szT-105.264

Megbiz6si szerz6d
t{rsasdgi r6szesed6shez kapcsol6d6 tulajdon
egy r6sz6nek tovfbb adrflsdra, mddositfsok
amely ldtrej Ott egyrdszr'61
a

Magyar Nernzeti Vagyonkezell ZirJkdrtlen Miikddd

Budapest, Pozsonyi rit 56.; Cg,: 01-10-045784, ad6sz6rn: 14077340-2-44; statisztikai szdmjel:
14077340-6420-114-01; kdpviseli: dr'. Szivek Nolbert veziligazgat6), a tov6bbiakban: MNV

Zrt., milntMegbizf
mdsr6szrdl
a Biintet6s-v6grehajtfs Orsz6gos Parancsnoksfga (sz6khely: 1054 Budapest, Steindl hnre

utca 8,, PIR tcirzsszdn:'152028, statisztikai sz6rnjel: 15752026-8423-312-01, ad6igazgatdsi
azotroslt6 sziitn: 15152026-2-5I, kdpviseli: Cs6ti Andr6s bv, vez6.rornagy, orszdgos
parancsnok), a tovdbbiakban: BVOP, mint Megbfzott
6sa

Bv. Holding l(orlftolt Feleldss6gii Tdrsasr{g (sz6khely: 1054 Budapest, Steindl Lnle utca
10.; Cg: 01-09-200937, ad6sz6n:25120064-2-5i, statisztikai sz6mjel: 25120064-6420-1130l k6pviseli: Nagy Ldsz\6 iigl'y.r.,O igazgat6), a tovdbbiakban: B1'. Holding Kft,
ktizdtt (a tov6bbiakban bdrrnelyikiik, illetve egyiitt: Fdl, Felek), a rnai tiapon, az alilbbi
felt6telek szertnf.

El6zrn6nyek

Az dllarni vagyoru6l sz6l6 2007. 6vi CVI. torv6ny (a tovdbbiakban: Vtv,) alapj6n a ritbizott
dllanti vagyolt felett az iillarnot uregillet6 tulajdonosi jogok 6s kdtelezettsdgek dsszess6g6t
tulajdonosi joggyakorl6kdnt - ha tOn dny vagy rniniszteli rerrdelet eltir6en nern rcndelkezik
az MNV Zrt. gyakorolja.
A nernzeti vagyonr6l sz6l6 2071. 6vi CXCVI. trirv6ny (a tov6bbiakban: Nvt.) 2\l2,jfnius 30.
napjdri hat6lyba l6pett 8. $ (7) bekezd6se szeriut gazd,asigi tdrsasigban fenn6ll6 illauri
tulajdonban l6v6 tdrsas{gi r6szesedds nem lehet vagyon.kezel6s tfrgya. A tdrsas6gi
r6szesed6s tulajdonosi joggyakorl6ja nev6ben 6s helyett rn6s szern6ly megbizfson alapul6
nreghatalmazfssal j6rhat el a fulajdonosi jogok egdszdnek r/agy tneghatfutozott r'6szdnek
gyakorldsa sordn. Meghatahnazfskiz6t6lag a 3. $ (l) bekezd6s 19. pontj6ban meghatdrozott
szemdlyek r6szdre adhat6, Az Ntv. 18. $-6nak (7) bekezd6se szerint z\I2,jrilius l. napjdt
rnegel6z6en fllami tulajdonban 16v6 tdrsasdgi r6szeseddsek tekintetdben a tulajdonosi
joggyakollils tdtgyilban ldtrejdtt.szevld€seket 2012. decenrber 31-ig az Nvt, 8. g (7)
b

ekezddsd

b

en fo glaltakriak rnegfelel6en nr6do sitani kell.

Felgk rneg6llapltjdk, hogy kcizdttiik 2012, jrilius l, napjdt megel6z6en l6trejott 6llarni
tulajdonban l6vd t6r'sas6gi r'6szesed6shez kapcsol6d6 tutaiOouo.i jogok gyakorl6sdt a
Megbizott rdszire lehet6v6 tev6 vagyonkezeldsi (hasznor;it6si) szerzddds, amelynek
megsztitrtetdsdvel egyidejrileg, a kordbban vagyonkezelt (hasznosftott) rdszeseddsekkel
kapcsolatos tags6gi jogok Megbizott reszdr6l t<jrtdn6 folyarnatos ell6t6s6nak biztosit6sa
drdekdben kdtdttdk meg a Felek a megvdltozott jogi szabillyozdsnak megfelelden az SZil39. 1 59 szdrnf megbfz6si szerz6ddst.

Az MNV Zrt.Igazgat6sdga a 44612013. (VI" 1?.) IG. sz. hat6lozatdvat d6ntcitt a2013,janu6r
30. rrapj6n rnegkcitott SZT-39.159 szfurnrt, Megbizfsi szerz6ddri (a tov6bbiakban: MegblzSsi
Szerzddis) rn6dositds6$I az aldbbi okok miatt: A Megbizilt;i SzenSd€s 2.2.2 pontj6ban
feltiintetett Abr6nd-Textit Kft, (sz6khely: 3980 S6toralj'arijliely, Kazinczy u. 35.,
c6gjegyz6kszdn: 05-09-003147110) 6s a 2,2.3 pontj6ban megjsl6ill Kalocsai Konfekci6ipari
Kft. (sz6khely: 6300 Kalocsa, Szent Istv6n kir61y u.26., clgsegyzdksziltn: 03-09't02788) [a
tov6bbiakbari: Jogel6cl6k] dsszeoh'adds folytdn tcirtdn6 6talakul6s tniatt rnegsztintek, Enr
tekintettel a Jogel6dok tcirldse 6s a jogut6d Adorjdn-Tex Kft. dllarni tulajdoni rdszesed6se
feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sdval szi.iks6gess6 r,6lt a Megbiz6si szerz6dds kieg6szftdse.
Az MNV Zrt. Igazgatd,sciga 717/2014,

(ruLIL) IG sn hatdrozutdval diinti)tt

a 2013, oktdbet

21, napjtin megki)tiitt 52T-41.645 sztimfi ,,Megbizasi szerz6dds trirsastigi

rdszeseddshez

kaltcsoldrld talajdonosi jogok gl,olrcrldsru nuidos{trisokkal egysiges szerkezetben" tdtgtfi

tloknntentum (a tuvrtbbictkban: Megbfzhi Szerzddds) nfidosftdstiti| oz nkihbi okok rniott: az
IG sz. hatcirozatd'pal hozzcijdrult ahhoz, hogy a
MNY Zrt. Igazgatdsdgn 717/2014,
Biintetds-tdgrehajtds Orszfigos Parancsnoksdga Bv, Holdirtg Korllitolt Felelilssdgif
Tdrsasdgot megalapitsa, ds diinti)lt uwdl, hogy a Tdrsasdg fe,lett a trirsasdgi rdszeseddshez
lcapcsoliltl| tulajdonosi jogokat az MNV Zrt, neviben ds helJsll megbiztison alapul6
nteghatalntazd.ssal a Biintetds-t,dgrehuitrts Orszdgos Parancsnoksriga gyakotolia a Tdrsasdg
Cdgbi,.6s(igi bejegyzdsilt kiivetflen, A Biintetds-vdgrehaitds torsztigos Pq.rancsnoksdga a
jelen szerzddds tdrgyttit kdpezf ftirsusdgok (a tovribbiakbsn: Tdrsasdgok) dlttrli elisnrert
t'rtilahtcsoport l4trehozdsdhoz melStllsl( uralkodd togja a Bv. Holdirrg KfL a jelen
szerzfdds 4,5, m) pontja afupjtin uz MNV Zt't, elilzetes hozzdjiruldsrit kdrte, ntelstsl tz MNV
Zrt, Igazgatdsdga 717/2014. (XA.LL) IG sr, hattirozatdvsl ilegodott" Az utalmi
szerzdddssel ldtrehozott elismert vdllulatcsoportot tr cdgbirdsdg bejegys41.e, melyte tekintettel
a felek a jelen megb[ztisi szerzflddst truidosfljrik,
A nujdos{tftsokat jelen eg),sdges szerkezetbe foglult dokunrcnttnn fdlk|vdr ddlt bettittpussnl
tartahnazza,

6nil)

-

'

u

l, A,szerufidds

i.1.

c6lja

Jelen Szelz6dds cdlja, hogy az Nvt. ?. $-6ra 6s a Vtv. 2. {i (t) bekezd6s6re figyelernrnel
Megbfzott az Nvt, S, $ (7) bekezddsdben foglaltaknak rneSgfelel6en, Megblz6 nevdben 6s
lrelyett, a jelen Szerz6d6sben foglalt korl6tozdsokkal a j,elen szerzddds tdrgyitkdpezo
R6szeseddsekhez kapcsol6d6 tulajdonosi jogokat (tags6gi jogokat) gyakorolhassa,
valamint az dllarni vagyor meg6v6sa, hat6kony 6s gazdastdgos mtikddtetdse, tovdbbd az
dliami ds kdzfeladatok ell6tdsa a jogszabdlyi lendelkezdseknek megfeiel6en biztos{tott
legyen.

