
 

 

 

 



 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER) 2020. 

december 16-án megkapta a CSDR1 szerinti működési engedélyt a felügyeletét ellátó illetékes 

nemzeti hatóságtól, a Magyar Nemzeti Banktól. 

Az engedéllyel a KELER régóta kitűzött célját érte el, az eddigi erőfeszítéseink eredményeképp 

egységes, európai szabályozás alapján működő értéktárként biztosíthatjuk ügyfeleinknek a hatékony 

és biztonságos értékpapírpiacot támogató szolgáltatásainkat. 

Tekintettel arra, hogy a CSDR-ra való felkészülés hosszabb ideje folyamatban van, a KELER számos 

folyamatát jelenleg is már a CSDR-nak megfelelő szabályok szerint működteti. Mindazonáltal, az 

engedély megszerzése számos tekintetben változásokat is jelent, amelyekről ezúton szeretnénk 

ügyfeleinket összefoglalóan tájékoztatni. Jelen tájékoztató mellett több, specifikus tájékoztató 

anyag is a KELER honlapján publikálásra kerül. 

1. Jogi jellegű változások 

A KELER szolgáltatásait, működését meghatározó alapvető jogszabály a CSDR szerinti működési 

engedély megszerzését követően a CSDR és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendeletek. Tekintettel 

arra, hogy a KELER a CSDR szerinti kiegészítő banki jellegű szolgáltatások nyújtására is engedélyt 

kapott, a CSDR alapján meg kell felelnie a hitelintézetekre alkalmazandó bármely, jelenleg vagy a 

jövőben hatályos jogszabálynak is, így elsősorban a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénynek (Hpt.)és az ahhoz kapcsolódó jogszabályoknak. A KELER több 

szabályzatát is módosította az engedély megszerzésének időpontjától, így az Általános 

Üzletszabályzatnak (továbbiakban: ÁÜSZ) és Díjszabályzatnak is új verziója lép hatályba, továbbá új 

Értéktári leiratok kerülnek megjelenítésre, illetve több, jelenleg is elérhető Értéktári Leirat módosul. 

A fontosabb módosításokat e tájékoztató 2. pontjában foglaljuk össze.     

2. Szolgáltatásainkat, folyamatainkat, ügymenetet érintő legfontosabb változások 

 Szigorúbb hozzáférési szabályok 

 A KELER új hozzáférési szabályokat vezet be, amelyek szerint a kiegyenlítési rendszerhez történő 

csatlakozás (új ügyfelek kérelme esetén), illetve a kiegyenlítési rendszerhez már csatlakozott 

ügyfelek esetén a csatlakozási feltételeknek való megfelelést kockázatalapú értékelés alapján ítéli 

meg. Ennek megfelelően meglévő ügyfeleink esetén rendszeres időközönként, illetve kockázatok 

felmerülése esetén haladéktalanul értékelésre kerül a hozzáférési feltételeknek történő megfelelés. 

A vonatkozó szabályokról részletesebben az új ÁÜSZ 2.1. pontjából, illetve az újonnan közzétett 

hozzáférési kérelmek kezeléséről szóló értéktári leiratból tájékozódhatnak. 

 LEI kód 

A KELER a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban minden számlavezetett ügyfelétől, valamint 

azon Kibocsátóktól akik értékpapír jóváírással járó demat eseményt rendelnek meg a KELER-től 

                                                 
1 Central Securities Depositories Regulation: 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 szóló 
909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Hozzáférések%20kezelése/


 

megköveteli az érvényes jogalany-azonosító (LEI kód) meglétét. Ennek érdekében kérjük Önöket, 

hogy lejáró LEI kódjaik meghosszabbításáról mindig időben gondoskodjanak. (A LEI kódok 

igénylésében és kezelésében ajánljuk szíves figyelmükbe a KELER szolgáltatásait.) 

 Új értékpapír- és pénzszámlavezetési szerződések 

Fontos változás, hogy új értékpapír- illetve pénzszámlavezetési szerződések megkötését 

kezdeményezzük ügyfeleinkkel, erre vonatkozóan külön levélben fogjuk Ügyfeleinket megkeresni és 

kérjük együttműködésüket ezek mielőbbi cégszerű aláírásában.  

