel6 jogosult. A teljesit6si
igazol6st Megrendel6 a szerz6ddsszerii teljesit€st / r6szteljesitdst kdvet6 5 munkanapon
beliil 6llitja ki.

7. A szerz6d6s m6dositfsa:
Jelen Szerz6dds mindennemri m6dosit6sa 6s kieg6szit6se iriisos form6ban, a szerz6d6 felek
egyetdrtdsdvel, a Ptk. rendelkezdsei alapjan lehets6ges.

8. Szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6eek:

a szerzodes teljesitdse soriin biirmikor olyan kdriilmdnyek meriilnek fel, melyek
akad6lyozzi*. a hatarid6 szerinti teljesit6st, a Vrillalkoz6nak a Megrendel6t halad6ktalanul
ir6sban 6rtesitenie kell a k6sedelemr6l 6s annak varhat6 id6tartamfu6l. Az 6rtesitds
elmarad6sa vagy k6sedelmes kdzl6s eset6n annak minden kdvetkeznftnylt a Yiilalkoz6
viseli.
Ha

Amennyiben Vdllalkoz6 neki felr6hat6 okb6l elmulasztja a teljesitdsi hat6rid6t, abban az
esetben a k6sedelem minden napjara a nett6 villalkozisi di1 1 oh-6t tartozik k6sedelmi
kdtb6rk6nt megfizetni a Megrendel6 szarnrira.
V6llalkoz6nak felr6hat6, 30 napot meghalad6 teljesit6si kdsedelem eset6n a Megrendel6
jogosult a szerzod1st azonnali hat6llyal felmondani. Ebben az esetben a Megrendel6 a
meghitsul6si kdtb6rre jogosult, amell.nek m6rt6ke a nett6 v6llalkoziisi dij 30 %-a.

A kdtbdr kifizet6se nem 6rinti Megrendel6 azon jogirt, hogy a szerz6d6sszeg6ssel okozott
6s a kdtb6r 6sszeg6vel nem fedezett kriranak megtdrit6s6t kdvetelje.

A

nem teljesit6s eset6re kikdtdtt kdtb6r 6rv6nyesit6se a teljesitds kdvetel6s6t kiz6rja. A
k6sedelmi kdtb6r megfizet6se nem mentesit a teljesitds al6l. Megrendel6 kiitb6rig6ny6t
ir6sban kdteles kdzdlni V6llalkoz6val.
Megrendel<inek jog6ban

6ll az esed6kess6 v6lt kdtb6rt az iltala a Viillalkoz6nak fizetendo
dsszegb6l visszatartani a V6llalkoz6 egyidejri 6rtesit6se mellett. Amennyiben
Megrendel6nek V6llalkoz6 nem teljesit6se miatt nem keletkezik fizet6si kdtelezetts6ge,
vagy a kritb6r dsszege a kifizetend6 ellendrtdk dsszeg6t meghaladja, Megrendel6 a
fizetend6 kcitb6r <isszeg6r6l irrisban t|jlkoztatja V6llalkoz6t. V6llalkoz6 az 6rtesit6sben
meghatarozott tisszeget Megrendel6 OTP Bankn6l vezetell 71784009-15490270 szdmit
p6nzforgalmi sziulrtld;ina 8 munkanapon beliil kdteles befizetni.

9. A szerz6d6s messziintet6se:
Jelen szerz6d6st mint Megrendel6, mind V6llalkoz6 jogosult 30 napos felmond6si id6vel,
ir6sban, indoklis ndlkiil felmondani. A Szerz6d6 Felek szerz6d6s megsziintetds6re iranlul6
felmond6s mikort6l tekinthet6
ir6sbeli nyilatkozatinak tartalmaznia kell, hogy
joghatalyosnak.

a

Sz6nd6kos vagy slilyos gondatlans6gb6l okozotr szerz6d6sszegds esetdn a s6relmet
szenved6 f6l azonnali hat6lyri felmond6ssal 6lhet, tov6bb6 kezdem6nyezheti az ebb6l
keletkezett karrinak megtdrit6sdt.
Megrendel6 a Ptk. 318. $ (2) bekezd6se alapj6n kiv6tel ndlkiil kdteles a sztlnd6kos vagy

srilyos gondatlans6gb6l ered6 szerz6d6sszeg6s eset6n az ebb6l ered6 k6rrinak megt6rit6s6t
kezdem6nyezni. Megrendel<i a szerz5ddstll elallhat, kdteles azonban a Yillalkoz6 kixdt
megtdriteni.

