
 

  



 

Jelen dokumentum hatályba lépésével hatályát veszti az 1/2007. számú „Elszámolóházi Leirat A 

fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. 

évi XXIII. törvény végrehajtására” című, 2007. július 02-án hatályba lépett dokumentum. 

A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 

2003. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) alapján az értékpapír-elszámolási rendszerek esetében, 

beleértve az Eurorendszer Target2-Securities (a továbbiakban: T2S)1 elnevezésű értékpapír-

kiegyenlítési platformját, a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) Általános 

Üzletszabályzata alapján, kijelölt Résztvevőként felhatalmazást kapott a fizetést korlátozó eljárás 

megindítására, a bírósággal és az intézkedésre jogosult más hatósággal (a továbbiakban: Hatóság, 

úgy mint a Magyar Nemzeti Bank), illetve a T2S-szel, valamint a közvetlen és közvetett 

Rendszerrésztvevőkkel való kapcsolattartási feladatok ellátására. 

 

1.1. A bírósággal és az intézkedésre jogosult hatósággal történő kapcsolattartás, amelynek 

keretében 

a) A KELER, mint kijelölt Rendszerrésztvevő a bíróságnál, valamint az intézkedésre jogosult 

hatóságnál (Hatóság) és a T2S-nél írásban bejelenti a fizetést korlátozó eljárásra 

vonatkozó, a Tvt. 5. § (1) bekezdése szerinti értesítés fogadására kijelölt személyeket, 

megadva beosztásukat és elérhetőségüket. 

A bíróságnál, valamint az intézkedésre jogosult hatóságnál (Hatóság) és a T2S-nél az 

értesítések fogadására felhatalmazott, bejelentett személy: 

Mónus Attila vezérigazgató 

Elérhetősége: elszamolohazusers@keler.hu 

Levelezési cím: 

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Központi telefonszám:  +36-1-483-6100 

Központi faxszám:  +36-1-342-3539 

b) A KELER, mint kijelölt Rendszerrésztvevő 15 napon belül értesíti a bíróságot és az 

intézkedésre jogosult hatóságot (Hatóságot a közvetlen és közvetett Rendszerrésztvevők 

Tvt. 3. § (1) bekezdés cb) pontja és a jelen Értéktári Leirat 3.1. pont a) alpontja szerinti 

adatairól, illetve az azokban bekövetkezett változásokról. 

                                                 

1 A T2S nemzetek feletti értékpapír-kiegyenlítési rendszerként az Európai Unió egyes központi értéktárait és 

jegybankjait hivatott összekapcsolni, azzal, hogy határon átnyúló, DVP elvű kiegyenlítést tesz lehetővé, 

amely a résztvevő jegybankok által vezetett pénzszámlákon és a résztvevő központi értéktárak által vezetett 

értékpapírszámlákon teljesül. 
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1.2. A Tvt.-ben foglaltak teljesítése érdekében a közvetlen és közvetett Rendszerrésztvevőkkel 

való kapcsolattartás során a KELER jogosult a jelen Értéktári Leirat 3.1. pont a) alpontjában 

foglalt adatok, információk bekérésére, nyilvántartására, továbbá, ha szükségesnek ítéli meg, 

az azokat alátámasztó okmányok bekérésére. 

1.3. A KELER köteles olyan nyilvántartást vezetni, és 10 évig megőrizni, amelyből utólag is 

egyértelműen megállapítható az illetékes bíróság, vagy az intézkedésre jogosult hatóság 

(Hatóság), illetve a T2S fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítésének tartalma 

és megérkezésének időpontja. 

 

A KELER köteles egy közvetlen vagy közvetett Rendszerrésztvevő tag elleni, fizetést korlátozó 

eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételekor a 4. pontban foglaltak szerint eljárni.  

 

A rendszerhez való csatlakozás az KELER Általános Üzletszabályzatában előírt, erre rendszeresített 

meghatalmazás (1. számú melléklet) aláírásával történik. 

3.1. A közvetlen és közvetett Rendszerrésztvevők írásban kötelesek 

a) a meghatalmazás aláírásával egyidejűleg a KELER által rendszeresített adatlapon (2. számú 

melléklet), a KELER Általános Üzletszabályzatában felsorolt következő adatokat megadni: 

- név, 

- székhely, 

- cégjegyzékszám, 

- adószám, 

- felhatalmazott és intézkedésre jogosultként megjelölt kapcsolattartó személy neve, 

helyettese(i), 

- beosztás, szervezeti egység megnevezése, 

- telefon- és telefaxszám. 