2, Aszelzddds tflrgya

2.1. A jelen

szerzodds tdrgya a 2.2. pontban r6szletesen neghathtozott Tdrsasdgokban a
Magyar Allarnot rnegillet6, az MNV 2rt, $blzott vagyondba taftoz6 rnindenkori
tfrsasdgi r6szesed6sek felett a tulajdonosi jogok gyakorl6s6val kapcsolatos, jelen
szerzdddsben meghat6rozott feladatok ell6t6sdnak szabily ozisa.

iL

2.2.

A jelen szerz6dds tfitgySt kdpezl Tdrsas6gok 6s azok jelen szelzdd6s hat6lybal6p6sekor
dllarni tulaj donban lev6 Rdszesed6seinek adatai ;

2,2,7, C6gn6v: Adorj6n-Tex Konfekci6ipali Teuneld ds
Felel6ssdgri Tdrsasdg
Riividitett c 6gn6v : Ad orj 6n-Tex Konfekci 6ipari Kft
Sz6khely: 6300 Kalocsa, Szent Istvdn kirdly u.26.
C6gi egyz6kszf m: 03 -09 -126499
Tiirzstdke (alapt6ke) iisszege: 100.000 eFt
Allanri tulajdonri tiirzsbet6t iisszege: 100.000 e Ft

Kereskedelmi Korl6tolt

.

Ailami tulajdonfr tiirzsbetdt tulajdoli ari{nya: 100%
AUami tulajdonri r6szesed6s legutols6 nyilvfntartr[si drt6ke: 239.668 e Ft
Megbizott 6ltal elldtott kdzfeladat(ok), amelynek elldtdsa c6lj6b6l tiirt6nik a
R6szescd6s hasznosit6sa: A bi.intet6s-r,6grehajt6si szetvezettll, sz6l6 1995. 6vi
CV[. fi'. (Br,. tv.) 2. $ (5) bekezdds alapjdn a fogvatartottak kdtelez6

foglalkoztat6sdla l6tlehozott gazd6lkod6 szewezetek bv. szeryek, Az elitdltek vagy a
kdnyszerintdzkedds lwtdll,u alatt dll6 szemdlyek ds a szabilysdndsi elzdrcisra

kiitelezetrek munkdltatcisa

o

Isiintetdsek,

az

intdzkeddsek,

egyes

kdnyszerintdzkedisek 6s u szal)dlJ,sdrtdsi elzirds vdgrehujtdsdrdl szdl6 2013. 6vi
C CX L, t iirv 6 ny al apj dn v 69 r e h aj ta n d 6 fel ad at"

2,2,2, Cdgn6v: Duna-Mix Ipari Kereskedehni 6s

Szolgdltat6 Korldtolt Felel6ssdgfi

T6rsas69

Riividitett c6gn6v: Duna-Mix Kft.
Sz6khetyr 2600Y6c, Barab6s Miklos u, 1.
C6,gSegyzfikszf m: 13 -09 -067 928
Tiirzstdke (alaptdke) iisszege: 56.290 e Ft
Allarni tulajdonri tiirzsbet6t iisszege: 56.290 e Ft
Ailami tulajctont tiirzsbetdt) tulajdoni arfnya: 100%
Attnmi tulajdonfi r6szescd6s legutols6 nyilvfrrtartdsi 6rt6kez 56.290 eFt

Megbizott 6ltal ellitott kdzfeladat(ol<), arnelynek ell6t6sa c6lj6b6l tiirt6nik a
R6szesed6s hasznosftfsa: A biintet6s-vdgrehajt6si szervezetSL sz6l6 1995, 6vi
CV[. tv. (Bv. tv,) 2, $ (5) bekezd6s alapjdn a fogvatartottak kOtelez6
foglalkoztat6s6ra l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek bv, szervek. Az elitiltek vagy a
kdrtyszerintizkedis hatdlya alatt dll6 szemdlyek ds o sutbdlysdrtdsi elzdrdsra

u

az.

biintetdsek,
intizkedisek, eg)es
kdttyszerintdzkerldselc ds ct szu.bdlysdrtCsi elzdrds v657'ehajtdsdrdl szdl6 2013,
C CXL. t ii rv 6 ny alapj d n v dg re h aj tan d 6 fel u do t,
kiitelezeftelr munkdltatdsa

iti

2.2,3. C6gn6v: Nagyfa-Alfttld

Mez6gazdas6gi

6s Vegyesipari Koll6tolt

Feleldssdgii

T6rsas6g

Riividitett cdgn6v: Nagyfa-Alftld Kft.
Szdkhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihdly u. I l.
Cdgiegyz6ksz6m : 06-09-002808
Tiirzstdhe (alaptdke) iisszege: 115.000 e Ft
Allami tulajdonrir tiirzsbetdi iisszege: I15,000 e Ft
Alanri tulajdonrft tiirzsbetdt tulajcloni ar.6nya: 100%
AUami tulajd.on{r rdszcsedds legutols6 nyilv.,{ntartfsi 6rt6ke: 115.000 e Ft

i\{egbizott 6ltal ellftott kiizfeladat(ok), amelynek ellftr{sa c6ljdb6l tiirtdnik a
R6szesed6s hasznosft6sa: A biintetds-v6grehajtfsi szervezetrdl sz6l6 1995" 6vi
CV[. tv. @v. tv,) 2, $ (5) bekezdds alapj6n a fogvatartoffak kdtelez6
foglalkoztatdsdra l6tlehozott gazd6lkod6 szetvezetekbv. szervek, Az el{tdlteh yagJ, a
kdnyszerintdzkedis ltatdl1,61 alatt dlld szpmdlyek
a szabdlysdrtdsi elzdrdsra

is

kdtelezettek munkriltatriss a biintetdsek, fiz intdzkedisek, egyes
kdnwasvhrtdzkeddsek ds a szabdlysdftisi elzdris vdgrehqjtdstlrdl sz6l6 2013, dvi
CCXL, tiirvdny alapjdn vdgrehfitandd feladat

2,2,4. C6gn6v: Ipoly Cip6gydl Telmelo ds Szolgdltat6 Kotl6toit Felel6ssdgti Tarsas6g
Riividftett cdgn6v: Ipoly Cipogy6r Kft.
Sz6khely: 2660 Balassagyannat, Maddch u. 2.
Cdgiegyz6kszfm: I 2-09-001 968
Ttirzstdke (alaptdke) iisszege: 279.000 e Ft
AUami tulajdonri tiii.zsbetdi iisszege: 279,000 eFt
Alami tulajdonri tiirzsbet6t tulajdlni ar6nya: l0O%
Alami tulaj donri rdszes ed6s legritols6 nyilv6ntartd si 6rtdke : 27 9.000 e F t

Megbfzott

{ttal ellf,tott kiizfeladat(ok), amelynck ellfitfsa c6ljdb6l tiirt6nik

R6szesed6s hasznosit6sa:

A

a

biintet6s-'rdglehajtdsi szervezetr6l sz6l6 1995. €vi
CVII. tv. (Bv. tv.) 2. (5) bekezd6s alapjdn fogvatartottak kdtelez6
foglalkoztat6sdra l6trehozott gazddlkod6 szewezetekbv. szeryek. Az elitdttek vagy a
IcdnstsTsvintdzkedds hatdlya slatt dIId szemdlyek 6s a szaltdlysdrtisi elzcirdsra

a

$

kiitelezettek munkdltatdss a biintetiselc, flz irttilzkeddserc, egyes
kdnyszerintizkeddsek ds a szabdlysdrtdsi elzdrds vdgrehajtdsdtdl sz6ld 2013, Cvi
C CXL, t ii rv 6 ny a lapj d n

2,2.5,

v

6g re h

aj t a n d 6 fe I uil at,

Cdgn6v: Budapesti Faipari Tennel6, Kereskedehni Korldtolt Felel6ssdgti Tfu.sasrig
Rtividitett c6gn6v: BUFA Kft.
Szdkhely: 1108 Budapest, Kozma u. 13.
C$gSegyz6kszfim: 0 | -09 -269 4 50
Ttirzsttike (alapt6ke) iisszege: 278,790 eFt
Alarni tulajdonfi tiirzsbet6i iisszegc: 278.790 eFt
Allami tulajdonri tiirzsbet6t tulajdoni arfnya: i00%
Attarni tulajdonri r6szesed6s tegutols6 nyilvdntartdsi 6rt6ke t 278;90 eFt

Megblzott 6ltal elldtott kiizfelaclat(ok), amelynck cllfitisa c6ljdb6l tiirt6nlk a
A biintetds-v6grehajtdsi szervezetrlI sz6l6 1995. 6vi
CVII' tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapjtur a fogvatartonak kdtelez$
foglalkoztat6sdra l6treliozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek . Az elttiltek vngt a
R6szesed6s hasznositisa:

i

Icfurlsxsf

illtdzkedis hatdlya slatt dlld szentdlyeh ds

a szabtilys4vl6t, elzdrdsra

kiitelezettek munktiltnttisa a biintetdsek, oz intdzkeddsek, egyes
kdnys7erintizkeddsek 6s q szabdlysdrtdsi elzdrds vigrehajtdsdrdl szdl6 2013, dvi
C CXL, t ii r

