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1. EMIR által szabályozott piacok biztosítékai 

1.1. Biztosíték típusok 

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 biztosítékszámítás az elszámolási nap végi állapotnak megfelelő még le nem zárt 

pozíciókon kerül értelmezésre. 

Mind a multinet elszámolású azonnali piacok, mind a derivatív piacok esetében napközbeni 

biztosítékszámításra is sor kerülhet. 

A multinet piacon a biztosítékkövetelmény két részből tevődik össze: 

1. Kollaterializált árkülönbözet: A nyitott pozíciókon a kötésárak és záróárak alapján 

számított elméleti árfolyamveszteség eredménye (negatív árkülönbözet). 

2. Alapbiztosíték: A pozíció lezárásáig várható kockázatok fedezésére vonatkozó érték. 

A derivatív piacnak két biztosíték típusa van: 

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. Az opciók esetében prémium típusú biztosítékszámítás kerül alkalmazásra, 

ami része az alapbiztosítéknak. 

b. Az opciós termékek esetében az alapbiztosíték tartalmazza az úgynevezett 

„Nettó Likvidációs Értéket”(NLV), ami az opció vevőjét illeti és a biztosíték 

mértékét csökkenti (a teljes biztosíték érték csak 0-ig csökkenthető). 

1.2. Biztosítékszámítási gyakoriság 

A meghatározott biztosíték értékeket rendszeresen kell felül vizsgálni, ahol teljesülnie kell az 

összes előírásnak. A biztosítékok mértékét a KELER KSZF naponta figyeli, és legalább havonta 

ellenőrzi az előírásoknak való megfelelést. A KELER KSZF gyakorlatát napi egy biztosítékszámítás 

jellemzi, de a multinet elszámolású piacon bizonyos feltételek teljesülése mellett kétszeri 

biztosítékszámításra is sor kerülhet. A napi biztosítékok mértékének meghatározása során a 

likvidációs periódus meghatározása erősebb tényező, mint a biztosítékok beszedése között eltelt 

időszak nagysága. 

1.3. Alapbiztosíték számítás paraméterei 

SPAN számítás: 

 Napi lehetséges árváltozás mértéke (futures price scan range) 

 Napi lehetséges volatilitás változás mértéke (volatility scan range) 

 Egyéb paraméterek (a portfólió marginolásnál kerül kifejtésre) 

o Lejáratok közötti spread (derivatív piacok esetén) és teljesítési napok 

közötti spread (multinet piacok esetén) 

o Termékek közötti spread 
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A SPAN számítás paramétereit a KELER KSZF a leirataiban teszi közzé. 

VaR számítás: 

 Visszatekintési időszak: legalább 1 év (250 nap), mely stressz időszakot tartalmaz 

 Konfidencia szint: 99% 

 Likvidációs periódus: 2 nap 

 Prociklikussági puffer: 25% 

 Tolerancia szint: 1% 

 Igazodási faktor: 98,17% (250 napos visszatekintési periódus esetén) 

1.4. Alapbiztosíték mértékének meghatározása 

Biztosítékok meghatározása során megkülönböztetünk vezető termékeket, illetve nem vezető és 

illikvid termékeket. A biztosítékszámítási módszertanban alkalmazott jelölések: 

1. 𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡: a szakértői és az (il)likviditási pufferrel növelt VaR érték 

2. 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡: a 25%-os prociklikussági pufferrel növelt 𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 

3. 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑝𝑟𝑜−𝑓𝑒𝑙é𝑙é𝑠

: biztosíték értéke a prociklikussági puffer elengedése esetén  

4. 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑝𝑟𝑜−𝑣𝑖𝑠𝑠𝑧𝑎é𝑝í𝑡é𝑠𝑒

: biztosíték értéke a prociklikussági puffer visszaépítése során 

5. 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡: a biztosíték mindenkori minimális értéke 

6. 𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡: a biztosíték mindenkori maximális értéke 

7. 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡: az adott napra érvényes tényleges biztosíték 

8. 𝐸𝑊𝑀𝐴: exponenciálisan súlyozott mozgóátlag (exponentially weighted moving average) 

9. 𝜎𝐸𝑊𝑀𝐴: exponenciálisan súlyozott szórás 

10. 𝜎: egyenletesen súlyozott szórás 

11. 𝑡: idő 

12. 𝜆: igazodási faktor 

13. 𝛾: tolerancia szint 

14. 𝐾: visszatekintési periódus hossza 

15. 𝛼: konfidencia szint 

16. 𝑇: likvidációs periódus 

17. 𝜑: (il)likviditási puffer paramétere 

18. 𝜃: szakértői puffer paramétere 

19. 𝜋: prociklikussági puffer 

20. 𝜏: biztosíték sáv szélessége, a szakértői puffer változó szintjét meghatározó paraméter 

21. 𝐷𝑃: default puffer paramétere 

22. 𝑁É: névérték 

23. 𝑃: árfolyam 

24. 𝐷: átlagidő 

25. 𝐷∗: módosított átlagidő 

26. 𝑟𝑡: t-dik napi loghozam 

27. �̅� : napi loghozamok várható értéke, átlaga 

1.4.1. Multinet elszámolású piacok termékei 

1.4.1.1. Részvények 

Vezető részvények 

A következő képletek határozzák meg a VaR értékét: 
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𝑉𝑎𝑅𝑡
ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚 = 𝑚𝑖𝑛(𝜎𝑒𝑔𝑦𝑒𝑛𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 ∙ 𝑁−1(99%); 𝜎𝐸𝑊𝑀𝐴 ∙ 𝑁−1(99%)) 

