
 
 
Tárgy: részvénykönyvvezetéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Kérjük, engedje meg, hogy tájékoztassuk a részvénykönyvvezetéssel kapcsolatos tudnivalókról.  
 
Kérjük, hogy a következőkben leírtakat figyelmesen olvassa át és amennyiben szükségesnek tartja, 
nyilatkozatát tegye meg e tájékoztatás szerint!  
 
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezései szerint az adott részvény 
kibocsátója a részvényes tulajdonosáról, annak lakcíméről és a tulajdonolt részvény darabszámáról is 
nyilvántartást, azaz részvénykönyvet vezet. A részvénykönyvi nyilvántartásnak a tulajdonosi jogok 
gyakorlása tekintetében van jelentősége. 
Ennek érdekében a Gt. két eljárást határoz meg: 

1. az úgynevezett tulajdonosi megfeleltetést, amikor jellemzően a kibocsátó vagy a felügyeleti 
szerv kéri az aktuális állapot megállapítást (pl.: kibocsátói kérelem alapján az osztalékfizetés 
esetén a tulajdonosokról a megjelölt időpont tekintetében vagy felügyeleti határozat alapján) 

2. az értékpapírszámla-vezető bejelentését. 
 
A második eljárás azt jelenti, hogy ha Ön dematerializált részvényekkel rendelkezik Társaságunknál 
(ezek jellemzően a tőzsdei és más nyilvánosan forgalomba hozott részvények), Társaságunknak mint 
értékpapírszámla-vezetőnek értesítenie kell a kibocsátó igazgatóságát vagy a 
részvénykönyvvezetéssel megbízott személyt arról, hogy Ön tulajdonosa e részvényeknek. Ugyanez 
az eljárás, ha az Ön tulajdonjoga megszűnik. Ez alapján a kibocsátó vagy megbízottja Önt a 
részvénykönyvbe bejegyzi vagy törli. Ez független az előbb említett első eljárástól, a tulajdonosi 
megfeleltetéstől.  
 
Ezért kérjük, hogy gondolja át, hogy Ön kívánja-e, hogy a részvénytranzakciói során Társaságunk az 
adott részvény kibocsátóját vagy megbízottját értesítse az Ön részvényeinek a darabszámáról – 
megjelölve az Ön nevét és lakcímét. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy ez az értesítés nem érinti a tulajdonosi megfeleltetést, amikor a kibocsátó 
vagy a felügyelet is kérhet egy bejelentést - a Társaságunk ezen értesítésétől függetlenül - arról, hogy 
a megjelölt időpontban kik a részvényesek. 
 
Kérjük, hogy döntése meghozatala során vegye figyelembe azt is, hogy  

- a Gt. értelmében a részvénykönyvbe bárki betekinthet és törlés esetén a törölt adatoknak a 
későbbiekben is megállapíthatónak kell maradniuk és  

- ezen értesítés nem helyettesíti a tulajdonosi megfeleltetést és a Társaságunk ezzel 
kapcsolatos adatszolgáltatását.  

 
A fentiek alapján kérjük, hogy döntéséről Társaságunkat 2012. május 15-ig írásban értesítse!  
 
Amennyiben Ön kéri, hogy Társaságunk a jövőben értesítse a kibocsátó igazgatóságát (megbízottját) 
az Ön által tulajdonolt részvényekről, úgy kérjük, hogy a nyilatkozata az alábbiakat is tartalmazza: 

1. kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kéri, hogy Társaságunk értesítse az 
valamennyi Társaságunknál nyilvántartott részvény kibocsátójának igazgatóságát 
vagy megbízottját az Ön Társaságunknál nyilvántartott részvényeinek darabszámáról 
(darabszám-változásáról) a részvénykönyvbe történő bejegyzés érdekében;  

2. arra vonatkozó felhatalmazását, hogy Társaságunk értesítésében megjelölhesse az 
Ön nevét, lakcímét és az Ön által tulajdonolt részvények darabszámát (beleértve a 
darabszám-változást is) a részvénykönyvbe történő bejegyzés/törlés érdekében. 

 
Az érvényes rendelkezése érdekében kérjük, hogy nyilatkozatát írásban, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglaltan tegye meg és az eredeti Ön által is aláírt példányt juttassa el Társaságunk 
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. szám alatti székhelyére 2012. május 15-ig.   



Amennyiben a fenti határideig nem vagy nem megfelelően nyilatkozik, az úgy minősül, hogy Ön 
megerősíti, hogy Ön továbbra sem kéri, hogy Társaságunk a fentiekben részletezett értesítését 
megtegye a kibocsátó igazgatósága vagy megbízottja felé az Ön részvénykönyvi bejegyzése 
érdekében (kifejezetten nem járul hozzá ahhoz, hogy adatairól a kibocsátó igazgatóságát értesítsük). 
Ez természetesen a tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges adatszolgáltatástól független. 
 
Amennyiben kéri, hogy Társaságunk a fenti értesítését megtegye, Társaságunk e kérését a 
nyilvántartásba vételt követően és a kibocsátói rendszer függvényében tudja teljesíteni. 
  
Ha Ön a későbbiekben a fentieknek megfelelő eljárástól el kíván térni, erre természetesen a fenti 
időpontot követően is lehetősége nyílik. 
 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további információra van szüksége döntése meghozatala 
érdekében, munkatársaink állnak szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken. 
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