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aj án1ása

az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének
megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő

módosításáról szóló T/1101. számú törvényjavaslat

részletes

vitájához

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Európai ügyek bizottsága,
Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban : Gazdasági bizottság), valamint a
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (a továbbiakban : Költségvetési
bizottság) megvitatta az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének
megszüntetéséró7 és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról szóló,
T/1101 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1101/S. számú
módosító javaslatot .

Az Európai ügyek bizottsága - feladatkörét érintő módosító indítványok hiányában -
nem vette napirendjére az ajánlásban foglaltak megvitatását .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Priv. tv . : az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995 . évi

XXXIX. törvény
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1. . Podolák György és dr. Kálmán András képviselő a törvényjavaslat címének a
következő módosítását j avasolj a :

[2006.] 2007 . évi . . . törvény

az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről
és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról

Indokolás: Lásd a T/1101/5/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- a Gazdasági biz, támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

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.

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 .
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Podolák György és dr. Kálmán András képviselő a törvényjavaslat
mellékletének a következő módosítását javasolja :

Melléklet a [2006.] 2007 . 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 szavazat
Magyar Villamosművek Rt. 99%
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%
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. 25% + 1 szavazat
MEHIB Rt. 25% + 1 szavazat
Magyar Posta Rt . 100%
Tokaj Kereskedőház Rt . 99%
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Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [gazdasági és közlekedési] közlekedésért felelős
miniszter

Magyar Államvasutak Rt. 100%
Állami Autópálya Kezelő Rt . 25% + 1 szavazat
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt . 50% + 1 szavazat
Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt .) 50% + 1 szavazat
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: energiapolitikáért felelős miniszter
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt . 50% + 1 szavazat
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht. 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : gazdaságpolitikáért felelős miniszter
Magyar Fejlesztési Bank Rt . 100%
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht . 50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [földművelésügyi és vidékfejlesztési] agrárpolitikáért
felelős miniszter, a Geodéziai és Térképészeti Rt . tekintetében a térképészetért felelős miniszter

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft . 75%
[Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztése 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 . 25% + 1 szavazat
Concordia Közraktár Rt . 100%
ATEV Fehér efeldolgozó Rt . 25% + 1 szavazat
Geodéziai és Térképészeti Rt . 25% + 1 szavazat
Országos Mesterséges Termékenyítő Rt . 25% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [környezetvédelmi és vízügyi] természetvédelemért
felelős miniszter

Hortobágyi Génmegőrző Kht . 100%
Hortobágyi Halgazdasági Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : vízgazdálkodásért felelős miniszter
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 Kht. (VITUKI) 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv : Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Agora Ipari Kft . 100%
Erfo Ipari Kht . 100%
Kézmű Kht . 100%
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Főkefe Kht . 100%
Savaria Nett-Pack Kft . 100%
Szegedi SZEFO Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [egészségügyi] egészségügyért felelős miniszter
Gyógynövénykutató Intézet Rt . 25% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [oktatási és kulturális] kultúráért felelős miniszter
Nemzeti Színház Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [honvédelmi] honvédelemért felelős miniszter
HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. 50% + 1 szavazat
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt . 50% + 1 szavazat
HM CURRUS Gödöllői Harcjármütechnika 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%

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] állami vagyon felügyeletéért felelős

miniszter
Államadósság Kezelő Központ Rt . 100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [igazságügyi és rendészeti] jgazságügyért felelős
miniszter

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt . 50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : [önkormányzati és területfejlesztési]

településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú
Társaság

100%

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: építésügyért felelős miniszter
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht . 50% + 1 szavazat

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : sportpolitikáért felelős miniszter
Sportlétesítmények Vállalat Rt . 75%

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv : Magyar Fejlesztési Bank Rt.
Hitelgarancia Rt . 50% + 1 szavazat
Regionális Fejlesztési Holding Rt . 100%
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt . 50% + 1 szavazat



Dr. Avarkeszi Dezső s .k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke
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Indokolás : Lásd a T/1101/5/2 . sz. 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, 2007 . március 19 .

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Varga Mihály s .k.,
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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