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Dr, Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökdnek

HJCI-lyben

Tisztelt Elnök Asszony :

A Házszabály 103 . §-a (2) bekezdése alapján, előterjesztjük az átdolgozásra visszakért
T119080 . számú, a tőkepiacról szóló 2001 . évi C . törvény módosításáról szóló
ti rvényjavaslat odaigazolt változatát .

2Ut . évi

	

teli-vény

a töke riaerál szóló 2001, évi CXX. törvény módosítösst ól

.1. §

AA tőkepiacról szói4 2001 . évi í'XX. tőrvény (a továbbiakban : Tpt,) 14 . §-ónak (1) bekezdése
a kí5vetkező f) ponttal egészül ki :

[U) Az értékpapír forgalomba hazatata zártkörnek m",YM (a tavabbia~ zdrtköri7
forgalomba hozatal), hal
, aa részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag, az
átaIaleolö szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajűonosaúnak ajánljak fel :"

Iromány

Oru~lói Hivatala

Érkezett. 2006 FEBR 01

A. Tpt. 70. §-a a "vetkező (8) bekezdéssel eg szül ki :
,.(i3) A Felügyelet indokolt kérelemre az elfogadó nyilatkozat megtételére a vételi ajánlatban
meghatározott határldí5t egyszer, legfelje tizenöt nappal meghosszabbíthatja: A kérelmezd
legkésőbb az ereedetí határiéi lejártáig köteles kázzétenní a hat~ meghosszabbításának
tényérf l szölb tájékoztatást ."

§

A Tpt 76. §-a a következS (2)-(5) bekezdéssel egészül ki-

2. §
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„(2) Az ajánlattevit, ha a vételi ajánlat k6vetkeztéóen a szavazati jogok tí5bb mint kilencven
százaMdt megszerezte és az ellenértek teljesítésére vonatkozó kötelezcusdgdnek
maradéktalanul eleget tett, az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés ki5zc félelét követő
harminc napon belí4l vételi jog illeti mag a tulajdonába nem kedtilt részvények tekíntetdtzen . A
vdteli jog gyakorlása során az ellenérték nem lehet kevesebb, mint a vételi ajánlat sorár)
alkalmazott ellenérték vagy az egy részvényre jutó saját tőke kdzül a magasabb . Az egy
részvényre jutó saját tőkét a legutolsó kanyvvizsgáló á Ital hitelesített eves beszámoló alapfán
kell meghatározni.
(3) A vételi jogával élni kívánó befolyást szerző e szándékát két naptári napon . belül a
Felügyeletnek, bejelenti, ds ezzel egyidejdleg vételi szándekát közzéteszi . A bejelentésben és a
közleményben meg kell jelölni a részvények ellendrtdk6t, a részvények átadásának és az
ellenérték megfizetdsenek helyét, idejét és módját .
(4) Á, rdszvdnytársaság a határidőben át nem adott részvényeket érvénytelennel nyilvánftja .
Erre az eljárásra a C.A. 263. §-ónak (2) bekczddsében foglaltakat kell alkalmazni .
(5) Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az ajánlattevőnek a részvenytársasagban fennálló
befolyása meghaladja a szavazati jogok tobb mint kilencven szfizalékát, a fennnLaradó
részvények tulajdonosainak - az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés közzétételét
követő harminc napon belel megtett - kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni. A
veteli kotelezettség esetén az ellenérték legkisebb összegének meghatározására a (2)
bekezdésben foglaltakat megfelel8on alkalmazni kell"

4.§

A Tpt. a 77. §-t kivetően a következű 78. §-sal egészül ki :
„78. § Ha a vételi ajánlat eredményeként nem kerül sor a vételi ajánlat tárgyát képező
valamennyi részvény átruhfS.ztí ára, de az ajánlattévf a 68 . § (1) bekezdéséh" meghatározott
mdrtéU befolyást szerzett, az ajáffiartevónek a további befolyásszerzése sorara nem kell djabb
vételi ajánlatot tennie. Ha a vételi ajánlat eresdményeként megszerzett befolyás mért&-- nem
éri el a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket, ágy az ajánlattevőnek a további - a
68. § (1) bele- zdésében meghatározott mértecet meghaladó - befolyásszerzéshez előzetesen
újabb vételi ajánlatot kell tennie. "

5.§

A ttikepiacml szóló 2001 . elvi CXX. törvény módosításáról szóló 2(705. évi C.7 XXVY.
törvény 180. §-a (2) bekezdésének második mondataa helye7ae a következő rendelkezés lép :
„A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 2006 . május Z0-a előtt jóváhagyásra
benyújtott nyilvános veteli ajánlatok esetén a nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásra történő
benyújtásakor hatályos elóirasokat kell alkalmazni."

