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A KELER KSZF Zrt. Általános Üzletszabályzatának tervezett 

módosításai 

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72) Általános 

Üzletszabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) módosítás első sorban koncepcionális 

átalakításokat tartalmaz, ésszerűsítve, rendszerezve a tartalmat annak érdekében, hogy az egyes 

KELER KSZF által nyújtott szolgáltatások kapcsán ügyfeleink könnyebb tájékozódását biztosítsuk. 

Ennek fényében az Általános Üzletszabályzat a jövőben három nagy egységből fog állni: 

a) Az első rész (I-IV. fejezetek) a KELER KSZF működésének általános feltételeit, a KELER KSZF 

által nyújtott szolgáltatások áttekintését tartalmazza. 

b) A második rész (V-IX. fejezetek) a KELER KSZF egyes piacokon nyújtott szolgáltatásaira 

vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza aszerint, hogy 

a. melyek a Központi szerződő félként elszámolt ügyletekre vonatkozó közös 

rendelkezések, 

b. a Központi szerződő félként elszámolt Pénzügyi piaci speciális szabályok és a Gázpiaci 

speciális szabályok, 

c. és az Energiapiacon általános klíringtagként nyújtott szolgáltatásra vonatkozó 

szabályok. 

c) A harmadik rész (X-XIV. fejezetek) tartalmazza a Nemteljesítésekre és a Végső 

veszteségallokációra vonatkozó szabályokat valamint a Záró rendelkezéseket. 

Az új 1. sz. melléklete tartalmazza a KELER KSZF által Kiszervezett tevékenységek leírását. 

A módosítások elsősorban tehát technikai átstruktúrálásból és nem tartalmi módosításokból 

származnak. 

Fentieken túl az alábbi tartalmi módosításokat tartalmazza a tervezet: 

 új fogalommeghatározások kerültek bevezetésre, bizonyos fogalmak pedig törlésre, 

 új 1.13. pont (jogorvoslatra, jogvitákra vonatkozó kikötés) került megfogalmazásra, 

 módosultak az I, II, 2.3., 2.4.,2.5, 4.3.6, 6.8., XII. pontok (új számozás szerint 4.1, 4.2. 4.5., 

4.6., 4.7, 4.8., 5.5.3. pontok), 

 pontosításra kerültek a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentációs követelmények 

(Törzsadatlap, Hiánytalansági értesítés), az ECC alklíringtagság szerződéskötési folyamatára 

vonatkozó rendelkezések (új 9.2. pontban), a Klíringjog felfüggesztésére vonatkozó kérelem 

szabályai (új 5.4. pontban) és a kivétel-szabályozás az adatszolgáltatási határidő kapcsán (új 

7.5.4, 8.5.6, 9.5.5 pontok) és a piaci jelentésekre vonatkozó szabályok (új 7.13.10,8.12.5.2. 

és 9.14.2. pontok), 

 módosultak a a garanciarendszer leírásán belül az óvadéki szabályok (az új VI. fejezetben), 

 törlésre került a 7.13.5.5.b) pont és a nemteljesítésre vonatkozó általános bevezető 

rendelkezések közül a BÉTa piaci speciális rendelkezés. 

Az Általános Üzletszabályzat fentiekben jelzett módosítással nem érintett részei változatlan 

tartalommal maradnak hatályban. 



 

2 

A KELER KSZF lehetőséget biztosít az ügyfelek részére a módosítások megismerésére és 

észrevételeik megtételére: a módosításokra vonatkozó észrevételeiket kérjük, hogy a KELER KSZF 

székhelyére címezve (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), vagy a kelerccp@kelerkszf.hu e-mail 

címre eljuttatott elektronikus levél útján küldjék meg a KELER KSZF részére. 

Esetleges észrevételeiket 2021. szeptember 21., kedd nap végéig várjuk. 

KELER KSZF Zrt. 

mailto:kelerccp@kelerkszf.hu

