
 

 
 

2018-ban az alábbi napokon nem lesz BÉT, BÉTa Piac, BÉT KKV és MTS Hungary kereskedés, 

elszámolás és teljesítés:  

január 1. hétfő Új Év első napja 

március 10. szombat Munkanap 

március 15. csütörtök Nemzeti ünnep 

március 16. péntek Pihenőnap 

március 30. péntek Nagypéntek 

április 2. hétfő Húsvét 

április 21. szombat Munkanap 

április 30. hétfő Pihenőnap 

május 1. kedd Munka ünnepe 

május 21. hétfő Pünkösd 

augusztus 20. hétfő Nemzeti ünnep 

október 13. szombat Munkanap 

október 22. hétfő Pihenőnap 

október 23. kedd Nemzeti ünnep 

november 1. csütörtök Mindenszentek 

november 2. péntek Pihenőnap 

november 10. szombat Munkanap 

december 1. szombat Munkanap 

december 15. szombat Munkanap 

december 24. hétfő Szenteste 

december 25. kedd Karácsony 

december 26. szerda Karácsony 

december 31. hétfő Pihenőnap 

  



 

 
 

2018-ban az alábbi napokon nem lesz Kereskedési Platform és Egyensúlyozói elszámolás és teljesítés:  

január 1. hétfő Új Év első napja 

március 15. csütörtök Nemzeti ünnep 

március 16. péntek Pihenőnap 

március 30. péntek Nagypéntek 

április 2. hétfő Húsvét 

április 30. hétfő Pihenőnap 

május 1. kedd Munka ünnepe 

május 21. hétfő Pünkösd 

augusztus 20. hétfő Nemzeti ünnep 

október 22. hétfő Pihenőnap 

október 23. kedd Nemzeti ünnep 

november 1. csütörtök Mindenszentek 

november 2. péntek Pihenőnap 

december 24. hétfő Szenteste 

december 25. kedd Karácsony 

december 26. szerda Karácsony 

december 31. hétfő Pihenőnap 

2018-ban az alábbi napokon nem lesz CEEGEX elszámolás és teljesítés, valamint nem lesz HUDEX/Gáz 

kereskedés, elszámolás és teljesítés, valamint energiapiaci elszámolás és teljesítés: 

január 1. hétfő Új Év első napja 

március 10. szombat Munkanap 

március 15. csütörtök Nemzeti ünnep 

március 16. péntek Pihenőnap 

március 30. péntek Nagypéntek 

április 2. hétfő Húsvét 

április 21. szombat Munkanap 

április 30. hétfő Pihenőnap 

május 1. kedd Munka ünnepe 

május 21. hétfő Pünkösd 

augusztus 20. hétfő Nemzeti ünnep 

október 13. szombat Munkanap 



 

 
 

október 22. hétfő Pihenőnap 

október 23. kedd Nemzeti ünnep 

november 1. csütörtök Mindenszentek 

november 2. péntek Pihenőnap 

november 10. szombat Munkanap 

december 1. szombat Munkanap 

december 15. szombat Munkanap 

december 24. hétfő Szenteste 

december 25. kedd Karácsony 

december 26. szerda Karácsony 

december 31. hétfő Pihenőnap 

2018-ban az alábbi napokon nem lesz tőkepiaci tőzsdén kívüli elszámolás és teljesítés: 

január 1. hétfő Új Év első napja 

március 15. csütörtök Nemzeti ünnep 

március 16. péntek Pihenőnap 

március 30. péntek Nagypéntek 

április 2. hétfő Húsvét hétfő 

április 30. hétfő Pihenőnap 

május 1. kedd Munka ünnepe 

május 21. hétfő Pünkösd hétfő 

augusztus 20. hétfő Nemzeti ünnep 

október 22. hétfő Pihenőnap 

október 23. kedd Nemzeti ünnep 

november 1. csütörtök Mindenszentek 

november 2. péntek Pihenőnap 

december 24. hétfő Szenteste 

december 25. kedd Karácsony 

december 26. szerda Karácsony 

december 31. hétfő Pihenőnap 

  



 

 
 

A KELER a szombati és egyéb munkanapra eső tőkepiaci kereskedési szünnapokon is folytat tőzsdén 

kívüli elszámolást és teljesítést. 2018-ban a következő szombatokat nyilvánították munkanapnak: 

március 10. 

április 21. 

október 13. 

november 10. 

december 1. 

december 15. 

A szombati munkanapokon a megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határidejéről szóló 

értéktári leiratban részletezett szombati munkanapokon érvényes befogadási határidők alkalmazandók. 

A munkarend a jelenleg hatályos jogszabályok és az MNB 2018-ra szóló Elszámolásforgalmi rendszerek 

nyitvatartási naptára alapján készült. 

Budapest, 2017. december 05. 

Üdvözlettel: 

KELER Csoport 

https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20a%20megbízások%20beérkezési%20teljesítési%20és%20visszavonási%20határidejéről/
https://www.keler.hu/Dokumentumtár/Értéktári%20leiratok/Értéktári%20leirat%20a%20megbízások%20beérkezési%20teljesítési%20és%20visszavonási%20határidejéről/
http://www.mnb.hu/penzforgalom/a-hazai-penzforgalmi-infrastruktura/elszamolasforgalmi-rendszerek-nyitvatartasi-naptara
http://www.mnb.hu/penzforgalom/a-hazai-penzforgalmi-infrastruktura/elszamolasforgalmi-rendszerek-nyitvatartasi-naptara

