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Áfacsalás Én és a cégem NAV Cégportré Felszámolás KKV

13 milliárdot sem sajnálnak a Haladás
stadionjára - nem titok többé, hogy kié a
biznisz
2016. február 02., kedd, 12:16 Utolsó frissítés: tegnap

Szerző: hvg.hu

Címkék: stadionépítés; Haladás-stadion; közbeszerzés; Szombathely;

A szombathelyi labdarúgó-stadion és sportcsarnok tervezése és megépítése több mint 13

milliárd forintba kerül majd. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent a nyertesek neve.

Nincs meglepetés.

A legfrissebb Közbeszerézési Értesítőben jelent meg, hogy 13 milliárd forintért épülhet meg a

Szombathelyi Haladás stadionja. A projekt kivitelező a Várbazár projektből is ismert Swietelsky

Magyarország Kft.(mely most a focicsapat névadó szponzora is), illetve az a Záév Építőipari Zrt.,

mely tavaly rejtélyes körülmények között váltott tulajdonost. Utóbbi magasépítő cég (többek közt

börtönök, egészségügyi épületek és fürdők kivitelezőjeként ismert), a rejtélyes vevőkörrel

kapcsolatban a hírekbe Mészáros Lőrinc neve is bekerült.

A projekt pontos összege nettó 13.151.055.861 forint
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STARTUP

Ez milyen startup-ötlet: házhoz jön a
tankolás
A WeFuel nevű szolgáltatás olyan egyszerű, mint a
neve, üzemanyagot rendelhetünk házhoz.

Itt a futárszolgálatok árgépe, amivel olcsóbban
küldhet csomagot

Amíg ön dolgozik, egy idegen sofőr viszi el a
gyerekét az iskolából

Nyolc hiba, amit a kezdő vállalkozók rendszeresen
elkövetnek

Tovább »

STARTUP KIEGÉSZÍTŐK

FRISS ÁLLÁSOK

Solution Architect (Pécs) (41864)
 Pécs

Lead Incident Manager (Pécs) (38300)
 Pécs

Configuration Manager
 Székesfehérvár

nagyobb
megtakarításra

vágysz?

Startup-naptár

Startup gyorstalpaló

Tovább durvul-e az Orbán-Simicska háború?

Veszélyben-e a bírói függetlenség?

Kik a felelősek a vörösiszap-katasztrófáért?

Keresse az újságárusoknál!
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Ahogyan az tavaly nyáron a haladasstadion.hu-n hivatalosan is megjelent: az új

sportkomplexum a szombathelyieknek épül a következő 50 évre. Benne a labdarúgó-stadion és

kiegészítő helyiségei mellett az egyéb sportok számára kialakított sportcsarnok is épül.

Utóbbiban helyet kap két kézilabdapálya is, amelyből az egyik egy 450 fős lelátóval is

rendelkezik majd, a másik pedig egy edzőcsarnok lesz. Ugyanebben a sportcsarnokban kap

helyet a birkózó-, ökölvívó- és konditerem is, a Haladás új múzeuma mellett pedig egy szurkolói

shop is a rajongók rendelkezésére áll a majd a létesítményben.

A focistadion teljes egészében fedett lelátóval épül, mintegy 9 ezer ülőhely lesz az arénában,

mely az UEFA IV. kategória követelményeinek is megfelel.

Fotó: haladasstadion.hu
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NAV
adatszolgáltatás
infocentrum.hu/számlázó
2016-tól csak akkor
számlázhat, ha a
rendelkezik ezzel a
funkcióval.

Infók a
fogbeültetésről
fogbeultetes-kecskemet.hu
Olyan információk,
amiről a fogorvosok
nem szívesen
beszélnek!

3+1 Téli Álom
Hévízen
heviz.hu/teli_alom_akcio
3 éjszaka foglalásakor
+1 éjjel és további
meglepetésekkel várjuk!

SportHungary
Sport Portál
sporthungary.hu/
Kövesd a
sporteseményeket
mobilon A legtöbb friss
mobilbarát sporthír

Junior alkalmazás adminisztrátor
német nyelvtudással (Pécs) (38320)

 Pécs

További friss állások a Facebookon
Pénzügy  IT  Mérnök  Sales

ÉN ÉS A CÉGEM

Feketén dolgoztat munkáltatója? Itt
körmére nézhet!
Meghaladja az ötezret azoknak a vállalkozásoknak
a száma, amelyek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal...

