ALAPITO OKIRAT

A Magyar KdAarsas6 g

u. 16/- mint

a

VI. tdrv6ny, valamint

a

Igazshgrtgyi Miniszt6rium 11055 Budapest, Szalay

Magyar Attam k6pviseldje

-

a

gazdasitgi t6rsas5gokr6l sz6l6 1988. 6vi

tart6san rillami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i vagyon kezel6s6rol 6s hasznosftris6r6l sz6l6

1992. 6vi LIII. t<lrv6ny, annak vdgrehajt6s6ra kiadott 12611992.
alapjdn,

/V[I.

28.1

Korm. rendelet

az Annamajori C6lgazdasdgb6l - mely a Magyar A[am tulajdonrit kepezi

-

lgg3.

december 31-ik6n
egyszem6lyes

korlitolt

felel6ss 6gii

trirsasigot

alapit az alihbiak szerint.

1.

A tarsasSg c6gneve:
Annamaj or i Mez6 gazdas6gi 6s Kereskedelmi Korl6to

lt

Feiel6

ss6

gti Tarsas6g

Roviditett c6gn6v: Annamajori Kft.

2.

A trirsas6g sz6khelye:
247 1 Baracska, Annamajor 1.

1

A Tarsas6g tulajdonosa

3.1.

a

Magyar Allam.

A tulajdonosi jogokat

6s kcitelezetts6geket jogszabilly alapjfun az

lllani vagyon

feltigyelet66rt felel6s miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6

Zirtkoruen Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6g (1133 Budapest, Pozsonyi rit 56., Cg:
0I-10-045784, tov6bbiakban MNV zrt.) ifijan.

3.2. A tulajdonosi

joggyakorl6 nev6ben 6s helyett,

a

t6rsas6gi r6szesed6shez

kapcsol6d6 tagsdgi jogokat az MNV ZrL 6ltal kiadott Meghatalmazils alapjdn,

az MNV Zrt-vel kdtdtt, SZTl39l59. sz. megbiz6si szerz6d6sben foglalt
felt6telekkel 6s korl6toz6sokkal
a Bi.intet6s-v6grehajt6s Orsz6gos
Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) gyakorolja.

4" A trirsas6g fbtev6kenys6ge [EAOR'08

szerint):

011 1'08 Gabonafele (kiv6ve rizs), hiivelyes ndv6ny, olajos mag termeszt6se

4.1.

A

cegSegyz6kben felttintetni kivant tev6kenys6gek

0 1 1 3'

(TEAOR'08 szerint):

08 Zcilds6gfele, dinnye, gyrik6r-, gum6s-ndv6ny termeszt6se

0119'08 Egy6b, nem 6vel6 ndvdny termeszt6se (pl. szuddni-fii, sil6kukorica)

a

-z0

1

28' 0 8 Ftiszer-, aroma-, narkotikus-, gy6gynciv6ny termeszt6se

0 1 4 1'

08 Tejhasznri szarvasmarha teny6szt6se

0146'08 Sert6steny6szt6s
0149'08 Egy6b 6llat teny6szt6se
08 Ndvdnytermeszt6si szolgilltatits

0

1

6 1'

0

1

63' 08 Betakarit6st

kdvet6 szolgilltatds

0220'08 Fakitermelds
Egy6b gyiimdlc s., z6lds6gfeld olgoz6s, tart6sitSs

1

03 9' 0 8

1

091'08 Haszoniillat-eledel gy6rt6sa

1071'08 Keny6r, friss p6k6ru gyhrthsa
1

6

1

0' 08

Futesz{ru gyfirtfls

2229'08 Egy6b mtianyag term6k gyirtdsa
2599'08 M.n.s. egy6b f6mfeldolgoz6si term6k gy6rt6sa

432I' 08 Villanyszerel6s
4322' 08 Y

iz-, gfn-, fiit6 s-,

16

gkondicion6l6 szerelds

4331'08 Vakol6s
4333'?08 Padl6-, falburkol6s
433 4' 08 Fest6s, iivegez6s
43 9 I'

