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Az értékpapírok fogalma és fajai. 

A kereskedelmi életben az értékpapír kia-
lakulása szoros összeköttetésben áll a hitel tökéle-
tesedésével. 

A hitelező,hitelnyújtás utján egy követe-
lés birtokába jut,mely már a lejárat előtt értéket 
képez,mint vagyonának bármelyik más része.Szükség 
volt egy olyan eszközre,mely által a hitelező ép 
ugy tudjon rendelkezni követelései felett,mint bár-
mely más vagyontárgya felett.A forgalomképességnek 
érdeke hozta létre az értékpapírt,mely eszköz arra, 
hogy a követelés felett a hitelező rendelkezhessen. 
Az értékpapir tehát nem mástgazdasági szempontból, 
mint valamely követelés értékesítését megkönnyítő 
instrumentum./Kuncz./ 

A hitelező és adds viszonyát a magánjogban! 
a kötelmijog szabályozza.A kereskedelmi jfgrgalom 
gyorsasága,valamint a követelés forgalomképességének 
szempontjábdl,a kötelmi jog nehézkes,lassú. 

A kötelmi jog szerint a követeléssel egye-
dül a hitelező rendelkezik és csak a kölcsönvevővel 
szemben.A kölcsönadd követelheti a teljesitést,osak 
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ő ruházhatja át másra a követelést és az adós csupán 
az ő kezéhez teljesithet.Mindezek a szabályok igen 
megnehezítik a követelés átruházását.Az adós,ha nem 
akarja magát kétszeri fizetés veszedelmének kitenni, 
a fizetés előtt tartozik megvizsgálni,valóban jogos! 
tott-e az akinek a kezéhez teljesítette a fizetést 
/ materialis legitimatio/jugyanezt tartozik megvizs-
gálni az a harmadik személy is aki a követelést a 
hitelezőtől szerzi meg.Lényegesen befolyásolják az 
adós és hitelező viszonyát a hitelezővel szemben fel-
hozható személyi kifogások. 

Mindezen nehézségeket az értékpapir által hi-
dalták át.Az értékpapir kiszolgáltatásával mentesül 
az adós a kétszeri fizetésWl^ - mivel az a hitelező 
aki a papirt éppen a kezében tartja.Az értékpapir 
által a követelés független lesz azn adós és hitele-
ző személyes viszonyától. 

Az értékpapirok kialakulását a gazdasági élet 
szükséglete eredményezte,a jog csak az intézmény meg-; 
születése után alkotta meg reá vonatkozó szabályait. 
Utólagosan csupán arra szőritkozott,hogy a magánjog 
elvei és az értékpapirok szabályai közötti különbsé-
get feltárja. 

A magyar Kereskedelmi Törvény,az értékpapir 
fogalmát nem határozza meg pontosan,nem jelöli meg 
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pontosan azokat a jogviszonyokat sem,melyek az érték-
papirból folynak.Jartalmaz intézkedéseket az érték-
papírok egyes osztályaira a 300. és 301.§-okban a be-
mutatóra szőlő és forgatható pajdrokra vonatkozólag 
a tulajdonjog és zálogjog tekintetében a jóhiszemű 
szerzőnek a védelmet akkor is biztpsi>tja,ha a tulaj-
donátruházás, vagy elzálogosítás nem kereskedő által 
történt ja 324. § pedig ugyancsak az ily nemű papirokoii 
alapuló tartozások teljesitéséről szól.Meghatározott 
értékpapírokról a 291.§ /a kereskedelmi utalványról/ 
a 415.§ / rakjegyről/ á 434. § /a közraktári jegyről/ 
stb̂ sfcéazletesen intézkedik a törvény,bár e rendelke-
zések is hiányosak. 

Mivel a Kereskedelmi Törvény az értékpapírok 
tekintetében elegendő felvilágosítást nem nyújt,a 
kereskedelmi szokásokat és ezek mellett az általános 
magánjog szabályait is figyelembe kell vennünk.Saj-
nos azonban az általános magánjog sem tartalmaz kel-
lő tájékoztatást az értékpapírokra vonatkozóan és 
igy utmutatást az értékpapírok általános irodalmában 
és elméletében kell keresnünk. 

Kétségtelen,hogy az értékpapir - okirat.Mig 
azoban a közönséges okiratok pusztán bizonyítás cél-
jából állíttatnak ki, a tartozás és követelés maga, 
teljesen független az okirattól - addig az értékpa- I 
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piróknál a követelés és az arról kiállított okirat 
szorosan összefüggnek.Az okirat magában foglalja a 
követelést,az okirat nélkül maga a követelés nem 
létezik,nem érvényesithető a követelési jog csupán 
magának az értékpapírnak az alapján.A követelést 
az értékpapir testesiti meg. 

Ezek alapján az értékpapírt a következőkép 
határozhatjuk meg : Értékpapir minden olyan papir 
vagy okirat,melyben valamely követelés illetve tartc 
zás,akként van megtestesítve,hogy az elvileg csak a 
papirban és a papir által létezik.Értékpapir,mivel 
a benne lévő követel^ésnél fogva,akár pénire,akár 
másnemű szolgáltatásra vonatkozik a követelés,min-
den esetben bizonyos értéket képvisel. 

Kaéy üerene szerint a követelés csak a papir 
által érvényesíthető,a papirban van incorporálva.A 
főszerepet a papir játsza; a követelés ennek csupán 
járuléka lesz.A követelés jogi sorsa a papírhoz van 
kötve s a papir sorsában osztozik.A papir értékét a 
benne rejlő követelés szabja meg,mégis a papir lesz 
a fődolog,a követelés csupán annak járuléka.Hasonló 
a helyzet a csekély értékű telken épült bérpalotá-
hoz,melynél a járulék,az épület értéke, sokszorosan 
meghaladja a telek,a fődolog értékét. 

