ALAPÍTÓ oKIRAT
a Eazdasági társaságokról szóló 2a06. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.)'
az á||amivagyonról sző|ő 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.)' valamint a
kiiltségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. töruény
alapján hatályosítva és egységes szerkezetbe foglalva

A

Magyar Köztiársaság Igazságügyi Minisztérium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a
Magyar Áttam képviselője- az 1988. évi VI. törvény, valamint a tartósan állami tulajdonban
maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításaról szőlő 1992. évi LIII. Törvény,
28./ Korm. rendelet a|apján, az Annamajori
annak végrehajtásara kiadott 12611992.
_
^nII.
Célgazdaságból mely a Magyar Áttam tulajdonát képezi -1993. december 3l-ikén
eryszemélyes

korlátolt felelősségű társaságot
alapít az alábbiak szerint.

1. A

tarsaság cégneve:

Annamaj ori Mező gazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelő

Rör'idített cégnév:Annamajori Kft

2. A

Tarsaság

.

trírsaság székhelye:

247I Baracska, Annamajor

3. A

ssé gű

1.

Tarsaság tulajdonosa a Magyar Áttam.

3.1. A

tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabáIy alapjan a Nemzeti
Vagyongazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) gyakorolja a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zálrtköruen Miiködő Részvénytarsaság (1133
Budapest, Pozsonyi ut 56.' Cg: 01-10-045784, továbbiakban MNV ZÍt.) iÍjan.

3.2.

4. A

Az MNV Zrt.

Részvényesi Jogok Gyakorlójanak 2812008. (XII.22.) sziímú
hatátozata, valamint a Tanács 838/2008. (XII.29') NVT számú batározata
alapjrín a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket h'tzatő|ag jogszabályban,
valamint az MNV Zrt-ve| kötött sZTl27978. számu szerződésben és SZT27978lL számú módosításában foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a
Büntetés-végrehajtás országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre
utca 8.) vagyonkezelőként gyakorolj a.

tarsaság Íőtevékenysége(TEÁoR'O8 szerint):

011 1'08 Gabonafele (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

4.I.

A

cégegyzékbenfelttintetni kívant tevékenységek(TEÁOR'08 szerint):

Zöldségfele, dinnye, gyökér-, gumós-növény termesztése
0119'08 Egyéb, nem évelő növény termesztése (pl. szudáni-fii, silókukorica)
0 1 28' 08 Fűszer-, aroma-' narkotikus-' gyógynövény termesztése
014 1'08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0146'08 Sertéstenyésáés
0]49'08 Eg/éb állat tenyésztése
0 1 6 1'08 Növénytermesztési szolgáltatás
0 1 63'08 Betakarítást követő szolgáltatás
0220'08 Fakitermelés
tartósítás
1 03 9' 08 Egyéb gytimölcs_, zöldségfeldolgozás,
1 09 1'08 Haszonállat-eledel gyértása
1071'08 Kenyér, friss pékáru gyártása
1 61 0'08 Ftirészáni gyártás
2229'08 Egyéb mríanyag termék gyértása
2599'08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
432I' 08 Villanyszerelés
4322' 08 Y íz-, gáz-, flítés-,1é gkondicionáló szerelé s
4331'08 Vakolás
4333'08 Padló-, falburkolás
4334' 08 Festés, üvegezés
439 1' 08 Tetőfedés, tetőszerkezet építés
4399'08 Egyéb speciális szaképítésM.n.s.
4621' 08 Gabona, dohiíny, vetőmag, takarmany nagykereskedelme
4 623' 08 Étaanat nagykere skedelem
463 i' 08 ZöIdség, gytimölcs nagykereskedelem
463 3' 08 Tejtermék, toj ás, zsiradék nagykereskedelem
463 8'08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
47IÍ'08 Élehiszer jellegu bolti vegyes kiskereskedelem
4724' 08 Kenyér-, pékríru-,édességkiskereskedelem
47 25' 08 Ital-kiskereskedelem
493 9' 08 M.n. s. e gyéb szárazfoldi személyszállítas
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, iizemeltetése
7820'08 Munkaerő kölcsönzés
0

1 1

3' 08

5.A tarsaság l994.január
általrínos jogutódja.
foglalkoztatásából

5.1. A

hatarozatlan időre alakul.

tarsaság továbbra

a

éwel azonos. Az első tizleti év az'

kezdődik és 1994 . év december

3

1

. napj

A tiírsaság törzstőkéje 277.070.000,-Ft,
azazKettőszázhefuenhétmillió-hetvenezerforint,
amely 10.580.000,- Ft,

Annamajorí Célgazdaság
elítéltek

jogelőd vállalatot is terhelték

tarsaság törzstőkéje:

6.I.