𝑉𝑎𝑅𝑡
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

= −𝑃𝑡 + 𝑃𝑡 ∙ 𝑒
√𝑇∙𝑉𝑎𝑅𝑡

ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚
 

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑡
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

∙ (1 + 𝜃) ∙ (1 + 𝜑) 

𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑡
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

∙ (1 + 𝜃) ∙ (1 + 𝜋) ∙ (1 + 𝜑) 

Abban az esetben, amikor a prociklikussági puffer elengedésre kerül, akkor a biztosíték alsó határa 

a „𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡”, vagyis a (il)likviditási és szakértői pufferrel növelt VaR érték, míg, amikor nincs 

elengedve a prociklikussági puffer, akkor pedig a „𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡”, vagyis a „𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡” 

prociklikussági pufferrel növelt értéke. 

𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = ℎ𝑎(
(𝜎𝐸𝑊𝑀𝐴 ∙ 𝑚𝑎𝑥 (

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1
𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡

; 1) > 𝜎) ;

𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1; 𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡); 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡); 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡

) 

A KELER KSZF célja, hogy minél stabilabban tartsa a biztosítékot, így meghatároz az alap szakértői 

pufferen felül egy változó szakértői puffert is, melynek célja, hogy megadhasson egy sávot (τ), amin 

belül mozoghat a tényleges biztosíték értéke a minimálisan elvárt biztosíték szint felett. A 

biztosíték felső határának megállapítása az alábbi egyenlet alapján történik: 

𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 ∙ (1 + 𝜏) 

Minél kisebb a maximális és a minimális biztosíték közötti sáv, annál gyakrabban kerül módosításra a 

biztosíték, ugyanis amint elérné a felső határt a tényleges biztosíték, akkor a „𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡” lesz az 

új biztosíték, míg ha az alsó határt éri el, akkor pedig a „𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡” lesz az új biztosíték érték. 

Amíg nem éri el egyik határt sem, addig nem történik változtatás a biztosíték értékében: 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = ℎ𝑎(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1 > 𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡; 𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡) 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = ℎ𝑎(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1 < 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡; 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡) 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = ℎ𝑎(𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 > 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1 > 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡; 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1) 

Nem vezető részvények 

A nem vezető részvények biztosíték szintjének meghatározása és a prociklikussági puffer 

alkalmazása az alábbi módon történik: 

 Az árfolyam adatsor VaR értékének meghatározása: a visszatekintési periódus alapvetően 

250 nap, de amennyiben ez változik a vezető részvények körében, úgy a nem vezető 

részvényekre is a hosszabb visszatekintési periódust kell alkalmazni. 

𝑉𝑎𝑅1 = 𝑉𝑎𝑅(250𝑛𝑎𝑝, 99%, 1𝑛𝑎𝑝) 

 2 napos érték meghatározása: a VaR %-os értéke szorozva az árfolyam értékkel és gyök(2)-

vel (2 napos tartási periódust feltételezve). 

𝑉𝑎𝑅2 = 𝑉𝑎𝑅1 ∗ √2 

 2 napos pufferelt érték meghatározása: VaR értékek szorozva a 25%-s prociklikusság elleni 

pufferrel. 

𝑉𝑎𝑅2𝑝 = 𝑉𝑎𝑅2 ∗ (1 + 25%) 
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IPO-k és illikvid részvények 

Az IPO-k és illikvid részvények esetében a historikus adatok hiányában szakértői megközelítés 

alapján helyettesítő terméket választ a KELER KSZF, s ennek a terméknek az adatsorának 

volatilitása adja a biztosíték számítás alapját. 

A kibocsátási ár alapján a fenti, vezető részvényekre alkalmazott módszertan szerint számított 

𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 és 𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡egyszerű számtani átlaga lesz a biztosíték mértéke. Azonban az adatok 

hiánya miatt a 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 meghatározásában változás van az alap módszertanhoz képest, így a 

𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 értékét az első nap a 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 értéke adja. 

𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛1 = 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛1 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛1 =
𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛1 +𝑀𝐴𝑋𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛1

2
 

1.4.1.2. Certifikátok, warrantok 

A certifikátok annyiban térnek el a részvények esetében alkalmazott biztosíték meghatározási 

módszertantól, hogy itt figyelembe kell venni az alaptermék árfolyamváltozás kockázatán felül a 

devizakockázatot is a nem forint alapú alaptermékkel rendelkező certifikátok esetében. A KELER 

KSZF figyelembe veszi a két kockázat közötti korrelációt azáltal, hogy a kockáztatott értéket a 

certifikát alaptermékének forintban kifejezett ára alapján számított hozamból határozza meg. 

További különbség a certifikátok esetében a 𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 meghatározásában van, ugyanis 

termékenként van egy szorzó, amivel meg kell szorozni a pufferekkel növelt VaR értéket akár forint, 

akár deviza alapú alaptermékkel rendelkezik a certifikát. 

