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Kódszám Dátum Sorszám 

27 20220301  

 
KERETSZERZŐDÉS  KIBOCSÁTÓI SZOLGÁLTATÁSOK 
IGÉNYBEVÉTELÉRE  
 

amely létrejött egyrészről a 

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., 

cégjegyzékszáma: 01-10-042346, tevékenységi engedély száma: H-EN-III-613/2020) továbbiakban: 

KELER 

másrészről a(z) 

 
Kibocsátó neve: …………………………………………………………………………..………………. 
 
LEI kód: 

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

 
Törzsszáma: 

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

 
Székhelye: 

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

 
a továbbiakban: Kibocsátó, a továbbiakban együtt: Felek között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A KELER központi értéktárként végzi a dematerializált értékpapírok könyvelési rendszerbe történő 

kezdeti bevezetését (hitelesítési szolgáltatás) és a központi értékpapírszámlákon elérhető 
értékpapírokra társasági események lebonyolítását, illetve azok támogatását. 
 

2. A KELER a kibocsátói szolgáltatásokat a Kibocsátó formanyomtatványon, vagy internetes felületen 
kezdeményezett egyedi megrendelése, illetőleg kérelme alapján a szolgáltatások igénybevételéhez 
szükséges befogadási kritériumok megfelelőssége esetén végzi el. A befogadási kritériumokat a 
mindenkor hatályos Szabályozó iratok tartalmazzák. Az alkalmazandó jogszabályok által és a 
KELER Szabályozó irataiban előírt formai, vagy tartalmi követelményeknek nem megfelelő 
dokumentumokat a KELER jogosult visszautasítani és a hiányosságok pótlására, illetve a 
dokumentumok módosítására a Kibocsátót felszólítani. 
 

3. A Kibocsátó által benyújtott dokumentumok vagy jogvélemény KELER általi elfogadása, és ezek 
alapján a szolgáltatások teljesítése nem minősül a benyújtott dokumentumok vagy jogvélemény 
KELER általi szakmai jóváhagyásának, a KELER a benyújtott dokumentumok jogszabálynak való 
megfelelőségéért nem felelős, nem terheli továbbá felelősség a Kibocsátót, vagy harmadik felet a 
dokumentumok formai vagy tartalmi hibájából eredő káráért. A Kibocsátó köteles a KELER-t 
kártalanítani minden, a Kibocsátó által formai vagy tartalmi hibával benyújtott dokumentum alapján 
teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kárért vagy bírságért, ideértve különösen, de 
nem kizárólag a harmadik fél által a KELER-rel szemben támasztott bármilyen igényt. 
 

4. A szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, a Kibocsátó és a KELER jogait és 
kötelezettségeit a KELER Szabályozó iratai (ideértve különösen Általános Üzletszabályzatát, az 
Értéktári Leiratait, Díjszabályzatát és a Kondíciós Listáit) tartalmazzák. 
 
A Szabályozó iratok ismeretét és azok megismerését, értelmezését, rendelkezéseinek 
maradéktalan elfogadását a Kibocsátó jelen szerződés aláírásával ismeri el.  
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A Szabályozó iratok a KELER honlapján (www.keler.hu) elérhetőek. A Kibocsátó továbbá kijelenti, 
hogy rendelkezik állandó internetes hozzáféréssel, amelyre tekintettel kifejezetten lemond a 
Szabályozó iratok nyomtatott formában történő átadása iránti igényéről. 
 
A KELER vállalja, hogy a Szabályozó iratainak bármely módosításáról oly módon értesíti a 
Kibocsátót, hogy a változásról és hatályba lépésének napjáról honlapján (www.keler.hu) 
közleményt tesz közzé. A Kibocsátó tudomásul veszi, hogy a KELER a szerződéses feltételeket az 
Általános Üzletszabályzat rendelkezései szerint egyoldalúan is módosíthatja. A szerződés 
tartalmát érintő, előbbiek szerinti változásról és a hatályba lépés napjáról szóló tájékoztatás fenti 
módját a Kibocsátó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. A módosítás – a Felek 
kifejezett, eltérő megállapodása hiányában – a hatályba lépésének napjától a Felek további 
jognyilatkozata nélkül alkalmazandó a jelen szerződésre és az az alapján nyújtott valamennyi 
szolgáltatásra. 
 

5. A Szolgáltatások ellenértékeként a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzatában meghatározott 
díjakat számítja fel.  
 

6. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét fél szabályszerűen aláírta. 
 

7. Jelen szerződés megszűnésére és megszüntetésére az Általános Üzletszabályzat rendelkezései 
irányadók. 
 

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük korábban a jelen szerződés tárgyát 
képező szolgáltatásra irányuló szerződés (pl. kibocsátói megállapodás) volt hatályban, az a jelen 
szerződés hatályba lépésének napjával közös megegyezéssel megszüntetettnek tekintendő és az 
értékpapírokra vonatkozóan a jövőben benyújtott valamennyi megrendelés, továbbá a 
megszüntetett szerződés hatálya alá tartozó bármely kiegészítő megállapodás a jelen szerződés 
hatálya alá tartozik és a megszüntetett szerződésre vonatkozó bármely hivatkozás alatt a jelen 
szerződés értendő. 

 

9. A KELER a szolgáltatásokkal összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően kezeli. A KELER által végzet adatkezelésről a részletes adatvédelmi 
tájékoztató a KELER honlapján, a https://www.keler.hu/Adatvédelem/címen érhető el. 
 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a KELER Szabályozó iratai, a Polgári 
Törvénykönyv, és a tőkepiacról szóló törvény (a szerződés megkötésekor a 2001. évi CXX. 
törvény), valamint a jelen szerződés szerint nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései (ideértve az Európai Unió közvetlen hatállyal bíró jogszabályainak, 
különösen, de nem kizárólagosan a CSDR rendelkezéseit is) az irányadóak. 

 
A jelen szerződést a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal, valamint a tőkepiaci szokásokkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

……………..…………………………………… 

Kibocsátó: ……………………………………… 

……………………..……………………………… 

KELER Zrt. 

Helység, Dátum: ……………,…………………. Budapest, ……………………………………… 

  

Ezen dokumentum Kibocsátó cégszerű, minősített elektronikus aláírásával érvényes, ennek hiányában a 
nyomtatvány 2 példányban kinyomtatandó és cégszerűen aláírandó. A nyomtatvány papír alapú 
benyújtása esetén aláírási címpéldány vagy aláírás minta csatolása kötelező a nyomtatványt aláíró 
személy(ek)vonatkozásában. 
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