
 

 

 

 

  



 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A jelen tájékoztatóban foglaljuk össze a CSDR, a központi értéktárak működését szabályozó európai uniós 

rendelettel kapcsolatos tudnivalókat. A tájékoztató tartalmazza a szeptember közepén publikált 

tájékoztatást a CSDR intézkedéseinek ügyfeleinkre gyakorolt hatásáról, de fontos többletinformációval 

szolgál a KELER ügyfeleit közvetlenül nem érintő, ám a KELER működését befolyásoló hatásokról. 

A CSDR előírásai szerint a KELER-nek mind központi értéktári, mind banki jellegű kiegészítő szolgáltatásaira 

vonatkozóan újra kell engedélyeztetnie tevékenységét. 

A KELER fontos mérföldkövet ért el a CSDR megfelelés tekintetében: 2017. szeptember 29-én az illetékes 

felügyelet, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felé benyújtotta az újraengedélyezés iránti kérelmet. 

Az MNB-nek a CSDR 6 hónapos elbírálási határidőt szab meg, amely az engedélykérelem formai ellenőrzését 

követően kezdődik el, vagyis a KELER előreláthatólag 2018 tavaszán kapja meg az új engedélyt. Az MNB, 

mint illetékes hatóság elvárása az volt a KELER-rel szemben, hogy amennyire csak tud, feleljen meg az 

engedélykérelem beadásának pillanatában a CSDR előírásainak, ugyanakkor a KELER egyes szabályozó iratai, 

így az Általános Üzletszabályzat és a Díjszabályzat CSDR-nak megfelelő rendelkezéseit tartalmazó változatai 

csak az engedélyezéssel lépnek életbe. Ennek megfelelően a tájékoztatóban leírt hatások túlnyomó többsége 

– amennyiben változást jelentenek a jelenlegi gyakorlathoz képest –az engedély megszerzésének 

időpontjától lesznek hatályosak. Azon rendelkezések esetében, amelyeknél ennél is későbbi bevezetést tesz 

szükségessé a szabályozás, feltüntetjük az adott határidőt is. 

A CSDR egyes rendelkezései hatással lesznek a KELER Zrt. ügyfeleire, vagy a KELER ügyfelei számára is 

előírnak kötelezettségeket. Ezért javasoljuk ügyfeleink számára a CSDR-ral kapcsolatos hírek követését, 

ugyanis a KELER folyamatosan tájékoztatást fog nyújtani az ügyfeleket vagy a KELER működését érintő 

változásokról. 

Ügyfeleink számára a CSDR-ral kapcsolatos fejlemények nyomon követését megkönnyítendő egy dedikált 

menüpontot hoztunk létre a KELER honlapján, ahol az összes publikált tájékoztatást összegyűjtjük. Az oldal 

a következő linken érhető el: keler.hu/Stratégia/CSDR. 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0909
https://www.keler.hu/Stratégia/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 óta hatályos CSDR (vagy hosszabb 

nevén: CSD Regulation) 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 fő célja a kiegyenlítések 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 és milyen tevékenységekre 

vonatkozóan kap engedélyt, milyen szabályok szerint működik, valamint külön szabályokat fogalmaz meg az 

illetékes hatóságok számára is. 

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

(szabályozás-technikai - Regulatory Technical Standard – RTS, vagy végrehajtás-technikai - Implementing 

Technical Standards - ITS) fektették le. A technikai sztenderdek túlnyomó többsége már megjelent, ezek az 

alábbi útvonalakon érhetők el: 

Regulation (EU) 2017/389 on the parameters for the calculation of cash penalties for settlement fails 

and the operations of CSDs in host Member States 

Regulation (EU) 2017/390 on regulatory technical standards (RTS) on prudential requirements 

Regulation (EU) 2017/391 on regulatory technical standards (RTS) on internalised settlements 

Regulation (EU) 2017/392 on regulatory technical standards (RTS) on CSD authorisation Regulation 

(EU) 2017/393 on implementing technical standards (ITS) on internalised settlements 

Regulation (EU) 2017/394 on implementing technical standards (ITS) on CSD authorisation 

Az utolsó, de az értékpapír piaci szereplők számára talán a legfontosabb technikai sztenderd, az ún. 