^a az értékpapir a forgalomban mint áru sze-
repel, ugy természetesen rá a dologjogi szabályok kell! 
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hogy érvényesüljenek.Ilymódon az értékpapimái a do-
logjogi és kötelmijogi elemek speciális mddon egye-
sülnek s a papir neme dönti el,hogy melyik elem van 
túlsúlyban.Olyanok,melyeknél a kötelmijogi elemek 
hangsulyozottabbak pl.a névreszőlő papíroknál,ellen-
tétben a bemutatóra szóld papirokkal meilyeknél a 
dologijogi elemek a kötelmijogi elemeket majdnem ab-
sorbealják. 

halálunk olyan dologijogi elemeket,melyek min-
den értékpapírra vonatkoznak,ilyenek : 

1.-A papir tulajdonosa a hitelező.A birtokos, 
a birlalő vagy jóhiszemű birtokos is lehet hitelező. 
A magánjogban elég a tulajdonosi minőség igazolására, 
a birtok igazolása,a követelés igazolására elég a 
hitelezői minőség olyan igazolása,melyből nem világ-
lik ki egészen biztosan a tulajdoni minőség.A forga-
lom érdekében szükséges,hogy az adós és hitelező kö-
zött a iegitimatio megkönnyiitessék.Igy elég lesz pl. 
a bemutatóra szóló papiroknál,a tulajdonosi,illetőleg 
a hitelezői minőség igazolására,a puszta birlalás,mig 
a rekta és forgatható papiroknál a hitelezőnek hatá-
rozottan megjelöltnek kell lenni. 

2.-Amint a dolog átruházásánál szükséges a 
dolog átadása,a követelés átruházása sem történhetik 
meg a követelés,illetőleg a papir átadása nélkül.Eb-
ből következik,hogy a papir átruházása magával vonja 
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a követelés átruházását is.Sőt az 1881.IX.t.c. 80. § 
szerint még a végrehajtási zálogjog megszerzéséhez 
is szükséges a papir birtokbavétele. 

A recta és forgatható papiroknál a tulajdoné 
si minőség igazolása mellett megköveteltetik a hite-
lezői minőség határozott megjelölése is.Ez esetben 
az átruházásnál a papir átruházásán kivül szükséges 
még egy u.n.átruházási nyilatkozat is,kivéve termé-
szetesen a forgatható papírokat,melyek átruházása 
üres forgatmány mellett is történhetik.Ez esetben a 
puszta átadással megtörténik a követelés átruházásaj 

természetes,hogy ép ugy mint más ingó dolog 
tulajdona,a követelés is megszerezhető nemcsak szár-j 
^azékos^de eredeti módon is. 

3»-A papir és a követelés szoros összefüg-
géséből következik,hogy az adós osak a papir felmu-
tatása és visszaadása mellett kötelezhető a fizetés-
re^ teljesítésre s igy ennek megtörténte előtt nem 
esik késedelembe,még akkor sem,ha a papirban hatá-
rozott lejárati nap van megjelölve.Ebből az elvből 
indul ki a K.T.324.§-a is,midőn kimondja,hogy a for 
gatható és bemutatóra szóló papirok esetén az adós 
csak a nála és pedig üzlethelységében,ilyennek hiá-
nyában lakásában történt bemutatás folytán tartozik 
fizetni.Ez az elv tulajdonképpen vonatkozhatna a 
rekta papírokra is,mert hiszen ezeknél is követelhe 
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tő a papir visszaadása. 
Az adós a papir visszaadása nélkül fizetni 

nem tartozik,ezt igazolja a Kereskedelmi Törvény 
/K.T./ 419.és 444. §-a,midőn kifejti,hogy az adós 
csak abban az esetben van a szolgáltatásra kötelez-
ve, amennyiben neki a rakjegy,illetőleg közraktári 
jegy visszaadatik. 

4.-Amennyiben a papir elvész vagy megsérül, 
ezen körülmény a követelés elvesztését eredménye-
zi.A papirra vonatkozó tulajdoni kereset ilyenkor 
természetesen a követelés visszaszerzésére is irá-
nyul. Kivételesen a követelés érvényesithető a pa-
pir nélkül is,a papir elveszte,vagy megsemmisülése 
esetében.Ilyenkor helye lehet az értékpapir birói 
megsemmisítésének,mely által a követelés a volt 
tulajdonos személyében továbbra is fenntartátik. 

Az értékpapírban foglalt jog keletkezése. 

Mint fentebb láttuk,az értékpapirnál a pa-
pir lényeges eleme és megtestesítője a követelésnJaik 
A papir és a követelés közötti eme kapcsolat még 
nem magyarázza meg a követelés ,illetőleg az adós 
részéről való kötelezettség jogi alapját.Keresnünk 
kell,hogy minő cselekmény létesiti az értékpapir-
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nak gazdasági értékét adó kötelezettséget. 
agy "̂ erenc szerint három mozzanatot kü-

lönböztetünk meg éspedig : 
a./Az okiratban foglalt kötelezettség a-

lapja lehet az az o k ,melynek folytán az ér-
tékpapir kiállittatik,tehát a kötelezettség visz-
szanyulik az okirat kiállitását megelőző jogviszo 
nyokra. 

b./Lehet maga a kiállitás ténye,mely ala 
értendő az adós részéről a kötelezettségi nyilat-
kozatának, illetőleg teljesítési Ígéretének irásba 
foglalása. 

c./Vehetjük ilyen alapnak a kiállított 

papírnak az ad^s kezéből való kimenetelét,vagyis 

a kiállítást követő cselekményeket. 

Az elméletek nagy része e három pont 
valamelyikét vitatja. . 