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑡 ∙ (1 + 𝜑) ∙ (1 + 𝜃) ∙ 𝑠𝑧𝑜𝑟𝑧ó 

A 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡meghatározásában eltérés az alap módszertanhoz képest, hogy a 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 

értékét a 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡értéke adja. 

𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 

Short certifikát esetében – amennyiben az alaptermék nem forint alapú – a biztosíték 

meghatározásához a short pozíció miatt is alkalmazni kell egy szorzót „short/long korrekció” néven. 

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑡 ∙ (1 + 𝜑) ∙ (1 + 𝜃) ∙ 𝑠𝑧𝑜𝑟𝑧ó ∙ (1 +
𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡

𝑙𝑜𝑛𝑔
𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑐𝑖ó) 

1.4.1.3. Befektetési jegyek 

A befektetési jegyeknél nem termékszinten kerül meghatározásra a biztosíték, hanem a névérték 

százalékában. 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑏𝑒𝑓.𝑗𝑒𝑔𝑦

= ℎ𝑎(𝑁É ≤ 1; 1; 𝑁É𝑡 ∙ 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚) 

Az módszertan arra épül, hogy az összes befektetési jegyre érvényes olyan kockázati faktorokat kell 

használni, amik hatással lehetnek bármelyik elszámolt befektetési jegy árfolyamának alakulására. A 

következő kockázati faktorokat választotta a KELER KSZF, amik egyben a legtöbb befektetési jegy 

alapjául is szolgáló alaptermékeket lefedik (mellettük a számítások alapjául szolgáló indexek): 

 Fejlett piaci részvények: MSCI WORLD INDEX 

 Fejlődő piaci részvények: MSCI EMERGING MARKETS INDEX 

 Ingatlanpiac: MSCI ACWI IMI REAL ESTATE INDEX 
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 Arany: COMEX (NYMEX) legközelebbi lejárat ára 

 Kötvények: Refinitiv hozamokból számított, fiktív zéró kupon kötvények különböző 

lejáratokra (O/N; 3 hó; 6 hó; 1 év; 3 év; 5 év; 10 év; 15 év). 

1.4.1.4. Állampapírok (vezető kötvények) 

A kötvények esetében kockázat a kötvények a hozam, illetve a hozamgörbe megváltozása. A 

kötvényhozam (∆P/P), illetve a hozamgörbe változása (∆r) között az összefüggés a következőképpen 

adható meg, ahol a D* a módosított átlagidőt jelöli: 

𝐷∗ =

∆𝑃
𝑃
∆𝑟

 

A kötvények duration számítása során a gyakorlatban a D*-ot a KELER KSZF a fiktív zéró kupon 

kötvények hozama alapján határozza meg. Az egyenletet átrendezve a szórás: 

𝜎𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦 = 𝜎 (
∆𝑃

𝑃
) = 𝐷∗ ∙ 𝜎(∆𝑟) 

Az egyenletet úgy lehet értelmezni, hogy a kötvény hozamának szórása a hozamszint-változás 

szórásának D*-szorosa. Ezek alapján a VaR a következő: 

𝑉𝑎𝑅𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦
ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚 = 𝑁−1(99%) ∙ 𝜎𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦 = 𝐷∗ ∙ 𝑁−1(99%) ∙ 𝜎(∆𝑟) = 𝐷∗ ∙ 𝑉𝑎𝑅ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚 

𝑉𝑎𝑅𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

= |𝑃𝑡 ∙ 𝑉𝑎𝑅𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦
ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚 | 

A képlet alapján kiszámított VaR a biztosítéknak az alapja. A biztosíték végső meghatározásának 

módja ettől a ponttól megegyezik a vezető részvényeknél ismertetett módszertannal. 

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

∙ (1 + 𝜑) ∙ (1 + 𝜃) 

Mivel a kötvények piacára az a jellemző, hogy nem egy adott termékkel kereskednek állandóan, 

hanem sok kibocsátás történik, és sok egyedi lejárat is van folyamatosan, így nem termékszinten 

történik a biztosíték meghatározás, hanem lejárati kategóriák alapján, amin belül a biztosíték 

egységesen kerül meghatározásra. 

A jelenleg alkalmazott kategóriák a következők (zárójelben, hogy a hozamgörbe melyik lejárathoz 

tartozó pontja a biztosíték számítás alapja): 

 Állampapírok 

o Diszkontkincstárjegy (1 év) 

o 3 évnél rövidebb lejáratú államkötvény (3 év) 

o 3 és 5 év közötti lejáratú államkötvények (5 év) 

o 5 évnél hosszabb lejáratú államkötvények (15 év) 

 HUF vállalati kötvény (5 év) 

 EUR vállalati kötvény (5 év) 

 USD vállalati kötvény (5 év) 

 3 évnél rövidebb HUF jelzáloglevél (3 év) 

 3 évnél rövidebb EUR jelzáloglevél (3 év) 

 3 évnél hosszabb HUF jelzáloglevél (10 év) 
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1.4.1.5. Vállalati kötvények és jelzáloglevelek 

A forintban denominált vállalati kötvények és jelzáloglevek esetében a számítás menete annyiban 

tér el az állampapírok esetében alkalmazott módszertantól, hogy a KELER KSZF figyelembe veszi a 

papírt kibocsátó csődkockázatát (PD) is, amit egy default puffernek tekint. 

