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Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 

19/ 20141001/  

 

BANKSZÁMLA VEZETÉSI SZERZŐDÉS 
 
CONTRACT ON THE MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT 
 

 
 

amely létrejött egyrészről a 

 

KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

 

(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., 

cégjegyzékszáma: 01-10-042346, tevékenységi 

engedély száma: 33.001/1994.) továbbiakban: 

KELER 

 

 

concluded by and between 

 

KELER Központi Értéktár Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

 

 

(1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Trade 

Register No. 01-10-042346, Activity Licence No. 

33.001/1994.), hereinafter referred to as: 

KELER 

 

 

……………………………………………………………………………………………... 

képviseletében aláírásra jogosultak / represented by the undersigned vested with right of signature 

 

……………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………... 

másrészről a (teljes cégnév) / on the one hand, and (complete company name) 

  

……………………………………………………………………………………………... 

(rövid cégnév) / (short-form company name) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

(székhely) / (registered office) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

(levelezési cím) / (mailing address) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

(számlázási e-mail cím) / (invoice e-mail address) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

(adószáma) / (tax number) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

(cégjegyzékszáma) / (trade register number) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

általános pénzforgalmi jelzőszáma / (cash account number) 
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……………………………………………………………………………………………... 

Fő tevékenység megnevezése (TEÁOR szám) / Description of main activity (TEÁOR number) 

 

……………………………………………………………………………………………... 

képviseletében (aláírási címpéldány szerint) 

represented by (in a similar form as shown on the specimen signature) 

 

továbbiakban: Számlatulajdonos között, a mai 

napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

hereinafter referred to as: Account Holder on 

the date mentioned below, with the terms and 

conditions as follows: 

 

 

1. A KELER jelen szerződés alapján a 

Számlatulajdonos részére a mellékletekben 

felsorolt bankszámlákat nyitja meg, és 

vezeti. 

 

 

1. Pursuant to this contract KELER opens and 

maintains for the Account Holder the bank 

accounts listed in the attachments.  

 

 

2. A Számlatulajdonos köteles a bankszámla 

szerződés hatályba lépése után a 

bankszámlát az Általános Üzletszabályzat 

rendelkezései, valamint a vonatkozó 

Elszámolóházi leiratban rögzített feltételek 

mellett működtetni. 

 

 

2. After the effective date of the bank account 

contract the Account Holder is obliged to 

operate the bank account in line with the 

provisions of the General Business Rules 

and the applicable Clearing House 

Announcement. 

 

 

3. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a 

forintforgalomhoz kapcsolódóan az Általános 

Üzletszabályzatban meghatározott 

esetekben (pl. biztosíték elhelyezése céljára) 

a KELER automatikusan vagy a 

Számlatulajdonos kérésére bankszámlát 

nyithat. 

 

 

3. The Account Holder acknowledges that in 

relation to HUF transactions in the cases 

defined in the General Business Rules (e.g. 

for the purpose of depositing collateral) 

KELER may open bank account 

automatically or at the request of the 

Account Holder. 

 

 

4. A Számlatulajdonos köteles a 

bankszámlaszerződés megkötésekor a 

bankszámla feletti rendelkezési 

jogosultságát az Általános 

Üzletszabályzatban rögzítetteknek 

megfelelően bejelenteni. 

 

 

4. When concluding the bank account contract 

the Account Holder is obliged to report the 

persons authorized to dispose over the 

bank account in line with the provisions of 

the General Business Rules.  

 

 

5. A Számlatulajdonos megbízásait a KELER 

az Általános Üzletszabályzat alapján végzi 

el. 

 

 

5. KELER executes orders by the Account 

Holder in line with the provisions of the 

General Business Rules.  
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6. A Számlatulajdonos megbízásait a KELER-

rel egyeztetett módon, elektronikus 

rendszeren keresztül továbbítja. A KELER 

vállalja, hogy a bankszámlán történő 

változásokról a Számlatulajdonost KID 

rendszeren keresztül küldött bankszámla 

kivonaton értesíti. Jelen megállapodás 

aláírásával a Számlatulajdonos vállalja, hogy 

a bankszámla kivonat csak elektronikus úton 

áll rendelkezésére, és az így kézhez kapott 

kivonatot tekinti hitelesnek. 

 

 

6. The Account Holder submits orders as 

agreed with KELER, in the electronic 

system. KELER undertakes to inform the 

Account Holder on changes to the bank 

account in the bank account statement sent 

in the KID system. By executing this 

contract the Account Holder accepts that 

the account statement is available 

electronically only and undertakes to 

consider authentic the electronic statement 

received.  

 

 

7. A bankszámla-vezetéssel kapcsolatos 

kamatok, jutalékok, díjak mértékéről, 

valamint a felmerült költségek 

felszámításának módjáról a KELER hatályos 

Díjszabályzata, valamint Kamatfizetési 

Kondíciós Listája rendelkezik. Amennyiben a 

Számlatulajdonos Kibocsátó, a fentiektől 

eltérően a bankszámlavezetéssel 

kapcsolatos díjakat a KELER és a 

Számlatulajdonos között létrejött megbízási 

szerződés rögzíti.  

 

 

7. The prevailing Fee Schedule and the List of 

Interest Payment Conditions of KELER 

regulate interests, commissions and fees 

related to bank account maintenance and 

the method of charging arising costs. If the 

Account Holder is an Issuer, the fees 

related to bank account maintenance are 

regulated by the agency contract concluded 

between KELER and the Account Holder.  

 

 

8. Jelen szerződés az Általános 

Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései 

alapján mondható fel. 

