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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Gazdasági bizottsága megvitatta a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló, T/15820. számon 
beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15820/2-30. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 
 
 

1.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "A pénzügyi piacok integritása, az értékpapírok és származtatott termékek iránti 
közbizalom erősítése, valamint a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (a 
továbbiakban: piacbefolyásolás) [visszaszorítása] megakadályozása érdekében az 
Országgyűlés a következő törvényt alkotja:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdésének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok 
alkalmazásában/ 
 
 „13. befektetési hitel: értékpapír vásárlásához nyújtott hitel, ha a hitelt nyújtó 
részt vesz az ügylet lebonyolításában;”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. § (12) bekezdésében a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. § (1) bekezdése 132-
134. pontjainak a következő módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § 
pontjainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 /(12) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 130-134. ponttal egészül ki:/ 
 
 "132. [ajánlattevő] felajánló: 
 
 [a)] e törvény [IV. fejezete] alkalmazásában az a személy, aki/amely a korábban zárt 
körben forgalomba hozott értékpapírt nyilvános értékesítésre felajánlja; 
 
 [b)] 133. e törvény VI. fejezete alkalmazásában az a személy, aki/amely a nyilvánosan 
működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot 
tesz; 
 
 [133.] 134. minősített befektető: 
 
 a) a pénzügyi piacokon működő, a székhelye szerinti tagállam  hatáskörrel rendelkező 
felügyeleti hatósága által engedélyezett vagy szabályozott jogi személyek, ideértve a 
hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, befektetési vállalkozást, biztosítót, befektetési alapot, 
befektetési alapkezelő társaságot, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, 
magánnyugdíjpénztárat, portfóliókezelőt, árutőzsdei szolgáltatót, valamint minden olyan jogi 
személyt, amely kizárólagos tevékenysége az értékpapírokba, illetve egyéb befektetési 
eszközökbe történő befektetés; 
 
 b) nemzeti és regionális kormányok, központi bankok, nemzetközi és nemzetek feletti 
pénzügyi szervezetek; 
 
 c) kis- és középvállalkozásnak nem minősülő gazdálkodó szervezetek; 
 
 d) olyan természetes személy, akit a Felügyelet, illetőleg a lakóhelye szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága saját kérésére annak minősített, feltéve, hogy 
szerepel a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által 
vezetett nyilvántartásban; 
 
 e) olyan kis- és középvállalkozás, amelyet a Felügyelet, illetőleg a székhelye szerinti 
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága saját kérésére annak minősített, feltéve, 
hogy szerepel a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által 
vezetett nyilvántartásban; 
 
 [134.] 135. kis- és középvállalkozás: olyan gazdálkodó szervezet, amely utolsó éves 
vagy konszolidált beszámolója szerint legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül: 
 
 a) a foglalkoztatottak átlagos éves létszáma kettőszázötven főnél kevesebb; 
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 b) mérlegfőösszege nem haladja meg a negyvenhárommillió eurót, illetve a mérleg 
fordulónapján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő 
összeget; 
 
 c) éves nettó árbevétele nem haladja meg az ötvenmillió eurót, illetve a mérleg 
fordulónapján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő 
összeget.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Tpt. 14. § (2) 
bekezdése a) és d) pontjainak a következő módosítását javasolja: 
 
 /5. § [(1)] A Tpt. 14. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Már zártkörűen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörű forgalomba 
hozatalnak minősül az is, ha 
 
 a) a kibocsátó korábban már kibocsátott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos 
osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények 
kibocsátása nem jelenti a [kibocsátott alaptőke] jegyzett tőke növelését; 
 
 b) az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő 
befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel; 
 
 c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel; 
 
 d) a részvénytársaság a részvényeseinek [ingyenesen juttat az alaptőkén felüli 
vagyon terhére részvényeket vagy osztalékként ezekkel azonos fajtájú, illetve azonos 
osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés 
történik] a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére ingyenesen részvényeket vagy osztalékként, 
velük azonos fajtájú részvényeket juttat; 
 
 e) az értékpapírt a kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása a kibocsátó 
munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, illetve volt 
munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak ajánlja fel, 
értékesíti, illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírját valamely szabályozott piacra 
bevezették." 
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T/15820/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 5. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tpt. 22. § (4) 
bekezdése e) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § A Tpt. 22. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(4) Nem kell tájékoztatót közzétenni az értékpapír szabályozott piacra történő 
bevezetéséhez, ha / 
 