A

is köteles ellátni mindazokat az

adódó feladatokat, amelyek

tarsaság üzleti éve a naptríri

napj ával

6. A

A

ltől

áig tart.

alapítás

-3azazTízfiúlliő-otszáznyolcvanezerforintkészpénzbő|
és266.490.000'- Ft,

azazKettőszázhatyat'lhatmillió-négyszázkilencvenezerforint
értékűnem pénzbeli betétből áll.

tarsaság törzsbetétje a jelen alapító okirat mellékletétképező
vagyonmérlegben kimutatott és ugyancsak a mellékletét képezó
vagyonleltarban rész|etezett pérueszközökből és egyéb nem pénzbeli

A

eszközökből

6.2. Az

á1l.

alapítő a törzstőkét fregyzett tőkét)

rendelkezésére bocsátj
7.

A

az alapítással egyidejűleg a

tarsaság

a.

tarsaság fogvatartottak kötelező foglalkoilatására létrehozott gazdáIkodő szervezet,

egyben biintetés-végrehajtási szerv.

E

minőségében felügyeleti szerve a Büntetés-

végrehajtás országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8.A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója az ugyvezetés körébe tartoző alábbi
döntési hatásköröket
8.1

.

elvonja:

A tiírsaság tulajdonát képező termőftjldek elidegenítése,cseréje.

8.2. A

üírsaság tulajdonát képezó termőftjldek művelési ágaÍLak megvá|tonatása'

más célúhasznosítása, megterhelése.

8.3.

Stratégiai döntések megItozatala, különös

tekintettel a termelés szerkezetének

megváltozt atására, tizletágak megszÍintetésére.

8.4. A

25 millió forint - nyilvantartás szerinti, egyedi - nettó értéketmeghaladó

trírgyi eszköz, és valamennyi ingatlan értékesítése.

8.5.

A

tarsaság tárgyévet megelőző évi nettó rírbevételének20%-át vagy a tarsaság

törzstőkéjének 1/3-át meghaladó értékú_ összevontan számított hitelállomány
feletti

8.6.

_

hitelszerződés megkötése.

A tarsaság _

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. $-a szerinti eszközök

(továbbiakban: vagyon) terhére adott

-

összevontan sziímítottkötelezettség-

vállalása, ha a törzstőke ll3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű,
illetve ingatlan terhére adott kötelezettség-vállaiás esetén összeghatárra tekintet
nélkül.

-48.7.

Mindennem ú kézizálo g alapítása.

8.8.

A

5 évet meghaladó időtartamra kötendő, vagy _ saját tevékenység
keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítésekivételével- nettó
trírsaság

millió forintot meghaladó értékűszerződéseinek _ különösen vállalkozási,
megbízási' kooperációs, építési,bérmunka, bérleti, együttműködési
100

megkötése, ideértve az előszerződést és a keret-megállapodást is.
8.9.

A btintetés-végrehajtásígazdaságítrírsaságok részérevégleges pénzátadás.

8.10. A
8.1

1.

8.I2.

tarsasággal munkaviszonyban ál1ó dolgozók éves keresetfejlesztése.

A tarsaság üzleti terveinek jóváhagyása.

A
S

tarsaság által kidolgozotl Számviteli Politika

és Szervezeti Mriködési

zab áIy zat jóvahagyása.

8/A. Két' egymást követő sziímviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti
időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről
hatáttozhat.

8/B.

A

kozfeladat ellátósa miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszűntetésére a
tulajdonosi jogok és kotelezettségek glakorlója pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés
összege nem haladhatja meg a torzstőke (jeglzett tőke) 70%-át. A pótbefizetést egl
üzleti évben legfeljebb eglszer lehet elrendelni. A pótbefizetést eg osszegben, az
elrendelését kovető kilencven napon belül banki átutalással kell teljesíteni. A társaság a
pótbefizetést két egtenlő részletben kÓteles visszafizetni, az egyes részletek a
pótbefizetés elrendelésétkövető, a pótbefizetés összegének felénéInaglobb mértékű
pozitív eredménnyel záruló két évben esedékesek a mérleget elftgadó tulajdonosi
határozat meghozatalától számított kilencven nopon belül. A pótbefizetés a törzstőkét
(jeglzett tőket) nem növeli és a visszafizetésig a lekatatt tartalékban kerül elszómolásra.

9.A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója részétea hatask<jrébe tartoző ügyek
előterj esnése az ügyvezető kötelezettsége.
10.

