ALAPÍTÓ oKIRAT

A

Magyar Köárírsaság Igazságügyi Minisztérium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l

-

mint a

Magyar Áttam képviselője _ a gazdasági trírsaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a
tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozői vagyon kezeléséről és haszrosításrírót szóló

1992. évi LIII. törvény, annak végrehajtásríra kiadott 12611992. A/III. 28./ Korm. rendelet
alapjan, az Annamajori Célgazdaságból _ mely a Magyar Áttam tulajdonát képezi - 1993.
december 31_ikén

eryszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot
alapít az alábbiak szerint.

1.

A

trírsaság cégneve:

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelósségű Társaság
Rövidített cégnév:Annamajori Kft.
2.

A társaság székhelye:
247I Baracsk4 Annamajor

3. A

1.

Tarsaság fulajdonosa a Magyar
3.1.

A tulajdonosi jogokat

erh''l.

és kötelezettségeket jogszabály alapján az á|Iarrti vagyon

felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Zártkóríen Mriködő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg: 01_

l
3.2.

0-0457 }4,továbbiakban

Az MNV Zrt.

MNV Zrt.) tÍjaÍI.

Résnrényesi Jogok Gyakorlójának 2812008. CI'II.L2.) számú

hatá!Íozatu valamint a Nemzeti Vagyongazdrílkodási Tanács 838/2008. (xII.29.)

NVT

szrímúhatánozata alapjrín a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket

l<tzárőlag jogszabályban, valamint az

MNV

Zrt-veI kötött

sZTl27978. számú

szerződésben és szT-27978ll. számu módosítasában foglalt feltételekkel és

korlátozásokkal

a

Büntetés-végrehajtás országos Parancsnoksága (l054

Budapest, Steindl Imre utca 8.) vagyonkezelőként gyakorolja.

4. A
01

1

tarsaság főtevékenysége (TEÁOR'08 szerint):

1'08 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény' olajos mag termesztése

-2-

4.l.
01

1

3' 08

A cégjegyzékben felttintetni kívant tevékenységek $EÁoR'08 szerint):

Zöldségfele, dinnye, gyökér-, gumós_növény termesáése

0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesáése (pl. szudríni-fii, silókukorica)
aroma-' narkotikus-, gyógynövény termesztése

0

1

2

8' 08 Fríszer_,

0

1

4

1'08 Tejhaszrú szarvasmarha tenyésztése

0146'08 Sertéstenyésztés
0149'08 Egyéb iíllat tenyésáése
08 Növénytermesztési szolgáltatás

0

1

6 1'

0

1

63' 08 Betakarítast követő szolgáltatás

0220'08 Fakitermelés
1

03 9' 0 8 E

1

09 1' 08

gyéb gytimölc s-, zöldségfeldolgoziís, tartó sítás

Haszoniíllat-eledel gyrírtrása

107l'08 Kenyér, friss pékáni gyátrtása
1

6

1

0' 08

Ftirészarúgyrírtás

2229'08 Egyéb műanyag termék gyétrtása
2599'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
432I' 08 Villanyszerelés
4322' 08 Y íz-, gén-, fiités-, légkondicionáló szerelés

4331'08 Vakolás
4333'08 Padló-, falburkolás
433 4' 08 Festés, üvegezés

4391'08 Tetőfedés, tetőszerkezet- építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítésM.n.s.
462I' 08 Gabona" dohiíny, vetőmag, takarmany nagykereskedelme
4 623'

08 Étaal|at nagykere skedelem

463 1'

08 Zoldség,gytimölcs nagykereskedelem

463 3' 08 Tej termék, toj ás, zsiradék nagykereskedelem
463 8' 08

Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

47tl'08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47 24' 08 Kenyér_, pékaru_, édesség
47 25' 08
3

9'

55

1

0' 08

5

Ital-kiskereskedelem

8 M.n. s. egyéb szrírazfoldi személyszállítás

49

0

kiskereskedelem

Szállodai szolgáltatás

520' 08 Üdtilési, egyéb átmeneti szrilláshely-szolgáltatás

-3553
5

0' 08

Kempingszolgáltatás

590' 08 Egyéb sálláshely-szolgáltaüís

56 l

0'08 Éttermi, mozgó vendéglátás

5629'08 Egyéb vendéglátás 6820'08 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadas4 iizemeltetése

7820'08 Munkaerő kölcsönzés

5. A

trírsaság 1994. január 1_tő1 hatátrozatlan időre alakul.

általanos jogutódja.

A

tarsaság továbbra

is köteles ellátni mindazokat az elítéltek
jogelőd viíllalatot is terhelték.

foglalkoáatásából

adódó feladatokat, amelyek

5.1. A

üzleti éve a naptríri éwel azonos.

tiársaság

Az Annamajori Célgazdaság

a

Az

első üzleti év az alapítás

napjával kezdődik és 1994. év december 31. napjáig tart.

6. A

tarsaság törzstőkéje:

6.l.

