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I. Általános rész 
 

1.1. Bevezető rendelkezések 
 
A Szabályzat elkészítésének oka: a Tpt. 343. § (1) bekezdése, 345. § (2) bekezdés k) pontja a 
Hpt. § 68. § (11) bekezdése, a  136.§ (5) bekezdése, a  137. §-a, 143-144. §§-ai, 146-147. §§-
ai, és 155. §-a szerint tartalmazza a KELER vezető tisztségviselői, illetve alkalmazottai által 
folytatható – a KELER tevékenységi köréhez kapcsolódó – személyes üzleti tevékenység 
feltételeit és az ehhez kapcsolódó nyilvántartás szabályait, valamint a rájuk vonatkozó 
összeférhetetlenségi előírásokat. 

 

1.2. Felülvizsgálat időpontja 
 
Évente. 

 

1.3. A Szabályzat hatálya 
 
Tárgyi hatálya: kiterjed a KELER vezető tisztségviselőinek, valamint alkalmazottjainak 
befektetési tevékenységére, illetve ezek korlátaira, valamint az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok 
rendjére. 

Alanyi hatálya: kiterjed a KELER vezető tisztségviselőire, valamint valamennyi alkalmazottjára. 

 

1.4. Jogszabályi hivatkozások 
 
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 

 

1.5. Hatályon kívül kerülő szabályzatok, utasítások 
 

-  

 

1.6. Verziókövetés 

Jelen szabályzat verzió száma: v1.2  
Előző szabályzat verzió száma: v1.1 
Előző szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2008. december 20.  

 

1.7. A szabályzatban használt fogalmak 
 
1.7.1. Vezető tisztségviselő 
 
a) az Igazgatóság tagja, 
b) a Felügyelő Bizottság tagja, 
c) minden olyan személy, akit a KELER Alapszabálya, Szervezeti és Működési 

Szabályzata ilyenként határoz meg. 
 
1.7.2. Alkalmazott: a KELER-rel munkaviszonyban álló személy. 
 
1.7.3. Közeli hozzátartozó 

 
Közeli hozzátartozók a Ptk.-ban meghatározott személyek és az élettárs. 
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1.7.4. Vállalkozás 
 
Vállalkozásnak minősül a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság és az egyéni vállalkozás. Kétség esetén a vállalkozás jelleget 
vélelmezni kell. 
 
1.7.5. Befektetési tevékenység 
 
Befektetési tevékenységnek minősül valamennyi olyan tevékenység, amely során valamely 
pénzügyi eszköz kibocsátójával, befektetési vállalkozással, hitelintézettel, befektetési 
alapkezelővel, árutőzsdei szolgáltatóval vagy más befektetővel kötött szerződés alapján 
valamely személy saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a 
tőkepiac hatásaitól teszi függővé, kockáztatja. 
 
1.7.6. Minősített Pénzügyi Eszköz 
 
Az állampapírok, a befektetési jegyek és a jelzálog kötvények kivételével azon pénzügyi 
eszközök, melyekkel kapcsolatosan a KELER közvetlen elszámolási szolgáltatást nyújt; 
beleértve szabályozott piacra, illetve tőzsdére bevezetett pénzügyi eszközöket, továbbá az 
olyan OTC származékos ügyleteket, melyek mögöttes terméke az előbbiek szerinti pénzügyi 
eszköz, illetve deviza. 
 
1.7.7. Ügyfélszámla 
 
Az a pénzforgalmi számla, amely a befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási 
tevékenység vonatkozásában adott megbízások lebonyolítására szolgál. 

II. A befektetési tevékenység szabályai 
 

2.1. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 
 
2.1.1. A KELER vezető tisztségviselője köteles az adott tisztségre történő megválasztásának 

elfogadását követő tizenöt napon belül bejelenteni a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete 
szerinti nyilatkozatban, hogy melyik befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél milyen 
értékpapírszámlával, értékpapír letéti számlával, értékpapír nyilvántartási számlával, 
ügyfélszámlával rendelkezik, valamint haladéktalanul, folyamatosan bejelenteni azt is, 
ha ebben változás történik, megjelölve a számlanyitás, illetve a változtatás időpontját. 
A bejelentéseket zárt borítékban, dátummal, aláírással ellátva a vezérigazgató 
számára kell megtenni, aki azokat az Igazgatóság Elnöke által kijelölt személynek 
továbbítja megőrzésre. 

