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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. RISK KYC Kérdőív (KYC=Know Your Customer) 

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (továbbiakban: KELER KSZF Zrt.) a hatékonyabb 
együttműködés érdekében szeretné a lehető legjobban megismerni meglévő és leendő ügyfeleit. 
Ennek céljából bevezetésre kerül a Risk Know Your Customer Kérdőív (továbbiakban: Kérdőív).  

2. Kérdőív célja, tartalma 

A Kérdőív kitöltése - a KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatával és a vonatkozó Leirattal 
összhangban - részét képezi az éves adatszolgáltatási kötelezettségnek, illetve az új, csatlakozni 
kívánó ügyfelek (gázpiaci klíringtagsági és energiapiaci alklíringtagsági jogviszony) esetén a 
csatlakozási feltételeknek. A Kérdőív olyan információkra kérdez rá az Ön vállalatával kapcsolatban, 
amely szükséges annak érdekében, hogy kockázatkezelési szempontból a lehető legszélesebb 
tájékozódást biztosítsa a KELER KSZF Zrt. számára.  

3. Vonatkozó szabályzat, leirat elérhetősége 

A KELER KSZF Zrt. 2016. május 2-án hatályba lépő Általános Üzletszabályzata a Risk KYC Kérdőív 
kitöltését az alábbiak szerint határozza meg: 

 Az adatszolgáltatási kötelezettségről bővebben a KELER KSZF Zrt. hatályos Általános 
Üzletszabályzatának 3.5.3. és 9.5.3. pontjaiban olvashat bővebben.  

 Amennyiben a csatlakozási folyamat részeként tölti ki a Kérdőívet, úgy az itt beküldött beszámoló 
adatai képezik az alapját a saját tőke vizsgálatnak, melyről a 3.3.1.5. és 9.3.1. pontokban találhat 
további információkat. 

Általános Üzletszabályzat 
 

Leirat 

 

4. Biztonságpolitika 

A KYC Kérdőív elérését biztosító belépő felület új jelszavának kiválasztásakor figyeljen arra, hogy az 
megfelelően biztonságos (mások által nehezen megfejthető) legyen! A biztonságos jelszó hossza min. 
8 karakter, valamint egyszerre tartalmaz számot, kisbetűt, nagybetűt és speciális karaktert. 
Kérjük, hogy a Kérdőív kitöltéséhez szükséges jelszót jegyezze meg, ne írja le sehová, ne hagyja 
nyilvános helyen, illetve ne tárolja elektronikus formában sem. 
 
A Kérdőív kitöltésre session timeout van beállítva, azaz amennyiben több mint 15 percig nem 
dolgozik a felhasználó Kérdőíven, akkor a rendszer automatikusan kilépteti. Kérjük, hogy a 
számítógépet a KYC Kérdőív kitöltés közben ne hagyja felügyelet nélkül! 
 
 
 
 
 
 

https://www.kelerkszf.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Szab%C3%A1lyzatok/KELER%20KSZF%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20%C3%9Czletszab%C3%A1lyzat/
https://www.kelerkszf.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Leiratok/Risk%20Know%20Your%20Customer%20(KYC)%20K%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv%20leirat/
https://www.kelerkszf.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Leiratok/Risk%20Know%20Your%20Customer%20(KYC)%20K%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv%20leirat/
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II. REGISZTRÁCIÓ A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ 

1. E-mail cím megadása – a Kérdőívet kitöltő személy bejelentése 

A meglévő vagy leendő ügyfelek részére a Kérdőív a KELER KSZF által jóváhagyott regisztrációt 
követően érhető el, ezért ezúton szeretnénk kérni, hogy a regisztráció lebonyolításához küldje meg 
a Kérdőívet kitöltő kollégájuk elektronikus névjegyét (név, e-mail cím, telefonszám, titulus) az alábbi 
e-mail címre: KYC@kelerkszf.hu  

2. Regisztráció folyamata 

 Regisztrálandó e-mail cím megküldése a meglévő és a leendő ügyfél részéről a csatolt adatlap 
kitöltésével. 

 E-mail cím regisztrációja a www.kelerkszf.hu honlapon, melyet a kijelölt KELER KSZF Zrt. 

adminisztrátora végez. 

 A regisztrációs értesítő továbbításra kerül a partner által megadott e-mail címre a Kérdőívet 

kitöltő személy részére, akinek az e-mailben kiküldött linkre kattintva meg kell erősítenie a 

regisztrációját, továbbá meg kell adni jelszavát a linken elérhető jelszó módosító felületen.  

