
 

Misszió: A KELER KSZF – kockázatainak szigorú szakmai ismérvek mentén történő hatékony kezelése 

mellett - a régió első számú tőke-, és energiapiaci klíringházává és klíringbanki szolgáltatójává kíván 

válni. 

A KELER KSZF jogszabályi megfelelés szempontjából az EMIR bevezetés hatására jelentős változáson 

esett át az elmúlt években. Mindemellett az új szabályozások megjelenése (MiFID II, MiFIR) 

folyamatosan erősíti a CCP-k valós versenyhelyzetét. 

A stratégiánkban elsődleges szempont a kompromisszumok nélküli, erős szakmai alapokon nyugvó 

szélesebb értelemben vett kockázatkezelés. A KELER KSZF elkötelezett, hogy prudens és 

konzervatív kockázatkezelési elveit tovább erősítse a rendszerek átláthatóságán, auditálhatóságán 

és a nemzetközi elfogadottságon keresztül. Úgy véljük, hogy a gyakorlatban praktikusabb és 

célravezetőbb, a pontos és naprakész ügyfélminősítés mellett a megfelelő mértékű biztosíték 

követelmények kialakítására helyezni a hangsúlyt. Ennek következtében a jelenlegi gyakorlatunkat a 

jövőre vonatkozóan is szem előtt tartjuk: az ügyfelek személyes ismerete, az aktív kapcsolattartás, 

szükség esetén többlet fedezetek előírása többet ér a tisztán számviteli alapú minősítéseknél. A 

jelenlegi kockázatkezelési működésünk további erősítése érdekében egy előkészítési és kiválasztási 

procedúrát követően elindult az új integrált kockázatkezelési rendszer (IRIS) kifejlesztése, 

amelynek bevezetését fokozatosan, piaconként, nagyságrendileg 2 év alatt tervezzük véghezvinni. 

A KELER KSZF a termékkörét időben bővítette, a tőkepiacokról elsősorban az energiapiacok felé 

indulva. Ezen két piac alapjellemzőit mára már megismertük, de ismereteink és erőforrásaink 

bővítésére és mélyítésére továbbiakban is szükség lesz, különösen, ha a magyar piac mellett más, 

régiós piacok klíringjét is felvállaljuk. A szabályozásból eredően termék oldali terjeszkedés az OTC 

derivatív termékek irányában képzelhető el, azonban ezen projekt a kockázatos 

megvalósíthatóságának, nagy beruházási igényének és a becsült megtérülésének köszönhetően 

elhalasztásra került. A villamos-energiapiac irányában is látunk módot a terjeszkedésre, az új 

lehetőségek tekintetében prioritása van a már meglévő piacainknak, de - az óvatosság elve mellett - 

nem zárkózunk el ezektől eltérő területekre is belépni. 

Az EMIR hatálybalépése óta a CCP-k szigorú tőkekövetelmény előírásoknak kell, megfeleljenek. A 

KELER KSZF jelenlegi tevékenységéhez és a piacok jelenlegi aktivitásához elegendő a ma meglévő 

összesen 5,8 Mrd Ft tőke, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy akár csak a jelenlegi piacok, 

termékek megtartása mellett is elképzelhető a jövőben addicionális tőkeigény a forgalom és/vagy a 

kockázatosság növekedése esetében. 

A volumen növelésére, és így a kívánt méretgazdaságosság elérésére, alapvetően új ügyfelek 

megszerzésével, új termékek elindításával, illetve új piacok (kereskedési helyszínek) elszámolásával 

látunk esélyt. Alapvető célunk központi klíringszolgáltatás nyújtása a közép-kelet-európai és 

délkelet-európai országok piacai, tőzsdéi számára. 

KELER KSZF 2016 őszén szerződést kötött a Román Árutőzsdével (BRM) a BRM gázpiacának központi 

elszámolására, amely több egy üzleti lehetőségnél, miután egyúttal lehetőséget teremt a KELER 

KSZF számára a régióban való terjeszkedésre is. 



 

Mindemellett a KELER KSZF stratégiai elképzelésének szerves része az European Commodity Clearing 

AG-nál meglévő általános klíringtagi szerepkör fenntartása, az aktivitás további piacokra való 

kiterjesztése és újabb ügyfelek megszerzése. 

A klíringtagi struktúrában a tőkepiacot érintően átrendeződésre nem számítunk, esetlegesen 

minimális bővülés várható, az energiapiac tekintetében főként a BRM projekt megvalósulásából, 

illetve az új árampiacok tekintetében számíthatunk új belépőkre. A forgalmat tekintve a tőkepiacon 

jelentős növekedés várható a Budapesti Értéktőzsde stratégiájának érvényesülésére alapozva, 

ugyanakkor a Kereskedési Platform és az egyensúlytartási forgalmi bevételeket tekintve alapvetően 

egy lassú erodálódásra, míg a CEEGEX/HUDEX forgalmi bevételek esetében lassú emelkedésre 

számíthatunk. Az általános klíringtagként elszámolt piacok esetében a forgalmi bevételek további 

lassú emelkedéssel számolunk. 

A MiFID/MiFIR hatályba lépésével a KELER KSZF-nek fel kell készülnie más CCP-k belépésére a 

meglévő piacainkra, és velük linkek kiépítésére. 

A KELER KSZF által alkalmazott díjpolitikát tekintve, nem célunk a legnagyobb európai 

versenytársak árszintjének elérése, azonban fontos annak a közepes árszínvonalnak a 

meghatározása, mely az ügyfelek számára is még elfogadott. 

A pénzügyi eredményeket tekintve, tulajdonosi szemmel vizsgálva, 2018. év lehet az első olyan év, 

melyben az elmúlt, és a még előttünk álló évek beruházásai és erőfeszítései elkezdenek megtérülni. 

A stratégia megvalósulását a növekvő bevételek mellett, emelkedő költségek (elsősorban bér, 

informatikai rendszertámogatás, transzferár) kísérik, azonban ezek mértéke mind volumenében, 

mind arányában elmarad a bevételek növekedésének dinamikájától. 


