
Magyar Országgyűlés
Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága

r, Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Eln®k Asszony!

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint a
102. ~-ának (1) bekezdése alapján a t®kepíacról szóló 2001. évi C , torvény
módosításáról szóló T/17878 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat következő S-okkal történő
kiegészítését javasolja a 154 . S-t követően :

„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 tőkealapokesetében a (3)-(4)
bekezdés szerint kiszámított díjalap 0,075 ezreléke

(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 .
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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 díi mértéke az éves mérleg
főösszegének 0,25 ezreléke .

(3) A központi értéktár az(1)-(2)bekezdésben, a 380.5(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

A javaslat módosítja a felügyeleti díj fizetésével összefüggő előírásokat a kockázati
tőkealap, a központi értéktár és az elszámolóház esetén .

Budapest, 2005 . november 30 .
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