 
2.1.2. A KELER-rel munkaviszonyban nem álló vezető tisztségviselő a megszerzett 

Minősített Pénzügyi Eszközt a megszerzéstől számított 30 napon belül nem 
idegenítheti el. Kivételt képez ez alól a munkavállalói vagy tisztségviselői 
részvényopciós program keretében szerzett Minősített Pénzügyi Eszköz 
elidegenítésére, valamint az olyan portfolió-kezelési szerződés, ahol az értékpapír 
tulajdonosa nem jogosult utasítást adni a portfolió összeállítása vonatkozásában. 

 
2.1.3. A KELER vezető tisztségviselője köteles az Igazgatóság részére írásbeli nyilatkozat 

formájában válaszolni az Igazgatóság által, a jelen Szabályzatban rögzített befektetési 
tevékenységével kapcsolatosan felvetett konkrét kérdésre. 
Amennyiben az Igazgatóság a kapott válasz alapján további intézkedést tart 
szükségesnek, erről határozatban rendelkezik. 

 
2.1.4. Az Igazgatóság ilyen tartalmú határozata esetén a KELER vezető tisztségviselője 

köteles az Igazgatóság részére a határozatában megjelölt időszak tekintetében átadni 
a tulajdonában lévő valamennyi érintett pénzügyi eszközre nézve a vonatkozó 
dokumentációt és köteles információt szolgáltatni azok szerzésével, elidegenítésével 
kapcsolatban. 
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2.1.5. A KELER vezető tisztségviselője az adott tisztségre történő megválasztásának 

elfogadásától számított tizenöt napon belül jelen Szabályzat 2. sz. mellékletében 
foglaltak szerint köteles írásban nyilatkozni arról, hogy kifejezetten és 
visszavonhatatlanul felhatalmazza a KELER Igazgatóság által kijelölt munkavállalóját 
arra, hogy a megbízatása megszűntét követő 5 éven belül az Igazgatóság erre 
irányuló döntése esetén betekinthet a 2.1.1. pontban felsorolt számlákba. 

 
2.1.6. A KELER-rel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő Minősített Pénzügyi Eszközt 

– öröklés kivételével – nem szerezhet. 
 
2.1.7. A KELER-rel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő örökléssel történő szerzés 

esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni, és a szerzéstől számított 3 hónapon 
belül elidegeníteni. Az elidegenítés megtörténtét követően az érintett köteles az 
elidegenítés tényét haladéktalanul bejelenteni. 

 
2.1.8. A KELER-rel munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő a munkaviszonyának 

keletkezését megelőzően szerzett Minősített Pénzügyi Eszközt köteles haladéktalanul 
bejelenteni és köteles azt a munkaviszony keletkezését követő 3 hónapon belül 
elidegeníteni, és az elidegenítés tényét haladéktalanul bejelenteni. 

 

2.2. A KELER alkalmazottaira vonatkozó előírások 
 
2.2.1. A KELER alkalmazottja a KELER-nél fennálló munkaviszonya alatt 
 
a) öröklés kivételével nem szerezhet tulajdoni részesedést befektetési vállalkozásban, 

hitelintézetben (a Tpt. 343. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével), 
b) az érintett tőzsdéken határidős és opciós ügylet megkötésére nem adhat megbízást. 
 
2.2.2. A 2.2.1. pontban említett esetben az örökléssel történő szerzés esetén az érintett 

köteles a szerzést haladéktalanul bejelenteni, és köteles azt a szerzéstől számított 3 
hónapon belül elidegeníteni, az elidegenítés tényének egyidejű bejelentésével. 

 
2.2.3. Az 1.7.5. pontban meghatározott tevékenységre vonatkozó megbízást a KELER 

alkalmazottja kizárólag úgy adhat, ha meggyőződik arról, hogy befektetési 
vállalkozásban, hitelintézetben, ezáltal közvetlen tulajdont nem szerez. 