A legrégebbi f elfogási,különösen az ola-
szoknál - melyek kizárólag a váltóra vonatkoztak-
a kötelezettség alapjául a kiállítást megelőző 
jogviszonyt tekintik.Szerintük a papír csupán 
bizonyítási eszköz.A legujabbkori francia elmélet 
ezt az elvet kiterjeszti a többi értékpapírra is. 
Eszerint az értékpapír kiállítása nem jelent uj 
kötelezettséget,csupán a régebben már létrejött 
kötelezettség jelenik meg uj alakban. 
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Ez az elmélet igen egyszerű és sok te-
kintetben helyes magyarázatot ad,de nem számol az 
értékpapir átruházhatóságával.Még ha az adós és 
az első hitelező közötti kötelezettséget az alap-
ügyletből származtatnánk is,mi lesz akkor ha az 
értékpapir forgatmány utján más keiébe kerül ? 
Ez a harmadik személy esetleg nem is tud arról 
az alapügyletről,főleg ha ez a papirban magában 
meg sincs emlitve.Ez esetben a követelés az ala-
pul fekvő viszonytól teljesen független ugy,hogy 
arra a követelés érvényesitésénél visszamenni nem 
kell. 

A magyar és német irodalom általában a 
másik nézetet,t.i. azt, mely szerint az/^tékpa-
pirban foglalt kötelezettséget,maga a papir kiál-
litása szüli - fogadta el.Ez összehangban áll az 
incorporatios elmélettel,mivel eszerint az adós 
kötelezettségét a papir kiállítása kreálja -
k r e a t i o s elméletnek nevezik.Eszerint az 
obligatio egyedüli alapja az adós Írásbeli Ígére-
te arra nézve,hogy fizetni fog,vagyis a papir 
kiállitása.Németországban főképpen Einert,Kuntze, 
majd Siegel hirdette ezen elvet,az utóbbi csak 
azzal a megkülönböztetéssel,hogy a papir megszer-
zőjénél minden hitelezői akarattól eltekint. 
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Ez a felfogás nem helyes,mert a követelést hitele-
zői akarat nélkül gyakorolni nem lehet.üazai jogún!: 
ban ezen elmélet legkiválóbb követői Nagy Ferenc, 
Kolozsvári Bálint,Szladits Károly ,Meszlényi,Plósz,; 
Klupairhy * Az ő munkáik nyomán alakult ki és vált 
népszerűvé a tiszta kreatios elmélet,melynek alap' 
elvei : 

Az ad^s egyoldalú cselekménye,az a puszta 
tény,hogy a papirt aláirta,az lesz az az alap,mely 
bői a kötelezettség származik.Az okirat amig az 
adósnál van,az abban foglalt jog nem érvényesit-
hető,kiadás is kell,hogy a követelés hatályba lép-j 
jen.Ez azonban nem előidéző ok.Mindaddig mig a 
papir az adós kezében van,a hitelező és adós az 
ő személyében egyesül s ha a papir az ő akarata 
iellenére kerül forgalomba,ugyanugy tekinthető, 
mintha akarata ellenére lett volna kötelezve. 
A forgalomképesség szempontjából szükséges,hogy 
ilyen esetben a lekötelezési akarat háttérbe szo-
ruljon.A jóhiszemű papirszerzőnek nincs módjában 
és nem is követelhető tőle,hogy a kibocsátás belsí 
körülményeiről tájékozódjék.Maga az a tény,hogy a 
papir,illetve az abban foglalt nyilatkozat az a-
dóstól származott,elégséges annak felíévésére, 
hogy azt s az abban kifejezett kötelezettséget 
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valóban akarta.Ennélfogva nem szükséges,hogy a 
paypirt az ad^s állítsa ki teljesen,elég ha csak 
az aláirás származik tőle.(Továbbmenve a kötele-
zettségre irányuld akarat vélelmeztetik még ab-
ban az esetben is,ha az aláíráskor a papir üres 
volt és csak később töltötték ki.Igaz,hogy az 
ilyen későbbi kitöltés körüli visszaélés harmadi! 
jóhiszemű szerző irányában az aláiró terhére 
megy.̂ era lesz azonban kötelezve az adós,ha nevét 
hamisították,vagy a tartalmat változtatták meg, 
vagy ha az aláirásra fizikailag lett kényszeritv^ 

Amint látjuk a kiállító lekötelezési 
akarata háttérbe szorul,mégis az ellen,aki erről 
tudomással bir,vagy közönséges figyelem mellett 
tudomással bírhatott,a kiállitó az akarat hiá-
nyát érvényesitheti,m«rt hiszen a papir tulajdo-
nát az ilyen ugy sem éEéntzte meg. 

A kreaciós elmélet népszerűségét annak kí 
szönheti,hogy igen egyszerű magyarázatot nyújt 
olyan kérdésekre,melyre a másik két elmélet kie-
légítő magyarázatot nem tud adni.így pld.a szer-
ződéses elméletből nem vezethető le,hogy miért 
felelős az adós akkor is,ha az értékpapír az ő 
birtokából akarata ellenére kerül ki,vagy.hogyan 
lehetséges az,hogy az értékpapír kötelezettséget 
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szül abban az esetben is ha kiállitója hamarabb 
hal meg vagy válik 'Sfeelekvőképtelenné,mintsem a 
papirt forgalombahozták - vagy pedig,hogy miért 
mm. lesz a későbbi papirszerz5 akkor is hitelező 
ha pl.a papir első megszerzője cselekvőképtelen 
volt. 

Mindezen kérdésekre a kreaeios elmélet igei| 
egyszerű és tetszetős feleletet ad.Azért mert a 
kötelezettség egyedüli alapja az aláiró egyolda-
lú Ígérete arra nézve,hogy fizetni fog.Azzal,hogy 
ő kiállitptta,vagy aláirta a papirt,perfect köte-
lezettséget állapitott meg. 

