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Módosító iavasla t

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat

40. § (1) bekezdése alapján az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást,

valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló T/1996 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgy ű lés
Gazdasági bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat 19 . §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

19. §

A Tpt .
a) 201 . § (2) bekezdés b) pontjában az „az a jogi személy, illetve jogi személyiségge l

nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek” szövegrész helyébe az „az a

[gazdasági társaság] jogi személy, illetve ennek” ,
b) 201 . § (2) bekezdés c) pontjában az „az a jogi személy, illetve jogi személyiségge l

nem rendelkező gazdasági társaság,” szövegrész helyébe az „az a [gazdasági társaság]
jogi személy,” ,
c) 201 . § (2) bekezdés].) pontjában az „az a jogi személy vagy jogi személyiséggel ne m

rendelkező gazdasági társaság, és ezek” szövegrész helyébe az „az a [gazdasági

társaság] jogi személy, és ennek”,
d) 340/D. § (6) bekezdésében a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság "

szövegrész helyébe a „részvénytársaság” ,
e) 355 . § (1) bekezdés a) pontjában a ,jogi személy vagy jogi személyiséggel ne m

rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a „gazdasági társaság” ,
fi 394. § (3) bekezdésében az „A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
más gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „A gazdasági társaság ”
szöveg lép .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
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Indokolás

A módosító javaslat indokolatlanul és jelentő sen szűkíti a tőkepiaci törvény szerinti
bennfentes személyek körét . A Tpt. hatályos 201 . § (2) bekezdése az alábbiakat rögzíti :

„ (2) Bennfentes személy

a) a kibocsátó vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja;

b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
illetve ezek ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, amelyben a
kibocsátó huszonöt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illet őleg közvetett
részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik ;

c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
illetve ennek ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, amely a
kibocsátóban tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett
részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;

d) a forgalomba hozatal, illetve a VII. Fejezet szerinti nyilvános vételi ajánlat
szervezésében közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintéz ője, vezető
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a kibocsátóna k
a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közrem űködő más alkalmazottja, aki
munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott, a forgalomba hozatal t
követő egy évig;

e) a kibocsátó alaptőkéje (törzstőkéje) tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó
közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személy;

J) a kibocsátó számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottsági tagja és érdemi ügyintézője;

g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréb ől kifolyólag, munkavégzés e
vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutot t
tudomására ;

h) aki a bennfentes információt b űncselekmény útján szerezte ;

i) az a)-h) pontban felsorolt természetes személlyel közös háztartásban él ő személy,
illetőleg közeli hozzátartozója;

j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő gazdasági társaság, és
ezek nevében eljáró személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes személy
minősített befolyással bír . ”

A hatályos Tpt . szerint tehát a bennfentes személyi körbe nemcsak a gazdaság i
társaságok, illetve ezek tisztségvisel ő i tartoznak, hanem valamennyi jogi személy é s
ezek vezető tisztségviselő i is .

A T/1996. számú törvényjavaslat szerinti módosítás alapján ugyanakkor a jöv őben
kizárólag a gazdasági társaságok, illetve ezek tisztségviselői tartoznának a bennfente s
személy fogalmi körébe, az egyéb jogi személyek (pl . : egyesületek, alapítványok,
szövetkezetek) és tisztségviselőik már nem . Így előfordulhat például, hogy jelenle g
bennfentes személynek minősülő személyek a jöv őben nem minősülnének bennfente s
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személyeknek annak ellenére, hogy bennfentes információkkal továbbra i s
rendelkezhetnek .

A módosító javaslat célja, hogy a hatályos állapot fenntartásával ne rontsa a t őkepiaci
kereskedelem átláthatóságát .

Budapest, 2014. október 14 .

Tukacs István

	

Dr. Józsa István

országgyűlési képviselő
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Dr. Tóth Bertalan

országgyűlési képviselő
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