 
2.2.4. A KELER alkalmazottja köteles munkaviszonya létesítésének napján bejelenteni, hogy 

melyik befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél milyen értékpapírszámlával, 
értékpapír nyilvántartási számlával, ügyfélszámlával rendelkezik, valamint 
haladéktalanul, folyamatosan bejelenteni azt is, ha ebben változás történik, megjelölve 
a számlanyitás, illetve a változtatás időpontját. 
A bejelentést a jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával kell 
megtenni. A nyilatkozatokat a lezárás helyén aláírással és dátummal ellátott 
borítékban kell a KELER Emberi Erőforrás Menedzsment vezetője részére eljuttatni. 

 
2.2.5. A KELER alkalmazottja a Minősített Pénzügyi Eszközt a megszerzéstől számított 30 

napon belül nem idegenítheti el. Kivételt képez ez alól a munkavállalói vagy 
tisztségviselői részvényopciós program keretében szerzett Minősített Pénzügyi 
Eszköz elidegenítése, valamint az olyan portfolió-kezelési szerződés, ahol az 
értékpapír tulajdonosa nem jogosult utasítást adni a portfolió összeállítására 
vonatkozásában. 

 
2.2.6.  Az alkalmazott a munkaviszony létesítése napján köteles megjelölni mindazon 

vállalkozásokat, hitelintézeteket, amelyben tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A 
bejelentett adatokban bekövetkező változás esetén a változást köteles haladéktalanul 
bejelenteni a KELER Emberi Erőforrás Menedzsment vezetője számára. 
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2.2.7. A bejelentés átadását, az átadás-átvételi jegyzőkönyvet az Emberi Erőforrás 
Menedzsment vezetője készíti. A bejelentések biztonságos tárolásáért a KELER 
Emberi Erőforrás Menedzsment vezetője felel. A bejelentéseket tartalmazó 
nyilvántartás kezelése zártan történik. Az Emberi Erőforrás Menedzsment vezetője 
haladéktalanul köteles tájékoztatni a Compliance Officert, amennyiben a megőrzésre 
átadott nyilatkozattal kapcsolatosan bármilyen rendellenességet (pl. felbontott, sérült 
boríték, nyitott szekrény, a borítékok feldúlt állapota stb.) tapasztal. 

 
2.2.8. Az alkalmazott az első bejelentés megtételével egyidőben köteles írásban nyilatkozni 

arról (4. sz. melléklet), hogy kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a 
KELER vezérigazgatója által kijelölt személyt arra, hogy a vezérigazgató erre irányuló 
írásban megerősített döntése esetén betekinthet a nyilvántartásában felsorolt 
számlákba. 

 

2.3. Közös szabályok 
 
2.3.1 A nyilatkozatok tárolási ideje 

Azon személyek nyilatkozatait, akiknek megszűnt a munkaviszonya, illetve megbízási 
jogviszonya, a megszűnés időpontjától számított 5 évig tárolja a 2.1.1. és 2.2.4. 
pontokban megjelölt tárolásért felelős személy, a nyilatkozatok 5 év után 
megsemmisíthetőek. A tárolásért felelős személy köteles figyelemmel kísérni a 
nyilatkozatok megsemmisíthetőségét. 
 

2.3.2. Eljárás visszaélés gyanúja esetén 
 

Visszaélés gyanúja esetén az érintett személy nyilatkozatá(ai)t tartalmazó 
dokumentáció a jelen Szabályzat szerint létrehozott Bizottság előtt kerül felbontásra. 
Az eljárást az esetről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul meg kell 
indítani a Bizottság összehívásával. A Bizottság tagjai: a Vezérigazgató, a Biztonsági 
Menedzsment vezetője a Jogi Képviselet vezetője, a Compliance Officer és az Üzemi 
Tanács elnöke. Bármely személy akadályoztatása, esetlegesen az ügyben való 
érintettsége esetén a hatályos szabályzatok szerinti helyettest kell a Bizottságba 
behívni. A Bizottság elnöke a Vezérigazgató. 
 
Vezető tisztségviselővel szemben felmerült gyanú esetén a vizsgálat elrendeléséhez 
az Igazgatóság előzetes engedélye szükséges. 
Vezető tisztségviselő esetén a Bizottság tagjai az Igazgatóság elnöke által kijelölt 
igazgatósági tagok, akik maguk közül elnököt választanak. 
 
