
 

 

KISÉRŐLAP  

 
Tisztelt Partnerünk! 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy 2023.01.01-tól a Keler Visszamenőleges időpontra vonatkozó tulajdonosi 
megfeleltetés megrendelése bizonylata 3 oldalas lett. 
 
Tisztelettel kérjük, hogy a társasági esemény megrendelésekor az alább felsoroltakat szíveskedjenek 
figyelembe venni.  

- A társasági esemény megrendelőt ISIN kódonként kell kitölteni. 
- A társasági események megrendelésekor és a megrendelő formanyomtatvány kitöltésekor a 

mindenkori hatályos KELER, Magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások Értéktári 
leirat szerint járjon el (Keler honlap/Dokumentumtár/Értéktári leiratok). 

- A Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés bizonylaton a „Sürgősségi díj ellenében 3 
munkanapon belül kérjük” mezőre vonatkozó magyarázatot megtalálja a mindenkori hatályos 
KELER, Magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások Értéktári leiratában. 

- A szolgáltatás díjak a mindenkori hatályos KELER Zrt. Díjszabályzat alapján kerülnek 
felszámolásra, mely elérhető a Keler weboldalán. 

- A Visszamenőleges tulajdonosi megfeleltetés adatokat Securemail szolgáltatás segítségével, 
titkosítva küldjük meg Önöknek, melyhez külön levélben csatoljuk annak használati leírását. 

- A megrendelő minden mezőjét kérjük, szíveskedjenek teljeskörűen kitölteni. 
- A bizonylat aláírása történhet a Kibocsátó által cégszerűen/bankszerűen. Aláírási címpéldányokat 

az aláírók körére vonatkozóan kérjük (egyszeri alkalommal) megküldeni a KELER Zrt. részére. 
- Az aláírás történhet a Kibocsátó meghatalmazottja által is egy, a KELER Zrt. felé lejelentett 

bankszerű nyomtatvány szerint vagy cégszerűen. Meghatalmazással történő eljárás esetén a 
meghatalmazás megküldése szükséges. 
  

 
Szankciós KYC nyilatkozattal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel tisztelettel a figyelmüket. 
 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER Zrt. az orosz-ukrán háború miatti és egyes további, a szolgáltatásai 
szempontjából releváns pénzügyi-vagyoni korlátozó (szankciós) intézkedések okán a KELER Zrt. a 
mellékelten csatolt nyomtatvány kitöltését, cégjegyzésre jogosultak általi aláírását és visszaküldését kéri 
ügyfeleitől a jogszabályi kötelezettségek biztosítása és a szolgáltatásai nyújtásának zavartalan biztosítása 
érdekében.  
Felhívjuk figyelmüket, hogy a megrendelt tulajdonosi megfeleltetés és kifizetési diszpozíciós adatok 
átadásának feltétele a cégszerűen aláírt, kitöltött és a KELER Zrt-hez beküldött KYC nyilatkozat, ezért ha 
a jövőben bármilyen szolgáltatást szeretnének a KELER Zrt-től megrendelni kérjük, hogy a nyomtatványt 
részünkre megküldeni szíveskedjenek, mert a szolgáltatást csak ezt követően tudjuk majd Önöknek 
nyújtani. Fentiekkel együtt felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a nyilatkozatban foglaltak 
függvényében a KELER további adatot, információt kérhet Önöktől, melyhez ezúton is kérjük szíves 
együttműködésüket. A nyilatkozat hiányában vagy szankciós érintettség esetén a KELER Zrt. szolgáltatásai 
megvonásra kerülnek. 
 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy amennyiben a nyilatkozat megküldésre és elfogadásra került, egy 
újabb megrendelés esetén nem szükséges Önöknek azt újra kitölteni mindaddig, amíg az Önök által tett 
nyilatkozatban változás nem történt. Ezen felül a nyilatkozat addig hatályos, amíg annak tartalmában a 
Keler Zrt. a mindenkor hatályos szankciós előírásoknak megfelelően változást nem eszközöl. 

 
A bizonylat aláírása történhet minősített elektronikus aláírással vagy papír alapon. A papír alapon aláírt és 
e-mailben elküldött nyilatkozatot elfogadni úgy tudjuk, hogy az eredeti iratot postán eredetiben is 
megküldeni szükséges. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ha az utóbbi eset fordul elő (postai úton 
megküldés), akkor az eredeti bizonylat beérkezését követően tudjuk a szolgáltatást nyújtani. 
Az e-aktában, elektronikusan aláírt bizonylatot nem szükséges postán eredetiben is megküldeni. 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembevételét! 
 
KELER Zrt. 



 

 

Visszamenőleges időpontra vonatkozó 
tulajdonosi megfeleltetés megrendelése 

A nyomtatványt eredetiben aláírva, szkennelve, .pdf-ként vagy .es3 vagy .dosszie kiterjesztésű 
elektronikusan hitelesen aláírt e-aktában a kelertesem@keler.hu címre kérjük a KELER részére elküldeni. 

Kibocsátó neve:  ................................................................................................................  

• adószáma:  ................................................................................................................  

Kapcsolattartó neve1:  ................................................................................................................  

• telefon és faxszáma:  ................................................................................................................  

• e-mail címe:  ................................................................................................................  

