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Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint a Gazdasági bizottsága megvitatta a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló, T/17878. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/17878/49-61. számú módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény  
 
 

I. 
 
 

1. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 22. §-ában a Tpt. 72. § (1) 
bekezdésének a következő szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 

 

/(1) A Tpt. a 72. §-t megelőzően a következő címmel egészül ki: 

„Az ajánlati ár” 

(2) A Tpt. 72. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„72. § (1) A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább: 
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a) szabályozott piacra bevezetett részvény esetén  

aa) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap 
forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra, 

ab) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték fejében kötött 
átruházási szerződés legmagasabb ára,  

ac) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan 
nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra [és], 

ad) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a 
szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege, 

 
ae) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 

megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási 
jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege, és 

 
af) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 

megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog 
összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték

közül a legmagasabb összeg; 

 

b) szabályozott piacra be nem vezetett részvény esetén  

ba) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap 
forgalommal súlyozott átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra, 

bb) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték fejében kötött 
átruházási szerződés legmagasabb ára, [és] 

bc) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a 
szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,  

 
bd) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 

megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási 
jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege, és 

 
be) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 

megelőző száznyolcvan napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog 
összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték

 
közül a legmagasabb összeg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/17878/60. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
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2. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 22. § (2) bekezdésében a Tpt. 72. § (1) 

bekezdés ab) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/22. § (2) A Tpt. 72. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 

„72. § (1) A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább: 

a) szabályozott piacra bevezetett részvény esetén  

aa) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap 
forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra, 

ab) az ajánlattevő, az együttműködő személyek, valamint a kapcsolt személyek által a 
vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan napon belül a céltársaság részvényeire 
ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára, illetve – átruházási szerződés 
hiányában – a részvényesi megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért 
kapott érték, 

ac) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző háromszázhatvan 
nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra és 

ad) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személy által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a 
szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege 

közül a legmagasabb összeg; 

b) szabályozott piacra be nem vezetett részvény esetén  

ba) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap 
forgalommal súlyozott átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra, 

bb) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték fejében kötött 
átruházási szerződés legmagasabb ára, és 

bc) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személy által a vételi ajánlat benyújtását 
megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a 
szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege  

közül a legmagasabb összeg. 

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában foglalt esetben, az ott megjelölt 
időszakban kevesebb, mint harminchat ügyletre került sor, akkor az így számított érték helyett 
az egy részvényre jutó saját tőke értékét kell figyelembe venni. Saját tőkeként a legutolsó, 
könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban szereplő értéket kell figyelembe venni azzal, 
hogy ha a kibocsátó a számviteli jogszabályok értelmében konszolidált beszámoló készítésére 
kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő. 

(3) Ha a céltársaság részvényeit több szabályozott piacra is bevezették, akkor az egyes 
szabályozott piacokon külön-külön számított átlagárak közül a legmagasabbat kell figyelembe 
venni azzal, hogy a forintértékre történő átszámítás során az MNB hivatalos devizaárfolyamot 
kell alkalmazni. 

(4) Az ármeghatározás során vizsgálni kell, és indokolt esetben figyelmen kívül kell 
hagyni azt az ügyletet, amely nem jogszerű körülmények között jött létre.” 
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Indokolás: Lásd a T/17878/61/1. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

3. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 24. § (2) bekezdésében a Tpt. 73. §-ának  
a következő  szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 

 

/24. § (2) A Tpt. 73. §-át követően a következő 73/A. §-sal egészül ki:/ 

 

„73/A. § (1) A céltársaság igazgatósága, igazgatótanácsa, illetve felügyelő bizottsága (a 
továbbiakban: igazgatóság) a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy – ha a 
kézhezvételt megelőzően az igazgatóság már tudomást szerzett – a vételi ajánlattétel 
szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló 
időszakon belül – a (2) vagy (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem hozhat olyan döntést, 
amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására (így nem határozhat az 
alaptőke felemeléséről vagy a társaság saját részvényeinek megszerzéséről, stb.). 