A Bizottság az eljárás tárgyát képező ügyben megállapítja a tényállást, mely alapján a 
Bizottság elnöke dönt az esetleges szankció alkalmazásáról. A Bizottság vizsgálata 
eredményének megfelelően – a Jogi Képviselettel történt egyeztetést követően- a 
Bizottság elnöke kezdeményezi a szükséges jogi lépések megindítását a visszaélés 
gyanújával terhelt személy ellen.  
 
Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint hiányos vagy a valóságnak nem 
megfelelő tényeket tartalmazó adatszolgáltatás történt, úgy az érintett munkavállalóval 
szemben jelen Szabályzat V. pontjában foglaltak szerint kell eljárni, vele szemben az 
ott szabályozott szankciókat kell alkalmazni. 

 
A vizsgálat során a visszaélés gyanújával terhelt személyt az eset körülményeiről meg 
kell hallgatni, az eljárás során a védekezését előadhatja, a résztvevőkhöz kérdéseket 
intézhet, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat.  

 
Az eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza 
az eljárás időpontját, helyszínét, tárgyát, a jelenlévő személyeket, az eljárás 
legfontosabb cselekményeit, a tényállást, az elhangzott véleményeket, felszólalásokat 
részletesen kifejtve, a jelenlévők aláírását, a KELER bélyegzőjét. 
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A vita jogi útra terelődése esetén a Vezérigazgató átadja az ügyet a további jogi 
lépések megtétele végett a Jogi Képviseletnek, amely haladéktalanul köteles az 
ügyben eljárni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 
A bizottsági eljárásról készült jegyzőkönyvet a Jogi Képviselet őrzi a külön ügyvédi 
tevékenységre vonatkozó iratőrzési szabályoknak megfelelően. 

III. A belső információval kapcsolatos ügylet tilalma 
 
3.1. Jelen szabályzat alkalmazásában belső információ a KELER, vagy ügyfele pénzügyi, 

gazdasági, vagy jogi helyzetével, vagy ezek várható változásával összefüggő - 
nyilvánosságra még nem került olyan információ, amely nyilvánosságra kerülése 
esetén - a KELER, vagy ügyfele megítélésének jelentős befolyásolására alkalmas. 
 

3.2. A 3.1. pont alkalmazásában belső információval rendelkező személynek minősül 
 

a) az a személy, akit törvény, illetőleg a KELER belső szabályozása vezetőnek, 
vagy vezető tisztségviselőnek minősít, 

b) az a hatósági, szakértői tevékenységet ellátó személy, aki a belső 
információhoz a KELER-rel kapcsolatos tevékenysége során hozzájut, 

c) az a)-b) pontokban felsorolt személyek közeli hozzátartozója, valamint 
d) az a személy, aki belső információhoz jutott. 

 
3.3. A belső információval rendelkező személy munkakörében, vagy az annak révén 

birtokába jutott - a KELER működésével és ügyfeleivel kapcsolatos - információt a 
nem munkaköréből fakadó feladatának ellátása során nem használhatja fel és nem 
adhatja át, vagy nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy számára. 

 
3.4. Tilos a belső információ felhasználásával, vagy a belső információval rendelkező 

személlyel a belső információval érintett körben olyan ügyletet kötni, illetve neki olyan 
ügyletkötésre megbízást, vagy befektetési tanácsot adni, amelynek alapján a belső 
információval rendelkező személy vagy közeli hozzátartozója, illetve harmadik 
személy bármilyen vagyoni előnyhöz jut, illetve más személynek kárt okoz. 

 

IV. További összeférhetetlenségi szabályok 
 
4.1. A KELER vezető tisztségviselője haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek ha  
 
a) egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá, felügyelő bizottsági taggá, 

ügyvezetővé vagy fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény vezető 
tisztségviselőjévé választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti, 

b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy ilyen részesedését megszünteti, 
c) ellene a Hpt. 137. § (6) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás indult.   
 
 A KELER vezető tisztségviselője a jelen Szabályzat 4.1. c) pontja szerinti esetben a 

büntetőeljárás befejezéséig vezető állású személyként nem foglalkoztatható, illetve őt 
e minőségben betöltött feladatai ellátása alól fel kell függeszteni.  

