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az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének 
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r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként, a Gazdasági bizottsága, a 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) valamint a 
Mezőgazdasági bizottsága megvitatta az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény 
jogintézményének átalakításáról és egyes törvényeknek az átalakítással összefüggésben, 
illetve egyéb okból szükséges módosításáról szóló, T/9102. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9102/4-27. számú módosító javaslatokat. 
 
A Mezőgazdasági bizottság tájékoztatása szerint a feladatkörükbe tartozó módosító javaslat 
nem érkezett. 
 
 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. 

_____________________ 
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 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. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[1. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 
1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 7. §-ának (5) bekezdése alapján 
kibocsátott részvényhez a Priv. tv. 7. §-a alapján fűződő elsőbbségi jogok - a (2) 
bekezdésben foglalt eltéréssel – e törvény erejénél fogva megszűnnek, és a részvény 
törzsrészvénnyé alakul át. 
 
 (2) A Priv. tv. mellékletében felsorolt azon gazdasági társaságok esetében, 
amelyek az energetika, az elektronikus hírközlés, illetve a honvédelem területén 
részvénytársasági formában működnek és a Priv. tv. melléklete 1 db szavazatelsőbbségi 
részvényben állapította meg a legkisebb állami részesedés mértékét, a szavazatelsőbbségi 
részvény fennmarad a Priv. tv. 7/A-7/B. §-ában meghatározott jogokkal.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

2.   Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "1. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi 
XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 7. §-ának (5) bekezdése alapján kibocsátott 
részvényhez a Priv. tv. 7. §-a alapján fűződő elsőbbségi jogok - a (2) bekezdésben [foglalt 
eltéréssel] meghatározott esetek kivételével – e törvény erejénél fogva megszűnnek, és a 
részvény törzsrészvénnyé alakul át. 
 
 (2) A Priv. tv. mellékletében felsorolt azon gazdasági társaságok esetében, amelyek az 
energetika, az elektronikus hírközlés, illetve a honvédelem területén részvénytársasági 
formában működnek és a Priv. tv. melléklete 1 db szavazatelsőbbségi részvényben állapította 
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meg a legkisebb állami részesedés mértékét, a szavazatelsőbbségi részvény fennmarad a Priv. 
tv. 7/A-7/B. §-ában meghatározott jogokkal." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

3.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az állam tulajdonában 
lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Priv. tv.) 7/A. §-át új (1) és (3) bekezdéssel kiegészíteni, valamint a 7/A. § jelenlegi 
szövegének a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a 7/A. § 
eredeti szövege a (2) bekezdés jelölést kapja): 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
 

„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény/ 
 
 "7/A. § (1) A szavazatelsőbbségi részvény csak névre szóló részvény lehet.
 
 (2) Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény alapján a részvényesi jogok 
gyakorlására jogosultat (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. törvényben biztosított szavazatelsőbbségi részvényhez kapcsolódó jogok az 
alábbi eltérésekkel illetik meg: 
 
 a) a társaságnak a  7/B. §-ban foglalt határozatai elfogadásához a Részvényes 7/C. §-
ban meghatározott módon megadott igenlő szavazata szükséges, 
 b) a Részvényes, illetve képviselője jogosult a gazdasági társaság igazgatóságá[nak]ba 
és felügyelő bizottságá[nak]ba [ülésein tanácskozási joggal részt venni] tagot delegálni. 
 
 (3) A gazdasági társaság alapszabálya a (2) bekezdésben meghatározottakon 
túlmenően a szavazatelsőbbségi részvényhez fűződő más jogokat is megállapíthat." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

4.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 7/A. § b) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
 

„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény 
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 7/A. § Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény alapján a részvényesi jogok 
gyakorlására jogosultat (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. törvényben biztosított szavazatelsőbbségi részvényhez kapcsolódó jogok az 
alábbi eltérésekkel illetik meg:/ 
 
 "b) a Részvényes, illetve képviselője jogosult a gazdasági társaság 
igazgatóságá[nak]ba és felügyelő bizottságá[nak]ba [ülésein tanácskozási joggal részt 
venni] tagot delegálni." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/16. 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.   Szabó Lajos és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 
7/A. § b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
 

„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény 
 
 7/A. § Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény alapján a részvényesi jogok 
gyakorlására jogosultat (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. törvényben biztosított szavazatelsőbbségi részvényhez kapcsolódó jogok az 
alábbi eltérésekkel illetik meg:/ 
 