Azonban a kreaciós elmélet sem mentes tel-
jesen a hibáktői.Leggyöngébb pontja az,hogy ezen 
elmélet szerint van tartozás h i t e l e t ő 
n é l k ü l .Mert hiszen,ha a kötelezettséget az 
adós egyoldalú jogügylete hozza létre,hitelező 
nincs.A kreaciős elmélet hivei ezt azzal prőbáljáif 
magyarázni,hogy az értékpapir dolog s igy értéke 
lesz s igy reá nem kötelmi,hanem dologi-jogi elveij 
alkalmazandók.Ámde ez a dologjogi jellege az ér-
tékpapírnak megszűnik akkor,mihelyt az adós vona-
kodik teljesitemi.^bben az esetben már nem lehet 
dologjogi vonatkozásról beszélni,itt már az obli-
gáció lép előtérbe. 

Azonkivül láttuk,hogy az alapügyletből kii 

I 

)l3 
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lag az adós kifogást emelhet a közvetlen hitelező, 
BtmftV magánjogi utódja vagy a rosszhiszemű papir-
szerző ellen.Itt tehát az első elmélet érvényesül 
s a kreációs elmélettel ezt magyarázni nem lehet. 

Mindemellett a kraciős elmélet igen nagy 
érdeme ,hogy összeegyeztetni igyekszik az értékpa-
pir gazdasági célját a jogrend által támasztott 
követelményekkel és az értékpapir forgalmi érde-
kének jobban megfelel mint a kissé merev szerződés 
elmélet. 

A szerződéses elmélet szerint az adós 
kötelezettségének a* alapjául az ad^s és hitelező 
közötti szerződés tekinthető,melynek külső megjele 
nési formája a t(afedi#io, azaz a papir átadása és 
átvétele.Ennél az aktusnál azonban az adós és a hd 
telező szerződéses akaratának kell fennforognia s 
ezt a harmadik jóhiszemű szerző javára vélelmezni 
kell?Az a tény,hogy az értékpapir annál van,akit 
hitelezőnek jelöl meg,a szerződéses akarattal fo-
ganatositott átadást és átvételt bizonyitjaw/Kuncs 

Különbözik tehát az olasz-francia elmé- 9 

lettől,mert az értékpapirban foglalt kötelezettsé-
get a papir nélkül lehetetlennek tartja,de ellent-
mond a krációs elmélettel,mert azt amit a kreációéi 
elmélet csak dologjogi elvek alapján tud megmagya ] 
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rázni,kötelmijogi szempontból is megoldhatónak 
tartja•Nagy érdeme,hogy ragaszkodik a történeti és 
dogmatikai alapokhoz,holott a kreációs elmélet ép 
ezzel helyezkedik szembe.A szerződéses elméletnek 
alapgondolata is helyes,hibája csak az,hogy elvei-
nek merev és szigorú végrehajtása nem volna kellő 
figyelemmel az értékpapir gazdasági céljára s igy 
nnna.Tr forgalomképességét nagy mértékben akadályoz-
ná.A forgalom érdeke ugyanis megkivánja,hogy aki 
értékpapírt szerez,egyebet mint a kiállitó tulaj-
donságait és a papir tartalmát vizsgálni ne kény-
szerül jön.Ennek pedig ellentmondása az,ha a meg-
szerzőtől az átadás megtörtéiljÉS bizonyitását meg-
kívánnék.Már pedig a szerződési elmélet szerint 
az átadás és átvétel - mint a szerződés külső meg-
nyilvánulása - alapja a kötelezettségnek. 

A szerződési elmélet egyik mellékhajtása 
az u.n.kiadási elmélet,mely a kötelezettség kelet-
kezéséhez a papirnak a kiállitó által egyoldalúan 
eszközölt kiadását - emissio - kivánja meg.Lénye-
gében alig tér el a szerződéses elmélettői,mert 
a gyakorlatban olyan kiadás,mely egyúttal nem szer-
ződéses átadás illetve átvétel,nagyon ritkán for-
dul elő.Bizonyos tekintetben csatlakozik a kreáció 
elmélethez is annyiban,hogy az értékpapirnál szin-
tén alkalmazhatatlannak tartja az általános magán-
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jog elveit. 
Ezeket a különböző elméleteket vizsgálva vég-

eredményben arra a megállapodásra juthatunk,hogy 
egyik elmélet sem nyújt kimeritő és teljes magya-
rázatot. Mindezeket tehát csak kisegitőnek fogad-
hatjuk el,kiválogatva belőlük azt,ami minden kö-
rülmények között helytállónak bizonyul.Kimondhat-
juk tehát,hogy az értékpapírok szabályozásánál a 
kötelmi és dologi jog sajátos dualizmusa forog 
fenn,mert hiszen pl. a K.T.300. §-a szerint a jó-
hiszemű papirszerző egy tekintet alá esik a jóhi-
szemű dologszerzővel. 

Az értékpapirok fajai. 

Bár az értékpapirok fajait - mivel a minden-
napi élet ujabb és ujabb formában jeleniti meg 
ezeket - pontosan nem lehet meghatározni,mégis a 
főbb szempontokat figyelembevéve a következőkben 
osztályozhatjuk. 

A követelés tárgyát tekintve,vannak pénz-
papirok,melyéknél a szolgáltatói kötelezettsége 
bizonyos pénzösszegre áll,mint pl. a bankjegyek, 
részvények,váltók,biztosítási kötvények,államadós-
sági papirok,péáre szóló utalványok,vagy árupapi-



- 18 -

rok,melyek áruk átadására irányulnak,ilyenek : áru-' 
utalvány,rak-és raktárjegyek,stb. 

A péi&e szóló papir lehet kamatozó és nem 
kamatozó.A kamatozó pajiroknál a kamatkövetelést 
az értékpapírokhoz mellékelt kamatszelvények rögzi-j 
tik meg,melyek elválaszthatók a papirtól és ezen 
elválasztás után,mint egészen önálló értékpapírok 
szerepelnek.A nem kamatozó értékpapirok közé tar-
tozik pl.a váltó,a bankjegy,utalvány stb. 