Settlement Discipline (a Kiegyenlítési fegyelemről szóló RTS) végleges szövege még nem jelent meg. Ezzel 

kapcsolatban bővebb információt a III. fejezet 1. pontjában nyújtunk.  

MiFID kereskedési helyek szabályozása 

EMIR klíringházak és központi garantőrők 
(CCP) szabályozása 

CSDR központi értéktárak szabályozása 

CPMI-
IOSCO 

kockázatkezelés szabályozása - 
ajánlások révén 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0389
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0389
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R0390
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R0391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R0393
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R0393
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0394


 

 

 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkező befektetési 
vállalkozások 

 

A CSDR-nak történő megfelelés az EU minden értéktára számára kötelező, egységes határidővel, 2017. 

szeptember végéig kellett benyújtani az újraengedélyezési kérelmeket. A KELER 2017. szeptember 29-én 

teljesítette ezt a kötelezettséget, azaz megkezdődött a KELER újraengedélyezési eljárása, amely 

előreláthatólag 2018 tavaszán zárul le. 

A megfelelés kapcsán az engedély hatályba lépését követően a következő határidők érdemelnek kiemelt 

figyelmet: 

 az új engedély kézhez vételével egy időben lép életbe a CSDR előírásainak megfelelő Általános 

Üzletszabályzat és Díjszabályzat (részletesen ld. a KELER honlapján: 

keler.hu/Dokumentumtár/Szabályzatok), 

 a belső körös kiegyenlítésre vonatkozó előírások alkalmazására 2019. március 10-től kerül sor 

(részletesen ld. III. fejezet 4. pontja), 

 a Settlement Discipline (Kiegyenlítési fegyelem) RTS előírásainak alkalmazására legkorábban 2019 

Q4-től lehet számítani jelenlegi ismereteink szerint (részletesen ld. III. fejezet 1. pontja), 

 a kötelező dematerializáció és immobilizáció bevezetésére 2023. január 1-től és 2025. január 1-től 

kerül sor (részletesen ld. III. fejezet 8. pontja). 

 

 

A kiegyenlítési fegyelem − ismertebb nemzetközi nevén a Settlement 

Discipline − a CSDR kulcsfontosságú intézkedései közé tartozik, amely elő-

reláthatólag 2019 Q4-ben lesz alkalmazandó. A Settlement Discipline 

alapján kötelező lesz majd pénzbüntetések kiszabása az ügyletek meghiú-

sulása esetén és kényszerbeszerzési eljárások bevezetése annak érdeké-

ben, hogy ösztönözzék az értékpapír számlatulajdonosokat ügyleteik ter-

vezett időpontig történő teljesítésére. 

A CSDR 6. cikke szerint a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkező befektetési vállalkozásoknak is 

intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy korlátozzák a kiegyenlítések meghiúsulásának számát.1 

Ennek keretében olyan mechanizmusokat kell bevezetniük a befektetési vállalkozás és egyes ügyfelei közötti 

kapcsolatot illetően, amelyek biztosítják az ügyletek legkésőbb a kiegyenlítés tervezett időpontjában 

történő teljesülését (pl. az ügyletet alkotó értékpapírok allokációjának gyors közlése, az allokáció 

visszaigazolása, valamint a feltételek elfogadásának, illetve elutasításának gyors visszaigazolása jóval a 

                                                 

1 CSDR 6. cikk (2) bekezdés 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Szabályzatok/


 

 

 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkező befektetési 
vállalkozások 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkezők 

kiegyenlítés tervezett időpontja előtt). Az előbbiek szerint a befektetési vállalkozásoknak saját ügyfelei 

tekintetében is intézkedéseket kell bevezetniük. 