 "b) a Részvényes[, illetve képviselője] jogosult a gazdasági társaság igazgatóságának 
és felügyelő bizottságának ülésein tanácskozási joggal részt venni. Azokat az információkat, 
amelyeknek a megismerését az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság kifejezetten az üzleti 
titokként való kezelésre utalással biztosította, a Részvényes harmadik személynek nem 
adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra és azokat a szavazatelsőbbségi részvényhez 
kapcsolódó jogok gyakorlásának esetét kivéve semmilyen más módon nem használhatja fel. E 
kötelezettségének vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog 
szabályai szerint felel." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

6.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 7/B. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő a)-h) pontok felvételét javasolja: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
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„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény/ 
 
 "7/B. § (1) A Részvényes igenlő szavazata szükséges az alábbi határozatok 
elfogadásához: 
 
 [a) az energetika területén működő, a Priv. tv. mellékletében felsorolt gazdasági 
társaságok esetében, ha az engedélyköteles tevékenységet folytató gazdasági társaság 
pénzeszközeinek jelentős részét más gazdasági társasághoz csoportosítja át, 
 
 b) a honvédelem területén működő, a Priv. tv. mellékletében felsorolt gazdasági 
társaságok esetében, ha a gazdasági társaság 
 
 1. más társasággal egyesül, szétválik, illetőleg jogutód nélkül megszűnik, vagy 
 2. a tevékenységének folytatását biztosító eszközöket, illetve vagyoni értékű 
jogokat átruházza, átengedi, lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adja, 
megterheli vagy biztosítékként leköti, 
 3. pénzeszközeinek jelentős részét más gazdasági társasághoz csoportosítja át, 
illetve 
 4. az engedélyben meghatározott tevékenységét más gazdasági társaságban 
folytatja tovább,  
 
 c) az elektronikus hírközlés területén működő, a Priv. tv. mellékletében felsorolt 
gazdasági társaságok esetében, ha a gazdasági társaság 
 
 1. más társasággal egyesül, szétválik, illetőleg jogutód nélkül megszűnik, vagy 
 2. alaptevékenységének folytatását biztosító eszközöket, illetve vagyoni értékű 
jogokat  átruházza, átengedi, lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adja, 
megterheli vagy biztosítékként leköti, illetve 
 3. pénzeszközeinek jelentős részét más gazdasági társasághoz csoportosítja át.] 
 
 a) az alaptőke felemelése, leszállítása, 
 b) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása, 
 c) a gazdasági társaság más társasággal való egyesülése, beolvadása, szétválása, más 
gazdasági társasági formába történő átalakulása, illetőleg jogutód nélküli megszűnése, 
 d) a gazdasági társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni 
értékű jognak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházása, átengedése, lízingbeadása 
vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése, 
 e) pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcsoportosítása, 
 f) a szavazatelsőbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő 
bizottsági tag megválasztása, visszahívása, 
 g) a gazdasági társaságban a Gt. által meghatározott jelentős befolyást biztosító 
részesedés szerzése, 
 h) ha az engedélyköteles tevékenységet végző gazdasági társaság az engedélyben 
meghatározott tevékenységet más gazdasági társaságban folytatja tovább, avagy a 
tevékenysége szerinti közszolgáltatást, vagy közellátást végző gazdasági társaság 
tevékenységét korlátozni, illetve megszűntetni kívánja." 
 

T/9102/17., /20., /21. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12., 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

7.   Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. 
tv. 7/B. § (1) bekezdése b) és c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
 

„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény 
 
 7/B. § (1) A Részvényes igenlő szavazata szükséges az alábbi határozatok 
elfogadásához:/ 
 
 "b) a honvédelem területén működő, a Priv. tv. mellékletében felsorolt gazdasági 
társaságok esetében, ha a gazdasági társaság 
 
 1. más társasággal egyesül, szétválik, illetőleg jogutód nélkül megszűnik, vagy 
 2. a tevékenységének folytatását biztosító eszközöket, illetve vagyoni értékű jogokat 
átruházza, átengedi, lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adja, megterheli vagy 
biztosítékként leköti, vagy 
 3. pénzeszközeinek jelentős részét más gazdasági társasághoz csoportosítja át, [illetve] 
vagy 
 4. az engedélyben meghatározott tevékenységét más gazdasági társaságban folytatja 
tovább,  
 
 c) az elektronikus hírközlés területén működő, a Priv. tv. mellékletében felsorolt 
gazdasági társaságok esetében, ha a gazdasági társaság 
 
