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1. A részvény előállításának szervezeti feltételei. 

A részvénytársaság részvényeket – annak szervezeti feltételeit vizsgálva – az alapításkor, illetve a későbbiekben az alaptőke 

felemelésekor bocsáthat ki. A részvénytársaság részvénystruktúráját (milyen típusú, formájú, fajtájú, hány darab stb. részvényt 

kíván a részvénytársaság kibocsátani) az alapszabályban kell meghatározni. A részvényes a részvénytársaságnak a cégnyilván-

tartásba történő bejegyzése után igényelheti a nyomdai úton előállított részvény kiadását vagy dematerializált részvény esetén 

annak értékpapírszámlán történő jóváírását, amennyiben vagyoni hozzájárulását teljes egészében a részvénytársaság rendel-

kezésére bocsátotta. 

2. A nyomdai úton előállított részvény. 
 

A nyomdai úton előállított részvény papír alapon, okirati formában kerül előállításra, fizikai 

léttel bír, birtokba vehető. A Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyve tartalmazza a nyomdai úton elő-

állított részvény kötelező tartalmi elemeit, amelyet a Ptk. 3:215. § (1) és (2) bekezdésében szabályoz. 

Az egyes értékpapírok előállítására, kezelésére és fizikai megsemmisítésére az 98/1995. (VIII. 24.) Kor-

mány rendelet határoz meg részletes előírásokat. Az értékpapír nyomdai úton történő előállítására en-

gedéllyel rendelkező nyomda jogosult; a részvény gyártására a részvénytársaság, mint kibocsátó ad-

hat megbízást az értékpapír-nyomda részére.  

A részvényen foglalt adatok megváltozhatnak, ebben az esetben szükséges a megváltozott adatok 

értékpapíron történő feltüntetésének kötelezettsége folytán a nyomdai úton előállított részvény kicseré-

lése vagy felülbélyegzése. Erre sor kerülhet a társaság alaptőkéjének a felemelésekor, ha arra az egyes 

részvények névértékének a növelésével kerül sor, vagy az alaptőke leszállításakor, ha az a részvények 

névértékének csökkentésével valósul meg. A részvényen fel kell tüntetni a részvényre szerződéssel ala-

pított vagy az alapszabályban foglalt elővásárlási, visszavásárlási és vételi jogot is.  

A felülbélyegzés folyamata 

Felülbélyegzés esetén a társaság határidő tűzésével felhívja a rész-

vényeseket a részvények benyújtására; a felülbélyegzést értékpa-

pírnyomda végzi a részvénytársaság megrendelése alapján. A fe-

lülbélyegzés jelét megfelelő, a hitelesség szempontjából jól ellenőrizhető biztonsági festékkel vagy tintával kell a papírra fel-

vinni, amelynek mindig nagy és elütő betűkkel kell szerepelnie a részvény előlapján. A felülbélyegzést követően a társaság 

értesíti a részvényeseket annak érdekében, hogy a részvényeket átvegyék.
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3. A dematerializált részvény előállítása. 

 ematerializált részvényt zártkörűen és nyilvánosan működő részvénytársaság is kibocsáthat. Nyilvánosan for-

galomba hozott részvényt előállítani kizárólag dematerializált formában lehet. A dematerializált részvények előállítására 

a központi értéktár közreműködésével kerül sor. 

 

A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított 

adatösszesség, amely fizikai léttel nem bír, birtokba nem vehető. A Ptk. 6:565. § (1) bekezdésével, 

valamint 3:215. § (3) bekezdésével összhangban rendelkezik a Tpt. 7. § (3) bekezdése arról, hogy a 

dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, 

egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált 

részvényről igazolás nyomtatható ki, amelyen azonban feltűnő módon fel kell tüntetni, hogy nem érték-

papír.   

A dematerializált részvényre irányadóak az értékpapírok Ptk. Hatodik Könyvében foglalt előírásai, 

valamint kötelező tartalmi elemei tekintetében alkalmazni kell a Ptk. 3:215. § (1) és (2) bekezdésében 

foglaltakat a (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel. A dematerializált értékpapír előállításának és 

továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapír-

számla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének részeletes szabályait a Tpt. 7-9. §§-ai, vala-

mint a 284/2001. (XII. 26.) Kormány rendelet tartalmazza. 

 

A  r é szvé n ye s  a  d e m a te r i a l izá l t  r é sz vé n ye k  j óvá í r á sa  é r de ké b e n  kö t e l e s  a z  é r t é k pa p í r -

s zá m la  a da ta i t  a  r é szvé n ytá r sa sá gga l  köz ö ln i .  

