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I. Általános rész 
 
1.1. Bevezető rendelkezések 
 
A Szabályzat elkészítésének/módosításának oka: éves felülvizsgálat. 

 
1.2. Felülvizsgálat időpontja 
 
Évente, legkésőbb minden év december 31-ig. 

 
1.3. A Szabályzat célja 

 
A jelen Szabályzat megalkotásának célja, hogy kezelje azokat a körülményeket, amelyek a 
KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) működése során olyan 
összeférhetetlenségi helyzeteket eredményezhetnek, amelyek a KELER, a rendszer 
résztvevője, a kibocsátó vagy a KELER más ügyfelei üzleti érdekeinek sérelmét, esetlegesen 
ebből eredően veszteséget vagy egyéb anyagi kárt okozhatnak, vagy ennek kockázatát rejtik, 
és amelyek a KELER vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott vagy a kiszervezett tevékenységet végző 
személyeknek erre irányuló vagy ezt eredményező magatartásából erednek. 

 
1.4. A Szabályzat hatálya 
 

Alanyi hatálya: kiterjed a KELER vezető tisztségviselőire, valamennyi alkalmazottjára, 
valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott 
személyekre, beleértve a kiszervezett tevékenységet végzőket. 

 
Tárgyi hatálya: kiterjed a szabályzat alanyi hatályában meghatározott személyek befektetési 

tevékenységére, illetve ezek korlátaira, valamint az ezzel kapcsolatos 
nyilatkozatok rendjére. 

 
A KELER és a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER) között létrejött 
kiszervezési megállapodásra és a KELER KSZF 3-07 A vezető tisztségviselők és az 
alkalmazottak befektetési tevékenységéről, az összeférhetetlenségi szabályokról és az 
érdekkonfliktusok kezeléséről szóló szabályzatára tekintettel a jelen Szabályzat alapján előírt 
bejelentési, nyilatkozattételi kötelezettségek vonatkozásában a KELER a kiszervezett 
tevékenységet végzők tekintetében a KELER KSZF felé megtett bejelentéseket, 
nyilatkozatokat elfogadja. 

 
1.5. Jogszabályi hivatkozások 
 
- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 
- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 
- a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 
- az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai 

Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 
98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról 
(CSDR) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
- Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 
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1.6. Hatályon kívül kerülő szabályzatok, utasítások 
 
Nincs. 

 
1.7. Verziókövetés 

Jelen szabályzat verzió száma: v2.1  
Előző szabályzat verzió száma: v2.0 
Előző szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2016. augusztus 15.  

 
1.8. A szabályzatban használt fogalmak 
 
1.8.1. Vezető tisztségviselő: 

a) az Igazgatóság tagja, 
b) a Felügyelő Bizottság tagja. 

 
1.8.2. Vezető állású személy: 

a) a Vezető Tisztségviselő, 
b) minden olyan személy, akit a KELER Alapszabálya vagy Szervezeti és Működési 
Szabályzata ilyenként határoz meg. 

 
1.8.3. Alkalmazott: a KELER-rel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személy. 
 
1.8.4. Közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban közeli hozzátartozóként meghatározott személyek 

és az élettárs. 
 
1.8.5. Vállalkozás: vállalkozásnak minősül a gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég (vállalkozás). Kétség 
esetén a vállalkozás jelleget vélelmezni kell. 

 
1.8.6. 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. 

 
1.8.7. 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, amelyek mögöttes terméke az előbbiek szerinti pénzügyi eszköz, illetve 
deviza. 

 
1.8.8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy: a 

KELER által külön megbízási szerződés alapján tevékenységet végző személy. 
 
1.8.9. Rendszer résztvevője: egy értékpapír-kiegyenlítési rendszerben résztvevő 

intézmény, központi partner, elszámolóház vagy rendszerüzemeltető. 
 
1.8.10. Ügyfélszámla: az a pénzforgalmi számla, amely a befektetési szolgáltatási, 

árutőzsdei szolgáltatási tevékenység vonatkozásában adott megbízások 
lebonyolítására szolgál. 
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II. A befektetési tevékenységgel kapcsolatos szabályok 
 

2.1. A Vezető tisztségviselőkre vonatkozó előírások 
 
2.1.1. A KELER Vezető tisztségviselője köteles az adott tisztségre történő megválasztásának 
elfogadását követő 15 naptári napon belül a jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozatban bejelenteni, hogy melyik befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél milyen 
értékpapírszámlával, értékpapír letéti számlával, értékpapír nyilvántartási számlával, 
ügyfélszámlával rendelkezik, valamint jelen Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozattal haladéktalanul bejelenteni azt is, ha ebben változás történik, megjelölve a 
számlanyitás, illetve a változtatás időpontját.  

