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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint a
102. §-ának (1) bekezdése alapján a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény
módosításáról szóló T/15820 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 19 . 5-ának következő módosítását
javasolja:
„A Tpt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19 . § (1) Természetes személy, illetve kis- és középvállalkozás a Felügyelethez benyújtott
kérelmében kezdeményezheti, hogy a 14. § alkalmazásában minősített befektetőnek
minősüljön. A kérelmezőt a Felügyelet egy évre felveszi a minősített befektetőkről vezetett
nyilvántartásba .
(2) A természetes személy kérelmezőt a Felügyelet akkor veszi fel a minősített befektetők
nyilvántartásába, ha magyar állampolgár vagy legalább egy éve életvitelszerűen
Magyarországon tartózkodik és az a)-c) pontban foglalt feltételek közül legalább kettőnek
megfelel :
a) az előző négy negyedévben negyedévente legalább tíz, egyenként legalább ötvenezer
euró vagy az ügyletkötés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva
annak megfelelő összegű ügyletet kötött értékpapírokra ;
b) értékpapír portfóliója a kérelem benyújtásakor meghaladja az ötszázezer eurót, illetve az
MNB hivatalos devizaárfolyamon számított annak megfelelő összeget ;
c) az 5 . 5 (1) bekezdése 133 . pontjának a) alpontjában felsorolt jogi személyek
valamelyikénél olyan beosztásban dolgozik, vagy legalább egy éven keresztül olyan
beosztásban dolgozott, amelyhez szükséges az értékpapír befektetések ismerete .
(3) A Felügyelet a minősített befektetők nyilvántartását a kibocsátó erre irányuló kérelme
esetén rendelkezésére bocsátja [közzéteszi] .
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(4) A minősített befektetők nyilvántartásában szereplő bármely személy bármikor
kérelmezheti a nyilvántartásból történő törlését .
(5) A Felügyelet a nyilvántartás módosításakor gondoskodik a korábbi állapot
megőrzéséről.

[(6) A minősített befektetők nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat
külön jogszabály állapítja meg.]""

Indokolás

A módosító javaslat pontosítja a minősített befektetők nyilvántartáshoz történő hozzáférés
szabályait .

Budapest, 2005 . június 8 .
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