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A tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. § 

A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele 

61. § 61. § 61. § 61. § (1) A nyilvánosan mőködı részvénytársaság részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (e § 
alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésıbb 2 naptári napon belül tájékoztatja 
a kibocsátót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének 
és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá 
csökken. Elsı napnak azt a napot követı nap számít, amelyen a részvényes tudomást szerzett vagy az adott 
helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudomást kellett volna szereznie 
a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzésérıl, eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának 
lehetıségérıl, megszőnésérıl, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy 
b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a részvényeknek a 
mennyisége, amelyekhez a kibocsátó létesítı okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a kibocsátónak kell 
teljesítenie. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következık: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, 
harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy, 
kilencvenkettı, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc és 
kilencvenkilenc százalék. 
(4) A szavazati jog kiszámítása - a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó elıírásoktól 
függetlenül - mindazon részvények alapján történik, amelyhez a kibocsátó létesítı okiratának rendelkezése 
alapján szavazati jog kapcsolódik. Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes 
részesedésén kívül az (5) és (6) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes szavazati jogaként kell figyelembe venni a 
részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet 
a) a részvényes és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetıvé teszi a 
megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt - a kibocsátó felé tartós közös politikára 
irányuló - gyakorlását, 
b) a részvényes a szavazati jog ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat, 
c) a részvényes a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján 
gyakorolhat, 
d) a részvényes a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat, 
e) a részvényes ellenırzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat, 
f) a részvényes letétkezelıként - a letevı konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján gyakorolhat, 
g) harmadik személy - a részvényessel kötött megállapodás alapján - saját nevében, a részvényes javára 
gyakorolhat, vagy 
h) a részvényes meghatalmazottként - a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján 
gyakorolhat. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor figyelembe kell venni a részvényes ellenırzött 
vállalkozásaként mőködı 
a) alapkezelı társaság szavazati jogát, ha az alapkezelı társaság az általa kezelt értékpapír-állományhoz 
kapcsolódó szavazati jogot, 



 2 

b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa kezelt 
portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot 
a részvényes, a részvényes másik ellenırzött vállalkozásának közvetlen, közvetett vagy bármely más módon 
adott utasítása alapján gyakorolhatja. 
(7) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor nem kell figyelembe venni a részvényes ellenırzött 
vállalkozásaként mőködı befektetési alapkezelı, ÁÉKBV-t kezelı vállalkozás, befektetési vállalkozás, 
hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelı, az ÁÉKBV-t kezelı vállalkozás, a befektetési 
vállalkozás, a hitelintézet rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és 
a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján, 
b) a részvényestıl függetlenül 
gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot. 
(8) A (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának további feltétele, hogy 
a) a részvényes megküldi a Felügyeletnek az ellenırzött vállalkozásaként mőködı befektetési alapkezelı, 
ÁÉKBV-t kezelı vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet és a felügyeletüket ellátó, hatáskörrel 
rendelkezı felügyeleti hatóság megnevezését, 
b) a részvényes megküldi a Felügyeletnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
ba) az ellenırzött vállalkozásaként mőködı befektetési alapkezelı, ÁÉKBV-t kezelı, befektetési vállalkozás, 
hitelintézet a részvényestıl függetlenül gyakorolhatja az által kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati 
jogokat, és 
bb) az ellenırzött vállalkozásaként mőködı befektetési alapkezelıt, ÁÉKBV-t kezelı vállalkozást, befektetési 
vállalkozást, hitelintézetet megilletı szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással vagy bármely 
más módon nem avatkozik be, 
c) a részvényes és az ellenırzött vállalkozásai írásbeli eljárásrendet fogadnak el és tartanak be a szavazati jog 
gyakorlásával kapcsolatos egymás közötti információáramlás megakadályozása érdekében. 
(9) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli azt a személyt is, aki közvetlenül vagy közvetve 
olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszköznek - ideértve a határidıs, opciós szerzıdéseket is - van a birtokában, 
amely - a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére vagy megállapodás alapján - a kibocsátó szavazati jogot 
biztosító részvényének és szavazati jogának megszerzését teszi lehetıvé. 
(10) A részvényes mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a tájékoztatási 
kötelezettséget az anyavállalata, vagy ha az anyavállalata is ellenırzött vállalkozás, akkor annak anyavállalata 
teljesíti. 
(11) A hitelintézet és a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedés esetén 
mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha 
a) biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa, 
b) a kibocsátó döntéshozó, ügyvezetı, felügyelı szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére, felmentésére 
vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, és 
c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok nem haladják meg az 
5%-ot. 
(12) Az árjegyzı mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha 
a) biztosítja, hogy a részesdéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa, 
b) az árjegyzıi tevékenység megkezdését és megszüntetését megelızıen értesíti a Felügyeletet, 
c) elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzıi tevekénységhez szükséges részvényekrıl és pénzügyi 
eszközökrıl. 
(13) Ha az árjegyzı a kibocsátóval, tızsdével árjegyzıi megállapodást kötött, akkor a megállapodást a 
Felügyelet kérésére bemutatja. 
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(14) Az e §-ban meghatározott tájékoztatást elmulasztó személy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséig a 
részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
(15) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a szabályozott piac kereskedési napjainak beosztását. 
 
 