2,2,6,

v

i ny a lapj dlr

t dg re Ir ci tt tt d 6 fe I a d at,

CCgn6v: Soplonk6hidai Ipari ds Szolgdltat6 Korldtolt Felel6ss6gti T6rsas6g
Rbviditett c6grr6v: Sopronk6hidai Kft"
Szdkhcly: 9407 Sopronk6hida, Pesti Bamabfls u. 25,
C6gi egyzdkszf m : 08 -09-003769
Tdrzstdke (alaptdke) iisszege: 267.550 e Ft
Altami tulajdonri tiirzsbet6t tisszege; 267,550 e Ft
Altami tulajdonrfi ttirzsbet6t tulajdoni ar6nya: 100%
Atami tulaj donti r6szesed6s legutols 6 nyih'intartf, si 6rt6ke ; 267,5 50 e Ft

l\{egbizott 6ltal ellitott kiizfeladat(ok), amelynek ell{tisa c6tjfb6l tiirtdnik a
R6szesed6s hasznosftfsa: A btintetds-vdgrehajt6si szervezetr6l sz6l6 1995. 6vi
CVII. tv, (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapj6n a fogvatartottak k0telez6

foglalkoztat6s6ra l6tlehozott gazddlkod6 szervezetek br,. szervek. Az elitdltek vagy a
kdrtyszerintdzkedds hatilya alutt (ill6 szenftlyek 6s a szabdlysdrtdsi elzdrrtsra

kdtelezeltek munkdltatdscr o biintetdsek, az intdTkecldsek, €gJ,es
kirtyszerintdzkedisek ds a walsdlysdrtdsi elzdrds vdgrehojtd.sdrdl szdl6 2013, Cvi
C CXL, t d rv 6 ny

2,2,7,

u

I apj d n v dg re It aj ta n d 6 fe I ad a t,

C6gn6vl Duna Papfl Tennel6 Kereskedelmi ds Szolgdltat6 Korl6tolt Felel6ssdgti
Tdrsas69

Riividitett c6gn6v: Duna Papir Kft.
Sz6khely: 2316 Tdkdl, Rdckevei u. 6.
Cdgiegyz6kszim: i 3-09-06793 I
Tiirzstdl<e (alaptdke) iisszege: 88.470 e Ft
Attami tulajdonrft tiirzsbet6t iisszcge: 88.470 e Ft
Atfami tutajdorrri tiirzsbetdt tulajcloni ari{nya; 100%
A[ami tutajdonri r6szesedds legutols6 nyilv6ntartfsi 6rt6ker 88.470 e Ft

Megbizott 6ltal ell6tott kiizfeladat(ok), amelyuek ell6t6sa c6ljib6l tiirt6nik
R6szesed6s hasznosit6sa:

A biintetds-v6grehajtfsi szervezetr6l

a

s2616 1995. dvi

2, $ (5) bekezd6s alapj6n a fogvatartottak kcitelez6
foglalkoztatisfua l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek. A biintetdselc, az
itttdzkeddsek, egyes kdnyszerintdzkeddsek 6s a szabdlysdrtisi elzdrcis
CVII. tv. (Bv. tv.)

vigrehajteisirdl szdld 2013. dvi CCXL, tdrvdny 219, S ft) ltekezdise alapjdn a
s4abadsdgvesztds vdgrehajtdsa sorcin a Isiintetds-vdgrehajtdsi szervezet adottsdgai
szerint biztosftani lcell az elitdlt nmnkdltatcisri.t,

2,2,8,

C6gn6v: Nostra Vegyesipali Kereskedehni 6s Szolg6ltat6 Korldtolt Felel6ssdgil
Tdrsas6g

Riividitett cdgn6v: Nostra Kft.
Szdklrely: 2629 M6tianosztra, Pdlosok tere 1.
C6gj egyzdkszf, m : 13 -09 -067 926,
Tiirzst6l<e (alapt6ke) iisszege: 59,270 eFt
Ailami tulajdonri tiirzsbetdt iisszege: 59.270 eFt
Ailami tulajdonfr tiirzsbet6t tulajdoni ardnya: 100%

AUami tulajdonri r6szesed6s legutols6 nyilvintartdsi 6rt6ke; 59,270 eEt

N{egbizott 6ltal ellAtott kiizfeladat(ok), amelynek ell6tdsa c6ljdb6t tiirt6nik a
A btintetds-vdgrehajt6si szen'ezetr6l sz6l6 1995, 6vi
CVII' tv, (Bv. tv,) 2. $ (5) bekezdds alapjdn a fogvatartottak ktitelez6
foglalkoztat6sdra l6trehozott gazd6lkod6 szewezetek bv. szen ek. Az elitiltek vsg), (l
kinyszerintdzkedds haflrtlya alafi dlld szeuhlltslt 6s a szabdtys6yl6r, elzdrdsra
R6szesed6s hasznosftfisa:

kiitelezettek munkdllatd"sa

q biintetisek, sz

intizkefldsek, eg,es
kinyszerintdzkeddsek 6s a szabdlysdrtdsi elzdrd.s vdgrehajtdsdrdl szt6t6 2013. dvi
C CXL, t iirv 6 n y a I apj d rt vdg r e h aj t a n d d fel u d at,

2,2.9:

Cdgn6v: Allarnpusztai Mezogazdasfugi ds Kereskedelrni Kor.l6tolt Felel6ssdgii
Tdrsas6g

Riividltett cdgn6v: Allarnpusrtai Kft.
Szdklrely: 6327 Allanptszta
C6gtregyzfikszim: 03 -09- I 028 02
Tdrzstdke (alapt6ke) iisszege: 725,000 e Ft
Allami tulajdonri tiirzsbet6i iisszege: 725.000 e Ft
alamt tulajdonrfi tiirzsbet6t tulajdoni arr{nya: I0O%
Attanri tulajdonrfi rdszesedds legutolsd n;,ilvi{ntartdsi 6rt6ke:725.000 eFt
I\{egbizott 6ltal ellftott kiizfcladat(ok), anrelynek ell6t6sa cdljdb6l tiirt$nik a
R6szesedds hasznositdsa: A btintet6s-v6grehajtdsi szervezetr'61 sz6l6 1995. dvi
CVIL tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapj6ri a fogvatartottak ktitelez6
foglalkoztat6sdra ldttehozott gazd6lkod6 szeryezetek bv. szervek. Az el{tiltek vsgy a
kdnls4svlntizkedds hatdlya slatt tillti szemdlyek ds a szabtilS,s4rr6t, elzdtdsra

kdtelezettek mankdltatdsa a biintetdsek, ar, intdzketlCsek, eg)es
kdnys4svilrtdzkedisek ds a szabdlysdrtdsi elzirtis vdgruhojtrisdrdl szdl6 2013. 6vi
CCXL, tiirvdny alapjfut v{grehajtandd feladat

2,2,10, C6gn6v: Aruramajori Mezlgazdasilgi ds Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ssdgii
T6r-sasdg

Riividftett c6gn6v: Annarnajori Kft,
Sz6khely: 247 L Baracska, Annamajor 1,
C6gi egyz6kszf m: 07-09-003 060
Tilrzstdke (alaptdke) iisszege: 27 7,07 0e Ft
A[ami tulajdonfr tiirzsbet6i iisszcge: 277.070 eFt
AUami tulajdorrrl tiirzsbetdt tulajdoni arfnya: 100%
Athnri tuhjdonrir r6szesecl6s tegutols6 nyilv6ntartisi 6rt6ke :277.070 eFt

Megbizott 6ltal elldtott ktizfcladat(ok), amelynek ell6t6sa c6ljr[b6l ttirt6nik a
A biintet6s-v6grehajt6si szenezetrll sz6l6 1995. dvi
CVI' tv- (Bv' tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapjdn a fogvatartottak kdtelez6

R6szesed6s hasznositfsa:

foglalkoztati{s6ra l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek . Az etttdltelc vagy a
kdnyszerintdzkedds hatilya alatt till6 szemdlyek 6s a xabtillysdrtdsi elzdtisra

kiitelezettelr munkdltattisa fl biintetdsek, az intdzked1sek, egyes
kdnyszefintizkeddsek 6s u szsbdlysdrtisi elzdrds vdgrehajtdsdrdl szdl6 2013, 6vi
C CX L. t ii rv dn y a lapj d n

'r,rl

v

dg re h

aj ta n d d fe I a d a t,

2,2,11, Cdgndv: P6lhalmai Agrospeci6l zogazdas6gi Telmel6, Ertdkesit6
Kolhitolt Felel6ssd gri Tdtsas6g
Rfividitett c6gn6v : P 6lhahnai Agr ospeci 61 Kft,
Sz6khely: 2407 Dunafijvdros, Pdlhahna
C6gi egyzdkszf m : 07-09-003 062

Cs Szolg6ttat6

l.