10. Eev6b rendelkez6sek:
10.

I. Kapcsolattartds

:

Felek kijelentik, hogy nyilatkozalaikat, drtesitdseiket post6n, faxon, e-mailben vagy
szem6lyes kdzbesit6ssel juttatjrlk el egymrishoz. Postai kiildem6ny k6zbesitettnek
tekintend6 a feladast igazol6 t6rtivev6nyes szelv€ny alSir6s6nak napjiin. Ha a
k6zbes(t6s az€rt volt eredm6nytelen, mert a cimzett az iratot nem vette rit (felad6hoz
,,nem kereste" jelzdssel drkezett vissza) a postai kiildemdnyt a postai kdzbesitds
mrisodik megkisdrldsnek napjrit kdvet6 iit6dik munkanapon kell k6zbesitettnek
tekinteni. A faxon kiilddtt irat az elkiilddst visszaigazol6 szelvdnnyel, az e-mailben
kiilddtt dokumentum a k6zbesit6si 6rtesit6ssel tekintend<i k6zbesitettnek.
Kapcsolattart6k Meerendel6 rdsz6r6l:

N6v: Sch6n P6ter f6feltigyel6
Cim: 1117 Budapest, K6rdsy J6zsefu. 7-9.
Telefonszrlm: 06-30-999 -5227
E-mail cim: csapi.ig@csapi.hu, schon.peter@csapi.hu
N6v: Esse Mariann kdzbeszerzdsi referens
Cim: 1117 Budapest, K6rcisy J6zsef u. 7-9.
Telefonszlm: 237 -3134
E-mail cim: csapi.ig@csapi.hu, esse.madann@csapi.hu
Kapcsolattart6 Vrillalkoz6 rdsz6r6l:

N6v: Szilika Zsolt v ez&igazgat6
Cim: 1026 Budapest, Riad6 u. 7.
Telefonsz6m: 0 6-3 0 -3 43 -0339
E-mail cim: szilika.zsolt@sdgri.hu
I

0.

2. Titoktartds i kdte leze tt sds :

a

tev6kenys6g6vel dsszefiiggdsben birtok6ba jutott - Megrendel6
mrikdddsdvel kapcsolatos - inform6ci6t, adatot csak jelen szerz6ddsben szab|lyozolt
tev6kenys6gi kdrdben eljri,rva haszn6lhatja fel.

V6llalkoz6

Vrillalkoz6 a tev6kenysdge sor6n biftokAba jutott ilyen inform6ci6kat, adatokat nem
haszniilhatja fel ana, hogy annak r6v6n saj6t maganak vagy miis szem6lynek kdzvetve
vagy kdzvetleniil elfny1. szerezzen, illetve Megrendel6nek krlrt okozzon.
V6llalkoz6 jelen szerz6ddssel kapcsolatban tudom6sra jut6 valamennyi, a Megrendel<i
tulajdon6t kdpez6 ds 6ltala bizalmasnak min6sitett inform6ci6, adat stb. tekintetdben
titoktart6si kdtelezetts6ggel tartozik, egyben v6llalja, hogy brirminemii a feladat

ell6tds6val kapcsolatosan megszerzell ilyen inform6ci6t a Megrendel<i el6zetes ir6sbeli
hozzhjinddsa n6lkiil nem teszi hozzffidrhet6vd, illetve nem bocs6tja harmadik
szemely/szervezet rendelkezdsdre. Ezen tilalom k<ir6be tartozik az is, ha a V6llalkoz6 a
tudomiisra jut6 ilyen inform6ci6kat a jelen szetzod1sben foglaltalt6l elt6r6 m6don
hasznositja. Vallalkoz6 ktitelezetts6get v6llal arra, hogy a teljesitdsbe 6ltala bevont
alv6llalkoz6k 6s egy6b, a szerz6d6s teljesit6sbe bevont szem6lyek is a fentieknek
megfelel6en j6mak el.