08 Tet6fed6s, tet6 szerkezet- 6pit6s

4399'08 Egy6b speciSlis szak6pit6s M.n.s.
4621' 08 Gabona, dohrlny, vet6mag, takarm6ny nagykereskedelme
4 623' 0 8

F,tl altat nagykere skedelem

463 1' 08 Z6ldseg, gyiimdlcs nagykereskedelem
4633' 08 Tej term6k, toj 6s, zsirad6k nagykereskedelem
463

8'08 Egy6b 6lelmiszer nagykereskedelme

47 I

I' 08 Elelmiszer j ellegii bolti vegyes kiskereskedelem

47 24' 08
47 25'
49

3

9'

55 I 0'

Keny6r-, p6karu-, 6dess6g kiskereskedelem

08 Ital-kiskereskedelem
0

8 M.

n. s.

e

gy6b

szar

azfoldi szemely szdllitds

08 Sz6llodai szolg6ltat6s

5520' 08 Udtil6si, egy6b 6tmeneti szrill6shely -szolgSltatds
5530' 08 KempingszolgSltatds

5590'08 Egydb sz6ll6shely-szolg6ltat6s
56

1

0'08 Ettermi, mozg6 vend6gl6t6s

-J-

5629'08 Egy6b vend6gl6t6s 6820'08 Saj6t tulajdonri, b6relt ingatlan
b6rbead6sa, i.izemeltet6se
7

820' 08 Munkaer6 kcilcsonzds

5. A tarsas6g

1994. janufn 1+ol hat6ro zatlanid6re.alakul. Az Annam

6ltal6nos jogut6dja.

A

t6rsas6g tov6bbra

ajoi

Cllgazdasrig

is kdteles ellStni mindazokat az eliteltek

foglalkoztat6s6b6l ad6d6 feladatokat, amelyek

a

jogel6d v6llalatot is terheltdk.

5.1. A t6rsas6g izleti dve a naptari 6wel ilzonos. Az elsS tizleti 6v az alapitds
napjdval kezd6dik es 1994.6v december 31. napjdigtafi.

6.

A tdrsas6g tcirzstSk6je:

6.1"

A tarsasdg tdrzst6k6je 277.070.000,-Ft,
azazKettlszlzhehrenh6tmilli6-hetvenezerforint.
amely 10.580.000,- Ft,

azazTizmilli6-ltsz{ntyolcvanezerforintkdszpenzbll
6s266.490.000,- Ft,

azazKett6szizhatva;nhatmilli6-n6gyszivkilencvenezerforint
6rt6kii nem p6nzbeii bet6tb6l 6ll.

A

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

tarsas6g tdrzsbet6tje

vagyonm6rlegben

vagyonlelt6rban rdszletezett pdnzeszkdzdkb6l

6s egy6b nem penzbeli

eszk<izdkb6l 6ll.

6.2" Az alapit6 a tdrzst6k6t Qegyzett t6k60 az alapitfssal

egyidejiileg a t6rsas6g

rendelkez6sdre bocs6tj a.
7.

A

t6rsasilg fogvatartottak kcitelez6 foglalkortaftrsilra l6trehozott gazd6lkod6 szewezet;

egyben btintet6s-v6grehajt6si szerv.

E min6s6g6ben feltigyeleti szerye a

Btintetds-

v6grehajt6s Orsziigos itarancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8.

A Gt. l4l. $ (2) bekezd6s6ben foglaltakon tril a trirsas6g legf6bb szerv6nek
hat6skor6be tartozik az alSbbi k6rd6sekben va16 ddnt6s meshozatala:

8.1. A trlrsas6g tulajdon6t k6pez6 term6ftildek elidegenit6se, cser6je.
8.2. A t6rsasdg tulajdon6t kepezo term6fbldek miivel6si 6g6nak megvirlto*atdsa,
m6s c6hi hasznosit5sa, megterhel6se.