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

∙ (1 + 𝜑) ∙ (1 + 𝜃) ∙ (1 + 𝐷𝑃) 

A nem forintban denominált papírok esetén a kockáztatott értéket az alaptermék devizájában kell 

meghatározni, azonban a KELER KSZF a biztosítékot forintban határozza meg, így ott figyelembe kell 

venni a forintra átváltásból eredő kockázatot is. 

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 = 𝑉𝑎𝑅𝑘ö𝑡𝑣é𝑛𝑦
á𝑟𝑓.𝑑𝑒𝑣𝑖𝑧á𝑏𝑎𝑛

∙ 𝑒𝑉𝑎𝑅𝑡,𝑑𝑒𝑣𝑖𝑧𝑎
ℎ𝑜𝑧𝑎𝑚

∙ 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑧𝑎á𝑟𝑓𝑡 ∙ (1 + 𝜑) ∙ (1 + 𝜃) ∙ (1 + 𝐷𝑃) 

1.4.2. BÉT derivatív piaci termékek 

Amennyiben az adott határidős termék alaptermékére is számol biztosítékot a KELER KSZF, akkor az 

alaptermék áradatait használja a KELER KSZF, illetve a biztosíték meghatározásánál figyelembe 

veszi az alaptermék és a határidős termék eltérő kontraktus méretét. Amennyiben a KELER KSZF 

nem számol biztosítékot az alaptermékre, akkor a határidős termék egyes lejáratainak elérhető 

záróárfolyamaiból számított loghozamok kerülnek összefűzésre (mindig az adott múltbeli napon a 

következő lejárat áradatát használva). Ettől eltekintve a módszertan megegyezik a vezető 

részvények esetében alkalmazott biztosíték meghatározási módszertannal. A KELER KSZF az egyes 

terméktípusokra megállapított alapbiztosíték mértékét minden lejáratra egyenlően alkalmazza, 

tehát az alapbiztosíték mértéke terméktípuson belül lejáratonként nem tér el. 

1.4.3. HUDEX derivatív gázpiaci termékek 

A biztosítékszámítás alapja olyan referencia adatsorok, amelyek minden terméktípus esetében a 

legközelebbi lejárattal bíró termékek elérhető záróárfolyamaiból számított loghozamaiból kerültek 

összefűzésre. Innentől a számítások megegyeznek a vezető részvényeknél bemutatott 

módszertannal, azzal a különbséggel, hogy a 𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 képletében a 𝑉𝑎𝑅𝑡
á𝑟𝑓𝑜𝑙𝑦𝑎𝑚

-t a 

legmagasabb kontraktusszintű árfolyammal (árfolyam*kontraktus) rendelkező instrumentum adja, 

és 𝑃𝑡 alatt a kontraktusszintű árfolyamot értjük. A KELER KSZF az egyes terméktípusokra 

megállapított alapbiztosíték mértékét minden lejáratra egyenlően alkalmazza, tehát az 

alapbiztosíték mértéke terméktípuson belül lejáratonként nem tér el. 

1.5. Portfólió marginolás – spread kedvezmények 

A szabályozás engedélyezi, hogy a KELER KSZF a biztosítékszámítási módszertanában olyan spread 

paramétereket alkalmazzon, amelyek hatására a portfólió szintű biztosítékszámítás során a nettó 

nyitott pozíciókra, szegregációs szinten számított alapbiztosíték csökkenthető. Ezek mértékét a 

KELER KSZF a leirataiban közli.  

A spread kedvezményeknek három típusa van: 1) Termékek közötti spread kedvezmény, 2) 

Lejáratok közötti spread kedvezmény (derivatív piacon), 3) Teljesítési napok közötti spread 

kedvezmény (azonnali piacon). A kedvezmények megállapítása korrelációszámításon alapszik, 

továbbá figyelembe kell venni bizonyos alsó és felső korlátozásokat.  

1. A KELER KSZF egy ilyen célból elvégzett elemzése alapján kizárólag azon termékek 

esetében biztosít spread kedvezményeket, amelyeknél a legalább havonta felülvizsgált 

és újraszámított, 250 nap loghozamaira vonatkozó minimum korreláció eléri vagy 

meghaladja a 0,7-es értéket. 
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2. Az 153/2013/EU rendelet 27. cikk (4) bekezdésével összhangban a spread kedvezmény 

mértéke nem haladhatja meg a 80%-os felső határt. 

A spread kedvezmény során alkalmazott arányszám alapja az egyes érintett termékek 

biztosítékának a nagysága, s nem az egyes termékek árszintje, azaz a KELER KSZF a portfólió 

biztosítékszámítás során nem az árfolyamértékre, hanem a biztosíték értékre vetíti a kedvezmény 

mértékét. 

1.6. Prociklikus hatások elleni védelem, APC mértékek alkalmazása 

A prociklikusság elleni védelemre a 153/2013/EU RTS 3 módszert tesz lehetővé, melyek közül az „a” 

módszer alkalmazását választotta a KELER KSZF. Ez esetben a havi felülvizsgálat során 

meghatározásra kerül a 99%-os megfeleléssel a biztosíték értéke, mely normál időszakban legalább 

1,25-ös szorzóval növelésre kerül1. A prociklikussági puffer elengedése és visszaépítése 

termékszinten történik a vezető index, részvények és devizák, valamint HUDEX/Gáz termékek 

körében; csoportszinten az állampapírok (lejárati kategóriánként), egyéb kötvények és befektetési 

jegyek esetén. 

