
 

  



 

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (továbbiakban: KSZP) a MAT 2 tesztidőszak 2021. november 

5-i lezárását követően újabb jelentős mérföldkőhöz érkezik hamarosan, hiszen fel kell készülnünk a 

2021. december 6-i élesítésre. 

Ezúton szeretnénk felkérni Önöket a KSZP élesítéséhez szükséges adatszolgáltatásra, melyhez 

kérjük, hogy a csatolt excel munkalapjait töltsék ki és küldjék vissza részünkre, legkésőbb  

2021. november 8-ig. 

 

A visszaküldött dokumentum formátumára vonatkozó követelmények: 

 excel formátumban, jelszóvédelemmel ellátva*, e-mailben; 

 cégszerű aláírással ellátva is kérjük egyidejűleg megküldeni (minősített elektronikus 

aláírással e-mailben vagy eredetiben aláírva postán/futárral küldve minden olyan oldalt, 

amelyen adat szerepel) 

Elektronikus formátumok visszaküldési címe: intezmenyi.kapcsolatok@keler.hu 

(tárgy: KSZP élesítési ügyféladatok – „ügyfél neve”) 

 

*Javasoljuk, hogy mivel az Önök által elektronikusan visszaküldött állomány bizalmas adatokat 

tartalmaz, titkosítva küldjék azt a megadott email címre, a jelszót pedig sms-ben az alábbi 

telefonszámra (a küldő nevének és az ügyfél főszámla számának megjelölésével): +36 20 286 8150 

 

Postai visszaküldés esetén: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., V. emelet – KELER Zrt. Intézményi 

Kapcsolatok Osztály 

Kiemelten fontos, hogy excel formátumban e-mailen is megkapjuk Önöktől a dokumentumot, a 

könnyebb és gyorsabb feldolgozás érdekében. Hibás adat megadása esetén egyeztetést fogunk 

kezdeményezni.  

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a feldolgozás csak azután történik meg, ha a KELER-hez 

bejelentett cégszerű aláírással ellátott dokumentum is eljutott hozzánk, annak hiányában 

sajnos nem áll módunkban az adatokat feldolgozni! 

Amennyiben nem kapunk Önöktől információt vagy a beérkezett dokumentum hiányos, az alábbi 
pontokban jelöljük, hogy melyek az alapértelmezett beállítások. 

https://www.keler.hu/Strat%C3%A9gia/KSZP%20-%20KELER%20Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si%20Program/
mailto:intezmenyi.kapcsolatok@keler.hu


 

Megadandó adatok: 

 Számlatulajdonos neve – teljes név megadását kérjük 

 KELER főszámla száma – 4 jegyű KELER főszámlaszám  

(több főszámlával rendelkező ügyfeleink esetében főszámlánként külön-külön excelt kérünk 

kitölteni!) 

 Kapcsolattartó név, telefonszám, e-mail – egy vagy több kapcsolattartó adatainak megadása 

Hely, dátum, cégszerű aláírás 

Főként SWIFT kommunikációt választó ügyfeleink részéről megadandó fontos információ.  

BIC kóddal nem rendelkező, de a kiegyenlítési rendszerben résztvevő ügyfeleink főszámlái 

mellé - az ügyfél értesítésének hiányában – a KELER automatikusan egy technikai BIC kódot 

rendel (KELEHUH1XXX), amely az instrukciókban használható a counterparty azonosítására. 

(Mindazonáltal minden KELER résztvevő számára javasolt az egyedi BIC regisztrációja, amely a 

SWIFT-nél kezdeményezhető a cross-matching elkerülése érdekében!) 

Amennyiben egy ügyfél több értékpapír főszámlával rendelkezik, javasoljuk főszámlánként egyedi 

11 jegyű BIC-ek megadását az egyértelmű beazonosítás érdekében. 

