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Elszámolóházi leirat a KELER Zrt. üzemidő-hosszabbítási 
alapelveiről 

 

Hatályos:  2012.05.02-től 
 

 

A KELER az Ügyfelek által kezdeményezett megbízásokat „A megbízások beérkezési és teljesítési 

határidejéről” szóló az Elszámolóházi Leiratában és egyéb szabályzataiban meghirdetett üzemidőben 

teljesíti.  

 

Ha az Ügyfél tranzakcióit az érintett üzemidő végéig nem tudja benyújtani, indokolt esetben a KELER-től, 

az aznapi feldolgozásra vonatkozóan üzemidő hosszabbítást kérhet.  

 

A KELER, a szabályosan benyújtott üzemidő hosszabbítási kérelem(ek) alapján az érintett üzemidőt a 

kérés szerinti időpontig, de maximum 1 órával hosszabbítja meg.   

Az egy órát meghaladó üzemidő hosszabbítás kérelem esetén a KELER megvizsgálja a kérelem 

körülményeit és - a management legalább egy tagjának engedélyével - haladéktalanul dönt az érintett 

üzemidő(k) további hosszabbításának lehetőségéről. A KELER minden esetben KID-en értesíti Ügyfeleit az 

üzemidő hosszabbításáról és a hosszabbítást kérő Ügyfél személyéről. 

 

Az üzemidő hosszabbításának elutasításáról a KELER - a kérelem beérkezésével azonos kommunikációs 

csatornán - értesíti a kérelmező Ügyfelet.  

 

A KELER a meghosszabbított időszakban minden Ügyféltől befogad megbízásokat.  

 

Az Ügyfél által kezdeményezett üzemidő hosszabbítási kérelem benyújtásának szabályai  

 

Üzemidő hosszabbítás az alábbi esetekben kérhető: 

 a megbízást benyújtó ügyfél saját rendszerében technikai hiba, vagy biztonságot érintő 

probléma (pl. bombariadó, fegyveres támadás, stb.) jelentkezik 

 közüzemi, távközlési hiba, SWIFT vagy SWIFT-szolgáltató üzemkiesése, stb.   

 országos fizetésforgalmi intézménynél (pl. GIRO, MNB) előforduló technikai probléma  

 a KELER valamely rendszere nem, vagy nem megfelelően működik 

 

Az Ügyfél köteles minden hibát a KELER felé jelezni, amely kezelése, vagy elhárítása a KELER 

közreműködését igényli. 

 

A hosszabbítás kizárólag írásban kezdeményezhető. A telefonon jelzett hosszabbítási kérelmet írásban 

(fax, e-mail, SWIFT) is meg kell erősíteni, az elfogadásra csak annak beérkezését követően kerülhet sor.  

 Fax esetén a kérelmet bankszerűen aláírva, a KELER 352-1042 faxára,   

 Az elektronikusan aláírt e-mailt a bankuzem@keler.hu e-mail címre, vagy   

 SWIFT esetén az üzenetet KELRHUHBABC SWIFT-címre kell megküldeni.    

 

A hosszabbítási kérelmet legkésőbb az érintett zárási üzemidőt megelőző 30. percig kell a KELER-hez 

eljuttatni. 
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A hosszabbítási kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell a hosszabbítás pontos indokát a fennálló 

hiba okának megjelölését (technikai hiba esetén annak kifejtését), a kért üzemidő hosszabbítás végső 

időpontját. 

 

Ha az üzemidő hosszabbítási kérelem a „DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek”, illetve a 

„Repo ügyletek VIBER-tagok részére” üzemidő hosszabbítására vonatkozik,  a hiba okának megjelölése 

mellett az Ügyfélnek jelenteni kell, hogy a meghosszabbított üzemidőben milyen számú és értékű 

megbízásokat kíván az Ügyfél teljesíteni. 

 

Az üzemidő hosszabbításának kérelmét a KELER elutasítja, ha az üzemidő hosszabbítása során kevesebb, 

mint 3 megbízás, vagy 1 milliárd forintot el nem érő megbízás teljesülne.  

Amennyiben az üzemidő meghosszabbítását kezdeményező eseti elbírálást kér - mert kevesebb, mint 3 

megbízás, vagy 1 milliárd forintot el nem érő megbízás teljesítése várható – kérelméről a KELER 

managementjének egy tagja, vagy annak helyettese jogosult dönteni.   

 

A KELER a kérelemben közölt információkat az MNB-nek küldött jelentéséhez csatolja.    

