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A KELER az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (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 (a továbbiakban: CSDR), a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. 

(VI.3.) MNB rendelet (a továbbiakban: ISIN rendelet), illetve a 33001/1994. számú ÁÉTF határozat 

alapján, mint központi értéktár végzi a központi értékpapírkódok kiadását. 

A KELER a Tpt. alapján vezeti a központi értékpapír-nyilvántartást. 

 

A KELER ISIN azonosítót ad ki a Magyarországon belföldi vagy külföldi Kibocsátó által nyilvánosan 

vagy zártkörűen kibocsátott minden sorozatban kibocsátott értékpapírra, továbbá egyéb tőzsdei 

termékekre. A KELER adja ki az ISIN azonosítót azon nemzetközi kötvényekre, amelyek lead-

managere Magyarországon bejegyzett szervezet. 

Az azonos jogokat biztosító, azonos névértékű és azonos módon előállított értékpapírok egy értékpapír-

sorozatot képeznek. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek. 

Eltér az egy sorozatba tartozó, később forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítója a korábban 

forgalomba hozott értékpapírok ISIN azonosítójától, amennyiben 

 az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem 

azonos jogokat testesítenek meg, vagy 

 tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok 

forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére 

történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor. 

A fentieken túlmenően a kibocsátónak új ISIN azonosítót kell igényelnie 

 minden önálló értékpapír sorozathoz, 

 minden egyes önálló névértékhez, azaz amennyiben az adott értékpapír több különböző 

névértékkel lett kibocsátva (azaz pl. nyomdai előállítású értékpapírok esetén a nagyobb 

címletű értékpapírok nem összevont címletek útján keletkeznek), 

 névérték, devizanem, az értékpapír előállításának módja, részvényosztály, stb. változása 

esetén a korábbi sorozat ISIN azonosítójának megszüntetésével egyidejűleg, 

 Dematerializált úton előállítandó értékpapírok esetén, ha a demat eljárás során a KELER 

megállapítja, hogy a demat eseményt alátámasztó dokumentumok és az eseményhez 

hivatkozott ISIN azonosítóhoz kapcsolódó értékpapír adatok nem egyeznek. Ebben az esetben 

a KELER elutasíthatja a demat eseményt nem megfelelő, ISIN igényléskor megadott ép. 

adatok miatt. Elutasítás esetén a rossz értékpapír adatokkal megigényelt ISIN-t a 

kibocsátónak változás bejelentő lapon töröltetnie kell, és az ISIN igénylést (díjfizetéssel 

együtt) a megfelelő értékpapír adatokkal meg kell ismételnie.  



 

 

 

 

A kérelmező az ISIN rendelet 1. számú melléklete alapján értékpapír fajtánként összeállított az 

”Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” elnevezésű nyomtatványt letöltheti a KELER 

honlapjáról (www.keler.hu), vagy az isin@keler.hu címre írt igényléssel az igénylő kérésére a KELER 

a nyomtatványt elektronikus úton biztosítja. A kérelmező a kérelmét kitöltve, eredetiben aláírva, 

majd szkennelve .pdf fájlként juttathatja el a KELER részére az iktato@keler.hu e-mail címre. 

 

A kérelmező ISIN azonosítót igényelhet elektronikus úton a KELER által működtetett internetes 

alkalmazáson (továbbiakban: eISIN) keresztül, amely a www.keler.hu honlapon érhető el. Az eISIN 

használatának előfeltétele az alkalmazáshoz történő regisztráció. 

 

 

A KELER az ISIN azonosító kiadása előtt formai ellenőrzést végez a szükséges dokumentumok 

meglétére vonatkozóan. 

A kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetéséről szóló banki igazolás másolatát. 

A KELER a formai ellenőrzést követően a kérelem adataira vonatkozóan részvények esetében 

tartalmi ellenőrzést is végez, egyéb esetben az adatok valóságtartalmát nem vizsgálja. 

Amennyiben a KELER az ellenőrzés során formai és részvények esetében tartalmi hibát nem talál, a 

feltüntetett adatokat rögzíti nyilvántartásában és kiadja az ISIN azonosítót az adott értékpapír-sorozatra. 

A kiadott ISIN azonosítóról és az ahhoz kapcsolódóan nyilvántartott adatokról a nyomtatvány „KELER 

tölti ki!” részébe felvezeti az allokált ISIN azonosítót, és az allokálás dátumát, amelyet 3 

munkanapon belül az adatlapon feltüntetetteknek megfelelően vagy postán, vagy e-mailben 

megküld a kérelmező által megadott címre, illetve megküldi az ISIN eljárási díj végszámláját. 

Befektetési jegy ISIN kiadása során a kibocsátó alapra vonatkozó FB azonosító az ISIN adatlappal 

egyidejűleg megküldésre kerül. 