(2) [A céltársaság igazgatósága megszerzi a közgyűlés felhatalmazását 

a) minden egyes olyan döntést megelőzően (ide nem értve esetleges ellenajánlat 
keresését), amely alkalmas az ajánlattételi eljárás megzavarására, illetve az ajánlattevőt 
megakadályozza a szándékai szerinti mértékű befolyás megszerzésében; 

b) minden olyan döntés végrehajtásához, amely a vételi ajánlatról történő 
tudomásszerzés időpontját megelőzően született, s amely nem része a társaság rendes 
üzletvitelének és alkalmas az ajánlattételi eljárás megzavarására] Az (1) bekezdésben 
foglalt tilalom nem zárja ki azt, hogy a céltársaság igazgatósága 

a) a 75. § szerinti ellenajánlat megtételének ösztönzése érdekében eljárjon, illetőleg 
b) a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően elfogadott határozat 

végrehajtása érdekében hozzon döntést, 
feltéve, hogy az a céltársaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozik. 
(3) Nem minősül az (1) bekezdésben foglaltak megsértésének, ha a céltársaság 

igazgatósága 
a) a céltársaság alapszabályában meghatározott jogosítványait az alapszabályban 

szabályozott módon gyakorolja, illetőleg 

b) a vételi ajánlat megtételét, illetőleg az arra vonatkozó tudomásszerzést követően a 
gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai szerint összehívott közgyűlésen elfogadott 
határozat alapján, a határozatban nevesített esetekben és módon jár el.

[(3)] (4) A céltársaság igazgatósága köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a 
működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének 
helyén a részvényesek számára – az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő 
napját megelőzően – közzétenni. Az igazgatóság véleményének kötelező tartalmi elemeit a 9. 
számú melléklet tartalmazza. Ha a Felügyelet a vételi ajánlatot módosított tartalommal hagyta 
jóvá, az igazgatóság szükség esetén a módosításokra tekintettel újabb véleményt tehet közzé. 

[(4)] (5) A céltársaság igazgatósága – kivéve a 68. § [(1)] (2) bekezdésének c) és d) 
pontja szerinti befolyásszerzés esetét – köteles a társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével 
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független pénzügyi tanácsadót megbízni. A szakértői értékelést az igazgatóság a véleménnyel 
azonos módon teszi közzé. Az igazgatóság a szakértői vélemény közzétételéről hirdetmény 
útján értesíti a részvényeseket. 

[(5)] (6) A céltársaság igazgatóságának véleményéhez csatolni kell a munkavállalók 
véleményét is, ha az az igazgatóság véleményének közzétételekor az igazgatóság 
rendelkezésére áll. 

(7) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az 
esetben, ha a céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot 

a) olyan társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára 
nézve nem alkalmaz, vagy 

b) az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló 
társaság tette.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/61/2. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. A Költségvetési bizottság – a Tpt. 140. § (1) bekezdését érintően – a 
törvényjavaslatot új 40. §-sal javasolja kiegészíteni: 

 
„40. § A Tpt. 140. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési szolgáltató, a 

335/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyek tulajdonában álló értékpapírról 
értékpapírszámlát a központi értéktár vezet (a továbbiakban együtt: számlavezető).” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/54. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

5. Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József és Herényi Károly képviselő - 
kapcsolódva Szabó Lajos képviselő T/17878/17. számú módosító javaslatához (a T/7878/48. sz. 
ajánlás 31. pontja) - a Tpt. 153. § (5) bekezdését érintően - a törvényjavaslat 44. §-ának új (2) 
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 

„(1) A Tpt. 153. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„(3) A részvényesi meghatalmazott a részvényes (másodlagos értékpapír esetén annak 

tulajdonosa), a részvénytársaság, vagy a Felügyelet felhívására köteles megjelölni az általa 
képviselt részvénytulajdonosokat és a részvénytársaság, vagy a Felügyelet felhívására köteles 
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igazolni a megbízás fennállását. Ha a meghatalmazott ennek nem tesz eleget, a 
részvénytársasággal kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolható. 

