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CSV minta tömeges regisztrációhoz  
 

A tömeges regisztráció csak akkor dolgozható fel, ha a CSV fájl valamennyi kötelező 
mezőjét helyesen töltötték ki. Kérjük, hogy csak a megadott mintát alkalmazzák és 
kövessék a kitöltésre vonatkozó utasításokat.  
 
A CSV minta különböző típusú, jogilag önálló entitások GEI igényléséhez használható. Így 
egyes mezőket az entitás típusától függően eltérően kell kitölteni (cégek, alapok, 
intézmények).   
 
A következő oldalak az egyes mezők rövid leírását, majd a mezők kitöltésére vonatkozó 
információkat tartalmazzák cégek, alapok és intézmények esetében.  
 
Kérjük, hogy az igényléseiket egy fájlba gyűjtsék össze, ne osszák szét az igényléseket 
több fájlra. Ugyanabban a fájlban különböző típusú entitások is szerepelhetnek (így 
például megadható a cég és a cég által kezelt valamennyi alap is). A fájl első sora 
tartalmazza a mezők nevét; ezt a sort kérjük változatlanul hagyni és az adatokat a 
második sortól kezdődően megadni. Kérjük a sorokban az adatokat folyamatosan megadni, 
amíg az összes entitásra vonatkozó adat szerepel a fájlban. Nem szabad üres sorokat 
hagyni az adatokat tartalmazó sorok között. 
 
Kérjük, hogy a file elnevezésénél a következő formátumot szíveskedjenek használni: 
 

LEI_EGYEDI AZONOSÍTÓ_BEKÜLDÉS NAPJA 
EGYEDI AZONOSÍTÓ: 6 numerikus karakter (KELER által szerződésben visszaadott) 
BEKÜLDÉS NAPJA: YYYYHHNN formátum 
File típusa: MS Excel 2007 vagy újabb verzió 
File kiterjesztése: xlsx 
 

 

Megjegyzés: A pontosvessző (;) a mezők elválasztására szolgál. Ha adataikban 
pontosvessző található (pl. város és kerület elválasztására), kérjük, hogy kettőspontot (:) 
használjanak (város:kerület) a pontosvessző helyett.  
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Mezők áttekintése,1/2. oldal 

 MEZŐ NEVE 
KÖTELEZŐ * 

ESETÉBEN 

TARTALOM 

(CÉG, ALAP, INTÉZMÉNY) 

A 
BULK_NAME 

 
C, A, I 

 CÉG 

 ALAP 

 INTÉZMÉNY 

TELJES NEVE 

B 
BULK_OU_TYPE 

 
C, A 

 CÉG 

 ALAP 

 NEM SZÜKSÉGES 

JOGI FORMÁJA (LÁSD KEY FILE LEGAL FORM) 

C 

BULK_LE 

_STREET 

 

C, A, I 

 CÉG 

 KIBOCSÁTÓ CÉG / TŐKEPIACI ALAPKEZELŐ (KAG) / PÉNZÜGYI ALAPKEZELŐ 

(KVG) (ALAPKEZELŐ) / JOGILAG ÖNÁLLÓ KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK  

 INTÉZMÉNY 

BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK CÍME (UTCA ÉS HÁZSZÁM)   

D 

BULK_LE 

_POSTAL 

 

C, A, I 

 CÉG 

 KIBOCSÁTÓ CÉG / KAG/KVG (ALAPKEZELŐ) VAGY JOGILAG ÖNÁLLÓ 

KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK  

 INTÉZMÉNY 

BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK IRÁNYÍTÓSZÁMA 

E 
BULK_LE_CITY 

 
C, A, I 

 CÉG 

 JOGILAG ÖNÁLLÓ KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK VAGY KIBOCSÁTÓ CÉG /KAG/KVG 

(ALAPKEZELŐ)  

 INTÉZMÉNY 

BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK VÁROSA  

F 

BULK_LE_STATE 

_REGION 

 

