
 

 

A 648/2012 EU rendelet (EMIR) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi 

szerződő felekről és a kereskedési adattárakról követelménye1 előírja a központi szerződő 

felek számára, ezáltal a KELER KSZF Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF) számára is, hogy a 

tulajdonosi szerkezetétől függetlenül stabil irányítási rendszerrel, jó hírnevű és a pénzügyi 

szolgáltatások, a kockázatkezelés és az elszámolási szolgáltatások terén megfelelő 

tapasztalattal rendelkező felső vezetéssel és mindemellett független igazgatósági tagokkal 

rendelkezzen. Az EMIR 27.cikk (2) bekezdésében további előírásként szerepel, hogy a 

központi szerződő fél igazgatóságának legalább egyharmada, de minimum két fő, független 

tagnak kell lennie. 

A független igazgatósági tag fogalmát az EMIR 2. cikkének 28. pontja definiálja, mely 

szerint „az igazgatóság olyan tagja, amelynek nincs és az igazgatósági tagságának 

kezdetét megelőző öt évben sem volt az érintett központi szerződő féllel vagy annak 

többségi részvényesével, vezetésével vagy klíringtagjaival összeférhetetlenséget 

eredményező üzleti, családi vagy más kapcsolata.” 

Tekintettel arra, hogy az összeférhetetlenség kérdéskörét az EMIR és a vonatkozó technikai 

sztenderdjei sem szabályozzák részletesen, kizárólag az összeférhetetlenség 

kiküszöbölésére vonatkozó kötelezettséget írnak elő, a KELER KSZF az összeférhetetlenség 

kérdésében – a családi érintettség egyértelmű esetétől eltekintve – a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) foglalt összeférhetetlenségi szabályokat 

(356. § - 357.§) tartja irányadónak. 

A KELER KSZF álláspontja szerint, amennyiben az igazgatósági tag a Tpt. rendelkezéseinek 

(valamint a hatályos, KELER KSZF-re irányadó jogszabályi előírásoknak, lásd a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó általános 

feltételeit) megfelel, az EMIR szerinti összeférhetetlenséget eredményező üzleti és más 

kapcsolat szempontjából is függetlennek kell tekinteni. 

A Tpt. korábban hivatkozott 356. § előírása biztosítja az EMIR azon előírásának való 

megfelelést, miszerint a KELER KSZF vezető tisztségviselői kellően jó hírnévvel és 

megfelelő szakmai tapasztalattal kell rendelkezzenek. 

A KELER KSZF Szervezeti és Működési Szabályzata (KELER KSZF SzMSz) 3.2 pontja határozza 

meg a Társaság vezető szerveivel, az az a Ptk. és a Társaság Alapszabálya szerinti vezető 

                                                           
1 648/2012 (61) A központi szerződő feleknek tulajdonosi szerkezetüktől függetlenül stabil irányítási rendszerrel, jó 

hírnevű felsővezetéssel és független igazgatósági tagokkal kell rendelkezniük. Az igazgatóság legalább harmadának – de 
legalább két tagnak – függetlennek kell lennie. A központi szerződő felek különböző irányítási rendszere és tulajdonosi 
szerkezetük azonban befolyásolhatja bizonyos termékek elszámolására való képességüket vagy készségüket. Ezért 
helyénvaló, hogy a független igazgatósági tagok és a központi szerződő fél által létrehozandó kockázatkezelési bizottság 
rendezzen minden lehetséges összeférhetetlenséget a központi szerződő félen belül. Biztosítani kell a klíringtagok és az 
ügyfelek megfelelő képviseletét, mivel hatással lehetnek rájuk a központi szerződő fél által hozott döntések. 



 

 

szerveivel, azaz a KELER KSZF Igazgatóságával szembeni elvárásokat, illetve feladat és 

hatásköröket; „Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, tagjait a közgyűlés választja 

meg és hívja vissza. Az Alapszabály és a közgyűlési határozatok keretei között ellátja a 

Társaság teljes körű irányítását. Az Igazgatóság egyharmada, de minimum két fő független 

tag kell, hogy legyen. Az igazgatósági tagok a következő elvek szerint kerülnek 

megválasztásra: 

 minden tulajdonos legalább egy tagot jogosult jelölni, a minősített többséggel 

rendelkező tulajdonos legalább két személyt jogosult jelölni – a jelöltek között 

legalább két függetlennek minősülő személynek kell szerepelnie, 

 legalább két igazgatósági tag a tulajdonosok által javasolt, függetlennek minősülő 

személyek közül kerül megválasztásra.” 

A KELER KSZF Igazgatóság tagjainak díjazása, az EMIR 27. cikk (2) bekezdésében foglalt 

előírásnak2 megfelelően, a Társaság központi szerződő fél üzleti tevékenységéhez nem 

kötött. 

A fent hivatkozott követelményeknek való megfelelés érdekében, KELER KSZF az 

Igazgatósági tagjai közül független igazgatósági tagnak az alábbi személyeket tekinti: 

 Berényi László 

 Körmöczi Dániel 

Továbbá az EMIR 28. cikk (1)3 bekezdésében foglalt követelménynek való megfelelés 

érdekében a KELER KSZF független igazgatósági tagjai a Társaság által létrehozott 

Kockázatkezelési Bizottságának tagjai is egyaránt. 

                                                           
2 648/2012 27.cikk (2) A központi szerződő fél igazgatósága tagjainak legalább egyharmada, de minimum két fő 

független tag. A klíringtagok ügyfeleinek képviselőit meg kell hívni a 38. és 39. cikk hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos 
igazgatósági ülésekre. Az igazgatóság független és más, nem ügyvezető funkciót betöltő tagjainak díjazása nem köthető a 
központi szerződő fél üzleti teljesítményéhez. 

3 648/2012 28. cikk (1) A központi szerződő fél klíringtagokból, független igazgatósági tagokból és ügyfeleinek 

képviselőiből álló kockázatkezelési bizottságot hoz létre. 