A

trársaság törzstőkéje 277.070,000,-Ft,

azazKettőszághetvenhétmillió_hetvenezerforint,
amely 10.580.000,- Ft,
azaz T iarillió-ötszrízrryolcvanezer

forint készpénzből

és266.490.000,- Ft,
azaz Ketto száyhatv arlhatmillió -négyszázkilencvenezer forint
értékíí
nem pénzbeli betétbőláll.

A

a jelen alapító okirat mellékletét képező
kimutatott és ugyancsak a mellékletétképezo

trársaság törzsbetétje

vagyonmérlegben

vagyonleltarban részletezett pétueszközökből
eszközökből

6.2. Az

és egyéb nem

pénzbeli

ráll.

alapítő a törzstőkét (egyzett tőkét) az a\apítéssalegyidejíileg a társaság

rendelkezésére bocsátj a.

7.

A

tarsaság fogvatartottak k<itelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szewezet,

egyben biintetés-végrehajtási szerv.

E

minőségében felügyeleti szerve a Biintetés_

végrehajtás orságos Parancsnoksága (1054 Budapest' Steindl tmre u. 8.).

8. A

fulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az igyvezetés körébe tartoző alábbi

döntési hatásköröket

elvonj a:
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8.1. A trírsaság tulajdonát képező termőftildek elidegenítése, cseréje.
8.2. A trársaság tulajdonát képező termőftjldek művelési ágrínak megváltoztatása,
más célúhasurosítása, megterhelése.

8.3.

Stratégiai döntések meghozatala, különtis tekintettel a termelés szerkezetének
megváltoá atásána, tizletágak megsztintetésére.

8.4. A

25 millió forint - nyilvantartas szerinti, egyedi - nettó értéketmeghaladó

trírgyi eszkoz, és valamennyi ingatlan értékesítése.

8.5.

A

tarsaság targyévet mege|őző évi nettó rírbevételének20%-át vagy a tarsaság

törzstőkéjének 1/3_át meghaladó értékű- összevontan számított hitelállomany
feletti - hitelszerződés megkötése.

8.6.

A társaság _

a sziímvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. $-a szerinti eszközök

(továbbiakban: vagyon) terhére adott

-

összevontan sziímított kötelezettség-

vállalrísa, ha a ttjrzstőke ll3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű,
illetve ingatlan terhére adott kötelezettség_vállalás esetén összeghatá:ra

tekintet

nélkül.

8.7. Mindenneműkézizálogalapítása.
8.8. A tarsaság 5 évet meghaladó időtartamra

kötendő, vagy _ saját tevékenység

keretében előállított termék vagy szolgáItatÍs értékesítésekivételével- nettó

.

millió forintot meghaladó értékíí
szerződéseinek - különösen vállalkozási,
rnegbízási, kooperációs, építési,bérmunka, bérleti, együttműködési
100

megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.

8.9.

A biintetés-végrehajtási gazdasági trírsaságok részérevégleges péruátadx.

8.I0. A

tórsaság éves bértömegének meghatórozósa.

8.1l. A trírsaság iizleti terveinek jóvahagyasa.
8.l2. A társaság által kidolgozot1 Számviteli Politika és Szervezeti

Mtikt'dési

Szabály zatj óvríhagyasa.

8'13. Más gazdasági társasógban történő részesedésmegszerzése vag/ erre irányuló
s z ándé lcnyil

8.14' A társasóg

atko zat té t el e.

mós gazdasógi szervezettel való konzorciumi tagsága, vag/ erre

ir ányul ó sz óndé lmy il atko z at té tel e.

8/A. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti besziímoló elfogadása közötti
időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről
hatérozhat.

-58/B.

A

közfeladat ellátása miatt keletkezett vesáeségek kezelésére,megszűntetésérea

tulajdonosi jogok
pótbefizetés

és kötelezettségek gyakorlója pótbefizetést rendelhet el. A
összege nem haladhatja meg a törzstőke (egyzett tőke) 70%-át. A

pótbefizetést egy üzleti évben legfeljebb egyszer lehet elrendelni. A pótbefizetést egy

az elrendelésétkövető kilencven napon belül banki átutalással kell
teljesíteni. A tiírsaság a pótbefizetést két egyenlő részletben köteles visszaftzetni, az
összegben,

egyes részletek a pótbefizetés elrendelésétkövető, a pótbefizetés összegének felénél
nagyobb mértékíipozítív eredménnye| zarulő két évben esedékesek a mérleget elfogadó

tulajdonosi hatátrozat meghozatalától sámított kilencven napon belül. A pótbefizetés a
törzstőkét fiegyzett tőkét) nem növeli és a visszafizetésig a lekötött

tartalékban kerül

elszámolásra.

9. A tulajdonosijogok

és kötelezettségek gyakorlója részérea hatáskörébe tartozó ügyek

előterjesztése az ügyvezető kötelezettsége.

10.