  

Olyan általános jellegű probléma esetén, ami miatt a közvetlen VIBER-tag hitelintézet részéről mind a 

„Repo ügyletek VIBER-tagok részére” üzemidő, mind pedig a VIBER bankközi üzemidő hosszabbítása 

szükségessé válik (pl.: bombariadó), az üzemidő-hosszabbítást a közvetlen VIBER-tag hitelintézet az MNB-

nél kezdeményezi. 

 

Üzemidő-hosszabbítás kérhető kizárólag a „DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek” üzemidőre, 

kizárólag a „Repo ügyletek VIBER-tagok részére” üzemidőre, illetve mindkettőre együttesen. 

 

Amennyiben „DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek” üzemidejének hosszabbítása válik 

szükségessé, a KELER automatikusan – a hosszabbítás időtartamával növelve - meghosszabbítja a „Repo 

ügyletek direkt VIBER-tagok részére” üzemidejét is, és a hosszabbításról értesíti az MNB-t. 

 

A KELER a „DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek” üzemidő és a „Repo ügyletek VIBER-tagok 

részére” üzemidő együttes hosszabbítására vonatkozó kérelmet abban az esetben hagyja jóvá, ha a két 

üzemidő zárása között legalább 30 perc biztosítva van. 

 

A KELER a kizárólag „Repo ügyletek direkt VIBER-tagok részére” üzemidő hosszabbítására vonatkozó 

kérelem jóváhagyása esetén a „DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek” üzemidejét nem 

hosszabbítja. 

 

KELER által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás szabályai 

 

Amennyiben a KELER valamely rendszerében olyan probléma vagy üzemzavar fordul elő, amely üzemidő 

hosszabbítását indokolja, akkor a probléma elhárításának mértékétől függően a KELER jogosult saját 

hatáskörben az érintett üzemidőt meghosszabbítani.    

 

Amennyiben a rendkívüli helyzetet nem a KID, vagy a SWIFT, mint üzenetközvetítő rendszerek 

elérhetőségének hiánya okozza, a KELER kommunikációs eszköze a KID, illetve a SWIFT. Amennyiben a 

küldött információ nem képez banktitkot, abban az esetben a KELER email használatával is 

tájékoztathatja ügyfeleit. 

 

Amennyiben a KELER-nél az üzemidő zárást megelőzően olyan időpontban jelentkezik hiba, amely 

veszélyezteti az ügyfelek megbízásainak adott napi teljesítését, a KELER Ügyfél kérelem nélkül is jogosult 



 
 

saját üzemidejét meghosszabbítani, az MNB-től üzemidő hosszabbítást kérni. 

 

Az MNB által kezdeményezett üzemidő hosszabbítás szabályai 

 

Amennyiben az MNB saját hatáskörben meghosszabbítja a VIBER tagok egymás közötti fizetései 

szempontjából „Ügyféltétel”-nek minősülő megbízások beadásának határidejét és az üzemidő-

hosszabbítás mértéke a 30 percet meghaladja (így az tovább tartana, mint a „DVP értékpapírszámla 

transzfer és repo ügyletek” üzemidő), a KELER a „DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek” 

üzemidőt az MNB által hosszabbított ügyfél-üzemidő zárásáig hosszabbítja. 

 

Amennyiben az MNB saját hatáskörben hosszabbítja meg a VIBER tagok egymás közötti fizetései 

szempontjából bankközi tételnek minősülő megbízások beadásának határidejét, a KELER ennek 

figyelembevételével automatikusan – a VIBER-ben elrendelt bankközi üzemidő-hosszabbítás mértékével - 

hosszabbítja a „Repo ügyletek direkt VIBER-tagok részére” üzemidejét is. 

 

Amennyiben az MNB saját hatáskörben meghosszabbítja a VIBER tagok egymás közötti fizetései 

szempontjából „Ügyféltétel”-nek minősülő megbízások beadásának határidejét, akkor a KELER, a VIBER-

en keresztül történő ügyféltétel átutalási határidejét automatikusan meghosszabbítja az MNB általi 

hosszabbítás időtartamával. 

 

Jelen Elszámolóházi Leirat 2012. április 15-től a KELER által történő visszavonásig hatályos. Egyidejűleg a 

2008. május 5-én meghirdetett 3/2008. számú Elszámolóházi Leirat hatályát veszti. 

 

Budapest, 2012. április 27.  

 

KELER Zrt. 


