
ALAPITO OKIRA,T

a gazdas:igi t{rsasigokr6l szril6 2006.6vi IV. tiirv6ny (a tov:lbbiakban: Gt.),
az fllami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovrlbbiakban: Vtv.), valamint a
kiilts6gvet6si szervek jogrill6sir6l 6s gazd6lkodis616l sz6ld, 2008. 6vi CV. tiin'6nv

alapjrin hatflyosftra 6s egys6ges szerkezetbe foglalva

A Magyar Kozt6rsas6g Igazs6giigyi Minisztdriuma /1055 Budapest. Szalay u. 16./ -mint a
Magyar Allam kdpviseloje - az-lq8g. evi VI. torvdny. valamint a tarrosan ailami tulajdonban
marad6 v6llalkoz6i vagyon kezeleserol ds hasznositAser6l sz6l6 1992. evi LIII. ton'dny ds
annak vdgrehajtiis6ra kiadotl f2611992. A/IIi. 28./ Korm. rendeler alapj6n. a Budapesti Faipari
V6llalatbol - mely a Magy'ar Allam tulajdon6t kdpezi - 1gg3. december 31-ikdn

egy-szem6lyes

korl:ltolt felel6ss6gii tf rsas:igot

alapit az ald,bbiak szerint.

1. A t6rsas6g cdgneve:

..BUFA" Budapesti Faipari 
'Iermelo 

ds Kereskedelmi Korl6tolt Felelossdeu'I'6rsas6s

Roviditett ce_qndv: ..BUFA" Kft.

Idegen nvelvu elnevezesek: ..BUFA" GmbH. ..BUFA" Ltd

2. A t6rsas6g szdkhelr,'e:

1 108 Budapest. Kozma u. 13.

3. A T6rsasiig tuiajdonosa a Mag.v-ar Allam.

3.1. A tulajdonosi jogokat ds kotelezettsdgeket jogszabiily' alapj6n a Nemzeti
Vagy'ongazdrilkodrisi Tandcs (tov6bbiakban: Tan6cs) g,vakorolja a Nlagy'ar
Nemzeti Vagyonkezelo Zitrtkorien Mrik6do Rdszvenyl6rsas6g (1133
Budapest, Pozsonyi rit 56.. Cg: 01-10-045784. tov6bbiakban NNV Zrt) ntjan.

3.2. Az MNV Zn. Reszvdnyesi Jogok Gyakorl6j6nak 2812008. (X11.22.) sz6mir
hatftrozata. valamint a Tanacs 838/2008. (XII.29.) NVT sz6mu halinozata
alapjdn a tulajdonosi jogokat ds koteiezettsdgeket kiz6r6lag jogszab6l.vban.
valamint az MNV Zrt-vel kdtott 52T127978" szdmri szerzoddsben ds SZT-
2797811. sz6mir m6dosit6sdban foglalt feltetelekkel ds korl6toz6sokkal a
Biintetds-vegrehajtds Orsz6-uos Parancsnoks6ga (1054 Budapest. Steindl Imre
utca 8.) vag,vonkezelokdnt g;-akorolja.

4. A tdrsasiig fotevekenysege (TEAOR'08 szerint):
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5.A t6rsas6g 1994. januiir 1-tol hatdrozatlan idore alakul. A Budapesti Faipari Vallalar
6ltal6nos jogutodja. A t6rsas6g tovribbra is koteies ell6tni mindazokat az eliteltek
fo-elalkoztatas6b6l adod6 feladatokat, amelvek a jogelod v6llalatot is terheltdk.

5.1. A t6rsas6g tizleti dve a napt6ri dwel azonos. Az elso i.izleti e\i az alapitds
napj6val kezdodik es 19921. dv december 31. napj6ig tart.