A részletszabályokat tartalmazó technikai sztenderdek végleges változata még nem jelent meg, a publikáció 

a KELER jelenlegi ismeretei szerint 2017 őszén várható. A részletszabályok, és a CSDR főszövege vonatkozó 

rendelkezéseinek alkalmazására a megjelenéstől számított 2 év múlva kerül sor. A végleges sztenderdek 

megjelenését követően a KELER egy munkacsoport felállítását tervezi, amelyen keresztül tájékoztatást ad a 

piaci szereplőknek a rendelkezések hatásairól, illetve konzultál a piaci szereplőkkel a rendelkezések 

alkalmazásakor felmerülő kérdésekről. A munkacsoportba a Felhasználói Bizottság tagjait, az Államadósság 

Kezelő Központ és a Budapesti Értéktőzsde Elszámolási Bizottságait, valamint legnagyobb forgalmú ügyfelei 

képviselőit hívja meg a KELER. A konzultáció eredményeiről valamennyi Ügyfél számára tájékoztató készül. 

 

A CSDR előírja a központi értéktárak számára a számla szegregáció lehetővé 

tételét a következő szinteken: értékpapírszámla tulajdonosához („résztvevői 

saját számla”), egyetlen ügyfélhez („egyéni ügyfél-elkülönítés”) vagy több 

ügyfélhez („gyűjtőszámlás elkülönítés”) tartozó számla. A KELER jelenleg is 

kínálja a szegregáció lehetőségét ezeken a szinteken, az előírás nem jelent 

változást a jelenlegi helyzethez képest. 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 336. § (3) bekezdésével is összhangban a KELER CSDR enge-

délyének megszerzése időpontjától a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkezőknek is „legalább a gyűjtő-

számlás elkülönítés és az egyéni ügyfél-elkülönítés közötti választás lehetőségét fel kell ajánlania az ügyfelei 

számára, és tájékoztatnia kell az ügyfeleket az egyes lehetőségekhez kapcsolódó költségekről és 

kockázatokról”2. 

 

A rekonsziliáció, azaz a napvégi központi értéktári állomány összehasonlí-

tása az értéktári számlatulajdonosok saját nyilvántartásával jelenleg is a 

piaci gyakorlat részét képezi. A KELER által elektronikus úton (KID-en vagy 

SWIFT-en keresztül), vagy elektronikus hozzáféréssel nem rendelkező ügy-

felei számára papíralapon biztosított számlakivonatok lehetőséget terem-

tenek a rekonsziliáció elvégzésére. A KELER-nél értékpapírszámlával ren-

delkezők számára a CSDR előírja, hogy legalább naponta hasonlítsák össze saját nyilvántartásukat a KELER 

által napi szinten biztosított információkkal.3 

A fentiek értelmében ügyfeleinknek a KELER által biztosított következő adatokra kell kiemelt figyelmet 

fordítaniuk az összehasonlítás során: 

 az értékpapírszámla összesített egyenlege az adott kereskedési nap kezdetén; 

                                                 

2 CSDR 38. cikk (5) bekezdés 
3 CSDR 37. cikk 



 

 

 

Érintett ügyfélcsoportok 

• Kiegyenlítési internalizálók: 
bármely intézmény, amely 
ügyfelek nevében vagy saját 
számlára értékpapírtranszfer 
megbízásokat hajt végre oly 
módon, hogy azt nem 
központi értáktáron (pl. a 
KELER-en) keresztül végzi  

 az értékpapírszámlát érintő egyedi értékpapír-átruházások az adott kereskedési napon; 

 az értékpapírszámla összesített egyenlege az adott kereskedési nap végén. 

A rekonsziliációval kapcsolatos részletes szabályokat az engedélyezési, felügyeleti és működési 

követelményekről szóló szabályozástechnikai standard IX. fejezete (59-65.cikkek) tartalmazza. 