0e Ft

: 350,730e Ft
i arAnya: 100%
6

nyilv6ntartisi 6rt6ke: 350.730 e Ft

Megbizott 6ltal ell{tott lciizfeladat(ok), amelynek ell6t6sa c6lj6b6l tiirt6nik a
R6szesed6s hasznosftfsa: A biintet6s-vdgrehajtdsi szervezetr.ol sz6l6 1995. 6vi
CV[. tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapj6n a fogvatartottak kcitelez6
foglalkoztat6s6ra l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek. Az elitiltek vagy a
kdnysxerintdzkedds hatdlJra alatt dll6 szemdlyek is a szaltd$sdrtisi elzcirdsra
Icdtelezettek munkciltstdsa (
biintetdsek, az intdzkeddsek, egles
kdttyszerintdzkeddsek 6s a szabdlysdrtisi elzciris vdgreltajtdsdrdl szdld 2013. dvi
C CXL,

tii t;t dn y

a.l crpj tin

v

6g r eh ajt a n d 6

fela dat.

2,2,12, C6grrdv: Bv. Holding Korl6tolt f'elel6ssdgii
Riividftett c6gn6v: Bv. Holding Kft,

TdrsasAg

Sz6khely: 1054 Budapest, Steindl hnre utca 10.
CfigSegyz6kszfm: 0 I -09-20093 7
Ttirzstdke (alaptdke) iisszegc: 3.000 e Ft
$Iland tulajdonrfi tiirzsbet6t tisszege: 3.000 e Ft
Allami tulajdonri ttirzsbet6t tulajdorri arfnya: 100%
Allami tulajdonrri r6szesed6s legutols6 nyilvdntartfsi 6rt6ke: 3.000

e

Ft

Megblzott 6ltal elldtott k6zfeladat(ok),. anrelynek el16t6sa c6ljdb6l tortdnik a
R6szesed6s hasznositasa: A bi.intet6s-v6grehajtflsi szervezetr6l sz6l6 1995, dvi CV[.
tv, (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezdes alapjdn a fogvatartottak kotelez6 foglalkoztat6sdra
l6trelrozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek, Az elltdltek vagy a
k6riyszerint6zked6s hatdlya alatt 6116 szerndlyek 6s a szabdlys6r'tdsi elzilrssta
kotelezettek rnunk6ltat6sa a btintetflsek, az int6zked6sek, egyes k6nyszerint6zkeddsek
6s a szab6lys6r't6si elzilrfls v6grehajt6s6r6l sz6l6 2013. 6vi CXL. torv6ny alapjdu
v6grehaj tand6 feladat.
2.3.

2,4.

Megbizott dij- 6s kcilts6gt6ritdsi igdny n6lkiil v6llalja az Nvt,, a Vtv. 6s a Vhr. alapliln a
R6szesed6sek feletti tulajdonosi jogok 6s kotelezettsdgek jelen szeu<iddsben foglatt
kolldtoz6sokkal 6s feltdtelekkel tciltdn6 gyakorl6s6t. Az MNV zfi, dij 6s k0ltsdgt6r{t6si
ig6tty n6lkiil bizza meg a Megbizottat a Rdszeseddshez kapcsol6d6 tulajdonosi jogok
(tagsdgi jogok) gyakorlds6val.

A Megbizott kdteles a jelen Szerzdd6sben foglalt eldirdsoknak megfelel6en elj6rni

6s az

MNV Zrt, elozetes hozzdjilruldsdt igdnyl6 k6rd6sekben az MNV Zrt. ddntdslt a 4.5.
pontban foglaltak szeritrt, megfelel6 iddben kezderndnyezni. A Megbfzott az MNV Zrt.
el6zetes hozzAjilrulfisft nem ig6nyl6, jelen szerz6dds alapjfin rneghozott ddntdsei
tekintet6ben a tulajdonosi joggyakori6 nev6ben 6s helyett, sajdt hatdskdrben 6s dndll6
felel6ssdggel jAr el.

2.s.

A jelen Szerz6ddshez csatolt l. szdrnri rnelldklet szerinti

-

Tarsas6gonk6nt 2-2 ercdeti

p6ldduybarr kiadott - meghatahnaz6s alapj6n Megbizott koteles halad6ktalanul drtesiteni
a jelen szerzdd6s tdtgydt kepezl Tdrsasfgokat au'61, hogy Megbiz6 nev6ben 6s heiyett,
a tag meghatahnazottjakdnt jogosult a T6rsas6g fe16 eljdrni, Megblzott 6rtesit6s6bon

egyidejtileg kepviseleti meghatalmazdsinak a T6rsas6gok tagjegyzdkdbe tdrtdn6
bejegyz6sdt is kezderndnyeznie sziiksdges. A hatflrozott id6re sz6l6 meghatalmazdsok
kiad dsdnak rendj 6t j elen szerz6d 6s 6. pontj a szab|ly ozza,

2.6.

Az R6szesed6sekkel kapcsolatos, a T6rsas6gok aktu6lis gazdas6gi, p5r'vid,gyi helyzet6re
vonatkoz6 adatokat a jelen Szerz6ddshez csatolt 2, szitn:f melld,klet szerinti, az drintett
T6rsas6g r€szdr6l kidllitott 6s c6gszerfien aldfi't T6rsas6gi t<irzslap 6s kontlolling adatlap
tafiahnazza.

3,

A

szerz6d6s id6beni

hat{lya

?1

Felek rnegdllapodnak, hogy jelen szerz6dds nrindket Fdl 6ltali cdgszerii alSfr6ssal, az
utols6kdnt rnegtett al6ir6s napjdn j<in l6tre, Felek a szevlddsthatfitozatlau id6re kdtik.

3.2.

Jeletr szerz6d6s hat6lybal6p6s6nek felt6tele a Felek kciz<itt a 2.2. pontban meglrat6rozott
Rdszesed6sekle kor6bban
2008. rn6jus 23-ai 6s arnak n6dosit6sa 2009. janudr 22-ei

-

-

d6turnokkal SZT-27978 6s SZ:f-27978l1. sz6mok alatt rnegkotdtt vagyonkezeldsi
szerzdddsek megszi.intetisdr6l 6s a Rdszeseddsek visszaadds6r6l sz6l6 rnegdllapod6s
hat6lyba l6pdse. Megbizott jelen szerz6dds hat6lybaldp6sdt6l kezdve jogosult 6s kdteles
a R6szesed6sek feletti tulajdorrosi jogok nreghatahnazottk6nt tdrtdn6 gyakor{6sdrn.
4. Felek

jogai

6s

kiitelezetts6gei

4.I. A Megbizott a vonatkozd

jogszabdlyokban, valamint a jelen szerz6d6sben szerepld
felt6telekkel 6s korldtozisokkal a tulajdonosi joggyakor'16 helyett 6s nev6ben
gyakorolhatja a Megbiz6t rnegillet6 tulajdonosi jogokat ds kdtelez.ettsdgeket. A
Megbizott a R6szeseddseket nern idegenitheti el, a tulajdonjogot senlnilyen jogcirneir ide6rtve gazdasflgi tdrsas6g rdszdre nern pdnzbeli szolgdltat6skdrrt tcirtdri6 nyujt6st is nem ruhdzhatja 6t, a R6szeseddsek'e z6logiogot, liaszon6lvezeti jogot, vdteli jogot,
el6vdsdrldsi jogot 6s visszavfsdrl6si jogot nern alapithat, a R6szeseddseket nern
ter'lrellreti rneg biztosit6kk6nt nern aj6nlhatja fel, Az MNV Ztt, Igazgatdsciga 717/2014.
(Xil,11.) IG sr, hatdrozatu,.illetve a Megbizott 6kol kiadou - elismert vdllalatcsoport
Idtrehozdsdrdl sz6l6 - ha.tdrozata 6s a Tdrsasdgok dltal nrcgkiitdtt Uralnd szerzftlds
alapjdrt az ellen6rz6tl tdrsasdgok tekintetdben u Megbtzott - a Megbizdval szemben
ielen szerzddds alupJlin fenndllf felelflssdgdnek ds elszdnnldsi ki)telezettsdgfuek
drintetleniil hagyfis61,al - jogosult a Bv. Holding l{ft, nint az elismert.pdllalatcsoport
arallrcdd tagja. rdszdre, c jogszcrbrilJ,okban, veilsmint e Szerzdddsben nrcghatcirozott
tultrjdonosi jogokut 6s hdtelezettsigeket az aldbbi kir,htelekkel dtengedni:
a) nz ellenfirzbtt tdrsasilg hivntdsos szolgikrti jogviszony kereldben, illetve a
tntutko tdrvdnyki)rtyvdrdl szdl6 2012, dvi L tilt'vdnlt szerhfi foglalkoztatotl
ii gSt v s4s 16i e v o n a I k o ztis I b u n t nw n k cI It n t 6 i j o g o k gy a k o r I ds a ;
b) az ellendrzdtt tdrsnsdgntil osztaldk-, illetve a kdt, egymdst kdvetf szfunviteli
tdrvdny szeri.nti beszdntoltijrinok elfognddst kdzbtti iddszukbnn ddntds oz
osztct I d ke 16l e g Jizet ds rd I ;
c) (z ellenfi'ziitt tcirsustigndl o ki)4feladat elldtdsa mistt keletkezett
vesztes dge k kezelds d re, nte gszii ntet dsd.re pdtbefizetds elren delise ;