 

 

8. This contract can be terminated in line 

with the provisions of the General 

Business Rules.  

 

 

9. A KELER vállalja, hogy szabályzatmódosítás 

esetén a Magyar Nemzeti Bank 

jóváhagyását követően a változásról 

honlapján (www.keler.hu), a tőkepiaci 

közzétételi rendszer honlapján 

(www.kozzetetelek.hu) és a KID rendszeren 

közleményt tesz közzé, ezzel haladéktalanul 

értesíti a Számlatulajdonost. 

Szabályzatmódosítás esetén jelen 

megállapodás rendelkezései a szabályzat 

változásainak megfelelően automatikusan 

módosulnak.  

A szabályzatok változásáról és a hatályba 

lépés napjáról szóló tájékoztatás fenti módját 

a Számlatulajdonos elfogadja. 

 

 

9. KELER Ltd. undertakes that in case of 

changes to its rules, following approval by 

National Bank of Hungary, it will publish a 

notice on the change on its web site 

(www.keler.hu), on the website of capital 

market disclosures (www.kozzetetelek.hu) 

and in the KID system to immediately inform 

the Account Holder. In case of changes to 

the rules the provisions of this contract shall 

be modified automatically in line with the 

changes to the rules.  

The Account Holder accepts the above 

method of receiving notice on the change to 

the rules and the effective date thereof. 

 

  

http://www.kozzetetelek.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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10. Jelen megállapodás aláírásával a KID-del 

rendelkező Számlatulajdonos vállalja, hogy a 

bankszámlakivonat csak elektronikus úton áll 

rendelkezésére, és az így kézhez kapott 

kivonatot tekinti hitelesnek. 

 

 

10. By signing this contract the Account Holder 

with KID accepts that the bank account 

statement is available electronically only and 

undertakes to consider authentic the 

electronic statement received in KID. 

 

 

11. KID-del nem rendelkező 

Számlatulajdonosnak a KELER a 

bankszámlakivonatot papír alapon biztosítja. 

 

 

11. KELER provides hard copy bank account 

statements to Issuer Account Holders with 

no KID. 

 

12. A Számlatulajdonos a szerződés fennállása 

alatt köteles a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi 

CXXXVI. törvény előírásait betartani, és – 

amennyiben a törvény másként nem 

rendelkezik - a 7. §-ban megjelölt adatokban 

bekövetkezett változást a KELER részére a 

törvényben megjelölt határidőn belül 

bejelenteni. 

 

 

12. During the term of this contract the Account 

Holder is obliged to comply with the 

requirements of the Act CXXXIV of 2007 on 

the prevention of money laundering and 

financing terrorism, and unless otherwise 

regulated by the Act to inform KELER of 

changes to the data defined in Section 7 of 

the Act within the deadline stated in law.  

 

13. Jelen szerződésben nem szabályozott 

kérdésekben elsősorban a KELER Általános 

Üzletszabályzatát, Elszámolóházi Leiratait és 

Kondíciós Listáit kell alkalmazni.  

Az Általános Üzletszabályzat, az 

Elszámolóházi Leiratok és a Kondíciós 

Listák ismeretét és azok megismerését, 

értelmezését, rendelkezéseinek 

maradéktalan elfogadását a 

Számlatulajdonos jelen megállapodás 

aláírásával ismeri el. 

A szabályzatok, az Elszámolóházi Leiratok 

és Kondíciós Listák a KELER hivatalos 

honlapján (www.keler.hu) és a KID 

rendszerben elérhetőek.  

Egyéb kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvben, a pénzforgalmi 

jogszabályokban, a KELER szabályzataiban 

és elszámolóházi leirataiban valamint a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak. 

 

 

13. Issues not regulated herein shall be 

governed primarily by the General Business 

Rules, the Clearing House Announcements 

and the Fee Schedules of KELER. By 

signing this contract the Account Holder 

acknowledges that it knows and fully 

accepts the provisions of the General 

Business Rules, the Clearing House 

Announcements and the Fee Schedules.  

The rules, the Clearing House 

Announcements and the Fee Schedules 

are available on the official web site of 

KELER (www.keler.hu) and in the KID 

system.  

Other issues shall be governed by the Civil 

Code, the regulations on cash 

management, the provisions of the 

regulations and Clearing House 

Announcements of KELER and the 

provisions of Act CXX of 2001 on the 

capital market. 

 

A jelen szerződés magyar és angol nyelven 

készül, azzal, hogy eltérés esetén a magyar 

nyelvű változat irányadó. 

 

 

This Agreement has been drawn up in 

Hungarian and English, with the proviso that the 

Hungarian version shall be applicable in the 

case of any difference. 

  

http://www.keler.hu/
http://www.keler.hu/
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A jelen szerződést a Felek elolvasták, 

megértették, és mint akaratukkal, valamint a 

tőkepiaci szokásokkal mindenben egyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Having perused, construed and accepted this 

contract to be in full conformity with their will and 

intentions and capital market customs the 

Parties put their signature to it in approval. 

 

 

 

……………………………………………………… 

Ügyfél / Client 

 

 

……………………..………………………………… 

KELER 

 

 

…………………….…………………….….. 

 

 

Budapest, …………………………….… 

 

 

A felek cégszerű aláírásai, a cégjegyzés 

szabályainak megfelelően. 

Az aláírások minden folyamatosan számozott 

oldalra érvényesek. 

 

Authorised signatures of the Parties according to 

the rules of signature. 

The signatures apply to all consecutively 

numbered pages. 

 

                                             
 
 
Szükséges dokumentumok az Általános Üzletszabályzat szerint. / Necessary documents in line with 

the General Business Rules. 
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