
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói 
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A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER 
KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti bankgaranciával is teljesíthető biztosítékok 
fedezetéül bankgaranciákat az alábbi feltételek mellett fogadja be. 

 

Befogadási feltételek: 

A KELER KSZF a mellékletben található "Garancia-nyilatkozat" belföldi bankok esetében 
magyar nyelvű, külföldi bankok esetében magyar vagy angol nyelvű szövegével benyújtott, 
a cégjegyzés szabályainak megfelelően aláírt, eredeti, hiteles, olyan bankgarancia 
példányát fogadja el, amely az alábbi feltételeknek megfelel: 

 a KELER KSZF által elfogadott bank állította ki, 

 a garancia összege az ügyfél részéről teljes mértékben fedezett 

 a bankgarancia devizaneme HUF 

 kedvezményezettje kizárólag a KELER KSZF, 

 a garanciavállalás feltétel nélküli, 

 a garancia nyilatkozatban megjelölt ügyfél csak nem-pénzügyi klíringtag, vagy 
energiapiaci alklíringtag lehet. 

 

Amennyiben a nem-pénzügyi klíringtag vagy energiapiaci alklíringtag bank, a benyújtott 
bankgarancia nem származhat az adott banktól. A KELER KSZF az elfogadott bankok 
listájáról kérésre információt szolgáltat. 

 

A KELER KSZF által elfogadott bankok listáján szereplő bankok által kibocsátott és 
benyújtott bankgaranciát 3 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben a bankgarancia 
befogadásra nem alkalmas, a KELER KSZF ezen határidőn belül jelzi a klíringtagnak vagy az 
energiapiaci alklíringtagnak, hogy 15 napon belül új biztosítékot nyújtson be.  

 

A KELER KSZF által elfogadott bankok listáján nem szereplő bankok által kiállított 
bankgaranciák elfogadásáról a KELER KSZF minden egyes előzetesen benyújtott 
bankgarancia esetében egyedileg dönt. A KELER KSZF a bankgaranciát kibocsátó banktól 
minősítési célból adatokat kérhet. Az érintett bankok bankgaranciáinak befogadásáról vagy 
elutasításáról a KELER KSZF az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 60 napon 
belül értesíti a klíringtagot vagy az energiapiaci alklíringtagot. 

 

Amennyiben az ügyfél nem a mellékeltben található „Garancia-nyilatkozatot” nyújtja be, 
úgy azt a KELER KSZF jogosult indoklás nélkül elutasítani vagy dönteni a kérelem egyedi 
elbírálásáról. A bankgarancia befogadásáról vagy elutasításáról a KELER KSZF legkésőbb 15 
napon belül értesíti az ügyfelet. 

 

A klíringtag, vagy az energiapiaci alklíringtag köteles kérni a bankgaranciát kiállító bankot, 
hogy a bank a bankgaranciát a KELER KSZF-hez a bankgarancia megnyílta előtti időpontig 
juttassa el. Amennyiben a bankgaranciát a bank a KELER KSZF-hez juttatja el, akkor a 
KELER KSZF a kibocsátó bank központjától visszaigazolást kér és a bankgaranciát csak a 
visszaigazolás kézhezvételétől tekinti benyújtottnak. (A visszaigazolás átfutási idejének 
lerövidítéséhez a KELER KSZF kéri, hogy a bank a bankgarancia visszaigazolásában illetékes 
személy nevét és telefonszámát adja meg). 

 

Amennyiben egy bankgaranciát kibocsátó bank ellen csőd- ill. felszámolási eljárás indul, a 
bankhoz felügyeleti biztost rendelnek ki, számláit zárolják, illetve olyan helyzet alakul ki, 
amelynek alapján a KELER KSZF várhatóan nem tudja a bankgaranciát érvényesíteni, a 
KELER KSZF – a bankgarancia lejáratát megelőzően is – kérheti a bankgarancia 15 
munkanapon belüli lecserélését más bank által nyújtott bankgaranciára. 