 "e) a részvénytársaság a részvényeseinek a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére 
ingyenesen részvényeket vagy osztalékként, velük azonos fajtájú részvényeket juttat, 
[ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket, vagy osztalékként 
azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, 
amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik,] ha ezeket a részvényeket korábban 
ugyanazon szabályozott piacra már bevezették;" 
 

T/15820/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

6.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 14. §-ában a Tpt. 22. § (5) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /14. § A Tpt. 22. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt esetben akkor nem kell tájékoztatót [és 
hirdetményt] közzétenni, ha a felajánlott értékpapírra illetve annak kibocsátójára 
vonatkozóan a Felügyelet által a tájékoztatóban foglalt információkkal egyenértékűnek 
elfogadott információkat tartalmazó dokumentum a befektetők rendelkezésére áll." 
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Indokolás: Lásd a T/15820/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a Tpt. 27. §-át új (2)-(3) 
bekezdésekkel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) Ha a felajánlott értékpapír mennyisége, illetőleg végleges ajánlati ára a 
tájékoztatóban nem jeleníthető meg, akkor
 
 a) közzé kell tenni az értékpapír maximális árát, továbbá azokat a szempontokat vagy 
feltételeket, amelyek alapján meghatározásra kerül a felajánlott értékpapír mennyisége, 
illetőleg a végleges ajánlati ára, vagy 
 
 b) biztosítani kell, hogy a befektető az értékpapír megszerzésére vonatkozó 
nyilatkozatát a végleges ajánlati ár, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiség közzétételét 
követő legalább két munkanapon belül visszavonhassa. 
 
 (3) Az értékpapír végleges ajánlati árát, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiségét a 
34. § (3) bekezdésében meghatározott módon közzé kell tenni és erről ezzel egyidejűleg 
tájékoztatni kell a Felügyeletet." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 26. §-ában a Tpt. 34. § (6) bekezdésének 
a következő módosítását javasolja: 
 
 /26. § A Tpt. 34. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti közzététel esetén a tájékoztatót minden olyan 
tagállamban, ahol az értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozzák, vagy szabályozott piacra be 
kívánják vezetni, legalább egy, [széles körben terjesztett] országos napilapban meg kell 
jelentetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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9.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 26. §-ában a Tpt. 34. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /26. § A Tpt. 34. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti közzététel esetén a tájékoztatót minden olyan 
tagállamban, ahol az értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozzák, vagy szabályozott piacra be 
kívánják vezetni, legalább egy, [széles körben terjesztett] országos terjesztésű napilapban 
meg kell jelentetni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

10.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 41. §-ában a Tpt. 47. §-át új (6) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 /41. § A Tpt. 47. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) Az (5) bekezdésben meghatározott, befektető személy által adott hozzájárulás 
nem lehet része az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatnak." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

11.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 44. §-ában a Tpt. 50. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /44. § A Tpt. 50. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "50. § (1) Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő, illetve a forgalmazó minimális 
vagy maximális árat határoz meg, köteles azt az aukció kezdő időpontját megelőzően a 
tájékoztató (alaptájékoztató, ismertető) közzétételével azonos módon az ajánlattételre 
jogosultak tudomására hozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 51. §-ának az elhagyását javasolja 

(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[51. § A Tpt. 82. §-a a következő g) ponttal egészül ki: 
 
 /Befektetési eszközök:/ 
 
 "g) üvegházhatású gáz kibocsátási egységekre és légszennyező anyag kibocsátási 
jogokra vonatkozó opciók, határidős és egyéb származtatott ügyletek, amelyek 
teljesítése készpénzes elszámolással történik és kereskedése szabályozott piacon zajlik, 
illetve amely ügyletek elszámolását elfogadott elszámolóház végzi folyamatos 
biztosítékadási kötelezettség mellett.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 60. §-ában a Tpt. 121. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /60. § A Tpt. 121. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A befektetési szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei szolgáltató a tőzsdére bevezetett 
értékpapírra – az állampapír [és a magyar állam készfizető kezességvállalással forgalomba 
hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír] kivételével –, illetve egyéb tőzsdei termékre 
vonatkozóan megbízást kizárólag tőzsdei forgalomban teljesíthet, saját számlás ügyletet – a 
89. § (2) bekezdésében meghatározott árutőzsdei szolgáltató kivételével – kizárólag tőzsdén 
köthet. 
 
