
 

 
A HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(cégjegyzékszáma: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; a 
továbbiakban: „HUDEX Energiatőzsde Zrt.”, „HUDEX”, vagy „Társaság” is) Vezérigazgatója a 
Társaság Szabályozott Piaci Szabályzatának I.1.4.11. és III.8.1.3. pontja alapján a 
 
 
„HUDEX Energiatőzsde Zrt. Technikai Feltételekben meghatározott árgallérok 
ideiglenes módosítása” 
 
 
tárgyában az alábbi határozatot hozta: 
 
 

13/2022. (III.9.) számú vezérigazgatói határozat 
 
 
A HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatója úgy rendelkezik, hogy a „Technikai Feltételek 
HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt.” megnevezésű, magyar és angol nyelvű 
dokumentum  
 
2.3.1. a) 3 pontjában a villamos energia szegmensre meghatározott – az Ajánlat elutasítását 
eredményező – árgallérok helyébe a következő árgallérok lépnek:  
 
Éves 
Kontraktusok 

Negyedéves 
Kontraktusok 

Havi 
Kontraktusok 

Heti 
Kontraktusok 

Napi és 
hétvégi 
Kontraktusok 

50 %  100 % 100 % 100 % 200 % 
 

2.3.2. a) 3 pontjában a földgáz szegmensre meghatározott – az Ajánlat elutasítását 
eredményező – árgallérok helyébe a következő árgallérok lépnek:  

 
Éves 
Kontraktusok 

Szezonális 
Kontraktusok 

Negyedéves 
Kontraktusok 

Havi 
Kontraktusok 

Hónaphátralék  
Kontraktusok 

50 %  100 % 100 % 100 % nincs 

 
Az árgallér ideiglenes módosítása a közzétételt követően 2022. március 10. Kereskedési Nap 
kezdetétől módosul és 2022. március 17. Kereskedési Nap végéig marad érvényben.  
 
 

Indokolás 
 
A HUDEX 2022. február 24-ét követően több alkalommal is rendkívüli volatilitást figyelt meg a 
piacain, mind a villamosenergia, mind pedig a földgáz szegmensen. A volatilitás növekedése 
beazonosíthatóan külső és objektív piaci folyamatoknak köszönhető, amely minden európai 
piacot érintett. A HUDEX szegmensein az árgallérok akadályozzák az extrém Ajánlatok 
beadását a Kereskedési Rendszerbe, azonban extrém volatilitás mellett lehetetlenné teszik, 
hogy a piaci árat lekövető Ajánlatok kerüljenek az Ajánlati Könyvbe.  



 

 
Erre tekintettel a HUDEX ideiglenesen vezérigazgató határozattal módosítja a Technikai 
Feltételekben meghatározott árgallérokat a határozatban foglaltak szerint. A villamosenergia 
szegmensen az éves, negyedéves, havi és heti Kontraktusok, a földgáz szegmensen a 
szezonális, a negyedéves és a havi Kontraktusok árgallérjai emelkedtek.  
 
A módosítás a határozatban meghatározott időtartam alatt érvényes. Amennyiben a HUDEX 
újabb rendkívüli ármozgásokat tapasztal a piacokon, az ideiglenesen meghatározott 
árgallérokat az érvényességi idejük lejárta előtt is határozattal módosíthatja, továbbá 
határozatot is hozhat azok érvényességi idejének meghosszabbításáról.  
 
A HUDEX Piaci Szabályzatának III.8.1.3. pontja szerint a „2. pont szerinti kontroll 
mechanizmusba ütköző ajánlatok automatikusan visszautasításra kerülnek azzal, hogy a 
HUDEX Vezérigazgatói határozatban jogosult a küszöbértékek megváltoztatására is, 
figyelembe véve a II.3.1.1.20. pontban meghatározott eljárást. Ezen túlmenően rendkívüli piaci 
helyzetben a HUDEX Vezérigazgatói határozatban időlegesen ezen helyzet megszűnéséig 
jogosult saját hatáskörben a küszöbértékeket módosítani”.  
 
