
 
 

Termék lista és specifikáció 

Földgáz szegmens 

 

HUDEX Magyar Hosszútávú Földgáz Termék 

Termék neve HUDEX Magyar Hosszútávú Zsinór Földgáz Termék 

Meghatározás 
A fizikai szállítású piaci ügyletek 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: 
Hosszútávú földgáz ügyletek, 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 tizedes jeggyel 

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 / 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 ügyletek az FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású szállítóvezeték 

előre meghatározott virtuális pontján (MGP) kerülnek leszállításra. 

HUDEX Magyar Hosszútávú Földgáz Kontraktus 

Kontraktus sorozat 
3 különálló hónap 

4 különálló negyedév (Január - Március, Április - Június, Július - Szeptember és 
Október - December)  

Kontraktus mérete 

1 MW x napok x órák 

Havi ügyletek: 

 672 MWh (Feb, nem szökőév) 

 743 MWh (Mar) 

 696 MWh (Feb, szökőév)  

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

 720 MWh (Apr, Jun, Sep, Nov) 

 745 MWh (Oct) 



 
 

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 kontraktusok esetében 3 
kereskedési nappal a leszállítás első napját megelőzően a Klíringház 
kereskedési naptárjának megfelelően. 

A negyedéves kontraktusok 3 különálló havi kontraktusra kerül lebontásra. 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 