C, A, I 

 CÉG 

 KIBOCSÁTÓ CÉG / KAG/KVG (ALAPKEZELŐ) VAGY JOGILAG ÖNÁLLÓ 

KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK  

 INTÉZMÉNY  

BEJEGYZETT SZÉKHELYE MELYIK NÉMET TARTOMÁNYBAN/SZÖVETSÉGI ÁLLAMBAN 

TALÁLHATÓ 

G 

BULK_LE 

_COUNTRY 

 

C, A, I 

 CÉG 

 KIBOCSÁTÓ CÉG / KAG/KVG (ALAPKEZELŐ) VAGY JOGILAG ÖNÁLLÓ 

KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK  

 INTÉZMÉNY 

BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK ORSZÁGA (LÁSD KEY FILE  COUNTRY) 

H BULK_HQ_NAME A 

 NEM SZÜKSÉGES 

 LETÉTKEZELŐ BANK TELJES NEVE 

 NEM SZÜKSÉGES 

I 

BULK_HQ 

_STREET 

 

C, A 

 A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK  

 A LETÉTKEZELŐ BANK 

 NEM SZÜKSÉGES 

CÍME (UTCA ÉS HÁZSZÁM) 

J 

BULK_HQ 

_POSTAL 

 

C, A 

 A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK  

 A LETÉTKEZELŐ BANK 

 NEM SZÜKSÉGES 

IRÁNYÍTÓSZÁMA 
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K 
BULK_HQ_CITY 

 
C, A 

 A CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK  

 A LETÉTKEZELŐ BANK 

 NEM SZÜKSÉGES 

VÁROSA 

* C = cég, A = alap, I = intézmény, zárójelben = opcionális információ 
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Mezők áttekintése, 2/2. oldal 

 MEZŐ NEVE 
KÖTELEZŐ * 

ESETÉBEN 

TARTALOM 

(CÉG, ALAP, INTÉZMÉNY) 

L 

BULK_HQ_STATE_REGIO

N 

 

C, A 

 CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJA 

 A LETÉTKEZELŐ BANK 

 NEM SZÜKSÉGES  

MELYIK NÉMET TARTOMÁNYBAN/SZÖVETSÉGI ÁLLAMBAN TALÁLHATÓ 

M 

BULK_HQ 

_COUNTRY 

 

C, A 

 CÉG ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJA 

 A LETÉTKEZELŐ BANK 

 NEM SZÜKSÉGES  

MELYIK ORSZÁGBAN TALÁLHATÓ (LÁSD KEY FILE  COUNTRY) 

N 
BULK_JURIS 

 
C 

 ILLETÉKES CÉGNYILVÁNTARTÁS 

 NEM SZÜKSÉGES  

 NEM SZÜKSÉGES 

O BULK_REGISTER_NR C, (I) 

 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 

 NEM SZÜKSÉGES  

 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 

P 
BULK_FUND 

_STRUCTURE 
A 

 NEM SZÜKSÉGES  

 ALAP STRUKTÚRA (LÁSD KEY FILE  FUND STRUCTURE) 

 NEM SZÜKSÉGES 

Q 

BULK_FUND 

_TYPE 

 

A 

 NEM SZÜKSÉGES 

 ALAP TÍPUSÁNAK MINŐSÍTÉSE (LÁSD KEY FILE  FUND TYPE) 

 NEM SZÜKSÉGES 

R 
BULK_FUND_ISIN 

 
(A) 

 NEM SZÜKSÉGES  

 RÉSZVÉNY OSZTÁLY, EGYEDI ALAP ISIN-JÉRE PÉLDA  

 NEM SZÜKSÉGES 

S 
BULK_FUND_KAG 

 
A 

 NEM SZÜKSÉGES 

 A TŐKEPIACI ALAPKEZELŐ (KAG) / PÉNZÜGYI ALAPKEZELŐ (KVG) / A 

SPECIÁLIS ESZKÖZÖK NEVE 

 NEM SZÜKSÉGES 

T 
BULK_AD_INFO 

 
(C), (A) 

 IPARÁG (LÁSD KEY FILE  INDUSTRIES) 

 KAG SZÁM (A SZÖVETSÉGI PÉNZÜGYI FELÜGYELET (BAFIN) ADJA)  

 NEM SZÜKSÉGES 

U 
BULK_BAFIN_NR 

 
(A) 

