
 

DEMAT ESEMÉNYEKET ÉRINTŐ JOGI ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÓK RÉSZÉRE 

 

A KELER Zrt. mint a központi értékpapírszámlák vezetője, amelynek feladata a 

dematerializált értékpapírok kezdeti bevezetése, bár nem hatóságként vagy felügyeleti 

szervként jár el, de tevékenysége során kiemelt figyelmet kell fordítania a tőkepiac 

zavaroktól mentes működésének biztosítására, ezért a tevékenységét érintő jogszabályok 

betartásának érvényt kell szereznie. 

Mivel a KELER Zrt. az értékpapírok keletkeztetése, ill. az értékpapírokat érintő egyéb 

demat események lebonyolításakor az utóbbi időben több, tipikus jogszabályi hiányosságot 

tapasztalt a kibocsátók által benyújtott dokumentumokban, ezért az alábbiakban rögzített 

jogértelmezési útmutatóval – illetve a gyakran előforduló hiányosságok ismertetésével - 

kívánja a kibocsátók demat eseményt érintő eljárását megkönnyíteni, illetve a jogszabályi 

megfelelést biztosítani. 

Mindezen hiányosságok és jogértelmezések ismertetését a KELER Zrt. azért is tartja 

kiemelten fontosnak, mert jogszabályi meg nem felelés észlelése esetén a KELER Zrt. az 

Általános Üzletszabályzata, illetve a Dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló 

értéktári leirata alapján a demat események lebonyolítását megtagadja, és a hiányosságok 

pótlásáig/ javításáig a demat eseményeket nem bonyolítja le. 

A KELER Zrt. ezúton is tájékoztatja a kibocsátókat, hogy a Tpt., illetve a Tpt. 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabály (pl. a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. 

rendelet (Kötvényrendelet)) megsértése esetén köteles az észlelt jogszabálysértésről a 

Felügyeletet tájékoztatni. 

 

1. A KELER Zrt. jogalkalmazásában a Tpt. kógens rendelkezéseket (pl. 5. § (1) bek. 45. 

pontja: értékpapír-sorozat fogalma) tartalmaz, melyektől a kibocsátók nem térhetnek el. 

Ez a gyakorlatban pl. azt jelenti, hogy bár a Ptk. harmadik könyve alapvetően diszpozitív 

szabályozásra épül, azonban a kibocsátók alapszabályi rendelkezései nem lehetnek 

ellentétesek a Tpt.-vel. Az ilyen esetekre vonatkozó konkrét példákat a Részvényekre 

vonatkozó pontban ismertetjük. 

 

2. Az értékpapírok nyomdairól dematerializált értékpapírrá átalakítása kapcsán 

gyakori probléma, hogy a Tpt. vonatkozó rendelkezései nem kerülnek maradéktalanul 

megtartásra. Részvények esetén a Tpt. 12.§ (1) bek. szerint kötelező az átalakításra 

érvényesen be nem nyújtott értékpapírok értékesítésének megkísérlése, illetve az 

értékesítés feltételeinek az átalakításról szóló hirdetményben való kötelező rögzítése. 

Ezen rendelkezések megsértése esetén a KELER Zrt. az értékpapírok alaptőke leszállítással 

történő bevonását nem hatja végre, és a Felügyelet felé az észlelt jogszabálysértésről 

bejelentést tesz. 

 

I. Részvények kibocsátásával kapcsolatos gyakori hiányosságok 

 

Önmagában az a tény, hogy az illetékes Cégbíróság egy, később a KELER Zrt. által 

kifogásolt rendelkezést tartalmazó létesítő okiratot jóváhagyott, a KELER Zrt. álláspontja 

szerint nem egyenlő azzal, hogy az feltétlenül helyes vagy jogszerű, a Ctv. ugyanis épp 

ezért teszi lehetővé – ahogy annak 72.§ (1) bekezdése fogalmaz, „a cégnyilvántartás 

közhitelességének biztosítása érdekében” – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását 



 

a Ctv. 74.§ (1) bek.-ben foglalt esetekben. Az eljárás indítására a lehetőséget a Ctv. 74.§ 

(2) teremti meg. 

