
 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-43/2014. számú határozata a KELER KSZF Zrt. számára elszámolási 
szolgáltatási tevékenység, illetve ehhez kapcsolódó tevékenység végzésének engedélyezése tárgyában 
 
A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Asbóth 
u. 9-11.) (KELER KSZF) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 
Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) az Egyesült Királyság Pénzügyi Felügyeletével, az Ír Központi Bankkal, a 
Belga Központi Bankkal, az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal (Kollégium) közösen meghozott együttes 
véleményt (Közös Vélemény) alapul véve az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa felhatalmazása alapján a 
következő  
 

h a t á r o z a t o t  
hozom: 
 
Az MNB a Kollégium által meghozott Közös Véleményt figyelembe véve az alábbiak szerint döntött. 
 
1. Engedélyezem, hogy a KELER KSZF a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről 

és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelet (EMIR) 14. cikk (1) és (3) bekezdéseiben, a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 340/D. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott elszámolási szolgáltatást nyújtson és az általa elszámolt ügylet teljesítésére 
kötelezettséget vállaljon az alábbi eszköz-kategóriák tekintetében: 
 

 Eszközök jegyzéke Eszköz-kategória Kereskedési helyszín 

Pénzügyi 
eszközök 

Azonnali ügyletek (MiFID I. melléklet C. 
szakasz 1., 2 és 3. pontjai) 

Részvény Szabályozott piac 

Kötvény Szabályozott piac 

Származtatott ügyletek (MiFID I. 
melléklet C. szakasz 4-10. pontjai) 

Részvény Szabályozott piac 

Kötvény Szabályozott piac 

Kamatláb Szabályozott piac 

Deviza Szabályozott piac 

Áru Szabályozott piac 

Egyéb Származtatott ügyletek, amelyek nem 
minősülnek MiFID szerinti pénzügyi 
eszköznek  

Áru Szervezett piac 
Egyensúlyozó platform 

Egyéb Eszközök, amelyek nem minősülnek 
MiFID szerinti pénzügyi eszköznek  

Áru Szervezett piac 
Egyensúlyozó platform 

 
2. Engedélyezem, hogy a KELER KSZF az EMIR 14. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján elszámolási 

tevékenységhez kapcsolódóan a Tpt. 340/D. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján árura 
külön törvény által meghatározott szervezett piacon kötött ügyletek teljesítéséhez kapcsolódóan 
kötelezettséget vállaljon. 

3. Engedélyezem, hogy a KELER KSZF az EMIR 14. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján elszámolási 
tevékenységhez kapcsolódóan a Tpt. 340/D. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján a fenti 1. és 2. 
pontban foglalt tevékenységeket segítő kiegészítő tevékenységként informatikai, adatszolgáltatási, 
valamint oktatási tevékenységet végezzen. 
 

Budapest, 2014. július 02. 
Kisgergely Kornél s.k. 

az MNB ügyvezető igazgatója 