 
2.1.2. A KELER Vezető tisztségviselője az első bejelentés megtételével egy időben a jelen 
Szabályzat 2. sz. melléklete szerint köteles írásban nyilatkozni arról, hogy kifejezetten és 
visszavonhatatlanul felhatalmazza a Megfelelés ellenőrzési munkatársat arra, hogy a 
Vezérigazgató erre irányuló írásban megerősített döntése esetén betekinthet a Vezető 
tisztségviselő 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatába és az abban felsorolt számlákba. 
 
2.1.3.  A KELER-rel munkaviszonyban nem álló Vezető tisztségviselő a megszerzett Minősített 
Pénzügyi Eszközt a megszerzéstől számított 30 naptári 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 összeállítása 
vonatkozásában. 
 
2.1.4. A KELER-rel munkaviszonyban álló Vezető tisztségviselő Minősített Pénzügyi Eszközt – 
öröklés kivételével – nem szerezhet. 
 
2.1.5. A KELER-rel munkaviszonyban álló Vezető tisztségviselő örökléssel történő szerzés 
esetén köteles azt a jelen Szabályzat 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban haladéktalanul 
bejelenteni, és a szerzéstől számított 3 hónapon belül elidegeníteni. Az elidegenítés 
megtörténtét követően az érintett köteles az elidegenítés tényét a jelen Szabályzat 3. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozatban haladéktalanul bejelenteni. 
 
2.1.6. A KELER-rel munkaviszonyban álló Vezető tisztségviselő a munkaviszonyának 
keletkezését megelőzően szerzett Minősített Pénzügyi Eszközt köteles a jelen Szabályzat 3. 
sz. melléklete szerinti nyilatkozatban haladéktalanul bejelenteni és köteles azt a 
munkaviszony keletkezését követő 3 hónapon belül elidegeníteni. Az elidegenítés tényét 
köteles a jelen Szabályzat 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban haladéktalanul 
bejelenteni. 
 
2.1.7. A bejelentéseket zárt borítékban, a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat esetében a 
lezárásnál történő dátummal, aláírással ellátva a Megfelelés ellenőrzési munkatárs számára 
kell megtenni, aki azokat elzártan őrzi. 
 

2.2. Az Alkalmazottakra vonatkozó előírások 
 
2.2.1. A KELER Alkalmazottja a KELER-nél fennálló munkaviszonya vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonya (a továbbiakban együtt: Munkaviszony) alatt 
 
a) öröklés kivételével nem szerezhet közvetlen tulajdoni részesedést befektetési 
vállalkozásban, hitelintézetben, központi értéktárban és központi szerződő félben (kivéve a 
szabályozott piacra bevezetett részvény tulajdonjogának megszerzését), 
b) az érintett szabályozott piacokon határidős és opciós ügylet megkötésére nem adhat 
megbízást, 
c) ügyfelek részére vezetett ügyfélszámla, értékpapírszámla fölött (a jogszabályon, 
bírósági vagy hatósági határozaton, létesítő okiraton alapuló képviseleti jogosultság 
kivételével) rendelkezési jogot nem gyakorolhat. 
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2.2.2. A 2.2.1. pontban említett esetben az örökléssel történő szerzés esetén az érintett 
köteles a szerzést jelen Szabályzat 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban haladéktalanul 
bejelenteni, és köteles azt a szerzéstől számított 3 hónapon belül elidegeníteni, az 
elidegenítés tényének jelen Szabályzat 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban történő 
egyidejű bejelentésével. 
 
2.2.3. Az 1.8.10. pontban meghatározott ügyfélszámlához kapcsolódó tevékenységre 
vonatkozó megbízást a KELER Alkalmazottja kizárólag úgy adhat, ha meggyőződik arról, hogy 
befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, központi értéktárban és központi szerződő félben 
ezáltal közvetlen tulajdont nem szerez. 
 