Prociklikussági puffer elengedése (a jelölésekhez ld. 1.4. fejezet: Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található.) 

A prociklikussági puffer abban az esetben engedhető el, ha az EWMA módszerrel számolt szórás 

nagyobb, mint az egyenletesen súlyozott szórás. A prociklikussági puffer elengedése nem egyben 

történik. A prociklikussági puffer elengedése úgy történik, hogy a megelőző napi biztosíték 

(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1) érték, illetve a prociklikussági puffer nélküli (𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡)érték – mely egyéb 

puffereket azonban tartalmaz - közül a nagyobb értéket kell venni, és ez lesz az alapja a biztosíték 

meghatározásnak:  

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑝𝑟𝑜−𝑓𝑒𝑙é𝑙é𝑠

= 𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1; 𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡) 

Prociklikussági puffer visszaépítése 

A prociklikussági puffer visszaépítése fokozatosan történik úgy, hogy a 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑝𝑟𝑜−𝑓𝑒𝑙é𝑙é𝑠

és a 

prociklikussági pufferrel növelt (𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡) biztosíték közül a kisebbet kell venni:  

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑝𝑟𝑜−𝑣𝑖𝑠𝑠𝑧𝑎é𝑝í𝑡é𝑠𝑒

= 𝑚𝑖𝑛(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
𝑝𝑟𝑜−𝑓𝑒𝑙é𝑙é𝑠

; 𝑃𝑅𝑂𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡) 

Azonban a prociklikussági puffer teljes visszaépítésére is alkalmaz egy kritériumot a KELER KSZF. 

Egészen addig érvényben van a prociklikussági puffer részleges visszaépítése a teljes helyett, amíg a 

következő feltétel fennáll:  

𝜎𝐸𝑊𝑀𝐴 ∙ 𝑚𝑎𝑥 (
𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡−1

𝐾𝑆𝑧𝐹𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡
; 1) > 𝜎 

Amennyiben ez a feltétel már nem teljesül, a teljes prociklikussági puffert ismét tartalmazza a 

biztosíték. 

1.6.1. APC mértékek 

A következő kettő alfejezet célja azon MNB ajánlásnak való megfelelés, ami a 2018. május 28-án 

publikált ESMA irányelv alapján készült (ESMA, 2018) (magyarul 2019. április 15-én jelent meg). 

                                                 
1 Lásd: 1.4. fejezet, vezető részvényeknél tárgyalt 𝑀𝐼𝑁𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑡 képlet. 

https://www.mnb.hu/letoltes/6-2020-emirprociklikussagkszf.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1293_final_report_on_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1496_guidelines_on_ccp_apc_margin_measures_hu.pdf
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Ezen irányelv szorgalmazza az összes EMIR engedéllyel rendelkező központi szerződő fél számára, 

hogy dolgozzon ki egy módszertant arra, hogy az alapbiztosíték növelésének esetleges prociklikus 

hatásait miképpen veszi figyelembe, illetve miképpen méri és kezeli. Az MNB az ajánlás 

alkalmazását 2021. január 31-től várja el a KELER KSZF-től. A KELER KSZF az új kockázatkezelési 

rendszer vonatkozó funkciójának élesítéséig a következő körben alkalmazza az APC módszertant: 

vezető index, részvények és devizák, továbbá kötvények, HUDEX/Gáz termékek és befektetési 

jegyek. Ezen körön kívül eső termékek a forgalomnak csak minimális részét teszik ki. 

Az ajánlás2 alkalmazásához a központi szerződő felek esetében a prociklikusság fogalmát úgy 

értelmezi a KELER KSZF, hogy egy megnövekedett volatilitású, stressz periódus esetén a margin 

emelés hatására a kereskedett piaci eszközhozamok tovább zuhannak, illetve a volatilitás további 

növekedése alakul ki. Ennek hatására a megnövekedett kockázat miatt a margint szükséges lenne 

tovább növelni, így egy spirált okozva, és a stressz időszakot még jobban elmélyítve, a kockázatot 

növelve.  

Az APC mutatók meghatározásánál a fő fókusz a margin stabilitásának mérése, és a prociklikusság 

konzervatív kezelése, illetve az ESMA/MNB irányelvben megfogalmazott mutatóknak való 

megfelelés. Ezek alapján  

1) a rövid távú stabilitás mérésére a margin szórását alkalmazza a KELER KSZF: 12 havi adat 

alapján a margin logszázalékos változásának szórása, egyenletesen súlyozott szórást 

alkalmazva; 

2) a hosszú távú stabilitás mérésére a margin értékének maximumának/minimumának 

arányát használja a KELER KSZF: a legnagyobb és a legkisebb marginnak a hányadosa, 1 

illetve 3 éves visszatekintési időszakot véve. 

APC mértékként e mutatókat úgy célszerű alkalmazni, hogy amennyiben a szórás ÉS/VAGY a 

max/min mutató értékében növekedés következne be a margin emelés hatására, akkor az jelezheti 

azt, hogy a marginnak prociklikus hatása lehet. 

