
 

 

A KELER KSZF helyreállítási tervének célja, hogy egy esetleges válsághelyzet esetén a lehető 

legnagyobb mértékben biztosítani tudja a központi szerződő fél folyamatos, zökkenőmentes 

működését, azaz fenn tudja tartani a kritikus szolgáltatásainak folytonosságát, valamint megőrzi a 

pénzügyi stabilitást az adófizetőkre gyakorolt negatív hatás elkerülése/csökkentése mellett, 

továbbá a Szanáló Hatóság számára megadjon minden szükséges információt egy sikeres szanálás 

elvégzéséhez. 

A KELER KSZF helyreállítási terve; 

 nem feltételez semmilyen rendkívüli állami vagy központi banki segítséget, 

 alkalmazása esetén a klíringtagok kitettsége a központi szerződő féllel szemben sem lehet 

korlátlan, 

 diszkriminációmentes, és 

 minden érintett érdekeit figyelembe veszi. 

Elkülönülten kezeli a nemteljesítés és a nem-nemteljesítés eseteit; és a KELER KSZF által felvázolt 

különböző szcenáriókhoz kapcsol helyreállítási eszközöket, és intézkedéseket. Megfogalmazásra 

kerülnek az egyes stressz forgatókönyvek, melyek bekövetkezése esetén a KELER KSZF kritikus 

funkcióinak folyamatos és zökkenőmentes működése kerülne veszélybe, a KELER KSZF pénzügyi 

helyzete jelentős mértékben erodálódna, vagy a kockázatai oly mértékben mutatnának növekedést, 

amelynek következtében megsértené az EMIR-ben meghatározott követelményeknek való 

megfelelést. 

A helyreállítási terv szempontjából a KELER KSZF négy kritikus funkciót1 azonosított: 

1. azonnali piaci, 

2. derivatív piaci és  

3. gázpiaci központi szerződő fél tevékenység, valamint 

4. energiapiaci alklíringtagi szolgáltatás. 

A helyreállítási terv a KELER KSZF esetleges pénzügyi válságának minden olyan formájának 

kezelésére kiterjed, amely meghaladja a nemteljesítés-kezelésre szolgáló erőforrásait és egyéb 

követelményeket az EMIR értelmében. Ide tartoznak: 

a) a klíringtagok nemteljesítését érintő esetek (vagyis a nemteljesítés esetei), 

b) egyéb kockázatok és veszteségek bekövetkezése (vagyis egyéb, nem-nemteljesítési esetek).  

                                                 

1 A KELER KSZF a központi szerződő félen kívüli harmadik feleknek nyújtott tevékenységei, szolgáltatásai vagy 
működési folyamatai, amelyek megszűnése fennakadást okozna a reálgazdaság számára létfontosságú 
szolgáltatások vagy a pénzügyi stabilitás tekintetében, különös tekintettel a tevékenységek, szolgáltatások 
vagy működési folyamatok helyettesíthetőségére. 



 

 

A helyreállítási szituációk az alábbi alesetekre terjedhetnek ki: 

a) nemteljesítés esetén 

 az EMIR szerinti teljes felhasználási sorrend kimerítésre kerül, de az összes nemteljesítő 

pozíció még nem került lezárásra, így azokon további veszteség keletkezhet; 

 az EMIR szerinti teljes felhasználási sorrend kimerítésre kerül, már lezárásra került az 

összes nemteljesítő pozíció, de maradt allokálatlan veszteség, melyet már nem fedeznek 

az EMIR szerinti felhasználási sorrend elemei; 

 az EMIR szerinti teljes felhasználási sorrend kimerítésre kerül, már lezárásra került az összes 

nemteljesítő pozíció, nem maradt allokálatlan veszteség, azonban az EMIR-nek megfelelő 

működéshez szükséges mennyiségű pénzügyi forrás előteremtése nehézségekbe ütközik; 

b) nem-nemteljesítés estén: 

 a KELER KSZF saját vagyonának kritikus mértékű értékcsökkenése, azaz a KELER KSZF saját 

befektetésein elszenvedett jelentős árfolyamveszteség; 

 nagy összegű veszteséggel járó működési kockázati esemény bekövetkezése; 

 a KELER KSZF számlavezetői fizetésképtelenségéből vagy működési problémájából adódó 

likviditási hiány. 

c) mind nemteljesítés, mind pedig nem-nemteljesítés esetén 

 olyan likviditási nehézség áll be, mely a normál körülmények között rendelkezésre álló 

eszközök igénybevételével nem kezelhető, és a KELER KSZF csődhelyzetbe kerülne; 

 a KELER KSZF EMIR szerinti tőkemegfelelése nem biztosított, és belátható időn belül nem 

áll helyre magától. 

