
 

Az előírásnak megfelelően csak azok a biztosíték elemek kerülnek definiálásra, amely az érintett 

pozíciók lezárásáig felmerülő kockázatok fedezésére szolgálnak. A számításra mindig nap végén 

kerül sor, ezért a margin számítás az elszámolási nap végi állapotnak megfelelő még le nem zárt 

pozíciókon kerül értelmezésre. 

A derivatív piacom két biztosíték típust határozunk meg: 

1. Árkülönbözet: A nyitott pozíciókon a kötésárak és elszámolóárak alapján számított elméleti 

árfolyam veszteség/nyereség eredménye, amely ténylegesen kiegyenlítésre is kerül. 

2. Alapbiztosíték: A pozíció lezárásáig az árak változásából eredő kockázatok fedezésére 

vonatkozó érték. 

A derivatív piacok esetében napközbeni margin számításra és beszedésre is sor kerülhet. 

A derivatív elszámolású termékek esetében az alábbi termék osztályokat definiálja: 

 Gáz alapú termékosztály 

A határidős termékek esetében alapvetően lineáris kockázati karakterisztikáról beszélhetünk, ahol 

az alaptermék egységnyi árváltozásához azzal arányos nyereség-veszteség tartozik. 

 Gáz alapú termékosztály 

Az alaptermékek és az ahhoz tartozó minden egyes határidő ára egyedi termékként 

értékelhető. A tőkepiaci termékekhez képest a gáz termékek esetében az azonnali és a 

határidős ár között összetettebb kapcsolat áll fenn, melyet komoly határidős árazási modell 

képletek határoznak meg. Jellemző sajátossága a terméknek, hogy a termék nem egy nap 

kerül elszámolásra, hanem ahhoz egy hosszabb teljesítési periódus tartozik. 

Az árkülönbözet részhez nem tartoznak paraméterek! 



 

 napi lehetséges árváltozás mértéke (Futures price scan range) 

 napi lehetséges volatilitás változás mértéke (Volatility scan range) 

 egyéb paraméterek (a portfólió marginolásnál kerül kifejtésre) 

- lejáratok közötti spread 

- termékek közötti spread 

Fő paraméterek: 

 adatsor hossza: legalább 1 év mely stressz időszakot tartalmaz 

 konfidencia szint: 99% 

 likvidációs periódus: legalább 2 nap 

A prociklikusság elleni védelem érdekében a havi felülvizsgálat során meghatározásra kerül a 99%-os 

megfeleléssel a margin értéke, mely normál időszakban b= minimum 1,25-ös szorzóval növelésre 

kerül. Amennyiben a havi felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy stresszes időszak 

következett be az előző felülvizsgálat óta, úgy a megállapított stressz nagyságának megfelelően 

indoklással a megállapított marginnak nem kell az említett puffert tartalmazni. 

A pufferrel növelt kockáztatott értékeket meghaladó biztosítékszint esetén a marginokról egyéb 

kockázatkezelési szempontok alapján is lehet dönteni, amelyek figyelembe vehetik a 

fundamentumokat, mint pl. likviditás mértékét, a piaci várakozásokat, makro és világgazdasági 

folyamatokat, piaci koncentrációt, időjárást, stb. 

A vezető termékek biztosíték szintjének meghatározása és a puffer alkalmazása az alábbi módon 

történik: 

 Az árfolyam adatsor VaR értékének meghatározása 

- VaR1=VaR(250 nap,99%,1 nap) 

 2 napos abszolút érték meghatározása 

- VaR2=VaR1_*gyök2: a VaR %-s értéke szorozva az árfolyam értékkel 

 2 napos pufferelt érték meghatározása 

- VaR2p=VaR2*b: VaR értékek szorozva a  b prociklikusság elleni pufferrel 

 VaR2 átlag érték számítása 

- VaR2_átlag: VaR2 250 napra számított átlaga 

 VaR2 puffer átlag érték számítása 

- VaR2p átlag: VaR2p 250 napra számított átlaga 

  



 

 Margin meghatározása 

- A margin értéknek normál időszakban meg kell haladnia a pufferelt értéket. 

- A margin értéke nem változik naponta, hanem felülvizsgálati időszakonként tervezetten 

vagy szükség szerint azonnal  lépcsősen kerekítésre kerül. 

- Ennek megfelelően átmenetileg engedélyezett, hogy a tényleges margin érték a puffer 

minimum szintje alá csökkenjen. 

- A margin kerekítés az egyes árszinteknek és termékeknek megfelelően szabadon 

történik. 

- Stresszes időszakban a margin mértéke a VaR és a pufferelt VaR érték között 

ingadozhat, illetve azt a stressz mértékétől és a piaci környezet függvényében 

átmenetileg sávon kívül is tartózkodhat. 

- A stressz felmerülésétől a margin újra megállapításáig eltelt időszakban a rövid távú 

volatilitás és az árak stabilizálódása esetén a marginok a számított VaR értékek alá is 

csökkenhetnek, melyeket indokolni szükséges. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő adatsor, úgy a bevezetendő terméket be kell sorolni 

azon termékek kategóriájába, ahova legjobban illik, és az adott csoportra vonatkozó biztosítékok 

mértékek közül a csoportra legjellemzőbb értéket kerülnek figyelembe vételre. Amennyiben 

rendelkezésre állnak külső, nem elszámolt piacok hasonló termékeivel kapcsolatos információk, 

ezek is figyelembe vehetők. 

A termékek közötti spread paraméter, csak akkor vezethető be, ha a termékek áralakulása között 

egyértelműen kimutatható erős korreláció van. 

Jelenleg nem alkalmazott a HUDEX gáz piacon. 

Jelenleg nem alkalmazott a HUDEX gáz piacon. 