- levelezési és e-mail cím, 

- BIC kód, 

- LEI kód (amennyiben rendelkezésre áll). 

b) az előző, a) alpont szerinti adatokban bekövetkezett változásokról a változástól számított 

5 napon belül értesíteni a KELER-t és az adatokat alátámasztó, 30 napnál nem régebbi 

dokumentumokat (cégkivonat, létesítő okirat) ezen időtartamon belül a KELER részére 

benyújtani. 

  



 

 

4.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezésének időpontja 

A KELER, valamint a közvetlen és közvetett Rendszerrésztvevők megállapodnak abban, hogy a 

Tvt. 5. § (1) bekezdése szerinti értesítés igazolt megérkezési időpontjának azt az időpontot 

tekintik és fogadják el, amikor  a továbbítás módjától függetlenül  egy közvetlen, vagy 

közvetett Rendszerrésztvevő elleni fizetést korlátozó eljárás megindításáról az illetékes 

bíróságtól, vagy az intézkedésre jogosult hatóságtól (Hatóság), illetve a T2S-től az első, 

hivatalosan aláírt írásbeli értesítést vagy a megfelelő elektronikus értesítést a KELER-nek, az 

értesítések átvételére kijelölt szervezeti egysége, vagy a központi címre érkező értesítés 

fogadására kijelölt személyek valamelyike igazoltan megkapta. 

4.2. A T2S tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról 

Amennyiben a fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés nem az EKB-tól 

érkezett, a fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés 4.1. pont szerinti 

megérkezését követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti résztvevő, 

telefonon vagy elektronikus formában haladéktalanul értesíti a T2S Service Desket az eljárás 

megindításának tényéről, az erről szóló értesítés tartalmáról, és kézhezvételének az 

időpontjáról. 

A T2S Service Desk az EKB közreműködésével tájékoztatja a T2S rendszer résztvevőit. 

4.3. A rendszer résztvevőinek tájékoztatása a fizetést korlátozó eljárás megindításáról 

A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés 4.1. pont szerinti megérkezését 

követően a KELER, mint a Tvt. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti résztvevő, elektronikus 

formában haladéktalanul értesíti a közvetlen és közvetett Rendszerrésztvevők ezen értesítés 

fogadására a 3.1. pont a) alpontja szerint felhatalmazott és intézkedésre jogosultként 

megjelölt személy(eke)t 

c) az eljárás megindításának tényéről, az erről szóló értesítés tartalmáról és 

kézhezvételének az időpontjáról, 

d) arról a konkrét időpontról, amikortól az eljárás alá vont közvetlen, vagy közvetett 

Rendszerrésztvevők megbízásainak befogadását a Rendszer, az 5.1. pont a) alpontja 

szerint leállította 

e) T2S partner esetén a T2S rendszerben aktiválja a felfüggesztéshez szükséges Case 2 és 

Case 4 restrikciókat. 

  



 

 

5.1. A fizetést korlátozó eljárás megindításáról szóló értesítés megérkezését követően a KELER, 

mint teljesítő fél 

a) az eljárás alá vont Rendszerrésztvevő további megbízásainak befogadását azonnal, de 

legfeljebb 30 percen belül leállítja, és a továbbiakban megbízást csak az adott fizetést 

korlátozó eljárás lefolytatásának más jogszabályban rögzített szabályai szerint (mint pl. 

a felszámoló biztos, felügyeleti biztos vagy az általa meghatalmazottak jóváhagyásával) 

fogad be, 

b) az eljárás alá vont, közvetlen vagy közvetett Rendszerrésztvevő tőzsdén kereskedő 

klíringtag, vagy alklíringtag kereskedési jogát felfüggeszteti. 

5.2. A Tvt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4.3. pont b) alpontja szerinti módon és 

időpontig a KELER Általános Üzletszabályzatában és a megbízások beérkezési határidejéről 

szóló aktuális Értéktári Leiratában (a továbbiakban: Értéktári Leirat) meghatározottak szerint 

befogadott megbízásokat a KELER, mint teljesítő fél, fedezet rendelkezésre állása esetén, 

annak erejéig, a fizetést korlátozó eljárás megindításától függetlenül nap végéig teljesíti, ha 

azt az eljárás alá vont közvetlen Rendszerrésztvevő a KELER Általános Üzletszabályzatában és 

az Értéktári Leiratában meghatározott módon és időpontig nem vonják vissza. 