Hely, dátum, cégszerű aláírás 

Ügyfeleink által benyújtott kiegyenlítési megbízásokra hivatkozó státusz- és kiegyenlítési 

visszaigazolás üzeneteket a KELER ugyanazon a kommunikációs csatornán küldi vissza, amelyiken az 

instrukció benyújtásra került, vagyis: 

 SWIFT-en ISO15022 sztenderd alapján beadott instrukciók esetén SWIFT-en, 

 KID-en ISO20022 sztenderd alapján beadott instrukciók esetén KID-en. 

A kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó ún. kéretlen üzenetek (ide nem értve a riportokhoz 

kapcsolódó üzeneteket) tekintetében azonban ügyfeleink által az alapértelmezettként kijelölt 

kommunikációs csatorna kerül alkalmazásra főszámla szinten. A kiegyenlítési megbízásokhoz 

kapcsolódóan az alábbi kéretlen üzenetek kerülhetnek kiküldésre ügyfeleinknek: 

 Értesítés páratlan ügyletről (allegement), törléséről, visszahívásáról 

 Nem ügyfél által KID-en/SWIFT-en kezdeményezett, előre párosított kiegyenlítési megbízások 

esetén az érintett ügyfélnek küldött státusz értesítő üzenetek és kiegyenlítési visszaigazolás 



 

üzenetek (Multinet kiegyenlítés, FISZER, BÉT fix és aukciós ügyletek, WARP kiegyenlítési 

megbízások) 

 Automatikus jóváírási transzfer beállítással rendelkező értékpapírszámlák esetén FOP 

tranzakciók státusz értesítői és kiegyenlítési értesítői 

Kérjük, jelöljék be az Alapért.komm.csatorna elnevezésű munkalapon a főszámlájukhoz (több 

főszámla esetén külön munkalapon, külön fájlban kérjük) az alkalmazni kívánt alapértelmezett 

kommunikációs csatornát (KID/SWIFT)! Amennyiben alapértelmezett kommunikációs csatornaként a 

SWIFT kerül megadásra, úgy a kéretlen üzenetek a főszámlához megadott Sender BIC listában 

felvett BIC kódok mindegyikére kiküldésre kerülnek.  

Ügyfél értesítés hiányában, a KELER a KID-et állítja be alapértelmezett kommunikációs 

csatornának. 

Hely, dátum, cégszerű aláírás 

A KSZP megvalósításával lehetővé válik az új riportok tekintetében a kézbesítési csatorna (KID 

/SWIFT), adott esetben a riport nyelvének és gyakoriságának kiválasztása főszámla szinten. 

Az egyes riportok esetén lehetőség van annak beállítására is, hogy kizárólag forgalom (változás) 

esetén készüljön, vagy minden esetben (nullás riport). A piaci tesztek lebonyolítására alkalmas 

környezetben ügyfeleink nyilatkozata alapján kerülnek beállításra a fenti paraméterek. 

Választható riportok: 

 EP01N – Értékpapír számlakivonat – napi, magyar 

 EP01NA - Értékpapír számlakivonat – napi, angol 

 EP01H - Értékpapír számlakivonat - havi 

 EP02N – Teljesült értékpapír ügyletek – napi  

 EP02H – Teljesült értékpapír ügyletek – havi 

 EP03 – Függő és törölt értékpapír instrukciók  

 EP05 - Teljesült zárolások 

 EP06 – Törölt és nem teljesült zárolások 

 PBRN - Pénzbírság riport (napi) 

 PBRH - Pénzbírság riport (havi) 

Kérjük, jelöljék be a Riport kézbesítési adatok munkalapon az egyes riportokhoz tartozó alábbi 

adatokat: 

 Főszámla szám 

 Csatorna (KID/SWIFT) 

 BIC kód (SWIFT csatorna esetén) 

 Nullás riport igény (igen/nem) 

 



 

Ügyfél értesítés hiányában az alapértelmezett beállítás: XML és PDF formátumú KID riportok, a 

nullás riport kivételével (nem alapértelmezett riport). 

(Megjegyzés: Pénzbírság riportok nem lesznek érhetők el PDF formátumban.) 

