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Termék lista és specifikáció 

Villamosenergia szegmens 

 

HUDEX Hosszú Távú Magyar Pénzügyi Zsinór Villamosenergia Termék 

Termék neve  HUDEX Hosszú Távú Magyar Pénzügyi Zsinór Villamosenergia  

Meghatározás 

Hosszú távú pénzügyi termék a villamosenergia értékével megegyezően 
a szerződéses időszak első nap 01. órájától a szerződéses időszak 
utolsó nap 24. órájáig, opcionális fizikai leszállítással a Magyarországi 
Villamosenergia Átviteli Hálózat valamely átadási pontján.  

Bevezetés napja 2018. január 3. 

Alaptermék 
Villamosenergia szállítás a Magyarországi Villamosenergia Átviteli 
Hálózaton keresztül, amelyet Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító  kezel. (a magyar TSO).  

Az alaptermék 
természetes minősége  

A MAVIR Zrt. (a magyarországi Átviteli Rendszerirányító) által irányított 
magyar közcélú hálózaton leszállított villamos energia. A feszültséget, a 
frekvenciát, a koszinuszfüggvényt φ (eltolódási tényező) és a levágási 
frekvenciát a MAVIR Zrt. határozza meg a magyar villamosenergia-
rendszer Üzemi Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban. 

Legkisebb kereskedhető 
mennyiség egysége 

1 MW 

Legnagyobb 
kereskedhető mennyiség  

1000 MW 

Ár karakterisztika Euró per MWh-ban meghatározva, kettő tizedes jegy pontossággal 

Árlépésköz legkisebb 
értéke  

MWh-ként egy Eurocent; 0.01 €/MWh 

Minimum és maximum ár 0.01 €/MWh / 3000.00 €/MWh 

Kereskedési napok A Kereskedési Naptárban meghatározottak szerint 

Kereskedési szakasz 
nyitása 

A Kereskedési Naptárban meghatározottak szerint 

Kereskedés módja Folyamatos 

Klíring és elszámolás 
A HUDEX villamos energia szegmensen a Központi Szerződő Fél a 

European Commodity Clearing AG (ECC) a Piaci Szabályzatban 

meghatározottak szerint. 

Elszámoló ár Az elszámoló ár a HUDEX Piaci Szabályzatban meghatározottak szerint 
kiszámításra kerül minden kereskedési napon.  
A végső elszámoló ár meghatározása egy referencia alapján kerül 
kiszámításra amely megfelel a HUPX DAM zsinór árak átlagának a 
vonatkozó szállítási periódus alatt.  

Szállítás helye 
Közvetlen fizikai leszállítás nem lehetséges. Opcionális fizikai leszállítás 
igényelhető. Az opcionális fizikai leszállítás csak a HUPX DAM tagok 
számára elérhető.  

HUDEX Hosszú Távú Magyar Pénzügyi Zsinór Villamosenergia Kontraktus 

Kontraktus sorozat 

A következő 4 különálló hét 

A következő 6 különálló hónap 

A következő 7 különálló negyedév (Január - Március, Április - Június, 

Július - Szeptember, Október - December) 

A következő 6 különálló év (Január - December) 

Kontraktus mérete  1 MW x napok x órák 



 

Heti Kontraktus sorozat: 

168 MWh (rendes hét) 

167 MWh (márciusi óraátállítás hete) 

169 MWh (októberi óraátállítás hete) 

Havi Kontraktus sorozat: 

672 MWh (Február, nem szökőév) 743 MWh (Március) 

696 MWh (Feb., szökőév) 744 MWh (Jan., Máj., Júl., Aug., 

Dec.) 

720 MWh (Ápr., Jún., Szep., Nov.) 745 MWh (Okt.) 

Kontraktus nyitó napja Az új Kontraktusok a régi Kontraktus sorozat lejárati napján nyílnak.  

Utolsó kereskedési nap 
és kaszkádolás 

Egy Kontraktus sorozat utolsó Kereskedési Napja - heti és havi 

Kontraktusok esetén - a Szállítási időszak kezdetét (a Klíringház naptára 

szerinti) 2 Klíringházi munkanappal megelőző napra esik, negyedéves 

és éves Kontraktusok esetén (a Klíringház naptára szerinti) 3 Klíringházi 

munkanappal megelőző napra esik. 

Az éves Kontraktus 3 havi Kontraktusra és 3 Negyedéves Kontraktusra 

bomlik le. A negyedéves Kontraktus 3 havi Kontraktusra bomlik le. 