2.2.4. Az Alkalmazott köteles Munkaviszonya létesítésének napján jelen Szabályzat 5. sz. 
melléklete szerinti nyilatkozatban bejelenteni azon 2.2.1. a) pontban felsorolt 
vállalkozásokat, amelyekben tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A bejelentett adatokban 
bekövetkező változás esetén a változást jelen Szabályzat 5. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozatban köteles haladéktalanul bejelenteni. 
 
2.2.5. Az Alkalmazott a Munkaviszony létesítése napján jelen Szabályzat 5. sz. melléklete 
szerinti nyilatkozatban köteles megjelölni mindazon vállalkozásokat, amelyben tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik. A bejelentett adatokban bekövetkező változás esetén a változást 
jelen Szabályzat 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozattal köteles haladéktalanul bejelenteni. 
 
2.2.6. A KELER Alkalmazottja köteles Munkaviszonya létesítésének napján jelen Szabályzat 
5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban bejelenteni, hogy melyik befektetési vállalkozásnál, 
hitelintézetnél milyen értékpapírszámlával, értékpapír nyilvántartási számlával, 
ügyfélszámlával rendelkezik, valamint jelen Szabályzat 5. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozattal haladéktalanul, folyamatosan bejelenteni azt is, ha ebben változás történik, 
megjelölve a számlanyitás, illetve a változtatás időpontját. 
 
2.2.7. A KELER Alkalmazottja a Minősített Pénzügyi Eszközt a megszerzéstől számított 30 
naptári 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. 
 
2.2.8. Az Alkalmazott az első bejelentés megtételével egy időben köteles jelen Szabályzat 6. 
sz. melléklete szerint írásban nyilatkozni arról, hogy kifejezetten és visszavonhatatlanul 
felhatalmazza a Megfelelés ellenőrzési munkatársat arra, hogy a Vezérigazgató erre irányuló 
írásban megerősített döntése esetén betekinthet az 5. sz. melléklet szerinti nyilatkozatába és 
az abban felsorolt számlákba. 
 
2.2.9. A bejelentéseket zárt borítékban, a 6. sz. melléklet szerinti nyilatkozat esetében a 
lezárásnál történő dátummal, aláírással ellátva új belépő Alkalmazott esetében az Emberi 
Erőforrás Menedzsment vezetője részére kell megtenni, aki azokat elzártan őrzi. Az Emberi 
Erőforrás Menedzsment vezetője a bejelentéseket minden negyed év végén a KELER aktív 
Alkalmazottainak névsorával átadja a Megfelelés ellenőrzési munkatárs számára, aki azokat 
elzártan őrzi. A KELER aktív Alkalmazottai későbbi bejelentéseiket közvetlenül a Megfelelés 
ellenőrzési munkatárs részére juttatják el.  
 
2.2.10. A Megfelelés ellenőrzési munkatárs bejelentései, nyilatkozatai tekintetében a 
sértetlenséget az Emberi Erőforrás Menedzsment vezetőjének a boríték zárásán való aláírása 
igazolja. 
 

2.3. A bejelentések nyilvántartása 
 
2.3.1. A Megfelelés ellenőrzési munkatárs a bejelentések megtörténtéről belső, zártan 
kezelt nyilvántartást vezet, és egyben gondoskodik a bejelentések biztonságos tárolásról. 
 
2.3.2. A bejelentések, nyilatkozatok tárolási ideje a Vezető tisztségviselői tisztség vagy a 
Munkaviszony megszűnésének időpontjától számított 5 év, a nyilatkozatok az idő letelte után 



7 

megsemmisítendőek. A Megfelelés ellenőrzési munkatárs köteles figyelemmel kísérni a 
nyilatkozatok megsemmisíthetőségét. 
 

2.4 Eljárás visszaélés gyanúja esetén 
 
2.4.1. A bejelentés elmulasztásának gyanúja esetén az érintett személy nyilatkozatát 
tartalmazó dokumentáció a jelen Szabályzat szerint létrehozott Bizottság előtt kerül 
felbontásra.  
 
2.4.2. 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 Megfelelés ellenőrzési munkatárs és az 
Üzemi Tanács elnöke. A Bizottság elnöke a Vezérigazgató. 
 
