
A Pénzügyminisztérium közleménye a kárpótlási jegyek tõzsdei kereskedelmérõl 
 
 
A Pénzügyminisztérium egyeztetéseket kezdeményezett az SBB Rt.-vel, hogy az új rendszer 
beindulásáig vállalja a kárpótlási jegyek tõzsdei kereskedésével kapcsolatos letéti õrzést, ezzel 
folytatható a kárpótlási jegyekkel a további kereskedés a tõzsdén. 
 
A kárpótlási jegyek tõzsdei kereskedésével kapcsolatos letéti õrzési tevékenységet a BÉB Rt., 
illetve jogutódja, az SBB Solution Szolgáltató Rt. (SBB Rt.) végezte. Az SBB Rt. a megállapodást 
2004. július 15-i hatállyal felmondta. 
 
A kárpótlási jegyek tõzsdei kereskedését a Budapesti Értéktõzsde 2004. július 13-án három napra 
felfüggesztette. 
 
A kibocsátó a kialakult helyzetet elemezte, és arra a döntésre jutott, hogy a tõzsdei kereskedést 
továbbra is fenn kívánja tartani. Olyan megoldást keresett, amely a befektetõk és szolgáltatók 
számára nem jelent érdemi változást és hozzájárul a szolgáltatás színvonalának emeléséhez. 
 
Közelmúltban meghozott kormányrendelet rögzíti, hogy a kárpótlási jegyek kibocsátója a Magyar 
Állam, amelyet a pénzügyminiszter képvisel. A változás lényege, hogy a stratégiai döntések 
meghozataláért a pénzügyminiszter a felelõs, ezen döntések elõkészítését az igazságügyi 
miniszterrel közösen végzi, azonban a gyakorlati feladatok továbbra is a megszokott szereplõknél 
maradnak. Így nem változott a Központi Kárrendezési Iroda, és az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelõ Rt. kárpótlással kapcsolatos alapfeladata sem. 
 
Új rendszer bevezetésére kerül sor, amelyben már az ún. „S” jelû papírokkal is folyik a kereskedés. 
Kézenfekvõ, hogy az új rendszerben a központi letéti õrzési és elszámolási tevékenységet a KELER 
Rt. vegye át, mivel minden tõzsdén forgó értékpapír esetében e tevékenységet a KELER Rt. végzi. 
 
Az új rendszer felállításához szükséges elõkészületek megtörténtek, elõzetes megállapodás született 
a KELER Rt-vel és az Erste Bank Hungary Rt.-vel. 
Az elõzetes megállapodás alapján a KELER Rt. fogja végezni a kárpótlási jegyek központi 
értéktárolását és biztosítja a szükséges elszámolási szolgáltatásokat. Az Erste Bank Hungary Rt. 
feladata lesz, hogy közremûködjön az értékpapírok beszállításában, vagyis a kárpótlási jegyek 
eljuttatásában a KELER Rt-hez. 
A létrejött megállapodások alapján jelenleg folyik a Magyar Állam képviseletében eljáró 
pénzügyminiszter, a KELER Rt. és az Erste Bank Hungary Rt. közötti szerzõdések véglegesítése. 
 
A fenti szereplõk rendelkeznek az említett tevékenységek végzéséhez szükséges, a vonatkozó 
jogszabályokban elõírt személyi és tárgyi feltételekkel, így készen állnak a feladatok ellátására. 
 
A szerzõdések aláírása, illetve a szükséges engedélyek beszerzése a számítások szerint legkésõbb 
augusztus 6-ig megtörténhet, így a funkciók átadás-átvétele is, azaz az új rendszer elõreláthatóan 
augusztus 9-tõl indulna. 
 
A vagyoni kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. törvény nem ad lehetõséget az államnak a kárpótlási 
jegy ellenében történõ készpénz kifizetésre. 
 



Az új konstrukció kidolgozásához, a megállapodások elõkészítéséhez a Pénzügyminisztériumnak 
jelentõs segítséget nyújtottak a HVB Bank szakértõi, akik átadták a kárpótlási jegyekkel 
kapcsolatos piacon szerzett tapasztalataikat. 
 
Mivel a közleményben foglaltak a kárpótlási jegy árfolyamára hatással vannak, így a 
Pénzügyminisztérium felhívja a befektetõk figyelmét: a leírtakat alaposan mérlegeljék, és döntéseik 
meghozatalánál vegyék figyelembe. 
 
A minisztérium szerint a tájékoztatásunkban foglaltak indokolták a kárpótlási jegy tõzsdei 
kereskedésének felfüggesztési kérelmét. 
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