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Kapcsolódó módosító javaslat!

A Házszabály 94. $-ának (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. tőrvény módosításáról szóló T/2754. számú
törvényjavaslathoz - a T/2754/6. számú módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 39. §-ának- a Tpt. 241. §-ának- következő módosítását javaslom :

[(1) A Tpt. 241. §-inak (1) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alapkezelő a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan ígéretet
tehet. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó
ígéretet is

(2) A Tpt. 241. §-ának (2) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(2) A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet a befektetési alap nevében eljáró
befektetési alapkezelő kőteles

a) bankgaranciával biztosítani (tőke-, illetve hozamgarancia), vagy

b) a tőke megóvását, illetve a hozamot biztosító pénzűgyi eszkőzőkre, tőzsdei termékekre
vonatkozó befektetési politikával alátámasztani a befektető részletes tájékoztatása mellett
(tőke-, illetve hozamvédelem) .»]
..A Tpt.241.§-ának helyébe a következőrendelkezés lép:

ciát vállalhat tőke- illetve h za ran ra A hozamra vonatko
garancia magában foglalja a tóke megóvására vonatkozó garanciát is . A tőkére, illetve a hozamra
vonatkozó garanciát a befektetési alapkezelő köteles bankgaranciával biztosítani ."

..(2)A befektetési alap nevében eljáró befekmetési alapkezelő a tőke megóvására, illetve a hozamra
vonatkozóan ígéretet tehet (tőke-, illetve hozamvédelem) . A hozamravonatkozó ígéret magában
foglalja a tőkemegóvására vonatkozó ígéretetis.A tőkére. illetve a hozamra vonatkozó ' erg'retet a
befektetési alapkezelő köteles a tőke megóvását, illetve a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre,
tőzsdei termékekre vonatkozó befektetési politikával alátámasztani a befektető részletes
tájékoztatása mellett .""
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Indokolás

A Javaslat pontosítja a befektetési alap nevében eljáró befektetési alapkezelő által a tőke
megóvására és a hozamra vonatkozóan vállalható garanciával és ígérettel összefüggő
rendelkezéseket.
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