
 
Tárgy: Tömegáru és deviza fedezeti ügyletek OTC piacon történő megkötésének jogi megítélése a Bszt. hatálya 
alóli kivételes szabályok szempontjából 
 
I.  TÉNYÁLLÁS 
 
A Felügyelethez intézett állásfoglalás-kérő levélben leírtak szerint Magyarország egyik meghatározó energiapiaci 
szereplője (Társaság) kereskedelmi partnereivel az International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) által 
kiadott Keretszerződés, valamint az ISDA keretszerződés egyik melléklete, a Credit Support Annex alapján tömegáru 
és deviza fedezeti ügyleteket (OTC Commodity és FX transactions) szándékozik kötni elsősorban nagyfokú deviza-, 
illetve a Társaság által forgalmazott termékek árkockázatainak csökkentése, kivédése érdekében. Emellett a 
termékeket érintően profitelvű ügyletek kötése is megvalósulhat. 
 
A tervezett ügyletek tárgyai tüzelőolaj, gázolaj, valamint gáz lennének, swap ügyletek keretein belül, amelyek 
kizárólag pénzügyi elszámolásúak. A Társasággal szerződő partnerek a fenti termékek előállításával, kereskedelmével 
foglalkozó társaságok lennének. Sem a Társaság, sem a szerződő partnerei nem végeznek a Bszt., illetve a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó engedélyköteles 
tevékenységet, ezenfelül a konstrukcióban pénzügyi intézmény vagy befektetési szolgáltató részvétele kizárható. 
 
A szerződő felek először megkötik az ISDA Keretszerződést, majd az egyes ügyletek üzleti részleteit (ügylet típusa, 
iránya, vételár, elszámolás napja) egyedi megállapodásokban (confirmation) határozzák meg. 
 
II.  A JOGKÉRDÉS 
 
A jogkérdés elsősorban arra irányul, hogy a tervezett ügyletek megkötése a Társaság, illetve a szerződő partnerek 
által megvalósíthat-e bármely, a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet.  
 
A fentihez kapcsolódó alkérdésként merül fel, hogy megvalósulhat-e a Bszt. 2. § f) pontja szerinti kivétel szabálya. 
 
III.  A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA 
 
A Kérelmező jogi álláspontja szerint a tervezett ügyletek a Bszt. 2. § f) pontjában szabályozott ügyletcsoportba 
tartoznak, tehát ezekre az ügyletekre a Bszt. hatálya nem terjed ki. 
 
Érvelésében kifejti, hogy a fenti jogszabályhelyen három együttes feltételnek kell teljesülnie: 
1) áruval, áruhoz kapcsolódó opcióval, határidős ügylettel, csereügylettel, valamint bármely más származtatott 
ügylettel megvalósuló kereskedés, 
2) a kereskedés saját számlára történik, 
3) nem áll fenn azon kivétel esete, mely szerint a kereskedést végző személy olyan csoport része, amelynek 
főtevékenysége a Bszt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység. 
 
A kiegészítő levélben leírtak alapján az olaj- és gázügyletek a csereügyletek (swap) kategóriájába tartoznak, a 
devizaügyletek pedig határidős (FX) ügyletnek minősülnek. Mindezek alapján a kereskedés tárgya megfelel mind a 
Bszt. 4. § (2) bekezdés 12. pontja szerinti csereügylet definíciójának, mind pedig a Bszt. 6. § e) pontja szerinti 
pénzügyi eszköz kategóriának. 
 
A saját számlás kereskedés Bszt. 4. § (2) bekezdés 58. pontja szerinti definíciójának lényegi eleme, hogy a pénzügyi 
eszköz adásvétele (cseréje) saját eszköz terhére történik. Álláspontja szerint a saját eszköz a Társaság részéről olyan 
jogcímet feltételez, amely alapján a Társaság saját belátása szerint teljes körű rendelkezési joggal bír az adott eszköz 
felett, és amelynek terhére vállalja, illetőleg megköti a tervezett ügyleteket. Tekintettel arra, hogy a Társaság a saját 
rendelkezésére álló földgáz, illetve FX eszközök vonatkozásában köti meg az ügyleteket, ezért véleménye szerint a 
saját számlás kereskedés megvalósul. 
 
A tényállásban leírtak alapján a harmadik feltétel is teljesül, mivel sem a Társaság, sem a szerződő partnerek nem 
tartoznak olyan vállalatcsoportba, amelynek főtevékenysége a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási, vagy a Bszt. 
szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység lenne. 
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A jogi álláspont alátámasztására a kérelmező felveti még, hogy befektetési szolgáltatási tevékenységet rendszeres 
gazdasági tevékenység keretében lehet végezni, amely értelmezése szerint egy adott gazdasági társaság elsődleges 
nyereségtermelő tevékenységét jelenti, így ebben az esetben a Társaság és a szerződő partnerek között 
megkötendő, a főtevékenységet kiegészítő, támogató ügyletek nem tartoznak a befektetési szolgáltatási körbe. 
 
IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
A fedezeti ügylet, mint ügylettípus nem a Bszt.-ben, hanem a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Számv. tv.) 
jelenik meg. A Számv. tv. 3. § (8) bekezdés 10. pontja a következőképpen határozza meg a fedezeti ügylet fogalmát: 
 
„10. fedezeti ügylet: olyan kockázatfedezeti céllal kötött származékos, illetve valutára, devizára vonatkozó azonnali 
ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából 
(fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve kamatveszteség kockázatának 
fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egy vagy 
több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában bekövetkező változások kockázatának fedezetére 
szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos 
vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt 
mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező 
változások egymást ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek.”  
 
Ugyanakkor a fedezeti ügyletek megkötése önmagában, automatikusan még nem tekinthető befektetési szolgáltatási 
tevékenységnek, ehhez az szükséges, hogy az ügyletkötés tárgya pénzügyi eszköznek minősüljön. A Bszt. 6. §-ában 
felsorolt pénzügyi eszközök közül leginkább a d)-e) pontok szerinti pénzügyi eszközök jöhetnek szóba. 
 
„d) az értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, 
határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, eszköz, pénzügyi index vagy 
intézkedés, amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,” 
 

„e) az áruhoz kapcsolódó opció, határidős ügylet, csereügylet, határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely 
más származtatott ügylet, eszköz, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint pénzben kiegyenlíthető, ide nem értve a teljesítési határidő lejártát vagy más 
megszűnési okot.” 
 

A levélben leírtak szerint a Társaság elsődlegesen olajhoz és földgázhoz, mint áruhoz kapcsolódó csereügyleteket, 
továbbá devizához kapcsolódó származtatott ügyleteket köt, amelyek kizárólag pénzügyi elszámolásúak. Az ügyletek 
a fenti jellemzők alapján megfelelnek a Bszt. 6. § d) és e) pontjai szerinti pénzügyi eszköz kategóriáknak. Ebből 
következően pedig a Társaság tartalmilag a Bszt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti saját számlás kereskedési 
tevékenységet valósítja meg. 
 

A Bszt. szabályozása azonban azokat a tőkepiaci, gazdasági ügylettípusokat, amelyek létrejöttének célja nem az 
ügyfelek (nyilvánosság) felé történő befektetési szolgáltatásnyújtás, hanem például más, gazdasági tárgyú 
ügyletekhez járulékosan kapcsolódnak, kiveszi a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek köréből oly módon, 
hogy a jogszabály személyi hatálya az ilyen ügyleteket kötő jogalanyokra nem terjed ki. A Bszt. – a kérelmező által is 
hivatkozott – 2. § f) pontja a következőképpen rendelkezik: 
 

„2. § E törvény hatálya nem terjed ki (…) 
f) arra a személyre vagy szervezetre, amely áruval, áruhoz kapcsolódó opcióval, határidős ügylettel, csereügylettel, 
valamint bármely más származtatott ügylettel saját számlára kereskedik, kivéve, ha ez a személy vagy szervezet olyan 
csoport része, melynek főtevékenysége e törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a Hpt. szerinti 
pénzügyi szolgáltatási tevékenység.” 
 

A tényállás alapján valószínűsíthető, hogy a fenti jogszabályhelyen hivatkozott kivétel szabálya megvalósul, így a 
fedezeti céllal tömegáru csereügyleteket kötő gazdasági társaságok – ismételten hangsúlyozva azzal a feltétellel, 
hogy ezen ügyleteiket minden esetben saját eszközeik terhére kötik, s az ügyletek teljesítéséhez idegen (ügyfél) 
pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket nem vesznek igénybe – nem tartoznak a Bszt. hatálya alá. 
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A deviza csereügyletek vonatkozásában álláspontunk szerint inkább a Bszt. 2. § a) pontja szerinti kivétel szabálya 
érvényesülhet, mely szerint a Bszt. hatálya nem terjed ki arra a személyre vagy szervezetre, aki pénzügyi eszközre 
vonatkozó sajátszámlás kereskedésen kívül nem végez befektetési szolgáltatási tevékenységet, kivéve, ha árjegyző 
vagy saját számlára a szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren kívül, gyakori és rendszeres alapon 
kereskedik. Jelen esetben is szükséges, hogy a fenti jogszabályhelyen felsorolt valamennyi feltétel megvalósuljon. 
 

Ami a Társaság profitszerzési céllal végzendő tevékenységének megítélését illeti, egyetértünk a kérelmező azon 
álláspontjával, hogy az ügyletkötés Bszt. 2. § f) pontja szerinti minősítése szempontjából a célzat nem releváns. 
Amennyiben tehát a kifejezetten nyereségszerzési céllal megkötött földgáz/olaj csereügyletek esetében is 
hiánytalanul megvalósulnak a Bszt. 2. § f) pontjában foglalt feltételek, akkor az érintett szerződő felek – a Bszt. 
negatív hatálya alá tartozván – nem folytatnak engedélyköteles befektetési szolgáltatási tevékenységet. 
 

A deviza csereügyletek minősítésénél ugyanakkor a gyakoriság és rendszeresség hiányát is vizsgálni kell, mint a Bszt. 
2. § a) pontja szerinti kivétel megvalósulásának feltételét. 
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