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BÉT Akadémia és CODEX:  

dematerializált vagy fizikai? 



Ptk. 

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt.) 

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és 
fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól 

284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának 
módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az 
ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól 

20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról 

909/2014/EU rendelet az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a 
központi értéktárakról 

FŐBB JOGFORRÁSOK 
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kötelmi és  

dologi 

sok befektető lehetősége 

standardizált feltételek 

átruházhatóság, értékpapírjogi joghatással 

alaki legitimáció 

tetszőleges jogviszonyról  

 tipikus (részvény, kötvény) vagy  

 atipikus 

absztrakció 

okirati vagy dematerializált 

biztosíték lehetősége 

MIÉRT IS JÓ AZ ÉRTÉKPAPÍR? MIK AZ ELŐNYEI? 

DR. SZÁZ ÁGNES       DR. TOMORI ERIKA  



cél forrásgyűjtés 

 tőke 

 kölcsön 

 egyéb  

formájában 

jog pénzkövetelés/ hitel/befektetés 

tagsági jog 

más 

forgalomba 

hozatal  

nyilvános 

zártkörű 

ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS 
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AZ ÉRTÉKPAPÍR KETTŐS TERMÉSZETE 

jogot testesít meg 

egyoldalú jognyilatkozat 

a benne foglalt jog csak az 

értékpapír által, annak 

birtokában gyakorolható 

dologra vonatkozó 

szabályokat megfelelően 

alkalmazni kell 

átruházás eleme  a 

birtokátruházás 

letét, zálogjog tárgya lehet 

nem szünteti meg a kötelmet, 

ha az értékpapírt a kibocsátó 

szerzi meg 

dologi kötelmi 
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SOROZATPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA 

zártkörűen forgalomba 

hozott sorozatpapír  

+ nyilvános állampapír 

nyilvánosan 

forgalomba hozott 

sorozatpapír  

kivéve: állampapír  

+ nyrt. részvényei 

nyomdai 

dematerializált 

(könyvelési 

tételként rögzített) 
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ÁTRUHÁZHATÓSÁG 

névre szóló átruházásra 

irányuló jogcím 

értékpapírszámla 

terhelés / 

értékpapírszámla 

jóváírás 

bemutatóra 

szóló 
átruházásra 

irányuló jogcím 

birtokátruházás 

névre szóló átruházásra 

irányuló jogcím 

 birtokátruházás 

forgatmány 

gyűjtő-, 

rendhagyó 

letét 
letéti számla 

terhelés/jóváírás 

nyomdai dematerializált  
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AZ ÉRTÉKPAPÍR ÁTRUHÁZÁS JOGHATÁSA 

A bemutatóra szóló és negatív rendeleti záradékot 

nem tartalmazó névre szóló értékpapír átruházásával 

az értékpapírban rögzített jogok átszállnak az 

értékpapír új jogosultjára,  

függetlenül attól hogy az átruházó rendelkezett-e az 

értékpapírban rögzített jogokkal. 
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ALAKI LEGITIMÁCIÓ - JOGOSULTSÁG  

névre 

szóló 
annak az 

értékpapír-

számlának a 

jogosultja, 

amelyiken az  

értékpapírt 

nyilvántartják 

(számlakivonat 

vagy tulajdonosi 

igazolás) 

bemuta-

tóra 

szóló 

birtokos 

névre 

szóló 

a jogosultként 

megjelölt személy 

akit a 

megszakítatlan 

forgatmányi 

láncolat igazol (a 

birtokos) (letéti 

igazolás) 

nyomdai dematerializált  
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(befektetési 

vállalkozás) 

információs 

összeállítás/ 

kezelési szabályzat/ 

alapszabály 

befektetési vállalkozás  

tájékoztató + 

hirdetmény 

értékpapírszámla 

[rt.:  tőzsdei bevezetés] 

A KIBOCSÁTÁS FOLYAMATA 

nyilvános  
[rt.: alaptőke-emelés, 

forgalombahozatal] 

          zártkörű 
[rt.: alapítás,  

alaptőke-emelés] 

információk 

ISIN 

jegyzés 

befizetés 

cégbírósági/MNB 

eljárás 
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értékpapír nyomda 

vállalkozási szerződés 

vállalkozási díj 

központi értéktár (KELER) 

központi 

értékpapírszámla- 

szerződés (kibocsátó)  

értékpapírszámla-

szerződés (befektető) 

keletkeztetés díja 

AZ ELŐÁLLÍTÁS FELTÉTELEI 

nyomdai dematerializált  
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ELŐÁLLÍTÁS NYOMDAI ÚTON 
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értékpapír szöveg 

tervezete 

tartalma: kellékek 

az értékpapír által 

megtestesített jogok 

átruházási 

korlátozások 

aláírás 

ÉRTÉKPAPÍRRA VONATKOZÓ DOKUMENTUMOK 

nyomdai dematerializált  

dematerializált 

értékpapírról kiállított 

okirat szövege 
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előfeltételek 
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RÉSZVÉNYSZÖVEG-TERVEZET 

Sorozat és sorszám: B        ISIN: 

 

Az Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület.) 

1 db, azaz Egy darab  

 

50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, 

 

névre szóló 

 

VEZETŐI RÉSZVÉNYE 

 

E részvény tulajdonosa, ……………………………………….. vagy – ha a részvényen átruházó nyilatkozat szerepel, az abban megjelölt – jogutódja mindazokban a 

jogokban részesül, amelyek a társaság Alapszabálya és közgyűlési határozatai értelmében a „B” sorozatú vezetői részvények tulajdonosait megilletik. 