 (2) A tőzsdére bevezetett értékpapírra és egyéb tőzsdei termékre – az állampapír [és a 
magyar állam készfizető kezességvállalásával forgalomba hozott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír] kivételével – a befektetési szolgáltató, illetőleg az árutőzsdei 
szolgáltató az ügyféllel csak bizományi szerződést köthet. Az ügyfél kifejezett kívánságára a 
befektetési szolgáltató az állampapírra, illetőleg a magyar állam készfizető 
kezességvállalásával forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra is köteles a 
bizományi szerződést megkötni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 



-  9  - 

14.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 64. §-ában a Tpt. 131. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /64. § A Tpt. 131. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "131. § (1) A portfóliókezelő a tőke megóvására (tőkegarancia)[, illetve a hozamra 
vonatkozóan (hozamgarancia)] ígéretet tehet. [A hozamgarancia magában foglalja a tőke 
megóvására vonatkozó ígéretet is.]  
 
 (2) A tőke[-, illetve hozam]garanciát a portfóliókezelő köteles 
 
 a) bankgaranciával biztosítani, [vagy] és 
 
 b) a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei termékekre vonatkozó befektetési 
politikával alátámasztani az ügyfél részletes tájékoztatása mellett." 
 

T/15820/10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 67. §-ában a Tpt. 155. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /67. § A Tpt. 155. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a 
részvényesi meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben 
korábban a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

16.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 95. §-ában a Tpt. 241. § (1)-(2) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolja: 
 
 /95. § A Tpt. 241. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "241. § (1) A befektetési alapkezelő a tőke megóvására (tőkegarancia)[, illetve a 
hozamra vonatkozóan (hozamgarancia)] ígéretet tehet. [A hozamgarancia magában 
foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is.] 
 
 (2) A tőke[-, illetve hozam]garanciát a portfóliókezelő köteles 
 
 a) bankgaranciával biztosítani, [vagy] és 
 
 b) a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei termékekre vonatkozó befektetési 
politikával alátámasztani az ügyfél részletes tájékoztatása mellett." 
 

T/15820/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

17.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 95. §-ában a Tpt. 241. § (2) bekezdése 
felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /95. § A Tpt. 241. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A tőke-, illetve hozamgaranciát a [portfóliókezelő] befektetési alapkezelő 
köteles" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

18.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 108. §-ában a Tpt. 257. §-át új (8) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /108. § A Tpt. 257. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 
következő (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (8)-(9) bekezdések számozása 
(9)-(10) bekezdésre változik:/ 
 
 "(8) Az alap megszűnésekor ideértve az alap felszámolását is, ha az a befektetőknek – 
felszámolás esetén a hitelezőknek – kedvezőbb, az alap eszközeit az alapkezelő illetve a 
felszámoló a befektetők (hitelezők) által megjelölt gazdasági társaságba apportálhatja a 
kedvezőbb vagyonmegőrzés érdekében." 
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Megjegyzés: A javasolt bekezdés hatályos törvényszövegbe illesztése érdekében az ajánlás tartalmazza a 
felvezető szöveg szükséges módosítását. 

 
Indokolás: Lásd a T/15820/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

19.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 112. §-ában a Tpt. 265. §-t új (8) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolja: 
 
 /112. § A Tpt. 265. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Zártkörű, nyíltvégű alap befektetési jegyeit a forgalmazó a kezelési 
szabályzatban meghatározott időszakonkénti – legalább azonban havonkénti – 
rendszerességgel köteles forgalmazni, az alap kezelési szabályzatában meghatározott 
szabályok szerinti nettó eszközérték és elszámolási szabályok figyelembe vételével." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

20.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 112. §-ában a Tpt. 265. §-t új (8)-
(12) bekezdésekkel kiegészíteni javasolja: 
 
 /112. § A Tpt. 265. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(8) Az alapkezelő által az ingatlanok értékének megállapításával megbízott szervezet 
az értékelés során köteles vizsgálni az ingatlan tehermentességét.
 
