A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. §
A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele
61. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő közvetlen vagy közvetett, 5%-os, majd ezt
követően minden további 5%-os küszöbértéket átlépő, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg
szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről a részvényes, illetve a szavazati jog birtokosa a
kibocsátót haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatja a Felügyelet egyidejű
tájékoztatása mellett. Első napnak azon nap másnapja számít, amelyen a szavazati jogot biztosító
részvény, illetve a szavazati jog küszöbértéket átlépő tranzakcióról tudomást szerzett, illetve kellett volna
szerezzen annak megszerzője, eladója.
(2) Az ötvenszázalékos mérték elérését követően az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési
kötelezettségnek a hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencvenszázalékos mérték elérésekor, illetve ezt
követően minden újabb egyszázalékos növekedése esetén kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell
alkalmazni a csökkenés bejelentésére és közzétételére is.
(3) A szavazati jogok kiszámítása mindazon részvények alapján történik, amelyekhez szavazati jogok
kapcsolódnak, még akkor is, ha a szavazati jogok gyakorlását felfüggesztették.
(4) A tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik azokra a részvényekre,
a) amelyeket kizárólag a szokásos rövid elszámolási cikluson belüli kölcsönös beszámítás vagy
elszámolás céljából vásároltak meg, illetve
b) nem alkalmazandó a letétkezelőknek a letétkezelői minőségükben birtokában lévő részvényekre,
azzal a feltétellel, hogy a letétkezelők az ezekhez a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat csak
papíralapú vagy elektronikus eszközökkel adott utasítások szerint gyakorolhatják, továbbá
c) nem vonatkozik az árjegyző által történő megvásárlására vagy eladására, ha az rendelkezik a
székhelye szerinti tagállam engedélyével és nem avatkozik bele az érintett kibocsátó vezetésébe, továbbá
semmilyen befolyást sem gyakorol a kibocsátóra az ilyen részvények megvásárlásához vagy a részvényár
garantálásához.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség terheli mindazon személyeket is, akik jogosultak
szavazati jogok megszerzésére, eladására vagy gyakorlására:
a) olyan megállapodás alapján, amely lehetővé teszi a szavazati jogok összehangolt - a kibocsátó felé
tartós közös politikára irányuló - gyakorlását;
b) szavazati jogok ellenszolgáltatás fejében történő ideiglenes átruházására vonatkozó megállapodás
alapján;
c) biztosítékként elhelyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok tekintetében, a szavazati jogok
gyakorlását lehetővé tevő megállapodás alapján;
d) haszonélvezeti jog alapján;
e) az ellenőrzött vállalkozás birtokában lévő szavazati jogok tekintetében, az a)-d) pontok értelmében;
f) nála letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok tekintetében, amennyiben erre - a
részvényesek konkrét utasításai hiányában - saját belátása szerint van módja;
g) harmadik félnek adott megbízás alapján, a harmadik fél saját nevében birtokolt szavazati jogok
tekintetében;
h) meghatalmazottként, amennyiben erre - a részvényesek konkrét utasításai hiányában - saját belátása
szerint van módja.
(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség terheli mindazon személyeket is, akik közvetlenül vagy
közvetve olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszközök - ideértve a határidős, opciós szerződéseket is birtokában vannak, amelyek - a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére, illetőleg megállapodás
alapján - a kibocsátó által korábban nyilvános forgalomba hozott részvények szavazati jogának

megszerzését teszi lehetővé.
(7) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott küszöbértékek vonatkozásában a kibocsátó saját
részvény megszerzésének, illetve eladásának tényét és körülményeit mielőbb, de legkésőbb a
megszerzést vagy az értékesítést követő két naptári napon belül köteles közzétenni.
(8) Nem kell alkalmazni az (1), (2) és (5) bekezdésben foglaltakat azon anyavállalatra, amelynek
befektetési vállalkozása vagy hitelintézete
a) rendelkezik portfóliókezelési engedéllyel,
b) csak utasítások alapján gyakorolhatja az ezekhez a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat,
vagy biztosítja, hogy az egyéni portfóliókezelési szolgáltatásokat minden más szolgáltatástól függetlenül
végzi,
c) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.
(9) Egy vállalkozás mentesül az (1), (2) és (5) bekezdések szerinti bejelentési kötelezettség alól, ha a
bejelentést az anyavállalat, vagy amennyiben az anyavállalat is egy ellenőrzött vállalkozás, akkor saját
anyavállalata teszi meg.
(10) Egy alapkezelő társaság anyavállalatának nem szükséges összesítenie az (1), illetve (2) és (5)
bekezdések szerinti értékpapír-állományát az alapkezelő társaság által kezelt értékpapír-állománnyal, ha
az adott alapkezelő társaság az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait. Összesítenie kell
azonban az értékpapír-állományokat, ha az anyavállalat, vagy az anyavállalat egy másik ellenőrzött
vállalkozása az adott alapkezelő társaság által kezelt értékpapír-állományba fektet be, és az alapkezelő
társaságnak nincs lehetősége az adott értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására,
és ezeket a szavazati jogokat csak az anyavállalat vagy az anyavállalat egy másik ellenőrzött
vállalkozásának közvetlen vagy közvetett utasításai alapján gyakorolhatja.
(11) A befektetési vállalkozás vagy hitelintézet anyavállalatának nem szükséges összesítenie az (1), (2)
és (5) bekezdések szerinti értékpapír-állományát azzal az értékpapír-állománnyal, amelyet a befektetési
vállalkozás vagy hitelintézet ügyfelenként elkülönítetten kezel, feltéve, hogy:
a) rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel,
b) csak utasítások alapján gyakorolhatja az ezekhez a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat,
vagy biztosítja, hogy az egyéni portfóliókezelési szolgáltatásokat minden más szolgáltatástól függetlenül
végzi,
c) az anyavállalattól függetlenül gyakorolja szavazati jogait.
Összesítenie kell azonban az értékpapír-állományokat, ha az anyavállalat, illetve az anyavállalat egy
másik ellenőrzött vállalkozása az adott befektetési vállalkozás, illetve hitelintézet által kezelt értékpapírállományba fektet be, és a befektetési vállalkozásnak, illetve hitelintézetnek nincs lehetősége az adott
értékpapír-állományhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, és ezeket a szavazati jogokat csak az
anyavállalat vagy az anyavállalat egy másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen vagy közvetett utasításai
alapján gyakorolhatja.
(12) Az e §-ban meghatározott bejelentést és közzétételt elmulasztó személy a bejelentési
kötelezettség teljesítéséig a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(13) Az e §-ban meghatározott bejelentésre és közzétételre vonatkozó részletszabályokat a miniszter
rendeletben állapítja meg.