 
 
(2) A Tpt. 153. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5) Amennyiben a tagsági jogok gyakorlására másodlagos értékpapír külföldön történő 

kibocsátása alapján kerül sor, a másodlagos értékpapír devizakülföldi letétkezelője 
(„depository”) részvényesi meghatalmazottként eljárhat, ha a másodlagos értékpapír 
kibocsátására irányadó jognak, valamint a részvény kibocsátója és a másodlagos értékpapír 
letétkezelője közötti megállapodásnak megfelelő, a részvényesi jogok gyakorlására irányuló 
meghatalmazással rendelkezik.
 

Indokolás: Lásd a T/17878/50. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6. Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József és Herényi Károly képviselő - 
kapcsolódva dr. Dancsó József képviselő T/17878/3. számú módosító javaslatához (a 
T/7878/48. sz. ajánlás 34. pontja) - a törvényjavaslat 81. §-ában a Tpt. 283. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/81. § A Tpt. 283. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel 
egyidejűleg a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:/ 

 
„(4) Építés alatt állónak minősül az a telekingatlan, illetőleg felépítmény, amelyen az 

ingatlanalap kizárólag saját kockázatára, saját nevére szóló építési engedély alapján az építési 
naplót megnyitották és az ingatlanalap kivitelezési munkát folytat, illetve végeztet, és amelyre 
használatbavételi engedélyt még nem adtak ki. Az alap – az (5) bekezdésben írt kivétellel – 
kizárólag olyan ingatlanon folytathat, illetve végeztethet kivitelezési tevékenységet, amelyre a 
használatba vételt követően teljesül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/49. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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7. Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József és Herényi Károly képviselő - 

kapcsolódva dr. Dancsó József képviselő T/17878/5. számú módosító javaslatához (a 
T/7878/48. sz. ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat 103. §-ában a Tpt. 296/Q. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/103. § A Tpt. az e törvényben megállapított 296/P. §-t követően a következő címmel és a 
296/Q. §-sal egészül ki:/ 

„A befektetési, kölcsönnyújtási szabályok 
296/Q. § (1) A kockázati tőkealap vagyona terhére [a] egy vállalkozásban, illetve [és] a 

vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásban együttesen szerzett részesedése a befektetéskor 
nem haladhatja meg a kockázati tőkealap befizetett jegyzett tőkéjének húsz százalékát.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/51. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

8. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 117. §-ában a Tpt. 340/C. (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/117. § A Tpt. a 340/B. §-át követően a következő 340/C. §-sal egészül ki:/ 

„(2) Ha a központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonásával 
egyidejűleg e tevékenység e törvényben foglaltak szerinti ellátása nem biztosítható, a 
Felügyelet a[z] 336. §-ban meghatározott tevékenységekre vonatkozó engedélyt – kérelemre – 
elszámolóház részére is kiadhatja. Az elszámolóház az engedély iránti kérelméhez a 340/B. §-
ban meghatározottakon kívül mellékeli arra vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát, hogy 
a központi értéktári tevékenységet egy éven belül külön részvénytársaságként, az e törvényben 
foglaltaknak megfelelően szervezi meg.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/56. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

9. Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József és Herényi Károly képviselő – 
kapcsolódva Herényi Károly  képviselő T/17878/19. számú módosító javaslatához (a 
T/7878/48. sz. ajánlás 43. pontja) - a törvényjavaslat 119. §-ában a Tpt. 341. §-ának (2) 
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bekezdéssel történő kiegészítését és ezzel összefüggésben a § felvezető szövegének a 
módosítását javasolja: 
 

/119. § A Tpt. 341. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: / 
 

„341. § (1) A központi értéktárban – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 
tulajdoni részesedést szerezhet:  

a) az MNB; 

b) központi értéktári tevékenységet végző szervezet; 

c) tőzsdei tevékenységet végző szervezet; 

d) hitelintézet; 

e) befektetési vállalkozás; 

f) elszámolóházi tevékenységet végző szervezet; és 

g) Hpt. szerinti pénzügyi holding társaság. 