 NEM SZÜKSÉGES  

 ALAP REGISZTRÁCIÓS SZÁMA (HATÓSÁG)  

 NEM SZÜKSÉGES 

V 
BULK_FUND_REG_NR 

 
(A) 

 NEM SZÜKSÉGES 

 A JOGILAG ÖNÁLLÓ KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK VAGY KIBOCSÁTÓ CÉG 

KAG/KVG REGISZTRÁCIÓS SZÁMA  

 NEM SZÜKSÉGES 

W 
BULK_FUND 

_REGISTER 
(A) 

 NEM SZÜKSÉGES 

 ILLETÉKES CÉGNYILVÁNTARTÁS 

 NEM SZÜKSÉGES 

X 

BULK_PUBLIC 

_CLASS 

 

I 

 NEM SZÜKSÉGES 

 NEM SZÜKSÉGES 

 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÍTÉSE (LÁSD KEY FILE 

CORPORATION_CLASSIFICATION) 

* C = cég, A = alap, I = intézmény, zárójelben = opcionális információ 
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A mezők kitöltése cégek esetében  

A oszlop (BULK_name) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Itt kell megadni a cégnyilvántartásba vett teljes nevét. A hivatalos nevet és nem márkanevet vagy 
rövidítést kell megadni. Ha a jogi formára utaló kifejezés a név része, azt is meg kell adni. 

Pl.: Amennyiben a hosszú névben a cégforma teljesen kiírásra kerül, akkor az igénylésen is ezt 
kérjük feltüntetni! 

B oszlop (BULK_OU_type) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni a regisztrálandó cég jogi formáját. Az érvényes jogi forma 
megnevezések a mellékelt key file-ban találhatóak.  

C-G oszlopok (BULK_LE_****) – kötelező mezők, max. 255 karakter 

Ezekben az oszlopokban kell megadni a cég székhelyének címét.  
C oszlop (BULK_LE_street): utca és házszám 
D oszlop (BULK_LE_postal): irányítószám 
E oszlop (BULK_LE_city): város 
F oszlop (BULK_LE_state_region): német tartomány vagy szövetségi állam 
G oszlop (BULK_LE_country): ország (a key file  country szerint) 

H oszlop (BULK_HQ_name) 

Cégekre nem kell kitölteni. 

I-M oszlopok (BULK_HQ_****) – kötelező mezők, max. 255 karakter 

Ezekben az oszlopokban kell megadni a cég adminisztratív központjának címét. Ezeket a mezőket 
akkor is ki kell tölteni, ha az adminisztratív központ címe azonos a székhely címével.  

I oszlop (BULK_HQ_street): utca és házszám 
J oszlop (BULK_HQ_postal): irányítószám 
K oszlop (BULK_HQ_city): város 
L oszlop (BULK_HQ_state_region): német tartomány vagy szövetségi állam 
M oszlop (BULK_HQ_country): ország (a key file  country szerint) 

N oszlop (BULK_juris) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az illetékes cégnyilvántartást. Németországban ez az illetékes helyi 
bíróság.  

O oszlop (BULK_register_nr) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az N oszlopban megadott illetékes cégnyilvántartás által adott 
regisztrációs számot.  

P-S oszlopok Cégekre nem kell kitölteni.  

T oszlop (BULK_AD_info) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben adható meg a cég iparági kódja. Az érvényes iparági kódokat a mellékelt key file 
 Departments tartalmazza. 

U – X oszlopok 

Cégekre nem kell kitölteni. 
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A mezők kitöltése alapok esetében 

A oszlop (BULK_name) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Itt kell megadni az alap teljes nevét.  

B oszlop (BULK_OU_type) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben mezőben kell megadni az alap jogi formáját.  

C – G oszlopok (BULK_LE_****) – kötelező mezők, max. 255 karakter 

Ezekben az oszlopokban kell megadni a jogilag önálló speciális eszközök vagy kibocsátó cég / 
tőkepiaci alapkezelő (KAG)/ pénzügyi alapkezelő (KGV) (alapkezelő) címét.  