Értékpapír megnevezése:  ................................................................................................................  

• ISIN azonosítója:  ................................................................................................................  

Tulajdonosi megfeleltetés adatai: 

   Sürgősségi díj ellenében 3 munkanapon belül kérjük: ........................................................................... 

   Visszamenőleges dátum, amelyre vonatkozóan kéri a Kibocsátó/Alapkezelő2 a tulajdonosi megfeleltetést  

(hatályos Értéktári Leirat, ’A magyar társasági eseményekhez nyújtott szolgáltatások’ szerint 2006. július 01. vagy 

azt követő dátumra lehetséges): ..................................................................................................... 

A tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó rendelkezés: 

   Elektronikus formában (.es3) kérjük a tulajdonosi adatokat (L200 lista) továbbítani: 

Kézbesítési e-mail cím: ... ...........................................................................................................  

   Egyedi megbízás alapján a KELER Társasági események és Kibocsátói Osztály dolgozza fel. 

A szolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezés:3 

A szolgáltatás díjáról a számla kiállítását 

   Kibocsátó nevére kérjük 

   Kibocsátótól eltérő névre kérjük:  .................................................................................................  

A számla formátumára vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezünk: 

   Az alábbi kézbesítési e-mail címre kérjük: 

 .. ............................................................................................................................................  

   Az alábbi postázási címre kérjük: ..................................................................................................  

Dátum,  ....................................  

Kibocsátó/Meghatalmazott/Alapkezelő 

cégszerű/bankszerű aláírása:  ...........................................   ...........................................  

 Név: Név: 

 Kibocsátó/Meghatalmazott/Alapkezelő neve: 
 

 
1 Amennyiben nem a Kibocsátó igényli a szolgáltatást, abban az esetben a Megbízott társaság nevét és kapcsolattartójának adatait 

kérjük feltüntetni. 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 
3 A díjak a mindenkori hatályos KELER Díjszabályzat alapján kerülnek felszámolásra. 

mailto:kelertesem@keler.hu


Szankciós KYC nyilatkozat 

Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
a(z) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
képviseletére jogosult személye, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 
képviselt Ügyfélnek: 

• Fehéroroszországban / Haitin / Iránban / Koreai Népi Demokratikus köztársaságban / Líbiában /
Oroszországban / Szíriában / Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló régióiban működő
anyavállalata, illetve ezen országokból származó1 természetes személy tényleges tulajdonosa2

☐ van      ☐    nincs

☐ van      ☐    nincs

• bármilyen kapcsolata Fehéroroszország / Haiti / Irán / Koreai Népi Demokratikus köztársaság /
Líbia / Oroszország / Szíria / Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekkel vagy ezen
országokban működő jogi személyekkel, szervezetekkel, vagy szervekkel, valamint az előzőek
tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló entitásokkal, beleértve az érintett térségekben
illetékességgel rendelkező személyek vagy szervezetek nevében eljáró közvetítőket

☐ van      ☐    nincs

• a KELER-től igénybe vett szolgáltatása Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga
szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi
személy, szervezet vagy szerv számára új kölcsön, hitel vagy egyéb módon finanszírozás – a saját
tőkét is beleértve – nyújtására irányul vagy azt célozza

☐ igen ☐ nem

a KELER-től igénybe vett szolgáltatása Oroszország vagy bármely más harmadik ország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott és az oroszországi energiaágazatban működő bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára új
Amennyiben van vagy igen választ jelölt, kérjük nevezze meg azon érintett személyeket, 
szervezeteket, vagy szerveket, amelyek a fenti térségekben illetékességgel rendelkeznek, továbbá 
részletezze a részesedéseket, befektetéseket, tevékenységeket, illetve a kölcsön, hitel vagy 
finanszírozás pontos célját és azokat a személyeket, szervezeteket vagy szerveket akik részére 
kölcsön, hitel vagy finanszírozás történik: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom a KELER részére, hogy a kérdőívben szereplő 
adatokat és információkat a kockázatalapú ügyfél-átvilágítás során felhasználja és kezelje a 
jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében alkalmazott „Ismerd meg az ügyfeled!” elv 
biztosítása érdekében. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a KELER-rel megkötött szerződésem 
fennállásáig 5 munkanapon belül tájékoztatom a KELER-t, amennyiben a jelen nyomtatványban 
megadott válaszokban változás következik be.  

Kelt:………………………………………………. 

………………………………………………………… 

Ügyfél cégszerű aláírása 

1 Származási hely: valamely személy bármilyen kimutatható, lényegesnek minősített kapcsolata, különösen, de nem kizárólagosan az adott 
személy lakó- és tartózkodási helye, állampolgársága, ezen személy ténylegesen igazolt kapcsolat nélküli szoros kötődése egy országgal vagy 
térséggel (pl. menekültstátuszhoz, kisebbségek helyzetéhez kapcsolódó információk) 
2 A tényleges tulajdonos fogalmát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. határozza meg.

• képviselete, befektetése, tevékenysége vagy tervezett tevékenysége Fehéroroszország / Haiti /
Irán / Koreai Népi Demokratikus köztársaság / Líbia / Oroszország / Szíria / Ukrajna nem
kormányzati ellenőrzés alatt álló területén
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