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Terméklista és specifikáció 

Földgáz szegmens 

 

HUDEX Magyar Határidős Zsinór Földgáz Termék 

Termék neve HUDEX Magyar Határidős Földgáz Termék 

Meghatározás 
A fizikai szállítású földgáz Termékek az FGSZ Zrt. által üzemeltetett 
nagynyomású szállítóvezeték előre meghatározott virtuális pontján (MGP) 
kerülnek leszállításra az kontraktus első gáznapjától az utolsó gáznapjáig. 

Bevezetés napja 2018. január 3. 

Alaptermék: 
Határidős földgáz, melyek fizikai szállítása az FGSZ Zrt. által működtetett 
nagynyomású szállítóvezetéken történik. 

Az alaptermék természetes 
minősége 

MSZ ISO 6976 típusú GCV 25°/0° földgáz 

Legkisebb kereskedhető 
mennyiség egysége 

1 MW 

Legnagyobb kereskedhető 
mennyiség  

1000 MW 

Minimum lot 1 lot (minimális mennyiség = 1 MWh/óra) 

Áregység: Euróban per MWh, két tizedesjeggyel 

Ár karakterisztika Euró per MWh-ban meghatározva, kettő tizedesjegy pontossággal 

Árlépésköz legkisebb értéke  MWh-ként egy Eurocent; 0.01 €/MWh 

Minimum és maximum ár 0.01 €/MWh / 1000.00 €/MWh 

Kereskedési napok A Kereskedési Naptár szerint 

Nyitva tartás A Kereskedési Naptár szerint 

Kereskedés módja Folyamatos kereskedés 

Klíring és elszámolás A HUDEX Földgáz szegmens központi szerződő fele a KELER KSZF a HUDEX 
Piaci Szabályzatának megfelelően.  

Elszámoló ár Minden kereskedési napra vonatkozóan Elszámoló árak kerülnek 
meghatározásra, és publikálásra a HUDEX Zrt. hivatalos honlapján, piaczárás 
után, amint lehetséges. 

Leszállítási pont: 
Az Termékek az FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású szállítóvezeték 

előre meghatározott virtuális pontján (MGP) kerülnek leszállításra. 

HUDEX Magyar Határidős Földgáz Kontraktus 

Kontraktus sorozat 

3 különálló hónap (Jan - január, Feb - február, Mar - március, Apr - április, May 
- május, Jun - június, Jul - július, Sep - szeptember, Oct - október, Nov - 
november, Dec - december) 

4 különálló negyedév (Q1: január - március, Q2: április - június, Q3: július - 
szeptember és Q4: október - december)  

3 különálló szezon (Summer: április - szeptember, Winter: október - március) 

2 különálló év (január - december) 



 
 

 

Kontraktus mérete 

1 MW x napok x órák 

Havi Kontraktus sorozat: 

 672 MWh (Feb, nem szökőév) 

 696 MWh (Feb, szökőév)  

 743 MWh (Mar) 

 744 MWh (Jan, May, Jul, Aug, Dec) 

 720 MWh (Apr, Jun, Sep, Nov) 

 745 MWh (Oct) 

Negyedéves Kontraktus sorozat: 

 2159 MWh (Q1, nem szökőév) 

 2183 (Q1, szökőév) 

 2184 (Q2) 

 2208 (Q3) 

 2209 (Q4) 

Szezonális (féléves) Kontraktus sorozat: 

 4368 (Winter, nem szökőév) 

 4392 (Winter, szökőév) 

 4392 (Summer) 

Éves Kontraktus sorozat: 

 8760 (nem szökőév) 

 8784 (szökőév) 

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

Utolsó kereskedési nap és 
kaszkádolás 

Az utolsó kereskedési nap havi kontraktusok esetében 2 kereskedési nappal a 
leszállítás napját megelőzően, valamint a negyedéves, szezonális és éves 
kontraktusok esetében 3 kereskedési nappal a leszállítás első napját 
megelőzően a Klíringház kereskedési naptárjának megfelelően. 

A negyedéves kontraktusok 3 különálló havi kontraktusra, a szezonális 
kontraktusok 2 különálló negyedévre, az éves kontraktusok pedig 4 negyedévre 
kerülnek lebontásra. 

Leszállítás módja A fizikai szállítású földgáz Kontraktusok az FGSZ Zrt. által üzemeltetett 

nagynyomású szállítóvezeték előre meghatározott virtuális pontján (MGP) 

kerülnek leszállításra. 

A szállítási periódusban a szállítás gáznaponként történik, egy adott D szállítási 
napon (gáznap) a szállítás D nap (gáznap) reggel 6:00 és D+1 nap reggel 6:00 
között történik. 

HUDEX Magyar Határidős Hónap Hátralék Földgáz Kontraktus 

Kontraktus sorozat 

Az adott naptári hónapból hátralevő gáznapokból – de legalább két gáznapból 
– álló blokk-kontraktus, az adott Kereskedési Napon kötött Ügylet után 
számított második munkanapnak minősülő gáznaptól (T+2) az adott naptári 
hónap utolsó gáznapjának végéig tartó leszállítással. 

Kontraktus mérete 

A leszállítás az ügyletkötés Kereskedési Napja után számított második 
munkanapnak minősülő gáznap elejétől (T+2) az adott naptári hónap utolsó 
gáznapjának végéig tart.  

1 MW x napok x órák 

Napok számának meghatározása:  

 Első leszállítási nap: ügyletkötés Kereskedési Napját követő második 
munkanapnak minősülő gáznap 



 
 

 

 Utolsó leszállítási nap: a hónap utolsó naptári napján kezdődő gáznap 

Órák számának meghatározása: 

 24 óra, kivéve az óraátállítás napjait. 

Kontraktus nyitónapja 

Új kontraktus nyílik minden olyan Kereskedési Napon, amikor az adott 
Kontraktus leszállítási időszaka legalább két gáznapból áll, és nem egyezik 
meg más, önálló, CEEGEX Spot piacán elérhető Kontraktus és HUDEX 
Földgáz szegmensen elérhető havi Kontraktus leszállítási időszakával. 

Utolsó kereskedési nap Adott Kontraktus mindig egyetlen Kereskedési Napon kereskedhető. A soron 
következő Kontraktus nyitónapja és zárónapja a következő Kereskedési Nap.  

Leszállítás módja A fizikai szállítású földgáz Kontraktusok az FGSZ Zrt. által üzemeltetett 
nagynyomású szállítóvezeték előre meghatározott virtuális pontján (MGP) 
kerülnek leszállításra. 
A szállítási periódusban a szállítás gáznaponként történik, egy adott D szállítási 
napon (gáznap) a szállítás D nap (gáznap) reggel 6:00 és D+1 nap reggel 6:00 
között történik. 

 


