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I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

1. A Tagsági Díjak és Kedvezmények köre 

A Tagsági díjak és kedvezmények a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HUDEX) által a HUDEX 

tagoknak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakra, fizetési szabályokra és 

kedvezményekre vonatkoznak. A HUDEX által esetlegesen nyújtott, de jelen 

szabályzatban nem szereplő szolgáltatások díját a HUDEX vezérigazgatója jogosult 

meghatározni megkülönböztetés-mentes és átlátható alapon; az ilyen díjakat a 

HUDEX a honlapján szintén közzéteszi. 

2. A Tagsági Díjak és Kedvezmények által kötelezett személyek és a hatályba 

lépés dátuma  

Jelen Tagi Díjszabályzat személyi hatálya kiterjed a HUDEX-re, valamint a HUDEX 

Szabályok hatálya alá tartozó személyekre. 

Jelen Tagi Díjszabályzat a HUDEX tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 

szerinti működési engedélyének kiadásával lépett hatályba első alkalommal. 

3. A tagsági díjak és kedvezmények hivatalos nyelve 

A jelen Tagi Díjszabályzat két nyelven, magyarul és angolul kerül kibocsátásra, a két 

változat közötti esetleges eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. 
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II. SPECIÁLIS SZABÁLYOK  

1. Általános alapelvek 

A HUDEX a HUDEX tagokra vonatkozó díjakat és kedvezményeket 

megkülönbözetéstől mentes módon állapítja meg, figyelembe véve a HUDEX 

Villamosenergia és Földgázpiaci Szegmensek és azok alaptermékeinek egyedi 

jellegzetességeit. A kedvezmények meghatározása során a HUDEX figyelemmel van 

a HUDEX tagoknak a társaságcsoportjába (HUPX Csoport) tartozó más, azonnali 

villamos energia vagy földgáz szervezett piacot működtető társaságoknál (HUPX és 

CEEGEX) való tagságra.  

2. A tagsággal kapcsolatos fix költségek  

Az alábbi táblázat tartalmazza a HUDEX tag által fizetendő csatlakozási díjat, a 

negyedéves tagsági díjat és a további fix költségeket: 

 Fix díjak   

Belépési díj   0 €  

Tagsági díj  750 € / Negyedév 

Rendszerhasználati díj1 2 250 € / Negyedév 

További „kereskedő” felhasználó díja 

csak a HUDEX piacon 
1 050 € / Negyedév 

További „csak olvasási jogú” felhasználó 

díja csak a HUDEX piacon 
1 050 € / Negyedév 

CEEGEX felhasználó állandó2 

kiterjesztése a HUDEX Piaci 

Szegmenseire, mint „kereskedő”3  

0 €  

CEEGEX felhasználó állandó2 

kiterjesztése a HUDEX Piaci 

Szegmenseire, mint ”csak olvasási jogú” 

felhasználó  

0 € 

„OTC-only” felhasználó díja 0 € 

                                                
1 A Trayport Kereskedési Rendszer sztenderd hozzáférése egy (1) felhasználót foglal magában. A rendszerhasználati díjra 
vonatkozó kedvezményeket és intézkedéseket lásd a 8.1 pontban.  
2 Az állandó kiterjesztés kizárólag addig tart, amíg a felhasználó érvényes jogosultsággal rendelkezik a CEEGEX piacán.  
3 A felhasználó „kereskedői” jogú kiterjesztése kizárólag azokra a HUDEX Piaci Szegmensekre kérvényezhető, ahol a társaság 
HUDEX Tag és azon személy számára, aki a mindenkor hatályos Piaci Szabályzatnak megfelelő, érvényes kereskedői 
regisztrációval rendelkezik az adott Piaci szegmensre. 
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 A CEEGEX felhasználók HUDEX Piacaira történő „csak olvasási jogú” időszakos 

kiterjesztésének díjairól és feltételeiről a HUDEX Piaci Hirdetményben rendelkezhet. 

A CEEGEX spot piac eléréshez lásd a CEEGEX további díjairól szóló szabályzatot. 
 