-48.3.

Strat6giai ddnt6sek meghozatala, kiildnds tekintettel a termelds szerkezet6nek

megvilltortatdsina,ijzletdgakmegsziintet6sdre.

8.4. A 25 milli6 forint - nyilvrlntart6s

szerinti, egyedi - nett6 6rt6ket meghalad6

targyi eszkdz, 6s valamennyi ingatlan 6rt6kesitdse.

8.5"

A

t6rsas6g tSrgylvet megellzo 6vi nett6 arbev6tel6nek20%-et vagy a tarsasdg

tdrzst6kdj6nek 1/3-6t meghalad6 6rt6kii

- osszevontan sz6mftott hitel6llom6ny

feletti - hitelszerz6d6s megk<it6se.

8.6.

A tarsas6g

-

a szftmvitelr6l sz6l6 2000.6vi C. tdrvdny 23. $-a szerinti eszkcizok

(tov6bbiakban: vagyon) terh6re adott

-

osszevontan szftmitott kotelezetts6g-

vallal6sa, ha a torzstlke ll3-ht vagy 50 milli6 forintot meghalad6 dsszegii,

illetve ingatlan terh6re adott kdtelezettsdg-vfillalSs eset6n dsszeghat6rra tekintet
n6lktil.

8.7. Mindennemri kezizSlog alapithsa.
8.8. A tiirsasilg 5 6vet meghalad6 id6tartamra kdtend6, vagy -

saj6t tev6kenys6g

keret6ben el66llftott term6k vagy szolgilltatSs 6rt6kesit6se kiv6tel6vel
100

milli6 forintot meghalad6 6rt6kri szerzodlseinek

-

-

nett6

kiilontisen v6llalkoz6si,

megbizhsi, kooper6ci6s, 6pit6si, b6rmunka, b6rleti, egyiittmiikcid6si
megkot6se, ide6rfve az el6szerz6d6st 6s a keret-meg6llapod6st is.

8.9.

A biintet6s-v6grehajtdsi gazdas6gi tilrsas6gok rdszdre v6gleges penzifiadils.

8.10. A tarsas6g 6ves b6rtomeg6nek
8.1

1

.

meghatixozhsa.

A tarsas6g tizleti terveinek j6vdhagySsa.

8.12. A

tarsas6g 6ltal kidolgozott Szrimviteli Politika 6s Szervezeti Mrikdd6si

Szabilyzat,

a

feltigyel6bizotts6g iigyrendj6nek j6v6hagy6sa, tov6bb5

Iavadalmazilsi Szabillyzat j6virttagyhsa, melyet

az errSl sz6l6 ddnt6st6l

sz6mitott harminc napon beliil a c6giratok kdz6let6tbe kell helyemi.

8.13.

Gazd6lkod6 szewezet alapitisa vagy megsziintetdse, gazd6lkod6 szewezetben

r6szesed6s megszerulse

vagy

Strvhdzdsa

vagy ezekre ir6nyul6

sz6nddknyilatkozatt6tele.

8.14. A

tarsas6g mfls gazdas6gi szervezettel val6 konzorciumi tags6ga, vagy effe

ir6nyul 6 szand6knyi latko zat t6te le.

8/A. K6t,

egym6st kdvet6 sz5mviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6sa k<izotti idSszakban

a tulajdonosi

8lB.

jogok

A kozfeladat

6s k<jtelezetts6gek

gyakorl6ja osztal6kel6leg fizet6s616lhatirozhat.

ell5t6sa miatt keletkezett vesrtes6gek kezel6s6re, megsziintet6sdre

tarsas6g legfSbb szerve p6tbefizet6st rendelhet el.

meg a tcirzst6ke Qegyzett toke) 70%-61.

A

a

A p6tbefizet6s dsszege nem haladhatja

p6tbefizetest egy iizleti 6vben legfeljebb

-5egyszer lehet elrendelni.