A

trírsaság ügyeinek iranyításaról jogszabáIy, alapító okirat

határozatok és döntések keretei között

]0.]. A

azigyvezető gondoskodik.

társaság ügnezetője:

név:

Hirják András Péter

lakcím:

2476 Pázmánd, Fő utca

I0.2. Azigyvezető

]

]8/A.

megbízatása}}I4. december 31. napjáig tan.

és ezeken

alapuló

-510.3.

Az

a

igyvezetőt

vonatkozó jogszabályok szerint vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettség terheli.

1

1.

A trírsaságot az ügyvezetó képviseli.
1

1.1. Az ugyvezető az ügyek

meghatározott csoportj aira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti j o ggal ruhrízhatj a fel.

II.2.
Az

A trírsaság cégjegyzése:

tlgyvezető a tarsaság cégnevéheza saját

néva]áír ását
]

2.

A

t

c

-

az aláírási címpéldanynakmegfelelő

sato lj a.

ár s as ágnál hór omt agú felü gl

el

őb i zott s óg műko

dik.

].

név:

Cséri Zoltán

lakóhely:

8000 Székesfehérvár, Huba u. 9/2.

2.

név:

Dr, Buzgó József
7400 Kaposvár, Kempingu. 35.

lakóhely:

I2.2. Afelügtlelőbizottság Magtar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. áItal delegált

név:
lakohely:
]

2.3. A fett;gelőbizottság

12'4.
v

A

-

tagja:

Dr. Harsónyi Gergely
1026 Budapest, orsó utca 45/B, 2/4.

tagjainak megbízatása 20

felüg,,előbizottság

]]

' augusztus

3

1. napjóig tart.

tagjait a vonatkozó jogszabáIyok

aglonnyilatkozat-tételi kÓtelezett

szerint

g terheli'

s é

12.5. A feli)glelőbizottság kérésérea vezető tisztségviselők és a társaság vezető
állású munkavállalói 15 napon belül írásban kötelesek felvilágosítást adni a
tár s as ágot ér int ő

b

ármely kérdésről'

-6-

cégnév:

EX ASSE Könywizsgáló, Adó-és Pénzügyi, Gazdasági
Tanácsadó Részvénytársaság

székhely:
MKVK nyilv. szátm:
13.1. A könywizsgáló

név:
lakóhely:
MKVK nyilv.

1027 Budapest' Fő

u.7I.,IUI.

JT 000118

nevében személyesen eljiíró bejegyzett k<inywizsgáló:

Fiedler Gábor

szánn:

I3.2. A könywizsgáIő

25}}Esztergom' Gyurgyalag u.

3.

000255

megbízatása a 2009-es gazdasági évtől a 2013-as gazdasági

évetlezárő tulajdonosi döntésig, de legkésőbb 2014. május 31-ig szól.

|4. A krsaság

és tagja között

szokásos nagyságrendu a szerződés, melynek nettó értékeaz

évi 100 ezer forintot nem haladja meg, és a vásárolt termék vagy szolgáltatás tizleti
aj

ríndékcéljara kerül beszerzésre.

15. A

megválasztással, illetve akinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a tulajdonosi

jogok és kötelezettség gyakorlója a hatáskörébe tartoző döntések kapcsán köteles az
ügyv ezető és a felügyelőbizottság véleményétme gismerni.

16. A tarsaság elektronikus elérhetősége (honlapja):

www.annamajor.hu

16.1.

A

trírsaság saját honlapján teszi

közzé azonköz|eményeit, melyek kózzétételére a

Gt. közvetlenül kötelezi.
16.2. A tiírsaság a saját honlapjan teszi közzé _ a|apítási engedély kivételével_ a
gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges ható sági engedélyeit.

-7
1

6.3 . A tiírsaság

17. Az

-

közérdekű adatai a saját honlapj án kerülnek kózzétételre.

alapítő okiratban nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben a

Gt., a tiírsaságnak és tagjanak az ol|nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a

szóló 1959. évi IV. törvény, al<tzéxőIagos állami tulajdonból
adódó sajátosságok kapcsan pedig a Vtv. és az á|IamháztaÍtásról szóló 1992. évi
)C(XVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irrínyadóak.
Polgari Törvénykönyvről

Az

Alapítő okiratot elolvasás és értelmezésutiín, mínt az akaratával mindenben megegyező

jognyilatkozatot

a jogszerű

felhatalmazás birtokában írta alá

a

kötelezettségek gyakorlój a.

Budapest, 2010. augusztus 31.

A Magyar Áilam, mint Tulajdonos nevében a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Varyonkezelő képviseletében

Dr.

Ellenjeryezte:

tikényesi ntal bv. altábornagy
bs parancsnok

tulajdonosi jogok és