I

c0 az ellen6t'zi)tt tdrsosdg feltigyelflbizottstig tugjoinak ntegvdktsztdso

ds

visszalr{vdsa;
e) oz ilgltvsx,stdre ds a feltigyslflbizotlsrigi tagokra vonatkozd Javodalmozttsi
Sznbdlyalll jdvdltogytisa, melyet uz errdl szdl6 ddrttdstfll szfutt{tolt harninc
napon beliil a cdgiratok kiizd letdtbe kell helyezni;
sz ellendrziitt tdrsustig cdgnevdnek, szdkhelJtinek, jegyTslt tfkdjCnek Cs
fftevd kenl'sdgdnek ntegv dlloztttds cr I
g) sz ellendrziitt tirsrcdg olopitti okirotdnak olyun turtulntit ttuidos{tfisa,
amely a rCszeseddshez kapcsolfdd jogokat hdtrdnyosan drfutlreti;
h)
ellenfrzdtt tdrsasrig vdgelszrfunoldssal tdrtdnd joguliltl ndlkltli
megsziintetdsel
u ellenfirzdtl tdrsasdg dtulakuldso;
sz ellendrziitt ttirsasdg tbratflkdjdnek felenreldse, annak jogszabdlJ,ban
t'd gz{t ett n em k li te I ezd Ie s zd ll {tris n ;
k) o4, ellendrziitt ttirstrstlg tiiratdkdjdnek emeldse esetdn a tagok elsdbbsdgi
jogfutak kizcirdsa;
az ellendrzhfi firsasig tilratflkdjdnek enteldse sortin crz elsdbltsdgi jog
gyako rlcisd t,a j ogosultak hijeldldse ;
nt) nz ellendrzdlt tdrsosdg ftrutdkijdnek felemelisekor, illetve oz elsiibbsdgi
jog gyakorldsa esetdn a tiirzsbetdtelr ardnydtdl vsl6 eltirds megdllapitdsa;

fl

nz

i)
j)
.
l)

trircascig tdrutfkdjdnek leszclll{tdsakor il tdrubetdtek
ardnydtdl val6 eltdris megdllapitrisa ;
uz elfvrisdt'kisi jog gJt(korlciso nz ellendrztitt tcirsnsdg dkal;
az el6vrisdrldsro jogosult szemdly kijel0ldse;
sz ellendrzdtt tdrsustig iizletrdszdnek hiviilttlld szemdlyre firtdnd
itrultdztfsdn dl a lteleegyezds m egaddsa ;
az ellend'zdtt trirsasdg iizletrdszdnek felosztt(stihoz vaki ltozzdjdrulds ds trz

n) oz ellendrziitt

")
p)

q)

r)
t)
t)

iizletrdsz bevo n d sd rt ak elren deldse ;
az elisnwrt vdlhlatcsoport ldtrelnzdsrinok elflkdsz{tdsdrdl ds sz urulmi
szerzdclds teryezetdnek turtslnfifil val6 di)tttds, nz urnhni szerzfidds
terv ezetht e k j dvcih agy dsa ;
sz ellendrzdtt tdrsosdg cilttrl gozdrilkodri szervezet alop[tdsa vflg!
megsziiutetdse, gazddllwdd szervezetben rdszesedds megszerzdse eagy
dt r u h d zds a, ille tv e e zek r e i r d ny u I 6 s zd n d 6 lcn y il atk o zat

t d tel e

;

t) (z ellenfrzdtt tdrsusttg tulrtjdottrit kdpezf termffdldek elidegen{tCse,
cserdje;

I

sz ellenfrziitt tdrsusrig trilctjdondt kdpezd terntffdldek niiveldsi dgrinah
tl h s s zrt o s [t ds a, n t e g te r h eI ds e ;
stratdgiai diint4sek megho4atala, kiiliiniis teftintettel
m eg v d It o zttt ttt s a, m d s

x)

sze

c CI

(

termelAs

rkezetd n ek m egvdltoztatdsdra, ii zletcigak m egsziintetdsd re,

Jelen Szerzddds alapjdn a 4,1, is a 4,5. pontban foglaltak figyelenrbevdtel6vel a
T6r'sasdgok legf6bb szelve dcintdslrozataldban va16 rdszvdtellel cisszefiigg6 jogok 6s
kdtelezetts6gek - ide6rtve kiildniisen a Megbfz6 nevdben ds helyett tdrtdn6 szavazati jog
gyakor{6s6t
a jelen szerzddds l. sz6mri rnel16klet6t k€pezb rneghatahnazds ds jelen
szerz6d6s alapj6n a Megb{zottat illetik meg, illetve terhelik, Ennek megfelel6en a
Megbizott l6tja el a T6rsasdgokkal kapcsolatosall az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli
kcitelezettsdgekr'6l sz6l6 2007. 6vi CLII. td'rvdny 7.
b) pontja szerinti, a
vagyonnyilatkozat 6rzisddrt felel6s szervezet feladatait. A Megbizott saj6t for6saib6l

-

-

-

kciteles biztositarri

I

$
az illtala a Megbizott nev6ben a T6rsasdg fel6 v6llalt

K

kcitelezettsdgeket, ide6rtve ktildndsen, de nem kiz6r6lagosan a tagi fon6sjuttatdsok
teljesit6s6re ir'6nyul6 ktitelezettsdgvailalasokat (pl" t6keirnelds alnogat6s "nygjt6sa,
p6tbefizet6s teljesltdse stb.). A Megbfzott fudomdsul veszi, hogy az hllanhfiztari6sr6l
sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny (a tov6bbiakban: Aht.) 45. (tXZl bekezd6seiben
S
foglaltakra figyelermnel a Tdrsasdgok rdszdle hitelt, kcilcsdllt, valamint tdrnogatdst
l<tzit6lag a tdrvdnyben el6fi't miniszteri j6v6hagy6sokkal nyrijthat. Tfkeenteldst ifenti

,

iogszabilyok betartdsa mellett s Megblzotl dllol biztosftott kinddsi eldirtfuyrul
dtcsoportositdsa mellett (z dllani tulajlonosi joggyakorld nyrtjthat Megbizott
tudomdsul veszi tor,6bb6, hogy t6keerneldsek esetdn az Nvt, 8. $ (10)-(13)
bekezd6seiben foglaltak 6n'€nyesiil6s6t

4.3.

i

s

biztositani sztiks6ges.

A Megbizott ktlldn<is tekinteftel a vonatkoz6 jogszab6l),okban 6s a jelen szerzdddsben
foglaltakla a Megbizott6l elv6r'hat6 gondossdggal jdr el a R6szesed6s 6rt6k6nek

megdrzdse 6r'dekdben. A Megbizott kdteles halad6ktalanul 6rtes{teni javaslataival
egyutt az MNV Zrt.-t, ha tudom6sdra jut, hogy valamely T6rsas 6gn6l a sajdt t6ke
vesztesdg folyt6n a tdrzstdke k6tliannad6ra cs<ikkent, vagy a Tdrsas6g a fizetlseit
megsziintette, 6s vagyona a tartoz6sokat nem fedezi"

-

-

4,4,

A Rdszeseddsek felett tcirv6ny alapjan a Megbiz6t megillet6 jogok gyakorltisa 6s a
kcitelezetts6gek Megbizott tdszdr6l ttirt6n6 teljesit6se sor6n MegLiiott ktteles az dllarni
vagyon drtdk6nek meg6rzdse 6s gyarapitilsa, az 6llami ds a kdzfeladatok ell6t6s6nak
el6segftdse drdekdben - tovdbbd az Nvt. 7. g-6ban foglaltak figyelernbevdtel6vet
elj6rni.

4.5.

A

Megbizott kdteles a Megbfz6 el6zetes hozziljfltulss6t kdrni a Rdszeseddsekhez
kapcsol6d6 szavazatijogok aldbbi kdrddsekben tdltdri6 gyakorlfsdt rnegel6zden:
Kft.

eset6n

a)

az alapit6 okirat (tdrsasdgi szerz6dds) olyan taltalmri ni6dositasa, artrely

b)
c)
d)
e)

Rdszeseddshez kapcsol6d6 jogokat h6tr'6nyosan drirrtheti;
a Trirsasrig vdgelszdmol6ssal tdrt6n6 jogut6d rdlktili rnegsztiltetdse;
a T6r.sas6g 6talakul6sa;
a tcilzstdke felerneldse, a Ptk. szerint nem kdtelez6leszflllittsa;
tdrzst6ke emeldse esetdn a tagok els6bbs6gi jogdnak kizaftsa;