A HUDEX Piaci Szabályzatának I.1.4.7. pontja szerint „a Vezérigazgató határozatai – az 
abban foglalt eltérő rendelkezés hiányában – azok közzétételével lépnek hatályba, és ettől 
kezdődően kötelezőérvényűek és alkalmazandók, függetlenül a HUDEX Tagok Piaci 
Hirdetmény útján történő értesítésének időpontjától”. 
 
 
 
Budapest, 2022. március 9.  
 
 

 
 

……………………………… 
Kovács Szilárd  
vezérigazgató 

 
 
 
  



 

The chief executive officer of HUDEX Hungarian Derivative Energy Exchange Private 
Company Limited by Shares (company registration number: 01-10-049303; registered seat: 
1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; hereinafter: „HUDEX Energy Exchange Ltd.”, „HUDEX” or 
„Company”) based on points I.1.4.11. and III.8.1.3. of the Market Rules of the Company in the 
below subject 
 
 
„Temporary modification of the price collars specified in the Technical Requirements 
of HUDEX Energy Exchange Ltd.” 
 
 
made the following resolution: 
 
 

resolution of the CEO No. 13/2022. (III.9.) 
 
 
The CEO of HUDEX Energy Exchange Ltd. decides on the below amendments regarding the 
document titled „Technical Requirements of HUDEX Hungarian Derivative Energy Exchange 
Ltd.” in Hungarian and English language. 
 
In place of the price collars determined for the Power Segment specified in point 2.3.1. a) 3 – 
resulting in the rejection of Orders – the below price collars shall apply: 
 
Yearly Contracts Quaterly 

Contracts 
Monthly 
Contracts 

Weekly 
Contracts 

Daily and 
weekend 
Contracts 

50 %  100 % 100 % 100 % 200 % 
 
In place of the price collars determined for the Natural Gas Segment specified in point 2.3.2. 
a) 3 – resulting in the rejection of Orders – the below price collars shall apply: 

 
Yearly Contracts Seasonal 

Contracts 
Quaterly 
Contracts 

Monthly 
Contracts 

Balance of 
Month 
Contracts 

50 %  100 % 100 % 100 % N/A 
 
The temporary modification of the price collars will be applicable following of its puclication on 
the website of the Company from 10 March 2022 at the start of the Trading Day to 17 March 
2022 at the end of the Trading Day. 
 
 

Explanation 
 

Since 24 February 2022 HUDEX has observed extreme volatility in its markets, both in the 
power and natural gas segments. The increase in volatility has been identified due to external 
and objective market impacts, affecting all European markets. On HUDEX’s segments price 
collars prevent the submission of extreme Orders to the Trading System, but in the 



 

environment of extreme volatility these price collars also prevent Orders to be entered into the 
Order Book with the intention to follow the changes in the market price. 
 
In light of this, HUDEX temporarily amends the price collars specified in the Technical 
Requirements by resolution of the CEO. On the power segment the price collars of the yearly, 
quarterly, monthly and weekly Contracts are increased. On the natural gas segment the price 
collars of the seasonal, quarterly and monthly Contracts are increased. 
 
The amendment shall remain in force for the period which is specified in the resolution. In case 
HUDEX experiences further exceptional price movements on the markets, it may amend the 
temporarily determined price collars before their expiry date, and may also decide to extend 
their validity period. 
 
According to point III.8.1.3. of the Market Rules of HUDEX „Orders will be automatically 
rejected, if they conflict with the controls set forth in Subsection 2, with the exception of that 
the CEO is entitled to modify the limitation values by CEO Resolution taking into account the 
procedure set forth in point II.3.1.1.20. Furthermore, the CEO is entitled to temporarily modify 
the limits in his/her sole discretion by CEO Resolution in the case of exceptional 
circumstances, as long as these circumstances exist.” 
 
According to point I.1.4.7. of the Market Rules of HUDEX „HUDEX Rules and Regulations shall 
enter into effect at the earliest on the calendar day following their publication on the HUDEX 
website, or on any other later date specified by the particular regulation. Save as otherwise 
provided therein CEO Resolutions shall enter into force and are binding and applicable 
immediately after publication regardless of the date when it is also communicated to HUDEX 
Members via Market Notice”. 
 
 
 
Budapest, 9 March 2022  
 
 

 
 

……………………………… 
Kovács Szilárd  

CEO 
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