 

Dematerializált részvénnyel csak azon befektető rendelkezhet, akinek van nevesített értékpapír-

számlája, melyet befektetési vállalkozásnál vagy hitelintézetnél nyit meg. Az értékpapírszámla megnyi-

tására a részvényes és az értékpapír-számlavezető által kötött értékpapírszámla-szerződés alapján kerül 

sor. 

A dematerializált részvény előállításának folyamata – áttekintő jelleggel:1 

1. A dematerializált részvények előállításához a részvénytársaságnak egyrészt 

kezdeményeznie kell az értékpapír egyedi azonosítására alkalmas kód 

(ISIN-azonosító) kiadását, valamint a központi értéktárnál letétbe helyezett, 

értékpapírnak nem minősülő okiratot kell kiállítania, amely tartalmazza a 

dematerializált részvény adatait. A dematerializált részvények előállítására 

a Központi Értéktár és Elszámolóház jogosult a részvénytársasággal, mint 

kibocsátóval kötött megállapodás és a dematerializált részvények keletkez-

tetésére vonatkozó kérelem alapján.
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nyrt. 
A központi értéktár a dematerializált részvények előállítása során a részvé-

nyek szabályozott piacra történő bevezetése esetén felveszi a kapcsolatot az 

érintett szabályozott piaccal.  

2. A dematerializált részvények előállításának napja az értéknap, amelyet a 

központi értéktár a részvénytársasággal, mint kibocsátóval előzetesen egyez-

tet. A társaság a központi értéktár felé kibocsátói utasítás keretei között ren-

delkezik a dematerializált részvények előállításáról. Az értéknap azonos a 

részvények központi értékpapírszámlákon történő jóváírásával, ugyanakkor 

az értékpapír-számlavezető is jóvá írja ezen a napon a dematerializált rész-

vényeket az általa vezetett értékpapírszámlákon. A részvények jóváírásáról 

a számlavezető értesíti a részvényest. 

3. A dematerializált részvények vezetése két szinten történik:  

(1) A központi értéktár a dematerializált 

részvényeket a társaság megbízása alap-

ján, az értékpapír-számlavezetők részére 

kibocsátóhoz rendelten megnyitott köz-

ponti értékpapírszámlán tartja nyilván. 

A központi értékpapírszámlákat a társaság 

által szolgáltatott adatok alapján az érték-

tár azoknak az értékpapír-számlavezetők-

nek a nevére nyitja meg, akik az adott ki-

bocsátó részvényei tekintetében a részvé-

nyesek ja- 

vára értékpapírszámlát vezetnek. Emellett központi értékpapírszámlával rendelkezik a részvénytársaság, 

mint kibocsátó, amelyen a részvényesek által át nem vett dematerializált részvények kerülnek jóváírásra. 

(2) Az egyes részvényeseket megillető dematerializált részvényeket az értékpapír-számlavezetők jóvá-

írják a részvényesek értékpapírszámláin. 

(3) Amennyiben az értékpapír előállítása során a részvénytársaság által megadott adatok alapján a rész-

vényest az értékpapír-számlavezető nem éri el, akkor az egyedi értékpapírszámlán jóvá nem írt részvé-

nyeket továbbítja a központi értéktár által a részvénytársaság részére, az át nem vett részvények nyil-

vántartásának céljára vezetett központi értékpapírszámlára. A részvénytársaság központi értékpapír-

számláján a jóvá nem írt részvények hat hónapig tarthatók, ezen időszakon belül a részvénytársaság 

köteles a központi értéktár részére utasítást adni a részvények értékpapír-számlavezetők részére történő 

allokálására vagy azok törlésére. 

 

A kibocsátott részvényt érintő társasági esemény esetén a központi értéktár közreműködésével kerül sor a dema-

terializált részvényeket érintő változások értékpapírszámlákon történő átvezetésére, a részvény adatainak módosítására 

vagy a dematerializált értékpapír törlésére.

ÉRTÉKNAP 
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4. A részvények átalakítása. 
 

Zártkörűen működő részvénytársaság esetén a Ptk. lehetővé teszi a részvény átalakítását, amely a korábban kibo-

csátott részvények előállítási módjának, azaz a részvény típusának a megváltoztatását jelenti.  

Ezen törvényi megengedő normán alapulva lehetőség van a nyomdai úton előállított részvények 

dematerializált részvénnyé történő átalakítására, valamint arra is, hogy a részvénytársaság a kibocsátott 

dematerializált részvény nyomdai úton történő előállítása mellett határozzon. A részvények átalakítására 

vonatkozó felhatalmazáson kívül az átalakítás rendjére vonatkozó a részletszabályokat a Ptk. nem tar-

talmazza, hanem arról a Tpt. 10-12/A. §§-ai rendelkeznek. 