 

1. Átruházási korlátozásokkal kapcsolatos hiányosságok 

 

1.1.  A cégjegyzéki adatok nem, vagy nem az alapszabálynak megfelelően tartalmazzák 

az arra vonatkozó adatot a cégkivonat II/3. sz. rovatában, hogy a részvények 

átruházását az alapszabály korlátozza. Az erre vonatkozó kötelezettség a Ctv. 27. 

§ (4) bek. bb) pontján alapul. Kérjük, ezt valamennyi demat esemény 

kezdeményezése előtt ellenőrizzék, hogy pontosak-e az erre vonatkozó cégjegyzéki 

adatok, amennyiben nem, úgy szükséges lesz annak javítása. 

 

Tekintettel arra, hogy a cégjegyzék egyetlen rovatot biztosít az átruházási 

korlátozás meglétének feltüntetésére, ez akkor is szükséges, amennyiben több 

részvénysorozat esetén nem minden részvénysorozat részvényeire vonatkoznak 

átruházási korlátozások. 

 

1.2. Részvények átruházásához a társaság beleegyezése szükséges (Ptk. 3:220.§ (1) 

bek.): különösen mintás alapszabállyal alapított Zrt.-k vonatkozásában gyakori az 

olyan alapszabályi rendelkezés, ahol kizárólag az kerül rögzítésre, hogy „A 

részvények átruházásához b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.). 3:220. §-ában 

meghatározott módon.” Az ilyen alapszabályi rendelkezés nem megfelelő: egyrészt 

a Ctv. Vhr. is rögzíti, hogy ennek jelölése esetén a megtagadási okok megadása 

kötelező, másrészt a Ptk. is akként rendelkezik, hogy ilyen esetben „meg kell 

határozni azokat az okokat is, melyek a beleegyezés megtagadásához 

vezethetnek”. A megtagadási okok megadásának hiányában az alapszabályi 

rendelkezés jogszerűtlen, illetve értelmetlen is. A KELER Zrt. következetes 

gyakorlata alapján valamennyi kibocsátótól elvárja, hogy a megtagadási okokat 

vagy rögzítse, vagy a részvények átruházásának a társaság beleegyezéséhez kötését 

szüntesse meg. 

 

1.3. Személyhez kötött átruházási korlátozások: a KELER Zrt. számos kibocsátó 

alapszabályában olyan rendelkezésekkel találkozik, hogy egy részvénysorozaton 

belül egyes személyek részvények átruházásához való joga más személyekhez 

képest korlátozott, illetve több átruházási korlátozással rendelkezik. Tipikusan 

ilyen eset, amikor egy külső befektető (általában tőkealapok) bevonásával a 

kibocsátóban tőkét emelnek és olyan, illetve ehhez hasonló átruházási korlátozások 

kerülnek meghatározásra, hogy „a Befektető szabadon átruházhatja a részvényeit, 

míg a Részvényesek átruházása nem megengedett vagy feltételhez kötött”. Ez a 

gyakorlat egyrészt ellentétes a Ptk. 3:253.§ kógens előírásával, másrészt a KELER 

Zrt. - a Felügyelettel egyeztetett – álláspontja szerint az ilyen alapszabályi 

rendelkezéseket a Tpt. 5. § (1) bek. 45. pontjában meghatározott értékpapír-

sorozat fogalmával ellentétesnek tekinti, ugyanis a Tpt. szerint az egy sorozatba 

tartozó értékpapíroknak azonos jogokat kell megtestesíteniük, és ezzel ellentétes 

az az alapszabályi rendelkezés, hogy egyes részvényesek tulajdonában lévő 

részvények átruházási korlátozással terheltek, míg más részvényes tulajdonában 

lévő azonos sorozatú részvények pedig nem. Az ilyen rendelkezések rögzítése pl. 



