
 

  



 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a KELER Zrt. (továbbiakban: KELER) 2023. január 1-én, valamint 

2023. március 1-én hatályba lépő  Díjszabályzatát érintő főbb változásokról. Jelen tájékoztató a 

főbb módosítások könnyebb áttekinthetősége és megértésének segítése érdekében készült. Az 

alábbiakban bemutatott módosításokon túl egyéb, jelentősebb változások nem történtek.  

A kereskedési helyszíneken kötött megbízások kiegyenlítése esetében külön díjak kerültek 

meghatározásra a résztvevők, valamint a pénzügyi infrastruktúrák részére.  

A KELER pénzügyi infrastruktúrának a fizetési és elszámolási, valamint értékpapír - elszámolási és 

kiegyenlítési rendszereket tekinti, amelyek képviseletében az EGT-n belüli pénzügyi felügyelet, 

illetve jegybanki felvigyázás alatt álló, EGT-n belüli székhellyel rendelkező vagy fióktelep 

formájában működő fizetési rendszer működtetése vagy ennek megfelelő tevékenységet végző vagy 

a központi szerződő fél, vagy központi értéktár tevékenységet folytató szervezet 

(rendszerüzemeltető) jár el. Ennek megfelelően a KELER jelen Díjszabályzat alkalmazásában 

pénzügyi infrastruktúrának tekinti a fizetési rendszer üzemeltetőjét, az értékpapír elszámolási 

rendszer üzemeltetőjét, a központi értéktárat és a központi szerződő felet. 

A Bizottság (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló rendeletének 18. cikke szerint a KELER-nek 

lehetősége van a pénzbírság szankciómechanizmus fejlesztési költségeihez a 

szankciómechanizmusban érintett piaci szereplőktől hozzájárulást beszedni. Ennek megfelelően a 

KELER 2027. 06. 30-ig 25 000 Ft hozzájárulási díjat számít fel havonta számlatulajdonosonként az 

eddig ismert díjakon felül. A díj annyiszor kerül felszámításra, ahány esetben eltér egymástól az 

értékpapírszámla első négy karaktere (korábbi terminológia alapján főszámlánként), valamint 

minden, az értékpapír-kiegyenlítési rendszerhez hozzáférő Számlatulajdonos által kötelezően 

fizetendő. 

 

 



 

Az alacsony értékű értékpapírok őrzésére vonatkozóan a KELER az alletétkezelője (SIX SIS) 

nyilvántartása alapján számlázza ki a díjat az érintett Számlatulajdonos számára, az állomány alapú 

őrzési díjon felül. A jelenlegi 9 500 Ft / ISIN díj 11 250 Ft / ISIN összegűre változik. 

A díj jellemzően olyan DTC-képes (amerikai) értékpapírok esetén kerül alkalmazásra, amelyeknek a 

piaci ára nem éri el a 1,5 USD-t vagy tőzsdén nem jegyzett, illetve, amelyekről korlátozott 

információ áll rendelkezésre. 

A díj módosítására a CHF/HUF árfolyam változása miatt kerül sor. 

A külföldi értékpapírokra vonatkozó díjtételek változtatására elsősorban a KELER alletétkezelője 

által alkalmazott díjak mértékéhez való harmonizáció, valamint a CHF/HUF árfolyam változása 

miatt került sor. 

Mindezek mellett esetenként piacok kerültek kivezetésre a Díjszabályzatból, illetve egyúttal 

újabbak kerültek felvételre.  

Valamennyi dematerializált értékpapírhoz kapcsolódó díj egységes, nagyságrendileg 20 %-kal történő 

emelésére került sor. 

Az EMIR-ben meghatározott jelentési kötelezettséggel kapcsolatos adatközvetítői szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó havi tagsági díjak 20 %-kal kerülnek megemelésre a KELER által igénybevett szolgáltató 

által alkalmazott díjemelés következtében.  

 



 

Az előbbi pontokban bemutatott változásokon túl a főbb, egyéb módosítások az alábbiakban 

kerülnek felsorolásra a teljesség igénye nélkül: 

 Általános rendelkezések pontosítása 

 II. fejezet 6.14-15. pontokban szereplő díjak (kiegyenlítési megbízások törlése nyílt végű 
befektetési jegyekre vonatkozóan) hozzáigazítása a többi hasonló típusú díjhoz  

 III. fejezet 3.2., 4.1., 4.2. pontjaiban szereplő díjak (dematerializált értékpapírokhoz 
kapcsolódó dokumentumok) korrekciója  

 Továbbiakban nem releváns díjak törlése  

 Díjkódok pontosítása 

 Terminológiai és stilisztikai változtatások 

 Megjegyzések pontosítása, egyéb pontosítások 

 Egyes díjak változtatás nélküli áthelyezése  
 

A hazai dematerializált értékpapírok vonatkozásában a letéti őrzési díjak az alábbiak szerint 

módosulnak: 

 
Hatályos díj 

(bp) 
Módosított díj 

(bp) 
Díjkód 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír AK 

0 Ft – 100 Mrd Ft 0,96 bp / év 1,03 bp / év AM 

100 Mrd Ft – 1000 Mrd Ft 0,74 bp / év 0,81 bp / év AN 

1000 Mrd Ft fölött 0,68 bp / év 0,74 bp / év AO 

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír AP 

0 Ft – 100 Mrd Ft 0,96 bp / év 1,03 bp / év AR 

100 Mrd Ft –1000 Mrd Ft 0,74 bp / év 0,81 bp / év AS 

1000 Mrd Ft fölött 0,68 bp / év 0,74 bp / év AU 

Nagyrészvényesi részvénytulajdon 0,47 bp / év 0,52 bp / év FA 

 

 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 