 1. más társasággal egyesül, szétválik, illetőleg jogutód nélkül megszűnik, vagy 
 2. alaptevékenységének folytatását biztosító eszközöket, illetve vagyoni értékű jogokat  
átruházza, átengedi, lízingbe vagy egyéb módon tartós használatba adja, megterheli vagy 
biztosítékként leköti, [illetve] vagy
 3. pénzeszközeinek jelentős részét más gazdasági társasághoz csoportosítja át." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

8.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 7/B. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolja  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
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„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény/ 
 
 "[(3) A honvédelem területén működő gazdasági társaságok esetében az (1) 
bekezdés b) pontjában, illetve az elektronikus hírközlés területén működő gazdasági 
társaságok esetében az (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon túlmenően a közgyűlés 
döntése és a Részvényes igenlő szavazata szükséges a gazdasági társaságban legalább 
jelentős befolyást biztosító részesedés megszerzéséhez.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

9.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 7/B. (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
 
„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény/ 
 
 "(4) Azt, hogy az (1) bekezdéssel érintett gazdasági társaság esetében mi minősül a 
gazdasági társaság pénzeszközei jelentős részének, illetve (alap)tevékenysége folytatását 
biztosító eszköznek, vagyoni értékű jognak jogszabály[, ennek hiányában a gazdasági 
társaság alapszabálya] határozza meg. [Az alapszabály e rendelkezésének elfogadásához, 
valamint módosításához a Részvényes igenlő szavazata szükséges.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 

10.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 7/C. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 

„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény/ 
 
 "(2) A Részvényes a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított öt [munkanapos 
jogvesztő határidőn] munkanapon belül írásban nyilatkozik igenlő szavazata megadásáról 
vagy megtagadásáról (vétójog). A határidő elmulasztása jogvesztő." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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11.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. §-ában a Priv. tv. 7/D. (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /2. § A Priv. tv. a 7. §-t követően a következő alcímmel és 7/A-7/D. §-sal egészül ki: 
 
„Az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény/ 
 
 "7/D.§ (1) Abban az esetben, ha a Részvényes annak ellenére élt vétójogával, hogy 
arra a 7/C. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem lett volna lehetősége, [A] a 
gazdasági társaság, illetve annak részvényesei (tagjai) [jogszabálysértésre] törvénysértésre 
hivatkozva a Részvényes nyilatkozatáról történő tudomásszerzéstől számított [három] nyolc 
munkanapon belül kérhetik a  nyilatkozat bírósági felülvizsgálatát. A kérelem benyújtására 
nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 

12.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a 
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Get.) 4. § (1) bekezdése g) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Get.) 4. §-
a (1) bekezdésének g)-h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg 
a h)-v) pontok jelölése i)-w)-re változik: 
 
[A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással kapcsolatos hatósági 
feladatai a következők:]/ 
 
 "g) jóváhagyja az engedélyes más társasággal való egyesülését, beolvadását, 
szétválását, átalakulását, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett tőke értékének 
megváltoztatását, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, az engedélyes működési 
engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek harmadik személy általi 
végzését, valamint a működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni 
értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe adását, 
illetve egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul való lekötését, 
 
 h) törvény eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha az államnak az érintett gazdasági 
társaságban nincs szavazatelsőbbségi részvénye, jóváhagyja a gazdasági társaság 
pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcsoportosítását," 
 

T/9102/17. és a /21. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és a 17. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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



-  9  - 

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

 
 

13.  Kovács Tibor képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésében a Get. 4. § 
(1) bekezdése h) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /3. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Get.) 4. §-
a (1) bekezdésének g)-h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg 
a h)-v) pontok jelölése i)-w)-re változik: 
 
[A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) földgázellátással kapcsolatos hatósági 
feladatai a következők:]/ 
 