D

ttirzst6ke emeldse sor6n

az

els6bbsdgi

jog

a

gyakorl6sdra jogosultak

kijeldl6se;

g) ttirzst6ke felenieldsekor, illetve az
h)

i)
j)

jog gyakorldsa esetin a

az el6r'6sdr.l6sra jogosult szemdly kijeloldse;

k) az tizletrdsz kivi.il6ll6

l)

els6bbsdgi

tcirzsb et6tek atany6t6 I v al 6 elt6r6s rneg6ll apit6sa;
ttirzstdke leszdllit6sakor a t<jrzsbetdtek ar6ny6t6l val6 eltdr.6s meg6llapit6sa;
el6v6sfrl6si jog gyakor{6sa a Trirsasdg 6ltal;

szemdlyre tdrtdn6 dtruh6zfs6n6l

a beleegyezds

rnegad6sa;

izleff€sz feloszt6sdhoz val6 hozz6jdnl6s 6s az i,izletrdsz

bevonds6nak

elrendel6se;

m) az elisrneft vdllalatcsoport ldtrehoziisdnak el6k6szitdsdr6l ds az umlmi
szeruldds tervezetdnek tattahn6r6l val6 dcintds, az uralmi szev6d,6s

u)

tervezet6nek j 6v6hagy6sa,

gazcl6lkod6 szervezet alapit6sa vagy lnegsziintet6se, valarnint gazdflkod6
szervezetben r6szesedds megszerzdse vagy 6truh6z6sa,
10

o) A 2.2.
el id eg

lrontban megjeliilt t6rsasdgok tulajdon6t kflpezl temrdfdldek

enites 6hez, cser 6j 6hez,

p) t6rsas6gok tulajdon6t k6pez6 tenlSftldek nriiveldsi

ilgdnak

megv6ltoztat6shoz, rn6s c6hi hasznoslt6shoz, tnegtorhel€s6hez,

q) strat6giai

d<intdsek meghozataldhoz, kiildnds tekintettel
sz er kezet6nek rnegvdlto ztatdsa, izletdgak rnegsziintet6se,

a

tennel6s

A

Megbizott a fenti kdrddsek felmeriildsdr6l ds az azokkal kapcsolatos sz6nddkfi6l
kriteles az alapit6i hatdrozat kiadds6nak tervezett id6pontja el6tt legalfbb 30 nappal,
illeti,e a taggyfildsi rneglifv6 30 napou beliili kdzhenltele esetdn a klzhezvfitelt
krivetderr halad6ktalanul, de legk6s6bb 2 rnunkanapon beliil irdsban t6j6koztatm az
MNV Zrt-t. A Megbizottnak az drtesit6sben ki kell fejtenie a tervezett diiutdse
irrdokoltsfg6t, a rnegalapozottsdg6t alSttrnasztl 6weket, 6s egyuttal rnell6kelnie
sziiks6ges az ezeket al6tfmaszt6, hitelt drdemlo dokumentutnokat is, idedffve a vezetd
tiszts6gvisel6k, r'alamint
feliigyel6 bizottsdg tervezett ddnt6sr6l kialakitott
v6lern6nydnek csatol6sdt is. Az MNV Zrt. a bozz|jdrul6s k6rd6s6ben rneglrozott
drjntdsdr6l a Megbizottnak a r6sz6re a fentiek szerint megkiildcitt 6rtesit6s kdzhezv5tel1t
kdvetd 25 napon beliil, illetve lia jogszab6ly alapj6n erurdl xividebb id6n belttl
sziiks6ges a d6nt6s rneghozatala, ehhez igazodva, de legal6bb 15 napon beliil
tij5koztatja,

a

4.6.

A Megbizott

6s a T6r'sas6g tagSai vagy a Tdr'sasfgba a jciv6ben esetleg beldp6 tagok
T6r'sas6gra vonatkoz6 jogviszonnyal kapcsolatban l6trejcitt b6nnely
rneg6llapoddst a Megbizott csak az MNV Zrt. ellzetes ir6sbeli j6r,6hagy6s6val kdtheti
meg, m6dosiflratja, illetve sziintetheti rneg,

krizcitt,

n4
'+,I.

a

A Megbizott tudorn6sul veszi, hogy a Megbiz6 - azoflTdrsas6gok vonatkoz6s6ban, ahol
az 6l7ami R6szesed6s a Tdrsasfgban tobbs6gi szavazati ar6nyt testesit lneg - a
Tiitsas6gok feliigyel6 bizotts6gdba ds ha a Talsas6gn6l rnrikddik, akkor a T6r'sas6g
igazgat6shg6ba is - a testiilet l6tsz6rn6nak nrivel6se n6lkiil - egy tagot delegLlbat. Az
MNV Zrt. kizhr6lagos joga az 67tala ily rn6don delegdlt tag visszahivfsAt 6s helyette
mds szsm6ly rnegvdlasztdsdt kezdem6nyezni. A Megblzott az MNV Zrt. illtaljavasolt
szerndiy testi.ileti taggd v6laszt6s6t, illetve e szern6ly MNV Zrt. 6ltal javasolt
visszahiv6s6t 6s helyette m6s szerndly rnegv6laszt6s6t egyszern6lyes t6rsasdgokndl a
kezdenrdnyezdsYagyonkezel6hriz tdrtdn6 rnegirkezdsdt kovetd l5 nnrnkanapon beltil,
egydb t6tsas6gokn6l a legf6bb szelv kezdenr6nyezds kldtezv€te[e ut6ni soroll
k6vetkezd tildsdn kriteles biztositani. Az MNV hrt, 6ltal deleg6lt szern6lynek rneg kell
felelnie a vonatkoz6

4.8.

ri s

szef6r'hetetl ens6gi szab
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yoknak.

A Megbizott a Rdszesed6s felett a Megbiz6t nregillet6 tulajdonosi jogokat ds
kotelezettsdgeket a tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben 6s helyett kdteles a

kcizfeladatok e116t6s6ra val6 rendeltet€snek, jelen szerz6ddsnek, tovdbbd a rendes
gazd6lkod6s szabdlyainak rnegfelel6en,
Megbizott6l elvilhat6 gondossdggal
gyakorolrri. A Megblzott az esetleges szeu6ddsszegdsdlt az b6nyad6 jogszabdlyokban
foglaltak szerint felel.

a

4,9.

Jeletr Szet'z6d6s idSbeli hat6l5a alatt a Megbizott yezeto beosztfsrl tnunkatdrsai.6s azok

kcizeli hozzttartoz6i nern szelezhetnek r'6szesed6st

a

Tdrsasdgban
szamt itelr6l sz6l6 2000. dvi C, tdrv6ny szerinti kapcsolt vdllalkozdsaiban.

6s annak

a

1l

5.

Nyilvdntartfrs, adatszolgfltatfs

5.1. A Megbizott 15 napon beltil kciteles ir'6sban
3, szdnlri melldklete

bejelenteni az MNV Zrt-nek,ha a Tdrsasdg
sz erinti tiirzs adataib at v illtozhs k<ivetkezik b e.

5.2, A Megblzott a Rdszeseddssel

kapcsolatosan jelen szerz6dds 4. sz. rnell6klete szerinti
adatk6rben 6s gyakorisdggal adatokat szolg6ltat az MNV Zrt. rcszlre, Az MNV Zrt.
minden 6vben kiilcin tdj1koztathst ktild a kontrolling adatszolgdltatdsok teljesit6s6nek
pontos n6dj 6r ol, felt6teleir'61.

5.3, Az MNV Ztt. irasbeli rnegkeresdsdre, a nregkeresds

}rczzillr'kezdsdtdl sz6mitott 15
munkanapon beliil koteles a Megbfzott az MNV Zrt, r€szfire a T6rsas6gra vonatkoz6,
mdelkezds6re 6116 infonndci6kat (adatokat) rnegadni.

6. Meghatalmazdsok

6.1.

Az MNV Zrt.

kiadfsfnak rendjc

-

rnirit

a

Magyal Allarn nev6ben tulajclonosi jogotat gyakorl6 szetvezet-

kiilon jogszab6lyban meghat6rozotf, rdblzott fllami vagyonnal kapcsolatos

6ves

besz6urol6 k6szit6si 6s k<inyvvezet6si kotelezetts6ge teljesit6s6nek biztositdsa 6rdek6ben
Megbizott kciteles rnirrden 6v mdjus 31. napj6ig a R6szesed6sek 6rt6keI6s6hez sziiks6ges

valameruryi adatot, dokurnentumot - ide6rtve a T6lsasdgok m6jus 3 t. napj6ig elfogadott
6ves beszdurol6j6t, a R6szesed6sek drt6kdt befolydsol6, az6ta a Tr{rsas6g rdszdr6l
megtett vaLy a Tdrsasdggal szembeu bekcivetkezett, t6kedrt6ket 6rint6 int6zkeddsekr6l
sz6l6 tdjdkoaatilst (pl, t6keemelis, t6keleszdllftds, kdzbens6 rn6rleg elk6szitdse, negatfv
kimenetelti perek, hat6sdgi elj6rdsok Lezirilsa, cs6delj6rds, v6gelsz6mol6si, felszdmoldsi
eljdrds uregindftdsa, ad6szirn felftggesztdse stb.) az MNV Zrt, r6sz6re rnegkiildeni.,
tov6bb6 ezzel egyidejiileg kezdemdnyezni a jelen szen6d6ssel ftszdte dtengedett
tulajdonosi jogok gyakorlds6hoz sziiksdges, kdvetkez6 dvr.e s2616 meghatalnraz{s
kiadds6t.

-

6'2.

