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MagyarClrszír } űlés Gazdasági Bizott.síga

Dr. Szili Katalin asszonymik
az 0rszciggyWes elnei"nek

Helvben

A Gazdasági B'lZOttság a, Házszabály 94. § (1) bekezdőse ős 102 . § (1) bekezdése
alapjánn a vildamos energidröl szóm 2001. évi Cx törvény ntödosátá.váröl szóló T115720.
számú túrvényjavaslathoz a kc vetkezG

módosító javastatot

terjeszti elö :

1. A Gazdaság Bizottság a törvényjavaslat .50.~ak új (2) bekezdéssel tdrtcnő kiegé9zUését
javasolja:
(A javaslat elfogadása esetéra a további bekezdések szántazása értelemszerűen változik .)

„(2) E törvény 54.§-a a kihirdetése nalaján lo batálxba ."

2. A Gazdasági Bizottság tcirvcnyjavastat új 54.§-sal ta"r tén kiegészítését javasodja.
(A javaslat e«ogadüsa esetért a tovr bói szakaszok számozósa értelemszerűemn változik.)
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Érkezett 2005 MAJ 2 5.

lisztelt Elnök Asszony!

S1)Azállam.tulajdonában löyő vállalkozöivagyonLlrtékcsftőséröl szólö1995.évi XXXIX_
törvén rX (a toyábbi.akbaw Priv . tv) az alábbi úi 72JA sa1 c

	

ül ki. :

>,T2/A.fk

AMagvarVillamosművek Rt . rcsresedcseaPaksiAtomer6rne Rt.-bcti,aMAVIR
MagyarVillamvsenergi -ipari Rendszerirányítö Rt.-I}en továbbá az Orsz o_s
VillamostávvezetékRt.-benn nem lehetala sonvabb,99%-nál."

MAFrivtv.Mell6klctőben a tartns állami rcszesedés legalacsonyabb mértéke a ktivetlKezők
szerint m6dosul :

(Tulajdonosiju okat;vakorki srerv:Állam; Privatizációs ésVazyonl czclóRt./

,Magyar'VillamosmüvekRt.99

fiizottsdexi~mridvsató 'ravasdat
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A Priv, tv . melléklete a „Tulajdonosi jogokat gakorló miniszter: gaadasá i és kó7-lekedesi

miniszter" címet kóvetőcaa

	

cRészül a MAVIRMsyar Villamosenergia-ipari

R .-vel a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként 1 db

szavazatelsőbbsé et biztosító részvény me, jelölés yel."

(4)F renclelke74s hatálybalépését lcövetíi 60napon belől a MA`VIR. Magvar Villamasenergía-

ipari Rendszerirányit6 Rt. Iétcsüli okiratát a 3) bekezdés rendelkczdseinek me~felelöcn

kell m6dositani .

Rendszerirán 'tb

a balé ' ét küv5 A Gazd és Ti őzlekedési Miniszter e rendelkezés halál tó l5naon

belül köteles a vagpnkexelésébcn lévE valanennyi MAVJR Magyar Villamosenergia-

ipari Rends;-eriráiiy2tó Rt. kicstári vagv(rnkörbc tartor. ) részvényét a S iiicstári Va,g on

igaz atóság részére átadni .

f6) A Kinestári Vaagvoni lg atóság e rendclkezés 114, bel~2ésct kóvct!5 30 nataon belül

ki;teles átadni az ÁPVRt.-nek a MAVIR Magyar Villamosenergia.-ipan Rends;erirán tó

Rt. valamennyi,akincstárivakvonkőrbetartozó részvényét ."

3. A Gazdasági Bizottsüg a ti ;vényjavaslat 54.§ (l) bekezdésének elhagyását javasolja :
(Ajavasltat elfogadása esetéra ra további bekezdések számozása értelemszerűen változik-)

[(Z) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állain tulajdonában lévő vállalkozói
vagyon értékesitéséról szőlő 1995 . évi XXXIX. törvény melléklete a következQkkel
egészül ki ;

tA tartás áldanai tulajdonú ttiasasági részesedéssel mflkrlflo társasdígok - az álu nai tulajúon
rarkazyának és az állami tagsági (részvényes!} jogokat gyaknrCá ntifltSZter, llletö7eg szerv
megjelelésével - a kvvetkezók .-1

Társaság neve
Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mérté)¢c

Tdulajdonvsi jog&k4 ukorlóminiszter:gazduságiéskkickedisiminiszter
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari

	

1 db szava7a#elsábbséget
lendszerirHn . 1 Rt. 	 bictositó részvémy~__~.

'05 05/25 12 :12

	

TX/RX N0 . 9646

	

P02

1002/014



25/05 2005 'ED 12 :16 FIX f36 1 441 5965 Gazdasagi bizottsag

Indok-ok%s:

A módosi.té javaslat 1-3 . pontjaiban lévő javaslatok összes .ggenel:, azokról egyidejűleg kell

az Országgyűlésnek határoznia .

A. :r állam tulajdon .bazi léve vállaik s i vagyon crtékesitésérűl széné 1995. évi XXX1X .

törvény rnódosítá~>áról szóló T/15624. szántú törvényjavaslat zárószavazása az Országgyűlés

2005. május 23_ ülésének- napirendjén nem, szerepelt . E törvényjavaslat a villamos energia

szektor szabályozásához kapcso16dóan a jelen törvényjavaslatot is érintő rendelkezéseket

tartalmazott .

A Gazdasági bizottság a két törvényjavaslat egyidejű tárgyalására tekintettel, a két jogs7-abált'

közötti összhmmg megteremtése érdekében, az egyységes javaslattal megegyező szabályozási

megoldásra te :a, javaslatot.

Az egységes javaslat és a jelen módosító javaslat által hitalmozott szabályozási rrtegoldást az

Országgyűlés 287 igen szavazattal _fogadta el .

Budapest, 2005 . május 25 .

Puck-'36~s~dó
elnök
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