 

úgy lehetséges, hogy a Befektetők más sorozatú részvényekkel rendelkeznek a 

többi Részvényeshez képest, amely részvénysorozat így tartalmazhat a másik 

sorozattól eltérő átruházási korlátozást. 

 

2. Azonos jogokat megtestesítő részvénysorozatok 

 

Számos részvénytársaság esetén találkozunk olyannal, hogy az alapszabályban több 

részvénysorozatot (többnyire törzsrészvény-sorozatokat) hoznak létre, melyek teljes 

mértékben azonos jogokat testesítenek meg, azonos a névértékük, illetve azonos az 

előállításuk is. Az ilyen rendelkezések szintén a Tpt. 5. § (1) bek. 45. pontjával 

ellentétesek, ugyanis az értékpapír-sorozat: „az azonos előállítású, azonos jogokat 

megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes 

mennyisége, illetve az eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely 

későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes mennyisége”. Ezeket a sorozatokat 

a kibocsátónak vagy össze kell vonnia, vagy a külön sorozatokat eltérő jogokkal kell 

felruháznia. Ezt megerősíti a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának 

módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi 

értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 

284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 9. §-a is („9. § Ha a különböző időpontokban 

kibocsátott értékpapír-sorozatok egy meghatározott időponttól kezdve teljes mértékben 

azonos jogokat testesítenek meg, a kibocsátó haladéktalanul köteles új okiratot kiállítani 

és utasítást adni a központi értéktárnak az érintett központi értékpapírszámlák 

összevonására.”). 

 

3. Elsőbbségi részvények az elsőbbségi jog meghatározása nélkül 

 

Több kibocsátó esetén is szembesültünk olyan, elsőbbségi részvényekre vonatkozó 

alapszabályi rendelkezésekkel, melyek meghatározták ugyan az elsőbbégi részvény 

fajtáját, illetve osztályát (pl. osztalékelsőbbségi részvény), azonban nem határozták meg 

az elsőbbségi jog (a törzsrészvényhez képesti eltérő jogosultság) tartalmát. Ez olyan 

esetekben is igaz, amikor bár egyes Ptk.-beli rendelkezéseket beemelnek az 

alapszabályba, azonban az továbbra sem jelenti az elsőbbségi jog meghatározását (pl. 

osztalékelsőbbségi részvények esetén a Ptk. 3:231. § szó szerinti beemelése). Ezzel 

kapcsolatban nem megfelelő az sem, ha a részvényesek a részvényhez kapcsolódó jogok 

tartalmát egy külön dokumentumban rögzítik, ugyanis a Ptk. ezzel összefüggésben több 

dolgot is rögzít: (i) a 3:230. § (1) bek. szerint „A részvénytársaság alapszabálya az erre 

vonatkozó feltételek meghatározásával rendelkezhet olyan részvény kibocsátásáról, amely 

más részvényfajtával szemben a részvényesnek meghatározott előnyt biztosít”, illetve (ii) 

a 3:250. § (2) bek. „Az alapítók érvényesen az alapszabályban rendelkezhetnek b) az egyes 

részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénysorozatokhoz kapcsolódó 

jogokról és a részvényekhez fűződő egyes jogok esetleges korlátozásáról; a részvények 

más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre 

történő átalakításának szabályairól; valamint az egyes részvényfajtához, illetve 

részvényosztályhoz tartozó részvények számáról, névértékéről, illetve kibocsátási 

értékéről részvénysorozatonként”. A KELER Zrt. a Ptk. ezen rendelkezéseit kógens 

rendelkezésnek tekinti, melyet a Vékás Lajos és Gárdos Péter által szerkesztett 

Kommentár is megerősít: „A törvény az alapszabály további kötelező tartalmi elemeit is 

meghatározza, és rendelkezik olyan lehetséges tartalmi elemekről is, amelyek nem 



 

kötelezőek ugyan, de ha az alapítók az adott kérdést szabályozni kívánják, akkor azt 

érvényesen csak a létesítő okiratban tehetik meg.” A KELER Zrt. következetes gyakorlata 

alapján elsőbbségi részvények keletkeztetése kizárólag akkor lehetséges, ha az elsőbbségi 

részvényhez fűződő elsőbbségi jog is meghatározásra kerül a kibocsátó alapszabályában. 

