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Bizottsági módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat 44 . §-ának következ ő (8) bekezdéssel történő kiegészítésétjavasolom :

„(8) A Tpt. 5. §-ának (1) bekezdése a következ ő 137. és 138. ponttal egészül ki :

[E törvény és a~ e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalma7ásábanJ

„136 . tőzsdére beveeteaír átvehetése: tőzsdére bevezetett értékpapír tőzsdei
forgalomban tartásának megszűntetése valamely tőzsdén, feltéve, hogy az értékpapírt má s
tőzsdén forgalmazzák, vagy az értékpapírt egyidejűleg más tőzsdére bevezetik,

137.tőzsdéről való kivehetés:tőzsdei termék tőzsdei forgalomban tartásának megszűntetése ,
feltéve, hogy a tőzsdei termékkel más tőzsdén nem kereskednek . .'

2. A törvényjavaslat új 60. s-al történő kiegészítését javasolom:

„60.§

A Tpt . 317 . §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[Atőzsde sabályRatában meg kell határozni:/

„d) a tőzsdei termék bevezetésének, átvezetésének és kivezetésének feltételeit és eljárás i
rendjét;”"

3. A törvényjavaslat 77 . §-ának következő módosítását javasolom :

„77. §

(1) A Tpt. 451 . §-ának (2) bekezdése a következő] ponttal egészül ki:



[Felhatalmatiást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg !

,j) a tőkemegfelelési és tőkeszükségleti követelményeknek konszolidált módon való
megfelelésre vonatkozó részletes szabályokat,"

(2) A Tpt. 451 . §-ának (2) bekezdése a következő z)ponttal egészül ki :

]Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg ]

„i) a tőzsdei termék átvezetésével és kivezetésével kapcsolatos előírásokat'

Indokolá s

A módosítás — a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően — fogalmilag megkülönbözteti a
tőzsdei termékek teljes és általános kivezetését és azt az esetet, amikor más t őzsdén
továbbra is forgalmazzák az adott terméket.

Budapest, 2008. december 4 .
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