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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Dr. SAR Katalin asszony részére
az Országgyűl6s clnőke

Uelvben

A I3ázszabály 94. §-ának (1) bekezddsc, valamint 102 . §-ának (1) bekczdése alapján a
sxövetkezetekr6l szőlő 2006. évi X. törvény módosítása tárgyában beterle=tett
T13168. számú törvényjavaslathoz a kávetk

bizottsági mödosítá javaslatot

terjesztjük e1ő.

AA torvényjavaslat 1 . §-a módost javasolom az alábbiak szent :

(2W7. június 1-jen k atáádyát ve~1,7
,,c) a sz~vetkozetekr61 szóló 1992, éví 1. törvény hatálybalépéséről és az

átmeneti szabályokról szóló 1992. évi 11. lbr,rény 1-2 . §-ai fés 28-á4. §-ai] . a 8-12.§-
ai a 2
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Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

Indokolás

A szövetkezetekről szóló 1992 . évi I_ torvény hatály'balé~r8l és az átmeneti
szabályokról szóló 1992, évi 11. t~brvénynek a vaagyonnevesitésre, így az üzletrész
képzésére vonaatkozv 8-12 . §-alt is hatályon kivi l kell helyezni, hiszen a
szóvetkezetekrí l szóló 2006 . évi X. tőrvény slagján 2407. május 1 . napjától
megszűnnek a sWvetkeacti üzieirés,ze3c, csak a tennófóldre vonatkozó speciális
szabályok hatályban tanásónak vau értelme, de azoknak is csak azzal a feltétellel, hogy
a. tárgy szerint kapcsolódó f2 ldrendezá a fáldkiadfi bizottságokról szóló 1993. évi 11.
tlórvénybc (a továbbiakban: Fkbt.) keli beépíteni: Az Ámt. 13-27. § a~ hat 1yban
tartása fcltéxlenül szükséges, mivel a mamdványfóldek tulajdoni rendezését a
sz~vetkezcteknek a vagyonncvesítés szabályai szerint kell elvégezni .

Erre figyelemmel javasoljuk, hogy az Arat . 3-7. §-a és az 59. §-a mellett a 13-27 .
;§-ai maradjanak hatá)yban.

Budapest, 2007. június 13 .
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