Amennyiben a KELER a formai és tartalmi ellenőrzése során hiányzó, vagy nem értelmezhető 

adatokat észlel, a kérelmen feltüntetett e-mail címre (ennek hiányában postai úton) írt levelében 

tájékoztatja a kérelmezőt további teendőiről. Ha a kérelemmel együtt az ISIN eljárási díj befizetése 

is megtörtént, a KELER a kérelmező részére a befizetett eljárási díjról előlegszámlát állít ki, melyet 

az ISIN azonosító kiadását követően kiállítandó végszámlával számol el. 

http://www.keler.hu/
mailto:isin@keler.hu
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Ha a kérelem kitöltése nem megfelelő, azaz 

 az ISIN eljárási díj megfizetése nem lett igazolva, 

 az ISIN azonosító kiadásához szükséges adatok nem kerültek teljes körűen meghatározásra, 

 vagy a kérelemben feltüntetett adatok nem értelmezhetőek, 

a kérelmező 90 napon belül a korábban befizetett eljárási díjra hivatkozva ismételten beadhatja új 

kérelmét, mely adatokkal megtörténhet az ISIN azonosító kiadása. 

Ha a kérelmező 90 napon belül nem pótolja a kért dokumentációt, akkor eredeti kérelmét a KELER 

elutasítja, így nem kerül ISIN azonosító kiadásra. Az elutasításról írásban tájékoztatja a kérelmezőt, 

előlegszámla megléte esetén, annak sztornózásával és postázásával egyidejűleg az ISIN eljárási díjat 

a kérelmező számlájára visszautalja. 

 

A kérelmező elektronikus úton a KELER által működtetett honlapon (www.keler.hu) elérhető, saját 

fejlesztésű rendszerén, az eISIN alkalmazáson keresztül igényelhet ISIN azonosítót. 

A kérelmezőnek egyedi e-mail címmel kell rendelkeznie, mellyel előzetesen regisztrálnia szükséges 

az eISIN alkalmazásban. 

Az elektronikusan igényelt ISIN azonosító eljárási díját a felhasználó a kérelem beadását követően, 

az eISIN alkalmazás használatával, netbank felé történő átirányítással azonnali bankkártyás 

díjfizetéssel tudja kiegyenlíteni. Sikertelen díjfizetés esetén, az ISIN azonosító iránti kérelem a 

felhasználó „Fizetésre váró tételek” között marad, így a díjfizetést későbbi időpontban is végre 

tudja hajtani. Az ISIN eljárási díj megfizetése nélkül a kérelem nem érkezik be az ISIN azonosító 

generálását biztosító rendszerbe, így ISIN azonosító kiadására sem kerül sor. 

A kibocsátónak lehetősége van korlátozni a nevében eljárni jogosult felhasználóikat a ”Kibocsátói 

korlát bejelentése az eISIN-be” elnevezésű (2. számú) formanyomtatvány kitöltésével, és biztosítani 

azt, hogy illetéktelenek a nevében ne igényelhessenek ISIN azonosítót. A nyilatkozatot a KELER 

papír alapon, cégszerűen aláírva személyesen vagy postai úton eljuttatva, illetve elektronikus 

dokumentumba foglalva, elektronikus aláírással ellátva az iktato@keler.hu e-mail címre elküldve 

fogadja be. 

Amennyiben a kibocsátó a felhasználók körét módosítani kívánja, ezt új nyilatkozat megtételével 

kezdeményezheti. A felhasználói kör korlátozása a nyilatkozat beérkezését követő 3. munkanaptól 

érvényes. 

Az eISIN alkalmazás üzemideje alatt a kérelmező sikeres fizetést követően, 60 percen belül 

megkaphatja az alkalmazáson feltöltött adatok alapján az igényelt ISIN azonosítót. 

Az ISIN azonosító kiadását követően a KELER kiállítja az eljárási díjról szóló végszámlát. Az 

elkészített számla sorszáma az eISIN alkalmazáson a megrendeléshez kapcsolódó adatokban is 

megjelenik. A számla a felhasználó által megadott adatokkal kerül kiállításra és megküldésre. 

  

https://isin.keler.hu/user/inputLogin.action
http://www.keler.hu/keler/keler.listhead.news.page?nodeid=1220
http://www.keler.hu/keler/keler.listhead.news.page?nodeid=1220
mailto:iktato@keler.hu


 

 

A kiadott ISIN azonosítóhoz kapcsolódó adatlap az alkalmazáson keresztül tölthető le. 

Befektetési jegy ISIN kiadása során a kibocsátó alapra vonatkozó FB azonosító megküldésre kerül. 

 

Amennyiben a nyomtatvány útján kezdeményezett igénylés esetén 10 munkanap elteltével: 

 a kérelmező nem kap értesítést az ISIN azonosítóról, úgy az isin@keler.hu-n, 

 a kérelmező nem kap az általa befizetett eljárási díjról kiállított előlegszámlát vagy 

végszámlát, úgy az uzletitamogatas@keler.hu-n érdeklődhet ennek okáról. 