Alkalmazható helyreállítási eszközök az egyes nemteljesítés és nem-nemteljesítés esetekben: 

A. Nemteljesítés eseteiben: 

I. A tagi nemteljesítésből adódó veszteségek allokációja esetében 

a. a tagok számára előreszabályozott mértékű pénzbefizetési kötelezettség előírása 

(~„készpénzbefizetési felhívás”~ cash call ~ assessment power); 

b. árkülönbözet-vágás (~„változó letét értékcsökkentése” ~ variation margin haircutting ~ 

VMHC); 

c. a vétlen tagok egyéni biztosítékainak felhasználása („use of initial margin) 

d. a KELER KSZF esetleges feltőkésítése. 

II. A KELER KSZF semleges (zéró) pozíciójának (~matched book) újbóli felállítására  

a. tagi nemteljesítést követően önkéntes- / kényszerallokáció 

(~voluntary/forced allocation of contracts); 

b. a pozíciók (teljes mértékű/részbeni) megszűntetése ~ contract termination: tear up 

complete/partial 



 

 

B. Nem-nemteljesítés eseteiben: 

I. a tőke felhasználás, feltőkésítés; 

II. biztosítás; illetve 

III. egyéb eszközök (pl. klíringtagi pénzbefizetés). 

A likviditási nehézségek leküzdésére a KELER KSZF harmadik felektől (hitelintézetektől) vagy 

klíringtagoktól történő likviditás szerzése nyújt segítséget. Míg a pénzügyi források újratöltéséhez a 

helyreállítási eszközök között a KELER KSZF-nek lehetősége van újratőkésíteni, vagy a tagok 

számára előreszabályozott mértékű pénzbefizetést elrendelni. 

A helyreállítási tervben megfogalmazásra kerülnek az egyes stressz forgatókönyvek, amelyek 

bekövetkezése esetén a KELER KSZF kritikus funkcióinak folyamatos és zökkenőmentes működése 

kerülne veszélybe, a KELER KSZF pénzügyi helyzete jelentős mértékben erodálódna, vagy a 

kockázatai oly mértékben mutatnának növekedést, amely megsértené az EMIR-ben meghatározott 

követelményeknek való megfelelést. A stressz szcenáriók a következő szituációkra terjedhetnek ki: 

1. nemteljesítésből fakadó jelentős veszteségek vagy likviditási nehézségek; 

2. általános üzleti kockázatból fakadó jelentős veszteségek vagy likviditási nehézségek; 

3. működési kockázati események miatt elszenvedett jelentős veszteségek vagy likviditási 

nehézségek, kitérve a cyber támadások esetére is; 

4. realizált befektetési veszteségek miatt előálló likviditási nehézségek; 

5. olyan harmadik felek hibája, melyek kritikus szolgáltatást nyújtanak a KELER KSZF számára; 

6. az anya- vagy leányvállalat válsága miatt felmerülő pénzügyi vagy működési nehézségek; 

7. kapcsolódó CCP-k válsága miatt felmerülő pénzügyi vagy működési nehézségek. 

A KELER KSZF a helyreállítási terv szempontjából a következő stressz forgatókönyveket dolgozta ki: 

A. Extrém piaci körülmények bekövetkezése esetén több Klíringtag egyidejű nemteljesítése 

miatt jelentős veszteségek vagy likviditási nehézségek; 

B. ÁFA finanszírozás; 

C. Nagymértékű nettó kárral járó működési kockázati veszteségesemény bekövetkezése; 

D. Forint piaci válság miatt bekövetkező, realizált árfolyamveszteség a saját tőkén; 

E. A KELER működési problémája; 

F. Az ECC fizetést korlátozó eljárás alá kerül. 

Abban az esetben kerülhet sor a terv implementálására, amennyiben a KELER KSZF pénzügyi 

helyzete jelentős mértékben erodálódna, vagy oly mértékben nőnének a kockázatai, amellyel 

megsértené az EMIR-nek való megfelelést. 



 

 

A terv implementálásának szükségességét a KELER KSZF vezérigazgatója állapítja meg az indikátorok 

jelzései alapján, vagy akár annak hiányában is, és erről minden esetben tájékoztatja a Felügyeletet 

(Magyar Nemzeti Bank). 