A nem pénzre szóló papirok tárgya lehet vala-
mely dolog, ilyen pl.a talon,melynek alapján uj 
szelvényiv adatik ki,vagy valamely személyes szol-
gáltatás . 

Az árupapirok lehetnek olyanok melyeknél a pa-
pir átadása pótolja magának az árunak az átadását, 
vagy pedig éppen ugy mint a pénzpapiroknál,csak 
követelési jogot adnak az áru kiszolgáltatására. 
Az előbbiekhez tartozik különösen a rakjegy és a 
közraktári jegy,valamint a hajós elismervény. 

Az adós kötelezettség vállalásának módja szem 
pontjából van olyan papir,mely egyenes fizetési 
Ígéretet tartalmaz,ilyen pl.a saját váltó,vannak 
olyanok,melyek fizetési meghagyást tartalmaznak, 
mint pl.az idegen váltó,utalvány,csekk. 

Feltétlen és egyoldalú az értékpapir a váltó, 
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viszont szolgáltatástól, vissztehertől van felté-
telezve,h-a az adós,csak a hitelező által történt 
viszontszolgálat teljesitése esetén tartozik fi-
zetni. Ilyen lehet a kereskedelmi utalványban fog-
lalt meghagyás,mely ilyenkor nemruházható át hát-
irattal. 

Történhetik ajjfceljesitési igéret az azt 
megelőző ügylettől elvontan /abstract/,vagy lehet 
jogcimes,midőn az adós a papir szövegében hivat-
kozik a kötelezettség okára,alapjára.Az elvont 
papirok köz^é tartozik a váltó,a bankjegy stb. 
Jogoimesek a biztositási kötvények,közraktári 
jegyek,takarékpénztári könyvek stb. 

Az adós személye szempontjából megkülön-
böztethetünk közpapirokat és magánpapirokat.Az 
előbbiek megint lehetnek a/állampapirok,melyeket 
az állam ad ki,ilyenek a sorsjegyek,adóssági köt-
vények, járadéklevelek, b/törvényhatósági ós köz-
ségi papirok.Magánpapiroknál magánegyesületeket, 
társaságokat,vagy természetes személyeket illet 
a kötelezettség.Izek közá̂ é tartozik a részvény, 
magánsorsjegy,elsőbbségi kötvény,váltó,utalvány, 
kötelezdjegy stb. 

Az olyan értékpapir,mely csupán egy,vagy 
csak néhány példányban lesz kiállitva,pl. a vál-
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tó, egyes papír.Melyek egyforma tartalommal sok 
példányban "bocsáttattnak ki,tömegpapirok.Ilye-
nek a részvény,kötvény,bankjegy. 

A kereskedelmi jog szempontjáből a leg-
fontosabb az értékpapiroknak azon osztályozása, 
mely a hitelező személyének meghatározása szem-
pontjából, illetve a papir forgalomképességére 
való tekintettel történik.Azokat a papírokat, 
melyeket az ingó dolgokhoz hasonlóan,egyszerű 
átadással lehet átruházni s melyeknél a legha-
tározottabban domborodnak ki az értékpapirokat 
jellemző különlegességek, b e m u t a t ó r a 
szőlő papíroknak nevezzük.! o r g a t h a t ó 
papir ok azok, melyek átruházásához nem̂ f̂ ŝzerti 
átadás,hanem hátirat,úgynevezett forgatmány 
szükséges.Végül amelyeknél a hitelező határozot' 
tan és olyanképpen van feltüntetve,hogy az adós 
közvetlen jogviszonyba csak a papiron feltünte-
tett hitelezővel lép r e k t a /névreszóló/ 
papíroknak nevezzük. 

A kiállító szabja meg,hogy milyen le-
gyen az értékpapír.így a csekk kiállítható be-
mutatóra, lehet rendeletre és lehet névreszóló 
is.Az értékpapírok közifül, jogi szempontból a 
magánjogi okiratokhoz legközelebb áll ax rekta-



- 2 1 -

papir.Az egyedüli különbség,hogy a papir nél-
kül a benne foglalt kötelezettség teljesíté-
sét követelni nem lehet. 

A bemutatóra szóló papirok. 

Bemutatóra,vagy előmutatóra szóló papir-
nak nevezzük az olyan értékpapirt,melynél 
már a papira puszta kézbentartása legitimál. 
A papírban megjelölt kötelezettségi igéret 
nem egy meghatározott személy,hanem bárki i-
rányában történik,aki a papirt birtokában tar 
ja s igy az a jóhiszemű harmadik személy aki 
detentortól szerez tulajdonjogot,esetleg zá-
logjogot nyer a papírra.Abban az esetben,ha 
a papirban nincs meghatározott igéret arra 
nézve,hogy az adós bárkinek fizet aki bemu-
tatja a paj>irt,hanem csak a hitelezőnek a 
neve marad kitöltetlenül,az ilyen papirt 
blancópapirnak nevezzük s reá a bemutatóra 
szóló papírokra vonatkozó szabályok érvénye-
sek mindaddig,míg a hitelező neve kitöltetik. 
Ezután már rskta vagy forgatható papírrá válijH 
Van olyan értékpapír is mely vagylagos bemu-
tatói záradékkal van ellátva pl.N.H.-nek vagy 
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a "birtokosnak,ez tehát szintén bemutatóra szó-
ló papírnak tekintendő. 

Az értékpapir gazdasági céljának leg-
jobban a bemutatóra szóló papir felel meg s 
a papírban foglalt jognak olyan forgalomképes-
séget biztosit,mint bármely más ingó dolognak 
Azáltal,hogy a hitelezői minőség kizárólag a 
papir birtoka által igazoltatik, az adós mente-; 
sül kötelezettsége alól,ha a papir bemutató-
jának teljesit.Innen ered azután az a nagy nép|» 
szerűség,melyben a bemutatóra szőlő papirok a 
forgalomban részesülnek. 