3. HUDEX tranzakciós díjak   

Az alábbi táblázat a tranzakciós díjakat tartalmazza:  

 

Tranzakciós díjak  

Tranzakciós díj villamosenergia 

termékre (Ajánlatot tevő fél) – 

Initiator* 

0 € / MWh 

Tranzakciós díj villamosenergia 

termékre (Ajánlatot elfogadó fél) - 

Aggressor** 

0.025 € / MWh 

Tranzakciós díj gáz termékekre 

Hónap Hátralék Kontraktus 

kivételével 

0.003 € / MWh/h 

Tranzakciós díj gáz termékekre – 

Hónap Hátralék Kontraktusok virtuális 

pontra  

0.01 €  / MWh 

OTC tranzakciós díj villamosenergia 

és gáz termékekre 
0.01 € / MWh 

 

* Initiator: a tranzakció piaci résztvevője, aki benyújtja az ajánlatot és így látható igényt jelez a 

kereskedési rendszeren. 

** Aggressor: a tranzakció piaci résztvevője, aki olyan ajánlatot nyújt be, ami találkozik az 

initiator ajánlatával és ez látható a piaci felületen.  

4. Más adminisztrációs díjak  

4.1. Ajánlatra vonatkozó benyújtási, változtatási és törlési díjak 

A Piaci Szabályzat III.6.11 pontja alapján (Ajánlatok kezelése műszaki problémák esetén) a 

HUDEX tag kérésére a HUDEX által történő Ajánlat benyújtásáért, módosításáért vagy 

törléséért alkalmanként 50 € adminisztrációs díj kerül felszámításra. 

Ez a díj egyaránt vonatkozik mindegyik olyan félre, amely érintett a kérés szerinti ajánlat 

benyújtásában vagy törlésében.  
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4.2. Téves ügylet törlése  

A Piaci Szabályzat III.8. pont alapján téves ügyletkötés bejelentése esetén a HUDEX 5 000 

euró összegű adminisztrációs díjat számít fel a téves ügyletkötést végrehajtó fél számára, 

ugyanakkor amennyiben a törlési kérelem nem kerül teljesítésre, az adminisztrációs díj nem 

kerül felszámításra. Amennyiben az ajánlat a HUDEX Kereskedési rendszer technikai 

hibájából kerül törlésre, semmilyen adminisztrációs díj nem kerül felszámításra. 

 

4.3 HUDEX Kereskedői vizsgadíjak 

 

HUDEX Kereskedői vizsgadíjak 

Képzés és vizsga 600 €  

5 - 10 résztvevő 550 €  

10 - 20 résztvevő 500 € 

20 résztvevő felett 450 € 

Csak képzés esetén  450 € 

10 – 20 résztvevő 400 € 

20 résztvevő felett 350 € 

Vizsgadíj 300 € 

 

HUDEX ONLINE Kereskedői vizsgadíjak 

ONLINE anyagok és vizsga 600 €  

Online képzés és vizsga  

5 - 10 résztvevő 550 €  

11 - 20 résztvevő 500 € 

20 résztvevő felett 450 € 
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Online kereskedői oktatás és vizsga esetén nincs lehetőség külön oktatásra vagy 

külön vizsgára jelentkezni. 

Online képzések megtartásának feltétele, hogy legalább öt (5) résztvevő vegyen rész 

rajta egy cég részéről. 

A HUDEX az online vizsgákat e-learning platformon keresztül tartja. A vizsgát az MS 

Teams vagy más elektronikus eszközök is segítik, amelyek biztosítják a közvetlen 

video kapcsolatot. Az online vizsga kezdetén a Kereskedő vagy más vizsgázó igazolja 

személyazonosságát személyi igazolványának, vezetői engedélyének, útlevelének 

vagy más fényképes igazolványának bemutatásával, a HUDEX-nek pedig joga van 

ellenőrizni a vizsgázó jelenlétét a vizsga alatt. 

További információ a honlapunkon található.  

Azon Kereskedőnek, aki már korábban jogosultságot szerzett a HUPX Zrt. HUPX PhF 

villamosenergia piacán való kereskedésre, nem kell vizsgát tennie, hogy regisztrálva 

legyen a HUDEX villamosenergia piaci szegmensén. 

Azon Kereskedőnek, aki már korábban jogosultságot szerzett a CEEGEX Zrt. 

CEEGEX PhF gáz piacán való kereskedésre, nem kell vizsgát tennie, hogy 

regisztrálva legyen a HUDEX gázpiaci szegmensén. 

