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(Együtt kezelendő a T/18196/90. és 94. 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/18196/95. számú bizottsági módosító javaslatot. 
 
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. 
 
A módosító javaslatokat az Alkotmányügyi bizottság várhatóan 2005. december 12-i ülésén 
tárgyalja meg. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Ptk.: Polgári Törvénykönyv 
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1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 299. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az alapszabálynak a szavazati jogot – az (1) bekezdés szerint – korlátozó 
rendelkezése [e törvény erejénél fogva] hatályát veszti az értékpapírokra vonatkozó külön 
törvényben foglaltak alapján az abban meghatározott vételi ajánlatra vonatkozó eljárás 
lezárásakor, ha vételi ajánlat útján a részvénytársaságban hetvenöt százalékot elérő befolyás 
megszerzésére került sor." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/95/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 300. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "300. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében [a közgyűlés 
összehívására, illetve] a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó 
jogo[ka]t azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával 
rendelkeznek." 
 

Indokolás: Lásd a T/18196/95/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 
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 


