ÉRTÉ
RTÉKPAPÍ
KPAPÍROK A
KÜLKERESKEDELEMBEN

TÖRZSÖ
RZSÖK ÉVA

ÉÉrtékpapír
rté
rtékpapí
kpapír
Áru
Áru feletti
feletti
tulajdonjog
tulajdonjog

P
énzkö
nzkövetelé
vetelés
Pénzkövetelés

Egyéb
Egyéb jog
jog

bill of lading
(B/L)

váltó

biztosítási
kötvény

kiszolgáltatási
jegy (D/O)

csekk

részvény

folyami rakjegy

államkötvény

közraktárjegy

FCT FIATA
szállítmányozói ig.
FIATA B/L

ÉRTÉ
RTÉKPAPÍ
KPAPÍR
TULAJDONOSA
Kiállítási módok:

bemutatóra

névre

rendeletre
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TULAJDONJOG
ÁTRUHÁZÁSA
 bemutatóra
egyszerő
okiratátadás
 névre
engedményezıi
nyilatkozattal közjegyzı elıtt
 rendeletre
üres vagy
teljes forgatással

ÉRTÉ
RTÉKPAPÍ
KPAPÍROK
RENDSZEREZÉ
RENDSZEREZÉSE
Értékpapírok
Értékpapírok

Általuk
képviselt jog

Tulajdonos
megjelölése

Forgathatóság

áru feletti
tulajdonjog

bemutatóra

rektapapír

pénz
követelés

névre

ipso iure
forgatható

egyéb jogok

rendeletre

FORGATHATÓ
FORGATHATÓSÁG
SZEMPONTJÁ
SZEMPONTJÁBÓL
Két csoport:

rekta papírok

ipso iure forgatható
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REKTA PAPIROK
Forgatásuk csak rendeleti
záradé
radékkal (to order)
lehetséges.
Rendeleti záradék
feltüntetése nélkül névre
szólnak.

JOG EREJÉ
EREJÉNÉL FOGVA
FORGATHATÓ
FORGATHATÓ ÉRTÉ
RTÉKPAPÍ
KPAPÍROK
 Forgatásukhoz nem szükséges a
rendeleti záradék.
 A né
névre kiá
kiállí
llított érté
rtékpapí
kpapír
rendeletre szó
szól.
 Forgatásuk negatí
negatív rendeleti
záradé
radékkal (not to order, only)
megtiltható.
 Ilyenkor névre szólóvá válnak,
átruházásuk engedményezıi
nyilatkozattal.

VÁLTÓ
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FOGALMA
 szigorú alakisághoz kötött
 ipso iure forgatható értékpapír
 változatait, kibocsátását és
felhasználását, valamint a
váltókövetelések
érvényesíthetıségét nemzeti
váltótörvények
 és a Genfi Nemzetközi
Váltóegyezmények (1931)
szabályozzák.

VÁLTÓTÍPUSOK
 A váltó fizetési felszólítást
vagy fizetési ígéretet
tartalmaz
 Idegen vá
váltó
ltó
 Sajá
Saját rendeletre szó
szóló idegen
váltó
ltó
 Sajá
Saját vá
váltó
ltó

IDEGEN VÁLTÓ
Fizetési felszólítást
tartalmaz.
A váltó kibocsátója felszólít
a váltón valakit arra, hogy
fizessen valaki másnak
meghatározott helyen és
idıpontban meghatározott
összeget
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SAJÁT VÁLTÓ
Fizetési ígéretet
tartalmaz
„Fizetek…”

SAJÁT RENDELETRE
SZÓLÓ IDEGEN VÁLTÓ
A kibocsátó és a
kedvezményezett
ugyanaz a személy.
„Fizessen nekem…”

