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Az Orszé99ydlés . . ../2005. (. . .) üGYszámú batározata

A Nemzeti TankOtuyvkiadó Rt, privatlzóeibja kapcsan a feltárt szabálytalanságok
kovetk''ben szükségessé vált kormányzati lutézkedésekrál

A Nemzeti Tankönyvl~ö Részvénytársaság privatizációja során kialakult vitás helyzet
tisztázása~ céljából az ~ggyűlés a következő határozatot hozza :

Az Üarszággyiilés felkéri a Kormányf a hogy

a) független szakérttőS bevonásával vizsgálja meg a Nemzeti Tankönyvkiadó
Résavénytátsasá privatizációsós eljárását az Ailami Számvevászé ek az :Állami
Privatizációs és 'V'agyonkezel~ Rt . 2004 . évi működésének és a kt zpomi k<iltségvetés
végrehajtásához kapcsolódé tevékenységének ellen(Srzésé l szóló jelentés fokozott
figyelembevételével;

b) az Állomi Számvevőszék és a ggetlen szakértői jelentésbál vonja le a s kséges
következtet^é ket, tegye meg a szí kséges intézkedéseket, illotve kezdeményezze a
személyi felelősség megállapítását,

c) a fentiek alapján, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, tegye meg a
szükséges lépéseket a Nemzeti Tankönyvkiadó Rószv y ság privatizációs
eljárásának érvénytelenítése, s az érvénytelenség jagkÓvetkemnényeinek alkalmazása
céljából.

E harAro~ közzétételének napján lép hatályba .
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Indokolás

Az Á1L tú Számvevőszék az Állami Privatizájiős és Vagyonkezelő Rt . 2004. évi
működésének és a központi költségvetés végr~jtá~z kapcsol~ tevékenységének
ellenőrzéséről szőlő jelentése a Nemzeti Tankön)N4dadá Részvénytársaság privatizácfája
kapcsán számos eljárási és egyéb szabályozási hiányosságot, illetve szabályszegést állspitott
meg. Ezek többek között az alábbiak :

• Az Állatni Számvevőszék megállapftotta, hogy az ÁP'V Rt. a második fordulás vételár
csökkentési Ichetóség biztosításával éppen a privatizáciö egyik céljával ellemtétcs
feltételt tározott meg .

•

	

A pályázati felhívás mádosftá5a„ illetve a pályázati ldú-ás hatálytalanitásáask során
sem az előírtak szerint járt el az APV Rt, ,

M%Mlapftást nycxt továbbá, hogy a pályázati kifnás tbbb ponton sem volt összhangban
az APV Rt. Versenyeztetési Szabályzatával .

•

	

A Pályázati kiírás nem taxtahn~ tolje~Ben az ajánlattól való eltérés megengedett
esetében az indoklás szabályait és azok értékelési szempontjait sem .

Budapest, 2005 . szeptember 27.

14 ~,
Kuzma~ó

Pichler Yrnre

Sági József

Pok~ Zoltán

Révész Máiriusz

	

Pásán László

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Páuczél Kánoly

Tóth Fer

Stolár Mihály
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Országgyűlési képvisel8
Fidesz - Magyar Polgári $zvvcujX

Dr. Szid Katalin Asszonynak
az C}rszaggyíilás Elnökének

Hélyóen

Budapest, 2005 .szeptember 27 .

Tisztelt Elnők Asszonyt

AZ ~lés ~szabályáról szóló 46/1994. (7X. 30.) OGY határozat 87.
§ (2) bekezdőse alapjár4 „A hte~ti Tankönyvkiadó Rt. prlvad"elöja
kapcaár a feltárt szabálytalanságok kóvetkezté~ saűtftessé vált
kormányzati intézkedéselxBl» a következő határozati javaslatot kivárjuk
benyájtani.

Pokorni Zoltáu

Révész Máriusz Pásán László

Kuzma László Páuczél Károly

Pichler Imre

	

Táth Fere

Sági József

	

Stolár Mihály
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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