6.§

(1) E törvény a kihirdetését :követő harmadik napon lép hatályba,
(2) A Tpt. - e fórvény 5 . . §-óval meg llapítátt - 14. § (1) bekezdésének.}) pontjában: foglalt
rendelkezést kell alkalmazni, ha a szövetkezet átalakulását c1i késznő közgyűlés megtartásira
vagy a Tpt. 17 . § (1) bekezdőse szerinti bejelentésre 2005 . június 30-át k2 vetSen került sor .
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(3) A Tpt_-nek - e torvény 2-4 . §-aival megállapított - 70. §-a (S) bekezdésének, 76 .' §-a (2)-
(5) bekezdéseinek és 78 . §-ának rendelkezéseit a Pénzügyi Szervezetek Állami
Feltigyeletiffiez e tőrvény hatályba lépését követően benyújtott nyilvános vételi aja'nlátra ke11
alkalmazni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez e tőrvény haráiyba. :' lépését
megelőzően j~bagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlatok esetén a nyilvánps vételi
ajánlat jövőlágyasra torténc l nyájfarakor hatályos előírásokat kell alkalmazni .
(4) A gazdasági társaságokröl szőlő 2006- évi IV. törvény 354. §-ának (1) és (2) bekezdése
nem lép hatályba.
(5) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti-

a) a hitelintézetekrő1 és a pénzügyi vállalkozásokrtll szcily 1996 . évi CXIL törvény 235 . §-a
(2) bekezdésének h) pontja,
b) a hitelintézetekről és a pénzügyi váilalkozásokröl szőlő 1996 . évi CMI. tőrvény
módosítá5á <51 szőlő 2005. évi CLXX7 VIM törvény 37 . § (1) bekezdés a) pontjából a ,,,235 .
§-a (1) bekezdésének h) pontja" szí vegrész .
(6) E törvény 2-3: §-ai, 6. §-ának (3) bekezdése és a Tpt. 70. §-ának (8) bekezdése, 76. §-ának-
(2)-<5) bekezdései 2006, május 20-án hatályukat vesztik .

A szdvetkezetekről szóló törvények lehetővé teszik, hogy a sziwetkrzetek gazdasági
társasággá, ezen belül részvénytársasággá alakuljanak át . A szövetkezetekről szóló 2006. évi
X. torvény 87. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy e törvény alapján a szövetkezet
átalakulásával l.étrejtitt részvénytársaság csak zártkörűen alapítható, .A tc kepiacról szóló 2001 .
évi CXX. törvény (a továbbiakban. Tpt.) 14. §-a meghatározza, hogy az értékpír forgalomba
hozatala mely esetekben minősül zártkc tűnk. A gazdasági társaságokrö) szóló 1.997_ évi
CXLIV. torvény 177. §-ának (2) bekezdése alapján zánkbrűen rnűk"k az a
részvénytársaság, amelynek részvényei nyüvanos forgalomba hozatalára~ nem kerül sor .
Tekintettell arra, hogy a szövetkezetek taglétszámaa és külső -üzletrész tulajdonosok száma
együttcsen az áfész-eknél, de más sztwetkezeteknél lényegesen meghaladja a Tpt . 14. §-a (1)
bekezdésének b) pontjában meghatározott száz főt, ezért a javaslat külön pontban
meghatározza, hogy az is zártkc rü forgalombaa hozatalnak' minősül, ha a szövetkezet
részvénytársasággá történő átalakulása sorón a részvényeket kizárólag az átalakuló
szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel .
A módosítási javaslat elfogadása .megteremti az Qsszhangot a szövetkezeti törvények és a
gazdasági társaságokról szőlő törvény, valamint a Tpt . között. A szőve czctek
részvénytársasággá tbrténó átalakulásának aktualitását adja az is, hogy ez segít megoldani a
régöta húzcSrIG üzletrészek probl máját . A szövetkezetek átalakulásakor d tulajdonosok nieg
kívánják Srízni a zárt jellegüket és ezért a zártkörű részvénytársaság alapítását - a
szövetkezeti törvényekkel összhangban - kívánják alkalmazni_ Ezzel biztosítani : lehet, hogy a
szövetkezetek tágjai, küN6 üzletrész tulajdonosai megőrizzék működésük zéxt jellegét,
elkerülj<Sk azt, hogy szárvackul ellenére kitis~ . befektetők kerüljenek be- esetenként a.korábbi
tulajdonosok helyett - részvényesként az átalakult részvénytársaságba_

IN MOLÁS

3

'06 02/0 3 11 :27

	

TX/RX NO. 1492

	

P03

U 003



06 02/03 PÉ . 11 :27 FAX 36 1 441 6974

	

OGY KTK

	

IROKÁNY-NYILV

	

Q 004

A tőkepiacról. szóló 2041. évi +C-X.X. torvény módasítás"l szóló 2005 . évi C'1_.=VL
törvényben ke ult Sor a nyilvános vételi ajánla"l szálé 2004125/EK irányelv hazai jogba
t irtéu6 átültetéséré . A jogszabály egyes rEszeinck a 2006, január 1-tel elte"rá, későbbi hatályba
léptetésével kapcsolatban benyújtott módosító indítvány elfogadása kt vetkeztében koherencia
zavar keletkezett, mivel a hatályát vesztő jogszabályok esetén a későbbi hatályba léptetéssel
összefüggő módosításra nem került sor.

Budapest, 2006. február 3.

zabó Lajos
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