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 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2064/2008. (V. 29.) Korm.

határozata

a Balatoni Hajózási Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaságban lévõ 48,99% szavazati arányt

megtestesítõ állami részvénycsomag ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásáról

1. A Kor mány az érin tett ön kor mány za tok me net ren di
sze mély ha jó zás sal, a komp- és rév köz le ke dés sel, a kö zös -
sé gi hasz ná la tú vízi lé te sít mé nyek (stran dok, köz for gal mú
ki kö tõk) kar ban tar tá sát elõ se gí tõ kot ró flot ta mû kö dé sé vel
kap cso la tos fel ada tai el lá tá sá nak elõ se gí té se cél já ból és
tar tós fenn tar tá sa, fej lesz té se ér de ké ben, össz hang ban az
érin tett ön kor mány za tok te le pü lés fej lesz té si és te le pü lés -
ren de zé si ter ve i vel – az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi
CVI. tör vény 36. § (3) be kez dés ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, fi gye lem mel a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si

 Tanács ja vas la tá ra is – a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt. 48,99%
sza va za ti arányt meg tes te sí tõ ál la mi rész vény cso mag ját
a Zrt.-ben tu laj do ni há nyad dal ren del ke zõ önkormány -
zatok tu laj do ná ba adja in gye ne sen, meg lé võ ré sze se dé sük
ará nyá ban, az aláb bi fel té te lek kel: 

a) az át ve võ ön kor mány za tok egye tem le ges kö te le zett -
sé get vál lal nak arra, hogy a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt.-t az
aláb bi te vé keny sé gi kö rök meg tar tá sá val fo lya ma to san
mû köd te tik:

– 61.20 Bel ví zi szál lí tás (mint fõ te vé keny ség)
– 35.11 Ha jó gyár tás, -ja ví tás
– 45.24 Vízi lé te sít mé nyek épí té se
– 55.10 Szál lo dai szol gál ta tás
– 55.22 Kem ping szol gál ta tás;
b) az át ve võ ön kor mány za tok egye tem le ges kö te le zett -

sé get vál lal nak arra, hogy
– a rész vé nyek át adá sát kö ve tõ 30 na pon be lül kez de -

mé nye zik a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt. át adás ko ri alap tõ ké jé -
nek 576 000 000 Ft-tal tör té nõ meg eme lé sét, a kez de mé -
nye zés tõl szá mí tott leg fel jebb 30 na pon be lül a köz gyû lést 
meg tart ják, és azon meg sza vaz zák az alap tõ ke meg eme lé -
sé hez szük sé ges ha tá ro za to kat, to váb bá

– az alap tõ ke meg eme lé sé ben – el té rõ meg ál la po dá suk
hi á nyá ban a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt.-ben meg lé võ tu laj do ni
há nya da ik ará nyá ban – ki zá ró lag õk vesz nek részt, és
 kötelezettséget vál lal nak arra, hogy a tõ ke eme lés tel jes
össze gét a tõ ke eme lés rõl szó ló köz gyû lé si ha tá ro zat meg -
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ho za ta lát kö ve tõ 30 na pon be lül a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt.
ren del ke zé sé re bo csát ják, gon dos kod nak a tõ ke eme lés
cég bí ró sá gi be jegy zé sé rõl, va la mint a tár sa ság új on nan
 kibocsátott rész vé nye it át ve szik,

– az át ve võ ön kor mány za tok vál lal ják, hogy a tõ ke -
eme lé sen túl az in gye nes át ru há zá si szer zõ dés meg kö té sé -
tõl szá mí tott 4 éven be lül a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt. ré szé re
to váb bi 1 424 000 000 Ft tõ ke jut ta tást biz to sí ta nak;

c) az át ve võ ön kor mány za tok vál lal ják, hogy 1 fõ igaz -
ga tó sá gi és 1 fõ fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá got biz to sí ta nak
az MNV Zrt. szá má ra a szer zõ dés ben elõ írt kötelezettsé -
geik tel je sí té sé nek el len õr zé se ér de ké ben. Kö te le zett sé get
vál lal nak to váb bá arra, hogy az MNV Zrt. szá má ra a szer -
zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé nek el len õr zé -
sét köz vet le nül és a Ba la to ni Ha jó zá si Zrt. út ján is biz to sít -
ják, az eh hez szük sé ges fel vi lá go sí tást meg ad ják és az
 okiratokat az MNV Zrt.-nek be mu tat ják;

d) az át ve võ ön kor mány za tok egye tem le ges kö te le zett -
sé get vál lal nak arra, hogy amennyi ben az a)–c) pon tok
sze rin ti vál la lá sa ik bár me lyi két nem tart ják be, ak kor az
in gye ne sen jut ta tott rész vény pa kett át adás ko ri pi a ci
 forgalmi ér té két – vé tel ár cí mén – a Ma gyar Nem ze ti
 Vagyonkezelõ Zrt. ál tal meg je lölt kincs tá ri pénz for gal mi
szám lá ra egy összeg ben be fi ze tik. 

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. tu laj do ná ban
lévõ tár sa sá gi ré sze se dé sek át adá sá ról az Ál la mi Pri va ti zá -
ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt. ré szé re és e ré sze se dé sek pri va ti -
zá ci ó já ról szó ló 2123/2003. (VI. 6.) Korm. ha tá ro zat ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: te l.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
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HU ISSN 1217—3533

08.1635 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




