
 

  



 

 

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-nyilvántartási rendszere mindenkor képes arra, hogy az általa vezetett 

értékpapírszámlákon elkülönítse a Számlatulajdonosok értékpapírjait más Számlatulajdonos 

értékpapírjaitól és a KELER saját eszközeitől. 

A KELER a Számlatulajdonosok értékpapírjait más Számlatulajdonos értékpapírjaitól egyedi központi 

értékpapír főszámlákkal különíti el. Főszámlán belül a Számlatulajdonos több alszámlát nyithat, 

melyeken az alábbi szegregációs lehetőségeket biztosítja a Számlatulajdonos részére: 

 Megbízói szegregálás („B” típusú központi értékpapírszámla) 

- Összevont megbízói számla 

A Számlatulajdonos egy omnibusz értékpapírszámlán, több különböző ügyfeléhez 

tartozó értékpapírokat tartja nyilván, vagyis 1:N-hez típusú összerendelés történik.  

- Megbízói egyéni számla 

A Számlatulajdonos az értékpapírszámlán csak és kizárólag egy adott ügyfelének 

(megbízójának) értékpapírjait tartja nyilván, vagyis 1:1-hez típusú összerendelés 

történik. 

 Saját számla („A” típusú központi értékpapírszámla): 

- A Számlatulajdonos saját értékpapírszámlán csak a saját - azaz nem a Számlatulajdonos 

megbízóinak - tulajdonában álló értékpapírjait tartja nyilván, vagyis 1:1-hez típusú 

összerendelés történik. 

Bizonyos szolgáltatások (pl. kedvezményes forrásadó levonás alá eső amerikai értékpapírok 

nyilvántartása céljából, KELER KSZF (al)lklíringtagok számára a tőzsdei kiegyenlítés) 

igénybevételéhez speciális alszámlák nyitása szükséges, amelyeket szintén a fenti három típus 

egyikébe kell sorolni. 

A Számlatulajdonos által a KID rendszeren keresztül kezdeményezett új alszámla nyitás esetén, 

amennyiben azt a Számlatulajdonos „Megbízói” típusúként határozta meg, a KELER rendszere 

jelenleg alapértelmezetten ’Megbízói összevont’ számlaként veszi nyilvántartásba, mivel a Központi 

értékpapírszámlák fenti három számlatípus egyikébe való besorolása jogszabályilag kötelező. 

Amennyiben a számla típusán változtatás szükséges, kérjük Tisztelt Számlatulajdonosokat, hogy a 

lent hivatkozott formanyomtatvány segítségével jelezzék felénk a módosítási igényüket! 

Az értékpapírszámlák szegregációjának megfelelőségének biztosítása a Számlatulajdonos 

felelőssége. 

  



 

Az egyes alszámlák KELER által nyilvántartott aktuális besorolásáról a KELER Üzleti Támogató és 

Rekonsziliációs Osztályon (Uzletitamogatas@keler.hu) keresztül kérhetnek tájékoztatást a 

Számlatulajdonosok, illetve a besorolás módosítását a következő formanyomtatványon 

kezdeményezhetik: 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Értékpapír%20kiegyenlítés/2021_01_

18_Alszamlanyitasi-adatlap.pdf?download 

A KELER Szolgáltatás-fejlesztési Program keretében a későbbiek során a KID rendszeren keresztül is 

elérhetővé tesszük az alszámlák önkiszolgáló lekérdezésének és módosításának lehetőségét. 

 

Az értékpapír alszámlák szegregálásának, illetve annak módosítása díjmentes. Az értékpapíralszámla 

nyitásának, vezetésének díjait a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza. 

Az addicionális alszámlák nyitásának nincs külön díja. Az elkülönítés miatt azonban a 

Számlatulajdonost terhelik az új alszámlán az értékpapírok első jóváírásának díjai, valamint az 

értékpapír kiegyenlítési és tranzakciós díjak, melyekről a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata 

rendelkezik. Az értékpapírok letéti őrzésének (nyilvántartásának) díját a Számlatulajdonos 

összesítve, valamennyi alszámlája vonatkozásában együttesen fizeti. 

 

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 központi 

értékpapírszámlákon 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. 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Értékpapír%20kiegyenlítés/2021_01_18_Alszamlanyitasi-adatlap.pdf?download
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/Értékpapír%20kiegyenlítés/2021_01_18_Alszamlanyitasi-adatlap.pdf?download


 

Az értékpapírszámlák elkülönítésének tehát gyakorlatilag nincs hatása a fizetésképtelenségi jog 

szempontjából, így a védelem egyforma az értékpapírszámlák szegregációja tekintetében. 

Budapest, 2021. január 18. 

KELER Zrt. 


