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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . 5-ának (1) bekezdése alapján a pénzügyi szolgáltatásokat érint ő
egyes törvények módosításáról szóló T/6574. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 49 . 5-ának következő módosítását javasolom :

„49. § A Tpt . 61 . -a helyébe a következő rendelkezés lép :

„61 . § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényese vagy a szavazati jog
birtokosa (e § alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésőbb 2
naptári napon belül tájékoztatja a kibocsátót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül é s
közvetve birtokolt,szavazati jogot biztosító részvényének[,] és szavazati jogának arány a
eléri, meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá csökken . Első
napnak [azon nap másnapja] azt a napot követő nap számít, amelyen a részvényes tudta
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett voln a
[szavazati jogot biztosító részvényének, szavazati jogának aránya eléri, meghaladja
a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá csökken .]

a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzéséről, eladásáról és a szavazati jo g
gyakorlásának lehetőségéről, megszűnéséről, függetlenül attól, hogy ez mely napo n
következik be, vagy

b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a
részvényeknek a mennyisége, amelyekhez a kibocsátó létesít ő okiratának rendelkezés e
alapján szavazati jog kapcsolódik .

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a
kibocsátónak kell teljesítenie .

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következ ők: öt, tíz, tizenöt, húsz ,
huszonöt, harminc, harmincöt,	 negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan,



nyolcvanöt, kilencven,	 kilencvenegy, kilencvenkettő , kilencvenhárom, kilencvennégy,
kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc és kilencvenkilenc százalék[, ezt
követően minden további egy százalékos változás] .

(4) A szavazati jog kiszámítása – a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó
elő írásoktól	 függetlenül – mindazon részvények alapján történik, amelyhez [a
kibocsátáskor vagy] a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése [szerint] alapján
szavazati jog[ot biztosít] kapcsolódik. Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a
részvényes részesedésén kívül az (5) és (6) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelemb e
kell venni .

(5) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes szavazati jogaként kell
figyelembe venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelye t

a) a részvényes és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amel y
lehetővé teszi a megállapodásban részes felek számára a szavazati jog [– kibocsátóra
vonatkozó tartós, közös politika megvalósítására irányuló –] összehangolt
gyakorlását ,

b) a részvényes harmadik személlyel kötött, a szavazati jog [ellenszolgáltatás fejébe n
történő ,] ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat ,

c)a részvényes a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódó szavazati jogo t
megállapodás alapján gyakorolhat ,

d) a részvényes részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,

e) a részvényes ellenőrzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak[nak
megfelelően] alapján gyakorolhat ,

a részvényes letétkezelőként – a letevő konkrét utasítása hiányában – saját döntés e
alapján gyakorolhat,

harmadik személy - a részvényessel kötött megállapodás alapján – saját nevében, a
részvényes javára gyakorolhat, vagy

h) a részvényes meghatalmazottként – a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában – sajá t
döntése alapján gyakorolhat .

(6) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor figyelembe kell venni a részvénye s
[és a] ellenőrzött vállalkozásaként [leányvállalataként] működő

a) alapkezelő társaság szavazati jogát, ha az alapkezelő társaság az általa kezelt értékpapír-
állományhoz kapcsolódó szavazati jogot,

b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás ,
hitelintézet az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogo t

a részvényes, [vagy] a részvényes másik [által] ellenőrzött vállalkozásának közvetlen,
[vagy] közvetett vagy bármely más módon adottutasítása alapján gyakorolhatja .

[(7) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor nem kell figyelembe venni a
részvényes és az ellenőrzött vállalkozásának szavazati jogát, ha a részvényes és a z
ellenőrzött vállalkozás a

a) a részesedés megszerzésekor írásban nyilatkozik arról, hogy a szavazati jogot
nem gyakorolja vagy harmadik személy a részvényestől és ellenőrzött



vállalkozásától függetlenül gyakorolhatja, és a részesedést annak megszerzését ől
számított egy éven belül elidegeníti ,

b) a szavazati jogot harmadik személy papíralapú vagy elektronikus eszköz útjá n
adott konkrét utasítása szerint gyakorolhatja, vag y

c) a kibocsátó döntéshozó, ügyvezető , felügyelő szervei vagy testületi tagjainak
kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt .]