 Kérjük, ellenőrizze a postaládájában a spam (levélszemét) mappát is, mivel előfordulhat, hogy a 

linket tartalmazó regisztrációs levél oda érkezik. 

 Felhívjuk partnerünk figyelmét, hogy a regisztrációs link a kiküldéstől számított 72 óráig él. 

Amennyiben nem sikerült 72 óra alatt regisztrálni, akkor kérjük, hogy jelezze a 

KYC@kelerkszf.hu e-mail címre és kollégáink újra kiküldik a regisztrációs linket. 

 A KYC Kérdőívet az alábbi linken érheti el: 

o https://www.kelerkszf.hu/Risk-KYC-kerdoiv/ 

 

 Belépés a KYC Kérdőív kitöltéséhez: 

o Felhasználónév: minden esetben a megadott és már regisztrált e-mail cím, ami nem 

változik. 

o Jelszó: a regisztráció során generált jelszó. A jelszó minimum 8 karakter hosszú legyen és 

tartalmazzon kis-, és nagybetűt, számot valamint speciális karaktert. 

o Jelszómódosítás: az első, kötelező jelszómegadás a regisztrációs e-mailben található linkre 
kattintva automatikusan történik. Későbbiekben pedig a Kérdőív kitöltési felületre lépve, a 
felső menüsorban levő Profilom menüpontra kattintva érhető el a jelszó módosító felület. 

o Elfelejtett jelszó: a Belépő felületen az „Elfelejtett jelszó” linkre kattintva lehetséges. 

 Kilépés a Kérdőívből: 
o A Kérdőív befejezetlen, még folyamatban lévő kitöltése esetén a „Mentés és kilépés” gomb 

megnyomásával. 

o Kérdőív kitöltésének befejezése esetén a „Véglegesítés” gombra kattintva. (Az 

adatszolgáltatás sikeressége érdekében a véglegesítés funkció a Kérdőívben jelentkező 

esetleges hiányokra is felhívja a kitöltő figyelmét, ld. III/5. és 6. fejezet.) A véglegesítést 

követőn a felhasználónak lehetősége van újra megtekinteni, kinyomtatni a kitöltött 

Kérdőívet. 

A kitöltött Kérdőív megtekintése után a felső menüsorban levő „Profilom” menüpontra 

kattintva találja a „Kilépés” gombot. 

 
 

mailto:kyc@kelerkszf.hu
http://www.kelerkszf.hu/
mailto:kyc@kelerkszf.hu
https://www.kelerkszf.hu/Risk-KYC-kerdoiv/
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III. TANÁCSOK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ 

1. Mennyi időt igényel a Kérdőív kitöltése? 

Kellően tájékozott válaszadó/felhasználó számára a kitöltés legfeljebb 30 percet vesz igénybe. 
Amennyiben valamely kérdés megválaszolásához adatokat kell gyűjteni, ez nyilván növelheti a 
kitöltés időigényét.  

2. Milyen jellegű, tartalmú kérdésekre kell választ adni a KYC Kérdőív kitöltése során? 

A Kérdőív kérdései négy nagyobb csoportba kerültek elrendezésre: 
Vállalati információk, Vállalati profil, Kereskedés jellemzői és Pénzügyi adatok. 
A Kérdőívet angol és magyar nyelven lehet kitölteni. 
 
Súgó használat: 
A kérdések helyes értelmezését, illetve a mezők kitöltésének megfelelőségét segíti a Kérdőív egyes 
kérdései mellett található  ikonnal jelzett Súgó. Kérjük, hogy valamennyi kérdés esetén olvassa el 
a Súgót, illetve felhívjuk figyelmét, hogy minden esetben az ebben foglaltaknak megfelelően töltse 
ki a válaszokat. 

3. Ki töltse ki? 

A Kérdőívet csak a regisztrált felhasználó tudja kitölteni, és cégenként csak egy jogosultságot 
ajánlunk fel a Kérdőív kitöltésére. Ennek megfelelően kizárólag a regisztrált felhasználó tudja a 
Kérdőívet kitölteni, és az ő adatai jelennek meg a Kérdőív véglegesítésekor, mint kitöltő személy. 
A regisztrált felhasználónak/kitöltő személynek azt javasoljuk, hogy a kérdésekre adott válaszokat 
előzetesen egyeztesse egy olyan felelős vezetővel, kollégával, akinek rálátása, informáltsága hitelessé 
(azaz a szervezet egészére jellemzővé) teszi azokat. Ezen felül célszerű lehet, ha a tartalmi (azaz a 
nem statisztikai) kérdésekre a teljes vezetői kör konszenzusos válaszait adja meg.  

