
 



 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

A 2018. január 3-ától hatályba lépő MiFID II/MiFIR jogszabályi elvárások alapján érintett befektetési 

szolgáltatók és tőzsdék riportálási szabályai megváltoznak, melyekkel összefüggésben a 

következőkről tájékoztatjuk Önöket.  

A jövőben az ISIN kód mellett fel kell tűntetni a termék CFI (Classification of Financial Instruments) 

és FISN (Financial Instrument Short Name) kódját is. A KELER, mint központi értéktár felelős a 

Magyarországon kibocsátott instrumentumok CFI és FISN kódjának generálásáért. A kódokat nem 

szükséges külön igényelni, azokat a KELER automatikusan előállítja. A CFI kód az ISIN azonosító 

generálásával egyidejűleg, a FISN kód dematerializált értékpapírok esetében a központi 

értékpapírszámlákra történő keletkeztetést követően, míg nyomdai úton előállított értékpapírok 

esetében az ISIN kód generálásával egyidejűleg képződik.  

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy míg az ISIN azonosító egy terméke esetén állandó, a CFI és FISN 

kódok a termék adott adatainak módosítása esetén változhatnak.  

A CFI kód felépítése 

A CFI kód 6 alfabetikus karakterből áll, melyek mindegyike az adott instrumentum valamely 

speciális tulajdonságára utal:  

1. Az első karakter a termék kategóriák legmagasabb szintjét jelöli, valamint különbséget tesz 

az egyes kategóriák között, mint például részvény, befektetési jegy, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír. 

2. A második karakter az egyes kategóriákon belüli csoportokat jelöli; mint például a 

részvények esetében törzs részvény, elsőbbségi részvény, befektetési jegyek esetében 

standardizált, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál kötvény vagy kamatozó 

kincstárjegy. 

3. Az utolsó 4 karakter tartalmazza az egyes csoportokra vonatkozó legfontosabb jellemzőket, 

mint például részvények esetén szavazati jogra, korlátozásokra vagy befizetettségre, 

befektetési jegyek esetében az alap formájára és alap típusára, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapíroknál kamatozásra és a garancia típusára vonatkozó információkat. 

A FISN kód felépítése 

A FISN maximum 35 karakterből álló kód, melyet két nagyobb csoportra lehet osztani: 

1. kibocsátó rövid neve 

2. instrumentumra vonatkozó adatok, melyek sorrendje és rövidítése ISO szabvány által 

meghatározott   

3. a két adathalmaz „/” jellel kerül elválasztásra 

A KELER a honlapján az „ISIN kereső” menüpont alatt elérhető értékpapír adatokat egészíti ki a 

fenti két kóddal, mely adatbázist (az eddig heti egy alkalom helyett) napi rendszerességgel frissíti 

az előző napra vonatkozó adatokkal, így biztosítja Ügyfelei részére valamennyi értékpapír esetén az 

aktuális CFI és FISN kódok elérhetőségét. 

  

https://www.keler.hu/isin/


 

 

A KELER a nemzetközi szabványoknak megfelelően numerikus adatok esetén a tizedes érték 

elválasztásánál pontot (.) használ tizedesjelként. Ha a jelen adatbázist ’.csv’ kiterjesztésben 

kívánják megnyitni, az a táblázatszoftver területi beállításának függvényében esetenként eltérő 

formátumban jelenhet meg. Ha helytelen adatokkal találkozik a fájl olvasásakor, kérjük a következő 

útmutatót követve állítsa át a használt tizedesjelet: https://support.office.com/hu-hu/article/Az-

ezreselv%C3%A1laszt%C3%B3-%C3%A9s-a-tizedesjel-megv%C3%A1ltoztat%C3%A1sa-c093b545-71cb-

4903-b205-aebb9837bd1e 

Kérjük Ügyfeleinket, hogy a jövőben a fent említett módon és csatornákon keresztül kérdezzék le az 

egyes termékekhez tartozó információkat, kódokat! 

Kérdés esetén készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére! 

Üdvözlettel: 

KELER Zrt. 
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