Amennyiben az eISIN alkalmazáson keresztül indított igénylés esetén 1 munkanap elteltével: 

 a kérelmező a sikeres díjfizetést követően nem kap értesítést e-mail címére ISIN azonosító 

generálásának megtörténtéről, vagy 

 az eISIN alkalmazás a fizetést követően nem jeleníti meg az ISIN azonosítót, 

úgy az isin@keler.hu-n, 

illetve 3 munkanap elteltével: 

 nem jelenik meg az eISIN alkalmazásban az eljárási díj kifizetéséről kiállított végszámla 

száma, 

vagy 10 munkanap elteltével: 

 a kérelmező nem kap az általa befizetett eljárási díjról kiállított végszámlát 

úgy az uzletitamogatas@keler.hu érdeklődhet ennek okáról. 

 

Az ISIN azonosító kiadásának díját a KELER mindenkor hatályos Díjszabályzata tartalmazza. 

A nyomtatvány útján igényelt ISIN azonosító esetén: 

 az előre befizetett eljárási díjról előlegszámla kerülhet kiállításra a fent leírtak szerint, 

 a végszámla az ISIN azonosító visszaigazolásával együtt kerül megküldésre a kérelmező által 

megadott postázási vagy e-mail címre. 

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik külön a számla adataira vonatkozóan, mind az előleg-, 

mind a végszámlát a KELER automatikusan a kibocsátó adataira állítja ki. 

Az eISIN alkalmazáson keresztül igényelt ISIN azonosító esetén a számla az alkalmazás felületén 

megadható adatokkal kerül kiállításra és az alkalmazás felületén meghatározott postázási vagy e-

mail címre kerül elküldésre. 
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A központi értékpapír-nyilvántartás a belföldön kibocsátott értékpapírok adatait visszakereshető 

módon tartalmazó nyilvántartás. 

A központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja 

 a belföldön nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok adatait, 

 azon zártkörűen kibocsátott értékpapírok adatait, amelyek vonatkozásában a kibocsátóval az 

adatszolgáltatásra vonatkozó szerződést kötött, 

 a Tpt. hatálya alá tartozó, a KELER számára bejelentett letiltott és semmissé nyilvánított 

értékpapírok listáját. 

A KELER a honlapján közzétett ISIN azonosítók listájában a dematerializált értékpapírok 

vonatkozásában feltünteti a következő adatokat: 

 a dematerializált értékpapírnak a KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott típusát, 

 dematerializált részvény esetében a részvénysorozat átruházásának esetleges korlátozását, 

 arra való utalást, hogy az értékpapír előállítása megtörtént-e, 

 dematerializált értékpapírként előállított értékpapírok esetén a sorozat FISN (Financial 

Instrument Short Name) azonosítóját, 

 az értékpapír-sorozat CFI (Classification of Financial Instruments) kódját. 

A kibocsátó a változástól számított 5 napon belül köteles bejelenteni az értékpapír-sorozat, illetve a 

kibocsátó adataiban történt változásokat a KELER, mint központi értéktár számára. 

Mivel a nyilvántartott adatok a kibocsátói bejelentések alapján kerülnek rögzítésre, így a KELER 

nem felel azért, ha a nyilvántartott adatok már nem hatályosak. 

A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási 

tevékenység végzésére köteles és jogosult. 

Minden piaci szereplő számára különösen fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok 

folyamatos karbantartása, különös tekintettel a kibocsátó névváltozására, címének megváltozására, 

az értékpapírok kibocsátott névértékének változására, az értékpapír-sorozatok átalakulására, illetve 

megszűnésére. 

 

Ha az ISIN azonosító igénylése során megadott adatok körében olyan változás következik be, amely 

nem eredményezi új ISIN azonosító kiadását (pl. kibocsátott mennyiség változása, kibocsátó 

adatainak változása, forgalomba hozatal módjának változása, stb.), akkor a bejelentés az alábbi 

módokon történhet: 

 nyomdai úton előállított, valamint dematerializált úton még nem keletkeztetett értékpapírok 

esetén a „Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz” elnevezésű (1. számú) 

formanyomtatványon, 

http://www.keler.hu/keler/keler.listhead.news.page?nodeid=1220


 

 

 nyomdai úton kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén kiegészítő adatlap 

(9. számú), 

 dematerializált úton keletkeztetett értékpapírok esetén a központi értékpapír-

nyilvántartásban történő adatátvezetés kizárólag a dematerializációs folyamat 

lebonyolításával egyidejűleg, automatikusan kerül átvezetésre. 

A kérelmező a kérelmét kitöltve, eredetiben aláírva, majd szkennelve .pdf fájlként juttathatja el a 

KELER részére az iktato@keler.hu e-mail címre. 