A p6tbefizet6st egy osszegben, az elrendel6s6t kcivet6 kilencven

napon beltil, banki 6tutal6ssal kell teljesfteni.
r6szletben koteles visszafizetni.

Az

A

tarsas6g

a potbefizet6st k6t

egyenl6

egyes r6szletek a p6tbefizet6s elrendel6s6t kcjvet6, a

p6tbefizetes risszegdnek fel6n6l nagyobb m6rt6lai pozitiv eredmdnnyel zirul6 k6t 6vben
esed6kesek, a m6rleget elfogad6 tulajdonosi hatfuozatmeghozatal6t6l szdmltott kilencven

napon beliil. A p6tbefizet6s a torzst6k6t fiegyzettt6k6D nem nciveli 6s a visszafizetesig a
lekcitdtt tartal6kban keriil elsz6moliisra.

g. A

tarsas6g legfobb szerve rlszdre

a

hat6skdr6b:e tartoz6 tigyek el6terjeszt6se az

igyv ezeto kdtelezetts6 ge.
10.

A

tilrsas6g tigyeinek irSnyitas6r6l jogszabilly, alapit6 okirat 6s ezeken alapul6

hatinozatok 6s drint6sek keretei koz<itt azigyvezet6 gondoskodik.

10.1. A tarsasSg tigyvezet6je:
n6v: Hirjrik Andr6s P6ter
ad6azonosit6

jel:

83906038 10

lakcim: 2476P|rrr6nd, F6 u. 118/A.
sziilet6si hely 6s id6: Budapest,1973. december 11.
arryja sziilet6si neve: G6l

Margit

10.2. Azigyvezet6 megbizathsa2}l4.

december 31. napj6ig tart.

10.3. Az igyvezetot a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint vagyonnyilatkozat-t6teli
k<itelezetts6g terheli.

I

l.A

taras6g k6pviselet6re (a c6gjegyz6sre) a tarsas69igyvezet6jejogosult.

11.1" A c6gjegyz6sre jogosult szem6ly c6gegyz6si joga <in6li6. A c6gjegyz6s ttgy
tortdnik, hogy az igyvezeto az el6irt, el6nyomtatott vagy nyomott cdgn6v

a16

az alSirflsi cimp6ld6ny (al6ir6s-minta) szerint nev6t dn6ll6an alfifuja.

I1"2.

Azigyvezet6 kdpviseli a tarsasdgot harmadik szem6lyekkel szemben, valamint

a

bir6s6gok 6s miis hat6s6gok e16tt, e jogk<ir6t az iigyek meghatirozott

csoportjilra n64ve a tiirsas6g dolgoz6ira 6tnth6zhatja.

12.

A tarsas6gn6l hiiromtagri fehigyel6bizottsfry mrikddik.

12.1. A feliigyel 6bizottsig

n6v:
lak6hely:
2. n6v:
lak6hely:
1.

tagSai:

Dr. Kiszely P6l
2475 Kdpoln6sny6k, Bart6k B6la u. 36.

Dr. Buzg6 J6zsef
8083 Csakvar, Vertes utca 3.

-612.2. Afeltigtetribizottsdg Magtar Nemzeti

ndv:
lakdhely:

VagyonkezetS Zrt. dttat detegdlt tagiql."

Dr. Bdlizs Szabolcs
7400 Kaposvdr, Ndmeth

Isndnfasor

12.3. A feltigyel6bizottsitgtagjainak megbizatfsa2014,.

12.4.

A

feli.igyel6bizotts6g

12.

augusztus 31. napj6ig tart.

tagjait a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint

vagyonnyil atkozat-teteli k<itelezetts6g terheli.

12.5. A feltigyel6bizotts6g k6r6s6re a vezeto tisztsdgvisel6k 6s a t6rsas6g vezet6
61l6sri

munkav6llal6i 15 napon beliil ir6sban kdtelesek felvikigosit6st adni

a

tilrsas6got 6rint6 b6rmety k6rd6sr6l.

13.

