
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 :

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 60-67 . §-ának a következő 60-
67. §-okkal történő felváltását javasolja :

60 . §
,,A Tpt. a 205 . C-t követően a következő XXI/A. Fejezettel és205/A.S-sal egészül ki:

„XXI/A. FEJEZET
BEFEKTETÉSI AJÁNLÁS

205/A.~ E fejezet rendelkezéseit, csak a közvetlen befektetési ajánlások tekintetében kell
alkalmazni az elemzőnek nem minősülő személyre, illetve az elemző számára
munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében tevékenységet
végző természetes személyre.""

61.
,,A Tpt. az e törvényben megállapított205/A.§-t követően a következő205/B.§-sal
egészül ki :
,,205/B.§ (1) A befektetési ajánlásnak egyértelműen és feltűnő módon tartalmaznia kell :
a) a befektetési ajánlást készítő személy nevét, jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb
szervezet, egyéni vállalkozó székhelyét, illetőleg

b) a befektetési ajánlás tartalmának kialakításában közreműködő természetes személy
nevét, beosztását, és munkakörét .
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(2) Ha a befektetési ajánlást készítő személy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, akkor
az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a befektetés ajánlásnak tartalmaznia kell az
érintett személy felügyeletét ellátó, illetékes felügyeleti hatóság megnevezését is .,
(3) Ha az érintett személy-ide nem értve a befektetési vállalkozást és a hitelintézetet -
önszabályozó szervezet tagja és az önszabályozó szervezet által kibocsátott etikai, szakmai
szabályok hatálya alá tartozik, akkor az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a
befektetés ajánlásnak tartalmaznia kell az önszabályozó szervezet ilyen szabályaira történő
hivatkozást is .""

62.§
„A Tpt. az e törvényben megállapított205/B.~-t követően a következő205/C.~-sal
egészül ki :
,,205/C.5(1) Az érintett személy felelős azért hot& a befektetési ajánlás elkészítése illetve
terjesztése során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal járjon el.
(2) Az érintett személy a Felügyelet kérésére bizonyítani köteles, hogy a befektetési ajánlás
szakmailag megalapozott.
(3) A befektetési ajánlásnak tartalmazni kell :
a) a tény, az azon alapuló értelmezés, a becslés és a vélemény, illetve az egyéb nem
tényszerű információ egyértelmű megkülönböztetését,
b)a felhasznált információ megbízhatóságának minősítését,
c) a becslés, az előrejelzés, a valószínűsített árfolyam ilyenként történő megjelölését, illetve
az alkalmazott feltételezést .
(4) Az elemző, annak kapcsolt vállalkozása vagy ezek számára munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében tevékenységet végző természetes
személy által készített befektetési ajánlásnak az (1) bekezdésben meghatározottakon
túlmenően tartalmaznia kell :
a) a befektetési ajánlás készítésénél használt forrás megjelölését,
b)azt, hogy a befektetési ajánlás tartalmáról a kibocsátó tájékoztatására sor került-e, illetve,
hogy a kibocsátó észrevétele a befektetési ajánlás tartalmának meghatározása során
figyelembe vételre került-e ;
c) a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszköz kibocsátója értékeléséhez, illetve a pénzügyi
eszköz valószínűsített célárfolyamának megállapításához használt adatot, illetőleg a
módszertan összegzését;
d a befektetési ajánlás érvén essé enek időtartamát a kockázati tén ezőket és az azok
jellegére, mértékére vonatkozó figyelmeztetést ;
e) a befektetési ajánlás frissítésének tervezett gyakoriságát, illetve ha a befektetési
ajánlásban felhasznált, feldolgozott adat a korábbiakban alkalmazotthoz képest jelentős
mértékben megváltozott, ennek tényét;
j) egyértelműen és feltűnő módon a befektetési ajánlás első közlésének időpontját,
valamint a befektetési ajánlásban szereplő árfolyam napját és időpontját;
6 Ha a befektetési ajánlás eltér az ugyanarra a pénzügyi eszközre vagy kibocsátóra
vonatkozó, a megelőző tizenkettő hónapban az érintett személy által közölt befektetési



a*ánlástól a befektetési ajánlásban egyértelműen és feltűnő módon meg kell jelölni ezt a
változást és a legutóbb közölt befektetési ajánlás közlésének napját .""