4. Hogyan töltse ki a Kérdőívet? 

Kérdőív áttekintése:  
Kérjük, a regisztrációt követően, a kitöltés megkezdése előtt mindenképpen lapozza/olvassa át a 
Kérdőívet, és gyűjtse ki azokat a kérdéseket, melyekhez információt, adatot és fájlt kell összegyűjteni. 
 
Kitöltés felfüggesztése:  
Az adatgyűjtést támogatandó, a Kérdőív kitöltése felfüggeszthető a kitöltés során a „Mentés” és a 
„Mentés és kilépés” gomb megnyomásával. 
 
Kitöltés, válaszadás:  
A kérdésekre adható válaszokat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden esetben ki lehessen 
választani valamilyen opciót, azaz a Kérdőívek kitöltése döntő többségben fix, előre megadott 
válaszok kiválasztásával lehetséges. A válaszlehetőségek mellett található egy kapcsoló, amely 
egyszerű kattintással kijelölhető. A válaszok kiválasztásakor 2 különböző típusú kapcsolót, 
szabadszöveges válaszadást, továbbá fájl feltöltést különböztethetünk meg: 
 

 KELER Kód: 
Mivel a cégük már ügyfele a KELER KSZF Zrt.-nek ezért rendelkeznek KELER kóddal, melyet a 
Kérdőív kitöltésére kijelölt felhasználónak elküldünk e-mailen. A KELER kódot be kell írni a 
kérdőív megfelelő kérdésére adott válasz rublikába. A KELER kód megadása az ügyfél 
azonosítását segíti elő. 
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 Kör alakú választókapcsolók (radio button):  

Az első és leggyakoribb, amikor egy kérdésre, csak egy válaszlehetőség jelölhető meg, 
ez a radio button ikonnal jelzett kérdés. 

 Jelölőnégyzetek (checkbox): 

A jelölőnégyezetek esetén egy vagy több választási lehetőség van.  

 Szabad szöveges válasz (szöveg mező): 
A Kérdőív kitöltőjének a Súgó utasításai szerint szükséges mondatokba foglalnia a kérdésre 
adható válaszokat.  

 Számmezők: 
Bizonyos mezőkbe csak számkarakter írható, pl. telefonszám, számadatok, ezért kérjük, hogy 
minden esetben olvassa el a Súgó utasításait. 

 Fájlfeltöltések: 
Egyes kérdések megválaszolásához fájl csatolása szükséges. A csatolmányokat, a feltöltés mellett 
található Súgó instrukcióinak megfelelve kérjük feltölteni! Egy fájl maximum 10 Mb nagyságú 
lehet, míg a feltölthető fájltípusok a következők lehetnek: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, tiff, bmp, 
zip. 

 Vírusellenőrzés: 
Biztonsági okok miatt a feltöltött fájlok vírusellenőrzésen esnek át. A vírusellenőrzés a fájl 
méretétől függően maximum 5 percig tart fájlonként, de a vírusellenőrzés alatt a kérdőív tovább 
tölthető.  
Vírusmentes fájl esetén zöld pipa jelzi a sikeres fájlfeltöltést, fertőzött fájl esetén a felhasználó 
értesítést kap e-mailen, valamint a kérdőíven piros felkiáltójel jelenik meg erről. Fertőzött fájl 
esetén, új, vírusmentes fájlt kell feltölteni, csak ez esetben zárhatja le a kérdőívet.  

5. Hogyan történik a Kérdőívbe írt adatok mentése? 

Mentés gomb:  
A „Mentés” gombbal a Kérdőívbe már beírt válaszokat, adatokat, fájlfeltöltéseket tudja menteni, de a 
mentést követően az adatok, válaszok, fájlok módosíthatók. 
 
Mentés, kilépés gomb: 
A „Mentés, kilépés” gomb megnyomásával az addig kitöltött Kérdőív tartalma mentésre kerül, és 
egyben kilép a felhasználó a KYC Kérdőív alkalmazásból. Így a Kérdőív folytatásához újból be kell 
lépni, és ezután lehet folytatni a kitöltést. 
 
Mezők kitöltése, véglegesítése:  
A „Véglegesítés” gomb lenyomását követően, amennyiben valamely kötelezően kitöltendő mezőre 
nem adott választ, akkor piros színnel lesz jelölve az adott kérdés. A felhasználó csak a válaszadást 
követően tudja véglegesíteni a Kérdőívet. 

