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i 2,, Módosító javasla t

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat
40 . § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatáso k
hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló T/2079. számú
törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoros tartalmi összefüggésben álló pontok
szerinti

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága vitassa meg :

I. A törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen
változik):

[6 . §
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló
2009. évi CXXII . törvény 1. §-a a következő d) ponttal egészű l ki :

(E törvény alkalmazásában)

„d) állami részvényes :
da) a Magyar Állam, vagy
db) olyan gazdasági társaság, melyben a Magyar Állam a szavazatok legaláb b

90%-át biztosító befolyással rendelkezik (a továbbiakban: állami gazdaság i
társaság),”]

2. A törvényjavaslat 8-9. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

[8. §

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m űködéséről szóló
2009. évi CXXII . törvény a következő 7/A-7/G. §-sal egészül ki :



„7/A. § (1) A lakosság és a gazdasági szerepl ők számára alapvető
szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaságokban – az ellátásbiztonság és a
feladatellátás hatékonyságának növelése céljából, nemzetgazdasági stratégia i
érdekből – az állami részvényes e törvény szerint vételi jogot gyakorolhat e
gazdasági társaságoknak az állami részvényes tulajdonába nem került részvénye i
tekintetében.

(2) A vételi jog azon zártkörűen működő részvénytársaság esetébe n
gyakorolható ,

a) amelyben a Magyar Állam vagy az állami gazdasági társaság önállóan vagy
együttesen a szavazatok legalább 90%-át elér ő befolyást szerez, é s

b) amely vagy amely által irányított vállalatcsoport a befolyás megszerzéséne k
és a vételi jog gyakorlásának időpontjában is

ba) a lakosság és gazdasági szerepl ők számára energia-termelési,
rendszerirányítási, valamint energiakereskedelmi vagy energiaátvitel i
szolgáltatást,

bb) a lakosság és gazdasági szerepl ők számára egyetemes szolgáltatáshoz vagy
közszolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatást ,

bc) a lakosság és gazdasági szereplők számára külön törvényben meghatározot t
közszolgáltatást,

bd) a lakosság és gazdasági szereplők számára külön törvényben meghatározot t
egyetemes szolgáltatást
nyújt (a továbbiakban : céltársaság).

(3) Az állami részvényesek közül az gyakorolhatja a vételi jogot, amelyne k
nagyobb a részesedése a céltársaságban, azonos mértékű részesedés esetén pedig
az, amely a legkés őbb szerzett részesedést a céltársaságban, kivéve mindkét
esetben, ha az állami részvényesek maguk közül kijelölik a vételi jogot gyakorl ó
részvényest (a továbbiakban: vételi jogot gyakorló részvényes) .

(4) Ha a céltársaságban a Magyar Állam vagy az állami gazdasági társasá g
önállóan vagy együttesen a szavazatok legalább 90%-át elér ő befolyást ér el, a
részvények tulajdonjogának megszerzését követ ő 2 munkanapon belül kell a
tulajdonosváltozás részvénykönyvbe való bejegyzését kérni a részvénykönyv
vezetőjétől. A vételi jogot gyakorló részvényes a tulajdonosváltozásnak a
részvénykönyvbe való bejegyzésrő l történő tudomásszerzéstől számított 15 napo n
belül köteles kezdeményezni a legalább 90%-os befolyás megszerzéséről, a vételi
jogot gyakorló részvényes személyéről és a nem állami részvényest e törvény
alapján megillet ő eladási jogról szóló közlemény (a továbbiakban :
részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény) Cégközlönyben való
közzétételét .

7B. § (1) A vételi jog a részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény
közzétételét követő napon keletkezik.

(2) A vételi jog a részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény
közzétételét követ ő naptól számított 120 napos jogvesztő határidőn belül
gyakorolható .

(3) A vételi jogot gyakorló részvényes vételi jogát a vételi jog gyakorlásáról szól ó
közleménynek (a továbbiakban: vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény) a
Cégközlönyben való közzétételével gyakorolhatja . A vételi jog gyakorlásáról szóló
közleménynek tartalmaznia kel l

a) a befolyás mértékét, megszerzésének időpontját, a vételi jog gyakorlásának
szándékát, vételi jogot gyakorló részvényes megjelölését,
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b) részvénysorozatonként az egy részvényre jutó ellenértéket és a részvényekért
fizetendő teljes ellenérték összegét,

c) azt a pénzforgalmi szolgáltatót, amelynél a pénzben teljesítend ő ellenértéket a
vételi jogot gyakorló részvényes letétbe helyezi ,

d) a részvények rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és módját .
e) a részvényekért fizetend ő teljes ellenértéknek a letéti számláról történ ő

kifizetése módját és idejét .
(4) A vételi jogot gyakorló részvényes a (3) bekezdés b) pontja szerint i

ellenértéket legkésőbb a vételi jog gyakorlásáról szóló közlemény közzétételét
követő napon az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban része s
államban székhellyel rendelkez ő pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott letéti számlá n
a céltársaság részvényese(i) javára Magyarország törvényes fizet őeszközébe n
elhelyezi.