 (9) Az alapkezelő az ingatlanon értékváltozást eredményező kivitelezési munkálatok 
megkezdését, illetve minden olyan változást, amely az ingatlan forgalmi értékét érintheti, 
köteles az értékbecslő szervezetnek két munkanapon belül bejelenteni. 
 
 (10) Nem vonatkozik a befektetési jegyek átruházhatóságának (5) bekezdés szerinti 
korlátozása az alap megszűntetése vagy felszámolása esetén a Cstv. 48. § szerinti apportálási 
lehetőségre, vagy ha a befektetési jegyek egy külső felszámolás eszközeit képezik és ezáltal a 
hitelezőknek elővásárlási joguk van a befektetési jegyekre, mint felszámolási eszközelemekre. 
 
 (11) Zártkörű, nyíltvégű alap befektetési jegyeit a forgalmazó a kezelési szabályzatban 
meghatározott időszakonkénti – legalább azonban havonkénti – rendszerességgel köteles 
forgalmazni, az alap kezelési szabályzatában meghatározott szabályok szerinti nettó 
eszközérték és elszámolási szabályok figyelembe vételével." 
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Megjegyzés: Az ajánlás a kiegészítésre javasolt bekezdések számozását pontosítva tartalmazza. 

 
Indokolás: Lásd a T/15820/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 115. § (1) bekezdésében a Tpt. 280. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /115. § (1) A Tpt. 280. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az ingatlanalap portfóliója az ingatlanokon felül kizárólag látra szóló és lekötött 
bankbetétet, illetve a lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb idejű, OECD tagállam által 
kibocsátott állampapírt [– beleértve ezen értékpapírok repo ügylettel történő vásárlását is 
–] kollektív befektetési értékpapírt, valamint devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből 
befolyó bevételek, valamint a külföldi pénznemben denominált befektetési kollektív 
befektetési értékpapírok árfolyamkockázatának fedezése céljából kötött határidős ügyleteket 
tartalmazhat. A kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg az ingatlanalap 
saját tőkéjének húsz százalékát." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

22.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 117. §-ában a Tpt. 289. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /117. § A Tpt. 289. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az alapkezelő legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után 
negyvenöt – külföldi befektetési alapkezelő esetén hatvan – napon, tárgyév (pénzügyi év) 
lezárása esetén százhúsz napon belül [köteles] az általa kezelt befektetési alapokról egyenként 
a 21. számú mellékletben foglaltak szerinti jelentést [el]készít[eni], és azt a Felügyeletnek 
megküld[en]i. Az alapkezelő a jelentést a Felügyeletnek történő megküldéssel egyidejűleg 
közzéteszi a 34. § (3) bekezdésében meghatározott módon.[, az alapkezelőnél és a 
forgalmazónál a befektetők számára hozzáférhetővé tenni, továbbá a 34. § (4) 
bekezdésében meghatározott helyen közleményben közzétenni a jelentés elkészültének 
tényét, megtekintésének helyét és idejét. A jelentések megtekintését a közlemény 
megjelenésétől számított legkésőbb hét nap elteltével kell lehetővé tenni a 34. § (3) 
bekezdésében meghatározottak szerint.]" 
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Indokolás: Lásd a T/15820/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

23.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 131. §-ában a Tpt. 370. § (12) 
bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /131. § A Tpt. 370. §-a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(12) A [Pénzügyminisztérium] pénzügyminiszter jogosult a (11) bekezdés alapján 
tudomására jutott adatokat:" 
 

T/15820/12. és /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. és 27. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

24.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 154. § (1) bekezdésében a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Hpt.) 51. § (10) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /154. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Hpt.) 51. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(10) A [Pénzügyminisztérium] pénzügyminiszter jogosult a (9) bekezdés alapján 
tudomására jutott adatokat:" 
 

T/15820/11. és /13. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. és 27. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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25.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 154. § (9) bekezdésében a Hpt. 201. § 
(8) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(9) A Hpt. 201. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
 "(8) Ha hirdetést a 2. számú melléklet I. fejezet 12. pontja szerint meghatározott 
ügynök tesz közzé, a hirdetésében meg kell jelölnie azt [(azokat)] a pénzügyi intézményt 
[vállalkozás(oka)t], amelynek ügynökként [részére] a 3. § (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott tevékenységet végzi." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