Előfordulhat mindkét mutató esetében, hogy nyugodt gazdasági környezetben történő margin 

emelés esetén növekszik az értékük, így prociklikus hatást mutatva. Azonban pont az a célja a 

nyugodt környezetben való margin emelésének, hogy amikor eljön egy stressz-időszak akkor legyen 

egy puffer beépítve a margin szintbe, amit fel lehet élni, és ne legyen szükség hirtelen nagymértékű 

margin emelésre. Éppen ezért olyan esetekben nem veszi figyelembe a KELER KSZF az APC 

mértékek jelzéseit, amikor nyugodt környezet van (nincs stressz időszak). A stressz termékszinten 

(néhány kivételtől eltekintve, későbbiekben részletezve) van megállapítva, két stressz indikátor 

figyelembevételével: 

1) Szórások alapján: amennyiben az 1 éves visszatekintési időt figyelembe véve a termék 

loghozamának EWMA szórása meghaladja az egyenletesen súlyozott szórást, akkor egy 

stresszesebb időszak lehet, így ilyen esetben figyelembe van véve az APC mérték(ek) 

jelzése, ÉS/VAGY 

2) Árváltozás alapján: amennyiben egy adott termék kétnapi árváltozása meghaladja a 

hatályos margin értékét, akkor ilyen esetben is figyelembe van véve az APC mérték(ek) 

jelzése.  

A következő folyamatábra foglalja össze az APC mértékek alkalmazását, és a döntési folyamatot 

velük kapcsolatban:  

                                                 
2 A Magyar Nemzeti Bank 6/2020. (V.04.) számú ajánlása az EMIR prociklikusság elleni biztosítéki követelményekre 

vonatkozó, központi szerződő félnek szóló intézkedéseiről 
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Fontos, hogy nem az APC mérték értékét kell vizsgálni, hanem csak azokat az időpontokat, amikor 

az APC mérték logváltozása pozitív volt. Ugyanis az a lényeg, hogy nő a prociklikusságot mutató 

indikátor értéke. Amennyiben az értéke nem változik a margin emelés hatására (és esetleg még a 

szórások viszonya, és az árváltozás is stresszt jelez), akkor úgy vesszük, hogy nem jelez az APC 

mutató. 

1.6.2. Termékek specialitásai 

A marginolási módszertannal összhangban a KELER KSZF azt az elvet követi, hogy amely termék 

esetében margincsoport/termékcsoport szinten történik a marginszámítás, úgy annál az APC 

mutatókat is margincsoport/termékcsoport szinten számítja.  

A kötvények és hitelpapírok esetében a papírok lejárati kategóriákba vannak sorolva, s az APC 

számítás a lejárati kategóriáknak megfelelő fiktív zérókupon kötvények alapján történik.  

A befektetési jegyek esetében teljes termékcsoport szinten történik az APC mértékek kezelése, 

ahogyan a marginszámítás is történik. Mivel a szórások, és a margin is csoportszinten kerül 

meghatározásra, indokolatlan az árváltozást termékszinten nézni, így a befektetési jegyek esetében 

csak a szórást tekinti a KELER KSZF stressz indikátornak, és ez alapján hoz döntést a 

termékcsoportra vonatkozóan. 

Az ESMA/MNB irányelv előírja, hogy minden kockázati faktort elemezni kell prociklikusság 

szempontjából. Ez az opciók esetében lényeges kérdés, mivel ott jelenik meg még további kockázati 

faktor. A KELER KSZF által alkalmazott SPAN rendszerben a portfólió alapú biztosítékigény számítás 

1. lépés: 

margin 

változtatási 

javaslat

2. lépés: APC 

mértékek 

meghatározása

3. lépés: stressz 

indikátorok meghatározása
4. lépés: hatás

5. lépés: döntés a 

CRO vagy CRO 

helyettes által.

APC mérték: 

1. smargin

2. 1 éves max/min 

3. 3 éves max/min

Stressz indikátorok:

1.  segyenletes < sEWMA

2. marginhatályos < DSkét napos

Lehet margint 

változtatni

1. lépésbeni margin 

emelési javaslat 

hatályosba fordul.

Egyik APC mérték 

sem jelez

Egyik stressz indikátor sem 

jelez

margin 

emelési 

javaslat

Valamelyik APC 

mérték(ek) 

jelez(nek)

Valamelyik stressz 

indikátor jelez

Az összes APC 

mérték jelez

Mindkettő stressz indikátor 

jelez

Mindkettő stressz indikátor 

jelez

Erősen 

megfontolandó a 

margin emelési 

döntés.

1. lépésbeni margin 

emelési javaslat 

elutasításra kerül.

Megfontolandó a 

margin részleges 

vagy teljes 

megváltoztatása

.

Margin emelés 

részleges 

végrehajtása. Ekkor 

az 1-5. lépést újra 

végig kell csinálni, 

egészen addig, amíg 

a margin javaslat 

elfogadásra, vagy 

elutasításra kerül.