6. A t6rsas6g torzstokeje:

6.1. A t6rsas6g torzstokdje 278.790.000,- Ft"

azaz KettSszdzhelv ennyo lcmil li6 -hdtsz6zkilencvenezer forint.

amely 34.290.000.- Ft.

azaz Harmincnegymillio-kettosz6zkilencvenezer forint kdszpdnzbol

ds 244.500.000.- Ft.

azaz Ketto sz 6zne g-vv e nn e g,vmi I I i o - o tszaze zer fo rint

ertdkri nem pdnzbeli betdtbol 6ll.

A tdrsasdg torzsbetetje a jelen alapit6 okirat mellekletdt kdpezo
vagyonmdrlegben kimutatott ds ugyancsak a melldkletdt kdpezo

vag,vonlelt6rban rdszletezett penzeszkozdkbol ds egydb nem pdnzbeli

eszkozokbol rill.

6.2. Az alapito a torzstokdt fiegyzett tokdt) az alapitlssal egi,'idejrileg a tiirsas6g

rendelkezdsdre boc s6ti a.

7.A t6rsas6g fogvatartottak kotelezo foglalkoztatfstra ldtrehozott gazd6lkod6 szervezet.
eg.vben btintetes-vegrehajt6si szerv. E minosdgdben feliigyeleti szerve a Biinretds-
vdgrehajt6s orsz6gos Parancsnoksdga (1054 Budapest. steindl Imre u. 8.).

8.A tnlajdonosi jogok ds kotelezettsdgek gyakorl6ja az igy'vezetds korebe tal:rozo a16bbi
dontdsi hataskoroket elvoni a:

8.1. A t6rsas6g tulajdonrit kdpezo termofoldek elidegenitese. cserdje.

8.2. A t6rsas6g tulajdon6t kdpezo tennof-oldek mu'o'elesi 6g6nak megvdltoztat6sa.

m6s cdlu hasznosit6sa. megterhelese"
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Stratdgiai dontdsek meghozatala. krilonos tekintettel a termelds szerkezetdnek
megv6ltoztat6s6ra. iizletdgak megszrintetesdre.

A 25 miiii6 forint - nvilviintarteis szerinti. egyedi - nett6 drteket meshalado
t6rgyi eszkoz, ds valamennl,i ingatlan drt6kesitdse.

A t6rsas6g t6rg,vdvet megelozo dvi netto 6rbevdteldnek2}o/o-tn vagy a tdrsasag
torzstokdjdnek 1/3-6t meghalad6 dftdkri - osszevontan szdmftott hitelellom6nv
feletti - hitelszerzodds meskotdse.

A tdrsasdg - a szttmvttelrol szol6 2000. dvi C. torvdn,v 23. $-a szerinti eszk6zok
(tov6bbiakban: vagyon) terhdre adott - osszevontan sz6mitott kotelezettsdg-
vdllaliisa. ha a torzstoke 1/3-6t vagy' 50 milli6 forintot meghalad6 osszegr-i.
illetve ingatlan terh6re adott kotelezettseg-v6llaliis eset6n osszeghat6rra tekintet
n6lktl.

Mindennem i keziziio e al ap f t6sa.

8.8. A tiirsasdg 5 dvet meghalad6 idotartamra kotendo. vagy' - sajat tevdkenysdg
kereteben elo6llitott term6k vagy szolg6ltatds drtdkesftdse kivdteldr-el - nett6
100 milli6 forintot meghalado drtdkri szerzoddseinek - kiiloncjsen v6llalkozasi.
megbiz6si. kooper6ci6s. epitdsi. bdrmunka, bdrleti. egyiittmrikoddsi
megkotdse. idedrtve az eloszerzoddst ds a keret-mesdllapod6st is.

8.9. A btintetds-vdgrehajt6si gazdas6gi tdrsasdgok rdszdre vd,eleges penzitadds.

8.10. A t6rsas6ggal munkaviszon;-ban 6116 dolgoz6k dves keresetfejlesztdse.

8.1 1. A t6rsas6g rizleti terveinekj6v6hagy6sa.

