
li ataia

irományszám :

érkezett : 2005 NOV 2 3Magyar Országgyűlés .
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. ~-ának (1) bekezdése alapján a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
módosításáról szóló T/17878. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

I . A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 3. ~-át a következő (6)
bekezdésével javasolja kiegészíteni (a módosítás következtében a hivatkozások
értelemszerűen változnak) :

,,(6) A Tpt. 5 . ~-a (1) bekezdésének 110 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
/Etörvény és a .Z e törvény felhatalma ósa alapján kiadottjogs abályok alkalma ásóban]
,,110.kis erve és:ha a befektetési szolgáltató a befektetési, illetőleg a kiegészítő befektetési
szolgáltatási tevékenységhez ; az árutőzsdei szolgáltató az árutőzsdei szolgáltatási
tevéken sé - hez a tőzsde a tőzsdei tevéken sé - hez es a tőzsdei tevéken se • et se - ito
kiegészítő tevékenységhez, az elszámolóház az elszámolóházi tevékenységhez és az
elszámolóházi tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységhez,valamint a központi
értéktár a központi értéktári tevékenységhez kapcsolódó, illetőleg jogszabály által végezni
rend_ ehan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás
valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére
tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társasággal kizárólagos szerződést köt ;""

11 . A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 3 . ~-ának (7) bekezdésével
módosított, a Tpt . 5. ~ (1) bekezdése 136, 137 . és 145. pontjának módosítását javasolja :
„(7) A Tpt. 5 . §-ának (1) bekezdése a következő 135-150 . ponttal egészül ki :
/E törvény és a~ e törvény felhatalmazása alapján kiadottjogs,-abályok alkalma ásábanj
„>36. befolyáss~Ze és: a [részvénytársaság] céltársaság közgyűlésén [gyakorolható] a
döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog megszerzése, ideértve a
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szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog, határidős
vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog
alapján történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül
erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás
vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat
módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése - következtében, illetve
összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének
eredményeképpen jön létre ;
137. örr.Zehangoltan ejáró rvmégek: olyan természetes vagy jogi személyek, illetőleg jogi
személyiség nélküli egyéb szervezetek, akik/amelyek [az ajánlattevővel, vagy a
céltársasággal egy,] a céltársaságban történő befolyásszerzésre, a céltársaság
irányításának megszerzésére vagy [egy] vételi ajánlat meghiúsítására irányuló [kifejezett
vagy hallgatólagos, szóbeli vagy írásbeli] megállapodás alapján működnek együtt;"
„145. referen(iaadat-szolgáltató: a 81 . § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, illetőleg az 5 . § (1) bekezdésének 37 .
pontjában meghatározott tevékenységet végző szervezet (befektetési szolgáltató,
befektetési alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár,
pénzügyi intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár,
biztosító);"

Indokolás
A módosítás pontosítja a befolyásszerzés, az összehangoltan eljáró személyek és a
referenciaadat-szolgáltató definícióját .
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