2.4.3. Bármely személy akadályoztatása, esetlegesen az ügyben való érintettsége esetén a 
hatályos szabályzatok szerinti helyettest kell a Bizottságba behívni.  A Vezérigazgatóval 
szemben felmerült gyanú esetén a vizsgálat elrendeléséhez az Igazgatóság előzetes engedélye 
szükséges. Ebben az esetben a Bizottság tagjai az Igazgatóság elnöke által kijelölt 
igazgatósági tagok, akik maguk közül elnököt választanak. 
 
2.4.4. A Bizottság az eljárás tárgyát képező ügyben megállapítja a tényállást, meghallgatja a 
bejelentés elmulasztásának gyanújával terhelt személyt. A vizsgálat során a bejelentés 
elmulasztásának gyanújával terhelt személyt az eset körülményeiről meg kell hallgatni, az 
eljárás során a védekezését előadhatja, a Bizottság tagjaihoz kérdéseket intézhet, 
észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat.  
 
2.4.5. 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, és a KELER bélyegzőjét. 
 
2.4.6. A Bizottság vizsgálata eredményének megfelelően a Bizottság elnöke dönt az esetleges 
szankció alkalmazásáról és – a Jogi Képviselettel történt egyeztetést követően - 
kezdeményezi a szükséges jogi lépések megindítását a bejelentés elmulasztásának gyanújával 
terhelt személy ellen.  
 
2.4.7. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint hiányos vagy a valóságnak nem 
megfelelő tényeket tartalmazó bejelentés történt, úgy az érintett munkavállalóval szemben 
jelen Szabályzat IV. pontjában foglaltak szerint kell eljárni, vele szemben az ott szabályozott 
szankciókat kell alkalmazni. 
 
2.4.8. 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.  
 
2.4.9. A bizottsági eljárásról készült jegyzőkönyvet a Jogi Képviselet őrzi a külön ügyvédi 
tevékenységre vonatkozó iratőrzési szabályoknak megfelelően. 
 

III. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
3.1. Általános előírások 
 
3.1.1. A KELER Vezető tisztségviselője, Alkalmazottja és 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. 
 
3.1.2. A KELER Vezető tisztségviselője, Alkalmazottja és megbízott szakértője a jelen 
Szabályzat III. pontja szerinti összeférhetetlenséget a felmerülését követően köteles 
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haladéktalanul bejelenteni a Megfelelés ellenőrzési munkatársnak – kivéve, ha az adott 
összeférhetetlenség vonatkozásában jelen Szabályzat másként rendelkezik - és köteles az 
összeférhetetlenségi ok 3 hónapon belüli megszüntetéséről gondoskodni, továbbá a 
megszüntetés megtörténtét bejelenteni a Megfelelés ellenőrzési munkatársnak. 
 
3.1.3. A belső információval kapcsolatos ügylet tilalma 
 
3.1.3.1. Jelen szabályzat alkalmazásában belső információ a KELER, a rendszer résztvevője, a 
kibocsátó vagy a KELER más ügyfele pénzügyi, gazdasági, vagy jogi helyzetével, vagy ezek 
várható változásával összefüggő - nyilvánosságra még nem került - olyan információ, amely - 
nyilvánosságra kerülése esetén - a KELER, a rendszer résztvevője, a kibocsátó vagy a KELER 
más ügyfele megítélésének jelentős befolyásolására alkalmas. 
 
3.1.3.2. A 3.1.3.1. 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. 
 
3.1.3.3. A belső információval rendelkező személy munkakörében, vagy az annak révén 
birtokába jutott - a KELER működésével és a rendszer résztvevőjével, a kibocsátóval vagy a 
KELER más ügyfeleivel kapcsolatos - információt munkaköréből fakadó feladatának ellátásán 
kívül nem használhatja fel és nem adhatja át, továbbá nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen 
személy(ek) számára. 
 
3.1.3.4. Tilos a belső információ felhasználásával, vagy a belső információval rendelkező 
személlyel, a belső információval érintett körben olyan ügyletet kötni, illetve 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. 
 

3.2. A Vezető tisztségviselőkre vonatkozó előírások 
 
3.2.1. Nem lehet a KELER vezető tisztségviselője, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, vagy akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak, ameddig a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesül, illetve ameddig a foglalkozástól eltiltás érvényben van. 
 