Ameruryiben a 6.1. pont szerinti adatszolgfltat6ssal <isszefiigg6sben meg6llapithat6,
lrogy a T6rsasdgok saj6t t6ke drtdke a rnegel6z6 6vi sajdt t6ke dr.tdkhez kdpest
cscikken6st mutat, a T6rsas6g vesztes6ges vagy a R6szesedesek drt€kelCse sor6n
vdrhat6an drtdkveszt6st kell elsz6rnolni, Megbfzott a 6,I, pont szerinti
adatszolg6ltatdssal egyidejiileg, Iegk6s6bb rndjus 3l-ig kiilcin nyilatkozatban kdteles az
MNV Zrt. rflszfire bemutatni a Tdrsas6g saj6t t6ke csdkkendse, a vesztes6g illetve a
Rdszesed6s 6r'tdkveszt6s6nek okait, a vesztesdg jdv6beli csdkkentdse, illetve a
nyeresdgessdg el6r6se €rdek6ben tervezett int6zked6seit,

6.3. Az MNV Zrt. a 6.1. 6s 6.2. pontban nreghatdrozott

adatszolgilltatlsrnegvizsg6l6sdt, 6s a
Rdszesedds drtdkeldsdt kcivet6en sztiks6g szerint felhivja Megbizottat tov6bbi
inforrn6ci6k, illetve kiegdszit6 nragyarilzatok megtdteldre, idedrtve ktilondsen azt az
esetet, ha a megkiild<itt informdci6k a R6szesed6s 6rt6kel6s6hez nern eldgsdgesek va1y a
Rdszesed6st'e 6rt6kveszt€st kell elsz6rnolni, 6s Megbizott a 6.2. pont szerinti
infonn6ci6kr'61 nem tett nyilatkozatot az MNV Zrt. t6sz1re. Megbiz6 felhiv6sa esetdn
Megbizott soroll kivtil, legkdsdbb 5 munkanapon beli,il kdteles a sztiksdges kiegdszlt6
infonndci6k rnegkiild6s6r.e, nyilatkozatok rneg6tel6re.

l2

6.4. Az MNV Zrt, a 6.L- 6.3, pontok szerinti infonn6ci6k alapjSn a R6szesed6soket
legkdsdbb j0lius 25-ig lrttkeli, rnajd az az MNV ZtL lgazgat6sdga az MNV Zrt.

rilbizott 611arni vagyonnal kapcsolatos 6ves beszdrnol6jdt augusztus 15. napj6ig
elfogadja 6s megkiildi az dllauri vagyon feltigyeletddrt felelds miniszternek. Az MNV
2fr,, ezzel pdrhuzarnosan, legkds6bb szeptember 30-ig kiadja 6s a Megbizott rlszflte
rnegktildi az tjabb 6vre sz6l6 rneghatahnazdsokat. A rneghatahnaz6sok rnegkiilddsdvel
egyidejtlleg, de legkds6bb az MNV Zrt. beszittnol6j6nak mitrisztet' r6sz6r6l tdrtdnt
elfogaddsdt kdvet6 15 napon beltil a Megbiz| tilj1koztatilst ad Megbizott r€szdre a
R6szesedds akfu6lis nyilvdntartdsi 6tt6k6r6l,

7. Az

MNV Zrt. tulajtlonosi ellendr'zdse

7,1. Az MNV Zrt. - a vonatkoz6 jogszabillyok, igy kiilonosen a Vtv. 17, $ (1) bekezd6s (d)
pontja, Vlu. 1. g-6nak (3) bekezddsdre figyelemmel - jogosult a Megblzothrdl, valarnint
a T6rsasdgokn6l ellen6rzdst tarlani. Az MNV Zrt. tulajdonosi elleniirufsi szabillyzatilt,
anrely az MNV Ztt. honlapj6r6l letdlthetd, a Felek a szerzld€s r6szdnek tekintik.
Arnennyiben e szabillyzat a Megbizottat 6r'int6en m6dosul, audl az MNV Zrt. k0teles a
Megbizottat a m6dosit6st kcivetd 5 rnunkanapon beli.il t6j6koztatni.

7,2, Az MNV Zrr. koteles az ellen6rz6s megkezd6se el6tt- aVhr.21. $ (1)bekezd6s d)
pontjdban foglalt eset kiv6tel6vel - a Vlu. 21. $ (2) bekezd6s b) poritja alapjan legal6bb
8 nappal 6rtesiteni az ellenlrzdtt szerv vezetojdt az ellenovCs kezd6 id6pond6r6l, az
ellerr6rz6sben rdsztver'6 szemdlyekr6l, illetve az ellen6rzds titgyfull Az ellen6rz6s a
Vhr. 20. g (l) 6s (2) bekezd6sdben foglaltak szelint a T6rsas6g gazcl6lkod6s6ra, valamint
a Megbizottat nregillet6 jogok gyakorl6s6ra, annak szab6lyszeriisdg6re terjedhet ki.

7.3.

A tulajdonosi ellendlzdst vdgzb tudorn6sul veszi

ds magdra n€zve kiitelezdnek ismeti el

az ellenltzdtt sajdtos rntikdddsi kdliilmdnyei 6s szab6lyai miatt el6irt, a bv, szelvezelek
vezetd i 6ltal rne gha tfu ozott bels 6 sza bd ly oz6kat.
8. Elszfniolf.s a szerz6cl6s tdrgy6tl<6pez6 vagl'onnal

8.1. Jelen szerz6dds megsziindsekor a Megbizott ktiteles a R6szesed6ssel kapcsolatosan a
Megbfz6 fel6 elszdrnolni. Az elsz6nol6s a R6szesed6s MNV Zrt,-n6l nyilv6ntaftott
legutols6 aktudlis nyilv6ntartasi 6rt6ke 6s a Tdrsasdg r6sz6r6l - az I. sz6nrri rnell€klet
szerinti T6rsasdgi t<lrzslap 6s kontrolling adatlap szerinti adattartalornmal - megadott, a
szerz6d6s megsziindsekor r'6rhato sajft t6kedlt6ke fi gyelernbev6teldvel tdrt6nik.
8.2. Megbizott az elsz6rnol6s keret6ben Megbiz6 fel6, azt kiiteles igazoln, hogy a R6szesed6s

drt6kinek megdrzdse drdekdben tulajdonosi jogait - idedrfi,e a 4,L pont szerlnt
itengedett tulajdonosi joggyalsnrldst is - jelen szerzddds rendelkez6seinek betartds6val,
az fillami vagyoll hasznosit6jdt6l elvirfiat6 gondossdggal gyakorolta, 6s eurek kerst6ben
minden tdle elv6r'hat6 intdzkeddst megtett annak 6rdek6ben, hogy a Rdszesedds 6t16ke
ne csdkkenjen.
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9.

A szetzfldds megsztin6se

9.1
a)

b)
c)

JelenSzerz6ddsmegsziintethetd:
a szevbdds kdz6s rnegegyezdssel tdrt6n6 megsziintet6sdvel,
aszercldCs Megbiz6 r6sz6rdl t0rtdn6 azomali hat6lyu fehnondfsfval,
rendes felmond6ssal, ir'6sban, bdrmelyik Fdl rdsz6r6l legaldbb 30 napos fehnond6si
id6vel.

9.2
a)

Jelen Szez6dds Megb[26 r6szdr6l azomrali hat6llyal az alilbbi esetekben rnondhat6
fel:

a Megbfzott eljdrisa az illIani vagyonban k6rt okoz, vagy magatartdsa kdzvetleniii
kdrokozr{ss al fenyeget,

b)

c)

9.3

a R6szesed6s 6rt6k6ben Megbizottnak feh'6hat6 okb6l l6nyeges cscikken6s
kcivetkezik be,
a Megbizott jogszabdlyb6l vagy jelen szerz6d6sb6l ered6 l6nyeges kotelezettsdgdt
felt6hat6 rn6dou rnegszegtq idedrtve kiil<indsen a 6.1-6.3. pontokban rneghat6r.ozott
adatszol gSltatfs ehnu I asz t6 s 6 t,

a

A R6szeseddssel kapcsoiatos rnegbiz6s rnegsziinik (t6rgytalann6 v6lik), ha a R6szesed6s
a T6rsas6g jogut6d ndlkiili rnegsziindsdvel megsziinik, r'agy a Rdsiesedds kikertil a
Magyal Allarn hrlajdon6b6l. Ha valarnely R6szesed6ssel kapcsolatos rnegbiz6s
nregsz(inds6'r'el jelen szerzodds csak rdszlegesen sziinik meg, a megbials rnegsziinds6vel
netn 6riutett R6szesed6sek tekintetdben a szenodds tovdbbra is vdltozatlanul hat6lyos
marad.

9.4 Az MNV Zrt. fehnonddsi

jog6t oly rn6don gyakorolhada, hogy az drintett

fel adatok fo lyarnato s el I 6t6sa bizto

61la1ri

sltott legyen.

jogvit6k rendcz6se

10, A

A

a szerzddds teljesft6se sor6n felmeriil6 vit6s kdrddsekben kcjtelesek
nregkis6relri az egyezs6gkot6st. Egyezslg eset6n a Felek a jogszabdlyokban foglalt
feltdtelek betartds6val - a szerz6ddst koztis megegyezlrr.i *6dosiitraqet, pitet<
meg6llapodnak abban, hogy az egyezstgkdtdsre ir6nyul6 t6r.gyalfsok 30 nipon betiili
eredrndnytelens6ge eset6n a jelen szerz6ddsb6l ered6
.logvitatUan az illet6kes 6s
hatdskdlrel rendelkez6 rendes bir.6s6g j6r el.

