ALAPiT6 OKIRAT

A Magyar Kcizt6rsas6g Igazsilgltgyi Miniszt6rium ll055
Magyar Ailam kdpviseloje

-

Budapest, Szalay u. 16.l

mint

a

a gazdasilgi t6rsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. t<irv-6n1r;valamint

b

-

tart6san 6llami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i vagyon kezel6s6rol 6s hasznosititsir6l sz6lo

1992. 6vi LIIL torv6ny, annak v6grehajt6s6ra kiadott 12611992. /VIII, 28./ Korm. rendelet
alapj6n, az Annamajori C6lgazdas6gb6l

- mely a Magyar Allam tulajdonrlt klpezi

-

lgg3.

$ecember 31-en
egyszem6lyes

korL[tolt felel6ss6gii tr{rsas{got

alapit az alilbbiak szerint.

1.

A t6rsasiig c6gneve:
Annamaj or i Mezo gazdas6gi 6 s Kere skedelmi Korl6to

Rcividitett c6gn6v: Annamajori Kft

lt Fele lo s s6 gti Trlrsas6g

.

2. A t6rsas6g sz6khelye:

2471Baracska, Annamaior utca 40.

2.1. AtSrsas6g fi6ktelepe:
6724 Szeged, Cserzy Mih6ly u. 11.
a

J.

A Tarsasrig tulajdonosa

a

Magyar Allam.

3.I.A Magyar zitlam tulajdonos (tag) esetdn a.z egyes dttumi tulajdonban dll6
gazdasdgi tdrsasdgok felett az dllamot megilletf tulajdonosi jogok is
kijelhldsirfl suil6 1/2018.
(VI. 25.) NVTNM rendelet a tovdbbiakban: NVTNM rendelet) alapjdn
tulajdon'osi joggtakorlf jogi szemdly a Bilntetds-vdgrehajtds Orszdgos
Purancsnoksdga (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a tovdbbiakban:
BVOD.t
kiitelezettsdgek iisszessigit gyakorld szemdlyek

3.2.

Az NVTNM rendelet alapjdn a tdrsusrigi riszeseddshez kapcsolhdd tagsdgi
jogokat a BVOP gyakorolja.'

3.3.

A Bv. Holding elismert vdllalatcsoport ldtrehozdsdrdl, az urslkodd

tag
irdnyltdsi, diintisi ds ellenflrzdsi jogairdl is urslmi szerzfidis megkdtdsirfll
sz6l6 hatdrozuta (a tovdbbiakbqn: vdllalatcsoporti hatdrozat), illetve a
Tdrsasdg - mint Ellenfrzdtt Tdrsasdg - is a Bv. Holding Korldtolt

' 2018. szeptember 0l-t61.

'

2018. szeptember 0l-t61.

Felelffssigil Tdrsasdg (szikhely:
atca 75-79., Cg:
01 09 200937, tovdbbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkodd Tag kdziitt ldtrejdtt hatdlyos uralmi szerzfdis alapjdn, a Tdrsasdg legffbb
szerve tekintetdben a BVOP uz elismert vdllalatcsoport uralkodd tagia
riszdre a jogszabdlyokban, valamint jelen Alapit6 ,Okiratban
meghatdrozott tulajdonosi jogok 6s kiitelezettsigek gyakoritfifit'a 8.t.-t.tg,
pontokban fogluh kivdtelekkel dtengedi.3

4.

A tilrsasrig fotev6kenysdge [EAOR'O8 szerint):
0111'08 Gabonafele (kiv6ve rizs), hrivelyes nov6ny, olajos mag termeszt6se

4.I.