 "g) jóváhagyja az engedélyes átalakulását, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett 
tőke értékének megváltoztatását, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, az engedélyes 
működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek harmadik személy 
általi végzését, valamint a működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és 
vagyoni értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe 
adását, illetve egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul való 
lekötését, 
 
 h) törvény eltérő rendelkezése hiányában, illetve ha az államnak az érintett gazdasági 
társaságban nincs szavazatelsőbbségi részvénye, jóváhagyja a gazdasági társaság mérlegében 
lévő pénzeszközei jelentős (25%-ot meghaladó) részének más gazdasági társasághoz történő 
végleges átadását [átcsoportosítását]," 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

14.   Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 3. § (2) 
bekezdésében a Get. 25. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) A Get. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A fogyasztók a földgázszállítás, -elosztás bővítésére és fejlesztésére a 
földgázellátásba történő bekapcsolásuk vagy földgázigényük növekedése esetén a miniszter 
által rendeletben meghatározott mértékű csatlakozási díjat fizetnek a szállítói engedélyesnek 
és [az elosztó vezeték] a szállítóvezeték tulajdonosának, illetve az elosztói engedélyesnek és 
az elosztóvezeték tulajdonosának. A törvény hatályba lépése előtt hálózatfejlesztési 
hozzájárulással megépült, illetve 2003. évben már építés alatt álló rendszerek 
finanszírozásához szükséges, a Hivatal által jóváhagyott fogyasztói hozzájárulásra az elosztói 
engedélyes, illetve az elosztóhálózat tulajdonosa újabb fogyasztó bekapcsolása esetén az 
illetékes Bányakapitányság által engedélyezett használatbavételtől számított tíz éven belül, 
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legfeljebb 2010. december 31-ig tarthat igényt. A csatlakozási díj általános forgalmiadó-
fizetési kötelezettségére külön törvény rendelkezései irányadók." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén nem ért 

egyet, az Alkotmányügyi biz. ülésén egyetért
 
 
 

15.  Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 3. § (5) 
bekezdésében a Get. 56. § (2) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(5) A Get. 56. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
[A miniszter rendeletben állapítja meg:]/ 
 
 "b) a hálózatfejlesztéssel, -bővítéssel, illetve a fogyasztók bekapcsolásával 
kapcsolatban a fogyasztók által fizetendő díj [mértékét] számításának szabályait, valamint a 
díj fizetésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos eljárások szabályait." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén nem ért 

egyet, a Költségvetési és az Alkotmányügyi biz. ülésén egyetért
 
 

16.   Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 4. §-ának a 
következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "4. § (1) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény ( a továbbiakban: Vet.) 10. 
§-ának l)[-m)] pontja helyébe a következő [rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg az m)-
p) pontok jelölése n)-q)-ra változik] rendelkezés lép: 
 
[A Hivatal villamosenergia-ellátással kapcsolatos feladatai körében] 
 
„l) jóváhagyja az engedélyes vállalkozás átalakulását, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett 
tőke értékének megváltoztatását, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, az engedélyes 
működési engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek harmadik személy 
általi végzését, valamint a működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek, és 
vagyoni értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe 
adását, illetve egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul való 
lekötését,” 
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 (2) A Vet. 10. §-a a következő új m) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az m)-p) 
pontok jelölése n)-q)-ra változik 
 
„m) törvény eltérő rendelkezése hiányában, illetve, ha az államnak az érintett gazdasági 
társaságban nincs szavazatelsőbbségi részvénye, jóváhagyja a gazdasági társaság 
pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcsoportosítását,” 
 
 [(2)] (3) A Vet. 82. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Ha a fogyasztó természetes személy, a közüzemi szolgáltató a közüzemi szerződésben 
jogosult a fogyasztó természetes személyazonosító adatait – nevét, lakcímét, anyja nevét, 
születési helyét és idejét – feltüntetni, ezeket az adatokat a fogyasztó azonosítása céljából 
kezelni, az elosztó engedélyesnek átadni. Az adatkezelő köteles a külön törvény 
rendelkezéseit eljárása során betartani.” 
 