Azonban amennyiben a KELER KSZF életképessége forog kockán, a Szanáló Hatóság speciális 

hatáskörében eljárva, a korai beavatkozás lehetőségével élve, amennyiben a KELER KSZF 

fizetésképtelensége még nem állapítható meg, a helyreállítási intézkedéseket felváltva, azonban 

még a szanálás megkezdése előtt, megkísérli orvosolni a felmerült helyreállítási helyzetet. 

A helyreállítási terv implementációjának szükségességére vonatkozó jelzések (indikátorok) 

alapvetően a helyreállítási szituációkból, illetve a stressz forgatókönyvekből kerülnek levezetésre és 

ezekhez kerülnek hozzárendelésre. Az egyes indikátorokhoz kapcsolódóan küszöbértékek kerülnek 

meghatározásra, melyek elérésekor kiváltásra kerül(het) a helyreállítási terv. Megkülönböztetünk 

információs jelleggel figyelmeztető indikátorokat, amelyek a figyelmeztetésen keresztül 

segíthetnek elkerülni a helyreállítási szituációt, illetve olyan indikátorokat, amelyek konkrétan 

rámutatnak a helyreállítási terv implementációjának szükségére. 

A küszöbértékek kihasználtságának minősítése érdekében (ahol lehetséges), a „traffic light 

approach”-hoz hasonló figyelemfelhívó rendszert alkalmazunk, amely segíti a normál üzletmenetben 

észlelt negatív folyamatok felismerését, valamint a lehetséges lépések megtételét a küszöbértékek 

megsértésének elkerülésére. 

Általános alapelvként elmondható, hogy pusztán az indikátorok jelzése alapján automatikusan nem 

kezdődik meg a helyreállítás. Azt mindig meg kell, hogy előzze egy – lehetőség szerint rendkívül gyors 

– minőségi elemzés, valamint egyeztetés a Felügyelettel. Az indikátor piros jelzése esetén indokolt 

esetben lehetőség van arra, hogy a jelzés ellenére se aktiválódjon a helyreállítási terv, azonban ez 

kizárólag a Felügyelettel történt egyeztetést követően, annak beleegyezésével lehetséges. 

Az indikátorok monitorozása szoros együttműködésben történik a releváns hatóságokkal, amelynek 

eredményei továbbításra kerülnek az illetékes hatóság és az ESMA számára. 

Az egyes helyreállítást kiváltó eseményekhez, stressz forgatókönyvekhez, kapcsolódó indikátorokhoz 

külön - külön helyreállítási akciók kerültek hozzárendelésre, mely akciók során a már korábban 

megnevezett helyreállítási eszközök kerülnek felhasználásra. 



 

 

 

Az alábbi körülmények és eljárások biztosítják a helyreállítási akciók megfelelő időben történő 

implementálását: 

 indikátorok rendszere, annak monitoringja és jelentése szervezeten belül, illetve a Felügyelet 

számára; 

 a rendkívül gyors információáramlást (mindkét irányba) elősegítő KELER KSZF lapos 

szervezete; 

 a vezérigazgató és a KELER KSZF összes munkatársának fizikai közelsége, amely az informális 

információk áramlását is hatékonnyá teszi; 

 a vezérigazgató, az elszámolási vezető és a kockázatkezelési vezető folyamatos rendelkezésre 

állása a telefonján elérhető céges levelezés, valamint a távoli hozzáférés segítségével 

biztosított, így a gyors reagálást a technika is lehetővé teszi; 

 mindezen tényezőknek köszönhetően és a KELER KSZF vállalati kultúrája alapján is szoros a 

vezetői kontroll, illetve a vezetők és a beosztottak munkakapcsolata. 

Végső veszteségallokáció: 

Nemteljesítés esetén akkor kerülhet sor végső veszteségallokációra, amennyiben a KELER KSZF az 

Általános Üzletszabályzata szerinti garanciaelemek összességét felhasználta az adott nemteljesítés 

vonatkozásában, de a helyzet orvoslása érdekében további pénzügyi forrás bevonására van szükség. 

A végső veszteségallokáció a KELER KSZF helyreállítási tervében piaconként kerül részletezésre. 

