
 
 

 

 
 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Vezérigazgatójának 32/2020. sz. határozata 

 

Budapest, 2020. február 12.         

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Vezérigazgatója a „A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” c. szabályzat Kereskedési Szabályok című Ötödik 

Könyve 3.2. bb) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Értéktőzsde Titkárságvezetőjének 

54/2000. számú határozatával elfogadott, majd a későbbiekben többször módosított ”A Budapesti 

Értéktőzsde Elszámolóár Kézikönyve” (továbbiakban: Elszámolóár Kézikönyv) módosításáról rendelkezik 

2020. február 14-i hatállyal. 

 
I. Az Elszámolóár Kézikönyv „II. Napvégi elszámolóárak képzése” című fejezetének „II.2.2 Az egyes 

paraméterek részletezése” pontja „Egyéb devizák kamatlába” rész első bekezdése az alábbiak szerint 

változik: 

„Belföldi és külföldi kamatláb 

A belföldi kamatláb mindig az adott kontraktus nevében hátul álló deviza (amely a pénznemet képviseli) 

kamatlábát, míg a külföldi kamatláb az adott kontraktus nevében elöl álló deviza (amely a terméket 

képviseli) kamatlábát jelöli, melynek meghatározása alapvetően Reuters adatok alapján az alábbiak 

szerint történik:” 

 

II. Az Elszámolóár Kézikönyv „II. Napvégi elszámolóárak képzése” című fejezetének „II.2.2 Az egyes 

paraméterek részletezése” pontja „Egyéb devizák kamatlába” részének horvát kuna, orosz rubel és 

norvég korona kamatlábakra vonatkozó sorai az alábbiak szerint kerülnek módosításra: 

0-60 nap közötti lejáratig hátralévő futamidő esetén: 
HRK esetén az 1 hónapos HRKD 17:00-kori bid-ask átlaga 
RUB esetén az 1 hónapos MOSPRIME adott napra vonatkozó értéke 
NOK esetén az 1 hónapos NIBOR előző napi értéke 

61-135 nap közötti lejáratig hátralévő futamidő esetén: 
HRK esetén a 3 hónapos HRKD 17:00-kori bid-ask átlaga 
RUB esetén a 3 hónapos MOSPRIME adott napra vonatkozó értéke 
NOK esetén a 3 hónapos NIBOR előző napi értéke 

136-270 nap közötti lejáratig hátralévő futamidő esetén: 
HRK esetén a 6 hónapos HRKD 17:00-kori bid-ask átlaga 
RUB esetén a 6 hónapos MOSPRIME adott napra vonatkozó értéke 
NOK esetén a 6 hónapos NIBOR előző napi értéke 

271 napot meghaladó lejáratig hátralévő futamidő esetén: 
HRK esetén az 1 éves HRKD 17:00-kori bid-ask átlaga 
RUB esetén a 6 hónapos MOSPRIME adott napra vonatkozó értéke 
NOK esetén a 6 hónapos NIBOR előző napi értéke 
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