A heti termékek nem kaszkádolódnak.   

Leszállítás módja 
 

A HUDEX Tag a nyitott pozíciójának értékéig fizikai leszállítást kérhet a 

havi és heti termékekre vonatkozóan.  

A fizikai leszállítás 
szabályai 

HUDEX egy internet alapú web-toolt biztosít a fizikai leszállítás 

igénylésére. 

Az igény benyújtásának határideje:  

Heti termékek: egy munkanappal a szállítás előtt 11:00 óráig (CET) 

Havi termékek: két munkanappal a szállítás előtt 15:00 óráig (CET) 

Havi Kontraktus 13:00 óráig (CET) kereskedhető az utolsó kereskedési 

napján az opcionális fizikai leszállítás folyamata miatt.  

 
 
 
 

HUDEX Hosszú Távú Magyar Pénzügyi Csúcs Villamosenergia Termék 

Termék neve  HUDEX Hosszú Távú Magyar Pénzügyi Csúcs Villamosenergia Termék 

Meghatározás 

Hosszú távú pénzügyi termék a villamosenergia értékével megegyezően 
minden hétköznap (ünnepnapokon is) 09 órától 20 óráig a szerződéses 
időszakban, opcionális fizikai leszállítással a Magyarországi 
Villamosenergia Átviteli Hálózat valamely átadási pontján. 

Bevezetés napja 2018. január 3. 

Alaptermék 
Villamosenergia szállítás a Magyarországi Villamosenergia Átviteli 
Hálózaton keresztül amelyet Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító  kezel. (a magyar TSO). 

Az alaptermék 
természetes minősége  

A MAVIR Zrt. (a magyarországi Átviteli Rendszerirányító) által irányított 
magyar közcélú hálózaton leszállított villamos energia. A feszültséget, a 
frekvenciát, a koszinuszfüggvényt φ (eltolódási tényező) és a levágási 
frekvenciát a MAVIR Zrt. határozza meg a magyar villamosenergia-
rendszer Üzemi Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban. 

Legkisebb kereskedhető 
mennyiség egysége 

1 MW 



 

Legnagyobb 
kereskedhető mennyiség  

1000 MW 

Ár karakterisztika Euró per MWh-ban meghatározva, kettő tizedes jegy pontossággal 

Árlépésköz legkisebb 
értéke  

MWh-ként egy Eurocent; 0.01 €/MWh 

Minimum és maximum ár 0.01 €/MWh / 3000.00 €/MWh 

Kereskedési napok A Kereskedési Naptárban meghatározottak szerint 

Kereskedési szakasz 
nyitása 

A Kereskedési Naptárban meghatározottak szerint 

Kereskedés módja Folyamatos 

Klíring és elszámolás 
A HUDEX villamos energia szegmensen a Központi Szerződő Fél a 
European Commodity Clearing AG (ECC) a Piaci Szabályzatban 
meghatározottak szerint. 

Elszámoló ár Az elszámoló ár a HUDEX Piaci Szabályzatban meghatározottak szerint 
kiszámításra kerül minden kereskedési napon.  
A végső elszámoló ár meghatározása egy referencia alapján kerül 
kiszámításra amely megfelel a HUPX DAM csúcs árak átlagának a 
vonatkozó szállítási periódus alatt. 

Szállítás helye 
Közvetlen fizikai leszállítás nem lehetséges. Opcionális fizikai leszállítás 
igényelhető. Az opcionális fizikai leszállítás csak a HUPX DAM tagok 
számára elérhető. 

HUDEX Hosszú Távú Magyar Pénzügyi Csúcs Villamosenergia Kontraktus 

Kontraktus sorozat 

A következő 6 különálló hónap 

A következő 7 különálló negyedév (Január - Március, Április - Június, 

Július - Szeptember, Október - December) 

A következő 6 különálló év (Január - December) 

Kontraktus mérete  1 MW x munkanapok a Kontraktusban x 12 óra 

Kontraktus nyitó napja Az új Kontraktusok a régi Kontraktus sorozat lejárati napján nyílnak. 

Utolsó kereskedési nap 
és kaszkádolás 

Egy Kontraktus sorozat utolsó Kereskedési Napja - heti és havi 

Kontraktusok esetén - a Szállítási időszak kezdetét (a Klíringház naptára 

szerinti) 2 Klíringházi munkanappal megelőző napra esik, negyedéves 

és éves Kontraktusok esetén (a Klíringház naptára szerinti) 3 Klíringházi 

munkanappal megelőző napra esik. 