 

4. Eltérő jogok és kötelezettségek egy részvénysorozaton belül 

 

A problémakör lényegében megegyezik az 1.3. pontban ismertetett problémákkal, vagyis 

egy részvénysorozaton belül személyhez (Befektető / Részvényes) kötötten eltérő jogokat 

testesít meg egy adott részvény. Ezek a jogok a teljesség igénye nélkül lehetnek: 

osztalékhoz kapcsolódó jogok, likvidációs elsőbbséghez kapcsolódó jogok, tag along-, drag 

along stb. jogok). A KELER Zrt. a fent ismertetett érvelés alapján ilyen tartalmú 

alapszabályt nem tud elfogadni a Ptk. 3:253.§ és a Tpt. kógens rendelkezéseinek 

megsértése miatt.  

 

5. Személyhez és nem az értékpapírhoz kötött jogok meghatározása 

 

Számos kibocsátó az alapszabályában úgy határozza meg az egyes részvényekhez (tipikusan 

elsőbbségi részvényekhez) fűződő jogokat, hogy a részvény által megtestesített jog nem a 

részvény mindenkori tulajdonosát, hanem egy konkrét személyt (Befektető/Részvényes1 

vagy XY személy) illet meg (pl. elsőbbségi részvényhez fűződő jogok: 

„Befektetőt/Részvényes1-et a részvény kapcsán vétójog illeti meg”, a 

Befektető/Részvényes1 pedig konkrétan nevesítésre kerül az alapszabályban, hogy „XY 

Tőkealap”). Az ilyen alapszabályi rendelkezések számos problémát vetnek fel: egyrészt a 

részvények egészének vagy egy részének átszállása miatt önmagában nem szükséges az 

alapszabályt módosítani, más oldalról a részvények tulajdonjogában bekövetkező változás 

nem szükségszerűen jár együtt alapszabály-módosítással, egy ilyen helyzetben pedig a 

részvényekhez rendelt jogok és kötelezettségek értelmezése kifejezetten bizonytalanná 

válhat. Még nyilvánvalóbb problémát okozhat, ha a konkrétan nevesített részvényes 

(Befektető/Részvényes1) úgy válik meg a részvényeitől, hogy részvényeit nem ugyanazon 

vevő részére ruházza át, - különösen problémás lenne az az eset, ha a vevők kívülálló 

harmadik személyek - ugyanis egyik sem tekinthető Részvényes1-nek (azzal nem 

feleltethető meg), mégis mindkettő a Részvényes1-től szerezte a részvényét, tehát 

elméletileg a Részvényes1-et megillető jogokat és kötelezettségeket szintén meg kellene 

szerezniük, ám ők semmilyen tekintetben nem minősülnek egy részvényesnek, jogaik és 

kötelezettségeik önállóak úgy a társaság, mint a többi részvényes irányában. Ezzel 

kapcsolatban a KELER Zrt. álláspontja, hogy a Ptk. 3. könyvének diszpozitivitása nem 

jelenti a részvényekre vonatkozó kógens tőkepiaci szabályozástól való eltérés lehetőségét, 

így az alapszabály nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely alapján a részvénysorozat 

azonosíthatósága (a részvényből származó jogok és kötelezettségek jogosultjának alanya) a 

részvény alapján nem határozható meg. Erre figyelemmel javasoljuk minden kibocsátónak, 

hogy az alapszabályában a részvényhez fűződő jogokat akként határozza meg, hogy pl. „az 

’E’ sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult…”, ahelyett, hogy az alapszabály 

akként rendelkezne, hogy „Befektető/Részvényes1 jogosult…” 

  

  



 

6. Részvényhez kapcsolódó jogok feltüntetése demat okiraton 

 

