
Az adós megszüntetésére tekintettel a részvényekhez jogok és kötelezettségek már 

nem fűződhetnek, azok kiüresedtek.  

bíróság rendelkezik, s nem a felszámoló intézkedik a felszámolási eljárás 

befejezésekor az adós értékpapírjainak érvénytelenítéséről, mely kötelezettség 

független attól, hogy az értékpapír hol került elhelyezésre.  

 

 

 

Győri Ítélőtábla 

Fpkf.II.25.884/2015/2. szám 

 

 

Az elsőfokú bíróság 2008. április 4. napján kelt és 2008. június 24. napján jogerőre 

emelkedett 4.Fpk.08-04-000580/106. számú végzésével a L.T.K. Rt. „fa.” adós elleni 

felszámolási eljárást befejezetté nyilvánította, elrendelte az adós megszüntetését és a 

cégjegyzékből történő törlését. 

 

Az M.Zrt. hitelező 2014. szeptember 29. napján a bírósághoz érkezett beadványában  a 

Cstv.60. § (1) bekezdésére alapított kérelmet terjesztett elő az adós által kibocsátott és 

a birtokában lévő 10 db törzsrészvény érvénytelenítése iránt. Arra hivatkozott, hogy az 

eljárást befejező végzésében a bíróság nem határozott az adós által kibocsátott 

értékpapírok érvénytelenítéséről, ugyanakkor a hitelező adminisztrációs terheinek 

csökkentése érdekében szeretné a részvényeket érvényteleníteni és/vagy 

megsemmisíteni.  

 

Rámutatott, hogy az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai 

megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995.(VIII.24.) Kormányrendelet 

7. § (3) bekezdése alapján az értékpapír kibocsátója jogosult az értékpapír fizikai 

megsemmisítésére. Miután a L.T.K. Részvénytársaság „fa” adós jogutód nélkül 

megszűnt, így a kibocsátó ezen előírásnak nem tud eleget tenni.  

A hitelező a következő törzsrészvények érvénytelenítését kérte:  

 

ISIN kód: HU0000070461; sorszám: A1-900; névérték 10.000.000; darabszám: 9 db 

összevont; részvény értéke: 90.000.000.-Ft. 

 

ISIN kód: HU000007461; sorszám: A901; névérték 100.000; darabszám: 1, részvény 

értéke: 100.000.-Ft. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a hitelező kérelmét 

elutasította. 

 

Arra hivatkozott, hogy a Központi Értéktárhoz akkor kerülnek a részvények, ha a 

kibocsátó (azaz adós) a nyomdai úton előállított részvények teljes mennyiségének 

gyűjtőelvű letéti őrzésével a Központi Értéktárat bízta meg. Lehetőség van arra is, ha a 

kibocsátó nem kívánja az előállított részvényeket gyűjtőelvű letétkezelésben tárolni, de 

van olyan részvényes, aki úgy nyilatkozik a kibocsátó felé, hogy a nyomdai úton 



előállított részvényeket nem kívánja egyénileg tárolni, úgy a részvényes elhelyezheti a 

részvényt egyedi letétkezelésben a Központi Értéktárban. Dematerializált részvény 

esetében a központi értékpapír számláról való törléssel, míg a nyomdai úton előállított 

részvények esetében a Központi Értéktárba történő beszállítással a részvény átadottnak 

tekintendő.  

 

A konkrét esetben a kérelmező maga adta elő, hogy az érvényteleníteni kívánt 

értékpapírok saját értéktárában vannak elhelyezve, a Központi Értéktár javára a 

részvények átadására nem került sor, így azok nem a központi értéktárban találhatók. 

Erre tekintettel a bíróság sem tud intézkedni a Cstv.60. § (1) bekezdése alapján a 

tekintetben, hogy a Központi Értéktár járjon el az adós által kibocsátott értékpapírok 

érvénytelenítése érdekében.  

 

Miután a felszámoló benyújtott zárójelentése nem tartalmazott arra vonatkozó adatot, 

hogy a Központi Értéktárban az adós részvényei fellelhetők lennének vagy az adós 

tulajdonosainál, vagy tulajdonosánál részvények találhatók (és ilyen hitelezői jelzés 

sem érkezett), így a bíróság a zárómérleg jóváhagyásakor a részvények 

érvénytelenítéséről és megsemmisítéséről nem határozhatott. 

 

 

A végzés ellen a hitelező terjesztett elő fellebbezést elsődlegesen a végzés kérelmének 

megfelelő megváltoztatása, másodlagosan hatályon kívül helyezése iránt.  

 

Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság mulasztást követett el, amikor az adós 

jogutód nélküli megszűnéséről határozó végzésében nem rendelkezett az adós által 

kibocsátott értékpapírok érvénytelenítéséről. Ezért kérte, hogy a bíróság 

98/1995.(VIII.24.) Kormányrendelet 7. § (3) bekezdése alapján rendelkezzen az 

értékpapírok érvénytelenítéséről és/vagy megsemmisítéséről. 

