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Képviselöcsoportj a

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 . évi XXXIX. törvény melléklete
az alábbi sorral egészül ki :

/,„Melléklet az 1995. évi,=X. törvényhez

A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon arányának és az
állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelölésével - a következők:/

Társaság neve Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv : Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt .
Tokaj Kereskedőház Rt.	 1100%

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

A Tokaj Kereskedőház Rt., amely mindig állami (kincstári) tulajdon volt, a nemzeti gazdasági örökség egyik
legjelentősebb vállalkozása (hungarikum), termelői integrátor, a tokaji szőlő-termőfelület megőrzésének
záloga. Ennek ellenére az Országgyűlés kormánypárti többsége a Magyar Köztársaság 2003 . évi
költségvetéséről szóló 2002. évi LXIL törvény X85 . § (13) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy a Tokaj
Kereskedőház Rt . 2003 . január I'ével kerüljön ki a tartós állami tulajdonból, ezzel megteremtve a
privatizáció lehetőségét.
Gál J. Zoltán 2005 . március 21-én az alábbiakat mondta a Parlamentben : „a kormány támogatja azt a
javaslatot, hogy a jelenleg százszázalékos tulajdonban lévő Tokaj Kereskedőház Rt . a privatizációs törvény
mellékletének módosításával kerü jön be a tartós állami vagyoni körbe. " A kijelentés azt a látszatot kelti,
mintha az Rt. soha sem tartozott volna a törvény hatály alá, a valóságban azonban visszahelyezésről van szó .
A bejelentés óta több mint két hét telt el, de ilyen tartalmú indítvány azóta sem került benyújtásra .
Meggyorsítandó és elősegítendő a kormány szándékainak teljesülését ismét elkészítettük a privatizációs
törvény - Fideszes képviselők által korábban már több alkalommal benyújtott - módosítását, mely
visszahelyezi a Tokaj Kereskedőház Rt-t a tartós állami vagyoni körbe .

Budapest, 2005 . április 6 .

Dr. Répássy Róbert

Dr . Hörcsik Richárd
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1995. évi XXXIX. törvény módosításáról
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Dr. Odor Ferenc

Konci Ferenc

Képviselői önálló indítvány
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