Az éves Kontraktus 3 havi Kontraktusra és 3 Negyedéves Kontraktusra 

bomlik le. A negyedéves Kontraktus 3 havi Kontraktusra bomlik le. 

Leszállítás módja 
 

A HUDEX Tag a nyitott pozíciójának értékéig fizikai leszállítást kérhet a 

havi termékekre vonatkozóan. 

A fizikai leszállítás 
szabályai 

HUDEX egy internet alapú web-toolt biztosít a fizikai leszállítás 

igénylésére. 

Az igény benyújtásának határideje: 

Havi termékek: két munkanappal a szállítás előtt 15:00 óráig (CET) 

Havi Kontraktus 13:00 óráig (CET) kereskedhető az utolsó kereskedési 

napján az opcionális fizikai leszállítási folyamat miatt. 

 
 
  



 

HUDEX Rövid Távú Magyar Pénzügyi Zsinór Villamosenergia Termék 

Termék neve  HUDEX Rövid Távú Magyar Pénzügyi Zsinór Villamosenergia  

Meghatározás 
Rövid távú pénzügyi termék a magyarországi leszállítású 
villamosenergia értékével megegyezően a szerződéses időszak első 
nap 01. órájától a szerződéses időszak utolsó nap 24. órájáig. 

Bevezetés napja 2018. november 12. 

Alaptermék 
Villamosenergia szállítás a Magyarországi Villamosenergia Átviteli 
Hálózaton keresztül, amelyet Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító  kezel. (a magyar TSO).  

Az alaptermék 
természetes minősége  

A MAVIR Zrt. (a magyarországi Átviteli Rendszerirányító) által irányított 
magyar közcélú hálózaton leszállított villamos energia. A feszültséget, a 
frekvenciát, a koszinuszfüggvényt φ (eltolódási tényező) és a levágási 
frekvenciát a MAVIR Zrt. határozza meg a magyar villamosenergia-
rendszer Üzemi Szabályzatának rendelkezéseivel összhangban. 

Legkisebb kereskedhető 
mennyiség egysége 

1 MW 

Legnagyobb 
kereskedhető mennyiség  

1000 MW 

Ár karakterisztika Euró per MWh-ban meghatározva, kettő tizedes jegy pontossággal 

Árlépésköz legkisebb 
értéke  

MWh-ként egy Eurocent; 0.01 €/MWh 

Minimum és maximum ár 0.01 €/MWh / 4000.00 €/MWh 

Kereskedési napok A Kereskedési Naptárban meghatározottak szerint 

Kereskedési szakasz 
nyitása 

A Kereskedési Naptárban meghatározottak szerint 

Kereskedés módja Folyamatos 

Klíring és elszámolás 

A HUDEX villamos energia szegmensen a Központi Szerződő Fél a 

European Commodity Clearing AG (ECC) a Piaci Szabályzatban 

meghatározottak szerint. 

Elszámoló ár Az elszámoló ár a HUDEX Piaci Szabályzatban meghatározottak szerint 
kiszámításra kerül minden kereskedési napon.  
A végső elszámoló ár meghatározása egy referencia alapján kerül 
kiszámításra amely megfelel a HUPX DAM zsinór árak átlagának a 
vonatkozó szállítási periódus alatt.  

Szállítás helye Fizikai leszállítás nem lehetséges.  

HUDEX Rövid Távú Magyar Pénzügyi Zsinór Villamosenergia Kontraktus 

Kontraktus sorozat 
A következő 6 különálló nap 

A következő 1 különálló hétvége 

Kontraktus mérete  

1 MW x napok x órák 

Napi Kontraktus sorozat: 

24 MWh (rendes nap) 

23 MWh (márciusi óraátállítás napja) 

25 MWh (októberi óraátállítás napja) 

Hétvégi Kontraktus sorozat: 

48 MWh (rendes hétvége) 

47 MWh (márciusi óraátállítás hétvégéje) 

49 MWh (októberi óraátállítás hétvégéje) 

Kontraktus nyitó napja Az új Kontraktusok a régi Kontraktus sorozat lejárati napján nyílnak.  



 

Utolsó kereskedési nap 
és kaszkádolás 

Egy Kontraktus sorozat utolsó Kereskedési Napja a Szállítási időszak 

kezdetét (a Klíringház naptára szerinti) 1 Klíringházi munkanappal 

megelőző napra esik.  

A termékek nem kaszkádolódnak.   

 
 


