ALAPiTO OKIRAT

A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a
Magyar Alam kdpvisel6je

-

a gazdasSgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint

a

tart6san 6llami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i vagyon kezel6s6r6l 6s hasznositisin6l sz6l6

LIII. torv6ny, annak v6grehajt6sara kiadott 12611992. /VIII. 28"/ Korm. rendelet
alapj6n, az Annamajon C6lgazdas6gb6l - mely a Magyar Attam tulajdon6t k6pezi - t993.
1992. 6vi

december 31-ik6n

egyszem6lyes

korlftolt

felel6ss6gfi tdrsasrigot

alapit az alilbbiak szerint.

1. A tarsas6g c6gneve:
Annamaj ori Mezo gazdas6gi 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6

ss6

gri Tarsas6g

Rdviditett c6gn6v: Annamajori Kft.

2.

A t6rsas6g sz6khelye:
247

|

2. I "

A tdrsasdg fi1helepe

Baracska, Annamajor 1.

:'

6724 Szeged, Cserzy Mihdly u. 11.

3.

A Trirsasiig tulajdonosa aMagyarA[a-.

3.1"

A tulajdonosi jogokat 6s kotelezetts6geket jogszab6ly alapjin az itllarni vagyon
feltgyelet66rt felel6s miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6

Zirtkorien Mtikdd6 R6szvd iirsas6g (1133 Budapest, Pozsonyi rit 56., Cg:
01-10-045784, tov6bbiakban MNV Zrt.) it16n"

3.2. A

tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett,

a

t6rsasiigi rdszesed6shez

kapcsol6d6 tags6gi jogokat az MNV Zrt. 6ltal kiadott Meghatalmazils alapiin,

az MNV Zrt-vel k6t6tt, 3ZT-41645 sz. megbiz6si szerz6d6sben foglalt
felt6telekkel

6s

korlStoz6sokkal

a

Biintet6s-v6grehajt6s Orsz6gos

Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

4.
I

A tarsas6g fotev6kenys6ge (TEAOR'08 szerint):

Hat6lyos: 2014. szeptember 03-t61.

a

4"I.

1'08 Gabonafele (kiv6ve rizs), hiivelyes ntiv6ny, olajos mag termesztdse

01

1

A

cegegyzekben feltiintetni kiv6nt tev6kenys6gek (TEAOR '08 szerint):

01

3'

1

0

8 Zoldsegflle, dinnye, gyokdr-, gum6s-nov6ny termeszt6se

0119'08 Egy6b, nem 6vel6 n<iv6ny termeszt6se (p1. szudani-fri, sil6kukorica)
0 1 2 8'

08 Fuszer-, aroma-, narkotikus-, gy6gyndv6ny termesztdse

0 I 4 1'

08 Tejhasznir szarvasmarha teny6szt6se

0

146'08 Sert6steny6sztds

0149'08 Egy6b
0 I 6 1'
0

1

611at

teny6szt6se

08 N0v6nytermeszt6si szolg6ltatils

63'08 Betakaritiist kdvet6 szolg6ltat6s

0220'08 Fakitermel6s
08

gy6b gytimdlc s-, zrilds6gfeld olgozis, tart6sit6s

1

03 9'

1

091'08 Haszon6llat-eledel gyirttsa

E

gy

1071'08 Keny6r, friss p6k5ru
1

6 1 0'

6sa

08 Fireszdriu gy6rt6s

2229'08 Egy6b mrianyag term6k gyirtSsa
2599'08 M.n.s. egy6b f6mfeldolgoz6si term6k gyrirt6sa

432I' 08 Villanyszerel6s
4322' 08 Y iz-, gfn-, frit6s -,

16

gkondicion6l6 szerel

d

s

4331'08 Vakol6s
4333' 08 Padl6-, falburkol6s
4334' 08 Fest6s, rivegez6s
43 9 1'

