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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Gazdasági bizottsága, 
valamint Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: Informatikai bizottság) 
megvitatta a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 
1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 
valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló, T/12494. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/12494/4-12. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Az Informatikai bizottság 2004. november 24-i ülésén hozott döntése szerint nem 
érkezett feladatkörébe tartozó módosító indítvány. 
 
 
 
 

_____________________ 
T/12494res.doc 



-  2  - 

 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésében a 
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi 
CXLV. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 12. § (3) bekezdése l) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /(3) A Ctv. 12. §-a (3) bekezdésének k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyben a Ctv. 12. §-ának (3) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:/ 
 
 /[A cégjegyzékben fel kell tüntetni a következő, a közhiteles nyilvántartás, illetve a 
hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat is:]/ 
 
 "l) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi 
intézkedés alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak 
megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás 
befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét, továbbá, 
ha a bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként tevékenységének 
korlátozását rendelte el, az eljáró bíróság megnevezését, a határozat számát, a határozat 
jogerőre emelkedésének napját, a korlátozás időtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi 
személy mely tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki[.]; ha a bíróság a jogi személlyel 
szemben büntetőjogi intézkedésként pénzbírságot szabott ki, az eljáró bíróság megnevezését, 
a határozat számát és a pénzbírság mértékét." 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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2.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Ctv. 13. § (15) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Ctv. 13. §-ának (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 [A cégjegyzék cégformánként, a 12. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi 
adatokat is tartalmazza:] 
 
 (15) közjegyzői iroda esetében/ 
 
 "a) tagok nevét [(cégét)], lakóhelyét [(székhelyét)], a közjegyző tag esetében a 
hivatali helyiségének (irodájának) címét is," 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja 

- a Gazdasági biz. támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
 
 

3.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában a Ctv. 41. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /8. § A Ctv. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A végzést a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkeztetésétől számított 10 
[munka]napon belül postára kell adni, vagy azt a bejegyzést kérőnek e határidőn belül a 
cégbíróságon át kell adni. Változásbejegyzési kérelem esetében ez a határidő 20 
[munka]nap." 
 

T/12494/7/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/7/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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4.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Ctv. 43. § (2) 
bekezdése első mondatának a következő módosítását javasolja: 
 
 /10. § A Ctv. 43. §-ának (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg 
lép:/ 
 
 "A cég bejegyzését követően a cég írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése 
során – ideértve az elektronikus levelezést is –, valamint a cég honlapján fel kell tüntetni [a 
céget nyilvántartó cégbíróság nevét,] a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, 
továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot." 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

5.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 11. §-ában a Ctv. 44. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /11. § A Ctv. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Az eljárásra egyebekben a 41. § (2)–(4) bekezdésében, valamint a 42–43. §-ban 
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a hiánypótlásra felhívó 
végzést a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetében 20 [munka]napon belül, 
változásbejegyzési kérelem esetében 35 [munka]napon belül kell postára adni, a cég 
bejegyzésére nyitva álló határidő 30 [munka]nap, a változás bejegyzésére nyitva álló határidő 
pedig 45 [munka]nap." 
 

T/12494/7/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/7/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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6.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésében a Ctv. 54. 
§-ának a következő új (10)-(15) bekezdésekkel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "(3) A Ctv. 54. §-a a következő (7)-[9](15) bekezdésekkel egészül ki: 
 
 (10) A bíróság – az ügyfél kérelmére – előzetesen végrehajtható végzéssel megkeresi 
az illetékes cégbíróságot 
 a) a cég vagyoni betétjének, üzletrészének, részvényeinek tulajdonjogát érintő, 
 b) a cégen fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti, 
 c) a céggel összefüggésben indított házassági vagyonjogi, valamint 
 d) a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése 
iránti per megindítása tényének a cégjegyzékbe való feljegyzése iránt. 
 
 (11) A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásról a bíróság e tény feljegyzése végett értesíti az 
illetékes cégbíróságot. 
 
 (12) A feljegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős 
végzést a bíróság megküldi az illetékes cégbíróságnak a feljegyzés törlése céljából. 
 