8.12. A t6rsas6g 6ltal kidolgozott Szdmviteli Politika ds Szervezeti Mtikodesi
S zab 6Iy zat j o v6ha gydsa.

8/A. Ket. egymdsl koveto sz6mviteli torvdn.v.. szerinti besz6mol6 elfogaddsa kozdtti
idoszakban a tulajdonosi jogok es kotelezettsdgek g1'akorloja osztaldkeloleg fizeresdrol
hatarozhat.

A kozfeladat e1l6t6sa miatt keletkezett vesztesdgek kezelesdre. megszuntetdsere a
tulajdonosi jogok ds kotelezettsdgek gvakorloja p6tbefizetdst rendelhet el. A
potbefizetds osszege nem haladhatja meg a torzstoke (egyzett toke) 70%-ai. A
potbefizetest egy iizleti dvben legfeljebb eg).szer lehet elrendelni. A potbefizerdsr eg)-
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osszegben, az elrendeldset koveto kilencven napon beltil banki 6tutal6ssal kell
teljesfteni. A tdrsas6g a p6tbefizetdst kdt egyenlo reszletben koteles visszaftzetni. az
egyes reszletek a p6tbefizetds elrendeldset kdveto, a potbefizetes osszegenek feldnel
nagyobb m6rtdkti pozitiv eredmenny el ztrulo kdt dvben esedekesek a mdrleget elfogad6
tulajdonosi hatitrozat meghozatalitol szfmiLott kilencven napon behil. A p6tbefizetes a
torzstokdt (egyzett tokdt) nem noveli es a visszafizetesig a lekcitcjtt tarlalekban kerr.il
elszSmol6sra.

9'A tulajdonosi jogok es kotelezettsdgek gyakorl6ja reszere a hat6skor6be tartozo iisvek
eloterjeszt6se az rigyvezeto kotelezettsege.

10. A tdrsasdg i.igyeinek ir6nyit6s6r6l jogszabdly, alapito okirat es ezeken alapul6
hatitrozatok ds dontesek keretei kozott az igyvezeto gondoskodik.

10.1. A t6rsas6g tigyvezetoje:

nev: B6dis S6ndor

lakcim: I 14r Budapest. Bon,vh6di u. I  r 2. B dpriret I /r.

10.2. Az tigyvezetd megbizatdsa 201 L januitr t . napjirtrit 201 L december 3 l . napjdig
tart.

10.3. Az iigyvezetot a vonatkozo jogszabrilyok szerint vagyonnyilatkozat-teteli
kcitelezettsds terheli.

1 L A t6rsasiryot az iigyvezeto kepviseli.

I 1.1. Az igyvezeto az iigyek meghathrozott csoporljaira nezve a gazdasitgi t6rsasrig
munkav6llaloit kepviseleri joggal ruhdzhatja fel.

11.2. A t6rsas6g cdgjegyzdse:

Az igyvezeto a t6rsas6g cdgnevehez a sajrit - az al6ir6si cimpdldfnynak megfelelo -
nev altir 6sttt c sato I i a.

12. A t6rsas6gn6l h6romtagri feltigyelobizotts6g mukodik.

12.1. A fehigyelobizotts6g tagf ai:

1. ndv: Frank Tibor
lak6hely: 1237 Bud,apest, Ujtelep ut 7 ..lV lll.



2. ndr,':
lak6hely:
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Lantos J6zsef
1195 Budapest, J6kai utca26lb,

EX ASSE Kon,v*wizsg6l6. Ad6-ds Pdnztigyi. Gazdas6gi

TanSc sad6 Rdszvenyt6rsasdg

1027 Budapest. Fo u. 71 .. i l l I  .

12.2. A feliigyelobizottsdg Magyar Nemzeti Vagvonkezelo Zrt.6ltal delegdlt tagja:

nev: Ad6m Imre

lak6hely: 1085 Budapest. Ulloi i t16lb.Ivt i9.