(5) A részvényekért fizetendő teljes ellenértéknek a letéti számláról történ ő
kifizetése idejét a 7/E. § (5) bekezdésére tekintettel kell megállapítani . Ha a
kifizetésre — a vételi jogot gyakorló részvényes hibájából — késedelmesen kerül sor,
a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni .

(6) A Cégközlönyben való közzététellel egyidej űleg a vételi jogot gyakorló
részvényes köteles a céltársaság részvénykönyvbe bejegyzett részvényeseive l
írásban is közölni a közleményben foglaltakat azzal, hogy köteles megjelölni a z
adott részvényes (a továbbiakban: a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa)
részvényeinek ellenértékét is.

7/C. § (1) A vételi jog gyakorlásával a részvények tulajdonjogának tehermentes
megszerzésére kerül sor .

(2) Ha a részvényen zálogjog áll fenn, a vételár a zálogjog tárgyaként a részvén y
helyébe lép.

(3) Ha a részvényt végrehajtás alá vonták, a 7/E . § (2) bekezdése szerint kel l
eljárni. Ez esetben az érvénytelenített részvények helyébe lépő új részvényeknek a
vételi jogot gyakorló részvényes részére történ ő átadását követően az
érvénytelenített részvényekre eső vételárat a végrehajtási eljárást folytató szerv
vagy személy letéti számlájára kell átutalni.

7/D. § (1) A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzend ő
részvények egy részvényre jutó ellenértéke

a) az egy részvényre jutó saját tőke értéke és
b) a (3) bekezdés szerinti piaci vételár
közül a magasabb összeg .
(2) Saját tőkeként a legutolsó — könyvvizsgáló által hitelesített — éve s

beszámolóban feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a
céltársaság a számviteli jogszabályok értelmében konszolidált beszámol ó
készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő .

(3) A piaci vételár számításának alapja a vételi jogot gyakorló részvényes álta l
felkért két - egymástól, a céltársaságtól, a céltársaság részvényeseitől és az állami
részvényestől - független könyvvizsgálónak a vételi jog gyakorlását megelőző 180
napon belül a vételi jog tárgyát képező részvények részvénysorozatonként
megállapított egy részvényre jutó piaci értékéről - Magyarország törvényes
fizetőeszközében - készített értékelése . A könyvvizsgálói értékelést a céltársaság
legutóbbi, könyvvizsgálói jelentéssel lezárt éves beszámolója alapján kell
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elkészíteni . Az egy részvényre jutó piaci vételár a két könyvvizsgáló álta l
meghatározott piaci értékek összegének számtani középértéke .

7/E. § (1) A vételi joggal érintett részvények tulajdonosai kötelesek a vételi jo g
gyakorlásáról szóló közlemény megjelenését követő 15 napon belül részvényeiket
átadni

a) dematerializált részvények esetén a vételi jog gyakorlásáról szóló
közleményben megjelölt értékpapírszámlára történ ő átutalás útján,

b) nyomdai úton előállított részvények esetén a vételi jogot gyakorló részvénye s
részére a céltársaság székhelyén átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele és arról
részére másolat kiadása mellett .

(2) A céltársaság az (1) bekezdésben meghatározott határid őben át nem adott
részvényeket érvénytelenné nyilvánítja és helyettük új részvényeket bocsát ki ,
amelyeket a vételi jog gyakorlására tekintettel a vételi jogot gyakorló részvénye s
rendelkezésére bocsát .

(3) A vételi joggal érintett részvényekért járó ellenértéket - a 7/C. § (3) bekezdés
szerinti esetet kivéve - a vételi joggal érintett részvények tulajdonosa azt követ ően
igényelheti a letét kezelőjétő l, hogy igazolta

a) dematerializált részvények esetén az értékpapírszámlájának a vételi jo g
gyakorlásáról szóló közleményben megjelölt értékpapírszámla javára történt
terhelését ,

b) nyomdai úton előállított részvények esetén a részvényeknek a vételi jogot
gyakorló részvényes részére történő átadását vagy

c) a vételi joggal érintett részvények érvénytelenítését.
(4) A vételi jogot gyakorló részvényes köteles közrem űködni a vételi jogga l

érintett részvények tulajdonosával a (3) bekezdés szerinti igazolások beszerzésébe n
és kiadásában.