 
 

 

Befogadási limitek: 

A KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti bankgaranciában is teljesíthető 
biztosítékok (alapszintű pénzügyi fedezet, biztosíték pótlék, kiegészítő pénzügyi fedezet, 
forgalmi biztosíték, CEEGEX alapbiztosíték vagy kiegészítő pénzügyi fedezet, energiapiaci 
forgalmi biztosíték, és energiapiaci alapbiztosíték esetében az ECC által meghatározott 
értéket meghaladó KSZF által előírt részre), fedezetéül a KELER KSZF piaconként és 
tagonként legfeljebb 500.000.000 Ft értékben fogad el bankgaranciát. 

A KELER KSZF nem fogad be olyan bank vagy egyazon bankcsoporthoz tartozó bankok által 
kibocsátott bankgaranciát, amellyel az adott bank (csoport) vonatkozásában nyilvántartott 
biztosítékeszközök aránya meghaladná az összes egyéni biztosítékként nyilvántartott 
eszköz 10%-át. Amennyiben a klíringtagok által – KELER KSZF kedvezményezettséggel 
biztosítékként- elhelyezett összes egyéni biztosítékelem 10%-át meghaladja egy bank 
(csoport) által kibocsátott bankgarancia, akkor a KELER KSZF az adott bank (csoport) által 
kibocsátott valamennyi bankgaranciát a limithez mért szükséges mértékben csökkentett 
értéken veszi biztosítékként figyelembe. Az érintett klíringtagokat és energiapiaci 
alklíringtagokat a KELER KSZF értesíti a bankgaranciákra vonatkozó haircut elrendeléséről 
és mértékéről.  

 

Energiapiaci befogadási limit: 

A KELER KSZF bankgaranciát energiapiaci forgalmi biztosítékként, valamint energiapiaci 
alapbiztosítékként csak korlátozott mértékben az European Commodity Clearing AG (ECC) 
által számított biztosíték értékeket meghaladó biztosítékkövetelmény fedezeteként veszi 
figyelembe. Ezen szabály alól kivételt képeznek a 2012. március 1. előtt a KELER KSZF 
által befogadott és érvényes bankgarancia nyilatkozatok, amelyek lejáratukig teljes 
összegükben beszámításra kerülnek. 

 

A KELER KSZF fenntartja a jogot a bankgarancia befogadási feltételek megváltoztatására. 
A KELER KSZF a befogadási feltételek változásáról a klíringtagot, energiapiaci 
alklíringtagot saját honlapján (www.kelerkszf.hu), a Tőkepiaci közzétételi rendszer 
honlapján (www.kozzetetelek.hu) és a KID-en értesíti.  

 

Budapest, 2014. július 7. 

 

KELER KSZF Zrt. 

  

http://www.keler.hu/


 
 

 

Garancia-nyilatkozat 

 

a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

javára, a 

 

.................................................................................... 

mint garanciavállaló bank, a 

 

....................................................................................  

 

Ügyfeléért, 

20.................................. tól, 20...................................... -ig 

 

................................................ HUF, 

azaz 

 

.................................................................... forint 

erejéig feltétlen fizetési garanciát vállal. 

 

Kódszám: ............................... 

Bank: ..................................... 

Telefon: ................................. 

Ügyintéző: ............................. 

 

 

1. Ügyfelünk a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata alapján saját számlás alapszintű 
pénzügyi fedezetet, biztosíték pótlékot, kiegészítő pénzügyi fedezetet, forgalmi 
biztosítékot , CEEGEX alapbiztosítékot vagy kiegészítő pénzügyi fedezetet, energiapiaci 
forgalmi biztosítékot, energiapiaci alapbiztosítékot, köteles a KELER KSZF számára 
biztosítani. A saját számlás alapszintű pénzügyi fedezet, forgalmi biztosíték, biztosíték 
pótlék, kiegészítő pénzügyi fedezet, CEEGEX alapbiztosíték vagy kiegészítő pénzügyi 
fedezet, energiapiaci forgalmi biztosíték, energiapiaci alapbiztosíték a fenti Szabályzat 
előírásai szerint vehető igénybe a KELER KSZF által. 