A VÁLTÓÜGYLET
RÉSZTVEVİI
kibocsá
kibocsátó: aki a váltó
kibocsátásával a váltóügyletet
létrehozza,
címzett: akit fizetésre
felszólítanak,
kedvezmé
kedvezményezett: aki a
váltón szereplı összeget a váltó
lejáratakor megkapja
kezes: a fizetésért
kezességet vállal (avalváltó)
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VÁLTÓADÓS
SZEMÉLYE
 A címzettként megnevezett
személy nem köteles fizetni
pusztán azért, mert a váltón
fizetésre felszólították.
 A váltó fıkötelezettje a
kibocsá
kibocsátó, mindaddig, amíg a
címzett maga is fizetést ígér
 Az ilyen idegen váltó az
inté
intézvé
zvény

VÁLTÓELFOGADÁS
 A címzett aláírásával fizetési
kötelezettséget vállal.
 Váltóelfogadással a címzettbıl
elfogadó lesz.
 Az elfogadó az idegen váltó
fıadósa.
 Az elfogadott idegen váltó az
elfogadvá
elfogadvány.
ny.

VÁLTÓ
KÖTELEZETTEK
Fıadó
adósok:
 Intézvény: kibocsátó
 Elfogadvány: elfogadó (címzett)
 Saját váltó: kiállító
Megté
Megtérítési vá
váltó
ltóadó
adósok:
 Bárki más, aki a váltót bárhol
aláírja (elfogadvány kibocsátója,
váltókezes, váltóátruházók)
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TÖRVÉNYES
VÁLTÓKELLÉKEK
1. kiállítás helye és ideje (rendszerint
a jobb felsı sarokban)
2. váltó szó a váltó szövegében, a
váltókiállítás nyelvén
3. fizetés idıpontja
4. fizetés helye
5. címzett megnevezése (idegen
váltónál),
6. kedvezményezett neve
7. határozott pénzösszeg kifizetésére
szóló fizetési felszólítás
8. kibocsátó (saját váltónál: kiállító)
aláírása

PÉLDA IDEGEN VÁLTÓRA
Budapest, 2008. október 9.
Fizessen ezen váltó alapján Van Eck úrnak
Bécsben, 2009. április 9-én 600. 000 eurót, azaz
hatszázezer eurót.

Kibocsátó Kelemen
Budapest
P. Fred
Bécs

HIÁ
HIÁNYOZHATÓ
NYOZHATÓ TÖRVÉ
RVÉNYES
KELLÉ
KELLÉKEK
 kiá
kiállí
llítás helye (hiányában
ez a kibocsátó/kiállító
telephelye),
 fizeté
fizetés helye (hiányában az
a váltóadós telephelye),
 fizeté
fizetés idı
idıpontja (látra
szóló váltó, sight draft).
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NEM ÉRVÉNYESSÉGI
VÁLTÓKELLÉKEK
Rendeleti záradék
Negatív rendeleti záradék
Effektivitási záradék
Fedezeti záradék

A VÁ
VÁLTÓ
LTÓ ÚTJA
KIÁ
KIÁLLÍ
LLÍTÁSÁT KÖ
KÖVETİ
VETİEN
váltóbirtokos ırzi
váltóleszámítás
(diszkontálás)
váltóátruházás
(forgatás)

VÁLTÓ
LTÓKIÁ
KIÁLLÍ
LLÍTÁS ÉS
FIZETÉ
FIZETÉS
adásvételi szerzıdés

1. váltón fizetésre felszólít
(intézvény)

eladó
eladó

2. váltóelfogadás

vevı
vevı

3. váltóbemutatás
lejáratkor
4. fizetés
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A VÁ
VÁLTÓ
LTÓ ELLENÉ
ELLENÉRTÉ
RTÉKE
MEGKAPHATÓ
MEGKAPHATÓ

lejá
lejárat elı
elıtt:
diszkontálással
lejá
lejáratkor: fizetéssel
lejá
lejárat utá
után:
megtérítési váltóadóstól,
illetve váltóperben

TENNIVALÓ
TENNIVALÓK FIZETÉ
FIZETÉS
MEGTAGADÁ
MEGTAGADÁSA ESETÉ
ESETÉN
 Óvás emelése (óvatolás):
hivatalos személy
igazolása a fizetés
megtagadásáról
 Értesí
rtesítési kö
kötelezettsé
telezettségek
Megtérítési váltóadósok
valamelyike fizet
Aki fizetett, váltópert indít
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