 
(2) A központi értéktárban az MNB-nek legalább 50 % + 1 szavazat mértékű közvetlen 

tulajdoni részesedéssel és befolyással kell rendelkeznie.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/52. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

10. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 125. §-ában a Tpt. 346. § (2) és (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 

 

/125. § A Tpt. 346. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

„346. § (2) Az ügyletek teljesítéséhez az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet 
szabályzata által meghatározott módon és mértékben biztosítékként megkövetelt és az ügyfelek 
elszámolóház, illetve központi értéktár által vezetett számláin elkülönítetten nyilvántartott 
pénzügyi eszköz az ügylet teljesítéséhez óvadékul szolgál.  

 
(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet ügyfelének nemteljesítése esetén 

valamennyi, az ügyfél az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, illetve központi 
értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszköze az ügylet teljesítéséhez óvadékul 
szolgál. A garanciaalap képzésére és felhasználására is az óvadékra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.” 
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Indokolás: Lásd a T/17878/57. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

11. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 129. §-ában a Tpt. 350/B. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja:  

 

/129. § A Tpt. a 350/A. §-t követően a következő címmel és 350/B. §-sal egészül ki:/ 

/A központi értéktári tevékenységhez szükséges szabályzatok/ 
 
„(7) A központi értéktár a Felügyelet (5) bekezdés szerinti jóváhagyását követően 

kezdeményezi a (2) bekezdésben foglalt szabályzatok 34. § (4) bekezdése szerinti közzétételét. 
[A szabályzatok hatályba lépésének napja a közzététel napja.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/58. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

12. A Költségvetési bizottság – a Tpt. 382. § át, illetőleg 384. §-át érintően – a 
törvényjavaslatot új 155-156. §-sal javasolja kiegészíteni: 

 
„155. §  
 
A Tpt. 382 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„382. § (1) A portfoliókezelési tevékenységet végző, a befektetési alap, valamint a 

kockázati tőkealap felügyeleti díjat fizet az egyéb ráfordítások terhére. 
 
(2) A portfoliókezelési tevékenység esetén a felügyeleti díj mértéke a kezelt vagyon 

negyedéves átlagos összegének 0,075 ezreléke. 
 
(3) Befektetési alap és a kockázati tőkealap esetében a felügyeleti díj számításának 

alapja az alap nettó eszközértékének negyedéves számtani átlaga. 
 
(4) Azon alapok esetében, amelyek két vagy több sorozat befektetési jegyet bocsátottak 

ki, és ezek valamelyike a sorozatra jutó tőkenövekményt teljes egészében újra befekteti, a 
díjalap számítása során a nem újrabefektető sorozatra megállapított egy befektetési jegyre jutó 
nettó eszközértéket kell az alapra kibocsátott összes befektetési jegy darabszámával szorozni. 
Az így kiszámolt nettó eszközérték negyedéves átlaga képezi a díjalapot. 

 
(5) A felügyeleti díj mértéke befektetési alapok, kockázati tőkealapok esetében a (3)-(4) 

bekezdés szerint kiszámított díjalap 0,075 ezreléke.  
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(6) Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező portfoliókezelési, 

tevékenységet végző befektetési szolgáltató a fióktelepe után a (2) bekezdésben meghatározott 
felügyeleti díj mértékének ötven százalékát köteles megfizetni. 

 
 
156. § 
 
A Tpt 384. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„384. § (1) Az elszámolóház és a központi értéktár felügyeleti díjat fizet az egyéb 

ráfordítások terhére. 
 
(2) Az elszámolóház és a központi értéktár által fizetendő díj mértéke az éves mérleg 

főösszegének 0,25 ezreléke. 
 