 Pénzforgalmi számlákat érintő változások 

Jelentős változás, hogy a KELER a CSDR szerinti banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokra kapott 

engedélye alapján a jövőben betéti jellegű teljesítési számlákat, illetve meghatározott célra letéti 

számlákat vezet a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti fizetési, 

pénzforgalmi számlák helyett. A kiegészítő banki jellegű szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

engedély kizárólag az értékpapír- kiegyenlítési rendszerben végrehajtott műveletek pénzoldali 

teljesítésére terjed ki, ezáltal a KELER a jövőben nem minősül pénzforgalmi szolgáltatónak. 

Erre való tekintettel intézkedtünk arról, hogy ügyfeleink KELER-nél vezetett – és korábban lejelentett 

– pénzszámlái a cégbírósági nyilvántartásokból törlésre kerüljenek. 

A pénzszámlákkal kapcsolatos további információk egy külön tájékoztatóban érhetők el. 

 Értékpapírszámlák szegregációja 

Új értéktári leirat lép hatályba januárban az értékpapírok értékpapírszámlán történő elkülönítéséről, 

amelyben részletes tájékoztatás található az KELER-t érintő esetleges fizetésképtelenségi eljárás 

hatásairól, továbbá az értékpapírszámlák szegregációjáról. 

A CSDR alapján a - korábban is biztosított saját és megbízói számla szegregációkon túl - további 

szegregációs lehetőségként megkülönböztetik ügyfeleink a megbízói típusú számlákat, Megbízói 

egyéni és Megbízói összevont számlákként. Kérjük ügyfeleinket, hogy a kezelésük alá tartozó 

alszámlák megfelelő besorolásáról szíveskedjenek gondoskodni az értéktári leiratban foglaltak 

szerint. 

 Díjszabályzat 

A Díjszabályzatban a CSDR engedélyhez kapcsolódóan nem történtek jelentős változások, elsősorban a 

CSDR szerinti terminológia került átvezetésre, illetve kivezetésre kerültek az energia- és gázpiac 

működtetésével kapcsolatos díjtételek. Kiemelendő továbbá, hogy a KELER-nek az alapvető 

szolgáltatásaira vonatkozóan egységes díjtételeket kell alkalmaznia a jövőben, azoktól eltérésre nincs 

lehetőség. Alapvető szolgáltatásokra vonatkozóan egyedi díjmegállapodások fenntartására, illetve 

megkötésére nincs lehetőség. Az alapvető szolgáltatások listája a Díjszabályzat Általános 

rendelkezéseiben található meg. Az egyedi díjmegállapodásokkal kapcsolatos változásban érintett 

Ügyfeleinket külön értesítjük a további teendőkről és az egyedi szerződések megszüntetéséről. 

 

https://www.keler.hu/kelernews?id=1007252
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Értékpapírszámla%20elkülönítés/


 

 Kiegyenlítés véglegességével kapcsolatos szabályok (finality) 

 A fizetési-, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességével 

(finality) kapcsolatos jelentősebb változások az alábbiakban találhatóak. 

 
A CSDR  41. cikkében meghatározott rendelkezések közös, egységes és következetes alkalmazása, 

valamint a rendszerszintű kockázatok megelőzése és az információk hatékony megosztása érdekében 

a finality-re vonatkozó szabályok részben átalakításra kerültek, amelynek eredményeképpen a finality 

eljárásról új értéktári leirat rendelkezik.   

 

Az újonnan életbelépő változások közül kiemelendő, hogy annak tényéről, hogy a résztvevő fizetést 

korlátozó eljárás alá került, a hatóságon (Magyar Nemzeti Bank) kívül bármely más személy, aki tud 

ennek fennállásáról, (így például a rendszer résztvevői, a központi szerződő fél, a kereskedési 

helyszín, az összekapcsolt központi értéktár vagy a központi értéktár által használt közös 

kiegyenlítési infrastruktúra üzemeltetője)  tájékoztathatja a KELER-t, mely esetben a KELER az 

információt hivatalos nyilvántartások  alapján ellenőrzi.  

 

Fontos változás, hogy a finality-ről szóló értesítés kézhezvételét követően a KELER a nem a T2S 

rendszerében és nem T2S devizában kiegyenlítésre kerülő transzfer megbízások vonatkozásában adott 

napon befogadottnak tekinti a logikailag, formailag és tartalmilag megfelelő, sikeresen párosított és 

fedezett transzfer megbízásokat. Míg a T2S rendszerében, és T2S devizában kiegyenlítésre kerülő 

transzfer megbízások esetében a KELER adott napon befogadottnak tekinti a logikailag, formailag és 

tartalmilag megfelelő páros transzfer megbízásokat, melyeket a KELER az adott kiegyenlítési nap 

végéig megkísérel kiegyenlíteni. Ennek meghiúsulása esetén  a megbízás a kiegyenlítési ciklus végével 

törlésre kerül. Ezzel együtt a finality-ben érintett partner javára a jóváírási tranzakciók a finality 

megindítását követően is kiegyenlítésre kerülnek.    

