
 

  



 

I. A KELER Zrt.-nél az Ügyfelek számára igénybe vehető értékpapírszámla szegregáció szintjei, 

valamint az elkülönítés jogi feltételei a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és az 

Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletének (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) előírásainak 

megfelelően kerültek kialakításra. 

A KELER értékpapír-kiegyenlítési rendszere mindenkor képes arra, hogy a vezetett értékpapír 

számlákon elkülönítse az Ügyfelek értékpapírjait a KELER saját eszközeitől. 

A KELER az alábbi szegregációs lehetőséget biztosítja az Ügyfelek (Számlatulajdonosok) 

részére: 

 a Számlatulajdonos különböző ügyfeleihez tartozó értékpapírok egyetlen, omnibusz 

jelzésű értékpapírszámlán tartása, „gyűjtőszámlás elkülönítés” keretében (más 

elnevezéssel saját számla), 

 a Számlatulajdonos adott ügyfele(i) értékpapírjainak elkülönítése nevesített értékpapírra 

vonatkozó számla nyitásával, „egyéni ügyfél-elkülönítés” keretében (más néven megbízói 

számla). 

 A KELER az egyedi letétként kezelt, nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és 

sorszám szerinti nyilvántartására egyedi értékpapír (letéti) számlát vezet a 

Számlatulajdonos részére. 

 Bizonyos szolgáltatások (pl. USD papírok, alklíring tagok számára a tőzsdei kereskedés) 

igénybevételéhez speciális, alszámlák nyitása szükséges. 

A Számlatulajdonosnak a Tpt. 336. § (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatnia kell az 

ügyfeleit a KELER-nél az „egyéni ügyfél-elkülönítés” lehetőségéről és a lehetőségekhez 

kapcsolódó költségekről és kockázatokról. 

A Számlatulajdonos eltérő rendelkezésig, a KELER a Számlatulajdonost tekinti valamennyi, az 

általa megnyitott számlán nyilvántartott eszköz tulajdonosának („gyűjtőszámlás elkülönítés”, 

más elnevezéssel saját számla), a Számlatulajdonos ügyfeleinek tulajdonát képező eszközök 

elkülönítésére kizárólag a Számlatulajdonos rendelkezése alapján kerül sor („egyéni ügyfél-

elkülönítés”, más néven megbízói számla). Az elkülönítést a KELER a Számlatulajdonos 

rendelkezése alapján hajtja végre, annak jogcímét és megfelelőségét a KELER nem vizsgálja. A 

jogcím és megfelelőség biztosítása a Számlatulajdonos felelőssége. 

Kibocsátói számla esetén – a számla jogszabály által meghatározott, korlátozott rendeltetésére 

tekintettel –, továbbá az Egyedi értékpapír (letéti) számla esetén szegregációra nem kerül sor. 

II. Az értékpapírok eltérő szintű szegregációja kapcsán felmerülő költségekről és azok mértékéről 

a KELER Zrt. Díjszabályzata nyújt részletes tájékoztatást. 

A Számlatulajdonos „gyűjtőszámlás elkülönítés” keretében tetszőleges számú saját számlát 

jogosult nyitni. Amennyiben a Számlatulajdonos ügyfelei eszközeinek nyilvántartása céljából 

„egyéni ügyfél-elkülönítés” keretében külön megbízói számlát nyit, úgy a KELER 



 

Díjszabályzatában foglalt vonatkozó számlanyitási és számlavezetési díjat köteles megfizetni 

minden újabb megbízói számla után. 

III. Az alkalmazandó fizetésképtelenségi jog tekintetében az általános szabályokat a csődeljárásról 

és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) tartalmazza, míg az ettől 

eltérő, különös rendelkezések a Tpt. 345. §-ában találhatóak. Ezen szabályok alapján vezethető 

le az értékpapírszámlák szegregációjához kapcsolódó védelem. 

Az általános szabályoktól való eltérések összefoglalóan: 

A KELER felszámolása során a Számlatulajdonosok és ügyfeleik által a KELER-nél vezetett 

értékpapírszámláikon nyilvántartott értékpapír nem képezi a felszámolási vagyon részét. Egy 

esetleges felszámolási eljárás során a Számlatulajdonos és az ügyfele értékpapír-követelése 

helyébe lépő pénzkövetelés az eredeti értékpapír-követeléssel azonos módon kezelendő. Egy 

esetleges felszámolási eljárás esetén nem tartozik a KELER felszámolási vagyonába a Tpt. 338. 

§-ban meghatározott óvadék. 

Amennyiben a Számlatulajdonosok és ügyfeleik tulajdonát képező ügyfélvagyon részben vagy 

egészben nem adható vissza, akkor - a Csődtv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől 

eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően a KELER vagyonából először ezen 

követeléseket kell kielégíteni. 

Másodlagos értékpapír kibocsátása esetén, a felszámolási eljárás során az elsődleges értékpapír 

a másodlagos értékpapír tulajdonosai által letétbe helyezett, az ügyfelek tulajdonát képező 

értékpapírként kezelendő, és az szintén nem képezi a felszámolási vagyon részét. 

A Felügyelet a felszámolás iránti kérelem benyújtásának napjától teljes körű kifizetési tilalmat 

rendel el, ha a felszámolási vagyon jogszerű, a hitelezők és a Számlatulajdonosok és ügyfeleik 

érdekeinek megfelelő kezelését nem ítéli biztosítottnak. 

Az elkülönítésnek tehát gyakorlatilag nincs hatása a fizetésképtelenségi jog szempontjából, így 

a védelem egyforma az értékpapírszámlák szegregációja tekintetében. 

IV. A KELER kizárólag az Ügyfél előzetes kifejezett hozzájárulása mellett használhatja fel az Ügyfél 

számláján nyilvántartott értékpapírokat. A hozzájárulást vagy a KELER által kibocsátott 

formanyomtatvány vagy az adott szolgáltatáshoz tartozó formaszerződés, illetve egyedi 

szerződés tartalmazza. Amennyiben az Ügyfél megadja a hozzájárulást, köteles arról 

gondoskodni, hogy mindazon személyek megadják az előzetes kifejezett hozzájárulásukat, 

akiknek rendelkezési joga van az adott értékpapírokra vonatkozóan. 

Budapest, 2020. december 17. 

KELER Zrt. 