(Z[8]) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor nem kell figyelembe venni a
részvényes [és annak leányvállalataként]	 ellenőrzött vállalkozásaként működő
alapkezelő társság, befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha az alapkezelő
társaság, abefektetési vállalkozás, a hitelintézet rendelkezik portfóliókezelési tevékenysé g
végzésére jogosító engedéllyel, é s

a) papíralapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján, [vagy ]

b) a részvényestő l függetlenül

gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot.

A részvényes megküldi a kibocsátó székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatóságának

a) az ellenőrzött vállalkozásaként működő alapkezelő társság, befektetési vállalkozás,
hitelintézet	 és	 a felügyeletüket	 ellátó,	 hatáskörrel rendelkez ő felügyeleti	 hatóság
megnevezését, és

b)arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy

ba)azellenőrzött vállalkozásaként működő alapkezelő társaság, befektetési vállalkozás ,
hitelintézet a részvényest ől függetlenül gyakorolhatja	 az	 által kezelt portfólióho z
kapcsolódó szavazati jogokat, é s

bb)azellenőrzött vállalkozásaként működő alapkezelő társságot, befektetési vállalkozást ,
hitelintézetet megillető szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy
bármely más módon nem avatkozik be .

A részvényesnek és az ellenőrzött vállalkozásának írásbeli eljárásrendet kell elfogadnia é s
betartania a szavazati jog gyakorlásával kapcsolatos egymás közötti információáramlá s
megakadályozása érdekében .

(8[9]) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli azt a személyt is, aki
közvetlenül vagy közvetve olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszköznek — ideértve a
határidős, opciós szerződéseket is — van a birtokában, amely — a birtokos egyedüli sajá t
kezdeményezésére vagy megállapodás alapján — a kibocsátó által nyilvános forgalomb a
hozott részvények szavazati jogának megszerzését teszi lehet ővé.

([910]) A részvényes mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a
tájékoztatási kötelezettséget az anyavállalata, vagy ha az anyavállalata is ellen őrzött
vállalkozás, akkor annak anyavállalata teljesíti .

(10) A hitelintézet és a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartot t
részesedés esetén mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, h a

a) biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,



b) a kibocsátó döntéshozó, ügyvezet ő , felügyelő szervei vagy testületi 	 tagjainak
kinevezésére, felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, é s

c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok ne m
haladják meg az 5 %-ot .

(12)Az árjegyző mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, h a

a) biztosítja#hogy a részesdéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa ,

b) az árjegyzői tevékenység megkezdését és megszűntetését megelőzően értesítia
kibocsátó székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkez ő felügyeleti hatóságát ,

Azárjegyző elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyz ői tevekénységhez szüksége s
részvényekr ő l és pénzügyi eszközökrő l.

Ha az árjegyz ő a kibocsátóval, tőzsdével árjegyzői megállapodást kötött, akkora
megállapodást a kibocsátó székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkez ő felügyeleti
hatóságának kérésére be kell mutatnia.

(13[1]) Az e 5-ban meghatározott tájékoztatást elmulasztó személy a tájékoztatási
kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja .'

Indokolá s

A módosítás pontosítja a nyilvánosan működő részvénytársaságban szavazati jogga l
rendelkező személyekre vonatkozó el őírásokat a 2004/109/EK irányelvvel összhangban.
A javaslat kiegészíti az árjegyzőre, az ellenőrzött vállalkozásként működő alapkezelő
társaságra, a hitelintézetre és a befektetés vállalkozásra vonatkozó szabályokat .

Budapest, 2008 . december 4 .
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