 

A fentieken túl a megváltozott szabályozói környezetre tekintettel, a finality-vel kapcsolatos 

szabályokat rendszeres időközönként tesztelésnek kell alávetni, melynek érdekében a KELER a 

rendszer résztvevőivel és más érdekelt felekkel legalább évente tesztet és felülvizsgálatot végez. A 

tesztelésben érintett külső feleket a KELER kijelöli, illetve felkéri a tesztben való közreműködésre.  

 Alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélkapcsolati rendszerek rendelkezésre állása 

Ugyancsak új értéktári leiratban került meghatározásra a központi értéktár alapvető szolgáltatásaihoz 

kapcsolódó ügyfélkapcsolati rendszerek rendelkezésre állására vonatkozó fő paraméterek.  

 Felhasználói Bizottság 

A CSDR szervezeti követelményeinek megfelelve a KELER 2016. december 13-án Felhasználói 

Bizottságot hozott létre az értékpapír-kiegyenlítési rendszerének résztvevői és a kibocsátók számára 

abból a célból, hogy véleménynyilvánítási és konzultációs fórumként szolgáljon a piac és KELER 

között. A Felhasználói Bizottság egy folyamatosan működő szervezet, mely évente egy-két 

alkalommal kerül összehívásra. A Felhasználói Bizottság tagjai a Magyar Bankszövetség, BAMOSZ, 

BEVA, BSZSZ, BÉT Kibocsátói Bizottság, KELER és a KELER KSZF.  

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Fizetések%20véglegessége/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Fizetések%20véglegessége/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20-%20Ügyfélplatformok%20rendelkezésre%20állása/


 

 Kiegyenlítési fegyelmet érintő szabályok 2022-től 

A CSDR egyik fő célja az EU-n belüli értékpapír-kiegyenlítések biztonságos és hatékony teljesítése, a 

meghiúsult tranzakciók számának és értékének csökkentése. Ennek érdekében a vonatkozó 

szabályozástechnikai rendeletben számos új szabályt fogalmazott meg a jogalkotó, melyeket – 

többszöri halasztás után - 2022. február 1-jétől kell alkalmazni. A Settlement Discipline Regime (SDR) 

a központi értéktáron túl az egyéb tőkepiaci szereplőkre egyaránt közvetlenül alkalmazandó, úgy 

mint: 

- központi értéktárak résztvevői és azok ügyfelei (ügyletkötő felek) 

- központi szerződő felek 

- kereskedési helyszínek 

- befektetési szolgáltatók és szakmai ügyfeleik 

- kiegyenlítési internalizálók 

 

A KELER ügyfeleit érintő legfontosabb változások az alábbiak: 

- számos új kiegyenlítési mechanizmus és szolgáltatás válik elérhetővé 

- a résztvevők kötelesek kiegyenlítési megbízásaikat a tervezett kiegyenlítési napon 

kiegyenlíteni. 

- a meghiúsulásért felelős résztvevő pénzbírság fizetésére kötelezett, amelyet a KELER szed be 

és oszt ki a vétlen felek között. 

- meghatározott kiegyenlítési türelmi időt követően kötelező kényszerbeszerzést kell indítani 

- a kényszerbeszerzések eredményét a résztvevőknek a KELER számára jelenteni kell. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az SDR-hez kapcsolódó fejlesztések a KELER Szolgáltatás-

fejlesztési Program (KSZP) keretében kerülnek megvalósításra. Részletes információkért kérjük, hogy 

tájékozódjanak a Program aktuális Szolgáltatás-leírását tartalmazó dokumentumból. 

 A CSDR szabályozás kapcsán további információkért szíves figyelmükbe ajánljuk a KELER Zrt. és az  

ESMA honlapját, illetve esetleges kérdéseikkel, kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal: 

keler@keler.hu 

 

KELER Központi Értéktár Zrt. 

 

 

https://www.keler.hu/Strat%C3%A9gia/KSZP%20-%20KELER%20Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si%20Program/
https://www.keler.hu/Strat%C3%A9gia/KSZP%20-%20KELER%20Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si%20Program/
https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/settlement
mailto:keler@keler.hu