A bemutatóra szóló papir a legkülönfé-
lébb lehet.Mindamellett tárgya legtöbbször kö-
vetelés. Ez a követelés lehet pénzbeli,ilyenek 
a bankjegyek,állami kölcsönkötvények,kamat és 
osztalékszelvények,záloglevelek,elsőbbségi és 
más kötvények,sorsjegyek stb.Nem pénzbeli be-
mutatóra szóló papirok az árupapirok,vasút-
jegyek, bélyeg,színház stb.jegyek. 

A K.T.a bemutatóra kiállitható papí-
roknak egyedül csak a részvényeket és az élet-j 
biztositási kötvényeket emliti meg,jóllehet pl 
az életbiztosítási kötvények nem valóságos be-
mutatóra szóló papirok.Ezeknél ugyanis az adó^ 
a birtokosi minőség igazolását követelni csak 
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kötelezve nincs,jogosítva ellenben igen.Ezek 
tehát u.n. i g a z o l á s i papirok. 

A bemutatóra szóló értékpapir kiállí-
tása általában véve teljesen szabadnak tekint-
hető, csak bizonyos értékpapírokra tiltja meg a 
törvény a bemutatóra szóló kiállitást.Igy pl. 
a váltót bemutatóra kiállítani nem lehet. 

Bizonyos bemutatóra szóló papirok ki-
bocsátásának a lehetőségét nem mindenkinek en-
gedi meg jogunk.így pl.a bankjegyet nálunk 194-3 
deo.31 -ig csak az 1924.V.t.c.-kel felállitott 
Nemzeti Bank adhatott ki /azóta meghosszabbít-
va/, ugyancsak ez a törvény ugyanígy intézkedik 
a bemutatóra szóló utalvány,vagy nem kamatozó 
kötelezvényről,melyek a bankjegyekkel egy tekiii 
tet alá esnek.Záloglevelek és kötvények kibo-
csátása csak bizonyos feltételek és korlátozás4 
mellett lehetséges.Az 1876.XXXVI.t.c. szerint 
a záloglevelek csak azon kölcsönkövetelések 
erejéig bocsáthatók ki,melyek jelzálog által 
teljesen fedeztetnek és 40 frt-nál kisebb ösa-
szegre xx nem szólnak.A kötvényekre az 1897. 
XXXIV.t.c.vonatkozik,eszerint csak a kibocsá-
tási alapot képező követelések tőkeösszegének 
erejéig bocsáthatók ki és 100 koronánál kisebb 
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összegről nem szólhatnak.Idevonatkozó intézke-
déseket tartalmaz még az 1896.Y.t.c.,a szőlő-
kötvényekre ,az 1898.XXIII.t.c.,az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezetekre,az 1911.XV.t.c.,a 
magyar földhitelintézetek országos szövetsége 
által kibocsátott kötvényekre nézve.-̂ acára an-
nak, hogy reája az értékpapir több szabálya iránj 
adó,mégsem értékpapir az 1927.35 t.c. 87 és köv. 
§-aiban szabályozott jelzálogadós levél,mivel a 
teliekkönywel szoros összefüggésben áll.Magán-
sors jegy kibocsátásához rendszerint törvényho-
zási engedély szükséges s az 1889.IX.t.c.korlá-
tokat szab a nyereménykötvényekkel kapcsolatos 
Ígérvényjegyekre nézve is. 

Jólehet a bemutatóra szőlő papir formá-
ja nincs meghatározottan előírva,csak a forgalom 
képesség szempontjából szükséges az Írásbeli a-
lak és annak feltüntetése,hogy a papir bemuta-
tóra szóló.Ha ilyesmi nincs feltüntetve,ugy szük 
séges,hogy a bemutatóra szóló minőség a papir 
jellegéből felismerhető legyen. 

Amint láttuk a bemutatóra szóló papírnál 
a dologjogi elvek dominálnak és a kötelmi jogi 
elemeket a papir átruházásában,elzálogosításába!) 
haszonélvezetében,eladásában és a jogosulatlan 
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személy kezébe került értékpapír visszakövete-
lésében szemlélhetjük. 

A bemutatóra szóló papir átruházása,mint 
már föntebb láttuk,minden átruházási nyilat-
kozat nélkül,egyszerű traditioval történik.!-
szerint tehát,aki a papir tulajdonát a dolog-
jogi elvek szerint megszerezte,ipso iure meg-
szerezte a papírban foglalt követelést is.Itt 
tehát a kötelmi jogi elem teljesen háttérbe 
szorul.Tudjuk,hogy a bemutatóra szóló papir, 
éppen ugy,mint bármely ingó dolog elzálogosít-
ható. Nemfizetés esetén azonban a záloghitelező 
nemosak arra jogosult,hogy magát a papir eladá-
sával kielégítse,hanem jogában áll a zálogtár-
gyat képező értékpapírban foglalt követelést iaj 
érvényesíteni.Ez esetben tehát a zálogjog nem-
csak a papírra,de a papírban foglalt követelés-j 
re is kiterjed. 

Éppen ugy lehet a bemutatóra szóló pa-
pir haszonélvezet,vagy adásvétel tárgya,mint 
bármely más ingó dolog és a tulajdonos éppúgy 
rei vindicatioval követelheti vissza a papirt 
a birtokostól,mint bármely dolog esetében.Mind4 
amellett a bemutatóra szóló papírnál a birtokoq 
sokkal nagyobb védelemben részesül,mint a dol-
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goknál,mexst hiszen a papir birtokosára még 
akkor is áll a tulajdonosi vélelem,ha a papir 
a tulajdonos akarata ellenére került ki az ő 
birtokából és igy a jóhiszemű birtokostól még 
abban az esetben sem követelhető vissza a pa-
pir,ha azt a tulajdonos lopás,rablás által 
vesztette el. 

