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Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton szeretnénk bővebb tájékoztatást adni a CSDR1-ról, vagyis a központi értéktárak működését szabályozó 

európai uniós rendeletről és annak hatásairól. Az információt kérdések-válaszok formájában készítettük el. 

Mi az a CSDR? 

A 2008-as válságot követően az európai szabályozó szervek arra törekedtek, hogy a tőkepiac teljes 

értékláncát lefedjék európai szintű szabályokkal. Ez a lefedettség a 2014. szeptember 17-től hatályos CSDR 

révén válik teljessé. 

 

 

 

A CSDR előírásainak meg kell felelnie az EU 28 tagállamában található 30 értéktárnak, valamint 2 további 

értéktárnak az Európai Gazdasági Térségen belül.  

A CSDR (vagy hosszabb nevén: CSD Regulation) fő célja az elszámolások biztonságának növelése annak 

érdekében, hogy segítse egy egységesen szabályozott európai értékpapír piac létrejöttét és növelje a 

központi értéktárak biztonságát. A rendelet részletekbe menően meghatározza, hogy egy központi értéktár 

mi alapján kap engedélyt, milyen szabályok szerint működik, valamint − gondolva a banki engedéllyel 

rendelkező értéktárakra − külön szabályokat fogalmaz meg ezen tevékenységükre nézve is. 

A szabályokat a rendelet szövegében, vagy a részletszabályokat tartalmazó technikai sztenderdekben 

(Regulatory Technical Standard – RTS, vagy Implementing Technical Standards - ITS) fektetik le, ezek egy 

része még végső jóváhagyásra vár. 

                                                        

1 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 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, 

valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról 

MiFID kereskedési helyek szabályozása 

EMIR klíringházak és központi garantőrők 
(CCP) szabályozása 

CSDR központi értéktárak szabályozása 

CPSS-
IOSCO 

kockázatkezelés szabályozása 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0909


 

 
 

 

A CSDR-nak történő megfelelés minden EU értéktár számára kötelező. A KELER-nek a határidők betartása 

érdekében 2017 nyarán kell az MNB-nek engedélykérelmet benyújtania. 

Hogyan fog a KELER megfelelni a CSDR előírásainak? 

Mivel a KELER a magyar jogszabályok alapján szakosított hitelintézeti engedéllyel is rendelkezik, központi 

értéktárként és hitelintézetként is CSDR szerinti engedélyt kell szereznie. Az engedélyezési folyamat 

határidői még nem véglegesek, az RTS/ITS-ek véglegesítéséhez kötöttek. A jelenleg elérhető információk 

alapján a KELER esetében az engedélyezési menetrend a következő lesz: 

 

A CSDR megfelelés érdekében a KELER projektet indított, amelynek keretein belül a KELER az MNB-vel 

együttműködve elemezte a CSDR hatásait. Az engedélykérelmek beadásának előkészítése folyamatban van, 

rendszeres MNB konzultációk mellett. 

Melyek a CSDR kulcsintézkedései? 

 EU-szintű értéktári engedélyek 

 T+2 teljesítési ciklus általános bevezetése szabályozott piaci ügyletekre (a KELER Csoport 2015. óta 

megfelel az előírásnak) 

 kötelező dematerializáció vagy immobilizáció (minden transzferálható értékpapírt értékpapírszámlán 

kell majd nyilvántartani 2023-tól) 

 az értéktárak számára harmonizált engedélyezési és működési szabályok 

 a teljesítés tervezett napja = Intended Settlement Date (ISD) bevezetése, amihez a nemteljesítés 

mérhető 

 kötelező kényszerbeszerzés, késedelmes teljesítés büntetése 

 tőkekövetelmények egységesítése, emelése 

 központi értéktárak által nyújtott szolgáltatások nyújtására egységes szabályok, pl. szigorúbb 

tőkekövetelmények hitelintézeti szolgáltatások nyújtása esetén 

 egységes prudenciális szabályok az értékárak fizetőképességének biztosítása érdekében 

 CPSS-IOSCO kockázatkezelési irányelvek kötelezővé tétele a szabályozásban 

 értéktárakra vonatkozó helyreállítási és tőkehelyzet/likviditás rendezési tervek kötelezővé tétele 

 Felhasználói Bizottságok kötelező létrehozása – piaci reprezentáció  

Engedélykérelmek 
beadásának kezdete: 

2017. februártól 

Engedélykérelem 
beadási határidő: 
2017. augusztus 

MNB jóváhagyás ESMA 
és EBA bevonásával 

Engedély 
megszerzése: 

2018. elején 



 

 
 

 

A kötelező kényszerbeszerzést, késedelmes teljesítés büntetését szabályozó RTS várhatóan januárban vagy 

februárban nyeri el végleges formáját. Ezekről a rendeletekről bővebb információval is szolgálunk majd a 

megjelenést követően. 

Az eddig lefolytatott egyeztetések alapján a KELER továbbra is nyújthat hitelintézeti szolgáltatásokat az 

engedély megszerzését követően. 

Hogyan működik a Felhasználói Bizottság? 

A KELER a CSDR előírásainak való megfelelés érdekében létrehozta a Felhasználói Bizottságot, amely a KELER 

ügyfélkörét reprezentáló, konzultációs fórumként szolgáló szervezet. A Felhasználói Bizottság alakuló ülését 

2016. december 13-án tartotta. 

A Felhasználói Bizottság (Bizottság) alapításának célja nemcsak a CSDR előírásainak való megfelelés, hanem 

egy, a KELER mellett működő független, véleményező testület létrehozása, amely elsődleges konzultációs 

fórumként szolgálhat mind a piaci szereplők, mind pedig a KELER számára. 

A KELER a Bizottság megalakítására a vele kapcsolatban lévő iparági szövetségeket (Befektetési Alapkezelők 

és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, Befektetési Szolgáltatók Szövetsége, Magyar Bankszövetség), a 

Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói Bizottságát, a Befektető-védelmi Alapot, az energiapiaci ügyfelek 

képviselőjeként a MAVIR-t, valamint a KELER KSZF-et kérte fel. A felkért szervezetek egy-egy tagot 

delegálnak a Bizottságba. 

Mennyire vannak összhangban a CSDR előírásai a T2S harmonizációs törekvéseivel? 

A CSDR összhangban áll a T2S céljaival, a jövőben kiegészítik majd egymást. A T2S egy egységes európai 

teljesítési platformként segíti az európai értékpapír teljesítési rendszerek harmonizációját, míg a CSDR a 

központi értéktárak szabályozása által közelíti az egyes országok gyakorlatát. 

 

Amennyiben további kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljanak bizalommal 

kollégánkhoz az alábbi elérhetőségeken: 

Szentpéteri Gábor 

ügyfélkapcsolati főmunkatárs 
Tel.: +36 1 483 6275 

E-mail: szentpeteri.gabor@keler.hu 

Budapest, 2016. december 14. 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 

mailto:szentpeteri.gabor@keler.hu

