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Bizottsági módosító javaslat

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 86 . §-ának következő módosítását
javasolja:

„A Tpt. 204. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„204. § (1) E rész alkalmazásában elfogadott piaci gyakorlat azon eljárások és
cselekmények összessége, amelyek a piaci résztvevők által ismertek és alkalmazottak, az
adott piacon az általánosan elfogadott szakmai elvek alapján elvárhatóak .

(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben, valamint a 202 . §-ban meghatározott magatartások
vizsgálatakor a körülmények összességét mérlegelve jár el, s az általa figyelembe veendő
körülményeket külön jogszabály állapítja meg .

(3) Az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó
-infoitiiációnak minősül az olyan információ, amely

a) a mindennapos gyakorlat szerint a piaci szereplők részére rendelkezésre áll, vagy

b) a jogszabályok, piaci szabályzatok, piaci szokványok, szerződési kötelezettség szerint-a
szabályozott piacon közzéteendő .

(4) A befektetési ajánlást tárgyilagosan kell elkészíteni, s annak nyilvánosságra hozatala
vagy nyilvános közlése esetén a befektetési ajánlás készítőjének fel kell tárni érdekeit,
illetve összeférhetetlenségét azokkal a pénzügyi eszközökkel kapcsolatosan, amelyekre az
ajánlás vonatkozik. A befektetési ajánlás készítésének és nyilvánosságra hozatalának
részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg .

(5) E rész rendelkezéseinek alkalmazása során pénzügyi eszköznek minősül :



a) a befektetési eszköz, az egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelynek a
forgalmazását valamely szabályozóst piacon engedélyezték, vagy amelyre vonatkozóan az
ilyen piacon történő forgalmazás engedélyezés iránti kérelmet nyújtottak be,
b) az a befektetési eszköz, amely nincs jelen a szabályozott piacon, de értéke valamely az a)
pontban felsorolt pénzügyi eszköz értékétől, illetve árfolyamától függ,

c)a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli táiékoztatási
kötelezettség megszűnéséig.
(6) E rész rendelkezéseinek alkalmazása során a befektetési jegy kibocsátójának a
befektetési alap kezelője minősül .""

Indokolás

A módosító javaslat kiegészíti a pénzügyi eszköz meghatározását a nyilvánosan
forgalomba hozott értékpapírokkal .

Budapest, 2005 . június 8 .
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