
 

 

Kibocsátók által megadandó jóváírási  

adatokat tartalmazó fájlszerkezet leírása 
 

A fájl neve maximum 8 karakter hosszú lehet, típusa .txt kell, hogy legyen.   Például: floppy.txt  

 

Célszerű Word-ben (pl. MS Office) megírni az állományt, és „csak szöveg” („Text only”) fájltípusként 

elmenteni.  

 

Kérjük, pontosan tartsák be a megadott pozíciókat, mert a rendszerünk csak így tudja értelmezni az 

adatokat. (A Word program a képernyő alján mutatja, hogy a soron belül hányadik pozícióban tart az 

írás.) A sorok megjelölt pozícióiba kötelezően a megadott karaktereket kell feltölteni! (szürkével kiemelve! 

pl. HEADER vagy JEGYZES, 42, 59. TRAIER) 

 

PÉLDA:  

 Kibocsátó rövid neve a Valami Zrt., amelynek 6 részvényese van. 

 Zoli részvényes 126 darab Valami Zrt. részvényt jegyzett le. Zoli részvényes a Nap Brókertársaság 

Zrt.-nél nyitott értékpapírszámlát, mely befektetési szolgáltatónak a KELER-nél vezetett főszámla 

száma 0077 (jóváírandó főszámla szám: 0077, Megbízotti alszámla száma: 787878, 126 db). 

 Kati részvényes 1.200 darab Valami Zrt. részvényt jegyzett le. Kati részvényes a Hold Bank Zrt.-nél 

rendelkezik értékpapír számlával, mely befektetési szolgáltatónak a KELER-nél vezetett főszámla 

száma 0376 (jóváírandó főszámla szám: 00376, Megbízotti alszámla száma: 787878, 1.200 db). 

 Éva részvényes 169 darab Valami Zrt. részvényt jegyzett le. Éva részvényes is a Hold Bank Zrt.-nél 

nyitott értékpapír számlát (jóváírandó főszámla szám: 00376, Megbízotti alszámla száma: 787878, 

169 db). 

 Mivel Kati és Éva is a Hold Bank Zrt.-nél nyitott értékpapírszámlát, így a kettőjük értékpapír 

mennyiségét összegezve kell megjeleníteni a jóváírási adatok között (jóváírandó főszámla szám: 

00376, Megbízotti alszámla száma: 787878, 1.369 db). 

 Pali részvényes 1 darab Valami Zrt. részvényt jegyzett le. Pali részvényes a Csillag Alapkezelő Zrt.-

nél nyitott értékpapírszámlát, mely befektetési szolgáltatónak a KELER-nél vezetett főszámla 

száma,0377 (jóváírandó főszámla szám: 00377, Megbízotti alszámla száma: 787878, 1 db). 

 Nap Brókertársaság Zrt. is lejegyzett a Valami Zrt. részvényeiből 4 db-ot, akinek a KELER-nél 

vezetett számlaszáma, 0077 (jóváírandó főszámla szám: 00077, Saját alszámla száma: 676767, 4 

db). 

 Az értéknap 2006.10.18. 

 A demat értékpapír ISIN azonosítója: HU0000088345 

 A jóváírandó darabszám összesen 1500 (Nap Zrt-hez Zoli 4 db ügyfélszámlájára a 126+4+1369+1).  

 

Ez esetben az állomány így néz ki 

 
Az állomány első sora: 

Pozíció Kitöltés: 

1-6 HEADER 

9-15 JEGYZES 

17-46 A Kibocsátó rövid neve 

71-72 42 

75-76 59 

78 „Enter” billentyűvel zárjuk a 
sort 

 
HEADER  JEGYZES VALAMI ZRT.                                                                                               42  59  
   



 

 

Tétel sor: Annyi tétel sorral kell az állományt feltölteni, ahány különböző befektetési szolgáltatót 

választottak a tulajdonosok.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy számlavezető több főszámlát is vezethet a KELER-nél. 

Ha több tulajdonos is azonos befektetési szolgáltatót (főszámla számot) választott, akkor ezen tulajdonosok 

darabszámait összesítve egy sorban kell megadni, viszont a befektetési szolgáltató „saját” tulajdonú 

értékpapírjait külön kell választani a befektetési szolgáltató „megbízóitól”, azaz ügyfeleitől.   

 

Pozíció Kitöltés: 

1-7 JEGYZES 

9-16 Év, hó, nap formátumban  

17-20 Befektetési szolgáltató KELER-nél 
vezetett négyjegyű főszámlájának 
száma (csak számok) 

23-23 „saját” esetén : 0      „megbízói” 
esetén: 1                         

24-29 „saját”:   676767     „megbízói”:  
787878                      

30-41 ISIN azonosító 

42-59 Mennyiség (db) * 

62 „Enter” billentyűvel zárjuk a sort 

 
 
JEGYZES 200610180077  1787878HU0000088345                                    126   
JEGYZES 200610180366  0676767HU0000088345                                    1370    
 
Az állomány utolsó sora: 

Pozíció kitöltés módja 

1-7 TRAILER 

9-15 A tétel sorok száma * 

16-30 A darabszámok összege * 

32 „Enter” billentyűvel zárjuk a 
sort 

 
   
TRAILER       2                                1496  
 
 
 

Ez esetben a teljes állomány így néz ki: 

 
HEADER  JEGYZES VALAMI ZRT.                                                                                       42  59 
JEGYZES 200610180077  1787878HU0000088345               126   
JEGYZES 200610180077  0676767HU0000088345                 4   
JEGYZES 200610180366  1787878HU0000088345              1369   
JEGYZES 200610180377  1787878HU0000088345                 1   
TRAILER       4           1500     
  
* jobbra igazított: A megadott területen belül a beírandó érték a terület jobb szélén legyen.  

 