V6llalkoz6 jelen szerz6d6s al6ir6sival visszavonhatatlanul nyilatkozik an6l, hogy
jelen szerz6d6s' ti:rgy6I, a szerz6d6ses kdtelezetts6g ellen6rt6k6t, valamint a szerzddes
egy6b l6nyeges tartalmi elemeit nem tekinti az i;zleti titok kdr6be tartoz6 adatnak.
Vrillalkoz6 jelen nyilatkozatirt a kozp5nzek felhaszn6l6sa ellen<irz6s6nek lehet6v6
t6tele c6lj6b6l adja a Megrendel6 sz6mara. A Megrendel6 szerz6d6ses 6llomriny6ban
szerepl6 szerz6d6sek 6s a hozzhj,tk kapcsol6d6 teljesit6sigazol6sok 6s mell6kletek
maraddktalanul egyiitt keriilnek nyilv6ntart6sra 6s iratlitraz6sra, sziiks6g eset6n
megtekinthet6ek, kdzdrdekii adatnak min6siilnek az"al a kit6tellel, hogy a szerz6ddst
kdt6 m6sik f6l iizleti titkai 6s a mag6nszem6ly adatv6delemben r6szesiil6 adatai
kitakar6sra keriilnek.
I L3. Zdr6 rendelkezdsek:

Jelen szerz6d6ssel kapcsolatos valamennyi k6rd6sben a magyar jog az irinyad6. A
jelen szerz6d6sben nem szabiiyozott kdrd6sekben els6sorban
Polgari
Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. tdrv6ny, valamint a szerz6i jogr6l sz6l6 1999.
6vi LXXVI. tdrv6ny, valamint az egydb kapcsol6d6 jogszab6lyok vonatkoz6
rendelkezdseit kell alkalmazni.

a

Szeruodl felek meg6llapodnak, hogy a jelen szerzod6sb6l esetlegesen fakad6
jogvit6ikat els6sorban egyeztetds ftjrin kis6rlik meg rendezni, ennek sikertelensdge
eset6n a polgari perrendtartrisr6l sz6l6 1952. 6vi III. tdrv6ny szerinti 6ltaliinos
hatdskdrrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6ghoz fordulnak.

A

Felek tudom6sul veszik, hogy a Polgriri Tdrv6nyk6nyw6l sz6l6 1959. 6vi IV.
tdrvdny 81. $-6nak (4) bekezd6se 6rtelm6ben az, aki az allamhdrztartas valamely
alrendszerdvel pdrzngyl, illetve iizleti kapcsolatot l6tesit, k6r6sre kdteles a
jogviszonnyal dsszefiigg6 6s a ktiz6rdekii nyilvrinos adatokra vonatkoz6 thjlkoztat6st

adni, valamint Mt, hogy

a

kdlts6gvet6si p5nzeszkiizlk

felhaszn6l6s6nak

nyilv6nossrigiira tekintettel a szenodls ldnyeges tartalmar6l a t|j6kozlatist iizleti titok
cimen nem tagadhat6 meg. A V6llalkoz6 tudom6sul veszi tov6bb6, hogy az Allami
Sz6mvev6sz€kr6l sz6l6 2011. dvi LXVI. t<irv6ny 5. $ (5) bekezd6se, illetve a
Korminyzati Ellen6rz6si Hivatalr6l sz6l6 35512011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint
az Allami Sziimvev6sz6k 6s a Korm6nyzati Ellen6rz6si Hivatal a szerzoddssel 6rintett
kdlts6gvet6si p6nzeszkdzdk vonatkozis6ban ellen6rz6si jogosults6ggal rendelkemek.