A cdgjegyz6kben feltrintetni kiv6nt tevdkenysdgek GEAOR '08 szerint):
0 1 1 3'

08 Zrildsegfdle, dinnye, gyrikdr-, gum6s-nov6ny termeszt6se

0119'08 Egy6b, nem dvel6 ncivdny termesztdse (pl. szud6ni-fti, sil6kukorica)
0

1

28' 08 Ftiszer-, aroma-, narkotikus-, gy6gynriv6ny termeszt6se

0I4
0

1

l'08 Tejhasznri szarvasmarha

teny6szt6se

46'08 Sert6stenydszt6s

0149'08 Egy6b rillat tenydsztdse

'

0161'08 Ndv6nytermeszt6si szolgrlltat6s
0 I 63'

08 Betakaritrist kdvet6 szolsiiltatiis

0220'08 Fakitermel6s
1

03 9' 0 8

I 09

Egy6b gyiimcilcs-, zolds6gfeld olgozSs, tart6sit6s

l'08 Haszon6llat-eledel gy6rt6sa

1071'08 Keny6r, friss p6k6ni gyirtilsa
I 6 I 0'

08 F iiresziru gy6rt5s

2229'08 Egydb mtianyag termdk gyirthsa
2599'08 M.n.s. egydb f6mfeldolgoziisi term6k gy6rt6sa

432I' 08 Villanyszerelds
43 22' 08 Y

iz-, gdz-, frit6 s-, I 6gkondi cion616 szerel

6s

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

l' 08 Tet6fed6s,

teto szerkezet-6pit6s

4399'08 Egy6b speci6lis szak6pit6s M.n.s.
4621' 08 Gabona, doh6ny, vet6mag, takarm6ny nagykereskedelme
4623' 08 Elorlllat nagykereskedelem
4

63

I' 08 Zlldse g, gyiim<i

lc s

nagykereskede lem

4633' 08 Tejterm6k, toj6s, zsirad6k nagykereskedelem

'

Hat6lyos: 2018. szeptember 0l-t61.
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4638'08 Egydb 6lelmiszer nagykereskedelme
47 |

l' 08 Elelmiszer jellegri bolti

vegyes kiskereskedelem

4124' 08 Keny6r-, p6k5ru-, 6dess6g kiskereskedelem
47 2 5'
49
5

3

9' 08 M. n. s. e gydb szitr azloldi szem6lysz6llitiis

5 I 0'

55

08 Ital-kiskereskedelem

08 Szdllodai szolg5'ltaths

20' 0 8 Udiil6si, egy6b iltmeneti sz6ll6shely-szolg6ltat6s

5590'08 Egy6b szrlll6shely-szolgdltat6s
56 I 0'08

Ettermi, mozg6 vend6gl6t6s

5629'08 Egy6b venddgl6t6s 6820'08 Saj6t tulajdonri, b6relt ingatlan
b6rbeadiisa, tizemeltet6se
7

5.

820' 08 Munkaero kolcsrinzds

A t6rsas6g 1994. januar l-tfl hatirozatlan idore alakul. Az Annamajori Cllgazdasdg
6ltal6nos jogut6dja.

A

t6rsasilg tov6bbra

is koteles ell6tni mindazokat az eliteltek

fogla,lkoztat6s6b6l ad6d6 feladatokat, amelyek

a

jogelod v6llalatot is terhelt6k.

5.1. A t6rsasiig ijzletr 6ve a naptirn 6vvel azonos. Az elso tizleti ev M alapit6s
napjixal kezdodik es 1994.6v december 31. napjiigtart.
6.

A t6rsasrig trirzstok6je:

6.1.

A trirsasrig tdrzstokdje 277.070.000,- Ft,
azazKett6szinhetvenhdtmilli6-helvenezerforint,
amely 10.580.000,- Ft,

azazTizmrllio-otszivnyolcvanezerforintkeszpenzbol
6s 266.490.000,- Ft,

azazKettlszinhatvanhatmilli6-n6gysztnkilencvenezerforint
6rt6kri nem p6nzbeli bet6tbol 6ll.

