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(Együtt kezelendő a T/18196/90. sz. ajánlással.) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, Gazdasági bizottsága valamint 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) megvitatta a 
gazdasági társaságokról szóló, T/18196. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/18196/91-93. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
Az Előterjesztő álláspontja szerint a törvényjavaslat 343. §-ának és 363. §-a (2) bekezdésének 
elfogadásához az Alkotmány 61. § (4) bekezdésének, továbbá a törvényjavaslat 366. §-a (2) 
bekezdésének elfogadásához az Alkotmány 20. § (6) bekezdésének, 44/C. §-a és 61. § (4) 
bekezdésének rendelkezésére tekintettel a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ptk.: Polgári Törvénykönyv 
 
 

1.  Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/18196/9/1. számú módosító 
indítványához (T/18196/90. számú ajánlás 35. pontja) - a törvényjavaslat 55. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
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 "55. § (1) A számviteli törvényben foglaltak szerint összevont (konszolidált) éves 
beszámoló készítésére köteles gazdasági társaság (uralkodó tag) és az a részvénytársaság, 
illetve korlátolt felelősségű társaság, amely felett az uralkodó tag a számviteli törvény alapján 
meghatározó befolyással rendelkezik (ellenőrzött társaság), valamint azon összevont 
beszámoló készítésére nem kötelezett részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság, 
melyek egy általuk közösen alapított korlátolt felelősségű társaságot vagy részvénytársaságot 
bíznak meg uralkodó tagként, egységes üzleti céljaik megvalósítására uralmi szerződés kötése 
útján, elismert vállalatcsoportként történő működésükről határozhatnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/93. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

2.   Dr. Kovács László képviselő - kapcsolódva Dr. Papcsák Ferenc képviselő 
T/18196/65. számú módosító indítványához (T/18196/90. számú ajánlás 61. pontja) - a 
törvényjavaslat 174. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A részvények névértéken aluli kibocsátása semmis. A névértéken aluli 
kibocsátásból eredő károkért harmadik személyekkel szemben, ha a kibocsátás [az alapítás 
során] a cégbejegyzést megelőzően történik, az alapítók egyetemlegesen felelnek. Ha a 
névértéken aluli kibocsátásra [az alapítást] a cégbejegyzést követően kerül sor, a felelősség a 
részvénytársaságot terheli." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/91. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Dr. Kovács László képviselő – kapcsolódva Kovács Tibor képviselő T/18196/19. 
számú módosító indítványához (T/18196/90. számú ajánlás 89. pontja) - a törvényjavaslat 
302. § c) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /302. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 231. § (2) bekezdésében 
felsoroltakon kívül:/ 
 
 "c) az alapszabály rendelkezésétől függően kötelező vagy nem kötelező döntés a 
vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók 
hosszú távú díjazásának és ösztönzés[ének]i rendszeré[ről]nek irányelveiről, keretéről, 
valamint " 
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Indokolás: Lásd a T/18196/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 
 

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

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  
 bizottság elnöke 