(3) A központi értéktár az (1)-(2) bekezdésben, a 380.§ (2) bekezdésében meghatározott 

felügyeleti díjat fizeti az értékpapír letétkezelési, értékpapír számlavezetési, illetve befektetési 
alap-kezelési tevékenységet nem folytató ügyfeleivel szemben az értékpapír árfolyamértékében 
fennálló kötelezettségei után. 

 
(4) Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező elszámolóház és a 

központi értéktár a fióktelepe után a (2)-(3)bekezdésben meghatározott felügyeleti díj 
mértékének ötven százalékát köteles megfizetni .
 

Indokolás: Lásd a T/17878/55. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
 

13. Szabó Lajos, Gusztos Péter, dr. Dancsó József és Herényi Károly képviselő - 
kapcsolódva dr. Dancsó József képviselő  T/17878/5. számú módosító javaslatához (a 
T/7878/48. sz. ajánlás 37. pontja) - a törvényjavaslat 177. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 

/Átmeneti rendelkezés/ 
 
„(2) Az e törvény hatályba lépésekor központi értéktári tevékenység és elszámolóházi 

tevékenység végzésére jogosító engedéllyel egyaránt rendelkező szervezetnek az e [törvényben 
foglaltaknak] törvénnyel módosított Tpt. Tizedik részében foglaltaknak legkésőbb [2007.] 
2008. január 1-ig [tesz eleget] kell megfelelnie.” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/53. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Költségvetési biz. támogatja
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- a Gazdasági biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

14. A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 177. §-át új (7) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni 

 
 /Átmeneti rendelkezés/ 
 
„177. § (7) A Tpt.-nek az e törvény 24. §-ával megállapított 73/A. §-a 2010. január 1. 

napjától alkalmazható azzal, hogy a céltársaság az alapszabályában ezen időpontot megelőzően 
is előírhatja a 73/A §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételét.”
 

Indokolás: Lásd a T/17878/61/3. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

15. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 178. § d) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 

 

/Hatályukat vesztő rendelkezések/ 

/178. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
„d) a Tpt. 70. §-ának (8) bekezdése, 76. §-ának (2)-(5) bekezdései, 78. §-a, 81. §-a (2) 

bekezdésének i) pontja, 204. §-ának (4) bekezdése, 337. §-a, 350. §-a (1) bekezdésének utolsó 
mondata és (2) bekezdése, 354. §-ának (3) bekezdése, 384. § (4) bekezdése, 443. §-a, 450. §-a 
(2) bekezdésének j) pontja, 451. §-a (1) bekezdésének n) pontja;” 
 

Indokolás: Lásd a T/17878/59. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
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II. 
 
 

A Gazdaság bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője  utólagos állásfoglalásai a 
T/17878/48. sz. ajánlás pontjainak sorrendjében: 

 
 

Ajánláspont: Bizottság állásfoglalása: Előterjesztő állásfoglalása: 
1. támogatja egyetért 
2. támogatja egyetért 
3. támogatja egyetért 
4. támogatja egyetért 
5. támogatja egyetért 
7. támogatja egyetért 
10. támogatja egyetért 
11. támogatja egyetért 
12. támogatja egyetért 
13. támogatja egyetért 
15. támogatja egyetért 
17. támogatja egyetért 
19. támogatja egyetért 
21. támogatja egyetért 
26. támogatja egyetért 
27. támogatja egyetért 
28. támogatja egyetért 
29. támogatja egyetért 
30. támogatja egyetért 
33. támogatja egyetért 
36. támogatja egyetért 
38. támogatja egyetért 
39. támogatja egyetért 
40. támogatja egyetért 
44. támogatja egyetért 
45. támogatja egyetért 
47. támogatja egyetért 
48. támogatja egyetért 
49. támogatja egyetért 
50. támogatja egyetért 
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Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési és pénzügyi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági  

bizottság elnöke 
 
 