A „Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz” elnevezésű (1. számú) 

formanyomtatványt kitöltve, eredetiben aláírva, majd szkennelve pdf fájlként juttathatja el a 

KELER részére az iktato@keler.hu e-mail címre. A KELER az adatok átvezetését: 

 papír alapon beérkezett nyomtatvány esetén az eredeti nyomtatványon postán elküldve, 

 elektronikus úton beérkezett nyomtatvány esetén a feladó e-mail címére küldött e-mailben 

mellékelve a feladó által beküldött formanyomtatványon, 

igazolja vissza a bejelentőnek. 

 

A KELER a központi értékpapír-nyilvántartásból ISIN azonosítót nem töröl, csak az ISIN azonosító 

státuszát állítja töröltre, azaz a központi értékpapír-nyilvántartásában továbbra is szerepelteti azt, 

így biztosítva a nyilvántartás teljességét. 

Az ISIN azonosító megszüntetése a következők szerint történhet: 

 Kibocsátói utasítás alapján: 

- Nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat valamint dematerializált módon nem 

keletkeztetett értékpapír-sorozat esetén a „Változás bejelentő központi értékpapír 

nyilvántartáshoz” elnevezésű (1. számú) formanyomtatvány alapján állítja a KELER 

töröltre az értékpapír sorozat ISIN azonosítóját. A megszüntetés tényéről a kibocsátót a 

KELER közvetlenül az adatlapon értesíti, valamint a KELER honlapján 

(https://www.keler.hu/isin/ is közzéteszi. 

- Központi értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapírok számlákról való 

törlésével egyidejűleg történik a lejárattal rendelkező és lejárattal nem rendelkező 

értékpapír-sorozat ISIN azonosítójának inaktívra állítása. Az ISIN azonosító 

megszűnéséről a kibocsátót a KELER nem értesíti, csupán az értékpapírszámlákról való 

törlést igazolja vissza. 

 A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) bejelentése alapján: 

- A KELER inaktívra állítja az értékpapír ISIN azonosítóját, ha a Felügyelet az adott 

értékpapírra vonatkozóan megszüntető határozatot hozott, illetve akkor, ha a 

Felügyelet az értékpapír kibocsátásához nem adja meg a szükséges felügyeleti 

engedélyt. A Felügyelet minden esetben tájékoztatja a KELER-t arról, ha egy kibocsátás 

engedélyezését elutasítja. A KELER az ISIN azonosító megszűnésről - a Felügyeleti 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/ISIN%20nyomtatványok/2017_11_23_9.%20Kiegészítő%20adatok%20hitelviszonyt%20megtestesítő%20értékpapír%20esetén.pdf
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határozat másolatának megküldésével - 3 munkanapon belül tájékoztatja a kibocsátót. 

Ezen ISIN azonosítók sem kerülnek ismét kiadásra. 

 A KELER saját hatáskörében: 

- Lejárattal rendelkező dematerializált úton nem keletkeztetett értékpapírok lejárati 

dátumát követően a KELER kibocsátói értesítés hiányában is automatikusan törli a 

sorozat ISIN azonosítóját. 

- Lejárattal nem rendelkező dematerializált úton nem keletkeztetett, vagy 

dematerializált értékpapírként előállított, valamint olyan nyomdai úton előállított 

értékpapír-sorozat esetén, amelyet nem helyeztek a központi értéktárban letétbe, 

amennyiben a KELER tudomására jut, hogy az adott értékpapír kibocsátóját a 

cégbíróság jogutód bejegyzése nélkül jogerősen törölte a cégnyilvántartásból. 

- Lejárattal nem rendelkező, nyomdai úton előállított és a KELER letétkezelésében lévő 

értékpapír sorozat kibocsátóját a cégbíróság jogutód bejegyzése nélkül jogerősen 

törölte a cégnyilvántartásból, a letétkezelt értékpapír megsemmisítését követően. 

 

A KELER nyilvántartást vezet a kiadott ISIN azonosítókról. A nyilvántartás bárki számára 

hozzáférhető a KELER honlapján (https://www.keler.hu/isin/), mely állományt a KELER napi 

rendszerességgel frissíti. 

A KELER a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek alapján az általa kiadott ISIN azonosítókról 

rendszeresen adatot szolgáltat a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Értékpapírkód-kiadó 

Ügynökségek Nemzetközi Szervezete (ANNA - Association of National Numbering Agencies) felé. 

 

KELER Központi Ügyfélszolgálata: 

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., V.em. 

Tel: +36 1 483 6100 

Fax: +36 1 342 3539 

KELER levelezési címe: 1426 Budapest, Pf. 57. 

KELER honlapja: www.keler.hu 

Elektronikus dokumentumot fogadó cím: iktato@keler.hu 
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