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A jogszabály mai napon hatályos állapota

175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok mőködésének átláthatóbbá tételérıl
A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva - a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek a közzététel elrendelését megalapozó 19. § (2)
bekezdésére, illetve a rendelet szerinti adatokat közérdekbıl nyilvánossá minısítı 19. § (4) bekezdésére figyelemmel
- a következı rendeletet alkotja:
1. § (1) Az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, költségvetési szerv vagy
közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik, a 2. §-ban meghatározott
adatokat az e rendeletben meghatározottak szerint a honlapján közzéteszi.
(2) E rendelet alkalmazása során
a) többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkezı egy jogi személyben a
szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkezı más jogi
személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés
meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkezı más jogi személyt (köztes vállalkozást) megilletı
szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezınek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban
fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven
százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni,
b) közzététel: az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, a
közzétett adatot megismerı személy azonosítása nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen történı hozzáférhetıvé tétele.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági társaság a közzététel idıpontjában fennálló adatok
alapján közzéteszi a vezetı tisztségviselık, a felügyelıbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezetı állású
munkavállalók, az elkülönült szervezeti egységet vezetı munkavállalók, valamint a tartósan egyes munkavállalók
tevékenységét irányító munkavállalók
a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy esetében
ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat,
ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb idıbérét, teljesítménybérét, valamint az idıbért megalapozó
idıtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerzıdés, illetve a munkaszerzıdés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idı idıtartamát,
cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött idıtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a
felügyelıbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
dc) a jogviszony megszőnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
(2) Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetıségéért és hitelességéért a gazdasági társaság mint
munkáltató vezetıje a gazdasági társasággal összefüggı valamennyi adat vonatkozásában felelıs. Ha a gazdasági
társaság jogutóddal szőnik meg, a korábban közzétett adatoknak a (4) bekezdésben meghatározott idıtartamon belüli
folyamatos hozzáférhetıségrıl a jogutód vezetıje gondoskodik.
(3) A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem idıszerő, külön jogszabály
szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhetı.
(4) A közzétett adatok a közzétételt követı két évig nem távolíthatóak el.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követı 15
napon belül, ezt követıen pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidı utolsó napjáig kell teljesíteni.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettséget elsı ízben 2009. szeptember 15-ig kell teljesíteni.
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