3.2.2. A Vezető tisztségviselő és az üzleti döntésre felhatalmazott alkalmazott nem vehet 
részt a KELER általi kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés előkészítésében és 
meghozatalában, ha annál az ügyfélnél, amelyet érintően a kockázatvállalás történik, 
a) vezető állást tölt be, illetőleg 
b) befolyásoló részesedéssel rendelkezik. 
 
3.2.3. A KELER Vezető tisztségviselője haladéktalanul bejelenti a Magyar Nemzeti Banknak, 
mint felügyeleti hatóságnak, 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 bűncselekmény miatt az ügyész 

vádat emelt, illetőleg külföldön olyan vagyon elleni, a gazdálkodás rendjét sértő vagy 
gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar jog szerint büntetendő, az illetékes 

hatóság vádat emelt. Ezen bejelentéshez mellékelni kell a vádemelésről szóló okiratot és 

a vádemelés alapjául szolgáló cselekmény leírását. 
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3.2.4. A KELER Vezető tisztségviselője a jelen Szabályzat 3.2.3. c) pontja szerinti esetben a 
büntetőeljárás befejezéséig a KELER-nél vezető tisztségviselői tisztséget nem viselhet, vezető 
állású személyként nem foglalkoztatható, illetve őt e minőségben betöltött feladatai ellátása 
alól fel kell függeszteni.  
 
3.2.5. 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. 
 
3.2.6. A KELER Vezető tisztségviselője köteles az adott tisztségre történő megválasztásának 
elfogadását követő 15 naptári napon belül a jelen Szabályzat 7. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatot és az annak alátámasztásához szükséges dokumentumokat 
a) végzettséget igazoló okirat egyszerű másolata, 
b) aláírt, magyar nyelvű szakmai önéletrajz, 
c) általános hatósági erkölcsi bizonyítvány 
a Megfelelés ellenőrzési munkatárs számára kell eljuttatni. 
 

3.3. Az Alkalmazottakra vonatkozó előírások 
 
A KELER Alkalmazottai rendszer résztvevőjénél, kibocsátónál, befektetési vállalkozásnál, 
hitelintézetnél, jogi személyiséggel rendelkező szegregált megbízónál, a központi értéktár és 
a központi szerződő fél ügyfelénél, illetőleg szabályozott piacra bevezetett értékpapír 
kibocsátójánál és szabályozott piac működtetőjénél – ide nem értve az értéktárban, illetőleg 
a központi szerződő félben tulajdonosi részesedéssel rendelkező pénzügyi holding társaságot – 
nem állhatnak munkaviszonyban vagy foglakoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, és nem 
lehetnek vezető állású személyek. 
 

IV. Jogkövetkezmények 
 
4.1.  A jogszabályban, illetve jelen Szabályzatban előírt bejelentési, illetve nyilatkozattételi 
kötelezettség elmulasztása, vagy hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő tartalommal 
történő teljesítése, valamint jelen Szabályzat III. pontjában meghatározott 
összeférhetetlenség esetén: 
 
a) az Igazgatóság elnökének esetében az igazgatóság, a Vezető tisztségviselő és a 
Vezérigazgató esetében az Igazgatóság elnöke, Alkalmazott esetében a Vezérigazgató 
határidő kitűzésével felszólítja az érintettet a bejelentés megtételére, illetve az 
összeférhetetlenség megszüntetésére, 
 
b) ha az érintett Vezető tisztségviselő a felhívásnak nem tesz eleget, az Igazgatóság 
kezdeményezi az érintett személy visszahívását, 
 
c) ha a Vezérigazgató, illetve az érintett Alkalmazott a felhívásnak nem tesz eleget, vagy 
hiányos, illetve a valóságnak nem megfelelő tartalommal tesz bejelentést, vagy az 
összeférhetetlenséget fenntartja, az azonnali hatályú felmondási oknak minősül. 
 
4.2. Az összeférhetetlenség megszüntetésére kitűzött határidő alatt, illetőleg Vezető 
tisztségviselő esetében a 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, amelyben tisztségét ellátta. 
 