Kétségtelen azért,hogyha igen elmosó-
dottan is de a kötelmi jogi elemek is találhat 
tók a bemutatóra szóló értékpapírnál.Legjob-
ban látjuk ezt,ha elfogadjuk a szerződési el-
méletet j ekkor ugyanis a papirosban foglalt 
jog és kötelezettség eredetét szerződésre veze 
hetjtik vissza,ez pedig már a kötelmi jog vilá-
gába tartozik. 

A forgatható /rendeletreszóló/ papir. 

Mig a bemutatóra szóló papiroknál a 
papir kézbentartása legitimálja a hitelezőt, 
addig a rendeleti,vagy forgatható papiroknál e: 
nem elég,hanem szükséges hogy vagy a papir 
szövege,vagy a papirra vezetett f o r g a t -
m á n y o k láncolata legalább alakilag iga-
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zolja a hitelezőt.Mindebből következik tehát, 
hogy a forgatható papir átruházásához nem e-
lég a puszta tradátio,hanem csak forgatmány-
nyal, hát irattal ruházható át.A jogátruházását 
kifejező ezen Írásbeli nyilatkozat megjelöli 
a jogutódot,kifejezésre juttatja a jogátruhá-
zását s mindezeket megerősíti az átruházó a-
láirásával. 

A forgathatósághoz általában szükséges 
hogy az értékpapír szövegében benne legyen az 
u.n.rendeleti záradék./Nagy Sámuel urnák,vagy 
rendeletére./ 

Mindamellett vannak olyan értékpapírod 
melyek átruházásához ilyen rendeleti záradék 
nem szükséges,hanem akkor is átruházhatók,ha 
pusztán névre szólanak.Ilyenek a váltó,a név-
reszóló részvény és a közraktári jegy.Ezeket 
ipso iure forgatható papiroknak nevezzük. 

Rendeleti,vagy forgatható papírok csalj 
azok az értékpapírok lehetnek,melyeket a tör-
vény szerint forgatmánnyal lehet átruházni.A 
K.T.és a Váltótörvény és a Csekktörvény sze-
rint ilyenek : 

l.-A kereskedelmi utalványok és köte-
lező jegyek s ezek is csak abban az esetben, 
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ha visszteher kikötése mellett állíttatnak ki} 
2.-Csekk,ha nem bemutatóra szól} 
3.-A tengeri hajós elismervény,ha sziij 

tén "bemutatóra szól} 
4.-A váltó} 
5.-A névreszóló részvény} 
6.-A közraktárjegy} 
7.-fiakjegy} 
8.-Biztosítási kötvény} 
9.-Haj ókölc sönlevél. 

Ezeken az értékpapirokon kivül más papi-
rok még abban az esetben sem válhatnak forgat-
ható papírokká,ha kifejezetten rendeleti zára-
dékkal vannak ellátva.Az ilyen okiratot rekta-
papirként kell kezelni s általa a jogutód nem 
az okirataaerü jogot,hanem a forgató jogát 
szerzi meg.Az adós ilyen esetben a jogutódtól 
materialis legitimatiotkövetelhet s a forgató 
csak mint engedményező szerepel./Kuncz/Iiátjuk 
tehát,hogy az e fajta forgatmány csak az enged: 
mény jellegével bir.A forgatmány,mint az átru-
házásnak speciális módja,tulajdonképpen a vál-
tóval fejlődött ki s a forgatható papírokat 
jellemző forgatmányt törvényeink a váltóforgat-
mány mintájára vették s igy ott,ahol a K.S.a 
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forgatmány tekintetében hiányos intézkedéseket 
tartalmaz a Váltótörvény /idevonatkozó sza-
kaszai nyernek alkalmazást#A hatirat,vagy for-
gatmány külső alakját a törvény sem irja elő szá 
batosan s igy minden olyan átruházásra irányuló 
Írásbeli nyilatkozat,melyből más nem tűnik ki, 
forgatmány jellegével bir.Igy aztán forgatmány 
lesz az u.n. üres hátirat is,melynél a forgató 
nem jelöli meg azt a személyt,kire az értékpapii 
át akarja ruházni,hanem csak saját nevét,vagy 
cégét vezeti az értékpapir hátlapjára.Ilyen üres 
hátirat esetében az értékpapir átruházható egy-
szerű átadással is,ugy mini a bemutatóra szóló 
papir,de azért ez utóbbival mégsem lehet azono-
sitani,mert a bemutatóra szóló papirnál a pusz-
ta birtok igazol,ellenben itt szükséges a légitj 
matiohoz a megelőző hátiratok összefüggő lánco-
lata. 

A forgatmány legjellemzőbb hatásait a 
következőkben foglalhatjuk összes 

A forgatmány által,a forgatmányosra nem 
az előbbi hitelezőnek a joga,hanem a papiron a-
lapuló jogok mennek át s igy nem jogutódja az 
előtte levő forgatónak,hanem önálló eredeti hi-
telező. Ezt az eredeti hitelezői minőséget nem 
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tudjuk másként magyarázni csak ha feltesszük,hogy 
az adás nemcsak a megnevezett hitelezőnek igéri 
a fizetést,hanem mindenkinek,aki a tulajdonosi mi-
nőséget a forgatmányok láncolata által igazolja. 

Mivel igy a forgatmányos teljesen eredeti 
hitelezőként szerepei,nyilvánvaló,hogy ellene csak 
azokat a korlátozásokat és kifogásokat hozhatja fel 
az adós,melyek magában a papirban foglaltatnak,vagy 
pedig közte s a forgatmányos között állanak fenn, 
de nem érvényesek azok a kifogások,melyek a forga-
tásra vonatkoznak. 