A

a jelen alapit5 okirat mell6klet6t kepezo
kimutatott 6s ugyancsak a melldklet6t kepezo

t6rsas6g torzsbet6de

vagyonmdrlegben

vagyonleltiirban rcszletezett penzeszk<izcikbol

6s egy6b nem

pdnzbeli

eszkoziikbol rlll.
6.2.

Az alapito a tdrzstokdt

Qegyzett tokdt) az alapitlssal egyidejtileg a tiirsas6g

rendelkez6s6re bocsiltia.
7.

A tilrsas6g fotev6kenysegi kor6nek megfeleloenizletszeri gazdasirgi tev6kenys6g
folytat6sa c6lj6b6l jott l6tre, egyben fogvatartottak kotelezo foglalkoztathshraletre-

hozott gazdilko do szew ezeI, bilntetes -v6grehaj
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szerve a Biintet6s-v6grehajtds Orszfgos Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre

u. 8.).

8.

A Ptk. 3:109. $ (2) 6s (3) bekezdes6ben foglaltakon tril a tdrsas6g legfobb'szerv6nek
hat6skor6be tartozik az alitbbi k6rd6sekben val6 dont6s meglrozatala:

8.1. A T6rsas6gn6l osztal6k-,

illetve a k6t, egym6st kciveto sz6mviteli trirv6ny

szerinti besziimol6jiinak elfogad6sa k<izcitti idoszakban d<jnt6s

az

osztaldkeloleg fi zetdsr6l.

8.2.

T6rsasilgnill

a ktizfeladat ellftilsa miatt keletkezett

vesztes6gek kezeles6re,

megsztintet6s6re p6tbefrzetls elrendel6se.

8.3. A T6rsasiig feltigyel6bizottsdgtagjainak megv6laszt6sa 6s visszahfv6sa;
8.4. Az igyvezetore 6s a feli.igyel6bizotts6gi tagokra vonatkoz6 Javadalmazhsi
Szabfiyzat j6vrihagyrisa, melyet az errol s2616 d<intdstol szdmitott harminc
napon beltil a c6giratok kciz6let6tbe kell helyezni.

8.5., A

T6rsasrig c6gnev6nek, szdkhely6nek, jegyzett tokdj6nek

6s

ftltevdkenys6 g6nek me gv fito ztat6sa.

8.6. A

T6rsas5g alapit6 okirat6nak olyan tartalmri m6dosit6sa, amely

a

r6szesed6shez kapcsol6d6 jogokat hiltr6nyosan 6rintheti;
8.7.

A T6rsas69 v6gelsz6moliissal tcirt6n6 j ogut6d n6lkiili

8.8.

A Tfrsas6g 6talakulisa.

8.9.

A Tiirsas6g tcirzstok6j6nek felemeldse,

megszi.intet6se.

annak jogszab6lyban rogzitett nem

k<itelezo lesz6llit6sa.

8.10. Az
8.1

1

.

Az

elovdsftrkisi

jog gyakorl6sa

a T6rsas6g 6ltal.

elovflsdrl6sra jogosult szem6ly kijelol6se;

8.I2. A Trlrsasrl! iizletr6szdnek kfvtillll6

szemdlyre trirt6no tfiruhiudsitnl,l

a

beleegyezes megaddsa.

8.13.

A T6rsas6g izletrlsz6nek felosztSsilhoz

valo hozzhj6rul6s 6s az ijzletrlsz

bevoniis6nak elrendel6se.

8.14. Az elismert v6llalatcsoport l6trehoz6s6nak elok6szit6s6r6l 6s az uralmi
szerzod6s tervezet6nek tartalm6r6l

val6

dcintds.

az uralmi

szerzodes

tew ezetlnek j 6v6hagy6s a.

8.15.

A

T6rsas6g

6ltal

gazdSlkod6 szewezet alapithsa vagy megsztintet6se,

gazdiikod6 szervezetben r6szesed6s megszerulse vagy 6truh6zdsa, illetve
ezekre ir6nyul6 sz6nd6knyilatkozat t6tele;

8.16. A Trirsas6g tulajdon6t kepezo term6ftjldek
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8.17. A

T6rsas6g tulajdon6t kepezo termoftjldek mtivel6si ilgttnak megvilltoztathsa,

m6s c6hi hasznositSsa, megterhel6se.