08 Tet6fedds, tetoszerkezet- 6pitds

4399'08 Egy6b speciiilis szak6pft6s M.n.s.
4621" 08 Gabona, doh6ny, vet6mag, takarmrlny nagykereskedelme
4

623' 08 E,tOal|rat nagykereskedelem

463 1' 08 Zoldseg, gyi.imolcs nagykereskedelem
4633' 08 Tejterm6k, toj 6s, zsirad6k nagykereskedelem
463

8'08 Egy6b 6lelmiszer nagykereskedelme

47lI'08 Elelmiszer jellegu bolti vegyes kiskereskedelem
6dess6 g

47 24' 08

Keny6r-, p6karu-,

47 25' 08

Ital-kiskereskedelem

493 9'

0

kiskereskedelem

8 M.n" s. e gy6b sztnazfoldi szem6lysz6llit6s

0' 08 Sz6llodai szolgiiltat6s

55

1

55

20' 08 Udtil6si,

e

gy6b 6tmeneti sz5ll6shely-szol g6ltat6s

-3553 0' 08 Kempingszolg6ltat6s

5590' 08 Egy6b sz6ll6shely-szolgiiltatiis
56

1

0'08 Ettermi, mozg6 vend6gllt6s

5629'08 Egydb venddgl6tds 6820'08 Saj6t tulajdonri, bdrelt ingatlan
b6rbead6sa, rizemeltet6se
7820' 08 Munkaer6 k<ilcstinz6s

5. A trlrsasiig 1994. jaru6r l-t6l hatinozatlan id6re alakul. Az Annamajori C6lgazdas6g
6ltal6nos jogut6dja. A tiirsasiig tov6bbra is k<iteles ell6tni mindazokat az eliteltek
foglalkoztatrlsrib6l ad6d6 feladatokat, amelyek

5.1. A trlrsas6g iizleti 6ve a naptiiri 6wel

a

jogelSd vSllalatot is terhelt6k.

azonos.

Az els6 iizleti 6v az

alapiths

napjhval kezd6dik 6s 1994. 6v december 31. napj6ig tart.

6" A tarsas6g ttirzst6k6je:

6.1.

A tarsas6g torzst6k6je 277.070.000,-Ft,
azazKettoszilzhetvenhdtmilli6-hetvenezerforint.
amely 10.580.000,- Ft,

azazTizmilli6-dtszaznyolcvanezerforintklszpdnzbol
6s266.490.000,- Ft,

azazKelloszivhatvanhatmilli6-n6gyszflzkilencvenezerforint
drtdkri nem pdnzbeli bet6tb6l rlll.

A

a jelen alapit6 okirat mell6klet6t kepezo
kimutatott 6s ugyancsak a mell6klet6t kdpezo

t6rsas6g tdrzsbet6tje

vagyonm6rlegben

vagyonleltirban rdszletezett pdnzeszkozdkb6l

6s egy6b nem

pdnzbeli

eszkdztikb6l rill.

6.2. Az alapito a torzstok6t Qegyzett

t6k60 az alapititssal egyidejileg a t6rsas6g

rendelkez6s6re bocs6tj a.
7.

A

tarsasSg fogvatartottak kotelez6 foglalkortaffts6ra l6trehozott gazdillkod6 szervezet,

egyben biintetds-v6grehajt6si szerv.

E min6s6gdben feliigyeleti szerye a

Btintet6s-

v6grehajtris Orsziigos Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8. A Ptk. 3:109. $ (2) 6s (3) bekezd6s6ben

foglaltakon tul a t6rsas6g legf6bb szerv6nek

hat5sk<ir6be tartozik az al6bbi k6rd6sekben val6 dcint6s meghozatala:

8.1.

A tarsas6g tulajdon6t kepezo term6ftildek elidegenit6se, cser6je.
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8"2. A t6rsasrig tulajdon6t kepezo term6ftjldek mrivel6si 6grinak megviitoilatirsa,
m6s c6hi hasznositiisa, megterhel6se.

8.3.

Strat6giai dontdsek meghozatala, ktikincjs tekintettel a termel6s szerkezetdnek

megviltodatisira,ijzletdgakmegsztintet6s6re.

8.4. A 25 milli6 forint - nyilvrintart6s
tir gyi eszkoz,

8.5.

A

6s

szerinti, egyedi

valamennyi ingatlan 6rt6ke sit6se.

t6rsas6g ttrgyevet megelozo 6vi nett6 arbevdteldnek2}Yo-irt vagy a tiirsas6g

tiirzst6k6j6nek 1/3-rit meghalad6 6rt6kri

feletti - hitelszeru6

8.6.

- nett6 6rt6ket meghalad6

- d,sszevontan szlnitoft hitel6llomany

d6 s me gkcitd se.

A t6rsas6g - a sziimvitelr6l sz6l6 2000" 6vi C" t6rv6ny 23. g-a szerinti eszk<izrjk
(tovribbiakban: vagyon) terh6re adott
v611al6sa,

-

Osszevontan szirmitott kdtelezettsdg-

ha a t<jrzstoke 113-6t vagy 50 milli6 forintot meghalad6

Osszegri,

illetve ingatlan terh6re adott ktitelezeltsdg-vdllalis eset6n <isszeghatiirra tekintet
n6lkiil.

8.7. Mindennemiikezizitlog alapitilsa.
8.8. A t6rsasrlg 5 6vet meghalad6, hat6rozott idotartamra
tev6kenys6g keret6ben el66llitott term6k
kivdtel6vel

krjtend6, vagy

vagy szolgiltatis

- nett6 100 milli6 forintot meghalad6

-

saj6t

6rt6kesftdse

6rtdkri szerzoddseinek

-

kiiloncisen vfllalkozisi, megbizdsi, kooper6ci6s, 6pft6si, bdrmunka, b6rleti,

egyiittmrikdd6si

megkcit6se, ide6rtve

az eloszerz6d6st ds a

keret-

meg6llapod6st is"

8.9.

A btintetds-vdgrehajt6si gazdas6gi t6rsas6gok

8.10. A trlrsas6g dves b6rtdmeg6nek
8.1

1.

resz6,re v6gleges

penzifiadin.

meghatirozdsa"

A t6rsasdg i.izleti terveinekj6viihagyrisa.

8.12" A

tiirsasiig Sltal kidolgozott Sz6mviteli Politika 6s Szervezeti Miikod6si

Szabiiyzat,

a

feltigyel6bizottsitg i.igyrendj6nek j6v6hagy6sa, tov6bbri

Javadalmazisi Szabllyzat j6vihagyisa, melyet

az err6l sz6l6 dont6st6l

sziimitott harminc napon beli.il a c6giratok koz6 letdtbe kell helyezni.
8.

1

3.

Gazdrilkod6 szewezet alapitdsa vagy megsziintet6se, gazd|lkodd szervezetben

r6szesed6s megszerz6se
s

vagy iltuhilzilsa vagy ezekre ir6nyul6

z6nd6knyilatko zat t6te I e .

8"14. A trirsas6g mits gazdasdgi szervezettel val6 konzorciumi

tagsdga,

vagy effe

irrinyul6 sz6nd6knyilatkozat t6tele.

8/A. K6t,

egymdst kdvet6 sziimviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6 elfogadiisa kozcitti id6szakban

a tulajdonosi

jogok

6s kcitelezetts6gek

gyakorl6ja osztaldkelSleg fizet6s6rolhatirozftat.

-58/B.

A

kcizfeladat ell6t6sa miatt keletkezett vesztes6gek kezel6s6re, megsztintetds6re

t6rsas6g legfdbb szerve p6tbefizet6st rendelhet el.

meg a tcjrzst6ke Qegyzett toke) 70%-ilt.

