AL.q}iltO OKIRAT
A Magyar

Magyar Allam k6pvisel6je

- a gazdasfugi

t6rsas6g;okr6l sz6l6 1988' 6vi

u' 16'l

-

tnint

a

VI. ttirvdny, valamint

a

K0:ztalsas6g lgazslgngyi Minisztdrium /1055 Budapest, Szalay

yagyon kezel6sdr6l ds hasznosit6s6r6l sz6l6
tart6san 6llam1 tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

LIII. t6rvdny, annak v6grehajt6s6ra l:iadott 12611992. NIIL 28.l Korm' r'endelet
kdpezi'1993'
alapj6n, az Annamajori C6lgazdas6gb6l - mely a Magyar Allant tulajdon6t
1992. 6vi

december 31-ilk6n
egyszern6lYes

korlftolt feleldssilgii tf rsasAgot
alaplt az al6bbiak szerint'

1.

A t6rsas6g c6gneve:
AnnanLajoriMezlgazdas6gi ds Kereskedr:lmi Korldtolt Felelbssdgri T6r'sas69
Roviditeu

2

cdgntiv:

amajori Kft.

A t6rsas6g szdkhelYe:
2477 Batacska,

2. 1.

Ann

ajor

l.

A t6rsas6g li6ktelepe:

6724 Szeged, CserzY MihdlY u. 11.

3.

A T6rsasdg tula.idonosa a Magyal Allam.

3.i.

Atulajdonosijogokatdskcjtelezefts6geketjogszabrily alapjfunaz|llamivagyon
feltigyelet€drt felei6s miniszter l3yakorolja a Mag,yar lrlemzeti Vagyonkezel6
Zdrtkdrden Milkdd6 R6szvdnyt6r:sas6g (1133 Budiapest, Pozsonyi
0

1

- 1 0-045784,

3.2, A tulajdonosi

tov6bbiakban

ft 56', Cg:

MNV Zrt') n[6n'

joggyakorl6 nevdben ds helyett,

kapcsol6d6 tags6gi jogokat az MNV

a

trflrsas6gi rdszeseddshez

Zrt, 6ltal kiarlott ldeghatalmazls alapi6n,

az MNV Zt-t-vel kotott, 52T.,41645 sz, megb{z6si szerz6ddsben foglalt
feltdtelekkel

ds

korldtozdsokkal

u

ggntrltds-vdgrehajt6s Orsz6gos

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

4.

A t6rsas6g fdtevdkenysdge (TEAOR' 08 :;zerint):
011

i'08

Gabonafele (kivdve rizs.t, hiivelyes ndvdn;y, olajos mag tetmesztdse

-2^

4.1.

(TEAOR
A c6gjegyzdkben felttintetni kiv6rrt tevdkenys6gek
01

',08 szerint):

termesztdse
3' 08 Ztilds6gf6le, clinnye, gyolcdr-, gum6s-n0v6ny

1

(p1. szudrtni-fii, sil6kukorica)
0119',08 Egy6b, nem €vei6 n6v6n'l telmesztdse

08 Ftiszer-, aroma-, narkotikus-, gy6 gyntlvdnlr tetmeszt6se

0 I 2 8'
0 14
0

1

1'08 Tejhasznri szarvasmalha tenydsztdse

46'08 Sert6stenYdsztds

0149'08 EgY6b 6llat tenYdsztdse
6 1'

08 Ndvdnytermesztdsi szolg 61tat6s

0

1

0

163'08 BetakaritSst k<ivet6 szolpl6ltat6s

0220'08 Fakitermelds

.1039'08Egydbgyiimdlcs-,zdldsrigfeldolgoz6s,tart6sit6s
09

1

1'08 Haszondllat'eledel gy6rtisa

1071'08 Keny6r, friss p6k6rri gy{rtdsa
1

6

1

0' 08 Fiir6sz6r:ri gY6rt6s

gydrt6sa
25gg' 08 M.n.s. egydb f6mfeldolgoz6si termdk
4321' 08 VillanYszerel6s
4322' 08 Y

iz-, gitz-, ftttds -, I 6gko:rdicion6l6 szelel

ds

4331'08 Vakolds
4333'08 Padl6-, falbulkolds
4334'08 Festds, tivegezds
439 1' 08 Tet6fedds, tetdszerkezet- 6pit€s