a

63.
„A Tpt. az e törvényben megállapított 205/C ~-t követően a következő 205/D ~-sal
egészül ki :
,,205/D.~ (1) A befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell :
a az érintett szeméi minden a befektetési ajánlás tár 1& ila os me 'télése szem on *fiból
jelentős jogviszonyát és egyéb körülményt, ideértve a befektetési ajánlás tárgyát képező
pénzügyi eszközhöz kötődő pénzügyi érdekeltségét, illetve
b)ha az érintett személy a kibocsátóval jogvitában áll, a jogvita tárgyát, jellegét.
2 Ha az érintett szeméi nem természetes személy, akkor az (1) bekezdésben foglaltakat
kell alkalmazni

minden o an szeméi re aki a befektetési ajánlás tartalmának kialakításában tén le esen
részt vett, továbbá,
b)az érintett személy kapcsolt vállalkozásaira .
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell a befektetési
ajánlás tárgyilagos megítélése szempontjából jelentős olyan adatot, amelyhez bármely, a
befektetési ajánlás tartalmának kialakításában részt vevő személy hozzáférhet, továbbá
minden olyan adatot, amely ismert azon személy számára, aki a befektetési ajánlás
szövegéhez, annak közlése előtt hozzáférhetett .
4 Ha az érintett szeméi elemző vagy annak kapcsolt vállalkozása, a befektetési
ajánlásnak egyértelműen és feltűnő módon tartalmaznia kell :
a a kibocsátó valamint az érintett szeméi vaia annak ka csolt vállalkozása között
fennálló tulajdonosi kapcsolatot, ha annak mértéke meghaladja a jegyzett tőke 5%-át ;
b)az érintett személynek vagy kapcsolt vállalkozásának a kibocsátóhoz fűződő egyéb
pénzügyi érdekeltségét;
c az érintett szeméi nek vagy a kapcsolt vállalkozásának a befektetési ajánlásban szereplő
pénzügyi eszköz piacán meglévő részesedésének mértékét ;
d annak tén et ha az érintett szeméi vagy kapcsolt vállalkozása a befektetési ajánlás
közlését megelőző tizenkettő hónapban közreműködött a kibocsátó pénzügyi eszközei
nyilvános forgalomba hozatalában ;
e)azt, hogy

ea)azérintett személy vagy kapcsolt vállalkozása a befektetési ajánlás közlését megelőző
tizenkettő hónapban befektetési szolgáltatás nyújtására vagy igénybevételére vonatkozó
szerződéses jogviszonyban állt-e a kibocsátóval, vad került-e sor korábban kötött
szerződés alapján ellenérték megfizetésére ;
eb)az érintett személy vagy kapcsolt vállalkozása szerződéses jogviszonyban áll-e a
kibocsátóval befektetési ajánlás készítésére .

(5) Ha az érintett személy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a befektetési ajánlásban
be kell mutatni a befektetési ajánlás tekintetében az összeférhetetlenség megelőzését
biztosító szervezeti és ügyviteli szabályokat, ideértve az információhoz való hozzáférésre
vonatkozó korlátozást .



(6) Ha az érintett személy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet a befektetési ajánlásnak
tartalmaznia kell, hogy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személy díjazása
kötődik-e a befektetési vállalkozás vagy a hitelintézet, illetve kapcsolt vállalkozása saját
számlára kötött ügyletéhez. Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy a
kibocsátó által kibocsátott értékpapír nyilvános forgalomba hozatala előtt tulajdont
szerzett a kibocsátott értékpapírból, a befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell az értékpapír
megszerzésének időpontját, menn gét és a természetes személy által fizetett
ellenértéket .

(7) A befektetési vállalkozás és a hitelintézet a befektetési ajánlásban közli az elmúlt
negyedévben készített összes befektetési ajánlásában
a) a „vételre ajánlott", a ,,tartásra ajánlott", az „eladásra ajánlott" befektetési ajánlások
arányát, valamint

b) az a) pontban szereplő bontás szerint azon befektetési ajánlások arányát, amelyek olyan
kibocsátóra vonatkoznak, akinek az előző tizenkettő hónapban befektetési szolgáltatást
nyújtott.""