 (13) Az (10)-(12) bekezdéseken alapuló feljegyzéseket teljesítő cégbírósági 
határozatok ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
 (14) A feljegyzett perben hozott határozaton alapuló változás bejegyzésével 
egyidejűleg törölni kell a perfeljegyzést és a függő hatállyal történt bejegyzéseket. 
 
 (15) A perfeljegyzést törölni kell akkor is, ha az érdekelt igazolja, hogy a bíróság 
jogerős határozattal az eljárást megszüntette, vagy a keresetet elutasította, illetőleg felmentő 
ítéletet hozott. A perfeljegyzés törléséről szóló feljegyzésben utalni kell az időközi 
bejegyzések függő hatályának megszűnésére." 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

7.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 23. §-ában a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 271. § p) pontjának 
az elhagyását javasolja: 
 
 "23. § A Pp. 271. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, [egyben a Pp. 
271. §-a a következő p) ponttal egészül ki]: 
 
 [Nincs helye felülvizsgálatnak]/ 
 
 i) választási eljárásban, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
összeférhetetlensége ügyében hozott határozat ellen; 
 
 [p) ha törvény azt kizárja.]" 
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T/12494/8/2. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/12494/8/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

8.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 24. §-ában a Pp. 349/B. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /24. § A Pp. 349/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A [fegyveres erők] Magyar Honvédség és a [fegyveres] rendvédelmi szervek 
hivatásos állományú tagjának szolgálati viszonyával összefüggő perben a sérelmezett döntést 
hozó első fokon eljárt szerv székhelye szerint illetékes munkaügyi bíróság, a polgári, illetve a 
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendőrség nem nyílt hivatásos állományú 
tagjai perében a Fővárosi Munkaügyi Bíróság jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért 
 
 
 

9.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 24. §-ában a Pp. 349/B. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /24. § A Pp. 349/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A [fegyveres erők] Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjának szolgálati viszonyával összefüggő perben a sérelmezett döntést hozó első 
fokon eljárt szerv székhelye szerint illetékes munkaügyi bíróság, a polgári, illetve a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendőrség nem nyílt hivatásos állományú tagjai 
perében a Fővárosi Munkaügyi Bíróság jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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10.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 27. § (1) bekezdése 6. francia 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg/ 
 
 "- [a Pp. 271. §-ának első mondata,] a Pp. 333. §-a (1) bekezdésének a) pontjából az 
„ideiglenes hatállyal” szövegrész, és a Pp. 340. §-a (2) bekezdéséből „az idegenrendészeti 
kiutasítás és” szövegrész," 
 

T/12494/8/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/8/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

11.  Dr. Vidoven Árpád képviselő a törvényjavaslat 26-29. §-ainak szerkezeti 
átalakítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"[Módosuló jogszabályok] 
 

[28. §] 26. § 
 
 (1) A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény (a továbbiakban: Jszbi.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § (1) Ha a büntetőeljárás során a jogi személlyel szemben intézkedés 
alkalmazásának lehet helye, az ügyész  
 
 a) a nyomozás elrendeléséről, illetve folytatásáról; 
 b) a nyomozás megszüntetéséről, valamint arról, ha azt állapítja meg, hogy az 
intézkedés alkalmazásának a 2. § szerinti feltételei nem állnak fenn; 
 c) vádemelés esetén arról, hogy a jogi személlyel szemben intézkedés alkalmazását 
indítványozta 
haladéktalanul értesíti azt a bíróságot, amely a jogi személyt nyilvántartásba vette.  
 
 (2) Az eljárás jogerős befejezéséről, valamint az alkalmazott intézkedésről a bíróság 
haladéktalanul értesíti a nyilvántartást vezető bíróságot.  
 
 (3) A nyilvántartást vezető bíróság az értesítést felveszi a jogi személyről vezetett 
nyilvántartásba.  
 
 (4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eseményekről értesíteni kell a jogi 
személy felett törvényességi, illetőleg szakmai felügyeletet gyakorló szervet is, amennyiben 
ez nem azonos a jogi személy nyilvántartását vezető bírósággal.”  
 
 (2) A Jszbi. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3)–(4) 
bekezdések számozása (4)–(5) bekezdésre változik:  
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 „(3) Ha a nyomozás adatai alapján az állapítható meg, hogy a jogi személlyel szemben 
az intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az ügyész erről egyidejűleg értesíti 
a 10. § (1) bekezdése szerinti bíróságot.”  
 
