
 

1 

Hirdetmény 

célzó szabályokról 

A KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) határozottan elkötelezett a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása mellett, zéró toleranciát tanúsít az 

értékpapír-kiegyenlítési rendszerben esetlegesen megvalósuló illegális pénzáramlásokkal szemben. 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglalt kötelezettségeinek megfelelően a KELER az alábbi 

szolgáltatásai keretében alkalmazza a jogszabályban, továbbá saját belső kockázatértékelésében 

meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket: 

 Értékpapír-számlavezetés 

 Biztosítékkezelés, -értékelés és fedezetvizsgálat 

 Központi szerződő fél által nem garantált, szabályozott piaci ügyletek teljesítése és 

Nemzetközi ügyletek elszámolásában való részvétel/Magyar értékpapírra vonatkozó cross-

border teljesítési szolgáltatások 

 Kifizető ügynöki tevékenység 

 Nemzetközi ügyletek elszámolásában való részvétel/Külföldi értékpapírra vonatkozó cross-

border teljesítési szolgáltatások és Értékpapír számlavezetés (kizárólag külföldi értékpapírok 

vonatkozásában) 

 Pénzszámlavezetés és pénzforgalmi műveletek 

 Elszámolási és értékpapír-kiegyenlítési tevékenységekhez kapcsolódó pénzszámla folyamatok 

 Treasury által a KELER ügyfelei számára nyújtott szolgáltatások 

A KELER egyéb szolgáltatásai tekintetében, az Ismerd az Ügyfeled („Know Your Customer”, KYC) 

elvének megfelelően a KELER minden ügyfél esetében a KELER Általános Üzletszabályzataiban, 

továbbá az értéktári leirataiban meghatározott azonosítást végez, azonban fenntartja a jogot, hogy 

a vonatkozó Belső Szabályzatában, továbbá Belső Kockázatértékelésében meghatározott további 

ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezze. 

Az ügyfél-átvilágítás keretében az ügyfél köteles az alábbi okiratok eredeti vagy hitelesített 

másolatainak bemutatására: 

Ügyfél (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet) esetén 

1) az alábbiakat igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat magyar vagy angol nyelven, vagy hiteles 

fordítás kiállítására jogosult szakfordító által készített magyar vagy angol nyelvű fordítással 

ellátva: 

i) a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta 

ii) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági 

nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént 

iii) külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén 

a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént); 

2) tényleges tulajdonost, tulajdonosi struktúrát igazoló dokumentáció; 

3) adóilletőség, adószám igazolása; 
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4) Pmt. szerinti levelezőkapcsolatok esetén annak igazolása, hogy az ügyfél a levelezőszámlához 

közvetlen hozzáféréssel rendelkező saját ügyfelei jogszabályoknak megfelelő átvilágítását, 

személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégzi, a levelezőszámlához történő hozzáférést 

folyamatosan figyelemmel kíséri. A Számlatulajdonos KELER által vezetett számlához közvetlen 

hozzáféréssel rendelkező saját ügyfelei alatt értékpapírszámla esetében azon harmadik 

személyeket értjük, akik megbízásából a Számlatulajdonos értékpapír-letétkezelési 

tevékenységet végez központi értékpapírszámlán, ezáltal akár közvetett és a Számlatulajdonos 

által kontrollált hozzáférést biztosít számukra az értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez. 

Képviselő, meghatalmazott (Természetes személy) esetén 

1) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa; 

2) külföldi állampolgár útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az 

magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy 

tartózkodásra jogosító okmánya; 

3) Külföldi állampolgár lakcímének igazolására alkalmas okirat, okmány, ezek hiányában névre 

szóló közüzemi számla hiteles másolata; 

4) képviseleti jogosultság igazolása. 

A KELER valamennyi ügyfelét nyilatkoztatja tényleges tulajdonosára, a tényleges tulajdonos kiemelt 

közszereplői státuszára vonatkozóan és elvégzi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 

ügyfelei tényleges tulajdonosait azonosítsa. Az ügyfél-átvilágítás során az ügyfél kötelezettsége, 

hogy tulajdonosi szerkezetét átláthatóvá tegye, tényleges tulajdonosait kétséget kizáróan igazolja. 

Kockázatérzékenységi alapon a KELER alacsony kockázatú ügyfelei esetében eltekinthet bizonyos 

nyilatkozatok, hitelesítések alól, magas kockázatú ügyfelei esetében pedig további információt, 

igazoló dokumentációt kérhet az ügyfélről, üzleti tevékenységéről, partnereiről, az ügyfél 

vagyonának, a KELER-nél elhelyezésre kerülő pénzeszközeinek forrásáról. 

A KELER köteles ügyfelei számlaforgalmának folyamatos ellenőrzésére és amennyiben szokatlan 

ügyletet észlel, nyilatkozattételre hívja fel ügyfelét az érintett tranzakció hátterére, gazdasági 

racionalitására és az abban érintett pénzeszköz forrására vonatkozóan. A szokatlan tranzakció 

végrehajtását, illetve adott esetben a számla feletti rendelkezési jogot a KELER jogosult 

felfüggeszteni, pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén pedig megtagadni. 

A KELER levelező kapcsolatai tekintetében elvárja, hogy az Ügyfél a KELER szolgáltatásaiban 

érintett harmadik felek tekintetében megfeleljen a rá vonatkozó pénzmosás és terrorizmus 

finanszírozása megelőzésére irányuló jogszabályok rendelkezéseinek. Ebben a tekintetben a 

Számlatulajdonos Ügyfél az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és 

vagyoni korlátozó intézkedéseket érintő hazai és nemzetközi jogszabályi rendelkezések fokozott 

figyelembevétele mellett köteles elvégezni a levelezőszámlához közvetlen hozzáféréssel rendelkező 

saját ügyfelei jogszabályoknak megfelelő átvilágítását, személyazonosságának igazoló ellenőrzését. 

Az Ügyfél a levelezőszámlához történő közvetlen hozzáférést folyamatosan figyelemmel kíséri, 

továbbá szükség esetén, a KELER kifejezett kérésre pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozása 

megelőzése céljából az ügyfél-átvilágítási adatokat a KELER rendelkezésére bocsátja. A levelező 

kapcsolatok AML szabályozásnak való megfelelését a Wolfsberg Group, valamint az ISSA 
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(International Securities Services Association) sztenderdeknek megfelelően rendszeres 

kérdőíveztetés során végzi, melyben kérjük partnereink közreműködését. 

A KELER Csoport a tudomására jutott adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, az üzleti-, 

értékpapír és banktitok fokozott tiszteletben tartása mellett kezeli. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ügyfél-átvilágítás folyamán megadott adataiban vagy a 

tényleges tulajdonos személyét érintően az üzleti kapcsolat fennállása folyamán változás 

következik be, a változásokat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a 

kapcsolattartó ügyintézőnél köteles bejelenteni. 

KELER Zrt. 