8.18. A strat6giai

dont6sek meghozatala, kiilonos tekintettel a termel6s szerkezet6nek

megv5|toztat6s6ra,iz|et6gakmegszrintet6s6re.
8. I

9.

A T6rsas6g

6s az uralkod6 tag

8.20. A 25 milli6 forint

-

kdzotti v6gleges p6nz6tad6s.

nyilv6ntartSs szerinti, egyedi

-

nett6 ert6ket meghalad6

tSrgyi eszkoz, tovSbbh valamennyi ingatlan 6s gdpjrirmti v5siirliisrinak

6s

6rt6kesit6s6nek j 6v6hagydsa.

82L A Tilrsas6g - a sz6mvitelr6l

sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6ny 23. $-a szerinti

eszkozok (tov6bbiakban: vagyon) terhere adott

-

cisszevontan szdmitotL

kcitelezetts69- vfilalilsnak j6vShagydsa,ha a mindenkori uni6s kozbeszerzlsi

€rtll<hatart meghalad6 dsszegti,

illetve ingatlan terhdre

adott

k<itelezetts6gv6llal6s eset6n cisszeghat6rra tekintet n6lkiil.

8.22. A

Tarsas6g 6s mrisik btintet6s-v6grehajt6si gazdasilgi tSrsas6g koz<itti v6gleges

,
8.23 .

A T6rsasrlg

8.24.

A

p5nzhtadds.
6ves keresett<imeg6nek me gltathrozilsa.

Trirsasdg 6ltal kidolgozott Sziimviteli Politika 6s Szervezeti Mrikitddsi

Szabiiyzat, a feli.igyel6bizotts6g iigyrendj 6nek j 6v6hagyrlsa.

8.25. A

T6rsas6g mfls gazdas6gi szervezeltel val6 konzorciumi tags6ga, vagy elre

irrlnyul6 sz6nd6knyilatkozata t6tele.

8.26.

A

T6rsas6g ijzleti terv6nek, 6ves besz6mol6j6nak j6vrlhagyhsa,

b e sz

8/

6mo I 6 ko zz6t6tel6hez s ziiks

6 e es

A. A 8.2. pontban meghatinozott p6tbefizet6s
Qegyzett tSke) 70%-6t.

A

az

6ves

hathr o zat ki ad 6s a.

risszege nem haladhatja meg a torzst6ke

potbefizetlst egy

izleti

6vben legfeljebb egyszer lehet

elrendelni. A p6tbefizet6st egy <isszegben, az elrendel6s6t k<ivet6 kilencven napon beltil,

A t6rsas6g a potbefizet6st k6t egyenl6 r6szletben
Az egyes r6szletek a p6tbefizet6s elrendel6s6t k<ivet<i, a

banki rltutalissal kell teljesiteni.
koteles visszafrzetni.

potbefrzetls 6sszeg6nek fe16n6l nagyobb m6rt6kri pozitiv eredm6nnyel zitrul6 k6t 6vben
esed6kesek,

a

m6rleget elfogad6 tulajdonosi hathrozat meghozatalittol szfimitott

kilencven napon bel{il.

A

p6tbefizet6s a t<irzst6k6t (egyzett tok6t) nem n<iveli 6s a

visszafrzet6si g a I ekot<itt tartal6kb an kertil

9. A

t6rsas6g legf6bb szerve r6szerc

el sz6mol 5sra.

a hat6skcirlbe tartoz6 tigyek el6terjeszt6se az

iigyvezeto kritelezettsd ge.
10.

