
Bizottságimódosítójavaslat!

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. S-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Fejlesztési Ban k
Részvénytársaságról szóló 2001 . évi XX törvény módosításáról szóló T/6741 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat új 2 .5-sal történ ő kiegészítését javasolom:

„2.	 (1) Atőkepiacról szóló2001 .éviC . törvény (a továbbiakban : Tpt.)251.§-ának
helyébe a következő rendelkezés lép :

„251 .	 (1) AFelügyelet meghatározott időre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti az
adott sorozatot alkotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezel ő nem
tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének .

(2) Abefektetési alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb
száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetés i
jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségess é
teszi, így különösen, ha :

a) tíz egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetés i
jegyek összértéke eléri a befektetési alap — adott id őszak első napján érvényes — nettó
eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza
nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvénye s
nettó eszközértéken kell figyelembe venni,

b) húsz egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek
darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy

c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltáso k
következtében a befektetési alap saját tőkéjének tizenöt százaléka alá csökkent .

KÖLTSÉGVETÉSI, PÉNZÜGYI ÉS
SZÁMVEVŐSZÉKI BIZO'1"ISÁG



A befektetési alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésér e
vonatkozó kérelmet az a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkezté t
követő öt forgalmazási napon belül kezdeményezheti .

(3) A Felügyelet a befektetők érdekében az (5) bekezdésben meghatározott határid őn
belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztéséne k
megszüntetéséről,	 meghatározva a visszaváltás kezdőnapját.	 Ha	 a felfüggesztés
megszüntetését az alapkezelő az (5) bekezdésben meghatározott határid őn belül ken, azta
Felügyelet elrendeli.

(4)A Felügyelet a (2) és (3) bekezdés alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkés őbb
két forgalmazási napon belül dönt.

(5) Ha a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyik e
alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának id őtartama eléri a száznyolcvan napot, a
Felügyelet határozatban elrendeli a befektetési alap megszüntetését ."

(2) A Tpt . 257.5-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(Z) A 255 .5 a)-c) pontjában meghatározott esetben a portfólióban lév ő ingatlant tizenkét
hónapon belül, az egyéb eszközt egy hónapon belül kell értékesíteni .”

(3) A Tpt. 257.5-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A (2) bekezdésben meghatározott határidő a Felügyelet engedélyével egy alkalommal
meghosszabbítható, 	 ingatlan esetén hat hónappal, egyéb eszköz esetében háro m
hónappal . ”

(4) A Tpt . 260.5-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Nyílt végű nyilvános befektetési alap – az ingatlanalap kivételével – nem alakulhat
zárt végű nyilvános befektetési alappá . ”

(5) A Tpt . 260. 5-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki :

„(9) A nyíltvégű nyilvános ingatlanalap zártvégű nyilvános ingatlanalappá történő
átalakulása	 esetén	 az alapkezelő 	 a	 (6)	 bekezdésben meghatározott	 tájékoztató
Felügyelethez történő benyújtásával egyidej űleg dokumentálható módon tájékoztatjaa
befektetési jegyek tulajdonosait a zártvég űvé átalakulás indokáról, tervezett időpontjáról és
feltételeirő l.

(10)A nyíltvégű nyilvános ingatlanalap az átalakulás napját megel őzően kezdeményezett
befektetési jegyek visszaváltását követően alakulhat át zártvégű nyilvános ingatlanalappá.

(11) A Felügyelet a nyíltvégű nyilvános ingatlanalap zártvégű nyilvános ingatlanalappá
történő átalakulásához kiadott engedélyt visszavonhatja, ha azt a befektet ők érdekeinek
védelme egyébként szükségessé teszi . ”

(6) A Tpt . 271 . 5-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) Az alapkezelő az ingatlanbefektetési alap nettó eszközértékének számításako r
figyelembe vehető ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének ötven százalékái g
ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítás a
céljából kölcsönt vehet fel az alap nevében, ha ez az alapkezelési szabályzatban foglal t
általános feltételeknek megfelel. Az ilyen kölcsön fedezeteként az alap

a) a megterhelt ingatlanra kötött vagyonbiztosításon,



b)	 az	 adott	 ingatlanból	 befolyó	 bevételek	 hitelező 	 bank számára	 történő
engedményezésén ,

c)óvadékon, vagy

d)jelzálogjogon

túlmenően egyéb biztosítékot nem nyújthat .""

2. A törvényjavaslat jelenlegi 2 . s-ának következő módosítását javasolom :

„[2] 3 . (1) E törvény a kihirdetését követ ő 3 . napon lép hatályba .

(2) A befektetési alapkezelő kérelmére a Felügyelet a Tpt . e törvénnyel módosított
rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárás során is alkalmazhatja .

(3) E törvény 2009 . március 31-én [a hatályba lépését követő napon] hatályát veszti .

Indokolá s

E rendelkezések a tőkepiacról szóló törvény módosítását tartalmazzák, melyek célja, hogy
a nyilvános és nyílt végű befektetési alapok jegyeinek tulajdonosai védelmében, hosszab b
távú érdekeik és a pénzügyi közvetítőrendszer stabil működéséhez fűződő közérdek
érvényesülése érdekében rugalmasabbá tegyék a forgalmazási és visszaváltási szabályokat .

Budapest, 2008 . november 17 .
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