4.3. Amennyiben valamely hatóság jogerős határozatában megállapítja, hogy a 
Vezérigazgató, illetve az Alkalmazott a befektetési tevékenységéhez kapcsolódóan valamely 
jogszabály rendelkezéseit megsértette, az a Munkaviszonyának rendkívüli felmondással 
történő megszüntetése okát jelenti. 
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4.4. Amennyiben a Vezető tisztségviselő, a Vezérigazgató vagy az Alkalmazott a jelen 
Szabályzat 3.1.3. pontjában meghatározott belső információt nyilvánosságra hozza, az Vezető 
tisztségviselő esetén visszahívása kezdeményezésének, a Vezérigazgató vagy az Alkalmazott 
esetében pedig rendkívüli felmondási okkal történő Munkaviszony megszüntetésnek az 
alapjául szolgál. 
 

V. Érdekkonfliktusok megelőzése, kezelése 
 
5.1. Amennyiben a jelen Szabályzat hatálya alatt álló személy úgy ítéli meg, hogy a KELER 
szervezeti vagy adminisztratív intézkedései nem tudják kellő megbízhatósági szinten elkerülni 
a KELER és a rendszer résztvevője, a kibocsátó vagy a KELER más ügyfelei közötti, illetve a 
rendszer résztvevője, a kibocsátó vagy a KELER más ügyfelei egymás közötti érdeksérülésének 
kockázatát, úgy erről tájékoztatja a Vezérigazgatót.  
 
5.2. Az érdeksérülés kockázatáról a Vezérigazgató jogosult dönteni. Amennyiben a 
Vezérigazgató alaposnak tartja a kockázatot, úgy utasítást ad arra, hogy mielőtt a KELER 
újabb tranzakciókat fogadna el az adott rendszer résztvevőjétől, hozzák a rendszer 
résztvevőjének tudomására az összeférhetetlenség általános jellegét vagy forrását. 
Amennyiben a KELER előtt ismert a rendszer résztvevőjének ügyfele, úgy a rendszer 
résztvevőjén felül értesíti az ügyfelet is. 
 
5.3. A KELER minden ésszerű lépést megtesz a rendszereiben tárolt információkkal való 
bárminemű visszaélés megelőzésére, és megakadályozza ezen információk más üzleti 
tevékenységekhez való felhasználását.  
 
5.4. A KELER-nél a nyilvántartott bizalmas információkat nem használhatja fel kereskedelmi 
célra más, a KELER-rel anya- vagy leányvállalati kapcsolatban lévő természetes vagy jogi 
személy, kivéve, amennyiben ahhoz azon rendszer résztvevője, a kibocsátó vagy a KELER más 
ügyfele, amelyre a bizalmas információ vonatkozik, előzetesen írásban hozzájárul. 
 

 
  



11 

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 Megfelelés ellenőrzési 
munkatársa részére. 
 
Kelt: Budapest, 201…………..  
 
      ……………………………………………………………. 
       Vezető tisztségviselő aláírása 
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2. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a KELER Vezető tisztségviselője, jelen 
nyilatkozatommal kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazom a KELER Megfelelés 
ellenőrzési munkatársát arra, hogy a Vezérigazgató erre irányuló írásban megerősített 
döntése alapján betekinthet a befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél vezetett 
értékpapírszámlámmal, értékpapír letéti számlámmal, értékpapír nyilvántartási számlámmal, 
ügyfélszámlámmal kapcsolatos nyilatkozatomba és bármely befektetési vállalkozásnál, 
hitelintézetnél meglevő értékpapír-, értékpapír letéti-, értékpapír nyilvántartási-, illetve 
ügyfél számlámba. 
 
A jelen felhatalmazás a megbízatás megszűnését követő 5 évig hatályos. 
 
Kelt: Budapest, 201……….. 
 
 
 
 
 
      ………………………………………………. 
 
       Vezető tisztségviselő aláírása 
 

 
 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.Név  

Lakcím:  

Aláírás:  

2. Név:  

Lakcím:  

Aláírás:  
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3. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat  
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a KELER-rel munkaviszonyban álló Vezető tisztségviselő 
a jelen okirattal az alábbiakról nyilatkozom: 
 
Minősített pénzügyi eszközzel  
 
Öröklés révén rendelkezem  Rendelkezem   Nem rendelkezem 
 
Amennyiben igen, ezek részletes meghatározása: 
 

Megnevezése 
 

 

Azonosítója 
 

 

Szerzés időpontja 
 

 

Elidegenítés időpontja 
 

 

 

Megnevezése 
 

 

Azonosítója 
 

 

Szerzés időpontja 
 

 

Elidegenítés időpontja 
 

 

 

Megnevezése 
 

 

Azonosítója 
 

 

Szerzés időpontja 
 

 

Elidegenítés időpontja 
 

 

 
Alulírott tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban bejelentett adatokban bekövetkező 
bármilyen változást köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni a KELER Megfelelés ellenőrzési 
munkatársa részére. 
 
