
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. (7621 Pécs, Irgalmasok u. 5.) 

2006. április 28. 11.00 órai évi rendes közgyűléséről 
 
Helyszín: KONZUM Irodaház II. emeleti tanácsterem 
 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint 
 
 
A közgyűlés napirendje: 
 
1.) Az Igazgatóság jelentése a társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről 
2.) Az Igazgatóság indítványa a számviteli törvény szerinti 2005. évi éves beszámoló, 

valamint a 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására 
3.) A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2005. évi éves 

beszámoló és a 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról 
4.) A Felügyelő Bizottság jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2005. évi 

éves beszámoló és a 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló 
megvizsgálásáról 

5.) A számviteli törvény szerinti 2005. évi éves beszámoló, valamint a 2005. évi 
összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása 

6.) Alapszabály módosítása 
7.) Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásának megállapítása 
8.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 
 
 
Fischer János a KONZUM Rt. Igazgatóságának tagja, mint a Közgyűlés elnöke az ülést 
megnyitotta. 
 

Megállapította, hogy a szavazásra jogosító 5.215.000 db részvényből 3 994 626 db van 
képviselve, a megjelenési arány 76,59 %-os. 
 
A Közgyűlés az Alapszabály V. fejezet 3.1. pontja alapján határozatképes. 

 
A Közgyűlés Elnöke tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Közgyűlés a törvényes határidőben 
közzétett hirdetményben foglalt napirendeket tárgyalhatja, majd javaslatot tett az első öt 
napirendi pont együttes tárgyalására. 
 

A Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
Az Elnök a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére dr. Gál Sándor ügyvédet, hitelesítésére 
Forczekné Gyenes Ágnes részvényesi képviselőt, szavazat-számlálónak pedig Nyitrai Csaba 
és Csékeiné Korda Klára részvényeseket kérte fel. 
 
Az első két napirendi pont írásos előterjesztéséhez Fischer János a Közgyűlés Elnöke fűzött 
rövid szóbeli kiegészítést. 
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Megállapította, hogy a részvénytársaság holding szervezet, az árbevétele ügyviteli 
tevékenységből és ingatlanok bérbeadásából származik. 
A cégcsoport leegyszerűsödött, eredményét az építőanyag kereskedelem alakulása, 
eredményessége határozza meg alapvetően. 
Az építőanyag-kereskedelmi piac tendenciái alapján cégmegszűnések várhatók. A 
DUTKER Kft. forgalma is jelentősen visszaesett. 

 
Nyitrai Csaba részvényes észrevételezte, hogy több társaság sikeresen tette központi 

tevékenységévé az ingatlanhasznosítást, illetve szervezte külön cégbe a tevékenységet 
és az ingatlanokat. 

 
Fischer János, a Közgyűlés Elnöke válaszában rámutatott, hogy a Tüzépker Rt. önálló cég, 

felelős vezetéssel. 
Az adó és illetékvonzat, továbbá az ingatlanértékelés hatályos szabályai miatt a 
döntésnek számos korlátja van. 
A cégvezetés más utat választott alapvetően abból kiindulva, hogy hisz az építőanyag-
kereskedelem jövőjében. 
A TÜZÉPKER Rt. belépett a HAGEBAU beszerzési egyesülésbe, amely beszerzési 
oldalon várhatóan a kondíciók javulását eredményezi. 
Az ingatlanhasznosítás kérdése jelenleg is napirenden van. 
Döntés született az 5.600 m2-es Irodaház kizárólagos tulajdonának megszerzésére, 
amely irodaházban a KONZUM Rt. eddig is többségi tulajdonos volt. 
A szerződéskötések nagyrészt megtörténtek. Az Irodaházban két szinten 10 éves 
bérlettel bankfiók lesz, s bérbeadás útján hasznosul az épület második és harmadik 
szintje is. 
A vétel és az épület felújítása mintegy 900 M Ft-os beruházást igényel, ami hosszú 
távú befektetést jelent, lévén a bevételt az igénybevett 800 M Ft-ot meghaladó hitel 
törlesztésére kell fordítani. 

