
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

2 

 

Valós idejű tranzakció feldolgozás 

 

A KELER rendszereiben történő valós idejű feldolgozás összetett prioritás- és sorkezeléssel valósul 

meg. A valós idejű bruttó elszámolási elven feldolgozott egyes (terhelési) megbízások teljesítési 

sorrendje az alábbi prioritási rend szerint meghatározott. 

1. KELER prioritás:az egyes típusú tranzakciók feldolgozási sorrendjét meghatározó  érték, melynek 
tranzakciókhoz rendelését a KELER Zrt. jogosult elvégezni tranzakció típusonként előre 
meghatározott prioritásértékek szerint a tranzakció elszámolásra való befogadásakor.   

2. Ügyfél prioritás: az azonos KELER prioritású tranzakciókon belül - tranzakcióhoz rendelten - az 
Ügyfél jogosult  meghatározni az egyes ügyletek teljesítési sorrendjét,  meghatározott 
értékkészlet alapján. Az Ügyfél az ügyfélprioritás értékét , a tranzakció beadásakor annak 
részeként határozza meg. 

3. Beérkezési sorrend: az azonos KELER prioritású és azonos Ügyfél prioritású megbízások teljesítése 

a beérkezés sorrendje szerint történik. 

 

KELER prioritás értékek 
 
 

A KELER Zrt. által alkalmazott, feldolgozási sorrendet meghatározó KELER prioritás értékek az egyes 
tranzakciótípusokra a sorkezelésben résztvevő alábbi sorok szerint alakulnak: 

 Értékpapír számlák feldolgozási sora (ISIN-enként) 

 Forint pénzszámlák feldolgozási sora 

 Deviza pénzszámlák feldolgozása sora 
 

Értékpapír tranzakciókra vonatkozó KELER prioritás értékek 

 

Tranzakció típusok Értékpapír tranzakciókra 
vonatkozó KELER 

prioritás 
VIBER Limit és bankkártyás  értékpapír zárolás 00 

Kollaterál-biztosítéki értékpapír zárolás  00 

FISZER 00 

Multinet elszámolás, Értékpapír 01 

Elsődleges ügyletek 01 

Nemteljesítés 02 

Fixáras ügyletek 03 

Aukciós ügyletek 04 

REPO 04 

KELER által kezdeményezett FoP transzfer 05 

DVP (OTC, WARP) 05 

Demat transzfer / Rábocsátás / Törlés 06 

DVD 06 

FoP Transzfer 08 

Értékpapír zárolás (fentebb nem megnevezett zárolási célok 
esetén) 

09 

Pozíció rendezés 13 
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Forint pénzszámla-tranzakciókra vonatkozó KELER prioritás értékek 

 

Tranzakció típusok 
Forint pénzszámla-tranzakciókra 
vonatkozó KELER prioritás értékek 

Biztosíték elvonás - Pénz, belsőköri 14 

Kényszer FX 15 

Gar.alap igénybevétel 20 

Gar.alap visszafizetés, saját rész 25 

Multinet elszámolás, Pénz 26 

Multinet NT, pénz 27 

Pótdíj, késedelmi kamat, hitelkamat 28 

Gar.alap tranzakciók 29 

Ép kölcsönzés biztosíték elvonás - Pénz, belsőköri 30 

Ép kölcsönzés biztosíték elvonás - Pénz, külsőköri 31 

Belső köri átutalás 37 

VIBER indítás 38 

IG2 terhelés 38 

 

Devizaszámla-tranzakciókra vonatkozó KELER prioritás értékek 

 

Tranzakció típusok 
Deviza számla-tranzakciókra 
vonatkozó KELER prioritás értékek 

DEVIZA ÁRKÜLÖNBÖZET ELSZÁMOLÁS 1 

MULTINET, ENERGIAPIACI ELSZ. 1 

A/P DEVIZA TERHELÉS 3 

DEVIZA INDÍTÁS 5 

ÜGYFÉL DEVIZA FX DEV/HUF 5 

DEVIZA ZÁROLÁS / FELOLDÁS 5 

DEVIZA ZÁROLÁS ELVONÁS 5 

DEVIZA DEVIZA KONVERZIÓ 5 

DEVIZA BELSŐKÖRI 6 

 
 

Ügyfélprioritás értékei 
 

Az Ügyfélprioritás 0-9 közötti értékeket veheti fel, amelyet az Ügyfél az adott tranzakció beadásakor határozhat 
meg. Amennyiben a tranzakcióhoz ügyfélprioritás nem kerül megadásra, a tranzakció befogadásakor a KELER 
automatikusan ‘5’-ös prioritás értékkel tölti fel a tranzakció ügyfélprioritás mezőjét. 
 
Az ügyfélprioritás értéke az ügylet teljesítéséig megváltoztatható. 

 
 

Budapest, 2021. augusztus 2. 

KELER Zrt.  

 