A

t6rsas6g tigyeinek irinyrthshr6l jogszabily, alapit6 okirat

6sr

ltenvltrla

Dr'.

hatinozatok 6s ddnt6sek keretei k<iz<itt azigyvezeto gondoskodik. '2475
KAoai
{
iei : (3i-22) :l+-':tt,
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10.1. A t6rsas6g tigyvezetoje:
nev: Laczko Lorhnt
ad6azonosit6

jel: 8394334466

lakcim: 247 5 Kiryoln6sny6k, Vasv6ri u.

29 12.

sziiletdsi hely 6s ido: Sziksz6, 1974. december 19.
anyja sztiletesi neve: Kozdk Mriria

10.2. Az igyvezeto megbizatflsa 2015. janufu 01 -tol 2018. december 31. napjhigtart.
10.3. Az igyvezetot a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint vagyonnyilatkozat-t6teli
kritelezetts6g terheli.

I 1.A t6ras6gk6pviselet6re (a c6gjegyz6sre) atiirsasiryigyvezetojejogosult.

11.1. A

clgtregyz6sre

jogosult szem6ly c6gegyz6si joga on6ll6.

A

c6gtregyz6s rigy

t<irt6nik, hogy az iigyvezeto az eloirt, elonyomtatott vagy nyomott cegnev al6
az alSirhsi cimp6ld6ny (al6ir6s-minta) szerint nev6t on6ll6an al6irja.

1I.2.

Azigyvezeto kdpviseli

a

a tiirsas6got

harmadik szem6lyekkel szemben, valamint

bir6s6gok 6s mris hat6s6gok elott, e jogkcir6t az igyek meghatiirozott

csoportj6ra n6zve a t6rsas6g dolgoz6ira iltruhtuhatja.

I2

.

A

tdrs as 5gn6l

h6romtagri

fe lti gy

eI

ob

izottsitg mrik<i dik.

12.1. Afeliigetfbizottstig tagjai:a

1.

Howdth Katalin

ndv:

1157 Budapest, Kfrtkds park 61,fsn

lakdhely:

2.

ndv:

Mihdlovics Rdbert

lakdhely:

2473 Vdl, Vdgdhid u. 19.

3. niv:

I.

Dr. Buzgd Jdzsef
8083 Csdkvdr, Virtes utca 3.

lukdhely:

12.2. Afeliigyetfbizottstig tagjainak megbfzatdsa 2022. augus4tus 31. napjdig tart,s
12.3. A feliigyelfibizottstig tagjait a vonatkozd jogszabdlyok szerint
vaglt

on

nyilatkozat-tdteli kdte Ie zetts dg te r h e li.6

12.4. A feliigyelfibizottstig kirisdre s vezetd tisztsigviselffik ds a tdrsasdg vezetf
dildsrt munkavdllalhi 15 napon beliil lrdsban kiitelesek felvildgosltdst adni a
ttirsasdgot drintf btirmety

'

201 8. szeptember

5

2018. szeptember 0l-t<il.
2018. szeptember 0l-tril.
20 I 8. szeptember 0l-t61.

Hat6lyos:
Hat6lyos:
" Hat6lyos:
' Hat6lyos:

kirdisrfl.T

0l-t61.
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13.

A tfrsasiig k<inywizsgSl6ja:

c6gn6v:

EX ASSE Konywizsgril6, Ad6-6s P6nztigyi, Gazdasigt
Tan6csad6

sz6khely:

R6szv6nyt6rsas6g

1027 Budapest, Fo

MKVK nyilv.

u.7l.,IIll.

.

-

JT 0001 1 8

szhm.'

13.1. A kdnywizsg6l6

nev6ben szem6lyesen elj6r6 bejegyzett konyr,wizsg6l6:

nev:

Fiedler Grlbor

lak6hely:

2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.