(5) A részvény ellenértéke kifizetésének id őpontja nem lehet későbbi, mint a (3)
bekezdés szerinti igazolás benyújtását követ ő 30. nap.

(6) A részvény ellenértékén felül járó esetleges késedelmi kamatot a vételi joggal
érintett részvények tulajdonosa a vételi jogot gyakorló részvényest ő l közvetlenü l
igényelheti .

7/F. § (1) A részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény közzétételétő l
számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a céltársaság bármely nem állami
részvényese kérheti, hogy a vételi jogot gyakorló részvényes a részvényeit vegy e
meg (eladási jog) .

(2) Eladási jog gyakorlása esetén a 7/C-7/E . §-okat az e §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni .

(3) Az eladási jogot gyakorló részvényes eladási jogát az (1) bekezdésben
megjelölt határidőn belül a vételi jogot gyakorló részvényeshez intézett írásbel i
nyilatkozattal gyakorolhatja.

(4) A vételi jogot gyakorló részvényes az eladási jog gyakorlásáról szóló
nyilatkozat kézhezvételétől számított 90 napon belül köteles írásbel i
nyilatkozatban tájékoztatni az eladási jogot gyakorló részvényest a 7/B. § (3)
bekezdés b)-e) pontjában felsoroltakról .

(5) A vételi jogot gyakorló részvényes a részvények ellenértékét legkés őbb a (4)
bekezdés szerinti nyilatkozat megküldését követ ő napon az Európai Gazdaság i
Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkez ő
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pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott letéti számlán az eladási jogot gyakorl ó
részvényes javára elhelyezi .

(6) Az eladási jogot gyakorló részvényes a vételi jogot gyakorló részvényesnek a
(4) bekezdés szerinti nyilatkozata kézhezvételét követő 15 napon belül kötele s
részvényeit a 7/E. § (1) bekezdés szerint átadni a vételi jogot gyakorló
részvényesnek. A határidőben át nem adott részvények érvénytelenítése a 7/E. § (2 )
bekezdése szerint történik.

(7) Az eladási jogot gyakorló részvényes a részvényekért járó ellenértéket - a
7/C. § (3) bekezdés szerinti esetet kivéve - a 7/E. § (3) bekezdés a)-c) pontjában
foglaltak igazolását követően igényelheti a letét kezelőjétő l. Ha a kifizetésre – a
vételi jogot gyakorló részvényes hibájából – késedelmesen kerül sor, az eladás i
jogot gyakorló részvényes a Ptk. szerinti késedelmi kamatot a vételi jogot gyakorló
részvényestő l igényelheti.

7/G. § Az e törvény szerinti vételi jog és eladási jog gyakorlásáva l
összefüggésben felmerült jogvita társasági jogi jogvitának min ősül."

9. §
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII . törvény a következő 7/H. §-sal egészül ki :

„7/H. § A hitelintézetekr ől és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (a továbbiakban : Hpt.) 159. §-a, 161 . §-a és a Ptk. 2:47. § (1)
bekezdése szerinti titoktartási kötelezettség nem terjed ki – a Hpt . 159. § (3)
bekezdésében és 161. (2) bekezdésében meghatározottakon túlmenően – a
köztulajdonban álló gazdasági társaság, a köztulajdonban álló gazdasági társasá g
munkavállalója és a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezet ő tisztségviselője
által a többségi befolyással rendelkező tulajdonos jogait gyakorló személy vag y
szervezet részére adott, üzleti titok tekintetében a köztulajdonban álló gazdaság i
társaságra vonatkozó, banktitkok tekintetében a Hpt. 160. §-a szerinti adatokr a
vonatkozó adatszolgáltatásra .” ]

3. A törvényjavaslat 11. §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszerűen
változik) :

Ill. §
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII . törvény a következő 10. §-sal egészül ki :

„10. § (1) Ha az egyes törvényeknek a nemzeti pénzügyi szolgáltatások
hatékonyabb nyújtásával összefügg ő módosításáról szóló 2014 . évi . . . törvény (a
továbbiakban Módtv.) hatálybalépésekor az állami részvényes a céltársaságba n
már rendelkezik a 7/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti befolyással, a 7/A-7/G . §-t
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

(2) A 7/A. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alkalmazásában a Módtv.
hatálybalépését kell a befolyásszerzés időpontjának tekinteni .

(3) Ha a befolyásszerzés alapjául szolgáló tulajdonosváltozás a Módtv . hatályba
lépéséig a részvénykönyvben még nem került átvezetésre, az állami részvényes a



Módtv. hatályba lépésétől számított 15 napon belül köteles a tulajdonosváltozá s
részvénykönyvbe való bejegyzését kérni a részvénykönyv vezet őjétő l .