Négy tipp, hogy értelme is legyen a közösségi
marketingnek

Öt tipp a hatékony távmunkához

Így mérsékelhetik adójukat az egyéni vállalkozók

Tovább »

CÉGPORTRÉ

Sopronban épült meg a csokifüggők

Password
Management

manageengine.com/PasswordMana…
Securely store admin passwords
Ensure internal control,
compliance

Offshore
Companies

http://haladasstadion.hu/hirek/elfogadtak-az-uj-sportkomplexum-terveit_47/
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/cimke/c�gportr�
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Jobline.Hu

10 Hozzászólás hvg.hu  Bejelentkezés

 Megosztás⤤ A legjobbak szerinti rendezés

Csatlakozz a beszélgetéshez...

• Válasz •

Ferenc Béla Kerekes  
•  2

napja

Én örülök neki! A Rákosi érában épült szinte minden komolyabb
sportlétesítményünk. Korszerűnek nem mondhatóak. A világ halad és elszáguld
felettünk. Rövidesen az UFA nem fogja elfogadni az első osztályú
bajnokságunkat, és kiesünk a nemzetközi kupák lehetőségeiből is, mint ahogy
nem kevés szegényebb országgal meg is fog történni.

  2  

• Válasz •

Kvassay Zsilip  •  21 órája> Ferenc Béla Kerekes

Téged majd ide vigyen a mentő legközelebb!!!

  

• Válasz •

ModeralPontHu  •  néhány másodperce> Kvassay Zsilip

Kedves Zsilip!
És ha majd a stadionba viszi a mentő a vitapartnerét, akkor
magának lesz igaza?

  

• Válasz •

István Halász  
•  2

napja> Ferenc Béla Kerekes

Addig nem örülök neki, amíg a kórházak meg az iskolák rohadnak szét
belülről. Utána természetesen jöhet ez is.

  

• Válasz •

markazagymosott  
•  2

napja> István Halász

pontosan! (Plusz amíg értékelhetetlen a magyar elsőosztályú foci,
de ez már csak hab a tortán)

  

• Válasz •

Sétapista 
•  2

napja

A csapat új neve pedig Hálaadás Viktornak lesz.

  2  

• Válasz •

Lacus 
•  2

napja

a mindennapos testnevelésnek is helyet ad majd?

  1  

• Válasz •

István Halász  
•  2

napja> Lacus

Mindennapos testnevelés, amit nem lehet megoldani egy iskolában sem.
:DDD

  

• Válasz •

Kovács András 
•  egy

napja

Irigység mindenekfelett.

  

• Válasz •

Peter V. Toth 
•  2

napja

Összehasonlításként itt van egy nyugati vidéki példa: 
http://www.stadionwelt.de/sw_s...
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FRISS ÁLLÁSOK

Mekkája
Egy szerelem hozta Magyarországra az egyik
legmenőbb osztrák cukrászdinasztiát, amely
amellett...

Csubakka a Nyírségből hódítja meg a világot – így
készül a Lego

Takarítót ide, most! - Itt az online rendelhető "taki
néni"

Tapolca mellett lassan újjáéled a KGST

Tovább »

CÉGINFÓTÁR

Cég neve Cég neve

Település Település

Utca Utca

Adószám Adószám

 Inaktív cégek listája

 Teljes cím mutatása

KERESÉSKERESÉS

/gazdasag/20151118_Csubakka_Nyiregyhazal_hodit_vilagot_Lego
/kkv/20151026_Jon_a_takaritok_Ubere
/kkv/20150828_modellvasut_tapolca_albert_modell
/cimke/c�gportr�
/ratecard
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Telefonszámunk:
+36 1 436 2000

Terjesztés HVG Kiadó Zrt.:
+36 1 436 2045
ugyfelszolgalat@hvg.hu

E-mail címünk:
A hvg.hu szerkesztősége:
hvg.hu@hvg.hu

A HVG Hetilap szerkesztősége:
hvg@hvg.hu

Szerkesztőségeink címe:

1037 Budapest,
Montevideo utca 14.
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