MKVK nyilv. szhm;

000255

I3.2. A kdnywizsg|l6

megbizathsa 2015.

jrinius l-tol a 2018-as gazdasdgi 6vet

lezir6 tulajdonosi drint6sig, de legk6s6bb2019. miljus 31-ig

14. A t6rsas6g 6s tagja kciz<itt szok6sos

s261.

nagysiigrendi a szerzod6s, melynek nett6 erteke az

6vi 100 ezer forintot nem haladja meg, 6s a v6s6rolt term6k vagy szolg6ltat6s iizleti
aj 6nddk c6lj 5r a

keriil beszer

15. A megv6lasztiissal,

zesr e.

illetve a kinevez6ssel kapcsolatos i.igyek kiv6tel6vel a tulajdonosi

jogok 6s kcitelezetts6g gyakorl6ja a hatfskor5be Artoz6 d6nt6sek kapcs6n k<iteles

az

ijgy v ezet6 d s a feliigyelobizotts6g v6lem6ny6t me gi smerni.

1

6. A trirsas6g elektronikus

el6rhet6sdge (honlapja):

www.annamajor.hu
16.1.

A t6rsas6g saj6t honlapj6n teszi kozze azonkozlem6nyeit, melyek kozzltetelere

a

Ptk. kdzvetleniil kcitelezi.

16.2.

A

t6rsasilg

a

sajifi honlapj6n teszi kozz!

-

alapit6si enged6ly kiv6tel6vel

-

a

gazdashgi tev6kenys6ge folytat6shhoz sziiks6ges hat6s6gi enged6lyeit.
16.3. A t6rsas6g kriz6rdekri adatai a saj6t honlapj6n keriilnek kozzetdtehe.

t7.

Az alapitri okiratban nem, vagJt nem teljes rdszletessdggel szabdlyozott kdrdisekben a

Polgdri Tdrvdnykdnyvrdl szdl6 tdrviny (Ptk.), a kizdrdlagos dllumi tulajdonbdl

ad6,dd

sajdtosstigok kapcsdn pedig a nemzeti vagyonrdl szdl6 tdrvdny, uz dllami vagyonril
szdl6 tdrviny (Vagyontv.), a kdztulajdonban dll6 gazdasdgi tdrsasdgok takardkosabb

milkdddsirdt szdtd tiirvdny,
v dl I al at c s op o

8

rti

h

atdr o zat

h

az dllamhtiztartdsrhl sz6l6 tdwdny (in) tfs

at d ly o s r e n d e I k e zd s e i az ir ti ny ad 6 a lcry

Hat6lyos: 2018. szeptember 0l-tol.

{

a

Az Alapit6 Okiratot elolvas6s
jognyilatkozatot

a jogszertl

6s 6rtelmez6s ut6n, mint az akar atdv al mindenben me

felhatalmazds birtokriban

,?4."

A Magyar A[am, mint Tulajdonos nev6ben
j oggyakorlisra meghatalmazott
Biintet6s-v6grehajtis Orszfgos Parancsnoks6ga
k6pviselet6ben

Dr. T6th Tamis bv.

Ellenjegyzem:

KN t!' 36o I

o\bz

ezo

irta alit a. tulajdonosi jogok

krjtelezetts6gek gyakorl6j a.

Budapest, 2018. augusztus

ge gy

6s

Cimzett:

Toth Ugyv6di Iroda <tothugyv@t-online.hu>
201-8. oktober 9. 15:20
Annamajori Kft

f5rgy:

v6ltoz6s bejegyz6s

Felad6:

Kiildve:

Sz6kesfeh6rv6ri Torv6nys zek Cegbt 16s5ga
Cq.07-09-003060/1s7

VEGZfi)S
A Sz6kesfeh6rvSri Tdrv6nysz6k C6gbir6sdgdnill Cg.07-09-003060 cegtegyzeksz6mon bejegyzett
AnnamajoriMezfigazdasfgi 6s Kereskedelmi Korldtolt Felel6ss6gii Trfrsasfg (247I Baracska,
Annamajor utca40.; ad6szitma:11108944-2-51) c6gtigydben a bir6s6g a cdg k6relme alapj6n elrendeli az
al6bbi v6ltoz6sok bej egyz6sdt:

8.