Jelen szerz6d6s 4 darab, egymdssal sz6 szerint mege gyezo, eredeti magyar nyelvri p6ld6nyban
k6sziilt. A szerz6dds 3 darab eredeti p6ldrinya a Megrendel6t, 1 darab eredeti pdldanya pedig a

Vriilalkoz6t illeti mes.

Jelen szerz6ddst felek k6pvisel<ii elolvas6s 6s 6ttanulm6nyozris ut6n
mindenben mege gyezot - l6vihagy6lag irhik al6.

Budapest,2013.10.07.
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Mell6kletek:
1. szrimi

melldklet: A F6vrirosi Onkormrinyzat Csamok €s Piac lgazgat6siga
l6v<i telephelyek listrij a

kezel6s6ben

1

.

sziimri mell6klet

A tr'6v6rosi Onkormdnyzat Csarnok 6s Piac Igazgat6sdga
kezel6s6ben l6vf telephelyek list{ja

1.1

2.1
3.1
4.1

5./

6.1
7.1

8./

9.1

l0.i
1

1./

l2.l

Bosny6k t6ri V6s6rcsamok (1 147 Budapest, Csiimdri ft 9-1 1.)
Feh6rvdri riti V6sarcsamok (1 117 Budapest, K6rdsy J6zsef u. 7-9.)
Fl6ri6n t6ri Uzletkcizpont (1033 Budapest, Fl6ririn t6r 6-9.)
K6rh6z utcai V6sarcsamok (1035 Budapest, K6rh{n n. 37 -41.)
Liget tdri Uzletkdzpont (1102 Budapest, Liget t6r 1.)
Nagyk6rdsi riti Haszn6ltcikk ds Motorpiac (1194 Budapest, Nagyk6r6si rit 156.)
Nagys6ndor J6zsefutcai Uzletkcizpont (1201 Nagysandor J6zsefu. - Baba u.)
Rdk6czi t6ri V6srircsamok (1084 Budapest, Rdk6czi t6r 7-9.)
R6mai tdri Uzletk6zpont (1031 Budapest, R6mai t6r 1.)
Szentendrei nti'Uzleth|z (1031 Budapest, Szentendrei ft 155.)
T6t6nyi riti Uzletkcizpont (1 1 19 Budapest, T6t6nyi rit 63.)
V innhaz kdrriti V6srircsarnok (1093 Budapest, VAmh6z k6rut 1-3.)

47. szam
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Aratexu tAst H TRDETM ENYEK
Az SDC Re dt2c, integt dtor Zdt *d,1.ien Mikbdd Risn inytirsasdg (Cg.; [0 ] l0 04705 7]; szekhely€: | 027 Budapest, Riad6 u. 7.)
?013. mdrcius I -jen (n€weltozisb6l eredden [j ncvtn: Sccuricum Zrt.) 6s 2013. m6jus 2?-dn az alapit6 6ltal hozo$ hatrrozarok es az

azok alapjin k6sziill 2013. mdjus 27-6n eifo8adon alapszabily alapjan es a f'LEXtON-lS Korldtoh Fetetdsslgii Titsasdg
(Cg.: [0] 09 952455]; szdkhelye; 1027 Budapest, Riad6 u. 7.) 2013. rrdrcius l-j€n 6s 2013. mAjus 27-€n Ineghozorr raggyiil6si haldrozalai glapjen elhatdrozldk, hogy a FLEXIONIS Korldtolr Felel6ssigii Tdrsasag az SDC Rendszerinregrdror Zertkdrien Mffkddd
tiirten6

R€szv6nylersas6gba

b€olvadissal
6s egyben jogut6dl6ssal n1egsziinik.

Az SDG RendszerintegdlorZankdriien Miikiid6 ReszveDa6rsasigalapit6ja beolvadas foly!tu az alapjt6 okirar lMtdlyon kivol hcmijus 27-tn fogadra el alapszabAly6t, arnelyet a riszvdnyesck 2013. mijus 2?-6n jnak ald.
A bcolvad6sban erinlen drsasigok az etalakulds napjet 2013. jilnius 30-6ban hatirozt6k meg, igy az iiralakuldshoz fizrid<ijoghar6lyok ezen a napon Allnak be.
lyez€se mellelt 2013.

