
 

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. A szigorúbb szabályozás ellenére, vagy éppen az ebből eredő többlet 

erőforrás követelmények okán, mára a CCP-k valós versenyhelyzetbe kerültek. Az új szabályozások 

(MIFID, EMIR, MIFID II. / MIFIR) rendelkezései ezt tovább erősítik, mellyel a stratégia időtávján 

biztosan szembe kell néznünk. A CCP-k országhatárokon átívelően harcolnak a piacokért és az 

ügyfelekért. Pontosan kell egyensúlyozniuk az üzleti szempontok diktálta növekedés, az innovatív 

jelleg megtartása és a vállalt kockázatok nagysága alkotta koordináta rendszerben. 

A KELER KSZF státuszának, megítélésének és részvényesi értékének az egyik pillére a működés során 

eddig is konzekvensen alkalmazott szigorú, kockázat alapú megközelítés. Stratégiánkban így 

elsődleges szempont a kompromisszumok nélküli, erős szakmai alapokon nyugvó, szélesebb 

értelemben vett kockázatkezelés. 

A KELER KSZF elkötelezett, hogy prudens és konzervatív kockázatmenedzselési elveit tovább 

erősítse a rendszerek átláthatóságán, auditálhatóságán és a nemzetközi elfogadottságán keresztül. 

A KELER KSZF kiemelt célja, hogy az üzleti környezet változásaira rugalmasan és gyorsan legyen 

képes reagálni, a kihívásokat, lehetőségeket időben észrevegye és realizálja. Ennek következtében a 

jelenlegi gyakorlatunkat a jövőre vonatkozóan is szem előtt tartjuk: az ügyfelek személyes 

ismerete, az aktív kapcsolattartás, szükség esetén többlet fedezetek előírása, vagy a kereskedési 

limitek prudens kezelése többet ér a tisztán számviteli alapú minősítéseknél. 

A KELER KSZF a jövőben is transzparens, átlátható, a jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő 

kockázatkezelési politikát kíván folytatni, mely tekintetében elődleges szempont a tagsági 

elvárások, és a prudens kockázatmérési és értékelési folyamatok EMIR szerinti fenntartása. A 

jelenlegi kockázatkezelési működésünk tovább erősítése érdekében egy körültekintő előkészítési és 

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

informatikai fejlesztése. 

A KELER KSZF termékkörét illetően ki lehet jelenteni, hogy azt a Társaság időben bővítette, a 

tőkepiacokról elsősorban a földgáz- és villamos-energiapiac felé indulva. Ezen két piac 

alapjellemzőit mára már megismertük, de ismereteink és erőforrásaink bővítésére és mélyítésére 

továbbiakban is szükség lesz. 

Az EMIR hatálybalépése óta már elsősorban nem a tulajdonosok határozhatják meg – a piaci 

szereplők igényeit figyelembe véve – a CCP-k tőkeigényeit, hanem szigorú követelményeknek kell 

megfelelni. A KELER KSZF jelenlegi tevékenységéhez és a piacok jelenlegi aktivitásához elegendő a 

ma meglévő összesen 8 Mrd Ft saját tőke, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a stratégia időtávja 

alatt részben jogszabály megfelelési, részben az üzleti növekedési okokból a KELER KSZF-nek 

tőkeemelésre van szüksége, melynek nagyságrendje 2-5 Mrd Ft-ra becsülhető. 

  



 

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

megszerzésével, új termékek elindításával, illetve új piacok elszámolásával látunk esélyt. 

Elsődleges célunknak tartjuk az organikus terjeszkedést, a meglévő piacainkkal és ügyfeleinkkel való 

jó kapcsolat fenntartását, és a biztonságos működést. Ennek keretében meglévő tőkepiacaink 

termék innovációinak támogatása és szoros együttműködés a Budapesti Értéktőzsdével természetes 

volumennövelési stratégiánk alapja. Ennek keretében mindent megteszünk, hogy támogassuk a 

hazai tőkepiac termékfejlesztéseit, innovációit és esetleges expanzióját. 

Új ügyfelek megszerzése, forgalom- és így bevételnövelés ugyanakkor az energiapiacokon is kiemelt 

stratégiai cél, mind a kiegyensúlyozó elszámolás és a kereskedési platform, illetve a CEEGEX/HUDEX 

központi szerződő feleként, mind az ECC általános klíringtagjaként. 

A KELER KSZF hosszú távú nyereséges működtetését – az energiapiacról várható növekvő bevételek 

mellett – a tőkepiaci szolgáltatásaink nem hazai piacokra való kiterjesztése támogatja. Logikus irány 

a régiós vagy akár azon túlmutató terjeszkedés megvalósítása, célunk klíringszolgáltatás nyújtása a 

közép-kelet-európai és délkelet-európai országok piacai, tőzsdéi számára. 

A KELER KSZF stratégia időtávján belül mind a tőkepiac, mind az energiapiacok vonatkozásában 

jelenleg már láthatók konkrét, nemzetközi jelentőséggel bíró lehetőségek és elképzelések, melyek a 

KELER KSZF klíringházi pozícióját erősítik és jelentős bevételi potenciállal kecsegtetnek. 

A terjeszkedés egyik kulcsa a külföldi piacokon való aktív és permanens jelenlét. Úgy véljük, hogy 

egy-egy külföldi együttműködés nagyobb valószínűséggel arathat sikert, ha az adott piac 

stakeholder szereplői számára ismerősen cseng a KELER KSZF és a KELER neve, tevékenysége és 

megoldásai. Szükségesnek látjuk a jelenlétünket erősíteni a szakmai konferenciákon, a sajtóban és 

szakmai szervezetek szponzoraként, hisz ezen alkalmak lehetőséget teremtenek a meglévő 

ügyfelekkel történő kapcsolatápolásra, ügyfélgondozásra, valamint hozzájárulnak a KELER KSZF 

ismertségének további növeléséhez nem csak a régióban, de Nyugat-Európában is. 