 
 

Dr. Sasvári László a társaság könyvvizsgálója javasolta a közgyűlési előterjesztések és az 
éves beszámoló elfogadását. 
 
A Felügyelő Bizottság írásos jelentéséhez szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
A Közgyűlés az elnök előterjesztésére az 1-5. napirendi pontokhoz tartozóan egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
 
1/2006.(04.28.) sz. KGY. határozat
 
A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése alapján - az Igazgatóság 
jelentését a társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről elfogadja. 
 

*** 
 
2/2006.(04.28.) sz. KGY. határozat
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A Közgyűlés az Igazgatóság indítványára - a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló 
jelentése alapján - a társaság 2005. évi éves beszámolóját 2 218 555 E Ft mérlegfőösszeggel 
és  
35 993 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, míg a 2005. évi összevont (konszolidált) éves 
beszámolóját 4 349 446 E Ft mérlegfőösszeggel és 42 969 E Ft mérleg szerinti eredménnyel 
elfogadja. 
 
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül. 
 

* * * 
 
Fischer János a Közgyűlés Elnökének felkérésére a 6. napirendi pont keretében Dr. Gál 
Sándor ügyvéd ismertette a cégnév változtatását célzó alapszabály módosítási javaslatot. 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A Közgyűlés Elnökének előterjesztésére a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
3/2006.(04.28.) sz. KGY határozat 
 
A Közgyűlés a részvénytársaság Alapszabálya 1. pontját (A társaság cégneve) a következők 
szerint módosítja: 
 
1.1. A társaság cégneve: 
 Törölt szöveg:

KONZUM Kereskedelmi és Ipari Részvénytársaság 
 
Új szöveg:
KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
Törölt szöveg: 

1.2.  A Társaság cégneve 
 angol nyelven:  KONZUM Trading and Industrial Company Limited 
1.3.  A Társaság cégneve  
 német nyelven:  KONZUM Handels und Industrie Aktiengesellschaft 
1.4.  A névrövidítésre használt címszó: 
 magyarul: KONZUM Rt. 
 angolul : KONZUM Ltd. 
 németül : KONZUM AG. 
 

Új szöveg: 
1.2.  A Társaság cégneve 
 angol nyelven:  KONZUM Trading and Industrial Public Limited Company  
1.3.  A Társaság cégneve  
 német nyelven:  KONZUM Handels und Industrie Offene Aktiengesellschaft 
 
1.4.  A névrövidítésre használt címszó: 
 magyarul: KONZUM Nyrt. 
 angolul : KONZUM PLC 
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 németül : KONZUM Offene AG. 
 

*** 
 
Fischer János a Közgyűlés Elnöke a 7. és 8. napirendi ponthoz tartozóan bejelentette, hogy az 
Igazgatóság a testületek tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a díjazását a jelenlegivel 
megegyezően javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra. 
 
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
A Közgyűlés Fischer János Elnök előterjesztésére a 7. napirendi ponthoz tartozóan 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
4/2006.(04.28.) sz. KGY határozat 
 
A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2006. évi tiszteletdíját a 2005. 
évivel megegyező mértékben állapítja meg. 
 

*** 
 
A Közgyűlés a 8. napirendi ponthoz tartozóan az Elnök előterjesztésére ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
 
5/2006.(04.28.) sz. KGY. határozat
 
A Közgyűlés a Könyvvizsgáló 2006. évre vonatkozó díjazását 1.800.000 Ft, azaz Egymillió-
nyolcszázezer forint (+ÁFA) összegben állapítja meg, amely a konszolidált mérleg 
felülvizsgálatának díját is magában foglalja. 
 

*** 
 
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Fischer János a Közgyűlés Elnöke a Közgyűlést bezárta. 
 
Jegyzőkönyv lezárva. 

kmf. 
 
 

   
Fischer János 

Közgyűlés elnöke 
 Dr. Gál Sándor 

jegyzőkönyvvezető 
 

   
  Forczekné Gyenes Ágnes 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