C oszlop (BULK_LE_street): utca és házszám 
D oszlop (BULK_LE_postal): irányítószám 
E oszlop (BULK_LE_city): város 
F oszlop (BULK_LE_state_region): német tartomány vagy szövetségi állam 
G oszlop (BULK_LE_country): ország (a key file  country szerint) 

H oszlop (BULK_HQ_name) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az alap letétkezelő bankjának teljes nevét. A hivatalos nevet kell 
megadni és a jogi formát is, ha az a név része.  

I – M oszlopok (BULK_HQ_****) – kötelező mezők, max. 255 karakter 

Ezekben az oszlopokban a H oszlopban megadott letétkezelő bank címét kell megadni.  

I oszlop (BULK_HQ_street): utca és házszám 
J oszlop (BULK_HQ_postal): irányítószám 
K oszlop (BULK_HQ_city): város 
L oszlop (BULK_HQ_state_region): német tartomány vagy szövetségi állam 
M oszlop (BULK_HQ_country): ország (a key file  country szerint) 

N – O oszlopok 

Alapokra nem kell kitölteni. 

P oszlop (BULK_fund_structure) – kötelező mező, max. 10 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az alap struktúráját a mellékelt key file  Fund Structure szerint. 

Q oszlop (BULK_fund_type) – kötelező mező, max. 10 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az alap típusának minősítését a mellékelt key file  Fund Type 
szerint. 

R oszlop (BULK_fund_isin) – opcionális mező, 12 karakter 

Ebben a mezőben adható meg egy részvény osztály, egyedi alap ISIN-jére példa.  

S oszlop (BULK_fund_KAG) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni a tőkepiaci alapkezelő (KAG) / pénzügyi alapkezelő (KVG) / speciális 
eszközök nevét.  

 



 

T oszlop (BULK_AD_info) – opcionális mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben adható meg az alapkezelőnek a Felügyelet által adott száma.  

U oszlop (BULK_bafin_nr) – opcionális mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben adható meg az alap regisztrációs száma.  

V oszlop (BULK_fund_reg_nr) – opcionális mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben adható meg a tőkepiaci alapkezelő (KAG)/pénzügyi alapkezelő (KVG) vagy a speciális 
eszközök nevének regisztrációs száma.  

W oszlop (BULK_fund_register) – opcionális mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben adható meg a tőkepiaci alapkezelő (KAG) /pénzügyi alapkezelő (KVG) vagy a speciális 
eszközök nyilvántartójának neve.  

X oszlop (BULK_public_class) 

Alapokra nem kell kitölteni. 
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A mezők kitöltése intézmények esetében 

A oszlop (BULK_name) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az intézmény nyilvántartásba vett teljes nevét. A hivatalos nevet és nem 
márkanevet vagy rövidítést kell megadni. Ha a jogi formára utaló kifejezés a név része, azt is meg kell 
adni.  

B oszlop (BULK_OU_type) 

Intézményekre nem kell kitölteni. 

C – G oszlopok (BULK_LE_****) – kötelező mező, max. 255 karakter 

Ezekben az oszlopokban kell megadni az intézmény székhelyének címét.  

C oszlop (BULK_LE_street): utca és házszám 
D oszlop (BULK_LE_postal): irányítószám 
E oszlop (BULK_LE_city): város 
F oszlop (BULK_LE_state_region): német tartomány vagy szövetségi állam 
G oszlop (BULK_LE_country): ország (a key file  country szerint) 

H – N oszlopok 

Intézményekre nem kell kitölteni. 

O oszlop (BULK_register_nr) – opcionális mező, max. 100 karakter 

Ebben a mezőben adható meg az intézmény regisztrációs száma, ha van.  

P – W oszlopok 

Intézményekre nem kell kitölteni. 

X oszlop (BULK_public_class) – kötelező mező, max. 10 karakter 

Ebben a mezőben kell megadni az intézmény minősítését a mellékelt key file  
Corporation_Classification szerint. 

 
 
A KITÖLTÉSHEZ HASZNÁLANDÓ SEGÉDTÁBLÁK AZ ALÁBBI LINKEN ÉRHETŐEK EL: 
 
HTTP://WWW.KELER.HU/KELER/KELER.LISTHEAD.HEAD.PAGE?NODEID=2409 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2016. december 8. 
 

KELER Zrt. 
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