12"3. A feltgyelobizottsdg tagjainak megbizatdsa20ll. augusztus 31. napjdig tart,

12.4. A feliig,v-elobizotts6g tagjait a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint

vagyonnyilatkozat-tdteli kotelezettsdg terheli.

12.5" A feltigyelobizottsdg kdrdsdre a vezeto tisztsdgviselok ds a tiirsasag vezeto
6ll6sii munkav6llal6i 15 napon beltil ir6sban kdtelesek felvildgosft6st adni a
tarsas6got drinto b6rmely kdrdesrol.

13. A t6rsasag konyvvizsgdl6ja:

cd-endv:

szekhelv:

MKVK n.v*ilv. szam: JT 000118

13.1. A konyvvizsgdl6 nevdben szemdlyesen elj616 bejeg.vzett konvwizsg6lo:

nev: Fiedler G6bor

lak6hely: 2500 Esztergom, Gy'urgyalag u. 3.

MKVK nvilv. szdm'. 000255

13.2. A konyvvizsg|lo megbizatisa a 2009-es gazdas6gi dr.tol a 2013-as gazdasdgi

evet lezdr6 tulajdonosi dontdsig, de legkesobb 2014" mdjus 31-ig s261.

14. A t6rsasag es tagja kozott szok6sos nagys6grendu a szerzodes. mel,v--nek nett6 efi.eke az

dvi 100 ezer forintot nem haladja meg, ds a v6siirolt termdk vagy szolgaltat6s uzleti

aj anddk celj 5ra kenil beszerzdsre.

15" A megvalasztdssal. illetve a kinevezdssel kapcsolatos iigyek kiveteler,el a tulajdonosi
jogok es kotelezettsdg g,v*akorl6ja a hat6skordbe tartoz6 dontdsek kapcs6n koteles az

iigvvezeto i s a felii g;"elobizotts6g vd1emdn1,6t me gismemi.
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I 6. A tdrsas6g elektronikus eldrhetosege (honlapja):

http : i/rvrvrv. bu fa. hLri

16.1 . A t6rsas6g sajdt honlapj6n teszi kozze azon kozlemdnyeit. melyek kozz6tdteldre
a Gt. kozvetleni.il kotelezi.

16.2. A t6rsas6g a saj6t honlapjrin teszt kozze - alapit6si engedely kivdtelevel - a
gazdas6gi tevdkenysdge folytat6s6hoz sztiksdges hat6s6gi engeddlyeit"

16"3. At6rsas6g kdzerdeku adatai a sajrit honlapj6n kenilnek kozzdtdtelre.

17. Az alapito okiratban nem vagv nem teljes reszletessdggel szab6lyozott kdrddsekben a
Gt.. a t6rsas6gnak ds tagjrinak az ot|. nem szab6lyozott vagyoni ds szemdlyi viszon.vaira a
Polg6ri forvdnykdnyvrol sz6lo 1959. dvi IV. torveny, akizfuolasos 6llami tulajdonb6l
ad6d6 saj6toss6gok kapcs6n pedig a Vtv. es az tilamhiutaLt6sr6l sz6lo 1992. evj
xxxvIII. torvdny mindenkor hatdlyos rendelkezdsei az ir6nl,'ad6ak.

Az Alapito Okiratot elolvas6s ds eftelmezds ut6:n, mint az akaratiival mindenben mege,evezo
jogn."-ilatkozatot a .jogszeni fblhatalmaziis bir-tokdban irta a16, a tulajdonosi jogok ds
kotelezettsd gek g-v"akorl6j a.

Budapest, 2010. december 31"

A Mag-v"ar Allam, mint Tulajdonos nev6ben a

Biintet6s-v6grehaj tds Orszigos Parancsnoks:iga

Va g.v"onkezel6 k6pv iselet6b en

Dr. Kiik6nyesi Antal bv. altfbornagy-
orszigos parancsnok

Ellenjeg_y-ezte:


