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Tárgy: Értesítés a HUDEX Energiatőzsde Zrt. által az árualapú származtatott termékek esetében 
alkalmazandó pozíciólimitekről  
 
 
 
Tisztelt  Igazgató Asszony! 
Tisztelt Igazgató Urak! 
 
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 157/A. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar 
Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadságtér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.; 
MNB) mint a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 
1134 Budapest, Dévai utca 26-28., cégjegyzékszáma: 01-10-049303; Társaság) felügyeleti hatósága a 
Társaságnál jelenleg kereskedett nem értékpapírosított árualapú származtatott termékekre vonatkozóan az 
MNB által megállapított pozíciólimitekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 
 
A Bszt. 157/A. § (1) bekezdése alapján az MNB az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által 
meghatározott számítási módszertannal összhangban világos mennyiségi küszöbértékeket megtestesítő 
pozíciólimiteket állapít meg és alkalmaz a kereskedési helyszíneken kereskedett árualapú származtatott 
termékekre és a gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli ügyletekre vonatkozóan egy adott személy által 
bármely időpontban tartható pozíció nagysága tekintetében.  
 
Az ESMA által a kereskedési helyszíneken kereskedett árualapú származtatott termékekre és a gazdaságilag 
egyenértékű, tőzsdén kívüli ügyletekre vonatkozóan meghatározott számítási módszertant a 2014/65/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való 
alkalmazását meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 
2016. december 1-i (EU) 2017/591 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (RTS 21) szabályozza.  
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Az RTS 21 15. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az RTS 21 14. cikkétől 1eltérve „a) a kereskedési helyszínen 
forgalmazott azon árualapú származtatott termékek esetében, amelyekben az azonnali és egyéb havi 
nyitott pozíciók összesített, kombinált mértéke nem haladja meg a 10.000 kereskedési egységet valamely 
egymást követő három hónapot lefedő időszakban, az illetékes hatóság 2.500 kereskedési egységben 
állapítja meg az adott árualapú származtatott termékre vonatkozó pozíciólimitet”. 
 
A Bszt. és az RTS 21 fent idézett rendelkezéseire tekintettel az MNB a Társaságnál jelenleg kereskedett 
árualapú származtatott termékekre vonatkozó pozíciólimitet – figyelemmel arra, hogy azokat az MNB a 
Rendelet 15. cikke szerinti „új termék”-eknek tekinti – a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a) pontjával 
összhangban 2.500 kereskedési egységben állapítja meg. 
 
Továbbá felhívom a Társaság figyelmét arra, hogy a Rendelet 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően a 
Társaság, mint kereskedési helyszín, köteles értesíteni az MNB-t arról, hogy ha egy árualapú származtatott 
termék esetében a nyitott pozíciók összesített mértéke egymást követő három hónapot lefedő időszakban 
eléri a kereskedésiegység-számban megadott limiteket. Tájékoztatom, hogy az MNB a pozíciólimiteket ez 
esetben – a Bszt. 157/A. § (4) bekezdésének2 megfelelően – felülvizsgálja. 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. 
 

 

   
Tisztelettel: 

  

   ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
 
 
 

                                                                    

1„Az illetékes hatóság valamely árualapú származtatott termék azonnali havi és egyéb havi pozíciólimitjeit a 9., 11. és 13. cikk szerint 

meghatározott alapértékeket a 16-20. cikkekben említett tényezők által az adott származtatott termék és alapterméke piacának 

integritására gyakorolt potenciális hatásnak megfelelően kiigazítva a következő mértékben állapítja meg: 

a) 5% és 35% között; vagy 
b) 2,5% és 35% között, minden olyan származtatott termék esetében, amelynek alapterméke emberi fogyasztásra szánt 

élelmiszer, és amelyben az azonnali és egyéb havi nyitott pozíciók összesített, kombinált mértéke meghaladja az 50 000 kereskedési 
egységet valamely egymást követő három hónapot lefedő időszakban”. 
 
2 „A Felügyelet felülvizsgálja a pozíciólimiteket, amennyiben az alapul szolgáló áruból leszállítható mennyiségben vagy a nyitott 

pozícióban jelentős változás áll be, vagy a piacon egyéb jelentős változás következik be. A leszállítható mennyiségnek és a nyitott 

pozíciónak a meghatározása alapján - az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által meghatározott számítási módszertannal 

összhangban - a Felügyelet a pozíciólimiteket újraszámolja.” 


