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Kódszám Dátum Sorszám 

12/ 20141001/  

 

ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 

 
 

amely létrejött egyrészről a 

 

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 

 

(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. cégjegyzékszáma: 01-10-042346, tevékenységi engedély száma: 

33.001/1994.) továbbiakban: KELER 

 

  

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

képviseletében aláírásra jogosultak  

  

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

 

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

másrészről a (teljes cégnév)  

  

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

(rövid cégnév)  

 

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

(székhely)  

 

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

(adószáma)  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(cégjegyzékszáma)  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(általános pénzforgalmi jelzőszáma) 

KELER által vezetett összevont értékpapírszámla száma: 

Number of consolidated securities account kept by KELER: 

 

…………………………. 

 

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

képviseletében (aláírási címpéldány szerint) 
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továbbiakban: Számlatulajdonos között, az alábbi tartalommal: 

 

 

1. A Felek a jelen keretmegállapodást abból a célból kötik meg, hogy a Számlatulajdonos 

mint potenciális kölcsönadó a KELER Általános Üzletszabályzat és a vonatkozó 

Elszámolóházi Leirat rendelkezései alapján csatlakozzon a KELER által üzemeltetett 

automatikus értékpapír kölcsönzési rendszerhez. 
 

 

2. A KELER a jelen keretmegállapodás alapján a Számlatulajdonos fent megjelölt összevont 

értékpapírszámláján az alábbi alszámlákat nyitja meg:
*
  

 

 - 999999 sz. pool saját alszámla (a kölcsönzési rendszerbe bevont saját tulajdonú 

értékpapírok nyilvántartására); 

 - 888888 sz. pool megbízói alszámla (a kölcsönzési rendszerbe bevont megbízói tulajdonú 

értékpapírok nyilvántartására). 

 

 

3 A Számlatulajdonos köteles az értékpapírjait a kölcsönzési rendszerbe bevonni szándékozó 

megbízókkal a vonatkozó KELER szabályokat ismertetni, és annak megtörténtét a megbízó 

írásbeli nyilatkozatával nyugtáznia kell. 

 

 

4. A kölcsön nyújtásáért a kölcsönadót megillető díjakat és az esetleges kártalanítási összeget 

a KELER esedékességükkor a fent megjelölt pénzforgalmi számlaszámra utalja. A 

Számlatulajdonos megbízójával közvetlenül köteles elszámolni. 

 

 

5. Felmondás 

 

 

5.1. A Felek a jelen keretmegállapodást bármikor írásban felmondhatják. A felmondás 

bejelentését követően a pool alszámlákon elhelyezett értékpapírok kölcsönzésbe nem 

vonhatók. 

 

5.2. A felmondás a már folyamatban lévő kölcsönügylet lezárulása napján lép hatályba.  

 

5.3. A felmondás hatálybalépését követően a pool alszámlákon elhelyezett értékpapírok sorsáról 

a Számlatulajdonos köteles gondoskodni. 

 

5.4. Ennek hiányában a KELER az értékpapírokat a Számlatulajdonos eltérő rendelkezéséig az 

alszámlákon tartja, azonban az értékpapírok a továbbiakban kölcsönzésbe be nem 

vonhatók. 

 

  

                                                 
*
 A nem kívánt rész törlendő ! 
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6. A lejáró hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a lejárat napját megelőző 5. munkanapon 

vonhatók utoljára kölcsönzésbe. 

 

 

7. Kamat- és hozamfizetés napját megelőző 3. és 4. munkanapon az érintett hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok kölcsönzésbe nem vonhatók. 

 

 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a KELER Általános 

Üzletszabályzatát, Elszámolóházi Leiratait és Kondíciós Listáit kell alkalmazni. A 

szabályzatok megismerését, értelmezését és azok rendelkezéseinek maradéktalan 

elfogadását, valamint a KELER hatályos szabályzatainak KID-en történő átvételét a 

Számlatulajdonos jelen megállapodás aláírásával elismeri.  

 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a KELER Általános 

Üzletszabályzatának, valamint Díjszabályzatának rendelkezései az irányadóak, amelyeket a 

jelen szerződés aláírásával a Számlatulajdonos magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

 

9. A KELER vállalja, hogy szabályzatmódosítás esetén az MNB jóváhagyását követően a 

változásról honlapján (www.keler.hu), a KID-en és a tőkepiaci közzétételi rendszer 

honlapján (www.kozzetetelek.hu) közleményt tesz közzé, ezzel haladéktalanul értesíti a 

Számlatulajdonost. Szabályzatmódosítás esetén jelen megállapodás rendelkezései a 

szabályzatváltozásoknak megfelelően automatikusan módosulnak. A szabályzatok 

változásáról és a hatályba lépés napjáról szóló tájékoztatás fenti módját a Számlatulajdonos 

elfogadja. 

 

 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

A jelen szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal, valamint a tőkepiaci 

szokásokkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 

 

………………..……………………………………… 

Ügyfél  

 

 

……………………..………………………………… 

KELER 

 

 

……………………..…………………….….. 

 

 

Budapest, …………………………..… 

 

 
A  felek cégszerű aláírásai, a cégjegyzés szabályainak megfelelően. 

Az aláírások minden folyamatosan számozott oldalra érvényesek. 

http://www.kozzetetelek.hu/
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