A

trírsaság ügyeinek irrínyítrásaról jogszabály, alapító okirat

és ezeken alapuló

azigyvezető gondoskodik.

határozatok és döntések keretei között

]0.1. A társaság ügnezetője:
név: Hirják András Péter

adóazonosító j el :

83

9060

3 8 1

0

lakcím: 2476 Pázmánd, Fő u. ] ]8/A.
születési hely és idő: Budapest, ]973. december

] 1.

anyja születési neve: Gál Margit

l0.2.

Azúgyvezető megbízatása2Ol4. december 31. napjáig tart.

10.3.

Az

igyvezetőt

a

vonatkoző 1ogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettség terheli'

1

1.

A tarsaságot az ügyvezető képviseli.

11.1. Azúgyvezető az ügyek

meghatrírozott csoportjatranéme a gazdasági társaság

munkavállalóit képviseleti

II.2.

jo

ggal ruhááatj a fel.

A trírsaság cégjegyzése:

Az igyvezető a tarsaság cégnevéhez a
névaláírását c satolj a.

saját

_ az aláirási címpéldanynak megfelelő _

-612.

A tarsaságnál haromtagú felügyelőbizottság működik.

l2.I.

A felügyelőbizottság tagjai:

név:
lakóhely:
2. név:
lakóhely:
1.

l2.2. A

Cséri Zoltrín
8000 Székesfehérvar, Nagy Lajos király utca 16.

Dr. Buzgó József
7400 Kaposviír, Kemping u. 35.

felügyelőbizottság MagyarNemzeti Vagyonkezelő Zrt. álta1delegált tagia:

név:
lakóhely:

Dr. Varga Lászlő
1201 Budapest, Ady Endre utca 200.

I2.3. A feltigyelőbizottság

tagjainak megbízatása2}II. szeptember 1. napjától 2014.

auguszfus 31. napjáig tart.

l2.4.

A

felügyelőbizottság

tagjait

a

vonatkozó jogszabályok

szerint

vagyonnyil atkozat-tételi kötelezettsé g terheli.

l2.5. A

felügyelőbizottság kérésérea vezető tisáségviselők és a tiírsaság vezető

állású munkavállalói 15 napon beltil írrísban kötelesek felvilágosítást adni a
tiírsaságot érintő bármely kérdésről.

13. A

társaság könywizsgáIőja:

cégnév:

EX ASSE Könywizsgáló'

Adó-és Pénzügyí,Gazdasági

Tanácsadó Részvénytrírsaság

székhely:
MKVKnyilv. szám:
13.1. A könywizsgáló

név:
lakóhely:

1027 Budapest, Fő

u.Tl.,IUl.

JT000118
nevében személyesen eljáró bejegyzett könywizsgáló:

Fiedler Gábor
2500 EsnergQm' Gywgyalag u. 3.

MKVK nyilv. sziím: 000255

l3.2. A könywizsgálő

megbízatásaa2009-es gazdasági évtől a 20l3-as gazdasági

évet|ezétrőtulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2014. május

14. A

trársaság és tagja között

3l-ig szól.

szokásos nagyságrendu a szerződés, melynek nettó értékeaz

évi 100 ezer forintot nem haladja meg, és a vásarolt termék vagy szolgáltatás tizleti
aj

andék céljára kerül beszerzésre.
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15. A

-

megválasztással, illetve a kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételévela fulajdonosi

jogok és kötelezettség gyakorlőja a hatáskörébe tartoző döntések kapcsrín köteles az
ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményétmegismerni.

16. A tarsaság elektronikus elérhetősége(honlapja):
www.annamajor.hu
16.1.

A társaság saját honlapjiín teszi ktjzzé azon közleményeit, melyek közzététe|ére a

Gt. közvetlenül kötelezi.

16.2.

A

tarsaság

a

saját honlapjan teszi közzé

_

alapítási engedély kivételével _ a

gazdasági tevékenysége folyatásiíhoz sztikséges hatósági engedélyeit.
l 6.3.

17. Az

A tarsaság közérdekű adatai a saját honlapjan kerülnek kozzétételre.
alapítő okiratban nem vagy nem teljes részletességgelszabrilyozott kérdésekbena

Gt., a tarsaságnak és tagjrínak az ott nem szabiílyozott vagyoni és személyi viszonyaira a

Polgríri Törvénykönyvről

szóló 1959. évi IV. törvény, al<tzárő|agos állami fulajdonból

adódó sajátosságok kapcsárr pedig a Vtv. és az áIlaÍ'há^artásról szóló 1992. évi

)o(xW[.

törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irrínyadóak.

Az Alapító okiratot elolvasás és értelmezés utiín, mint az akaratríval mindenben megegyező
jognyilatkozatot a jogszenÍ felhatalmazás birtokában irta alá a tulajdonosi jogok és
kötelezettségek gyakorlój a.

Budapest, 2012.június 29.

A Magyar Allam mint Tulajdonos nevóben a
Büntetés_végrehajtás Országos Parancsnoksága

Varyonkezelő képviseletében

András bv. vezérőrnary
bv. főtanácsos, mb. országos

--:ífT;:-

r.6$n"''''o4íÓt
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