 [(3)] (4) A Vet. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„103. § (1) Az engedélyes vállalkozás átalakulásához, alaptőkéjének, illetve törzstőkéjének 
legalább egynegyed résszel történő leszállításához a Hivatal jóváhagyó határozata szükséges. 
A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával 
együtt lehet benyújtani. A Hivatal nem tagadhatja meg az alaptőke, illetve törzstőke 
leszállításához való hozzájárulást, ha azt az engedélyes számára külön jogszabály kötelezővé 
teszi. 
(2) A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges az engedélyes működési engedélyében felsorolt 
tevékenységekhez kötött tevékenységeinek harmadik személy általi végzéséhez, valamint a 
működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek és vagyoni értékű jogainak 
harmadik személy részére történő átruházásához, átengedéséhez, lízingbe adásához, illetve 
egyéb módon tartós használatba adásához, megterheléséhez vagy biztosítékul való 
lekötéséhez.  
(3) Bármely engedélyes vállalkozásban történő jelentős befolyás, többségi vagy közvetlen 
irányítást biztosító befolyás szerzéséhez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához a Hivatal 
jóváhagyó határozata szükséges. 
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak vonatkoznak az e törvény és a földgázellátásról szóló 
2003.  évi XLII. törvény hatálya alá tartozó engedélyesek közötti befolyásszerzésre is.  
(5) A Hivatal az (1)-(3) bekezdés szerinti ügyletek jóváhagyását megtagadhatja, illetőleg 
feltételhez kötheti, ha azok végrehajtása a villamosenergia-ellátás biztonságát vagy az 
engedélyköteles tevékenység ellátását veszélyezteti, valamint az átviteli, az elosztási, a 
rendszerirányítási, a közüzemi nagykereskedelmi és közüzemi szolgáltatói tevékenység 
árának és a szolgáltatás minőségének meghatározására vonatkozó szabályozást veszélyezteti.  
(6) A Hivatal az (1)-(3) bekezdés szerinti ügyletek jóváhagyását megtagadhatja, ha az ügylet 
eredményeképpen az engedélyes nem tud megfelelni az e törvény 50. § (3) bekezdés c) 
pontjában rögzített követelményeknek.  
(7) Az (1)-(3) bekezdés szerinti jóváhagyó határozat hiányában a részvényes, illetve tag a 
részvénykönyvbe nem jegyezhető be, tagjegyzékben nem tüntethető fel, és a társasággal 
szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot nem gyakorolhat.” 
 
 [(4)] (5) A Vet. 111. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A csatlakozó, az összekötő és fogyasztói berendezés, valamint a közvetlen vezeték 
létesítésére, felülvizsgálatára, le- és felszerelésére a külön jogszabály szerint nyilvántartásba 
vett villanyszerelő jogosult. A villanyszerelő nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételeket, 
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eljárási rendet és a nyilvántartást vezető szervezetet a miniszter rendeletben állapítja meg, 
illetve jelöli ki.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

17.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésében a 
villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: Vet.) 10. § l) pontjának 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /4. § (1) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény ( a továbbiakban: Vet.) 10. 
§-ának l)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, ezzel egyidejűleg az m)-p) 
pontok jelölése n)-q)-ra változik: 
 
[A Hivatal villamosenergia-ellátással kapcsolatos feladatai körében]/ 
 
 "l) jóváhagyja az engedélyes vállalkozás más társasággal való egyesülését, 
beolvadását, szétválását, átalakulását, jogutód nélküli megszűnését, a jegyzett tőke értékének 
megváltoztatását, az engedélyesekben történő befolyásszerzést, az engedélyes működési 
engedélyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységeinek harmadik személy általi 
végzését, valamint a működési engedélyében meghatározott alapvető eszközeinek, és vagyoni 
értékű jogainak harmadik személy részére történő átruházását, átengedését, lízingbe adását, 
illetve egyéb módon tartós használatba adását, megterhelését vagy biztosítékul való lekötését, 
 
 m) törvény eltérő rendelkezése hiányában, illetve, ha az államnak az érintett gazdasági 
társaságban nincs szavazatelsőbbségi részvénye, jóváhagyja a gazdasági társaság 
pénzeszközei jelentős részének más gazdasági társasághoz történő átcsoportosítását," 
 

T/9102/17. és a /20. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 12., pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

18.   Szabó Lajos és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslatot a „Záró 
rendelkezések” alcím előtt új 6. §-sal kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
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 "6. § (1) A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.) 246. §-a (1) 
bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(1) Ha a részvénytársaság eltérő részvénysorozatba tartozó részvényeket hozott 
forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vagy az alaptőke felemelésére 
vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is 
szükséges, hogy az alaptőke felemelése folytán részvényesi jogaikban érintett egyes 
részvénysorozatok részvényesei az alapító okiratban (alapszabályban) meghatározott módon 
az alaptőke felemeléséhez vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához 
részvénysorozatonként, külön is hozzájáruljanak.” 
 