Amennyiben egy kereskedő korábban a HUPX PhF vagy a CEEGEX PhF piacra 

sikeres vizsgát tett, 50%-os kedvezményt kap a HUDEX Kereskedői vizsgából, 

amennyiben a másik piaci szegmenshez is hozzáférést szeretne. 

4.4 A díjak elszámolása 

Jelen Tagsági Díjak és Kedvezményekben meghatározott díjak euróban értendőek.  

Az tagsági díj és rendszerhasználati díj (valamint a további felhasználó díja és a csak 

olvasási jogosultsággal rendelkező felhasználó díja) negyedévente fizetendők és 

minden naptári negyedév elején kerülnek kiszámlázásra a mindenkor hatályos 

Általános Forgalmi Adóról (ÁFA) szóló törvény előírásai szerint.  

Tört negyedév esetén – a belépést követő teljes hónaptól kezdve - a díjak havi alapon 

kerülnek kiszámításra. 

Tagság megszűnése esetén a teljes utolsó naptári hónap felszámításra kerül.   

A 4.1. pont szerinti adminisztrációs díjak negyedévente, a vonatkozó időszaki számlán 

kerülnek feltüntetésre és kiszámlázásra.  

A 4.2. és 4.3 pont szerinti adminisztrációs díjak az adott szolgáltatás teljesítése után 

kerülnek kiszámlázásra.  

A 3. pontra vonatkozóan a tranzakciós díjak havonta kerülnek felszámításra és 

utólagosan kerülnek kiszámlázásra. 
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Amennyiben egy HUDEX tag 2. pont szerinti tagsági díja arányosításra kerül évközi 

belépésnél vagy kilépésnél akkor a kedvezmény mértéke is csak arányosan vehető 

figyelembe. 

5. Díjak után fizetendő Általános Forgalmi Adó (ÁFA) 

Jelen Tagsági Díjak és Kedvezmények 2., 3. és 4. pontjában meghatározott díjak 

pénzügyi műveletekre vonatkoznak. Ezen díjak után ÁFA fizetendő az átvevő adójogi 

honossága szerint. Az ÁFA-val kapcsolatos eljárásra a vonatkozó Adótörvények az 

irányadóak. 

6. Fizetési kondíciók 

A számlák e-mailen kerülnek kiküldésre (e-számla). Az érintett felek vonatkozó igénye 

esetén a HUDEX a számla másolatát elküldi papír alapon, hagyományos postai úton. 

Fizetés a számla kiállítását követő tizenötödik (15.) naptári napon esedékes. 

7. Késedelmes teljesítésre vonatkozó kamatok 

Jelen Tagsági Díjak és Kedvezmények szerint meghatározott késedelmes teljesítés 

esetén a HUDEX késedelmi kamatot számít fel a számla esedékesség napjától 

számított naptól kezdődően.  

A HUDEX a Polgári Törvénykönyv 6:155. § szerint meghatározott késedelmi kamatot 

és a külön törvény szerint meghatározott behajtási költségátalányt számít fel. 

 

8. HUDEX kedvezmények 

8.1 Állandó kedvezmények és intézkedések 

Abban az esetben, ha egy HUDEX tag ugyanabban az időben tagja a CEEGEX-nek 

is, akkor a HUDEX rendszerhasználati díja 0 euró/ negyedév. 

Amennyiben a fenti kedvezményben részesülő HUDEX Tagnak a rendszerhasználati 

díjjal járó 1 felhasználója nem egyezik meg egy aktív CEEGEX felhasználóval, abban 

az esetben egy további felhasználó díja kiszámlázásra kerül a Tagi Díjszabályzat II.2. 

pontja szerint. 

A HUDEX lehetőséget kínál Market Maker és/vagy Likviditás Támogató 

kedvezményekre a HUDEX villamosenergia és gáz piacán. A HUDEX Piaci 

Szabályzatában meghatározott általános kereten kívüli speciális feltételek és 

kedvezmények a Market Maker és/vagy Likviditás Támogató Megállapodásban 

kerülnek meghatározásra. 