 

Másodlagos fellebbezési kérelem kapcsán arra hivatkozott, hogy az elsőfokú bíróság a 

tényállást nem derítette fel, a felszámolót meg kellett volna nyilatkoztatnia, illetve 

köteleznie kellett volna a részvények megsemmisítésére. A felszámoló ugyanis az első 

fokon eljárt bíróság mulasztása miatt nem tett (nem tehetett) a részvények 

megsemmisítése vonatkozásában semmilyen tartalmú nyilatkozatot. Okkal 

feltételezhető, amennyiben az első fokon eljárt bíróság nyilatkozattételre hívta volna 

fel a felszámolót, az a részvények megsemmisítését kérelmezte volna a bíróságnál.  

 

 

A hitelező fellebbezése alapos. 

 

Mindenekelőtt arra mutat rá az ítélőtábla, hogy tartalma szerint (Pp.3.§(2) bek.) a 

hitelező kérelme nem önálló kérelemnek, hanem az elsőfokú bíróság 106. sorszámú 

végzése kiegészítése iránti kérelemnek minősült (Pp.225-2206. §), erre tekintettel az 

ítélőtábla az elsőfokú végzést is a 106. sorszám alatti végzés kiegészítése iránti 

hitelezői kérelmet elutasító végzésként bírálta felül. 

 



A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § 79. pontja szerint központi 

értékpapír-nyilvántartás: a Központi Értéktár (KELER) által vezetett, a belföldön 

kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás.  

 

A Központi Értéktár nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nem csupán a 

belföldön dematerializált formában előállított értékpapírok adatait, hanem a belföldön, 

nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó által rendelkezésére 

bocsátott adatokat is nyílván tartja. A KELER a hozzá beérkező közjegyzői végzések 

alapján nyilvántartja, valamint közzéteszi azon értékpapírok adatait is, amelyek 

közjegyzői letiltás alatt állnak, valamint amelyeket a közjegyző semmissé nyilvánított. 

A KELER a kibocsátó bejelentése alapján vezeti át nyilvántartásában az értékpapírra, 

illetve a kibocsátóra vonatkozó adatok változását.  

 

A felszámolás elrendelésének alapjául szolgáló kérelem benyújtásakor hatályos - jelen 

felszámolási eljárásra irányadó - Cstv.60. § (1) bekezdése még nem rendelkezett a 

részvények, értékpapírok érvénytelenítésének kérdéséről. A 2006. évi VI. törvény 22. 

§ (1) bekezdés f) pontjával módosított Cstv. 60. § (1) bekezdése értelmében azonban  a 

bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel 

határoz a költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének 

kielégítéséről, a bankszámlák megszüntetéséről és a Központi Értéktár megkeresésével 

az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítéséről.  

 

A 2006. évi VI. törvény hatályba léptető rendelkezései alapján már a törvény 

hatálybalépésével a fentiek szerint módosult a Cstv. 60. § (1) bekezdésének 

szövegezése, erre tekintettel a jelen felszámolási eljárás befejezésének időpontjában 

(2008. április 4.) már a Cstv. módosított 60. § (1) bekezdése lett volna alkalmazandó.  

 

A módosítás indokát a 2006. évi VI. törvény 22. §-hoz fűzött miniszteri indokolás a 

következőkben adja meg: „számos esetben jelent problémát, hogy a felszámoló nem 

intézkedik az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítése iránt. A 22. § (1) 

bekezdés f) pont alapján a jövőben a bíróság a felszámolási eljárás befejezésekor 

végzésben rendelkezik az adós értékpapírjainak érvénytelenítéséről.  

 

A konkrét esetben  nem elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapírról van 

szó, így a 2008. évi XLV. törvény értékpapír és okirat semmissé nyilvánítására 

vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók. Az adós megszűnésére tekintettel az 

értékpapír megsemmisítésére a 98/1995.(VIII.24.) Kormányrendeletben írtak szerint 

sem kerülhet sor. A miniszteri indokolásnak megfelelően 2006. január 4. napjától a 

bíróság rendelkezik, s nem a felszámoló intézkedik a felszámolási eljárás 

befejezésekor az adós értékpapírjainak érvénytelenítéséről, mely kötelezettség 

független attól, hogy az értékpapír hol került elhelyezésre.  

 

Az adós megszüntetésére tekintettel a részvényekhez jogok és kötelezettségek már 

nem fűződhetnek, azok kiüresedtek. A Cstv.60. § (1) bekezdésének fenti módosítása 

olyan kötelezettséget rótt a bíróságra, melynek tárgyában a döntés hivatalból kötelező. 

A hitelező kiegészítés iránti kérelmének elbírálása szempontjából nincs jelentősége 



annak, hogy a Cstv. 60.§ (1) bekezdése szerinti intézkedésre milyen okból nem került 

sor, s nem mellőzhető a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető 

módon tartalmazó Központi Értéktár értesítése sem. 

 

A fentiekre tekintettel az ítélőtábla a Cstv.6. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó 

Pp.253.§ (2) bekezdés alapján az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a 106. 

sorszám alatti végzés kiegészítéséről rendelkezett a Pp.225-226. §-ai alapján.  

 