5.3. A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. által klíringelt T+2 elszámolású tőzsdei ügylet 

teljesítését a fizetést korlátozó eljárás nem befolyásolja. 

5.4. A megbízások visszavonhatóságát a KELER Általános Üzletszabályzatában és Értéktári 

Leiratában szabályozza.  

Budapest, 2017. november 23. 

KELER Zrt. 

  



 

1. sz. melléklet 

Meghatalmazás / Authorization 

Alulírott(ak)/The undersigned 

Név/Name:  ..............................................................................................................  

Lakcím/Address:  .......................................................................................................  

és 

Név/Name:  ..............................................................................................................  

Lakcím/Address:  .......................................................................................................  

a/in representation of 

Cégnév/Company name:  .............................................................................................  

Székhely/Registered seat:  ....................................................................................  

Cégjegyzékszám/Company registry number:  .............................................................  

Adószám/Tax number:  .........................................................................................  

BIC kód/BIC code:  ...............................................................................................  

LEI kód/LEI code:  ................................................................................................  

Levelezési cím/Mailing Address:  .............................................................................  

Központi e-mail cím/Central email address:  ..............................................................  

Központi telefonszám/Central phone number:  ..........................................................  

Központi telefaxszám/Central fax number:  ...............................................................  

képviseletében, a „A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés 

véglegességéről” szóló, 2003. évi XXIII. törvény 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján meghatalmazzuk 

a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1074 Budapest, Rákóczi út 70-

72.), hogy a fent megjelölt törvény 3. § (1) bekezdése c) pontjában meghatározott feladatokat 

ellássa. / Pursuant to Article 3, para. (1) point d) of Act XXIII of 2003 „On the finality of settlement 

in payment and securities settlement systems” authorize the KELER Central Securities Depository 

Ltd. (H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), to perform the tasks set forth in Article 3, para. (1) point 

c) of the above mentioned act. 

A feladat ellátásával összefüggő szabályokat, részletes rendelkezéseket a KELER Központi Értéktár 

Zrt. Általános Üzletszabályzata tartalmazza. / The rules and detailed provisions pertaining to the 

performance of the task are defined in the General Business Conditions of KELER Central Securities 

Depository Ltd. 

  ......................................................   ......................................................  

 (Helység/Place, Dátum/Date) (Cégszerű aláírás/Authorised signature) 



 

2. sz. melléklet 

Adatlap / Data Sheet 

A fizetési, ill. értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló, 

2003. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtásához / 

For the execution of the provisions of Act XXIII of 2003 on the finality of settlement in payment 

and securities settlement systems 

Az értékpapír-elszámolási rendszer Rendszerrésztvevői részére / 

For securities settlement system Participants 

1. A Rendszerrésztvevő adatai / System Participant’s data: 

Cégnév/Company name:  

Székhely/Registered seat:  

Cégjegyzékszám/Company registry number:  

Adószám/Tax number:  

BIC kód/BIC code:  

LEI kód/LEI code:  

Levelezési cím/Mailing address:  

Központi e-mail cím/Central email address:  

Központi telefonszám/Central phone number:  

Központi telefaxszám/Central fax number:  

2. A Rendszerrésztvevő kapcsolattartóinak adatai (az értesítés fogadására kijelölt személy és 
helyettesei) / 
Data of the System Participant contact persons (the person designated to receive the notice 
and his/her substitutes): 

Név/Name:  

Beosztás/Position:  

Szervezeti egység/Organisational unit:  

Telefonszám/Phone number:  

E-mail cím/Email address:  

Név/Name:  

Beosztás/Position:  

Szervezeti egység/Organisational unit:  

Telefonszám/Phone number:  

E-mail cím/Email address:  



 

Név/Name:  

Beosztás/Position:  

Szervezeti egység/Organisational unit:  

Telefonszám/Phone number:  

E-mail cím/Email address:  

  ......................................................   ......................................................  

 (Helység/Place, Dátum/Date) (Cégszerű aláírás/Authorised signature) 


