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Módosító javaslat

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX. törvény módosításáról" szóló T/3027 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolom:

„(2) Az MFB tv . 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(5) Az MFB Rt .

a) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű befektetési alapkezelő által
kezelt befektetési alap [a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény 5 . §-a (1)
bekezdésének 7 . pontja] által kibocsátott befektetési jegyet, és

b) Magyarországon létrehozott, magyarországi székhelyű kockázati tőkealap-kezelő
által kezelt kockázati tőkealap [a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX . törvény 5 . §-a (1)
bekezdésének 139 . pontja] által kibocsátott kockázati tőkealap-jegyet

kizárólag a 2 . §-ban felsorolt feladataihoz kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás
céljából - közvetlenül vagy közvetetten - szerezhet, ha a befektetés megtérülése az
alap kezelési szabályzata vagy az alapkezelő által vállalt tőke-, illetőleg
hozamgarancia vagy hozamígéret alapján kellően biztosított .

c) A befektetési vagy kockázati alap nevében eliáró alapkezelő a tőke megóvására,

illetve a hozamra vonatkozóan garanciát vállalhat (tőke- illetve hozamgarancia) . A

hozamra vonatkozó garancia magában fozlalia a tőke megóvására vonatkozó garanciát



is . A tőkére, illetve a hozamravonatkozó garanciát az alapkezelő köteles

bankgaranciával biztosítani .

d) A befektetési vagy kockázati alap nevében eljáró alapkezelő a tőke megóvására,

illetve a hozamra vonatkozóan ígéretet tehet (tőke-, illetve hozamvédelem). A

hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőkemegóvására vonatkozó ígéretet is . A

tőkére- illetve a hozamra vonatkozó ígéretet az alapkezelő köteles a tőke megóvását,

illetve a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei termékekre vonatkozó

befektetési politikával alátámasztani a befektető részletes tájékoztatása mellett ."

Indokolás

A tőkepiaci törvénnyel koherens szabályozás szükséges a hozamgarancia és a hozamígéret
definiálására .
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