4399'08 Egy6b speci6lis szakdpit6s M'n's'
4621'OSGabona, dohdny, vet6mag,
4623'' OB

463

l'08

takalm

nagykereskedelme

Etoeflat nagykereskedelem
Z61dsdg, gyiimOlcs nag;rkereskedelem

463 3' 08 Tej term6k, tojds,

zsirad'ik

na

gykereskedelem

463 8' 08 Egy6b dlelmiszer nagyk:ereskedelme
47 t

1'0g Elelmiszer jeltegtl bolti vegyes kiskereskedelem

47 24' 08 Kenydr'-,
47 25'
4

pdk6ru',

ddes s 6 g k iskereskedele'm

08 Ital-kiskereskedelem

lit6sr
93 9' 0 8 M.n. s. e gy6b szfu azfolcli szem6lysz6l

55 1 0' 08

Szdllodai szolg6ltat6s

g6lta1;6s
5520' 08 Udul6si, egy6b atrnenel;i sz6llasheiy.szol

553

0'08 KemPingszolg6ltatds

-J-

5590'08 Egy6b szdlldshely-szolg6ltatds
56 I 0' 08

6ttermi, mozg6

vend6gl6t:as

5629'08 Egy6b vend6gl6t6s 6820'08 Saj6t tulajdontt, bdrelt ingatlan
b6r'bead6sa, iizemeltetdse
7

820' 08 Munkaer6 kdlcsOnzds

5. .,\ tdrsasdg I994.janu6r l-tdl hatfuozatlan id6re alakul. Az namajoli Cllgazdasiry
iiltal6nos jogut6dja, A t6rsas6g tovdbbra is kdteles elldtni mindazokat az elit9ltek
lbglalkoztatdsdb6l ad6d6

feladato

, ame,lyek

a

jogel6d v6lalat,rt is terheltdk.

:t.1, A tdrsas6g iizleti 6ve a napt6ri d,wel azonos. Az els6 iizleti 6v az alapit6s
napjdval kezd6dik ds 1994, dv december 31. napj6ig, tart.

6. r\ t6rsas6g tdrzst6kdje:

6.1.

A t6rsas4g tcirzst6kdje 277,070,00(t,-Ft,
azazKettlszfizhetvenh6tmilli6-hetvenezerforint,
amely 10,580.000,- Ft,
azaz Tlzmilli6-tjtszdznyolcv anezet'

forint kfiszperubol'

6s266"490,000,- Ft,
azazKettbszdiltatvatthatmilli6-ndSgyszdzkllencvene2lerforint
6r16kri nem p6nzbeli betdtb6l 6ll.

A

t6rsas6g tdrzsbetdtje

a

jerlen alapit6 okirat meildkletdt

vagyonmdrlegben kimutatott

ds

ugyancsak

vagyonlelt6rban rdsz\etezett p6nzeszk6z0kbdl

a

k6pez6

melldkletdt k€pezo

rls egydb nem p6nzbeli

eszkdz<ikb6l 6ll.

(i,2. Az alapit6 a tcjrzst6k6l
rendelkez6s6re bocs6d
7.

A

Qegyzetl t6kdt) az alapit6ssal egyidejiileg a t6r'sas6g

a.

t6rsasiig fogvatartottak kdtelez6 foglalkoztathsfua l6trehc,zott gazd6lkod6 szelezet,

egyben bUntetds-vdgrehajt6si szerv.

E

nrin6sdg6ben feltilgyeleti szerve

a

Biintetds-

\/6grehajt6s Orszdgos Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Irnle u, 8.).

8. l\

Ptk. :]:109. $ (2) 6s (3) bekezddsdben foglaltakon tril a t6rsasdg legf6bb szerv6nek

hat6skcirdbe tartozik az alfibbi kdlddsekben va16 ddntds mep;hozatala:

B.1.

,A.

t6rsas6g tulajdondt k6pez6 term(rftjldek elidegenit6se, oserdje.