 
4.2. A KELER vezető tisztségviselője és alkalmazottja, megbízott szakértője nem vehet 

részt olyan, a KELER-t is érintő döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, 
amelyhez saját magának, vagy közeli hozzátartozójának, vagy a közvetlen és 
közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. 

 
4.3. A KELER vezető tisztségviselője nem vállalhat szerződéses kötelezettséget, illetőleg 

nem köthet adásvételi szerződést azzal a pénzügyi intézménnyel, amelyben 
igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tag, illetőleg ügyvezető, kivéve, ha a 
szerződéshez – előzetesen – az Igazgatóság egyhangú szavazással hozzájárult. 
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4.4. A KELER alkalmazottja nem lehet befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél, 
árutőzsdei szolgáltatónál, klíringtagnál és tőzsdére bevezetett értékpapír 
kibocsátójánál vezető állású személy, alkalmazott. 

 
4.5. A vezető tisztségviselő és az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott nem vehet 

részt olyan, a KELER általi kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében 
és meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amelyet érintően kockázatvállalás történik, 

 
a) vezető állást tölt be, illetőleg 
b) befolyásoló részesedéssel rendelkezik. 

 

V. Jogkövetkezmények 
 
5.1. A jogszabályban, illetve jelen szabályzatban előírt bejelentési, illetve nyilatkozattételi 

kötelezettség elmulasztása, vagy hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő 
tartalommal történő teljesítése, valamint összeférhetetlenség esetén: 

 
a) az Igazgatóság elnökének esetében az igazgatóság, a vezető tisztségviselő esetében 

az Igazgatóság elnöke, alkalmazott esetében a vezérigazgató határidő kitűzésével 
felszólítja az érintettet a bejelentés megtételére, illetve az összeférhetetlenség 
megszüntetésére, 

 
b) abban az esetben, ha az érintett vezető tisztségviselő a felhívásnak nem tesz eleget, az 

Igazgatóság kezdeményezi az érintett személy visszahívását, 
 
c) munkavállaló esetében az a) pontban megjelölt határidő eredménytelen elteltét 

követően a bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy hiányos, illetve a valóságnak 
nem megfelelő tartalommal történő megtétele, az összeférhetetlenség fenntartása 
rendkívüli felmondási oknak minősül. 

 
d) az összeférhetetlenség megszüntetésére kitűzött határidő alatt, illetőleg vezető 

tisztségviselő esetében a vezető tisztségviselő visszahívásáról, valamint az új vezető 
tisztségviselő személyéről döntő, soron következő Közgyűlés általi határozathozatal 
időpontjáig a vezető tisztségviselő e minőségében nem vehet részt a KELER azon 
szervének döntés-előkészítő és döntéshozó tevékenységében, melyben tisztségét 
ellátta. 

 
5.2. Amennyiben valamely hatóság jogerős határozatában megállapítja, hogy az alkalmazott 

a befektetési tevékenységéhez kapcsolódóan valamely jogszabály rendelkezéseit 
megsértette, az a munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő megszüntetése 
okát jelenti. 

 

VI. Átmeneti rendelkezések 
 
Azok esetében, akik érintettsége a jelen Szabályzat módosulására tekintettel szűnik meg, az 
érintett személy jogviszonyának megszűnése esetére vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 
 
Jelen Szabályzat az MNB jóváhagyását követően lép hatályba. 
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1. sz. melléklet 
 
 

Nyilatkozat  
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a KELER vezető tisztségviselője a jelen okirattal 
az alábbiakról nyilatkozom: 
 
Befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél, értékpapírszámlával, értékpapír letéti 
számlával, értékpapír nyilvántartási számlával, ügyfélszámlával  
 
Rendelkezem   Nem rendelkezem 
 
Amennyiben igen, ezek részletes meghatározása: 
 
 

  

Befektetési vállalkozás, hitelintézet 
megnevezése 
 

 

Értékpapírra vonatkozó számlá(k) azonosítója  

Ügyfélszámlák azonosítója 
 

 

Számlanyitás időpontja 
 

 

 

  

Befektetési vállalkozás, hitelintézet 
megnevezése 
 

 

Értékpapírra vonatkozó számlá(k) azonosítója  

Ügyfélszámlák azonosítója 
 

 

Számlanyitás időpontja 
 

 

 

  

Befektetési vállalkozás, hitelintézet 
megnevezése 
 

 

Értékpapírra vonatkozó számlá(k) azonosítója  

Ügyfélszámlák azonosítója 
 

 

Számlanyitás időpontja 
 

 

 
 
Alulírott tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban bejelentett adatokban bekövetkező 
bármilyen változást köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni a KELER vezérigazgatója 
részére. 
 