 



 

 

Az egyes helyreállítási helyzetek esetében azonosított nehézségek, kockázatok, amelyek 

korlátozhatják a helyreállítás eredményességét, úgy mint: 

1. Az előírt egyszeri tagi pénzbefizetési kötelezettségre a Klíringtag nem hajlandó, vagy annak 

teljesítése a pénzügyi helyzetét oly mértékben rontaná, mely spirális hatást beindítva még 

nagyobb veszélyt jelentene a pénzügyi stabilitásra; 

2. A tulajdonos megtagadja a tőkeemelést, vagy a tagi kölcsönt; 

3. A KELER KSZF nem tud likviditáshoz jutni külső forrás segítségével, mert harmadik felek nem 

hajlandóak likviditást nyújtani; tagi kölcsönt, illetve a tőkeemelést a tulajdonos megtagadja; 

4. A helyreállítás eredményessége nem feltétlenül biztosított a KELER KSZF számlavezetői 

fizetésképtelenségéből vagy működési problémájából adódó likviditási hiány esetén; 

5. Olyan előírásokat támasztanak a KELER KSZF, mint általános klíringtag felé, amelyek jelentős 

mértékben megnehezítik vagy esetlegesen akár ellehetetlenítik az általános klíringtagként 

való kilépést, valamint a kilépés véglegesítéséig a KELER KSZF-nél vállalhatatlan pénzügyi 

teher jelentkezhetne. 

Az egyes krízishelyzetek kommunikációja során a külső és a belső kommunikáció közötti összhang 

megteremtése kiemelt jelentőséggel bír. Ezen alapelv betartásával elkerülhető a nem megfelelő, 

esetleg téves információk áramlása a szervezeten belül és kívül is egyaránt. 

A KELER KSZF helyreállítási tervének alkalmazására kizárólag a releváns hatósággal történő 

kommunikációt követően kerülhet sor, amelynek keretében a KELER KSZF ismerteti a releváns 

hatósággal a felmerülő problémát, a helyreállítás során alkalmazni kívánt eszközöket és 

intézkedéseket. Mindemellett a KELER KSZF pontosan megjelöli azt az időtartamot is, amelyet 

szükségesnek vél a pénzügyi pozíciójának helyreállításához. 

Kritikus pontként jelentkezik egy válsághelyzet kitörése esetén az első 24 órán belül történő 

kommunikáció, ez egy bizonytalan helyzetben a legmeghatározóbb. Ezen tájékoztatás keretében 

közzétételre kerülnek a KELER KSZF által alkalmazni kívánt intézkedések és a szükséges eszközök. 

Az adott szituációban a belső, illetve külső kommunikációért való felelősséget a KELER KSZF 

médiában megjelenő nyilatkozati rendjének és kríziskommunikációjának menetéről szóló 

szabályzata rögzíti. A KELER KSZF kommunikációjáért a vezérigazgató felel, éppen ezért valamennyi 

média felé történő nyilatkozat az ő tudtával, előzetes beleegyezésével, illetve igény szerint 

ellenőrzésével történhet. Általános szabály, hogy a KELER KSZF vezérigazgatója jogosult 

nyilatkozattételre egy esetleges krízishelyzetben, amelytől természetesen el lehet térni, ebben az 

esetben a KELER KSZF vezérigazgatója delegálhatja a feladatot, vagy a vezérigazgató távolléte 

esetében a KELER KSZF vezérigazgatója más személyt jelölhet ki ezen feladatra. 

A kríziskommunikációs helyzet megállapításával egy időben a KELER Csoport teljes alkalmazotti 

állományára nézve lehetőség van hírzárlat elrendelésére, amelynek következtében a 

krízisszituációban, azzal összefüggésben a KELER Csoport egyetlen alkalmazottja sem tehet sem 



 

 

írásbeli, sem szóbeli, sem hivatalos, sem informális nyilatkozatot. 

A KELER KSZF vezérigazgatójával vagy a KELER vezérigazgatójával, illetve Ügyvezetőségével - és 

szükség esetén a mindenkori kommunikációs tanácsadóval - egyeztetett tájékoztatással, illetve a 

külső kommunikációs anyaggal, vagy annak kivonatával a KELER Csoport a krízisben érintett 

Ügyfeleit közvetlenül is értesítheti. A külső kommunikációban az ügyfelek közvetlen tájékoztatása 

elsősorban a KID rendszer segítségével, vagy/és elektronikus levelezés vagy/és a www.kelerkszf.hu 

illetve a www.keler.hu honlapon közzétett tájékoztatás alapján történik. Fentiek kiesése esetén a 

tájékoztatás faxon, illetve telefonon történik. 

http://www.kelerkszf.hu/
http://www.keler.hu/

