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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/17878. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 178 . ~-ának a módosítását
javasolja :

„E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti :]

a) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997 . évi XXX . törvény 13 . ~-ának
(1) bekezdése;

b) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati
tőkealapokról szóló 1998 . évi XXX1V . törvény ;

c) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999 . évi CXX1V. törvény 14 . §-
ának b) pontja;
d) a Tpt. 70. §-ának (8) bekezdése, 76 . §-ának (2)-(5) bekezdései, 78. §-a, 81 . §-a (2)
bekezdésének i) pontja, 337 . ~-a, 350. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata és (2)
bekezdése, 354. §-ának (3) bekezdése, 362. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, 384. ~
(4) bekezdése, 443 . §-a, 450 . ~-a (2) bekezdésének j) pontja, 451 . ~-a (2) bekezdésénekk n)
pontja;"

e) az egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LX1V.
törvény 74 . §-ának (5) bekezdése, 94 . §-a, 96. §-ának (2) bekezdése, 97 . §-a, 98. §-ának (1)
bekezdése, 99 . §-a, 101 . §-a, 102. §-ának (2) bekezdése, 103 . §-a, 109. §-a, 125. §-a, [126 . §-
a,] 129. §-a, 130 . ~-a, 132. §-a, 154 . §-a, 186. §-a, 189 . ~-a, 190 . ~-a, 196 . §-a, 199. ~-a,
200. §-ának (1) bekezdése, 201 . §-a, 207. §-ának (1), és (3)-(6) bekezdései, 208. §-ának (1)-
(2) és (4) bekezdései, 209 . §-ának (1) bekezdése, 212 . §-ának (2)-(4), (8) és (10) bekezdései,
299. ~-a (1) bekezdésének b) pontja, 4. számú mellékletének V. pontja;

Bizottsági módosító javaslat



fl az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV .
törvény 61 . §-ának (2) bekezdése ;

a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény módosításáról szóló 2003 . évi XL. törvény
14. S-a, 43 . ~-ának (1)-(4) bekezdései, [50 . §-a,] 52. S-ának (1) és (2) bekezdései, 54 . §-a ;
[h) a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények
módosításáról szóló 2004 . évi =I. törvény 8 . §-a;]
[s)] h) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004 . évi XXIX. törvény 134 . 5-ának (2) bekezdése;
[j) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001 . évi LVIII. törvény módosításáról szóló
2004. évi XXxI. törvény 25 . §-a (2) bekezdésének a) pontja;]
[k)] ~í a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2004. évi XLVIII. törvény [52 . §-a,] 59. §-ának (1) bekezdése ;
[I)] _,~ a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2004 . évi LXXXIV . törvény 56 . S-a ;
[m)] h) a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005 . évi LXII .
törvény 1 . §-ának (8) bekezdése, [5 . §-a,] 35. ~-a, 50 . §-a, 58 . ~-ának (1) bekezdése, 99 . §-
ának (1) bekezdése, 107 . ~-a, 108. §-a, 115 . §-ának (1) bekezdése, 126. §-a, 128. §-a,
[131. §-a, 132 . §-a,] 133. §-ának (1) bekezdése, 139. ~-ának (2) bekezdése, 140 . §-ának (1)
és (2) bekezdése, 144 . S-a, 148 . S-a, 161 . §-ának a) pontja."
97Z)a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 . éviLX.törvény 151 .~ d
bekezdésének második mondata, 235 . ~-ának q) pontja ;"

Indokolás
A Tpt. 362. §-a és a Bit. 151 . §-a egyértelműen előírja, hogy a számviteli szabályokhoz
kapcsolódó feladatain túl a könyvvizsgálónak milyen módon kell a kiegészítő jelentést
elkészítenie, ezért felesleges a kiegészítő jelentés szerkezetére vonatkozó rendelkezéseket
külön jogszabályban előírni, illetve erre a pénzügyminiszternek felhatalmazást adni .
Az értékpapír-bizományos, illetve az értékpapír-kereskedő által végezhető tevékenységek
közül egyedül az értékpapír-kölcsönzés marad ki, ezért a Tpt . 81 . ~-a (2) bekezdésének
csupán az i) pontját kell kivenni a felsorolásokból .

Budapest, 2005 . november,, ."
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