A részvény előállításához kapcsolódó demat okiraton nem elegendő az alapszabály releváns 

pontjára hivatkozni a részvényhez kapcsolódó jogok leírásánál, hanem a jogokat 

ténylegesen tartalmazó szöveg feltüntetése szükséges. A Tpt. 7.§ (2) a) előírja, hogy a 

demat okiratnak tartalmaznia kell a tulajdonos neve kivételével az értékpapír 

jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét, a Ptk. 6:565.§ (3) c) szerint 

pedig az értékpapír által megtestesített jogosultság ilyen kellék. 

 

Ettől eltérő gyakorlat különösen akkor lehet problémás, ha a demat okirat kiállítása után 

az alapszabály úgy módosul, hogy a demat okiratban hivatkozott pont a módosított 

alapszabályban már nem a részvényhez kapcsolódó jogokat tartalmazza. A Kibocsátónak a 

KELER felé a részvényhez kapcsolódó jogok változását kell bejelentenie, így – még 

jóhiszemű eljárás esetén is - előfordulhat, hogy ugyanazokat a jogokat az alapszabály egy 

másik pontja tartalmazza, bejelentést nem tesznek, hiszen a jogokban érdemi változás 

nem történt, a demat okirat mégis egy irreleváns pontra hivatkozik. 

 

7. Alaptőke rendelkezésre állásának igazolása eltérő név- és kibocsátási érték esetén 

 

A Ptk. 3:216.§ (1) értelmében „[a] részvényes … az alaptőke vagy - ha a részvények 

névértéke és kibocsátási értéke eltérő - a részvények kibocsátási értékének teljes 

befizetése után” tarthat igényt a neki járó részvényekre, ill. a Ptk. 3:295.§ szerint „[a] 

részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha 

korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási 

értékét befizették…”. 

 

Erre tekintettel eltérő név- és kibocsátási értékű részvény keletkeztetésekor nem elegendő 

a névérték rendelkezésre állásának igazolása, szükséges a kibocsátási érték rendelkezésre 

bocsátásának igazolása. Ennek hiányában a Ptk. 3:242.§ (1) értelmében ideiglenes 

részvényt kell előállítani. 

 

8. Részvény névértékére és darabszámára vonatkozó előírások 

 

A KELER Zrt.-nél keletkeztetett részvények esetében a részvények névértékét nem 

kötelező egész számmal meghatározni, azt 4 (négy) tizedes jegyig terjedő törtszámmal is 

meg lehet adni, ugyanakkor a kibocsátott részvények darabszáma csak egész szám lehet. 

 

9. Ideiglenes részvény előállítása – tulajdonosok eltérő vagyoni hozzájárulása esetén 

 

Ideiglenes részvények előállításánál a Ptk. 3:242. § (1) bek.-ben meghatározott ideiglenes 

részvény fogalma alapján a KELER az alaptőke, a felemelt alaptőke, ill. a részvények 

kibocsátási értékének teljes befizetését az egyes részvényesek vonatkozásában külön-külön 

értékeli. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egyes részvényesek az 

alapításkor/tőkeemeléskor a teljes általuk megfizetni vállalt vagyoni hozzájárulást 

teljesítik, az ő részükre nem ideiglenes részvények, hanem a „végleges” részvénysorozat 

ISIN azonosítójával ellátott részvények kerülnek keletkezetésre. Továbbá amennyiben 

egyes részvényesek által részben teljesített vagyoni hozzájárulás mértéke eltérő (pl. 30 % 

és 40%-os befizetettség), úgy részükre külön-külön ISIN azonosítóval rendelkező ideiglenes 



 

részvények kerülnek keletkeztetésre. A KELER a részvényesek együttes befizetését akként 

értékeli, hogy amennyiben az utolsó részvényes is maradéktalanul teljesíti a vállalt vagyoni 

hozzájárulását, a KELER a kibocsátott ideiglenes részvényeket törli, és a részvényeket 

megkeletkezteti, vagy amennyiben már egyes részvényesek rendelkeznek a sorozatba 

tartozó részvénnyel, akkor a részvénysorozatra rábocsátást végez el. 

