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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény
módosításáról" szóló T/1 7878 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 116 . §-ának a következő módosítását javasolom :

„A Tpt. a 340/A . §-át követően a következő 340/B . §-sal egészül ki :

3408. § A központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedély iránti
kérelemhez mellékelni kell :

a) a magyarországi székhelyű részvénytársaságnak

aa) a részvénytársaság hatályos alapító okiratát, alapszabályát, három hónapnál nem
régebbi cégkivonatát ;

ab) igazolást a jegyzett tőke befizetéséről ;

ac) legalább egy - azonos elszámolási rendszerbe tartozó - befektetési szolgáltatóval,
vagy árutőzsdei szolgáltatóval kötött, a részükre nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó,
valamint tőzsdei tevékenységet végző szervezettel kötött előszerződést ;

ad) szervezeti felépítésének, irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását,
ha ezeket az alapító okirat nem tartalmazza.

b) külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezet magyarországi
fióktelepének a 340/A . § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelést igazoló
dokumentumokat ;

c) a 340/A . § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések teljesítését szolgáló,
rendelkezésre álló [vagy beszerezni kívánt] tárgyi, technikai eszközök részletes
leírását, melyből megállapítható, hogy a kérelmező
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ca) a 336. § (1) bekezdése a) és c) pontjában szereplő központi értékpapír nyilvántartás
vezetését, valamint a dematerializált értékpapír-előállítást, -törlést és nyilvántartást
pontos, megbízható és átlátható módon valósítja meg ;

cb) adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem (tárolás, mentés,
visszakereshetőség) feltételeinek ;

d) a 350/B. §-ban foglalt szabályzatokat ;

e) a működés első három évére vonatkozó üzleti tervet ;

J) a felelősségbiztosításról szóló szerződést ;

g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a központi értéktári tevékenységét
mikor kívánja megkezdeni ;

h) a vezető állású személyek megnevezését ."

Indokolás

Az engedélykérelem elbírálásakor csak abból lehet kiindulni, hogy milyen tárgyi, technikai
eszközpark áll rendelkezésre az elszámolóházi tevékenység megkezdéséhez, a majdani
beszerzésekre nem lehet figyelemmel lenni .

Budapest, 2005 . november 14 .
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