 (2) A Gt. 259. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 „(4) Ha a részvénytársaság eltérő részvénysorozatba tartozó részvényeket hozott 
forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az 
is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása folytán részvényesi jogaikban érintett 
részvénysorozatok részvényesei a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább 
háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénysorozatonként, külön is 
hozzájáruljanak.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

19.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 7. § (1) bekezdése a) 
pontjának a következő módosítását, valamint b)-d) pontjának az elhagyását javasolja (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdésen belül a pontok jelölése feleslegessé válik): 
 
 "7. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Magyar 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést 
kihirdető törvény hatályba lépésének napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
 
 [a)] a Priv. tv. 7. §-ának (7), (8) és (10) bekezdése[, 
 
 b) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) 
pontjában a „vagy tartós kisebbségi tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi 
részvénnyel” szövegrész, valamint a 2. §-ának (2) bekezdése,  
 
 c) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. §-a (1) bekezdésének a) 
pontjában a „vagy kisebbségi részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvényével” 
szövegrész, valamint 
 
 d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/B. §-ának (1) bekezdésében 
és 33. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „vagy tartós kisebbségi állami tulajdoni 
részesedés esetén szavazatelsőbbségi részvénnyel” szövegrész]." 
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T/9102/22/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/22/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

20.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[(3) A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) 
pontjából a „vagy tartós kisebbségi tulajdoni részesedés esetén szavazatelsőbbségi 
részvénnyel” szövegrész hatályon kívül helyezése nem érinti azon gazdasági társaságok 
koncessziós tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát, amelyekben 2003. december 
31. napján az állam 1 db szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezett.]" 
 

T/9102/22/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/22/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

21.   Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat 7. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(6) Felhatalmazást kap a gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter, 
az informatikai és hírközlési miniszter, valamint a pénzügyminiszter, hogy rendeletben 
[szabályozhassa] szabályozza, hogy mi minősül a gazdasági társaság pénzeszközei jelentős 
részének, illetve (alap)tevékenysége folytatását biztosító eszköznek, vagyoni értékű jognak." 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. támogatja
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- Az Előterjesztő képviselője a Gazdasági biz. ülésén nem ért 
egyet, az Alkotmányügyi biz. ülésén egyetért

 
 

22.  Podolák György és Kovács Tibor képviselők a törvényjavaslat melléklete 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 
 
 "Melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
„Melléklet az 1995. évi XXXIX. törvényhez 
 
A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon 
arányának és az állami [tagsági (részvényesi)] tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter, 
illetőleg szerv megjelölésével - a következők:" 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

23.   Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /Melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
„Melléklet az 1995. évi XXXIX. 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. 

  
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. [25] 50 % + 1 szavazat" 

 
Indokolás: Lásd a T/9102/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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24.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /Melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
„Melléklet az 1995. évi XXXIX. 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. 

  
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. [25%]50% + 1 szavazat
 Magyar Villamosművek Rt. [50%]100 % [+ 1 szavazat] 
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
 Budapest Airport Rt. [25%]100% [+ 1 szavazat] 
CD Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
 Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt.  100% 
 Délalföldi Erdészeti Rt.  100% 
 Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt.  100% 
 Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt.  100% 
 "Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt.  100% 
 Ipoly Erdő Rt.  100% 
 Kisalföldi Erdőgazdaság Rt.  100% 
 Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt.  100% 
 Mecseki Erdészeti Rt.  100% 
 Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Nyírségi Erdészeti Rt.  100% 
 Pilisi Parkerdőgazdaság Rt.  100% 
 Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Szombathelyi Erdészeti Rt.  100% 
 Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.  100% 
 VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt.  100% 
 Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Zalai Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 TISZAVÍZ Kft.  100% 
Hungaropharma Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
PICK Szeged Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
Zsolnay Porcelángyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
HERZ Szalámigyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
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KAGE Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 
biztosító részvény

 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.  25% + 1 szavazat 
 Szerencsejáték Rt.  100% 
 Eximbank Rt.  100% 
 MEHIB Rt.  100% 
HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény
 Magyar Posta Rt. [50%]100% [+ 1 szavazat] 
 Hitelgarancia Rt.  50% + 1 szavazat 

 
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter 

 
  
 Magyar Államvasutak Rt.  100% 
Állami Autópálya Kezelő Rt.   100% 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt.  50% + 1 szavazat 
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.  50% + 1 
Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.)  50% + 1 szavazat 
Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt.  25% + 1 szavazat 
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.  50% + 1 szavazat 
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket 
Vizsgáló Kht. 