(4) A részesedésszerzés bejelentését tartalmazó közlemény közzétételé t
a) a Módtv. hatályba lépésétől ,
b) a (3) bekezdés szerinti esetben a tulajdonosváltozásnak a részvénykönyvbe

való bejegyzéséről történő tudomásszerzéstő l
számított 15 napon belül kell kezdeményezni ." ]

Indokolás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény módosításait érintő módosító javaslat célja, hogy elhagyja a
törvényjavaslatból azokat a rendelkezéseket, amelyek az Európai Unió alapvet ő
szabadságairól szóló szabályokkal ellentétes és diszkriminatív módon kívánják
korlátozni a tulajdonhoz való jogot, és amelyek feltehetően meghatározott személyekkel
szemben történő jogalkotásra irányulnak .

A . törvényjavaslatból egyértelműen kiderül, hogy a szabályozás legfőbb célpontja az
MVM Zrt., mivel az MVM Zrt. által irányított vállalatcsoport végez a törvényjavasla t
szerinti tevékenységeket . Az MVM Zrt . esetében a magántulajdon jelentéktelen,
mindössze 0,031 százalék. Az MVM Zrt. egyes leányvállalataira (pl . : OVIT Zrt .),
valamint a Magyar Gáz Tranzit Zrt-re – amelyekben az állami tulajdonon kívü l
önkormányzatok is rendelkeznek tulajdonrésszel – nem lenne alkalmazandó a
szabályozás, mivel ezek nem végzik a törvényjavaslat szerinti tevékenységeke t
(egyetemes szolgáltatás, közszolgáltatás, ezekhez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás ,
továbbá energia-termelési, rendszerirányítási, energia-kereskedelmi vag y
energiaátviteli szolgáltatás) .

A törvényjavaslat szerinti szabályozás érdemben nem javítja az állam döntési pozíciói t
az MVM Zrt-ben, a valódi cél így feltehetően a kistulajdonosoktól történő
„megszabadulás” . Ennek következtében

• az MVM Zrt . tevékenységének átláthatósága számottevően csökkenhet ,
kizárólagos állami tulajdonlás esetén könnyebben lehet kézivezérelt közgyűlési
döntéseket hozni ,

• nem kell figyelni a közgyűlések összehívásának eljárási szabályaira (lásd pl. : az
E.ON egyes gázipari érdekeltségeinek megvásárlását megel őző egyik közgyűlés
összehívásával kapcsolatban az MNV Zrt . által azonosított jogi kockázatokat a
közgyűlések előkészítésének szabálytalanságairól), és

• nem kell számítani „váratlan” kérdésekre (lásd pl. : az MVM Partner Zrt. és a
MET közötti szerződések tárgyában egy kistulajdonos által a MET tulajdonos i
hátterével és az ügylet értelmezésével kapcsolatban feltett kérdéseket) .

A javasolt szabályozás ellentétes az Európai Unió tőke szabad áramlásának szabadságát
biztosító szabályaival, mert
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• olyan többletjogosítványokat (vételi jog 90%-os részesedés felett a kisebbség i
részvénycsomagra) biztosít az állami tulajdonban álló gazdasági társaságo k
részére, amelyeket más, állami részesedés nélkül m űködő gazdasági
társaságoknak nem biztosít ;

• ha a fenti pont ez a jog kiterjedne minden gazdasági társaságra, a javasol t
szabályozás szerinti tulajdonjog-korlátozás ebben az esetben is csak akkor lenn e
indokolható, ha az állam képes lenne annak bizonyítására, hogy a kisebbség i
tulajdonosok részesedése ténylegesen akadályozza az ellátásbiztonság és a
feladatellátás hatékonyságának növelését, illetve valamilyen nemzetgazdaság i
stratégiai érdeket veszélyeztet .

• a tulajdonjog-korlátozásnak a törvényjavaslat indokolásában szerepl ő azon
indoka, hogy ezen társaságok a „ kereskedelmi-üzleti titkokat a többi piac i
szereplővel szemben megőrizzék” azért nem állja meg a helyét, mert a
tulajdonjog korlátozása az érintett társaság által ellátott közfeladat ,
közszolgáltatás biztonságára való tekintettel történne, vagyis olyan piaci
szegmensben kerülne sor az alkalmazására, ahol magától értet ődően nincs
verseny. Fordítva, ha ezt a titoktartási problémát a versenypiaci szegmensbe n
betöltött szereppel kívánná magyarázni a kormány, akkor az a diszkriminatí v
szabályozás beismerését, és a javasolt szabályozás mögött lévő érvelés logikai
megbukását jelentené .

Mindezek alapján szükséges a törvényjavaslat fentiek szerinti módosítása .

Budapest, 2014. november 24 .

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő

MSZP

országgyűlési képviselő

MSZP

‘C\
Dr. Tóth Bertalan
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