11.2. ,A t6rsasdg tulajdon6t kdpez6 terrnd{ijldek mtiveldrsi 6g6nak megv|Ltoztattsa,
mfs c6li hasznositfsa, megterheldrse.

-4-

g,3.

Stratdgiai ddntdsek meghozatala, l<Uliinds tekintettel a tr:t'mel6s szerkezet6nek
megvSltoilat6s6ra,izletdgakmegsziintetdsdre.

8.4.

,A 25 milli6 forint

-

nyilv6ntarl6s szerinti, egyedi

t6rgyi eszk6z, €s val amennyi

8,5.

A

i

- nelt6 6rtdket

meghalad6

ngat l'an drtdke sitds e'

tdrsas6g t6rgy6vet mege\6z6 6vj nett6 dlbevdteldnek??Ys'fitvagy a t6rsas6g

t6rzst6k6jdnek ll3-6tmeghalad6 drtdk0

-

dsszevontan s:zdmltott hitsl6llomdny

feletti - hitelszerz6clds megkotdse.

8.6.

A t6rsas6g

sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6ny 23, $'a szerinti eszkdzcjk

- a sz6mvitelr6l,

(tovdbbiakban: vagyon) telh€re adott
v6llal6sa, ha a t6rzstSke

-

dsszevontan sz:6mitott kOtelezettsdg-

I/3-it I'agy 50 milti6 fcrintot meglialad6

dsszegii,

illetve ingatlan terhdre adott k6tek;zetts6g-vdllalfs esetdn Osszeghat6rra tekintet
n6lkril.
Lt.7.

Mindennemi kdzizillog alaPit6sa.

8.8.

A

5 dvet rneghalad6, htrtdrozott id6tartarnra 1<otend6, vagy - sajit
tev6kenysdg keret6ben el66llitctt terrndk vagy szolg6ltat6s €rtdkesftdse
t6rsas6g

kiv6teldvel

-

nett6 100 mi11i6 firlintot meghalad,S drtdkii szerz6ddseinek

kiildndsen v6llalloz6s

i,

-

megbiz[si, kooperfci6s, 6pltdsi, bdrmunka, bdrleti,

egytittmtikdddsi megk6tdse, idedrtve az el6szerz6d6st 6s

a

ket'et-

meg6llapod6st is.
gazdas6gi tdrsas6gok rdszdre v6gleges Pfinzdtadds

8.9.

A biintet6s-vdgrehajt6si

8.10.

A t6rsas6g dves bdrtdmegdnek meghatdtozflsa.

8.1 1,

A t6rsas6g iizleti terveinek j6v6ha13ydsa,

8.12.

A t6rsas6g 61tal kidolg ozoTt S:zSmviteli Politika ds Szerve eti Miikdd6si
szabillyzat, a feliigyel6bizotts69 rigyrendj6nek jr5v6hagi6sa, tov6bbd
Javadalmazdsi Szabillyzat jlvShagyisa, melyet

az 'orr'61 s{616 ddntdst6l

sz6mitott harminc napon beltil a crlgiratok kdz6let6tbe koll hel
E.

13.

Gazd6lkod6 szerv ezet alapit6sa v agy megszilntetdse, gazdflIko d szervezetben

r6szesed6s megszerzdse
s

13.14,

vag,y Sttuhflzhsa

irdnyu16

vag:t

zind6 kny i latkozat tdtel e.

A

ga,

tdrsasfg m6s gazdasagi szewerzettel val6 korz,rrciumi

vagy

e

ir6nyul6 sz6nddknyilatkozal tdtele.

8/A. K6t, egym6st kovet6 sz6mviteli tdrv€ny szelinti besz6mo16 ellbgad6sa
a tulajclonosi

8/8.

jogok

A kozfeladat

€s kotelezettsdgek

kd

gyakorl6ja osztaidkel6l:g fiz;etdsd

ell6t6sa miatt keletkezett vesztssdgek kezr:16s6::e, tn

t6rsas6g legf6bb szel've p6tbefrzetdst rendelhet el,

A p6tbeftzetds

drssZe$e

i id6szakban
hat|tozhal.
a

em haladltatja

-5pdtbefizetdst egy iizleti 6

legfeljebb

k
egyszer lehet elrendelni. A p6tbefizetdst egy dssze gben, az eh'endel6s6t

kilencven

meg a torzst6ke (egyzett t6ke) 70%-6t,

A

napor beliil, banki 6tutal6ssal kell teljesitt;ni,
'rdszletben

A

t6rsas6g a p6tbeft

6s6t krivet6, a

k$teles visszafizetni, Az egyes rd,szletek a p6tbefi;zet6s el

p6t befi zetds iisszegfnek feldndl nagyobb mertdkri

t k6t egyenki

pozitiv eredrndr:myel

16

kdt 6vben

tott kilencven

gho z'atal6t6l
ese,J6kesek, a m6r.le get elfo gad6 tulaj donosi hatifl ozat me

A p6tbefizetds a tdrzst6k6t (egyzett t6kdt) nem ndveli 6s a v szafizetdslg

napon belill.

a

lekiSt0tt tartal€kban kertil elszfmol6sra.

g. ,a t6rsas6g legf6bb

szelve r6sz6re a hat6skdr6be tarlo::6 ti6lyek

igyv ezet6 kdtelezettsd ge.

10..A t6rsas6g iigyeinek ir6nyit6s6r6l jogszabdly, alapit6 okirat
.hat6rozatok ds ddntdsek keretei kdztjtt azigyvezetd gondoskodik.
10,1, A tdrsasdg

iigr

6s

tdie:I

ndv: Laczkd L6rdnt
adduzonosff6 i

el

:

83

94 3 3 4 4 66

lakcim: 2475 Kltpolndsnyih llasvdt.i u' 29/2'
szi)letdsi helv 6s id6: Sziksz6, 197"1' decembet

I9'

anyja sztlletdsi neve: Kozdk luldriu

10.2. Az tlgtvezetf megbtzatdsa 2015. iarudr 01-t6l 2018' dece

31. napjdig

tart.2

10.3.

Az

igyvezet6t

a

vonatkoz6 jcgszab6lyok szerjint vagyorul ilatkozat-tdteli

kdtelezettsdg telheli.

I

l.A

t6ras6g kdpviseleter.e (a cegiegyzdsre) rr t6rsas6g tlgyvezetljejogosul

11.1.

A

c'gSegyzesre

jogosult

szem611' cdgjegyz6si jog'a

dnlill6' A

tdrtdnik, hogy az tigyvezet6 az e\6irt, el6nyomtatott vagy n

egyz1s ugy

tt c6gn6v al6

az al6ft 6si cimpdlddny (al6ir'6s-rn inta) szerint nev6t 0n6ll6 an al

1,1.2. Azigyvezet6 kdpviseli

a

a t6rsas6g;ot harmadik szenidlyekkel

bir6s6gok ds m6s hat6sdgok el6tt,

e jogklrlI

csopord6ra n6zve a t6rsasdg dolgoz6ira iltruhilzhatja'

I

I

2.

A

t6rs as6gn6l hArorntagir feltlgyel6bizotts 69 miik6

Hatdlyos: 2015.

t Hat6lyos: 2015,

0

l.

01-t61,

01. 01-tdl,

dik'

az'

n, valaminl

meghat6rozott

-6*
12,1. A felilgYel6bizottsig tagjai:

l.

ndv:

Dr. KiszelY

lak6hely:

2475Kdpoltt6snydk, Bart6k B6la u' 36'

ndv:

Dr. Buzg6 J,5zsef

lak6helY:

8083 Cs6kvilr, Vdrtes utca 3'

2,

)?61

12.2. A feliigyel6bizotts6g Magyar Nenrzeti Vagyonkeze:16
Dr. B6lizs Szabolcs
ndv:

Zr1;"'

eg6lttagsa:

67ta|

12'
7400 Kaposv6r, Ndmeth Jstvirn fasor
2018' augus:ztus 31'
A feiiigyeldbizotts6g tagjainak m<:gb{zatfsa

lak6hely:

1^ a

LZ).

lz,z.