A hitelező legitimálásához elegendő a forgat-
mányok összefüggő láncolata.Az adós csak azt tarto-
zik vizsgálni,hogy a forgatmányok láncolata igazél-
ja-e alakilag a hitelezői minőséget,de nem tarto-
zik vizsgálni sem a hátiratok valódiságát,sem a 
forgatmányos személy azonosságát.Az adós tehát az 
alakilag igazolt forgatmányosnak nemcsak fizethet, 
hanem köteles is fizetni.Mindazonáltal,ha tudja, 
hogy a forgatmányos rosszhiszemüleg,vagy vétkes 
gondatlanság folytán került a papir birtokába,a 
fizetést megtagadhatja,bár ebben az esetben is fi-
zethet,mi vei a tulajdonos érdekét nem köteles sa-
ját személyére megóvni. 

A forgatmányok láncolata és a papir birtoka 

tehát a forgatható papirban foglalt követelés ér-
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vényesitésériél szorosan összefügg.Ha ugyanis más 
a papir "birtokosa és más a papiron a forgatmány-
nyal igazolt személy,akkor az előbbinek nem fizet 
az adós addig,mig a papirt be nem mutatja,az utób-
binak pedig még ha bemutatja sem."Az igazoló hatás 
a forgatmány essentialéja,mert az átruházás és s 
kötelező hatás bizonyos esetekben elmaradhat.Ahol 
nincs igazoló hatás,bttofprgatmáayKéinos./fcunoz/ 

Érdekes a K.T.301 és következő §-ának 
intézkedése,mely a forgatható papirok elzálogosí-
tására vonatkozik,amennyiben a forgatható papirok-
nál ez esetben érvényesül legtisztábban a dolog-
jogi elem.Forgatható papir elzálogosítása,ugyanis 
forgatmány által történik,vagyis a záloghiteleiő 
forgatmányos lesz s igy a hátirat nem zálogjogot, 
hanem a papir tulajdonát és az abban foglalt ösz-
szes követelést ruházza át a záloghitelezőre. 

Rekta- vagy névreszóló papirok. 

Az értékpapírok gazdasági céljának a leg 
kevésbé felelnek meg a névreszóló,azaz rektapapi-
rok.A rektapapirok adósa ugyanis közvetlen jogvi-
szonyba csak a papirban megnevezett hitelezővel 
lép,csakis e személynek,vagy jogutódjának igér tel 
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jesitést. 
Az olyan értékpapir tehát,melyen csak a hi-

telezőnek neve,vagy cége van feltűntetve,rektapa-} 
pir.Az u.n.ipso iure forgatható papirok azonban, 
melyek rendeleti záradék nélkül is forgatmánnyal 
átruházhatók,csak abban az esetben lehetnek rek-
tapapirok,ha a forgathatóság az értékpapirban 
"nem rendeletre" vagy "forgatmány nélkül" stb. 
szavakkal megtiltatik.A többi forgatható papir, 
ha hiányzik róla a rendeleti záradék,minden eset4 
ben rektapapir lesz.Sőt ha az adós,a bemutatóra 
szóló papirra,olyan záradékot vezet,mely által 
az értékpapirban tanusitott jog feletti rendelke4 
zés csak a névszrint megnevezett birtokost,vagy 
annak magánjogi^$€ódját ̂ lleti s igy a papir for-
galmon kivül helyeztetik,ezáltal még a bemutató-
ra szóló papir is rektapapir lesz.A fentebbi e-
set a lekötés, s a forgalombahelyezés feloldás 
utján lehetséges,melynek módja ugyanaz mint a le4 
kötésé. 

Mivel a rektapapir adósa csak a papirban me^ 
nevezett személynek igéri a teljesitést,ebből 
folyik,hogy a követelés másra átruházható ugyan, 
de csak ugy,mint az az eredeti hitelező személyé 
ben létrejött.Ennélfogva az adós mindazokat a ki 
fogásokat,melyek a papirban megnevezett hitelező-1 
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vei szemben illetik, az uj hitelező ellen is 
felhozhatja,függetlenül attól,hogy ezek magán a 
papiron,vagy a hitelező és adds egyébkénti vi-
szonyán alapulnak-e. 

A rektapapir tehát éppúgy mint más kö-
zönséges követelés,engedménnyel ruházható át s 
értékpapiraak csak annyiban tekinthető,hogy a 
követelést a papir nélkül érvényesiteni nem le-
het s a papirban tanusitott jog átruházásához 
szükséges a papir átruházása is,mert az adós 
csak a papir felmutatása és kiadása esetében 
és annak ellenében tartozik teljesiteni.A legi-
timáció kérdésében eltér a rektapapir az érték-
papir másik két nemétől ; mivel az átruházása 
engedménnyel történik,éppen ugy mint az engedmén!r 
nél a fizető adós az átruházás valódiságát vizs-
gálni köteles.Mégis vannak olyan rektapapirok, 
melyeknél az adós akként kötelezi magát,hogy az 
okiratban megnevezett személy részére kötelezett 
szolgáltatást az okirat bemutatójának is telje-
síthesse. Ennyiben ezek az u.n.igazolási papirok 
hasonlitanak a bemutatóra szóló papirokhoz,azon-
banjitt az adós csak jogositott de nem köteles 
fizetni a bemutatónak.A bemutatótól - amennyibe!} 
ugy látja,hogy az nem jogositott - követelheti 
materialis legitimatio kimutatását. 
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Forrásmunkák : 

ártékpapirok a ptk.tervezetében. 
gP-1902-
magyar kereskedelmi jog II.kötet. 
Bp.1929. 
Magyar Kereskedelmi Jog II.kötet. 
Bp.1913. 
Á magyar Kereskedelmi és váltójog 
vázlata.II.kötet.Bp.1929. 

eszlényi A. : Kereskedelmi és hiteljog.Bp.1914. 

Magyary G-éza 

BoZóky Géza 

Nagy Ferenc 

Kuncz Ödön 
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