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A Házszabály 107. § (1) bekezdése alapján a közellátás biztonsága szempontjábó l
kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T/3660 .
számú törvényjavaslat zárószavazásra bocsátandó, T/3660/16 . sorszámú egységes javaslatáho z
az alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjesztjük elő :

Az egységes javaslat 1. § (4) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(4) A stratégiai jelentőségű gazdasági társaság igazgatósági és felügyel ő bizottsági tagjainak
visszahívásáról szóló határozatot a társaság legfőbb szervének háromnegyedes többséggel kell
meghoznia, kivéve ha a stratégiai jelentőségű gazdasági társaság legfőbb szerve a társasá g
igazgatósági	 és felügyelőbizottsági	 tagjait öt évnél hosszabb határozott id őre vagy
határozatlan időre választotta meg, vagy a társaság alapszabálya másként rendelkezik .

Indokolás

A módosító javaslat célja a stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok vezető tisztségviselői
visszahívására vonatkozó szabályozás módosítása annak érdekében, hogy a szabályozás n e
adjon lehetőséget a Közösségi jogba ütköz ő körülmények kialakítására, így különösen a tőke
szabad mozgásának korlátozására .
Így a módosítás rögzíti, hogy a stratégiai jelent őségű gazdasági társaságok esetében a vezető
tisztségviselők visszahívására vonatkozó 75 %-os szavazati aránnyal meghozott közgy űlési
határozat követelménye csak abban az esetben alkalmazható, ha a társaságok vezet ő
tisztségviselőit a gazdasági társaságokról szóló 2006 . évi IV. törvény szerinti általános ,
legfeljebb 5 éves időre választott meg a közgyűlés. Amennyiben ennél hosszabb határozot t
időre vagy határozatlan időre szól a megválasztás, a visszahíváshoz elegendő az
alapszabályban meghatározott mértékű , vagy az általános szabályok szerinti egyszerű



többséggel meghozott közgyűlési határozat . Az öt évnél nem hosszabb megválasztás esetében,
ha az alapszabály a törvényi szabályoktól eltérően rendelkezik, a visszahíváshoz elegendő
lehet a 75 %-osnál magasabb, illetve alacsonyabb többséggel meghozott határozat is .

Budapest, 2007 . október 8 .
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