Minden lépést dokumentálni kell, akárhányszor is megy végig az 1-5. lépésbeni számolási folyamat, annak érdekében, 

hogy látszódjon később, hogy egy stressz helyzetben az APC mértékek és a stressz indikátorok miatt hiúsult meg egy 

margin emelés.
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során az egyetlen paraméter, aminek az értéke hatással lehet a prociklikusságra, és a KELER KSZF-

nek van lehetősége változtatni rajta, az a szórásnak a megváltozása (Ds). Minden egyéb paraméter 

(kockázatmentes hozam, alaptermék hozamának szórása, alaptermék árfolyama, alaptermék 

várható maximális árelmozdulása, lejáratig hátralévő idő) adott, vagy nem kell velük számolni, mert 

konstans az értékük. A KELER KSZF úgy döntött, hogy alapesetben a Ds értéke legyen a mindenkori 

historikus legnagyobb szórás változás. Az APC mértékeket, illetve a stressz jelzéseket az alaptermék 

tekintetében vizsgálja a KELER KSZF. Amennyiben ezek egyike sem jelez, akkor 25%-kal lesz 

megnövelve a szórás megváltozásának értéke (*1,25), ha pedig úgy jelez valamelyik APC mérték, 

hogy közben valamelyik stressz indikátor is jelez, akkor a szórás megváltozása 1-gyel lesz csak 

megszorozva, vagyis a KELER KSZF stressz esetén nem képez további puffert ennek értékében. 
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2. Nem EMIR által szabályozott piacok biztosítékai 

2.1. Kiegyensúlyozó elszámolás (Informatikai Platform – IP) 

Forgalmi biztosíték 

A Kiegyensúlyozói gázpiac forgalmi biztosítékának meghatározása során a kiegyensúlyozói piacon 

létrejött vételi ügyletek mellett figyelembe vételre kerülnek a CEEGEX Közép-Kelet-Európai 

Szervezett Földgázpiacon (továbbiakban CEEGEX) és Kereskedési Platformon kötött eladási ügyletek 

is, amennyiben a Klíringtag jelen van ezen piacokon is. Tehát, a kiegyensúlyozó forgalmi biztosíték 

az alábbi két elem összegéből áll össze: 

1. A Kiegyensúlyozó gázpiaci paraméter (pufferelt vagy puffer nélküli) megszorozva a 

Kiegyensúlyozó gázpiaci pénzügyi kötelezettségek (vétel) 365 naptári napos összegével. 

2. CEEGEX/KP paraméter (pufferelt vagy puffer nélküli) megszorozva az alábbi kettő 

összegével: 

 63 elszámolási napos maximum vagy 250 elszámolási napos átlag nettó CEEGEX 

eladási pozíció közül a nagyobb. 

 63 elszámolási napos maximum vagy 250 elszámolási napos átlag nettó KP eladási 

pozíció közül a nagyobb. 

 

A Kiegyensúlyozói gázpiac forgalmi biztosítékának meghatározásához használt képlet: 

𝐹𝐵 = 𝐻𝐴(𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑧𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟 = 1; 𝛼; 𝛼𝑝) ∗∑ 𝐸𝑡
𝑡∈𝑇1

+ 𝐻𝐴(𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑧𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟

= 1; 𝛽; 𝛽𝑝) ∗ (𝑚𝑎𝑥{𝑚𝑎𝑥𝑡∈𝑇2(𝑆𝑡) , 𝜇𝑡∈𝑇3(𝑆𝑡)} + 𝑚𝑎𝑥{𝑚𝑎𝑥𝑡∈𝑇2(𝑍𝑡) , 𝜇𝑡∈𝑇3(𝑍𝑡)}) 

ahol, 

 𝑭𝑩: Adott Klíringtag Forgalmi Biztosítéka 

 stressz indikátor: KELER KSZF által számított gázpiaci stressz indikátor. Amennyiben értéke 

1, úgy nem kerül puffer alkalmazásra, amennyiben értéke 0, úgy pedig alkalmazásra kerül a 

25%-os puffer. 

 𝜶: Egy prociklikussági puffer nélküli konstans, amelyet a KELER KSZF állapít meg a napi back 

tesztek alapján.* 

 𝜶𝒑: 𝛼 megszorozva 1,25-tel a prociklikussági puffer alkalmazása végett.*  

 𝜷: Egy prociklikussági puffer nélküli konstans, amelyet a KELER KSZF állapít meg évente.* 

 𝜷𝒑: 𝛽 megszorozva 1,25-tel a prociklikussági puffer alkalmazása végett.* 

 𝑻𝟏: 365 naptári napos visszatekintési időszak. 

 𝑻𝟐: 63 elszámolási napos visszatekintési időszak. 

 𝑻𝟑: 250 elszámolási napos visszatekintési időszak. 

 𝑬𝒕: t-edik napi egyensúlyozói gázpiaci kitettség, amennyiben pozitív (nettó vétel). 

 𝑺𝒕: t-edik napi nettó CEEGEX kitettség, amennyiben negatív (nettó eladás). 

 𝒁𝒕: t-edik napi nettó Kereskedési Platform kitettség, amennyiben negatív (nettó eladás). 

 𝝁(𝒕∈𝑻𝟑): 𝑇3 időszakra vonatkozó számtani átlag. 

 

Minden paraméter pozitív előjellel kerül figyelembevételre (≥𝟎). 

                                                 
* Aktuális értéke külön dokumentumban kerül közzétételre (Forgalmi Biztosíték Paraméterek). 
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A Kiegyensúlyozói gázpiac forgalmi biztosíték meghatározásának gyakorisága: napi. 