64.§
,,A Tpt. az e törvényben megállapított205/D .§-t követően a következő205/E.~-sal
egészül ki :
205 E . Más szeméi által készített befektetési *anlás ter esztése esetén e

és feltűnő módon fel kell tüntetni a befektetési ajánlás terjesztőjének nevét, jogi személy,
jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, illetve egyéni vállalkozás esetén székhelyét.""

65 .

értelműen

„A Tpt. az e törvényben megállapított205/E.~-t követően a következő205/F.~-sal
egészül ki:
„205/F.~ (1) A más személy által készített befektetési ajánlás tartalmilag megváltoztatott
terjesztése esetén, a befektetési ajánlásban e értelműen és részletesenme- kell 'elölni a
módosítást. A megváltoztatott rész tekintetében a205/B.§-t, a205/C.§-t, valamint a
205/D .§(1)-(3)bekezdését, illetve ha a terjesztő befektetési vállalkozás vagyhitelintézet-
akkor a205/D .§(4)-(7)bekezdését a terjesztőre is megfelelően alkalmazni kell .
(2) Annak a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetnek aki
tartalmilag megváltoztatott befektetési ajánlást terjeszt, - belső szabályzatában
me_határozot módon - biztosítania kell hot& a befektetési ajánlás készítőének
személyére vonatkozó, a205/D .~-ban meghatározott adat, információ bármely olyan
szemé számára feltétel nélkül hozzáférhető legyen, aki részére a befektetési ajánlás
terjesztésre került .

(3) A más személy által készített befektetési ajánlás kivonatos terjesztése esetén a
ter*esztőnek biztosítania kell hogy az ilyen módon terjesztett befektetési ajánlás világos és
egyértelmű legyen, ne legyen félrevezető, meg kell határozni a forrást és azt, hogy a a
205/B-205/D. ~ szerint közölt információhoz hol lehet hozzáférni""

66 . §
,,A Tpt. az e törvényben megállapított205/F.~-t követően a következő205/G.~-sal
egészül ki:



„205/G.~(1)A205/E-205/R~-banmeghatározottakontúlmenőenabefektetési
vállalkozás, a hitelintézet vagy az ezek számára munkaviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében tevékenységet végző természetes személy a más
személy által készített befektetési ajánlás terjesztésekor köteles egyértelműen és feltűnő
módon feltüntetni a befektetési vállalkozás, illetve a hitelintézet felügyeletét ellátó, illetékes
felügyeleti hatóság megnevezését .
2 Az 1 bekezdésben meghatározott esetben a befektetési ajánlás terjesztőjére
megfelelően alkalmazni kell a 205/D.§(4)-(7)bekezdését, ha befektetési ajánlás készítője
a205/D .~(4)-(7)bekezdésében meghatározottakat nem közli .""

67.§
„A Tpt. az e törvényben megállapított205/G.~-t követően a következő205/H.~-sal
egészül ki:
„205/H.~ (1) Ha az érintett személy a befektetési ajánlást nem nyomtatott formában
közli a 205 B . 1 bekezdés b ont ában 2 és 3 bekezdésében a 205 C . 4 és 5
bekezdésében, illetve a205/D.5(1) és (2) bekezdésében, (4) bekezdésének b)-e)
pontjában, és (5)-(7)bekezdésében foglalt adat, információ egy feltétel és korlátozás nélkül
hozzáférhető honlapon is közzétehető, ha a befektetési ajánlás egyértelműen és feltűnő
módon megjelöli ezt a tényt és a tartalmazza a honlap címét .
(2) A205/C.§ (4) bekezdéséneka)-d)pontjában, és a205/D.~(1),(2) és(5)-(7)
bekezdésében meghatározottak befektetési ajánlásban történő közlésétől kizárólag
terjedelmi okok miatt és akkor lehet eltekinteni, ha az alkalmazott módszertan vagy az
értékelés alapja nem változott, valamint ezek az (1) bekezdésben meghatározott honlapon
közzétételre kerülnek .

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak az érintett személynek a
befektetési ajánlás tárgyát képező pénzügyi eszközhöz fűződő pénzügyi érdekeltségére
vonatkozó adatra.""

Indokolás
A javaslat a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési ajánlások
tisztességes ismertetése és az összeférhetetlenség közzététele tekintetében történő
végrehajtására vonatkozó 2003. december 22-i 2003/125/EK irányelv előírásainak
történő megfelelést biztosítja .

Budapest, 2005 . november,,
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