A részvények átalakításáról a részvénytársaság legfőbb szerve jogosult dönteni. Mivel a részvény 

típusának megváltoztatására irányuló tagi akarat az alapszabály módosításának szükségességét is maga 

után vonja, így a Ptk. 3:276. § (1) bekezdése alapján a határozat meghozatalához a háromnegyedes szó-

többség szükséges. 

4.1 A nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakítása 

 

A legfőbb szerv döntéshozatalát követő harminc napon belül a társaság – többek között – a Cég-

közlönyben hirdetményt köteles közzétenni, melyben a felhívja a részvényeseket a nyomdai úton előál-

lított részvények benyújtására. A részvény tulajdonosa az értékpapír benyújtásával egyidejűleg köteles 

megjelölni azt az értékpapír-számlavezetőt, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. 

Az átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított részvény benyújtására megjelölt határidő utolsó 

napját követő munkanap. A részvénytársaság a dematerializált részvények előállításához, a központi 

értéktár részére szükséges okiratot ezen a napon állítja ki. Az átalakítás napján a központi értéktár az 

átvett nyomdai úton előállított értékpapírok ellenében ugyanolyan mennyiségű dematerializált értékpa-

pírt ír jóvá a számlavezető(k) központi értékpapírszámláján. Ezt követően a számlavezető haladéktala-

nul jóváírja a dematerializált részvényt a részvényes értékpapírszámláján. A központi értéktár az átala-

kításra be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvényeknek megfelelő dematerializált értékpapírokat 

a részvénytársaság központi értékpapírszámláján tartja nyilván azzal, hogy ezen részvények tulajdon-

joga a be nem nyújtott értékpapírok utolsó tulajdonosát illeti meg.  

Az átalakítás napjával a részvénytársaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné 

nyilvánítja. Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény tulajdonosa annak bemuta-

tásával követelheti a dematerializált értékpapír kiadását.
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4.2 A dematerializált részvények nyomdai úton előállított részvényekké történő átalakítása 

 

A részvénytársaság – a Tpt.-ben meghatározott közzétételi helyeken túlmenően – a Cégközlönyben 

közzétett hirdetmény útján tájékoztatja a részvényeseket a részvény átalakításának folyamatáról. A mó-

dosított létesítő okirat cégbíróság általi bejegyzését követően a részvénytársaság haladéktalanul köteles 

a központi értéktárat a dematerializált részvények átalakításáról értesíteni. Az átalakítás napján a rész-

vénytársaság az átalakított dematerializált részvénysorozatot érvénytelenné nyilvánítja, valamint nyilat-

kozik a központi értéktár felé arról, hogy a dematerializált részvény mennyiségének megfelelő számú 

nyomdai úton előállított részvényt értékpapírnyomda közreműködésével előállította. A központi érték-

tár értesítése alapján a számlavezető törli az általa vezetett értékpapírszámlákról a dematerializált rész-

vényeket. A központi értéktár ezt követően megteszi a szükséges intézkedéseket a dematerializált rész-

vény központi értékpapírszámlákról történő törlése iránt, és ezzel egyidejűleg a dematerializált rész-

vényről kiállított és a központi értéktárnál letétbe helyezett okiratot is érvényteleníti. 

A részvényes az átalakítás napjával jogosult a nyomdai úton előállított részvények átvételére. 

A nyomdai úton előállított részvények részvényes részére történő átadásáig a részvények letéti őrzésével 

a részvénytársaság letétkezelőt köteles megbízni. Az át nem vett nyomdai úton előállított részvények 

jogosultjának a dematerializált részvény utolsó jogosultját kell tekinteni. 

4.3 Az át nem vett, átalakított részvények jogi sorsa 

Az át nem vett részvények jogi sorsára irányadó előírásokat mind a nyomdai úton előállított, mind 

pedig a dematerializált részvények átalakítására is alkalmazni kell. Amennyiben a részvényes az átala-

kított részvényeket nem veszi át, akkor a részvénytársaság az át nem vett részvényeket az átalakítástól 

számított hat hónapon belül befektetési vállalkozás vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az 

értékesítés eredménytelensége esetén a részvénytársaság az alaptőke leszállításáról határoz. Ha az ér-

tékesítés megtörtént, a részvényes az értékesített részvény ellenértékére jogosult a letétkezeléssel kap-

csolatban felmerült költségek megfizetése mellett.2 
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