A

A p6tbefizet6s

a

cisszege nem haladhatja

p6tbefizet6st egy tizleti 6vben legfeljebb

egyszer lehet elrendelni. A p6tbefizetdst egy cisszegben, az elrendel6s6t kcivet6 kilencven

napon beliil, banki 6tutal6ssal kell teljesiteni.
rdszletben kdteles visszafizetni.

Az

A

trirsas6g

a

p6tbefizet6st k6t egyenlo

egyes r6szletek a p6tbefizet6s elrendel6s6t kclveto, a

pStbefizetes osszeg6nek fe16n6l nagyobb m6rt6kri pozitiv eredm6nnyel z6ruI6 k6t 6vben
eseddkesek, a m6rleget elfogad6 tulajdonosi hattrozatmeghozatalifi6I sz|mitott kilencven

napon beliil. A p6tbefizet6s a t<irzst6k6t Qegyzett t6k6t) nem nriveli 6s a visszafizet6sig a
lekcitott tartal6kban kertil elszilmol6sra.

9. A

t6rsas6g legf6bb szerve r6sz6re

a

hat6skdrdbe tntoz6 iigyek eloterjesztdse az

igyv ezeto kotelezetts6 ge.

10.A trlrsas6g iigyeinek ir6nyftris6rol jogszabitly, alapit6 okirat 6s ezeken

alapul6

hatinozatok 6s dcintdsek keretei kozcitt azigyvezet6 gondoskodik.

10.1. A t6rsasrig iigyvezet6je:
n6v: Hirjrlk Andr6s P6ter
ad6azonosit6

jel:

83906038 1 0

lakcfm: 2476P6zm6nd, F6 u. 118/A.
sziilet6si hely 6s id6: Budapest, 1973. december

11.

anyja sziilet6si neve: Giil Margit

I0"2.

Azigyvezeto megbizat6sa20l4. december 31. napjdig tart.

10.3. Az igyvezetot a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint vagyonnyilatkozat-t6teli
kcitelezetts6s terheli.

1

1"A t6ras6g kdpviselet6re (a c6gjegyz6sre) a t6rsas69igyvezetdjejogosult.

11.1. A cdgjegyz6sre jogosult szemdly

cegJegyz6si

joga

on6116.

A

c6gjegyzes lf;gy

trirt6nik, hogy az igyvezeto az eloirt, el6nyomtatott vagy nyomott cdgndv al6
az alfuirisi cimp6ldrlny (aliirris-minta) szerint nev6t on6ll6an al6iqa.

11.2. Azigyvezet6 k6pviseli a tilrsas6got harmadik szem6lyekkel szemben, valamint
a bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok e16tt, e jogkrir6t az igyek meghatarozott
csoportjiira ndzve a trlrsas6g dolgoz6ira ifiruhdzhatja.

12

" Atarsasdgn6l h6romtagri feliigyelobizottsitg mrikodik.

-6I 2.

1.

A

feti)gyetdbizottsdg tagjai/

I. ndv:
lak6hely:
2. ndv:
lakLhelv:

Dr. Kiszely Pdl
2475 Kdpolndsny,|k, Bart1k Bdla u" 36.

Dr. Buzg6 J6zsef
8083 Csdlwdr. Vdrtes utca 3.

12.2. Afeli)gtelflbizottsdg Magyar Nemzeti

n,!v:
lak1hely:

Vag,tonkezelT Zrt. dltal delegdlt taga:3

Dr. Bdlizs Szabolcs
7400 Kaposvdr, Ndmeth

12.3. Afeliigtel1bizottsdg tagiainakmegbfzatdsa
12.2.

A

feliigyel6bizottsdg

Isndnfasor

12.

2018" augusztus 31. napjdig tart.a

tagjait a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint

vagyonnyi I atko zat-teteli kotelezett

s6

g terhe I i.

12.3" A feltigyelobizottsdg k6r6s6re a vezeto tiszts6gvisel6k 6s a tarsas6g vezeto
6ll6sri munkav6llal6i 15 napon beliil ir6sban kcitelesek felvil6gosit6st adni

a

t6rsasiigot 6rint6 brlrmely k6rd6sr61.

