
 

 

MiFID II. szerinti tájékoztató a piaci adatokról 
 
A HUDEX Energiatőzsde Zrt. („HUDEX”) a Bizottság (EU) 2017/567 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete 
11. cikkében részletezett kötelezettségeinek az alábbi linkeken elérhető dokumentumai által felel meg.  
 

a) Az adatokhoz történő hozzáférés szerződéses feltételei, valamint az aktuális árjegyzék, 
árengedmény-politika, a szolgáltatott piaci adatok használati díja legutóbbi módosításának 
dátuma megtalálható az alábbi linkeken:  

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUPX%20Group%20Information%20package%20
fees_2018.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/Info%20user-
Data%20vendor/HUPX%20group%20info%20user%20agreement.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/Info%20user-
Data%20vendor/HUPX%20group%20info%20vendor%20agreement.pdf 

 
b) Az adatokhoz történő hozzáféréssel kapcsolatos jövőbeni árváltozásokat a HUDEX legalább 90 

nappal korábban előzetesen közzéteszi. 
 

c) A piaci adatok tartalmára vonatkozó tájékoztatás, beleértve a lefedett eszközök számát, illetve 
a lefedett eszközök teljes forgalmát és a piaci adatokon felül szolgáltatott esetleges egyéb 
adatokra vonatkozó információkat megtalálható az alábbi linkeken:  

 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUDEX_Aggregated_Market_report_power_INF
O_public.docx.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUDEX_Daily_Market_report_power_INFO_publ
ic.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUDEX_Post_trade_report_power_INFO_public.
pdf 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUDEX_Aggregated_Market_report_GAS_INFO.p
df 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUDEX_Daily_Market_report_GAS_INFO.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/HUDEX_Post_trade_report_GAS_INFO.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/PhF_Aggregated_report_INFO_public.pdf 

 https://hudex.hu/uploads/riportok/PhF_Daily_report_INFO_public.pdf 
 

 
d) A piaci adatokhoz való hozzáférés biztosításából szerzett bevétel és annak a HUDEX teljes 

bevételéhez viszonyított aránya kapcsán a Társaság jelenleg nem rendelkezik hivatalos 
(könyvvizsgált) adatokkal, ugyanis 2018 januárjától végzi engedélyköteles tevékenységét.  

 
e) Az ár meghatározásának módjáról, ezen belül az alkalmazott költség-elszámolási 

módszerekről, valamint arról, hogy a HUDEX mely konkrét elvek alapján osztja fel közvetlen és 
közvetett költségeit a piaci adatok előállítása és forgalmazása, illetve az általa nyújtott egyéb 
szolgáltatások között, a HUDEX a következő tájékoztatást adja: 
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A HUDEX a költségeit a vezetői számvitel során kialakított költségtípusonként vizsgálja meg, és 
rendeli hozzájuk a vetítési alapot, amely segítségével a költségek a tevékenységek között 
felosztja. 
 
A tőzsdei adatok árképzése során a figyelembe vehető – adatértékesítéshez rendelhető – 
költségeket a HUDEX teljes költségéhez viszonyított arányával veszi figyelembe, az alábbi 
módszerrel: 

 

 a tőzsdei adatok árképzése során a piaci adatok értékesítése kapcsán felmerülő 
közreműködői díjat és rendszer licenc díjat a HUDEX teljes egészében veszi figyelembe; 

 a rendszerhasználati díjak és egyéb közvetlen informatikai költségeket (beleértve a 
kapcsolódó értékcsökkenést) az adatértékesítéshez és egyéb tőzsdei tevékenységhez 
kapcsolódó felhasználók aránya alapján veszi figyelembe; 

 marketing költségeket az adatértékesítéshez és egyéb tőzsdei tevékenységhez 
kapcsolódó felhasználók aránya alapján veszi figyelembe; 

 adminisztratív költségeket a tevékenységhez kapcsolódó számlák arányában; 

 bérleti díjat és egyéb operatív költségeket az alábbi felosztási kulcsok átlaga alapján 
(adatértékesítéshez kapcsolódó felhasználók aránya, valamint a tevékenységhez 
kapcsolódó számlák aránya) 

 
A piaci adatok ára az adatok előállításának és forgalmazásának költségén alapul. A ténylegesen 
felmerült költségre alkalmazott méltányos üzleti haszonkulcsot a HUDEX az árbevétel-arányos 
eredmény, a költségarányos eredmény és a piaci körülmények figyelembe vételével határozza 
meg. 
 

f) A HUDEX eltekint a piaci adatokhoz való hozzáférés felhasználói alapon történő biztosításától, 
tekintettel arra, hogy az adatok léptéke és hatóköre alapján a felhasználói alapon történő 
díjszabás bevétele nem arányos az ennek kialakításához és alkalmazásához szükséges 
költségekkel és erőforrás igénnyel. 

 