Kelt: Budapest, 201…………..  
 
       ……………………………………………….. 
        Vezető tisztségviselő aláírása 
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4. sz. melléklet 
 
Nyilatkozat befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, központi értéktárban és központi 

szerződő félben történt tulajdonszerzésről 
 
Alulírott ………………………………….., mint a KELER Alkalmazottja a jelen okirattal az alábbiakról 
nyilatkozom: 
 
Befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, központi értéktárban és központi szerződő 
félben tulajdoni részesedéssel  
 
Öröklés révén rendelkezem   Nem rendelkezem 
 
Amennyiben igen, ezek részletes meghatározása: 
 

Név 
 

 

Cégjegyzékszám 
 

 

Tulajdoni hányad 
 

 

Szerzés időpontja 
 

 

Elidegenítés időpontja 
 

 

 

Név 
 

 

Cégjegyzékszám 
 

 

Tulajdoni hányad 
 

 

Szerzés időpontja 
 

 

Elidegenítés időpontja 
 

 

 

Név 
 

 

Cégjegyzékszám 
 

 

Tulajdoni hányad 
 

 

Szerzés időpontja 
 

 

Elidegenítés időpontja 
 

 

 
Alulírott tudomásul veszem, hogy a fentiekben bejelentett adatokban bekövetkező bármilyen 
változást köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni a KELER Megfelelés ellenőrzési 
munkatársa részére. 
 
Kelt: Budapest, 201……… 
 
 
      ……………………………….. 
       Alkalmazott aláírása 
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5. 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 Megfelelés ellenőrzési 
munkatársa részére. 
 
Kelt: Budapest, 201………. 
 
 
      ………………………………….. 
        Alkalmazott aláírása 
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6. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
 
 
Alulírott ……………………………., mint a KELER Alkalmazottja jelen nyilatkozatommal kifejezetten 
és visszavonhatatlanul felhatalmazom a KELER Megfelelés ellenőrzési munkatársát arra, hogy 
a Vezérigazgató erre irányuló írásban megerősített döntése alapján betekinthet a befektetési 
vállalkozásnál, hitelintézetnél vezetett értékpapírszámlámmal, értékpapír letéti számlámmal, 
értékpapír nyilvántartási számlámmal, ügyfélszámlámmal kapcsolatos nyilatkozatomba és 
bármely befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél meglevő értékpapír-, értékpapír letéti-, 
értékpapír nyilvántartási-, illetve ügyfél számlámba. 
 
Jelen felhatalmazás a KELER-nél fennálló munkaviszonyom megszűnését követő 5 évig áll 
fenn. 
 
Kelt: Budapest, 201………….. 
 
 
 
 
 
 
      ……………………………………… 
         Alkalmazott aláírása 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1.Név  

Lakcím:  

Aláírás:  

2. Név:  

Lakcím:  

Aláírás:  
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7. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat Tpt. 356. §-nak történő megfelelésről 
 
 
 
Alulírott ………………………., mint a KELER Központi Értéktár Zrt. Igazgatóságának / Felügyelő 
Bizottságának1 tagja jelen nyilatkozatom aláírásával kijelentem, hogy a Tpt. 356. §-ában 
meghatározott, a fenti tisztség ellátásához kapcsolódó törvényi előírásoknak megfelelek és a 
megfelelés alátámasztásához szükséges dokumentumokat jelen nyilatkozattételtől számított 
15 naptári napon belül a KELER Központi Értéktár Zrt. Megfelelés ellenőrzési munkatársa 
részére eljuttatom. 
 
Kelt: Budapest, 201…................ 
 
 
 
      ………………………………………….. 
      Vezető tisztségviselő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 

1.Név  

Lakcím:  

Aláírás:  

2. Név:  

Lakcím:  

Aláírás:  

 

                                                 
1 A megfelelő rész aláhúzandó! 