Bár a KELER a továbbiakban sem számít eltérés gyanúját felvető esemény felmerülésére, a KELER a 

rekonsziliációból eredő esetleges összes meg nem felelést és ellentmondást elemzi, és törekszik azoknak 

még a felmerülés napján történő megoldására. Ha a rekonsziliáció alapján indokolatlan értékpapír-

keletkeztetésre vagy törlésre lehet következtetni, és a KELER a következő teljesítési nap végéig nem oldja 

meg a problémát, akkor az indokolatlan értékpapír-keletkeztetés vagy -törlés orvoslásáig a KELER 

felfüggeszti az adott értékpapír-sorozat kiegyenlítését és kezdeményezi felfüggesztését az érintett 

kereskedési helyszínnél. Erről haladéktalanul értesíti ügyfeleit és az érintett hatóságokat. Az esetleges 

eltérés korrekcióját követően az értékpapír-sorozat felfüggesztése megszüntetésre kerül, így biztosítva 

annak folyamatos forgalmazását. 

 

A CSDR előírja az úgynevezett kiegyenlítési internalizálók (Settlement 

Internalisers) számára, hogy illetékes felügyeletük részére jelentést 

készítsenek a központi értéktárakon kívül kiegyenlített valamennyi ügyletük 

összesített volumenéről és értékéről. Az első ilyen jelentést a 2019. március 

10. utáni első negyedév végétől számított 10 munkanapon belül kell 

benyújtani (a KELER számítása szerint első alkalommal 2019. április 12-ig).4 

A jelentések tartalmát a vonatkozó technikai sztenderdek szabályozzák. 

A KELER az előírásoknak megfelelően fogja megadni a szükséges adatokat az 

illetékes hatóság számára. 

Az ügyletek kapcsán szolgáltatandó adatok tekintetében részletes információért javasoljuk a CSDR releváns 

technikai sztenderdjeinek tanulmányozását: 

 A Bizottság (EU) 2017/391 rendelete az internalizált kiegyenlítésekről szóló szabályozástechnikai 

standardokról 

 A Bizottság (EU) 2017/393 rendelete az internalizált kiegyenlítésről szóló végrehajtás-technikai 

standardokról 

 

A jogi személyek egyedi azonosítását szolgáló 20 karakter hosszú LEI kód az 

EMIR (’European Market Infrastructure Regulation’) jogszabály által, a tőke- 

és energiapiaci szereplők számára előírt jelentési kötelezettség miatt vált 

széles körben ismertté. Felhasználási köre az elmúlt évek során 

                                                 

4 A Bizottság (EU) 2017/393 rendelete (2016. november 11.) az internalizált kiegyenlítésről szóló végrehajtás-technikai 
standardokról 1. cikk (1) bekezdés 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkezők 

•Értékpapír kibocsátók 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R0391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017R0391
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0393&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0393&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0393&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0393&from=EN


 

 

 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
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Érintett ügyfélcsoportok 

•KELER-nél pénzszámlát vezető 
ügyfelek 

folyamatosan bővült, illetve a 2018-tól hatályba lépő MiFID II. adatjelentések kötelező elemeként is tovább 

növekszik majd. 

A központi értéktárak számára kötelező5 az értékpapírszámlával rendelkező, illetve kibocsátó ügyfeleik LEI 

kódjait összegyűjteni és nyilvántartani. Az előírás annak érdekében született, hogy a központi értéktárak 

egységes formanyomtatványok, táblák és eljárások használatával teljesíthessék adatszolgáltatási 

kötelezettségüket a hazai és az európai felügyeleti szervek felé. A fentieknek megfelelően valamennyi KELER 

értékpapírszámla tulajdonos és kibocsátó ügyfelének rendelkeznie kell LEI kóddal. 

Az ESMA, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság elvárásai alapján a KELER-nek is ellenőriznie kell az engedély 

megszerzését követően, hogy a kibocsátó ügyfelei által megadott LEI kódok a megfelelő jogi személyhez 

tartoznak, illetve a kód hatályosságát is. 

 

A KELER a CSDR engedély megszerzését követően is szakosított 

hitelintézetként folytatja a banki szolgáltatások nyújtását ügyfeleinek. A 

KELER a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

engedélykérelmet a CSDR engedélykérelmek részeként nyújtja be az MNB 

felé. 