 100% 

Magyar Fejlesztési Bank Rt.  100% 
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. 50% + 1 szavazat
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Délalföldi Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Paksi Atomerőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Dunamenti Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Vértesi Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Bakonyi Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Pannon Hőerőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Mátrai Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Budapesti Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 
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biztosító részvény 
Déldunántúli Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Budapesti Elektromos Művek Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Országos Villamostávvezeték Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

  
 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.  75% 
 Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-
Fejlesztő Kht. 

 100% 

 Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.  100% 
 Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.  100% 
 Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.  100% 
 Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló 
Kft. 

 100% 

 Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.  100% 
 Országos Húsipari Kutatóintézet Kft.  100% 
 Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt.  100% 
 Agroster Besugárzó Rt.  50% + 1 szavazat 
 Concordia Közraktár Rt.  100% 
 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.  25% + 1 szavazat 
 Geodéziai és Térképészeti Rt.  25% + 1 szavazat 
 Országos Mesterséges Termékenyítő Rt.  50% + 1 szavazat 
 Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.  25% + 1 szavazat 
 Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.  100% 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

  
 Hortobágyi Génmegőrző Kht.  100% 
 Hortobágyi Halgazdasági Rt.  100% 
 Dunamenti Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Dunántúli Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Tiszamenti Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt.  50% + 1 szavazat  

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

  
 Agora Ipari Kft.  100% 
 Erfo Ipari Kft.  100% 
 Fővárosi Kézműipari Rt.  100% 
 Főkefe Ipari Kft.  100% 
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 Savaria Nett-Pack Kft.  100% 
 Szegedi Fonalfeldolgozó Rt.  100% 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszter 

  
 Gyógynövénykutató Intézet Rt.  25% + 1 szavazat 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: nemzeti kulturális örökség minisztere 

  
 Nemzeti Színház Rt.  100% 

  
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: informatikai és hírközlési miniszter 

MATÁV Rt. 1 db szavazatelsőbbségi részvény 
 
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter 

  
 HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt.  50% + 1 szavazat 
 HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt.  50% + 1 szavazat 
 HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt.  50% + 1 szavazat 
 HM Elektronikai Igazgatóság Rt.  100% 
 HM Budapesti Erdőgazdasági Rt.  100% 
 HM Kaszói Erdőgazdasági Rt.  100% 
 HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt.  100% 
 Dunai Repülőgépgyár Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: európai integrációs ügyek koordinációjáért 
felelős tárca nélküli miniszter 
 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Közhasznú Társaság 
Regionális Fejlesztési Holding Rt. 

 
100% 
 
100% 

 
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

  
 Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.  100% 
  
 KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt.  50% + 1 szavazat 
  

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter 

  
 Államadósság Kezelő Központ Rt.  100% 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügy-miniszter 

  
 Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt.  50% + 1 szavazat 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter és a 
külügyminiszter együttesen 
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 Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.  50% + 1 szavazat 
 
  Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
 
  Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75%
  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: belügyminiszter 

  
 Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  50% + 1 szavazat" 

 
 

Indokolás: Lásd a T/9102/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

25.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat mellékletének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /Melléklet a 2004. évi … törvényhez 
„Melléklet az 1995. évi XXXIX. 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. 

  
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.  25% + 1 
 Magyar Villamosművek Rt.  50% + 1 szavazat 
 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
 Budapest Airport Rt.  25% + 1 szavazat 
 Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt.  100% 
 Délalföldi Erdészeti Rt.  100% 
 Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt.  100% 
 Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt.  100% 
 "Gyulaj" Erdészeti és Vadászati Rt.  100% 
 Ipoly Erdő Rt.  100% 
 Kisalföldi Erdőgazdaság Rt.  100% 
 Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt.  100% 
 Mecseki Erdészeti Rt.  100% 
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 Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Nyírségi Erdészeti Rt.  100% 
 Pilisi Parkerdőgazdaság Rt.  100% 
 Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Szombathelyi Erdészeti Rt.  100% 
 Tanulmányi Erdőgazdaság Rt.  100% 
 VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt.  100% 
 Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 Zalai Erdészeti és Faipari Rt.  100% 
 TISZAVÍZ Kft.  100% 
 Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.  25% + 1 szavazat 
 Szerencsejáték Rt.  100% 
 Eximbank Rt.  100% 
 MEHIB Rt.  100% 
 Magyar Posta Rt.  50% + 1 szavazat 
 Hitelgarancia Rt.  50% + 1 szavazat 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter 