felugyel6bizoltsdg tagjait a vonatkoz6 iogsza
i g telheli'
v a g y onny il atkozat-tlteJ' i kcit elezetts

A

jdig tart.

yok

szerint

r

|2.3,Afeliigyel6bizotts6gkdr6s6reayezet|tisztsdgv.isel6k6sa

6ll6srimunkavfllal6i15naponbrliilir6sbankotelesekfelvi

vezet6

ositfst adni

a

tfrsas6got 6rint6 b6rmely k6rd6sr6l'

1a

t6rsasdg kbnYvvizsg6l6j a:

h

i,

EX ASSE KonYwizsg6l6, r\do'6s Pdnz

cdgn6v:

Gazdas6gi

Tan6csad6 R6szv6nYt6r'sas6E5

szdkhely;

1027 BudaPest, F6

MKVK nYilv. sz6m:

JT 0001 18

1

3 .1

,

u.71',II/l'

bejegyzett kon
A k0nyvvizsg6l6 nevdben szemdlyesen elj6r6
ndv:

Fiedler G6bor

lak6hely:

2500 Esztt:rgom, GYurgYalag u' 3'

M

K nyilv. sz6m: 000255

gazdasdgldvtbl
13.2. A kcinyvvizsgill6 megbizatdsa a 2009-es

a

2015' m6jus 31-ig
6vetlez6r6 tulajdonosi cldntdsig, dr; legkds6bb

14.

A

t6rsas6g 6s tagja kcizdtt szokdsos nagys6grendu

a

szetzi>dds' mel

termdk
tlvi 100 ezer forintot nemhaladja meg, 6s a v6s6Lolt
aj

i5.

vagy

6nd6k cdlj 6ra kertil beszerzdsre'

A

itg5yek ki
megv6laszt6ssal, illefve a kinevez6ssel kapcsolatos
gyakorl6ja a hatdsk6rdbe 1artoz6 ddntdsek

.jogok 6s kdtelezetts6g
megismerni'
iigyvezet6 ds a feltlgyel6bizotts6g vdlem(rnydt

I

3-as

l.
nett6 6r't6ke az
lg6ltat6s uzleti

-'t

-

16. A tlhsasdg elektronikus el€rhet6s6ge (lionlapia):
lwwvanLnamajor,hu
16,1,

A t{rsasAg saj6t honlapj{n teszi k6zz4 azon k6zlem6nyeit,

naelyek

Ptk. kozvetlentil k0telezi.
1,6:2.

A

t6rsas6g

a saj6t honlapj4n

Ieszi l<6226

-

v6teldvel

alapltasi engecl€ly

-

a

gazrdas6gi tevdkenysdge folyat6s6hoz sziikstiges hat6s6gi engedelyeit'

k6zz€t€'tehe.
16.3. At6rsas6g kdzdrdekti adatai a saj6t honlapj6n keriilnek

ben a
17. Az alaplt6 okiratban nem, vagy neur teljes rdszletessdggel szab{lyozott
donb6l ad6d6
polgari T6rv6nyk6nyvr6l s2616 torvdny (Ptk.), a kizSt6lagos 6llami t
saj6toss6gok kapcsdn pedig

a nemzeti vagyonr'61 sz6l6 tcjlvdny, az

6l

szril6 ttirvdny ffagyontv.), a kdztulajdonban 6116 gazdasSgi t6rsas6g
(
mlikdddsdr6l s2616 tcirvdny 6s az Sllamlr6ztart6sr6l s2616 torvdny

i

vagyonr6l

takar6kosabb

t.)

mindenkor

hat6lyo s rendelkez6s el az irhny ad6ak.

m
Az Alapit6 Okiratot elolvasas ds drtelmezds rfiirn mint az akaratiival
jognyilatkozatot a jogszerti felhatalmazAs birtok6ban itta al6 a tulajd
kdtelezettsdgek gYakorl6j a.

Brrdapest,2014. december

",/

"

A Magyar Attam mint Tulajdonos nev(rben
joggyatrorlfsra nteghatalmazott
Bilntet6s-v6grehajtfs Orrlzdgos PRrancsnoks6ga

megegyez6

jogok

6s

