
 

A Részvény 

A részvény részesedést biztosító értékpapír.  

Ha részvényt veszel, azzal egy társaság tulajdonosává válsz.  

 

A részvény tulajdonosa tagsági jogokkal bír a részvényt kibocsátó részvénytársaságban.  

Részt vehetsz a közgyűlésen, ehetsz az ingyen szendvicsből, a hostess hölgyek kedvesen 
mosolyognak rád (de a telefonszámukat már nem adják meg), egyszer az évben hülyére 
idegesítheted a cégvezetést a kérdéseiddel, javaslataiddal. Szavazhatsz is, a társaság 
vezetéséről, a korábbi évre szóló beszámolók és a jövő évi tervekről.  

 

A részvény tulajdonosa vagyoni jogokkal is bír a kibocsátó részvénytársaságban.  

Jogosult vagy az osztalékra, ami a társaság eredményének egy része. Az osztalék mértékéről 
a gazdasági realitás (jó esetben) és a közgyűlés dönt. Ezen felül a jogosult vagy a cég 
megszűnése esetén mindarra, amit a hitelezők, szállítók, adóhivatal és a menedzsment 
hagyott belőle. Igyekezzünk olyan vállalat részvényeibe fektetni, amely a közeljövőben nem 
szünteti meg tevékenységét.  

 

A részvény tulajdonosa korlátozott felelősséggel rendelkezik.  

Csak úgy, mint a kft. esetében csak azt az összeget kockáztatjuk, amelyet a részvénybe 
fektettünk. Sokszor persze ez sem kevés, úgyhogy először a párizsit vegyük meg, utána jöhet 
a részvény.  

 

Vannak az ún. elsőbbségi részvények, amelyek valamilyen többletjogot biztosítanak 
birtokosaiknak. Ezeknek több fajtája van: osztalékelsőbbségi, szavazatelsőbbségi, kamatozó 
részvény.  

Semmi pánik! A Tőzsdeligán csak törzsrészvényekkel (közönséges részvények) lehet 
kereskedni, amelyek semmilyen többlet jogot nem tartalmaznak. De a valóságban sokszor 
találkozhatunk ezekkel, így érdemes átfutni rajtuk. Osztalékelsőbbségi: tulajdonosa más 
részvényesek előtt, vagy azoknál magasabb összegű osztalékot kap. Előnye, hogy be tudjuk 
zsebelni az irigykedő pillantásokat. Hátránya, hogy a többletjogosultságot is meg kell fizetni. 
Szavazatelsőbbségi: a törzsrészvények szavazati jogának többszörösével bír. Tipikus példája 



az aranyrészvény, amelyből egyetlenegy van, de vétójogot jelent az állam számára néhány 
cégben.  

A részvényeknek nincs lejárata  

Végleg odaadtad a pénzed. Csak akkor tudsz „kiszállni”, ha a másodlagos piacon (jellemzően 
tőzsdén) értékesíted.  

Itt lép be tehát a képbe a Tőzsde  

Folytatás következik…  

 

Faluvégi Balázs 

Bridge Wealth Management 

További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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