A tilrsasiig konywizsgSl6ja:

c6gn6v:

EX ASSE Kdnywizsg616, Ad6-6s P6nztigyi, Gazdasigi
Tandc sad6 R6 szv6nytarsas6g

sz6khely:
MKVKnyilv. szdm
13.2. A krinywizsg6l6

1027 Budapest, F6

u.7I.,lI/I.

JT 000118
nev6ben szem6lyesen elj6r6 bejegyzett kdnywizsg6l6:

n6v:
lak6hely:

Fiedler G6bor

MKVK nyilv" szftm:

000255

2500Esnergom, Gyurgyalag u. 3.

13.3" A kOnywizsgillo megbizatdsa a 2009-es gazdas6gi 6vt6l a 2013-as gazdasSgi
evetlezftr6 tulajdonosi ddntdsig, de legk6s6bb2014. m6jus 31-ig s261.

14. A tarsas6g

6s tagja k<izritt szokrisos nagys6grendi

a

szerzod6s, melynek nett6 lrteke az

6vi 100 ezer forintot nem haladja meg, 6s a v5sarolt term6k vagy szolgfltatds iizleti
aj

6nddk

c

lljaru keriil

15. A megv6iaszt6ssal,

besze rz6sr e.

illetve a kinevezdssel kapcsolatos iigyek kiv6tel6vel a tulajdonosi

jogok 6s krjtelezetts6g gyakorl6ja a hat6skdrebe tartoz6 dcint6sek kapcs6n ktlteles

az

iigyvezet6 6s a feliigyel6bizotts6g v6lem6ny6t megismerni.

16. A tarsas6g elektronikus el6rhet6s6ge (honlapja):
www.annamajor.hu
16.1.

A

tarsasSg saj6t honlapjSnteszikdzze azonkozlem6nyeit, melyek kdzzetetelerc a

Gt. kcizvetleniil kotelezi.

t

Hat6lvos: 2013. december

01-161.

-7
16.2.

A

tarsas6g

-

a sajht honlapjan teszi kdzze -

alapit6si engeddly kiv6tel6vel

-

a

gazdasilgi tev6kenys6ge folytatrl silroz sztiks6ges hat6s6gi enged6lyeit.
1

6.3. A t6rsasiig kdz6rdekti adatai a sajht honlapjSn keriilnek kozzftdteke.

17. Az alapit6 okiratban nem, vagy nem teljes r6szletess6ggsl szab6lyozott k6rddsekben a
gazdasfugi tarsasiigokr6l s2616

torvdny (Gt,), a trlrsas6gnak 6s tagjrinak az ott nem

szabSlyozott vagyoni 6s szemdlyi viszonyaira a Polgrlri Tdrvdnykdnyvr6l s2616 t<irv6ny

(Ptk.), a ktzdr6lagos 6llami tulajdonb6l ad6d6 saj6tossiigok kapcsdn pedig

vagyonr6l s2616 tdrv6ny,

az 6llami vagyonr6l

a

nemzeti

sz6l6 tdrv6ny (Vagyontv.),

a

kdaulajdonban 6116 gazdasilgi tarsas6gok takar6kosabb mtikdd6s6r6l sz6l6 tdrv6ny 6s az
6llanh6rtafi6sr6l sz6l6 tdrv6ny (Aht.) mindenkor hat6lyos rendelkez6sei aziranyad6ak.

Az

Alapit6 Okiratot elolvasSs 6s 6rtelmez6s utiin mint az akarutdval mindenben megegyez6

jognyilatkozatot

a jogszeni

felhatalmazds birtokrlban

irta aIf a tulajdonosi jogok

kotelezetts6gek gyakorl6j a.

Budapest, zll3.november

"'/'y,'

A Magyar Ailam mint Tulajdonos nev6ben
j o ggyako rl6s ra m e gh atalmazott
Biintet6s-v6grehajtfs Orszi{gos Parancsnoksiga
k6pviselet6ben

Cs6ti Andris bv.
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