6. Hogy történik a Kérdőív lezárása, véglegesítése? 

Véglegesítés 
A Kérdőív lezárása a „Véglegesítés” gomb lenyomásával történik. Ezt követően már nem lehet a 
Kérdőíven változtatni, az véglegesítésre, lezárásra kerül, ami azt jelenti, hogy a felhasználó többet 
nem tudja módosítani, szerkeszteni a válaszokat.  
A Kérdőívet csak úgy lehet véglegesíteni, ha a felhasználó valamennyi kérdésre adott választ. 
Amennyiben a véglegesítéskor maradtak megválaszolatlan kérdések, akkor a kérdések a 
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„Véglegesítés” gombra kattintva piros kerettel jelennek meg, és csak a megjelölt kérdések 
megválaszolása után lehetséges a Kérdőív lezárása. 
A véglegesítést követően a felhasználónak lehetősége van újra megtekinteni, kinyomtatni a kitöltött 
Kérdőívet. A véglegesítéskor a kitöltött Kérdőívre egy időbélyeg kerül a véglegesítés dátumával, 
időpontjával, valamint a kitöltő adatával (felhasználó név, e-mail cím). Mivel szerződött 
partnereinknek minden évben ki kell a Kérdőívet tölteniük partnerminősítés céljából, ezért kb. 1 évig 
elérhető a kitöltött Kérdőív. 
 
Hogy lehet a véglegesített Kérdőívet újra megnyitni szerkesztésre, kitöltésre? 
A lezárt Kérdőívet már nem lehet megnyitni szerkesztésre. Amennyiben a Kérdőív lezárása után derül 
ki, hogy véletlenül rossz választ, adatot adtak meg, vagy nem megfelelő fájlt töltöttek fel, akkor 
kérjük, hogy jelezzék az adatkorrekció kérését a KYC@kelerkszf.hu e-mail címre és az adminisztrátor 
újranyitja a Kérdőívet. Azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben a korábban megadott 
adatok elvesznek, újra kell regisztrálni és a Kérdőívet újra ki kell tölteni.   
 
Hogyan kérjen segítséget a Kérdőív kitöltéséhez? 
Amennyiben a Kérdőív kitöltésével kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, kérjük, először 
keresse meg a Kitöltési útmutatóban, vagy a Súgóban a vonatkozó leírást! Amennyiben ez sem segíti 

a probléma megoldásában, akkor kérjük, hogy a Kérdőív jobb felső sarkában levő  boríték ikonra 
kattintva küldje el kérdéseit az ott megadott e-mail címre, vagy a KYC@kelerkszf.hu-ra. 

IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME 
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezései értelmében a KELER 
KSZF Zrt. a Tpt.-ben szabályozott feladata ellátásához, azon ügyletek tekintetében, amelyeknél 
szerződő félként szerepel, személyes adatot kezelhet. A Tpt. alapján továbbá a Központi Értéktár 
(KELER Központi Értéktár Zrt.) és a Központi Szerződő Fél (KELER KSZF Zrt.) a Tpt.-ben szabályozott 
feladata ellátása érdekében jogosult a fentiek szerint kezelt személyes adatokat külön felhatalmazás 
nélkül egymásnak átadni. 
 
A KELER KSZF Zrt. e Kérdőívben rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatban 
az érintetteknek joga van az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.) megfelelően: 
 

 tájékoztatást kérni az adatkezelésről, 

 a személyes adatok helyesbítését kérni, 

 a személyes adatok zárolását vagy törlését kérni. 
 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, jogaik megsértése esetében az érintetteknek joga van 
a magyar polgári jog szabályai szerint bírósághoz, vagy a magyar adatvédelmi hatósághoz fordulni. (A 
magyar adatvédelmi hatóságnál történő bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy 
annak közvetlen veszélye áll fenn.)  A jogorvoslatra vonatkozó részletes rendelkezéseket bírósághoz 
fordulás esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a magyar polgári eljárásjog 
szabályai, a magyar adatvédelmi hatósághoz fordulás esetén az Info tv. tartalmazzák. 
 
A KELER KSZF Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Kérdőív tartalmát részben vagy egészben bármikor 
szabadon megváltoztassa a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. 
A Kérdőív kitöltésével Ön a fenti feltételeket tudomásul veszi és betartja, valamint nyilatkozik arra 
vonatkozóan, hogy az Ön által megadott adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 

mailto:kyc@kelerkszf.hu
mailto:kyc@kelerkszf.hu

