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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 41-43 . ~-ának törlését javasolja :
[41 . S

A Tpt. XV. fejezetének címe helyébe a következő cím lép :
„XV. Fejezet

A NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYKÖNYV
VEZETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI, A RÉSZVÉNYESI

MEGHATALMAZOTT"
42. §

A Tpt. 149. §-inak helyébe a következő rendelkezés lép :
„149. § (1) A részvénytársaság igazgatósága megbízást adhat a részvénykönyv
vezetésére elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak
vagy pénzügyi intézménynek. A megbízás tényét az erről szóló szerződés aláírását
követő nyolc napon belül közzé kell tenni a Cégközlönyben, a részvénytársaság
hirdetményi lapjában és a 34 . § (4) bekezdésében meghatározott helyen, valamint
be kell jelenteni a központi értéktárnak .
(2) Tulajdonosi megfeleltetésre a központi értéktár által meghatározott eljárási
rend szerint, a részvénytársaság valamennyi részvényesére vonatkozóan a
kibocsátó döntése, vagy a Felügyelet határozata alapján kerül sor . A Felügyelet,
illetve a kibocsátó jogosult a tulajdonosi megfeleltetést visszamenőleges hatállyal
is elrendelni .
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(3) A részvényes az értékpapírszámla-vezető útján jogosult saját adatainak
részvénykönyvi bejegyzését kérni. Az értékpapírszámla-vezető megkeresése
alapján a központi értéktár eljár a részvénykönyv-vezetőnél a bejegyzés érdekében .
(4) Az értékpapírszámla-vezető gondoskodik a részvényes részvénykönyvbe
történő bejegyeztetéséről . Ha a részvényes részvénykönyvi bejegyzését nem kéri,
erről részvényének értékpapírszámláján történő jóváírásával egyidejűleg jogosult
rendelkezni az értékpapírszámla-vezetőjénél .
(5) A részvénykönyvbe bejegyzett részvényes az értékpapírszámla-vezetőhöz
intézett írásbeli nyilatkozatban bármikor rendelkezhet arról, hogy az
értékpapírszámla-vezető gondoskodjon a részvénykönyvből történő törléséről .
(6) Ha a részvényes a (4) vagy az (5) bekezdés alapján úgy rendelkezett, hogy
adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására az
általa meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, a részvényes tulajdonában álló
részvény alapján a részvénytársasággal kapcsolatos részvényesi jog nem
gyakorolható .
(7) A központi értéktár értékpapírszámla-vezetőnként összesített adatként átadja a
részvénykönyv vezetőnek a tulajdonosi megfeleltetés során nem azonosított
részvények darabszámát sorozatonkénti bontásban."

43. §
A Tpt. 150. S-ának helyébe a következő rendelkezés lép :
„150 . S A tulajdonosi megfeleltetés, illetve egyedi részvényesi részvénykönyvi
bejegyzés következtében a részvénykönyvben korábban szereplő összes bejegyzés
törlésre kerül. A részvénykönyvi adatok törlését olyan módon kell végrehajtani,
hogy azok visszakereshetősége biztosított legyen ."j

Indokolás
A részvénykönyv vezetésére vonatkozó szabályokat a jövőben a gazdasági társaságokról
szóló törvény fogja tartalmazni .
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