
IGÉNYLŐLAP ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLÁN TÖRTÉNŐ 

ZÁROLÁSRA, FELOLDÁSRA ÉS ELVONÁSRA 

Tranzakció típusa:  Zárolás /  Feloldás /  Elvonás 

Feloldás és elvonás esetén az eredeti zárolás referencia száma: 

Igénylő megnevezése: 

Igénylő címe: 

Ügyintéző: 

Értékpapír Számla 
megnevezése: 

Értékpapír számla száma: 

A zárolni / feloldani / elvonni 
kívánt értékpapír 

ISIN kódja és megnevezése: 

mennyisége össznévértéken / 
db számban: 

(feloldás esetén 
jelölendő): 

 Rész /  Teljes 

Zárolás jogcíme: 

Prioritás (3-4.): 

Megjegyzés: 

A zárolás, feloldás, elvonás* típusa: 

a) Egyoldalú / b) Együttes / c) Kedvezményezetti*

a) Egyoldalú - 

b) Együttes

A jogosult neve: 

A jogosult címe: 

c) Kedvezményezetti*

A kedvezményezett neve: 

A kedvezményezett 
számlaszáma: 

Háromoldalú zárolás 
esetén a kötelezett neve: 

Háromoldalú zárolás 
esetén a kötelezett 
számlaszáma: 



 

A zárolás időtartama (tól/ig -ig az MNB 
kedv. VIBERlimit zárolás kivételével): 

 

Igazolást (részfeloldás esetén ennek meg 
kell egyeznie az eredeti igénnyel): 

 Kér  Nem kér 

 

Kelt:  .................................. ,  ................. 

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

 A kiállító aláírási lap szerinti aláírása 

INFORMÁCIÓK A MEGBÍZÁS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN 

A megbízás a Számlatulajdonos KELER Zrt.-nél bejelentett aláíróinak aláírásával érvényes. 

A megbízás benyújtható: 

• Eredeti példányban a KELER Zrt. Számlavezetési Osztálynak címezve: 1074 Budapest, Rákóczi 

út 70-72. (személyesen vagy küldemény útján) 

• Titkosított e-mail-ben, az aláírt és szkennelt dokumentum csatolásával a 

szamlavezetes@keler.hu e-mail címre küldve. 

- Amennyiben a Számlatulajdonos és a KELER között a titkosított TLS kommunikációs 

csatorna kiépítésre került, akkor hagyományos levélként, egyszerű csatolmányként 

küldhető a formanyomtatvány. 

- Amennyiben a Számlatulajdonos és a KELER között nincs TLS titkosítás, a szkennelt 

formanyomtatványt jelszóval védett zip formátumba kell tömöríteni és csatolmányként 

küldeni. A zip állomány megnyitásához szükséges jelszót a 

+36 30 822 5465 mobilszámra kérjük elküldeni. 

Az SMS üzenetbe kérjük a feladó e-mail címét beleírni! 

Pl.: feladó: nev@cegnev.hu, jelszó: xxxxxxxxxx 
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