Hely, dátum, cégszerű aláírás 

 

Ügyfeleink jelenlegi pénzszámla-használati gyakorlatát alapul véve a KELER elvégzi az éles 

környezetben a pénzmozgással járó kiegyenlítési megbízásokhoz kapcsolódó alapértelmezett 

pénzszámla-számok beállítását az alábbi szabályszerűségek mentén: 

 hitelintézetek számára HUF kiegyenlítésnél: MNB számlaszám 

 hitelintézetek számára deviza kiegyenlítésnél: KELER számlaszám (saját/megbízói) 

szegregáció szerint 

 hitelintézetektől eltérő ügyfelek számára minden devizanembeli kiegyenlítésnél: KELER-

számlaszám szegregáció szerint 

 Azon nem hitelintézeti ügyfelek esetén, amelyeknél jelenleg is külön szerződés alapján MNB 

számlán keresztül történő kiegyenlítés az alapértelmezett, változatlanul az MNB számlaszám 

 A konkrét tranzakciótípushoz tartozó pénzszámla hozzárendelések a jelenlegi beállítások 

örökítésével (Elsődleges ügyletek). 

 pénzbírságok kiegyenlítéséhez használandó pénzszámla (PAIR tranzakciótípus, minden 

szegregáció esetén csak egy pénzszámla használható): 

o HUF esetén: hitelintézetek esetén MNB számlaszám, eltérő ügyfelek esetén: saját 

típusú KELER számlaszám (kivéve, ha külön szerződés alapján jelenleg MNB 

számlaszám az alapértelmezett kiegyenlítési pénzszámla) 

o Egyéb devizanemek: Minden ügyfél esetén saját típusú KELER számlaszám 

A fent ismertett alapértelmezett összerendelések abban az esetben lépnek érvénybe, amennyiben a 

KELER-hez benyújtott instrukcióban nem kerül megadásra a pénzszámla. Az egyes instrukciók 

szintjén is lehetséges az alapértelmezettől eltérő pénzszámlát megjelölni, amennyiben az 

előzetesen hozzárendelésre került az értékpapírszámlához. 

(Az ügyfél nem alapértelmezett, de engedélyezett pénzszámlái is beállításra kerülnek!) 

A fenti alapértelmezett beállításoktól való eltérést külön ügyféligény alapján tesszük meg, kérjük 

ilyen irányú igényeiket az Ép és pénzszla összerendelés munkalapon jelezzék az adatok 

részletezésével. 

Fontos megjegyzés!  
A táblázatot csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a jelenlegi éles pénz és értékpapír 
számlák összerendelésén kívánnak változtatni.  
Egyéb esetben NEM KÉRJÜK a táblázat kitöltését! 
 



 

 

Adatlap kitöltési útmutató: 

Főszámla szám: KELER-ben vezetett értékpapírszámla első négy karaktere (főszámla). 

Szegregáció: 

S vagy M jelölés (saját/megbízói). A főszámlához kapcsolódó összes saját 
vagy összes megbízói típusú értékpapírszámlára érvényesül a beállítás. 
(Amennyiben a főszámla helyett konkrét értékpapírszámla kerül 
megadásra, akkor a szegregációs jelleg kitöltése nem szükséges.) 

Értékpapírszámla: 
KELER-ben vezetett értékpapírszámla 10 karakteren. Nem kötelező 
kitölteni, amennyiben főszámla+szegregáció szinten történik a 
pénzszámla hozzárendelés. 

Tranzakció típus: 

Lehetséges értékkészlet: 

 DVP TRAD (Értékpapír adásvétel) 

 KELR/PRMT (Elsődleges piaci ügylet) 

 REPU, RVPO (Szállításos repo) 

 PAIR (Pénzbírság PFOD ügylet) –szegregáció nélkül! 

 <MIND> 

Devizanem: 
Az értékpapírszámlához/főszámlához hozzárendelt pénzszámla 
devizaneme. 

IBAN: 
Az értékpapírszámlához/főszámlához hozzárendelt pénzszámla IBAN 
azonosítója. 

 

Üdvözlettel: 
KELER Zrt. 


