Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége / TEBÉSZ
www.tebesz.hu
email: info@tebesz.hu

Közlemény

2018.12.06.

A TEBÉSZ jogi álláspontja a részvénykönyvben szereplő adatok
megismerhetősége és azok terjeszthetősége tárgykörében

A TEBÉSZ saját tapasztalatai, valamint a hozzá eljutott információk alapján
megállapítható, hogy egyes részvénytársaságok különböző indokokkal akadályozni, illetve
korlátozni próbálják nyilvános részvénykönyvükbe betekinteni szándékozó személyek
törvényes jogait.
E jogsértőnek tartott kísérletek okán a TEBÉSZ fontosnak tartja nyilvánosságra hozni e
tárgykörben képviselt jogi álláspontját.
A részvénykönyvi nyilvántartás törvényi célja, hogy a Társaság tulajdonosait és
tulajdoni részesedésük mértékét hiteles formában nyilvántartsa, illetve ezen adatokról - a
cégjegyzéki adatokhoz hasonlóan - bárki szabadon információhoz juthasson.
Fontos kiemelni, hogy a részvénykönyvi adatok nyilvánossága tekintetében a törvényi
szabályozás nem tesz különbséget zártkörű (Zrt.) és nyilvános (Nyrt.) részvénytársaság
között, így e tárgyban mindkettőre azonos szabályok vonatkoznak.
A részvénykönyvbe bejegyzett adatok „az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 3.§ 6.) pontja, valamint „a
Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:247.§ (1) bekezdése alapján az
EU és a magyar jogrendszerben fogalmilag „közérdekből nyilvános adat”-nak minősülnek,
és e szerinti szabályozás alá esnek.
Ebből következően a részvénykönyvi adatok megismerhetőségét a Társaság, illetve a
részvénykönyv vezetője semmilyen célból, okból, vagy indokkal nem korlátozhatja, sőt
együttműködésre kötelezett az ezt megismerni szándékozó személy felé.
A Ptk. 3:247.§ (1) bekezdése alapján a részvénykönyvben tárolt minden adat (a törtölt is)
„bárki számára” szabadon, azaz korlátozástól mentesen, teljes terjedelmében
megismerhető.
E tárgykörben jogellenes korlátozásnak minősül az is, ha a Társaság, vagy a részvénykönyv
vezetője bárminemű előzetes feltétel elfogadásához köti a részvénykönyvi betekintés
biztosítását.
Ugyanakkor az Európai Unió 2018-ban hatályba lépet új egységes adatvédelmi szabályozása
alapján a részvénykönyv vezetője (mint adatkezelő) jogosult a betekintő személytől
személyazonosságának megállapítására alkalmas dokumentum bemutatását kérni, valamint
a részvénykönyvi betekintés eseményéről - a betekintő nevét és címét is tartalmazó feljegyzést készíteni. E feljegyzésről a betekintő jogosult ingyenes másolati példányra.

1/2

Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége / TEBÉSZ
www.tebesz.hu
email: info@tebesz.hu

Az Infotv. 26.§ (2) bekezdése szerint, a közérdekből nyilvános személyes adat „a
célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthető”.
E jogszabályi rendelkezésből következően a Társaságnak, vagy a részvénykönyv vezetőjének
nincs jogszerű lehetősége a részvénykönyvben szereplő adat esetleges felhasználására,
terjesztésre vonatkozóan törvényből eredő jogot szűkítő, vagy azt megtiltó feltételt szabni,
illetve a betekintés biztosítását ilyen szűkítő, vagy megtiltó feltétel előzetes elfogadásához
kötni.
A Ptk. 3:247.§ (2) bekezdés szövegéből következően, a részvénykönyvben szereplő
egyedi adatról (a volt, vagy aktuális tulajdonos személye és annak adatai) másolat csak
annak adható ki, akire az adat személyében vonatkozik.
A részvénykönyv vezetőjének ugyanakkor - erre vonatkozó különleges előírás hiányában –
mind a magánjogi, mind a közhiteles meghatalmazást el kell fogadnia, és az ilyet bemutató
személynek, mint az adattal érintett személy igazolt képviselőjének köteles az érintett
adatról a részvénykönyvi másolatot kiadni.
Kiemelten fontosnak tartja hangsúlyozni a TEBÉSZ, hogy törvényi tiltás, illetve a
részvénykönyvben tárolt „közérdekből nyilvános adat” megismerési lehetőségének
törvényes joga alapján a részvénykönyvben található bármely adatról a betekintő saját
maga szabadon készíthet feljegyzést.

Kiadta:
Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége / TEBÉSZ

2/2