26.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 154. §-át új (10) bekezdéssel, a Hpt. 
235. § (1) bekezdésével kiegészíteni javasolja: 
 
 "(10) A Hpt. 235. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, 
egyidejűleg a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki: 
 
 /235. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:/ 
 
 „a) a 3. § (1) bekezdésének a)-c) és e)-n) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésének 
a) és d) pontjában meghatározott szolgáltatások végzésére, valamint a szolgáltatások nyújtása 
során kötött szerződések kötelező tartalmi elemeire, 
 
 b) a 3. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott szolgáltatás vonatkozásában – 
ideértve az MNB által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatást is – a számla megnyitására, a 
számla feletti rendelkezésre, a rendelkezés korlátozására vonatkozó követelményeket, továbbá 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok közötti átutalások 
külön szabályaira, valamint a szolgáltatások nyújtása során kötött szerződések kötelező 
tartalmi elemeire.” 
 
 /vonatkozó részletes szabályokat./" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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27.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 155. § (9) bekezdésében a 
biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: 
Bit.) 157. § (8) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /(9) A Bit. 157. §-a a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(8) A [Pénzügyminisztérium] pénzügyminiszter jogosult a (7) bekezdés alapján 
tudomására jutott adatokat:" 
 

T/15820/11. és /12. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. és 24. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

28.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 156. § (2) bekezdésének az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) A Gt. 177. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A részvénytársaság elnevezését, a működési forma megnevezésével 
(„nyilvánosan működő részvénytársaság”; „zártkörűen működő részvénytársaság”), 
illetve rövidített elnevezésében „nyrt.” vagy „zrt.” rövidítésével a társaság cégnevében 
fel kell tüntetni.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

29.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 158. §-ának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "[158. § (1) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Eht.) 157. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatás teljesítése után – a 
(2) és a (9) bekezdésben foglaltak kivételével – törölniük (ideértve az anonimizálást is) 
kell az előfizetőkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a 
hívások létrehozása céljából feldolgoznak.” 
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 (2) Az Eht. 157. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 /Az elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizetők és a felhasználók részére történő 
számlázás és a kapcsolódó díjak beszedése, valamint az előfizetői szerződések figyelemmel 
kísérése céljából a következő adatokat kezelheti:/ 
 
 „a) a 129. § (6) bekezdés b)-d) pontjában foglalt adatok;” 
 
 (3) Az Eht. 157. §-ának (5)-(8) bekezdése helyébe a következő (5)-(9) bekezdés 
lép: 
 
 „(5) Bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás 
végzése ügyében indított eljárás keretében a (2) bekezdés b), e) és g) pontjában 
meghatározott adatok átadhatók a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 
 
 (6) A (2) bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához 
szükségesek, átadhatók: 
 
 a) azoknak, akik az elektronikus hírközlési cég megbízása alapján a számlázást, a 
követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik; 
 
 b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult 
szervek részére; 
 
 c) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 
bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy 
jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező 
nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a 
bíróságnak; 
 
 d) a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. 
 
 (7) Az (5)-(6) bekezdés alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat 
átvevőket a szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. 
 
 (8) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a (6) bekezdés c) pontjában 
meghatározott adatszolgáltatás biztosítása céljából köteles 
 
 a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a szerződés megszűnését követő 
három évig, 
 
 b) a (2) bekezdés b)-j) pontja szerinti adatokat három évig 
 
 megőrizni. 
 
 (9) Az elektronikus hírközlési szolgáltató a (6) bekezdés c) pontjában 
meghatározott adatszolgáltatás biztosítása céljából – legfeljebb három évig – kezelheti 
az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez jogellenesen alkalmazott – így különösen a 
tulajdonosa által letiltott – előfizetői végberendezések használatára, illetve annak 
kísérletére vonatkozóan a szolgáltató elektronikus hírközlő hálózatában keletkező és 
rendelkezésre álló adatokat.” 
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 (4) Az Eht. 158. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott célból csak a 129. § (6) 
bekezdésének b)-f) pontjában foglalt előfizetői adatokat adhatja tovább.” 
 
 (5) Az Eht. 158. §-a (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 /Az adatállományból adatot igényelhet/ 
 
 „b) a 157. § (5)-(6) bekezdésében megjelölt szerv, illetve hatóság,”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. május 25. 
 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