  
 Magyar Államvasutak Rt.  100% 
Állami Autópálya Kezelő Rt.   100% 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt.  50% + 1 szavazat 
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt.  50% + 1 
Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.)  50% + 1 szavazat 
Autóipari Kutató és Fejlesztő Rt.  25% + 1 szavazat 
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.  50% + 1 szavazat 
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket 
Vizsgáló Kht. 

 100% 

Magyar Fejlesztési Bank Rt.  100% 
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Délalföldi Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Paksi Atomerőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Dunamenti Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Vértesi Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Bakonyi Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Pannon Hőerőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Mátrai Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Budapesti Erőmű Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 
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biztosító részvény 
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Déldunántúli Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Budapesti Elektromos Művek Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Országos Villamostávvezeték Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

  
 Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.  75% 
 Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-
Fejlesztő Kht. 

 100% 

 Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.  100% 
 Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.  100% 
 Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht.  100% 
 Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló 
Kft. 

 100% 

 Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.  100% 
 Országos Húsipari Kutatóintézet Kft.  100% 
 Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt.  100% 
 Agroster Besugárzó Rt.  50% + 1 szavazat 
 Concordia Közraktár Rt.  100% 
 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.  25% + 1 szavazat 
 Geodéziai és Térképészeti Rt.  25% + 1 szavazat 
 Országos Mesterséges Termékenyítő Rt.  50% + 1 szavazat 
 Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.  25% + 1 szavazat 
 Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.  100% 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

  
 Hortobágyi Génmegőrző Kht.  100% 
 Hortobágyi Halgazdasági Rt.  100% 
 Dunamenti Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Dunántúli Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
 Tiszamenti Regionális Vízmű Rt.  50% + 1 szavazat 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Rt.  50% + 1 szavazat  

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

  
 Agora Ipari Kft.  100% 
 Erfo Ipari Kft.  100% 
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 Fővárosi Kézműipari Rt.  100% 
 Főkefe Ipari Kft.  100% 
 Savaria Nett-Pack Kft.  100% 
 Szegedi Fonalfeldolgozó Rt.  100% 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszter 

  
 Gyógynövénykutató Intézet Rt.  25% + 1 szavazat 

  Club Aliga Vagyonkezelő Rt.   100%
  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: nemzeti kulturális örökség minisztere 

  
 Nemzeti Színház Rt.  100% 

  
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: informatikai és hírközlési miniszter 

MATÁV Rt. 1 db szavazatelsőbbségi részvény 
 
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter 

  
 HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt.  50% + 1 szavazat 
 HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt.  50% + 1 szavazat 
 HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt.  50% + 1 szavazat 
 HM Elektronikai Igazgatóság Rt.  100% 
 HM Budapesti Erdőgazdasági Rt.  100% 
 HM Kaszói Erdőgazdasági Rt.  100% 
 HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt.  100% 
 Dunai Repülőgépgyár Rt.  1 db szavazatelsőbbséget 

biztosító részvény 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: európai integrációs ügyek koordinációjáért 
felelős tárca nélküli miniszter 
 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 
Közhasznú Társaság 
Regionális Fejlesztési Holding Rt. 

 
100% 
 
100% 

 
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 

  
 Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.  100% 
  
 KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt.  50% + 1 szavazat 
  

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter 

  
 Államadósság Kezelő Központ Rt.  100% 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügy-miniszter 

  
 Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt.  50% + 1 szavazat 
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 Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter és a 
külügyminiszter együttesen 

  
 Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.  50% + 1 szavazat 

  
 Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: belügyminiszter 

  
 Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  50% + 1 szavazat" 

 
Indokolás: Lásd a T/9102/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. március 31. 
 
 
 

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 

Dr. Magda Sándor s.k., 
a Mezőgazdasági 
 bizottság elnöke 
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