
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A CSDR, a központi értéktárak működését szabályozó európai uniós rendelet kapcsán ezúttal a CSDR 

rendelkezéseinek a KELER Ügyfeleire gyakorolt hatásait kívánjuk összefoglalni.  

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

szolgáltatásaira vonatkozóan újra kell engedélyeztetnie tevékenységét. Az engedélykérelmek 

benyújtási határideje Európa-szerte egységes, így a KELER számára is 2017. szeptember végéig van 

lehetőség az illetékes felügyelet, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felé benyújtani 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. 

márciusban kapja meg az új engedélyt. Az MNB, mint illetékes hatóság elvárása a KELER-rel 

szemben az, 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 majd életbe. Ennek megfelelően a későbbiekben részletezett, a KELER ügyfeleire vonatkozó 

szabályok – amennyiben változást jelentenek a jelenlegi gyakorlathoz képest – többnyire az 

engedély megszerzésének időpontjától lesznek hatályosak. Azon rendelkezések esetében, 

amelyeknél későbbi bevezetést tesz lehetővé a szabályozás, feltüntetjük az adott határidőt is. 

A KELER engedélykérelmének előkészítése folyamatban van, az engedélykérelem a szeptember végi 

határidőig benyújtásra kerül az MNB felé, a konkrét benyújtásról a KELER értesíteni fogja Ügyfeleit. 

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

is előírnak kötelezettségeket. A következő oldalakon hívjuk fel a figyelmet ezen változásokra, 

Ügyfeleink esetleges kötelezettségeire, illetve arra, hogy az adott rendelkezések mely 

ügyfélcsoportok számára relevánsak. 

Az Ügyfelekre gyakorolt hatásokon túlmenően a KELER hamarosan további tájékoztatást ad a CSDR 

kapcsán. 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 

 

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


 

 

 

 

 

A kiegyenlítési fegyelem – ismertebb nemzetközi nevén a 

Settlement Discipline – a CSDR kulcsfontosságú intézkedései közé 

tartozik, amely előreláthatólag 2019-ben lesz hatályos. A 

Settlement Discipline szabályok kötelezik majd a központi 

értéktárakat pénzbüntetések kiszabására az ügyletek 

meghiúsulása esetén és kötelező kényszerbeszerzési eljárások 

bevezetésére annak érdekében, hogy ösztönözzék az értékpapír számlatulajdonosokat ügyleteik 

tervezett 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 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.2  A KELER jelenleg is kínálja a 

szegregáció lehetőségét ezeken a szinteken, az előírás nem jelent 

                                                 

1 CSDR 6. cikk (2) bekezdés 
2 A központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló 
szabályozástechnikai standardok 55. cikk (3) bekezdése 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkező befektetési 
vállalkozások 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkező befektetési 
vállalkozások 

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


 

 

 

 

 

változást a jelenlegi helyzethez képest. 

A fentiekkel összhangban a KELER CSDR engedélyének megszerzése időpontjától a KELER-nél 

értékpapírszámlával rendelkezőknek is „legalább a gyűjtőszámlás 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”3. 

A rekonsziliáció, azaz a napvégi központi értéktári állomány 

összehasonlítása 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 ügyfelei számára 

papíralapon biztosított számlakivonatok lehetőséget teremtenek a 

rekonsziliáció elvégzésére. A KELER-nél értékpapírszámlával rendelkezők számára a CSDR előírja, 

hogy legalább naponta hasonlítsák össze saját nyilvántartásukat a KELER által napi szinten 

biztosított információkkal.4 

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; 

 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 

                                                 

3 CSDR 38. cikk (5) bekezdés 
4 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  

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkezők 

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


 

 

 

 

 

negyedév végétől számított 10 munkanapon belül kell benyújtani.5 A jelentések tartalmát a 

vonatkozó technikai sztenderdek szabályozzák. 

A KELER az előírásoknak megfelelően fogja megadni a szükséges adatokat az illetékes hatóság 

számára.  

Az ügyletek tekintetében 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 folyamatosan bővült, 

illetve a 2018-tól hatályba lépő MiFID II. adatjelentések kötelező 

elemeként is tovább növekszik majd. 

A központi értéktárak számára kötelező6 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. 

                                                 

5 A Bizottság (EU) 2017/393 rendelete (2016. november 11.) az internalizált kiegyenlítésről szóló végrehajtás-
technikai standardokról 1. cikk (1) bekezdés 
6 A CSDR 29. cikke és a központi értéktárak engedélyezésére vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 11. 
cikkének (5) bekezdése alapján 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkezők 

•Értékpapír kibocsátók 

Érintett ügyfélcsoportok 

•KELER-nél pénzszámlát vezető 
ügyfelek 

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


 

 

 

 

 

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 jogszabályi 

előírásoknak megfelelőek, ezeket a KELER folyamatosan 

felülvizsgálja. A CSDR rendelkezéseinek való megfelelés 

keretében egyetlen új elemként az esetleges partnerkockázatok hatékonyabb felmérése céljából a 

KELER Know-Your-Customer (KYC) kérdőív bevezetését tervezi értékpapírszámla tulajdonos ügyfelei 

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.7 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 KELER esetleges működési problémái esetén.8 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 (elsősorban a rendszer bevezetésekor és 

jelentősebb változtatásai esetén). Szükség esetén a KELER-nek be kell vonnia a tesztelésbe 

ügyfeleit is. A tesztelésre vonatkozó követelmény a jelenlegi elképzelések szerint nem jelent majd 

jelentősebb változást a KELER most alkalmazott gyakorlatához képest. 

                                                 

7 CSDR 45. cikk (6) bekezdés 
8 A Bizottság (EU) 2017/392 az engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló 
szabályozástechnikai standardokról szóló rendeletének (2016. november 11.) 67. cikk (1) bekezdése 

Érintett ügyfélcsoportok 

•Értéktári értékpapírszámlával 
rendelkezők 

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

