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2008. évi	 törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról

1. §

Az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI . törvény 30. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„30. (1) Az MNV Zrt. az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál és más gazdálkod ó
szervezeteknél köteles érvényesíteni a cégvezetés felelősségét, valamint a közérdek
érvényesülését biztosító vagyongazdálkodást .
(2) A kizárólagos vagy többségi (a továbbiakban együtt: többségi) állami részesedésű
zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására csak abban az esetbe n
kerül sor, amennyiben ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja,
egyéb esetben az igazgatóság jogait a Gt . 247. §-a alapján vezérigazgató gyakorolja .
Amennyiben a társaság ügyvezetését igazgatóság látja el, a testület legfeljebb három
tagból állhat.
(3) A többségi állami tulajdonú gazdasági társaságnál legfeljebb három tagú felügyel ő
bizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyel ő
bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
(4) A felügyelő bizottság elnökének személyére, amennyiben a legalább többségi állam i
tulajdonú társaság jegyzett tőkéje a kétszáz millió forintot meghaladja, az Állam i
Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt
tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a
munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kel l
megfelelően alkalmazni .
(5) A többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet és tagja (részvényese) közöt t
létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságo n
a cégiratok közé letétbe kell helyezni . Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a
társaság és a tag (részvényes) a társaság tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által
meghatározott szokásos nagyságrendű szerződést köt .
(6) A többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot
alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és más, a legfőbb szerv által
meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjának, mértékének
elveiről, annak rendszerérő l. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napo n
belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni .
(7) A (6) bekezdésben említett szabályzatnak a javadalmazás mértékére vonatkoz ó
rendelkezéseit oly módon kell megalkotni, hogy a szabályzat hatálya alá tartozók közül az



igazgatótanács és a felügyel őbizottság tagjainak havi javadalmazása nem haladhatja me g
a nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetet .
(8) A (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni jogszabály alapján kizáróla g
készfizető kezességvállalással foglalkozó részvénytársaság esetén . "

2 .

(1) Ez a törvény a kihirdetését kővető napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2009. január 1-jétő l
kell alkalmazni .

(2) A többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles az állami
vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény 30. § (6) bekezdésben foglaltak szerint
megalkotott szabályzatát e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül e törvény
rendelkezéseivel összhangban módosítani.

Indokolás

Tűrhetetlen, hogy amíg a kormány brutális megszorításokat vezet be, a nyugdíjasok zsebébe n
kotorászik, befagyasztja a közalkalmazotti béreket és családok egzisztenciáját sodorja veszélybe ,
addig állami cégek tisztségviselő i súlyos százezreket-milliókat tesznek zsebre havonta. A Fidesz
által benyújtott törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy megsz űnjön ez az ordító
igazságtalanság. Teljesen felesleges, hogy nyolc-tíz fő alkossa az állami cégek igazgatóságait ,
felügyelő bizottságait, súlyos százezrekért-milliókért . A törvény által előírt minimális szintre,
azaz 3-3 fóre kell csökkenteni a nagy állami cégek igazgatóságainak és felügyelő bizottságainak
létszámát, az itt helyet foglalók fizetéseit pedig a mindenkori átlagbér szintjére kell csökkenteni .

Budapest, 2008. november 21 .

dr . Répássy Róbert
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 85 . §-a alapján, „A z
állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény módosításáról” a következő törvényjavaslatot
kívánom benyújtani .

Budapest, 2008. november 21 .

dr. Répássy Róbert
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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