A fizetés biztosítékául bankgarancia áll a következő esedékesség szerint: 

Érték:                                Lejárat: 

 

Kijelentjük, hogy visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállal a 
............................................................................................................
..... bank a KELER KSZF-el szemben és kötelezi magát, hogy amennyiben ügyfele, 
...................................................... a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata 
alapján fennálló fizetési, ill. bármilyen részfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
első felszólításra - az alapjogviszony vizsgálata nélkül - maradéktalanul megfizeti a 
KELER KSZF részére az esedékes összeget. 

 



 
 

 

2. Kijelentjük, hogy jelen bankgarancia esetében ügyfelünk teljes mértékű fedezetet 
biztosít. 

 

3. Jelen garancia a 
........................................................................................... bankhoz 
intézett írásbeli és cégszerűen aláírt felhívással vehető igénybe. A felhívásnak 
tartalmaznia kell a fizetési kötelezettség nemteljesítésének tényét, és a KELER KSZF 
számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás 
hitelességének igazolásával. 

 

A garancia teljes összege minden teljesített kifizetéssel csökken. Az 1. pontban 
meghatározott esedékességen túl a garanciavállalásból származó banki kötelezettség 
megszűnik. 

 

Jelen garanciában nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy a 6:435.§ (3) bekezdése és a 
6:436.§ (2) bekezdésének b) és c) pontja nem alkalmazandó. 

 

Dátum: 

 

 

 Cégszerű aláírás 

 

PH 

 

Ellenjegyzés: 

  



 
 

 

Guarantee statement 

 

for the KELER CCP Ltd. 

H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., by 

 

 

……………………………………………………… 

as Issuing Bank, for 

 

 

………………………………………………………. 

Client, 

 

from ……………….…………… 20.….    till ……………….……………20 

 

 

in the amount of 

 

 

…………………………………….HUF, 

that is 

 

…………………………………………… Hungarian Forint 

 

guarantees unlimited cash payment warranty. 

 

Code number: ……………………. 

Bank: ……………………………… 

Phone: ……………………………. 

Officer: ……………………………  

 

1. Our client has to place own account basic financial collateral, supplementary 
collateral, additional financial collateral, turnover margin, CEEGEX initial margin or 
additional financial collateral, energy market turnover margin, energy market initial 
margin with regard to the General Business Rules of KELER CCP Ltd. Own account basic 
financial collateral, turnover margin, supplementary collateral, additional financial 
collateral, CEEGEX initial margin or additional financial collateral, energy market 
turnover margin, energy market initial margin can only be used by KELER CCP Ltd. 
under the above mentioned Rules. 

For the coverage of payment a bank guarantee is opened with the followings: 

 Value:                               Expiration date: 

 



 
 

 

We declare, that ………………………………………. bank gives irrevocable and unconditional 
guarantee for KELER CCP Ltd., and engages itself to entirely pay for KELER CCP Ltd. 
for the first call without any inspection of the legal basis, in case of our Client 
……………………………. does not meet any outstanding payment or partial payment 
obligation on the basis of the General Business Rules of KELER CCP Ltd. 

2.  We declare, this bank guarantee is fully backed by our client. 

 

3. Present guarantee is available in case of the Issuing Bank ……………………………………… is 
approached by a call in written form and duly signed. The call must contain the fact of 
non-fulfilment and must be submitted via the account keeping credit institution of 
KELER CCP with the certificate of authenticity of the official signature. 

 

The total sum of the guarantee is decreased by every settled payment. Commitment of the 
bank arising from the bank guarantee will cease beyond the expiry specified in Item 1. 

Questions not regulated in the present guarantee fall under the relevant rules of the Act V 
of 2013 on the Civil Code except for section 6:435 subsection (3) and section 6:436 
subsection (2) point b) and c), which provisions shall not be applicable. 

 

 

Date: 

 

 Proper signature 

 

Place of Stamp 

 

Counter-signature: 

 