10.1'

Felek

10.2' Amennyiben jelen szerz6d6s bdnnely rendelkez6se drvdnytelen vagy
kikdnyszerlthetetlen, vagy arnennyiben az illet6kes bir6s6g rnegdllapitj u i,
6rv6nytelens6get vagy a jogi riton val6 kikdnyszerithetds6g nianyat, ar-,rr,n er.inti
a
szerz6dds egy6b rendelkezdseinek 6rv6nyess6g€t 6s kik6nyszerftliet6s6g6t, kiv6ve, ha
Felek az 6rintett rendelkez6sek n6lktil a szeru6d6st nem kdtottdk .,oliu rneg. Felek
j6hiszenriien egytittmiikddnek annak 6rclekdben, hogy azilyel rendelkezdst
lriudk6t F61
sz6tnira elfogadhat6, dtvdnyes 6s jogilag kikdnyszerfthet6 reldelkezdssel rlegfelel6en
helyettesits6k.

11. Egy6b rendelkez€sek
I I ' 1. A Megbfzott

kijelenti, hogy jogosult jelen szerzdd6s megk<it6s6re, 6s vele szeurben neln
61lnak fetur a jogszab6lybau foglalt, a szevodl,s megkdtcsdt kizdr6 feltdtelek. A

t4

Megbfzott kijelenti tov6bb{, hogy arnennyiben vele szemben valamel y kizdt6 feltdtel
jelen Szerz6dds iddbeli hatdly'a alatt mer.$l fel, arr6l haladdktalanul, Irlsban drtesiti az
MNV Zlt-t.

11,2, Felek

a jelen

szerzdddssel kapcsolatban 6ltaluk kezelt aclatokat a vonatkoz6
jogszabdlyoknak nregfelel6en k<itelesek k6relenle, vagy hivatalb6l
nyilv6nossdgra
lrozri, kiv6ve azokat az adatokat - iW lailcindsen a-izern6lyes, illetye a dont6s
el6k6szit6 nern nyilr,6nos adatokat, a min6sftett adatokat
-, ainelyek megismer6s6t
tdrv6ny kiz{rja, vagy korldtozza.

11.3. Jelen szerz6ddssel kapcsolatos bdnnilyen drtesftds, kcizlds, kdzlerndny,
nregtdtelg tov6bbd a szstzldds rn6dosit6sa kizdr6lag ir.6sban drvinyes.
'yilatkozat
Felek a
szeu6dissel kapcsolatos egym6snak cilnzett drtesitdst, nyilatko zatot, e szerz6ddsre
hivatkoz6ssal az al6bbi szern6lyek rtsz€rekiildik rneg:
MNV Zrt. r'6szir6l: dr. szivek Norbert vezIigazgat6 rir r6sz6re
Mesbfzott r6szCr6l: Cs6ti Andrfs bv. vez6r'6rnagy, bv. f6tandcsos, orsz6gos pamncsnok
ftszfire
11.4' Jelen szerz6ddssel kapcsolatban felnreriii6 krilts6geket 6s kiaddsokat az a Fdl viseli,
ameiyik F6ln6l a kcilts6g vagy kiadds fehneriilt.

LI.5. felen Szerzfddsben nenr sztrbdbtozott kdrcldsekben oz Ntv,, Vtv., tr Vltr,, oz AhL o
Polgdri TiirvdnyflSnJ,vrdl s1dld 2013, 6ti 11 tdrs,6tty, a nindenkoy hatdtyos
kiiltsdgvetdsi tArvdny, n szintvitelrfll saild 2000, dvi C, tbridny, vnlomint a mogyar-jog
nt d s, t, o n atk o zd j o g s Aab dly ai a z i r ti rtst s.d f sl{,
11.6. Jelen szerz6dds hat eledeti p6lddnyban kdsztilt, amelyb6l hdrom pdlddny
aMegblzottat,
hdrorn p6ldduy az MNV Zrt-t illeti rneg.

A Felek a jelen szerz6ddst - annak elolvas6s6t 6s drtehnezdsdt kcivet6en mint akaratukkal
mindenb en rnegegyez6t j dvdh a gy6 I ag irj 6k ali.
Budapest, zo t s. fu$"#ks,,.l3',

Budapest, 201s,szeptembe,

uT,,

M,tcyanNrltz.m
V.lcroNxnzr,r

6Z.rr

k6pv.: dr. Szivek Norbert
vezfirigazgat6

'

iigyvezet6 igazgat6
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INTJiilYJ,i*
Meghatalmazis
illami tulajdonf tirsasigi r6szesed6shez kapcsol6d6 tagsigi jogok gyakorlfsira

A

Magyar Nemzeti Yagyonkezelf ZilrtkLriien Miikiidd R6szv6nyt6rsasig (sz6khely: 1133
rit 56.; clgegyzlkszSm: Cg.0l-I0-045784; ad6szitm: 14077340-2-44; KSH
14077340-6420-114-01; a tov6bbiakban: MNV Zrt.) az MNV Zrt.
sz1mjel:
statisztikai
lgazgat6sigfunak 46512012. (D(.10.) IG szSrrl6 hatilrozatilban foglalt felhatalmazils alapjfin figyelemmel a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. ttirv6ny (Nvt) 8. $ (7) bekezd6s6re,

Budapest, Pozsonyi

valamint az illlami 'ougyotn6l sz5l6 2007.6vi CVI. t6rv6ny (Avtv.) 29. $ (3) 6s (5) bekezd6seire
jelen nyilatkozattal

-

a

meghatalmazza
Biintetds-v6grehajtis Orszigos Parancsnokshght (sz6l,hely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.,
PIR tcirzsszilm: 752028, statisztikai szhmjel: 15752026-8423-312-0I, ad6igazgathsi azonosit6 sz6m:
15752026-2-51; a tov6bbiakban: Megbizott), hogy az MNV Zrt.-vel 5ZT-105.264 szfim alalt
megkcitritt, hathrozatlan id<ire sz6l6 Megbiz6si Szerzdd6sben foglaltak alapjfin
az

MNV Zrt. mint a Magyar Attam nev6ben eljir6 tulajdonosi joggyakorl6
nev6ben 6s helyett

az Annamajori Mez6gazdashgi 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ss6gii Tirsasig (sz6l$ely:2471
Baracska, Annamajor, cdgjegyz6ksztm: Cg.07-09-003060; ad6szhm: 11108944-2-51; a tov6bbiakban:
T5rsasSg) 2014. december 3Lnapjfin277.070.000 Ft n6v6rt6kii, 100 %o-os tulajdoni arinyt 6s 100
oh-os szavazati arinyt megtestesit6 illami tulajdonrl tirsasigi r6szesed6s6hez kapcsol6d6 tagsigi

jogokat a Tirsasig fel6 a tag meghatalmazottjak6nt gyakorolja.

A

a

Megbizott rlszlrol

Magyar Allamot kdpviselci MI\ni

zrt.

nevdben 6s helyett v6llalt

k<itelezetts6gek teljesit6sdre a T6rsas6g fe16 a Megbizott kciteles, ennek megfelelcien a T6rsas6g 6llami

tulajdonri r6szesed6s6hez kapcsol6d6, a Magyar Allam tagot terheki esetleges fizetdsi
izott saj6t forr6saib6l telj esiti.

k<itelezetts6geket Megb

A

Megbizott az MNV Zrt.-vel megkotott Megbiz6si Szerz<id6s alapjiln hathrozatlan idcire kapott
megbizSst a T6rsasSg mindenkori 6llami tulajdonri t6rsas6gi r6szesed6s6vel kapcsolatos tag:.
meghatalmazotti feladatok ellStas6ra azzal, hogy az ehhez sziiksdges meghatalmazilst az MNV Zrt.
6vente, minden 6vben a kdvetkezti 6v szeptember 30. napjhig terjed6 hatilllyal adja ki a Megbizott
rd'szlre.
Jelen meghatalmazils ennek megfelelcien 2015. okt6ber 1.
hat6lyos.

napjitfil2016. szeptember 30. napj6ig

A Megbizott a fentiek alapjfinjogosult a Magyar Allamot k6pvisel6 MNV Zrt. nevlben 6s helyett a
T6rsas6g mindenkori 6,llami tulajdonir tarsas6gi r6szesed6s6hez kapcsol6d6 tagsilgi jogok
meghatalmazottkdnt t<irt6nri gyakorl6s6ra, jogosult tov6bb6 tagi meghatalmazotlklnL a T6rsas6g
tagtregyzlklben szerepelni.

I

Mlc v,rnNrivtzi:-rt

,tv

Budapest, 2015.

szeptember .."
Magyar Nemzeti Vagyonkezelfl Zrt.
kdpviseli:
dr. Szivek Norbert
vezdrigazgato
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