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Pénztárak letétkezelői szemmel 

A nép biztonsága a legfőbb törvény. 

Marcus Tullius Cicero 
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Mi kell a pénztárak biztonságához? 

Bizalom 

Megalapozott jogi és 
intézményi 

szabályozói háttér 

Az értékállóság 
garanciájaként 
működő 
szolgáltatók:  
• egymástól függetlenek 
• tőkeerősek 
• szakmailag felkészültek 

Transzparencia 
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Jogi és intézményi háttér 

Jogszabályok 
megfelelősége 

Bankok 
tőkeereje 

Külső és belső 
ellenőrzések 

 A hatályos szabályozás 
felülvizsgálata a 
nagykockázat tekintetében  
 

 Banki területekhez hasonló 
szakmai kompetenciával 
rendelkező ellenőrzések  
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A pénztárak védőbástyája 

A jó letétkezelő: 

 

 Szakmailag felkészült 

 Megfelelő belső szabályzatok alapján 

működik (audit) 

 Tapasztalt nemcsak a hazai, hanem a 

nemzetközi értékpapír piacokon 

 Hatékony az értékpapír elszámolások terén 

 Biztosítja a vagyonkezelő szakmai 

felügyeletét  
 Gondos limit monitoringot működtet  

 Pontos és gyors eszközérték számítást végez   

 Évente felülvizsgált és tesztelt üzletfolytonossági tervet működtet 
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A védelem tárháza 

 Nemzetközi sztenderdeknek megfelelő STP folyamatok 
működtetése (IT) 

 Piaci teljesítési határidőhöz legjobban igazodó megbízás 
befogadási határidők  

 A nemzetközi tőkepiacokat szakértői szinten ismerő al-letétkezelői 
hálózat kialakítása 

Hatékony hazai és 
nemzetközi elszámolások 

 

 

 Pontos előrejelzések 

 Osztalék és kamat bevételek időbeli beszedése 

  

 

Társasági események 

A pénztári vagyon      
őrzése  

 Választható portfóliónként elkülönített értékpapír számlavezetés 
értéktári szinten (KELER és más al-letétkezelőnél) 

 Számlakivonatok napi szintű ellenőrzése (napi rekonsziliáció) 

Ügyfélszolgálat  
 Dedikált, szakértői ügyfél kapcsolattartók (front és back-office-ban 

is) 

 Piaci érdekképviselet  

Portfólió értékelés és           
limit monitoring  

 

 Naprakész tőkepiaci információk 

 Automatikus árletöltés a nemzetközi értékpapír piacokról (hibás ár 
kiszűrése) 

 Befektetési korlátok rendszerszintű követése / eszkalációs 
folyamatok működtetése 

  

Direkt értéktári 
kapcsolat 

Helyi                  
Raiffeisen bankok 
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Transzparencia 

 Értékpapír számla egyenlegek lekérdezése az MNB honlapján 

 Technikai megvalósítás folyamatban 

 

Megoldja ez az átláthatóság 
kérdését? 

 

 Csak akkor, ha a központi  lekérdezés elérhető a pénztári tagok számára is 
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Bizalom 
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Javaslatok 

A transzparenciát a kollektív 

befektetői kör részére is 

biztosítani kell. 

A hatályos szabályozás 

felülvizsgálata a nagy kockázat 

tekintetében. 

Banki területekhez hasonló 

szakmai kompetenciával 

rendelkező ellenőrzések. 
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