A CSDR rendelkezéseivel összhangban a KELER a jövőben kizárólag az értékpapír kiegyenlítési rendszer 

résztvevői számára nyújthat banki szolgáltatást, vagyis azon ügyfelek számára, akik értékpapírszámlával is 

rendelkeznek. 

 

A KELER jelenleg is átlátható, az Általános Üzletszabályzatban nyilvánosan 

hozzáférhető feltételeket támaszt az értékpapírszámlát nyitni szándékozó 

ügyfeleivel szemben a CSDR előírásaival összhangban. Az ügyfél azonosítási 

eljárások szintén a CSDR és a hatályos pénzmosás megelőzési és egyéb jog-

szabályi előírásoknak megfelelőek, ezeket a KELER folyamatosan felülvizs-

gálja. A CSDR rendelkezéseinek való megfelelés keretében egyetlen új 

elemként az értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevőinek tevékenységének és esetleges kockázatainak 

hatékonyabb felmérése céljából a KELER Know-Your-Customer (KYC) kérdőív bevezetését tervezi 

értékpapírszámla tulajdonosok számára a számlanyitás és a számlavezetés feltételeként. A kérdőívvel 

kapcsolatban bővebb tájékoztatást nyújt a KELER a kérdőív bevezetését megelőzően. 

A KELER köteles meghatározni, nyomon követni és kezelni azokat a kockázatokat, amelyeket a fő 

értékpapírszámla tulajdonosok tevékenysége jelenthet a működésére.6 A fő értékpapírszámla tulajdonosok 

meghatározása a következő adatok alapján fog történni: ügyletek volumene és értéke, a számlatulajdonosok 

és ügyfeleik közötti lényeges függőségek, az egyes számlatulajdonosok hatása más számlatulajdonosokra a 

                                                 

5 A CSDR 29. cikke és a központi értéktárak engedélyezésére vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 11. cikkének 
(5) bekezdése alapján 
6 CSDR 45. cikk (6) bekezdés 



 

 

 

KELER esetleges működési problémái esetén.7 A számlatulajdonosok ügyfeleit abban az esetben szükséges a 

KELER-nek azonosítania, ha ismertek a KELER számára (pl. tranzakciónak teljesítése nevesített számlán 

történik) és a KELER vagy az adott számlatulajdonos ügyleteinek jelentős arányát képviselik. A 

számlatulajdonosok ügyfeleinek azonosítását a KELER a bevezetendő KYC kérdőíven keresztül végzi el, ezt az 

azonosítást azonban a fentiekkel összhangban kizárólag a legnagyobb forgalmú ügyfelei esetében hajtja 

végre. 

A KELER-nek kötelező lesz az IT-rendszereinek tesztelése során a tesztelésbe ügyfeleit is bevonni. A 

tesztelésre vonatkozó követelmény a jelenlegi elképzelések szerint nem jelent majd jelentősebb változást a 

KELER most alkalmazott gyakorlatához képest. 

 

A CSDR 3. cikk (1) bekezdése előírja az EU-ban bármilyen átruházható értékpapír kibocsátója számára, 

amelyet kereskedési helyszínre (tőzsdére, MTF-re, OTF-re) bevezettek, hogy az átruházható értékpapírok 

könyvelési tételként való nyilvántartásáról immobilizáció vagy dematerializáció révén gondoskodjon. Az 

előírás 2023. január 1-től az összes, ezen dátumot követően kibocsátott átruházható értékpapírra 

vonatkozik, míg 2025. január 1-től az összes átruházható értékpapírra vonatkozik. 

Jelenleg a KELER és a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (KELER KSZF) szolgáltatásaiban érintett 

kereskedési helyszíneken (BÉT, BÉTa Piac, MTS Hungary) kizárólag dematerializált értékpapírokkal 

kereskednek, ezért ez az előírás nem jelent változást a magyar piac számára. 

