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Értékpapírok II. 

66. lecke 



 Csekk 
 Fogalma: a csekk kibocsátója arra utasítja a címzettet, 

hogy a csekk tulajdonosának a csekken feltüntetett 
összeget fizesse meg 

 

 Csekk érintettjei: 

– kiállító vagy kibocsátó 

– a csekk kifizetője 

– a csekk birtokosa, a kedvezményezett 

– csekk-kezes: nemfizetés esetén a fizetést 
kezességgel lehet biztosítani. Kezességvállalás 
esetén meg kell jelölni annak a nevét, akinek 
fizetéséért a kezes kötelezettséget vállal 



 Befektetési jegy 
– Befektetési alapkezelő társaság által sorozatban kibocsátott, vagyoni 

és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír 

– A kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a tőkét befektetési alap 
kialakítására, abban való elhelyezésre fordítja 

 Fajtái: 

 Nyíltvégű: 
– Nyílt végű befektetési alap bocsátja ki, vállalja, hogy lejáratkor nettó 

eszközértéken vásárolja vissza 

– Lejárat előtt visszaváltható 

– A visszaváltott befektetési jegyek újból forgalomba hozhatók 

– Követelést megtestesítő értékpapír 

 Zártvégű:  
– Lejárati idő, illetve zártkörű befektetési alap felszámolása előtt 

visszaváltani nem lehet 

– Részesedési jogot testesít meg 



 Állampapír 
• az állam (kincstár, állami költségvetés) az állam 

adósságának fedezetére bocsátja ki, az adósság tényét 
megtestesítő értékpapír 

• magyar vagy külföldi állam, az MNB által kibocsátott, a 
kibocsátó adósságát megtestesítő értékpapír 

• az állam arra vállal kötelezettséget, hogy az állampapírt 
megvásárló félnek adósságot törleszt, kamatot és 
járadékot fizet az értékpapírban rögzített formában 

  

 Formái: 

– Kincstárjegy 

– Államkötvény 

– Kincstári takarékjegy 



 Kárpótlási jegy:  

– az állam által, az állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásának 
eszköze 

– bemutatóra szóló, átruházható, tőzsdére bevezetett 
követelést megtestesítő értékpapír 

 

Felhasználható: 
• vagyontárgyak, részvények, üzletrészek megvásárlására a 

privatizáció során 

• termőföld szerzésére 

• önkormányzati lakás vásárlására 

• hitelfelvételnél saját erő  

• hozzájárulásként névértéken 



1.2. Részesedést megtestesítő értékpapír 
• Részvénytársaság: 

– jogi személyiségű gazdasági társaság, meghatározott számú és 
névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul 

– minimum 20 millió forinttal alapítható 

– vagyoni hozzájárulás: pénzben, nem pénzben 

– zártkörűen, nyilvánosan működő részvénytársaság 

 

• Részvény: 
– lejárat nélküli értékpapír, befektetési eszköz 

– a részvényesek az alaptőke meghatározott hányadát kitevő vagyoni 
betétjét testesíti meg 

– a számviteli nyilvántartásban jegyzett tőkeként szerepel 

– vagyoni jogot testesít meg 

» osztalékra jogosult  

» likvidációs hányadra jogosult 

» tagsági jogot és kötelezettséget testesít meg 



– előállítható nyomdai vagy dematerizált módon 

– a részvény átruházásával a jogok is átszállnak az új 
tulajdonosra, a vagyoni befektetés a kibocsátó vállalkozás 
vagyona marad 

– névre szóló értékpapír 

 

 Kibocsátási érték: 

– kibocsátási árfolyamon hozzák forgalomba 

» névértéken 

» vagy névérték felett 

 

 Felelősség: 

– részvényes felelőssége korlátolt, nem felel a saját vagyonával a 
társaság kötelezettségeiért 

– részvénytársaság vagyoni felelőssége korlátlan 



 Fajtái: 

– Törzsrészvény 

– Elsőbbségi részvény 

• Osztalékelsőbbségi 

• Likvidációs 

• Szavazati 

• Elővásárlási 

• Osztalékelsőbbségi és likvidációs elsőbbségi jogot 

biztosító részvény 

– Dolgozói részvény 

– Kamatozó részvény 

 



• Részvények értékelése 

– Részvények könyv szerinti értéke 

– Részvény árfolyama 

– Részvény hozama: 

– Osztalék 

– Árfolyam nyereség (vagy veszteség) 

• Részjegy 

– Szövetkezet által kiállított, vagyoni és tagsági jogot 

megtestesítő okirat 

– Azonos összegűek, másra nem átruházható 

– Részesedésre jogosít 

 

 



1.3. Dologra vonatkozó tulajdonjogot 
megtestítő értékpapír 

 

Közraktárjegy 

• közraktár által, rendeletre szóló értékpapír,  

• átruházható, részei egymástól függetlenül 
forgathatók 

 - részei:  

  árujegy: forgatása  az áru tulajdonjogának 
 átruházását jelenti 

  zálogjegy: forgatásával kölcsönt lehet felvenni. A 
 kölcsön nyújtójának, a zálogjegyen feltüntetett 
 összegben zálogjogot biztosít a közraktárban 
 elhelyezett árura 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 


