
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A KELER KSZF Zrt. közraktári jegy befogadási kondíciói 
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A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatában meghatározott módon közraktári jeggyel történő 
teljesítés biztosított a Budapesti Értéktőzsde Áruszekciójában kereskedett azon származékos 
termékekre, amelyekre a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata ezt lehetővé teszi. 
 
A KELER KSZF csak az Általános Üzletszabályzatnak és a jelen közraktári jegy befogadási feltételeiről 
szóló Befogadási Kondíciós Listának megfelelő közraktári jegyet fogad be. 
 
BEFOGADÁSI FELTÉTELEK: 
 
1. A közraktári jegy kiállítója csak a BÉT és a KELER KSZF által elfogadott közraktár lehet. 
2. A KELER KSZF csak üresre forgatott közraktári jegyet fogad be, melynek tartalmaznia kell mind 
az áru, mind a zálogjegyet. 
3. A közraktári jegy a tőzsdei kontraktusnak megfelelő alapmennyiségekre vonatkozik. 
4. A közraktári jegyben feltüntetett tárolási időszak végső dátuma gabona esetén nem lehet 
közelebbi, mint a szállítási hónap utolsó napja. 
5. Az „áru megnevezése” rovatnak a BÉT-en kereskedett, és a tőzsdei ügylet tárgyát képező 
szabványnak megfelelő áru megnevezését kell tartalmaznia. 
6. A közraktári jegynek tartalmaznia kell a „tőzsdei teljesítésre alkalmas” rendelkezést a 
közraktár által rávezetve és a közraktár hivatalos bélyegző lenyomatával ellátva. 
7. A KELER KSZF az Áruszekcióban a fizikai teljesítést - közraktári jegy formájában - csak abban az 
esetben garantálja, ha az eladó, vagy az eladó által megbízott közraktár az előírt határidőre, és módon 
a közraktári jegyet a KELER KSZF-nek benyújtja. 
 
A KELER KSZF TŐZSDEI TELJESÍTÉSRE, KÖZRAKTÁRI JEGYET CSAK AZ ALÁBBI FELTÉTELEKNEK 
MEGFELELT KÖZRAKTÁRAKTÓL FOGAD BE:  
 
1. A közraktárnak rendelkeznie kell a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. tv. által előírt, 
közraktári tevékenység folytatásához szükséges Felügyeleti engedéllyel.   
2. A Budapesti Értéktőzsde által elfogadott közraktárak közé kell tartoznia.  
3. KELER KSZF évenkénti felülvizsgálata alapján a közraktárnak meg kell felelnie a KELER KSZF 
által előírt követelményeknek. A közraktárnak az elbíráláshoz minden év június 15-ig meg kell küldenie 
a KELER KSZF részére a következőket: 
 
• az auditált mérleg és eredmény beszámolót, 
• az érvényes vagyon és felelősség biztosítási szerződést, 
• nyilatkozatot arról, hogy milyen 10 MFt feletti követelések tárgyában indított jogvitái - 
ideértve különösen a peres és a nem peres eljárásokat - állnak fenn. 
 
A KELER KSZF a következő közraktárak által kiadott közraktári jegyet fogadja be: 
 
Gabonatermékek vonatkozásában: 
- ÁTI Depo Zrt. 
- Concordia Közraktár Zrt. 
 
A KELER KSZF fenntartja a közraktári jegy befogadási kondíciók módosításának jogát. 
 
A KELER KSZF a befogadási feltételek változásáról a Klíringtagot honlapján (www.kelerkszf.hu), a 
Tőkepiaci közzétételi rendszer honlapján (www.kozzetetelek.hu) és a KID-en értesíti. 
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Budapest, 2014. november 4. 

 

KELER KSZF Zrt. 