 

A CSDR 5. cikkének előírása szerint az értékpapírokkal kereskedési helyszíneken, azaz Magyarország 

vonatkozásában 

• a BÉT-en 

• a BÉTa Piac-on 

• és a MTS Hungary-n 

végrehajtott ügyletek esetében a kiegyenlítés tervezett napja legkésőbb a kereskedés napját követő második 

üzleti nap (SD=T+2). 

A KELER KSZF a jelentősebb európai értékpapír-piacokkal egy időben, már 2014. október 6-tól bevezette a 

T+2 teljesítésű elszámolási ciklust a BÉT részvény és befektetési jegyeinek elszámolásában, míg a kötvények 

teljesítése már korábban is T+2 teljesítésű elszámolási ciklus szerint működött. Így ezzel a CSDR ezen 

rendelkezésének a magyar piac már teljes egészében megfelel, változást nem jelent a jelenlegi gyakorlathoz 

képest. 

A BÉT-en kötött fix áras és aukciós ügyleteket a CSDR kivételként kezeli, így nem szabályozza kiegyenlítés 

tervezett időpontját. 

                                                 

7 A Bizottság (EU) 2017/392 az engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai 
standardokról szóló rendeletének (2016. november 11.) 67. cikk (1) bekezdése 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0392
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32017R0392


 

 

 

 

 

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

központi értéktári, hanem a banki jellegű kiegészítő tevékenységek végzésére jogosító CSDR szerinti 

engedélyt kell szereznie. Ezek mellett az engedélyeztetési folyamatban az MNB a KELER Zrt. KELER KSZF-ben 

lévő részesedését is jóváhagyja. 

 

A KELER az eddigieknek megfelelően a jövőben is nyújt különböző kibocsátói szolgáltatásokat, úgy mint az 

értékpapírok keletkeztetése és törlése, illetve központi nyilvántartása, vagy a részvénykönyvvezetés, 

értékpapír számlavezetési, valamint letétkezelői szolgáltatásokat, úgy mint a számlavezetés és a letéti 

őrzés, továbbá többek között az eddigiekhez hasonlóan végez a későbbiekben is kollaterálkezelést, 

kódkiadást (ISIN, LEI), valamint trade reportingot (a felsorolás nem teljes körű). 

A KELER a CSDR engedélykérelem megszerzésétől nem végez értékpapír kölcsönzést, illetve nem nyújtja 

tovább a Deutsche Börse XETRA rendszerében kötött ügyletekre vonatkozó elszámoláshoz kapcsolódó 

szolgáltatásokat. 

Ugyanakkor a KELER benyújtotta az engedélykérelmét annak érdekében, hogy LEI kód kiadóvá váljon 

(jelenleg is igényelhető LEI kód a KELER-en keresztül), továbbá a MiFID II szerinti APA/ARM tevékenység 

végzése érdekében, az engedélyezési eljárások ezen kérelmek esetében jelenleg folyamatban vannak. 

 

A KELER jelenleg a Tpt. előírásai alapján, mint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. 

évi CCXXXVII. törvény alapján engedélyezett szakosított hitelintézet nyújthatja a hitelintézeti szolgáltatások 

egy korlátozott körét. 

A KELER a jövőben a CSDR banki jellegű kiegészítő szolgáltatásai közül az alábbiakban felsorolt 

szolgáltatásokat nyújtja: 

  pénzszámla vezetés és pénzforgalmi szolgáltatások, 

  pénzeszközhitel nyújtása kizárólag a KELER KSZF részére, 

  résztvevők hosszú pozícióinak kezelése. 

Az engedély természetesen később kiterjeszthető azon további szolgáltatásokra is, amely jelenleg nem 

szerepel a fentiek között: 

 pénzeszköz-hitel nyújtása bármely ügyfél számára, 

 társasági eseményekhez kapcsolódó előfinanszírozás nyújtása, 

 értékpapír-kölcsönzés az értékpapírszámlák tulajdonosai számára, 

 értékpapír-kölcsönzéssel összefüggő garanciák és kötelezettségvállalások. 