A l6tesft6 okirat kelte

8133. 2018.

augusztus 31.

: 20181 10108
A feliigyelfibuottsigi tagok adatai
dr. Brilizs Szabolcs (an.: Ny{rd lbolya Magdolna)
Bej egtzds kelte

15.
I5l3l.

7400 Kaposvilr, N6meth Istvrin fasor 12.
Jogviszony kezdete: 201 41 09 l0I
Jogviszony v6ge: 2018 I 0813 |
A vdltozds (torlds) iddpontja: 2018108131

Torl's

kelte : 201 8i1 0/08

15132. dr.Buzg6 J6zsef (an.: Kiss llona)
8083 Cs6kv6r, Vdrtes utca 3.
Jogviszony kezdete: 201 4109 I 0l
Jogviszony vege: 2018 I 08 I 3 |
A vdltozds (tdrl69 idfipontja: 2018108131
Tdrlds kelte : 20181 10108
15134. Mih6lovics R6bert (an. : Busch Mdria)
2473 V6l, V6g6hid utca 19.
Jogviszony kezdete: 201 5 I 07 I 0l
Jogviszony vege: 2018/08/3 1
A vdltozds (t6rl6s) iddpontja: 2018108131
Tr)rlds kelte : 20 1 8/1 0/08

15135. Horv6thKatalin (an.: Butor Mdria)
1157 Budapest, K6rak6s park 61. fs4.I.
Jogviszony kezdete: 2018109 I 0l
Jogviszony vdge: 2022108 13 |

A vdltozds idfipontja: 2018108131
Bej egyzds kelte : 20 1 8/1 0/08
15136. Mih6lovics R6bert (an. : Busch Mdria)
1

2473V61, V6g6hfd utca 19.
Jogviszony kezdete: 20181 09 I 0I
Jogviszony v6ge: 202210813 I

A vdltozds iddpontja: 2018108131
Bej egrzds kelte : 20 1 8/1 0/08
15137. dr. Buzg6 J6zsef (an.: Kiss llona)
8083 Cs6kv6r, V6rtes utca 3.
Jogviszony kezdete: 2018/09 /01
Jogviszony v ege: 2022 I 08 / 3 I

A vdltozas iddpontja: 2018108131
Bej egyzds kelte : 201 8/1 0/08
Avegzesvagy az
jogszabiiybatitkoz6se
miatt azigy6sz, valamint az, akire a
annak meghozatala alapj6ul szolg6l6 iratok
vdgzds rendelkez6sttartalmaz - a rendelkezds 6t 6rint6 r1szdre vonatkoz6an - pert indithat a c1g ellen a
vdgzls hat5lyon kiviil helyez6se irrint a c6g sz6khelye szerint illet6kes tcirvdnyszdk e16tt.

A kdrelemnek helyt

ado viltozhsbejegyz6si v6gz6s ellen fellebbezdsnek nincs helye.

A per megindit6stnakabejegyzbvegzds C6gkdzlonyben val6 kdzzetetelet6l szrimitott harminc napon beltil
van helye. A hat6rid6 elmulaszt6sa jogveszt6ssel jar.
A c6g 15.000.- Ft eljrlrtlsi illet6ket

6s 3.000.-

Ftkozzeteteli k<ilts6gt6rftdst elektronikus fton megftzetelt.

a k<jvetkez6 okirat(ok) alapj6n t<irt6nt: elfogad6 nyilatkozat; a
- vfltozilsokkal egybefoglalt - hat6lyositott szdvege.
okirat
l6tesit6 okirat m6dosit6sa; a l6tesit6

A fenti adat(ok) bej'egyzdse eskozzetetele

Szdkesfeh6w 6r. 20 18. okt6ber 8.

Dr. Gelencsdr J6zsefnd s.k.
bir6

