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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László Úrnak
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a nemzetgazdaság i
szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek cs ődeljárásának és felszámolásának
különleges szabályairól szóló T/3504 számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ában szabályozott „A cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról” szóló
1991 . évi XLIX. törvény 65.* (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„65 .§

(3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó
szervezet,

a) amelynek működése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai ,
energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi ,
környezetvédelmi, közegészségügyi, közműszolgáltatási, infrastruktúra-fejlesztési, kulturáli s
örökségvédelmi, tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési, közlekedésbiztonsági, kutatás -
fejlesztési, népegészségügyi, [vagy] a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal, 	 alapvető
élelmiszerekkel való ellátása szempontjából országos jelentőségűnek, vagy bel- és
külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai szempontból kiemelt vállalkozásnak tekinthet ő ,

b) amely nemzetgazdasági szempontból jelent ős projekteket valósít meg,

c)amely törvény által meghatározott országos közfeladatot lát el ,

d) amely nagy összegű állami szerkezetátalakítási támogatásban, hitelgaranciában ,
kezességvállalásban vagy exporthitel biztosításban részesült vagy koncesszióköteles



tevékenységet folytat, és az említettekkel összefüggésben az állammal vagy állami szervve l
jogviszonya áll fenn, vagy

e) amely az a)-d) pontban nem említett, de nemzetgazdasági stratégai szempontból kiemel t
jelentőségű tevékenységet folytat."

Indokolá s

A módosító indítvány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségűnek minősíthető
gazdálkodó szervezetek körét az olyan alapvet ő élelmiszereket előállító vállalkozásokkal
javasolja kibővíteni, amelyek léte, és működése a lakosság alapvető élelmiszerekkel történő
ellátása szempontjából országos jelent őségűek. Ezen gazdálkodók különleges eljárásban
történő kezelése ellátás biztonsági szempontból, a hazai élelmiszertermelő ipar, és a
beszállítás alapját képező mezőgazdasági termelés védelme tekintetében egyaránt indokolt .

Budapest, 2011 . június 21 .

Bödecs Barna
országgyűlési képviselő

JOBBIK Magyarországért Mozgalom
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