A Ptk. 3:240. §-a alapján a társaság jogosult az Alapszabályban meghatározott tartalmú egyéb részvények, ún. vezetői részvények kibocsátására, melyet 

kizárólag a társaság vezető pozícióban lévő munkavállalói, illetve maga a társaság szerezhet meg. A vezetői részvények korlátozottan forgalomképesek, 

azokat munkavállaló kizárólag a társaság számára értékesítheti. 

A társaságot valamennyi vezetői részvényre határozatlan idejű vételi jog illeti meg, amelyet bármikor indokolás nélkül gyakorolhat az Alapszabályban 

részletezett szabályok szerint. Amennyiben a vezetői részvényes munkaviszonya megszűnik, úgy köteles a részvényét átruházni a társaságra, amelyért a 

társaság a vezetői részvény névértékének a vezetői részvényre vonatkozóan évközben kifizetett osztalékelőleg(ek)kel növelt összegét köteles megfizetni. 

Amennyiben a társaság a Ptk. szabályai okán nem szerezheti meg a vezetői részvényeket, úgy a társaság közgyűlése dönt a vezetői részvény bevonásáról, 

illetve annak átalakításáról. 

A „B” sorozatú vezetői részvény a tulajdonosát a felosztani rendelt eredmény 0,51 %-a, de legfeljebb 7 000 000 Ft osztalékra, valamint osztalékelőlegként 

negyedévente maximum 400 000 Ft osztalékelőleg felvételére jogosítja. 

A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:220. §-ában 

meghatározottak és az Alapszabályban részletezett rendelkezések szerint. 

A társaság a 2007. december 17. napján kelt Alapszabályában az alaptőkéjét 130 000 000 Ft-ban, azaz Egyszázharmincmillió forintban határozta meg, amely 

130 db, azaz Egyszázharminc darab egyenként 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényben testesült meg. A társaság a 2014. 

december 15. napján módosított Alapszabályában az alaptőkéjét 131 000 000 Ft-ra, azaz Egyszázharmincegymillió forintra emelte, amely 130 db, azaz 

Egyszázharminc darab egyenként 1 000 000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényből, valamint 3 db, azaz Három darab, 

egyenként 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú vezetői részvényből, 5 db, azaz Öt darab egyenként 50 000 Ft, azaz 

Ötvenezer forint névértékű, névre szóló „B” sorozatú vezetői részvényből és 12 db, azaz Tizenkettő darab egyenként 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint 

névértékű, névre szóló „C” sorozatú vezetői részvényből áll. 

Minden törzsrészvény azonos jogokat biztosít, a vezetői részvények a törzsrészvényektől és egymástól eltérő, a társaság Alapszabályában meghatározott 

jogokat biztosítanak. 

2015. 

Extreme Digital Zrt. 

cégjegyzésre jogosult(ak) 
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formai, esztétikai +  

védelmi terv 

MNB engedély  

(Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) 

gyártás 

kiadás a kibocsátónak 

kiadás a jogosultnak 

befogadás 

keletkeztetés (értéknap) 

- személyes jelenléttel 

- e-demat  

jóváírás az értékpapír-

számlákon  

allokáció 

ELŐÁLLÍTÁS FOLYAMATA 

nyomdai dematerializált  
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„otthon” 

letét  

 egyedi  

 gyűjtő 

 rendhagyó  

értékpapírszámla 

tulajdoni igény  

szegregáció 

- saját és ügyfél 

- egyes ügyfelek 

(gyűjtőszámlás vagy 

egyéni elkülönítés) 

BIRTOKLÁS 

okirat dematerializált  
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alaki legitimáció 

(letéti igazolás) 

RÉSZVÉNYESI JOGGYAKORLÁS 

nyomdai dematerializált  

(számlakivonat) 

tulajdonosi igazolás 

tulajdonosi megfeleltetés 

 

részvénykönyvi bejegyzés 
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gyártási (felülbélyegzési) 

költség (kibocsátó) 

birtoklás költsége (letéti 

őrzés, letétkezelés díja, 

jogok gyakorlásához 

kapcsolódó díjak) 

(jogosult) 

megrongálódás, elvesztés 

esetén közjegyzői 

semmissé nyilvánítás, 

újraelőállítás költsége 

(birtokos) 

keletkeztetés, okiratcsere, 

egyéb „demat.” esemény 

díja (kibocsátó)  

értékpapírszámlavezetés 

díja (jogok gyakorlásához 

kapcsolódó díjak) 

átruházási (transzfer) 

költségek 

(jogosult) 

ELŐÁLLÍTÁS + BIRTOKLÁS KÖLTSÉGE 

nyomdai dematerializált  
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befektető 

befektető 

befektető 

Magyar 

Nemzeti Bank 

Kibocsátó 

KELER 

Befektetési vállalkozás 

Értékpapír-

nyomda 
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AZ ELŐÁLLÍTÁS MÓDJÁTÓL FÜGGŐ, A PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 

értékpapír

számla 

ügylet ügylet 

értékpapír 

jogviszony 

engedély engedély 

engedély 

bejelentés 

gyártás 
ISIN 

ISIN keletkeztetés 

értékpapír

számla 

értékpapír 

jogviszony 

értékpapír 

jogviszony 

értékpapír

számla 

értékpapír 

jogviszony 



AZ ELŐÁLLÍTÁS JELENTŐSÉGE 

 

egyoldalú jognyilatkozat, 

jogot testesít meg, 

e jogot csak az értékpapír által, annak 

birtokában lehet gyakorolni,  

csak az értékpapír által, annak birtokában 

lehet arról rendelkezni. 
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Ptk.: Az értékpapír  
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Köszönjük a figyelmet! 
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agnes.szaz@avocat.hu 


