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 bizottságának 
Gazdasági bizottságának 
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a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló T/15820. 
számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/15820/31. sz. ajánlással.) 

 
 
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/15820/32-40. kapcsolódó 
módosító javaslatokat. 
 
 

I. 
 

1.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 10. §-ában a Tpt. 19. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint (6) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 /10. § A Tpt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A Felügyelet a minősített befektetők nyilvántartását [közzéteszi] a kibocsátó erre 
irányuló kérelme esetén rendelkezésére bocsátja." 
 
 "[(6) A minősített befektetők nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat 
külön jogszabály állapítja meg.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Dancsó József képviselő – kapcsolódva T/15820/6. számú módosító indítványához 

(T/15820/31. számú ajánlás 9. pontja) – 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." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szó szerint megegyezik a T/15820/30. számú bizottsági módosító 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15820/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

3.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 35. §-ában a Tpt. 43. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /35. § A Tpt. 43. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "43. § (1) Ha a Magyarországon, illetőleg harmadik országban székhellyel rendelkező 
kérelmező az értékpapírt kizárólag Magyarországon kívánja nyilvánosan forgalomba hozni, 
illetve szabályozott piacra bevezetni, a tájékoztatót magyar és a Felügyelet által elfogadott 
más nyelven kell elkészíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője nem foglalt állást
 
 

4.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 38. §-ában a Tpt. 45. § (1) 
bekezdésének és (2) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 
 /38. § 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. §-ban meghatározott módon. 
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 (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:" 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 86. §-ában a Tpt. 204. § (5) 
bekezdését új c) ponttal kiegészíteni javasolja: 
 
 /86. § A Tpt. 204. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(5) E rész rendelkezéseinek alkalmazása során pénzügyi eszköznek minősül:/ 
 
 "c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli 
tájékoztatási kötelezettség megszűnéséig." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 147. §-ában a Tpt. 451. § (2) 
bekezdése p) pontja helyébe a következő rendelkezést javasolja: 
 
 /(2) A Tpt. 451. §-ának (2) bekezdése az alábbi p)-s) pontokkal egészül ki: 
 
 /Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg// 
 
 "p) [a minősített befektetők nyilvántartásának részletes szabályait] a Felügyelet 
által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelveket," 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 153. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "153. § (1) A Tpt. 10. §-ának (1) bekezdésében, 52. §-ának (5) bekezdésében, 54. §-
ának (1) bekezdésében, 57. §-ának [(1)] (2) és (5) bekezdésében, 216. §-ának (3) 
bekezdésében, 221. §-ának (3) bekezdésében, 228. §-ának (1) bekezdésében, 266. §-ának (3), 
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(4) és (5) bekezdésében, 309. §-ának (2) bekezdésében, 342. §-ának (4) bekezdésében, 
valamint 431. §-ának (1) bekezdésében a „37. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „34. 
§ (4) bekezdésében” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

8.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 160. § (1), (6) és (9) bekezdéseinek a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(1) Amennyiben e törvény hatálybalépésekor a [közzétételre kötelezettnek] 
kibocsátónak internetes honlapja nincs, az internetes honlapon történő közzétételre vonatkozó 
kötelezettségnek 2006. június 30-ig kell eleget tenni." 
 
 "(6) A [közzétételre kötelezett] kibocsátó, illetve a befektetési alapkezelő az általa 
kezelt alapok vonatkozásában az általa igénybe vett közzétételi helyet e törvény 
hatálybalépését követő hatvan napon belül bejelenti a Felügyeletnek. Ennek elmulasztása 
esetén a Felügyelet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértésére 
vonatkozó szabályok szerint jár el." 
 
 "(9) A Tpt. 52. § (5) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdésében és a 66. §-ban 
meghatározott közzétételi kötelezettség[é]nek [a kibocsátó] 2006. december 31-ig egy, a 
Felügyelet által kiadott vagy a Felügyelet által ilyennek elismert, a tőkepiac szereplőitől 
származó hivatalos információk megjelentetését végző nyomtatott napilapban is [köteles] 
eleget kell tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

9.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 161. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /161. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "a) a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 28. pontja, 13. §-át megelőző cím, 21. §-át megelőző 
cím, 22. §-át megelőző cím, 23. §-át megelőző cím, 27. §-át megelőző cím, 30. §-át megelőző 
cím, 31. §-át megelőző cím, 32. §-át megelőző cím, 35. §-át megelőző cím, 36. §-át megelőző 
cím, 37. §-át megelőző cím, 38. §-át megelőző cím, 40. §-át megelőző cím, 43/A. §-át 
megelőző cím, 43/A. §-a, 44. §-át megelőző cím, 46. §-át megelőző cím, 48. §-át megelőző 
cím, 50. §-át megelőző cím, 51. §-át megelőző cím, 58-64. §-ai, 156. §-ának (3) bekezdése, 
170. § (2) bekezdésének g) pontja, 207. §-a, 213. §-ának (4) bekezdése, 242/A. §-ának (7) 
bekezdése, 406. §-a (2) bekezdésének e) és j) pontja, 3. számú melléklete, [17. számú 
mellékletének 6. pontja,] 23. számú melléklete és 24. számú melléklete. 
 
 b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 
módosításáról szóló 2000. évi CXXIV. törvény 100. §-a, 126. §-ának (3) bekezdése; 
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 c) az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. 
törvény 74. §-ának (2) és (4) bekezdése, 78. §-ának (1) bekezdése, 79-80. §-ai, 82. §-a, 83. §-
a[ának (1) bekezdése] ,84-90. §-ai, 95. §-a, 110. §-a, 114. §-a, 121. §-ának (1) bekezdése, 
135-140. §-ai, 149. §-ának (2) bekezdése, 156. §-a, 158[9]-160. §-ai, 172. §-ának (1) 
bekezdése, 182. §-a, 191. §-ának (3) bekezdése, [201. §-a,] 212. §-ának (1) és (7) bekezdése, 
213. §-a, 214. §-ának [(2)] (1) bekezdése[; 299. §-ának (1) bekezdése], 
 
 d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi XL. 
törvény 4. §-a, 38. §-a, 56. §-ának (2) bekezdése[, 121. § (1) és (2) bekezdése]; 
 
 e) a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2004. évi XLVIII. törvény 32. §-a, 37. §-a, 40. §-a, [41. §-ának (1) és (3) bekezdése,] 46. §-
ának(2) bekezdése, 48. §-ának (1) bekezdése, 58. §-a, 59. §-ának (2) bekezdése, 60. §-a, 63. §-
a, 80. §-ának (1) bekezdése; 
 
 f) a Bit. 235. §-ának b) pontja; 
 
 g) a Gt. 175. §-ának (2) bekezdése; 
 
 h) a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXXIV. törvény 36. §-ának (1) bekezdése, 
64. §-ának (2) bekezdése, 5. számú melléklete." 
 

Indokolás: Lásd a T/15820/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

II. 
 
 A T/15820/31. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatról a Költségvetési bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalást alakította ki: 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
8.  támogatja nem ért egyet
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 8. 
 
 

  Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 