13.

A t6rsas6g kdnywizsgSl6ja:

c6gn6v:

EX ASSE K<inywizsg6l6, Ad6-6s P6nziigyi, Gazdasilgi
Tan6csad6 R6szv6nytrirsas6g

sz6khely:
MKVK nyilv. sz[n:

7027 Budapest, F6

l.7l.,Illl.

JT 000118

13.1. A kdnywizsg6l6 nev6ben szem6lyesen elj6r6 bejegyzett konywizsg6l6:

n6v:
lak6hely:
MKVK nyilv. szdm:

Fiedler Gtibor
2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.
000255

13.2. A krjnywizsgillo megbizathsa a 2009-es gazdasilgi 6\461 a 2013-as gazdashgi
evetlez6r6 tulajdonosi d<int6sig, de 1egk6s6bb2015. mrljus 31-ig sz6l.

14. A tarsasrlg

6s tagja kdzcitt szok6sos nagys6grendi

a szerz6d6s, melynek nett6 efilke az

6vi 100 ezer forintot nem haladja meg, 6s a v6silrolt
aj

2

and6k

c 6Ij ar a

keriil

Hat6lyos: 2014. 09. 0 l-t61.
Hat6lyos: 2014. 09. 01-t61.
" Hat6lyos: 2014. 09. 0 l-t61.

'

besze rz6sr e.

te

6k vagy szolgiitatfrs iizleti

-7

15. A megv6laszt6ssal, illetve

-

a kinevez6ssel kapcsolatos iigyek kivdtel6vel a tulajdonosi

jogok 6s kotelezetts6g gyakorl6ja a hat6skorebe tartozo ddnt6sek kapcsrin kdteles az
iigyvezeto 6s a felogyelobizotts6g v6lem6ny6t megismerni'

1

6. A tarsas6g elektronikus

el6rhet6s6ge (honlapja):

www.annamajor.hu
16.1. A tarsas6g sajrit honlapj6n teszi kozze azonkdzlem6nyeit, melyek klzzetetelere
Ptk. kdzvetleniil kotelezi.
16.2"

A

tarsas6g

a

sajSt honlapjan teszi kozzd

-

alapit6si enged6ly kiv6tel6vel

-

a

gazdastryitev6kenys6 ge folytat6 sithoz sziiks6ges hat6s6gi enged6lyeit.
16.3.

17.

Az

At6rs as1.gkozlrdekri adatai a saj6t honlapj6n keriilnek kozzltdteke,

a
alapit6 okiratban nem, vagy nem teljes r6szletess6 ggel szabillyozott k6rd6sekben

polg6ri T6rv6nykrtnyvr6l sz6l6 tcirv6ny (Ptk.), a kizfr6lagos 6llami tulajdonb6l ad6d6
saj6toss6gok kapcs6n pedig

a

nemzeti vagyonr6l sz6l6 tcjrv6rY,

M

611ami vagyonr6l

sz6l6 tdrv6ny (Vagyontv.), a k<iztulajdonban 6116 gazdasigi tSrsas6gok takardkosabb
mrikdd6s6r6l sz6l6 torv6ny 6s az illanhS:itart6sr61 s2616 t<irv6ny (Ant.) mindenkor
hat6lyos rendelkez6 sei az iranyad6ak.

Az

Alapit6 Okiratot elolvasils 6s 6rtelmez6s utdn mint az akaratiwal mindenben megegyezo

jognyilatkozatot

a jogszeni

felhatalmaz6s birtokriban

irta al6 a tulajdonosi jogok

kotelezetts6gek gyakorl6j a.

Budapest, 2014. augusztus

A Magyar Attam mint Tulajdonos nev6ben
j o gryako rlfsra m e gh atalmazott
Biintet6s-v6grehajtfs Orszigos Parancsnoksiga
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