A beolvadassal ldtrcjdvd lersasig nevc: SDC Rcndszerintegritor Zdrtlibrii€n Milkddii R6szv6nytrirsasig (ij nevcnl
Sec!ricum Zn,).
Sz6khelyei 1027 Budapest, Riad6 u. 7,
Riszv€nyek fajtdja, I1€v6rGke €s darabszima: l0 500 db, egyenkent I 000 Ft (ezer forinr) nCvd(ikii n6vre sz6l6 r6zsrdszvany.
F<lrev6kenys€ge

(TEAOR'08): 5829 Egyeb szoftverkiad6s.

Yeztigazgatbja: Szilika boh LAtzb (2463 Tordas, Periili Sendor
Az dtalakul6 SDG Retds2et iDteg dutt

Ztit'tkifie Mikijd6

DSZKOZOK (akrivik)
]mmalerielis javak

.,

tscfehetetl p€nziigyi eszk6zatk
K6szlerek
Kdverel€sek
EncNpaprroI{

Penz'rszkiiziik
Aktiv idiibeli elhatdrolisok

r57

ESZKOZoK (aktiv6k)
lmmateri6iis javak
Tergyi eszhitziik

(passzivek)

(E F0
r0 000

Eredm€nttanaldk

6l 0t7

Lekiititn tanalek

6 998

Mdrleg sz€rinli eredm€ny

827

Hosszri lejeratu kiilclezetrs6gek
Riivid lejdratir kiitelezettsegek
Passziv iddbeli elhalArol6sok

2 624
74 808

l 028

302

oSSZESEN:

157102

l'LEXION-lS Korlitolt Felel6ssdgi Tdrsasdg beol\adis eldtti (zdrq vagt'onni eg-tervezete:

._.-

__-._

Befektetefi penziigyi eszkoztjk
Kdszletek

Kiivelelesek
Penzeszkriztik

OSSZLSENT

FORiASOK
Jegyzen t6ke

i83

OSSZESEN:
Az dtolakulissol megszitrti

19.).

RiszvAr!ftrsasdg beo^'odds el'tti (zdri) r,ag,onmirleg-ravezete:

{!lg
22282
14 000
2 189
8 286
93 226
16 669
467

'l'irgyi eszl6ziik

!.

-

--

{E

Ft) ._^

962
690
100
8 843
15 658
6 636
|

33

FORRASOK

(passzivak)

____.

_ .,

Jegyzeft tdke
Eredmen)4anaidk

(E F0
500
s 860
2 6't"l

Lekiitiitttartalak
M€rleg szerind eredmily

4 t49

R6vid lejrrati kiitclezetts€gek
Passziv id6beli elhalerol6sol

20 693

It)

8S9

l1

Az,jtalakuldssal litftjiivd SDG Rendszarintegritot Zdrtkblen M:iki;dd Riszvenyt trsasdg beolva,lds

8S9

u fii (,tvitd) vag)on

DtArkglewezele:

ISZXoZOK

talrlrri*)

lmmaleri6lis j avak

Tirgyi

eszk<iziik

Befekterett penziigyi €szkiiztik
Keszletek

Kiivetel€sek
Errdkpapirok
P6nzcszkdziik

Aktiv iddbeli elhadroldsok
osszEsEN:

_

(E Fr)__

244
690
289
11 129
l0l 945
16 669
24
14
2

7 103
I83
t84 252

_-

FORRiSOK_ @asszivdk) _

-_

__

(L Fr)

Jegyzen ldk€

l0 500

Eredm€nltadalek

7t

Lekiitiilt tadalek
Hosszir lejdratu kdtelezettsegek

Rdvid lejiralri ltiteleretb6gcl
Passziv id6beli elhatrrolasok

dsszEsEN:

|i8C'018

853

9 675
2 624
88 562

i

028

tu

252