 (3) A Jszbi. 26. §-a (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „(5) Ha a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság behajtására bírósági 
végrehajtási eljárás indult, és annak megindulásától számított hat hónapon belül a végrehajtás 
nem vezetett eredményre, a bírósági végrehajtó erről írásban értesíti az intézkedést alkalmazó 
bíróságot. A bíróság haladéktalanul kezdeményezi a jogi személlyel szemben a felszámolási 
eljárást.” 
 

[29. §] 27. § 
 

(1) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 22. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép, egyidejűleg az (1) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki:  
 

[A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén] 
 

„c) a cégbíróság értesítése alapján (így, ha a cégbíróság a céget megszűntnek 
nyilvánította, vagy a hivatalbóli törlési eljárás során a cég felszámolási eljárását 
kezdeményezte),  

d) a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján (ha a jogi személlyel szemben 
alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre) 
 

folytatható le.” 
 

(2) A Cstv. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(2) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott esetekben a felszámolás 
elrendelésére a 25–26. §-ban foglaltak mellőzésével kerül sor.” 
 

[26. §] 28. § 
 

(1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2005. január 1-jén lép 
hatályba. A 8–9. §-ban, valamint a 11. §-ban foglalt rendelkezéseket a törvény hatálybalépését 
követően benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 

(2) E törvény 1. §-ának (1) bekezdése, 4. §-a, 5. §-a, 7. §-a, 12. §-a, 13. §-a és 14. §-
ának (1) bekezdése 2005. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 

(3) E törvény 14. §-ának (2) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba.  
 

(4) Az a devizakülföldi minősítését elvesztett cég, amely a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 177. §-ának (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve az éves beszámolóját 
változatlanul konvertibilis devizában készíti el, a jegyzett tőkéjét a Ctv. 19. §-ának (2) 
bekezdése szerint – a devizakülföldi társaságokkal egyezően – továbbra sem köteles forintban 
meghatározni. 
 

[27. §] 29. § 
 

(1) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg 
- a Ctv. 4. §-ának (3) bekezdése, 13. §-ának (16) bekezdése és 23. §-ának (5) 

bekezdése,  
- az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 29. §-ának (2) bekezdése, 
- az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. 

évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról 
szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. 
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törvény 18. §-ának (3) bekezdése, 19. §-ának (3) bekezdése, 22. §-ának a Ctv. 23. § (5) 
bekezdését megállapító része és 33. §-ának (2) bekezdése, 

- az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről 
szóló 2003. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2) bekezdése, 8. §-ának a Ctv. 48/F. §-ának (2) 
bekezdését, 48/G. § (1) bekezdésének első mondatát, (2) bekezdésének harmadik mondatát, 
továbbá (3) és (5) bekezdését megállapító rendelkezése és 11. §-a,  

- az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 60. §-ának (2) 
bekezdése,  

- a Pp. 271. §-ának első mondata, a Pp. 333. §-a (1) bekezdésének a) pontjából az 
„ideiglenes hatállyal” szövegrész, és a Pp. 340. §-a (2) bekezdéséből „az idegenrendészeti 
kiutasítás és” szövegrész, 

- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról rendelkező 1997. 
évi LXXII. törvény 32. §-ából a Pp. 349/B. § (3) bekezdését megállapító rendelkezés, illetve 
37. §-ának (5) bekezdése, valamint 

- az egyes polgári eljárásjogi szabályok módosításáról szóló 1979. évi 31. törvényerejű 
rendelet 8–9. §-a 
a hatályát veszti. 
 

(2) 2005. szeptember 1-jén az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus 
úton történő megismeréséről szóló 2003. évi LXXXI. törvény 5. §-ának (1) bekezdése, 7. §-
ának a Ctv. 48/A. §-a (2) bekezdésének első mondatát, a Ctv. 48/C. §-át és a Ctv. 48/E. §-át 
megállapító rendelkezése hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/12494/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja 

- a Gazdasági biz. nem támogatja 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. november 29. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési bizottság elnöke 

 
 

 
 