 

 

 

 

A CSDR szervezeti struktúrára vonatkozó előírásai közül a különböző bizottságok felállítására vonatkozó 

rendelkezéseket, valamint a KELER Igazgatóságában az alulreprezentált nem létszámnak emelésére 

vonatkozó kötelezettséget érdemes kiemelni. 

A KELER Felhasználói Bizottság létrehozása mellett döntött, hogy az értékpapír kiegyenlítési rendszerének 

résztvevői és a kibocsátók számára véleménynyilvánítási fórumként szolgáló szervezettel feleljen meg a 

CSDR előírásainak. A Felhasználói Bizottság alakuló ülését 2016. december 13-án tartotta. 

A Bizottság alapításának célja ugyanakkor nemcsak a CSDR előírásainak való megfelelés volt, 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 

képviselőjét és a KELER KSZF-et kérte fel. A felkért szervezetek egy-egy tagot delegálnak a Bizottságba. 

A Bizottság keretein belül, de kibővített létszámmal kerül majd sor a Settlement Discipline megjelenését 

követően az előírások közös feldolgozására, amelyről részletesen a III. fejezet 1. pontja ír. 

A CSDR előírásainak megfelelően kialakításra került a KELER Kockázatkezelési Bizottsága, amelynek feladata, 

hogy a KELER aktuális és jövőbeni átfogó kockázati toleranciájáról és stratégiájáról tájékoztassa a KELER 

Igazgatóságát, valamint az Auditbizottság, amelynek feladatait − az átfedésekre tekintettel − a KELER 

Felügyelő Bizottság a látja el. 

A KELER Igazgatóságának nem ügyvezető funkciót betöltő tagjai 2016. július 7-én elfogadták az 

alulreprezentált nem képviseletére vonatkozó célszámot és a célszám elérését biztosító 2016-2020 évekre 

vonatkozó stratégiát, amely elérhető a KELER honlapján. A stratégia alapján a KELER célja az, hogy az 

Igazgatóságban alulreprezentált női nem képviselete 2 fő legyen. 

 

A KELER-nek meg kell felelnie a CSDR prudenciális elvárásainak, és mint banki jellegű kiegészítő 

szolgáltatásokat is nyújtó központi értéktár meg kell felelnie a hitelintézetekre alkalmazandó bármely 

jelenleg vagy a jövőben hatályos jogszabálynak. 

A prudenciális követelmények egy része már megjelenik a jelenleg hatályos jogszabályokban is (például: 

működési-, üzleti kockázatok, befektetések korlátozása, tőkekövetelmények), másik része viszont új 

kockázatkezelési módszerek kidolgozását követelte meg a KELER-től (például a helyreállítási terv 

kiterjesztése és a kapcsolódó szerkezetátalakítási- és rendezett felszámolási tervek elkészítése, napközbeni 

partnerkockázatok kezelése, partnerminősítések kiterjesztése). 

A KELER helyreállítási tervének elkészítési folyamatába bevonásra kerültek a Felhasználói Bizottság tagjai is, 

akik a terv jóváhagyása előtt véleményezték az anyagot, így minden érintettnek lehetősége volt időben 

jelezni észrevételeit. 

A partnerek kockázatának teljes körű felmérése érdekében a CSD linkek és a teljesítésekben résztvevő 

intézmények részletes kérdőíves felmérése évente megvalósul majd. 



 

 

 

A korábbi évek nyereséges működésének köszönhetően a KELER tőkemegfelelése stabil, ami a CSDR-ban 

megjelenő új tőkekövetelmény típusok mellett sem változik, bár a tőkekihasználtság mértéke a korábbinál 

magasabb lesz. A KELER-nek a megfelelés biztosítása céljából nincs szüksége tőkeemelésre. 

 

A KELER szolgáltatásai összességében csak minimális mértékben változnak, az Ügyfelekre vonatkozóan − a 

Settlement Discipline − életbelépéséig a CSDR alapján nem hárul olyan új feladat, kötelezettség, amely 

érdemi változással (pl. fejlesztési igény, plusz feladatok) járna az eddigiekhez képest. 


