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Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

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. 5-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 38 . 5-ának következő módosítását
javasolja:

A Tpt. 45. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„45. § (1) A Hpt. 1. számú mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmény,
valamint az olyan nemzetközi intézmény, amelynek legalább egy tagállam a tagja,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg
szabályozott piacra történő bevezetéséhez - ha a forgalomba hozatalra, illetőleg a
szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor - a 26-27 . §-
ban meghatározott tájékoztató [és a hirdetmény] helyett a 7. számú melléklet szerint
összeállított, a Felügyelet által engedélyezett ismertetőt tehet közzé a 34. 5-ban
meghatározott módon .

(2) Hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános
forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez ha a
forgalomba hozatalra, illetőleg a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag
Magyarországon kerül sor - a 26-27. ~-ban meghatározott tájékoztató [és a hirdetmény]
helyett a 7. számú melléklet szerint összeállított, a Felügyelet által engedélyezett ismertető
tehető közzé a 34. ~-ban meghatározott módon :

a) kibocsátási program keretében forgalomba hozott hasonló típusú értékpapírok
esetében, ha az értékpapírok

1 . nem alárendelt kölcsönt testesítenek meg, nem konvertálhatók és nem
átcserélhetők,
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2. nem adnak jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódnak származtatott
termékhez,
3 . betétgyűjtést valósítanak meg és

4. kiterjed rájuk az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás ;
b) kibocsátási program keretében forgalomba hozott hasonló típusú értékpapírok
esetében, ha az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az első forgalomba
hozataltól számított tizenkét hónapos időtartamon belűt nem éri el az ötvenmillió eurót,
vagy a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján érvényes MNB hivatalos
devizaárfolyamon számítva annak megfelelő összeget és az értékpapírok

1 . nem alárendelt kölcsönt testesítenek meg, nem konvertálhatók és nem átcserélhetők
és
2. nem adnak jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódnak származtatott
termékhez."

Indokolás

A módosító javaslat pontosító jellegű .

Budapest, 2005 . június 8 .
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