  

A Ptk. 3:252. § (1) bekezdésének megfelelően a minimum 25 százalékos kezdeti vagyoni 

hozzájárulás a tulajdonosonként értendő. 

 

10. Törzsrészvények minimum aránya 

 

A Ptk. 3: 229. § (2) bekezdés szerint a részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények 

össznévértékének mindenkor meg kell haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét. A 

KELER a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2014. május 21-23-ai Országos Tanácskozásának 9. 

állásfoglalása értelmében a fenti rendelkezést kógensnek tekinti, és valamennyi kibocsátó 

esetén elvárja a fenti rendelkezés teljesülését. 

 

II. Kötvényeket érintő hiányosságok 

 

1. A KELER Zrt. elvárása, hogy a kötvények kibocsátásához kapcsolódó Információs 

Összeállítás valamennyi - a Tpt.-ben, illetve a Kötvényrendeletben meghatározott - 

tartalmi kellékkel rendelkezzen. Ezek kapcsán a KELER Zrt. felhívja a kibocsátók figyelmét, 

hogy amennyiben az Információs Összeállítás valamely pontja a demat esemény során 

módosul, ill. módosításra szorul, akkor a Kötvényrendelet 8. § (3) bekezdésében 

meghatározott tájékoztatásra vonatkozó hét napos határidő a módosított (végleges) 

Információs Összeállítás elkészítését követően kezdődhet. Fontos, hogy a hétnapos 

tájékoztatási kötelezettség a jegyzést/aukciót megelőző 7 napot jelenti, nem az értéknap 

előtti 7 napot1! A tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő 

megsértésének észlelését a KELER Zrt. köteles jelenti az MNB felé. 

 

2. Mivel az értékpapírjog legfontosabb alapelve, hogy csak azt az értékpapírt lehet az 

adott értékpapírfajtába tartozó értékpapírnak tekinteni, amelyik tartalmazza az adott 

értékpapírfajta jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeit (Ptk. 6:265. § (2) 

bek.), ezért kötvények esetén a KELER Zrt. minden esetben megköveteli, hogy a demat 

okirat tartalmazza a Tpt. 12/B. § (2) bekezdésében meghatározott valamennyi tartalmi 

elemet, ideértve a h) pontban meghatározott egyoldalú kezességvállalás esetén a 

kezességvállaló jognyilatkozatát és aláírását is. Ennek kapcsán nem megfelelő az, ha a 

kezességvállaló aláírását és jognyilatkozatát külön dokumentumként, a demat okirat 

mellékleteként kívánja a kibocsátó csatolni, azt a demat okiratnak kell tartalmaznia. 

 

A fentiek vonatkozásában szeretnénk a kibocsátók figyelmét felhívni arra, hogy 

amennyiben a KELER Zrt. felé közvetlenül a BÉT aukciót megelőzően kerül megküldésre a 

kibocsátásra szánt értékpapírra vonatkozó dokumentáció, akkor a határidők rövidsége 

miatt elképzelhető, hogy jogszabályi meg nem felelés észlelése esetén a tervezett BÉT 

aukció meghiúsulhat. 

                                                           
1 Lásd: pl. NKP kötvényeknél a vonatkozó MNB útmutató: https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-kibocsatasi-

utmutato.pdf 2.1.2. pont vége. 

https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-kibocsatasi-utmutato.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/nkp-kibocsatasi-utmutato.pdf


 

 

A jelen demat eseményeket érintő jogi útmutató kizárólag a KELER jogi álláspontját 

tükrözi, amely kizárólag a Kibocsátók demat eseményeinek támogatását szolgálja. A jelen 

jogi útmutatóra foglaltakra tekintettel harmadik személy jogokat és kötelezettségeket 

nem alapíthat. 

Budapest, 2021. augusztus 5. 