A HUDEX háromoldalú Market Maker és/vagy Likviditás Támogató szerződést köthet 

a HUPX Csoporton belüli társaságokkal, azaz a HUPX-szel vagy a CEEGEX-szel, 
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amelyek tartalmazhatnak kombinált feltételeket és árengedményeket a 

villamosenergia-piacokhoz vagy a földgázpiacokhoz kapcsolódóan, melyek kölcsönös 

hatással lehetnek a likviditásra, stb. az adott piacok tekintetében. 

A HUDEX meghirdethet Likviditási Időablakokat, hogy koncentrált időintervallumon 

belül elősegítse a kereskedési aktivitást egy külön Piaci Hirdetményben, amely 

meghatározhatja az intézkedés időtartamát (határozott vagy határozatlan), hosszát és 

egyéb jellemzőit. 

 

8.2. Időszakos kedvezmények  

 

A HUDEX jogosult meghirdetni időszakos kedvezményeket és / vagy külön díjakat a 

kereskedett mennyiség után illetve egyéb kedvezményeket, amelyek magukban 

foglalhatják többek között a további felhasználói díj kedvezményt („kereskedő” vagy 

„csak olvasási jogú” számlák), vizsgadíjat stb. A HUDEX jogosult időszakos 

kedvezmények meghirdetésére a vonatkozó Piaci Hirdetményben. A HUDEX jogosult 

időszakos kedvezményt hirdetni a kereskedett volumenre vonatkozóan, külön a 

HUDEX Tagokkal kötött szerződésekben vagy Piaci Hirdetményben. A Piaci 

Hirdetmény határozza meg az érintett HUDEX Szegmenst vagy Szegmenseket, 

amelyre  az átmeneti kedvezmények és / vagy díjak vonatkoznak, annak időtartamára, 

a kereskedett mennyiségre, a termékek és/vagy kontraktusok körére vonatkozó 

feltételeket.  

Díjak esetén a HUDEX a Piaci Hirdetményben határozza meg a részvétel feltételeit, 

azaz az időszakot, az eredmények HUDEX weboldalon való közzétételét, a részvételre 

való felhívás feltételeit és a részvétel elfogadásának/megtagadásának módját, amely 

lehet hallgatólagos beleegyezés. 

A HUDEX minden tagja jogosult ezekre a kedvezményekre a Piaci Hirdetmény és 

amennyiben releváns, a külön szerződések feltételei szerint. Abban az esetben, ha a 

HUDEX külön szerződések alapján ideiglenes kedvezményeket biztosít a kereskedett 

mennyiség után, a szerződés megkötése megkülönböztetésmentesen minden 

HUDEX tag számára nyitva áll, és a HUDEX ezt a lehetőséget Piaci Hirdetményben 

jelenti be. 

 

8.3. OTC regisztrációhoz kapcsolódó kedvezmények 

Amennyiben a HUDEX Tag az OTC-n kötött derivatív villamosenergia ügyleteit az 

általa választott Brókeren keresztül a HUDEX-en regisztrálja, a HUDEX Tag 

visszatérítésben részesülhet a HUDEX által. 

A visszatérítés feltételei a következők: 
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Havi 200 GWh mennyiségű OTC-n kötött derivatív villamosenergia ügylet HUDEX-en 

történő regisztrálása esetén a HUDEX Tag a teljes havi HUDEX OTC tranzakciós díj 

30%-ának visszatérítésére jogosult. 

Havi 500 GWh mennyiségű OTC-n kötött derivatív villamosenergia ügylet HUDEX-en 

történő regisztrálása esetén a HUDEX Tag a teljes havi HUDEX OTC tranzakciós díj 

50%-ának visszatérítésére jogosult. 

9. REMIT díjak  

A HUDEX Piaci Szabályzatának REMIT adatszolgáltatásra vonatkozó II.3.1.4 pontja 

alapján a HUDEX adat riportálási szolgáltatást nyújt a tagok számára. A HUDEX ezt 

az adat riportálási megállapodást háromoldalú szerződés formájában nyújtja a HUPX-

el (a Villamosenergia Piaci szegmens esetén) és / vagy a CEEGEX-el (a Földgáz Piaci 

szegmens esetén). A riportálási szolgáltatás után fizetendő díjakra a HUPX és / vagy 

a CEEGEX mindenkori Díjszabályzata az irányadó. 