Budapest, 20  
 
 
       Vezető tisztségviselő aláírása 

 

  



10 

2. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a KELER vezető tisztségviselője, jelen 
nyilatkozatommal kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazom a KELER Igazgatósága 
által kijelölt személyt arra, hogy az Igazgatóság erre irányuló döntése alapján betekinthet 
bármely befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél meglevő értékpapír-, értékpapír letéti-, 
értékpapír nyilvántartási- illetve ügyfél számlámba. 
A jelen felhatalmazás a megbízatás megszűnését követő 5 évig hatályos. 
 
Budapest, 20 
 
 
 
 
 
 
 
      Vezető tisztségviselő aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1………………………………………(név) 
 
………………………………………..(lakcím) 
 
2………………………………………(név) 
 
………………………………………..(lakcím) 
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3. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat értékpapírszámláról, értékpapír nyilvántartási számláról, ügyfélszámláról, 
illetve vállalkozásban történt tulajdonszerzésről 
 
Alulírott………………………………….., mint a KELER alkalmazottja a jelen okirattal az 
alábbiakról nyilatkozom: 
 
 
1., Befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél értékpapírszámlával, értékpapír 
nyilvántartási számlával, ügyfélszámlával  
 
Rendelkezem   Nem rendelkezem 
 
Amennyiben igen, ezek részletes meghatározása: 
 

  

Befektetési vállalkozás, hitelintézet 
megnevezése 
 

 

Értékpapírra vonatkozó számlá(k) azonosítója  

Ügyfélszámlák azonosítója 
 

 

Számlanyitás időpontja 
 

 

 

  

Befektetési vállalkozás, hitelintézet 
megnevezése 
 

 

Értékpapírra vonatkozó számlá(k) azonosítója  

Ügyfélszámlák azonosítója 
 

 

Számlanyitás időpontja 
 

 

 

  

Befektetési vállalkozás, hitelintézet 
megnevezése 
 

 

Értékpapírra vonatkozó számlá(k) azonosítója  

Ügyfélszámlák azonosítója 
 

 

Számlanyitás időpontja 
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2., Vállalkozásban tulajdoni részesedéssel  
 
Rendelkezem   Nem rendelkezem 
 
Amennyiben igen, ezek részletes meghatározása: 
 

Név 
 

 

Cégjegyzékszám 
Tulajdoni hányad: 

 

 

Név 
 

 

Cégjegyzékszám 
Tulajdoni hányad: 

 

 

Név 
 

 

Cégjegyzékszám 
Tulajdoni hányad: 

 

 
Alulírott tudomásul veszem, hogy a fentiekben bejelentett adatokban bekövetkező bármilyen 
változást köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni a KELER Emberi Erőforrás Menedzsment 
vezetője részére. 
 
Budapest, 20 
 
 
 
      Alkalmazott aláírása 
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4. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott, mint a KELER alkalmazottja jelen nyilatkozatommal kifejezetten és visszavonhatatlanul 
felhatalmazom a KELER vezérigazgatója által kijelölt személyt arra, hogy a vezérigazgató erre 
irányuló írásban megerősített döntése alapján betekinthet bármely befektetési vállalkozásnál, 
hitelintézetnél meglevő értékpapír-, értékpapír letéti-, értékpapír nyilvántartási- illetve ügyfél 
számlámba. 
 
A kijelölt személy betekintési jogosultsága a KELER-nél fennálló munkaviszonyom 
megszűnését követő 5 évig áll fenn. 
 
Budapest, 20 
 
 
 
 
 
 
 
      Alkalmazott aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1………………………………………(név) 
 
………………………………………..(lakcím) 
 
2………………………………………(név) 
 
………………………………………..(lakcím) 
 

 


