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Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvr ől szóló T/7971 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 8 :2. §-a az alábbiak szerint módosul :

„8 :2. [Befolyás]
(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személ y
(befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint [ötven százalékával ]
felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik .
(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatároz ó
befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, é s
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására, illetve visszahívására ; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkez ővel kötött
megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a
befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a
szavazatok több mint [ötven százalékával] felével rendelkeznek .
(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkez ő számára az (1)-(2 )
bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak .
(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati

joggal rendelkez ő más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír . A közvetet t
befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mérték ű
befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik . Ha a befolyással
rendelkező [ötven százalékot] a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik
a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennáll ó
befolyását teljes egészében a befolyással rendelkez ő közvetett befolyásaként kell figyelemb e
venni . ”

Indokolás

Egy színvonalasnak szánt törvényben nem szerencsés a százalék kifejezés használata

Budape ►- 012 . október 30 .

Dr.(~L udi-Nagy Tamás Dr. Staudt Gábor

(Jobbik Magyaror ágért Mozgalom)
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