 

A vételi egyensúlytalansági pozíciók és CEEGEX/KP eladási pozíciók a mindenkori ÁFA-val növelt 

bruttó értéken kerülnek figyelembe vételre. Tehát, belföldi gázpiaci klíringtagok esetében a bruttó 

érték a mindenkori ÁFA %-ban meghatározott mértékével növelt nettó érték, míg külföldi gázpiaci 

klíringtagok esetében a bruttó érték megegyezik a nettó értékkel (az ÁFA mértéke 0%). 

 

Minimum forgalmi biztosíték Kiegyensúlyozói elszámolás klíringtag esetén: 50.000 EUR. 

2.2. Kereskedési Platform (KP) 

Forgalmi biztosíték 

 KELER KSZF által algoritmus alapján meghatározott forgalmi biztosíték igény KP piacon 

nincs. A Klíringtagok önkéntes alapon, a kívánt kereskedési limitjeiknek megfelelően 

határozhatják meg a szükséges forgalmi biztosíték összegét. 

 A klíringtagoknak a tervezett kereskedési limitjüknek és a kitettségüknek megfelelő 

mértékű kollaterál eszközt (EUR) kell elhelyezniük forgalmi biztosítékként. 

 Amennyiben a Klíringtagok pénzügyi kötelezettséget nem generálnak, úgy nem szükséges 

elhelyezni forgalmi biztosítékot, tehát a minimum forgalmi biztosíték KP klíringtag esetén: 0 

EUR. 

 

Pozíciós limit 

A pozíciós limit a KELER KSZF kedvezményezettséggel Kereskedési Platform jogcímre zárolt 

biztosítékeszközök pénzügyi pozíciókkal korrigált mindenkori értéke. 

𝑃𝑜𝑧í𝑐𝑖ó𝑠𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 =
𝐵

1 + Á𝐹𝐴
+ 𝑇 +min(𝑇𝑝; 0) + min(𝑆𝑝; 0) 

ahol, 

 B: Biztosítékeszközök értéke (Kereskedési Platform elszámolásra teljesített biztosítékok). 

 ÁFA: A belföldi gázpiaci klíringtag esetében a mindenkori ÁFA %-ban meghatározott mértéke, 

külföldi gázpiaci klíringtag esetében – jelen számításban – 0%. 

 T: Kumulált pénzügyi pozíció az aktuális elszámolási ciklusban a még el nem számolt 

Kereskedési Platform tranzakciók alapján (értéke pozitív nettó eladó esetén, negatív nettó 

vevő esetén). 

 Tp: Kumulált pénzügyi pozíció az előző elszámolási ciklusban a még el nem számolt 

Kereskedési Platform tranzakciók alapján (értéke pozitív nettó eladó esetén, negatív nettó 

vevő esetén). 

 Sp: Nettó pénzügyi pozíció az előző elszámolási ciklusban elszámolt, de még nem teljesített, 

Kereskedési Platformon kötött tranzakciók alapján (értéke pozitív nettó eladó esetén, negatív 

nettó vevő esetén). 

2.3. CEEGEX azonnali gázpiac 

Forgalmi biztosíték 

 KELER KSZF által algoritmus alapján meghatározott forgalmi biztosíték igény CEEGEX 
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piacon nincs. A Klíringtagok önkéntes alapon, a kívánt kereskedési limitjeiknek megfelelően 

határozhatják meg a szükséges forgalmi biztosíték összegét. 

 A klíringtagoknak a tervezett kereskedési limitjüknek és a kitettségüknek megfelelő 

mértékű kollaterál eszközt (EUR) kell elhelyezniük forgalmi biztosítékként. 

 Amennyiben a Klíringtagok pénzügyi kötelezettséget nem generálnak, úgy nem szükséges 

elhelyezni forgalmi biztosítékot, tehát a minimum forgalmi biztosíték CEEGEX klíringtag 

esetén: 0 EUR. 

 

Pozíciós limit 

A pozíciós limit a KELER KSZF kedvezményezettséggel CEEGEX jogcímre zárolt biztosítékeszközök 

pénzügyi pozíciókkal korrigált mindenkori értéke. 

𝑃𝑜𝑧í𝑐𝑖ó𝑠𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 =
𝐵

1 + Á𝐹𝐴
+ 𝑇 +min(𝑇𝑝; 0) + min(𝑆𝑝; 0) 

ahol, 

 B: Biztosítékeszközök értéke (CEEGEX elszámolásra teljesített biztosítékok). 

 ÁFA: A belföldi gázpiaci klíringtag esetében a mindenkori ÁFA %-ban meghatározott mértéke, 

külföldi gázpiaci klíringtag esetében – jelen számításban – 0 %. 

 T: Kumulált pénzügyi pozíció az aktuális elszámolási ciklusban a még el nem számolt CEEGEX 

tranzakciók alapján (értéke pozitív nettó eladó esetén, negatív nettó vevő esetén). 

 Tp: Kumulált pénzügyi pozíció az előző elszámolási ciklusban a még el nem számolt CEEGEX 

tranzakciók alapján (értéke pozitív nettó eladó esetén, negatív nettó vevő esetén). 

 Sp: Nettó pénzügyi pozíció az előző elszámolási ciklusban elszámolt, de még nem teljesített, 

CEEGEX-en kötött tranzakciók alapján (értéke pozitív nettó eladó esetén, negatív nettó vevő 

esetén). 


