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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A TAGI DÍJSZABÁLYZAT HATÁLYA 

A Tagi Díjszabályzat a Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a következőkben: CEEGEX) által a CEEGEX Tagok számára kínált 
szolgáltatások díjaira, fizetési szabályaira és engedményeire alkalmazandó szabályok. A 
CEEGEX jogosult ideiglenes szabályokat és kedvezményeket meghatározni, és a Honlapon 
közzétenni. 

1.2. A TAGI DÍJSZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA ÉS A HATÁLYBA LÉPÉS NAPJA 

Jelen Tagi Díjszabályzat kötelező a CEEGEX-re és a CEEGEX Szabályok által kötelezett 
személyekre. 

A jelen Tagi Díjszabályzat a CEEGEX Piaci Szabályzat 1.1.4.7. szakaszában meghatározottak 
szerint lép hatályba. 

1.3. DEFINÍCIÓK 

A Tagi Díjszabályzatban használt definíciók jelentései a CEEGEX Piaci Szabályzatában 
kerültek meghatározásra. 
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2. SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

2.1. FŐ SZABÁLYOK 

A CEEGEX megkülönböztetésmentes módon határozza meg a CEEGEX Tagjaira 
alkalmazandó díjakat és kedvezményeket. Az engedmények meghatározásakor a CEEGEX 
figyelembe veheti a CEEGEX Tagok tagságát a vállalatcsoportjához tartozó más szervezett 
villamosenergia- és földgázpiacon (HUPX és HUDEX). 

A CEEGEX Tagok a kapcsolódó díjakat az első Kereskedési Naptól kezdve fizetik meg. 

2.2. TAGSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ FIX DÍJAK 

Az alábbi táblázat tartalmazza a CEEGEX Tagok által megfizetendő tagsággal kapcsolatos 
díjakat: 

Fix díjak  

Díjcsomag Klasszikus Rugalmas 

Belépési díj 15 000 € + ÁFA 7 000 € + ÁFA 

Tagsági díj 

Tagsági díj (HUDEX és HUPX 
tagság) 

Tagsági díj (HUDEX tagság) 

1 000 € + ÁFA / hónap 

875 € + ÁFA / hónap 
 

750 € + ÁFA / hónap 

166 € + ÁFA / hónap 

41 € + ÁFA / hónap 
 

0 € + ÁFA / hónap 

Rendszerdíj 833 € + ÁFA / hónap 833 € + ÁFA / hónap 

További felhasználó 500 € + ÁFA / hónap 500 € + ÁFA / hónap 

További csak olvasási 
jogosultsággal rendelkező 
felhasználó 

500 € + ÁFA / hónap 500 € + ÁFA / hónap 

HUDEX felhasználó állandó1 
kiterjesztése a CEEGEX Spot 
piacra, mint Kereskedő vagy 
csak olvasási jogosultsággal 
rendelkező Felhasználó 

150 € + ÁFA / hónap 150 € + ÁFA / hónap 

Teszt felhasználó API funkcióval 
vagy anélkül 

166 € + ÁFA / hónap 166 € + ÁFA / hónap 

A Kereskedési Rendszerhez való hozzáférés egy (1) standard hozzáférésű felhasználót és 
egy (1) API felhasználót foglal magába.  

                                                

1 Az állandó kiterjesztés kizárólag addig tart, amíg a Felhasználó érvényes jogosultsággal rendelkezik 
a HUDEXCEEGEX piacán. 
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2.3. TRANZAKCIÓS DÍJAK 

Az alábbi táblázat a tranzakciós díjakat tartalmazza: 

Tranzakciós díjak 

Kereskedési pont Díjcsomag Klasszikus Rugalmas 

CEEGEX 
magyarországi 

földgáz virtuális pont 
(HVP / MGP) 

Next-Hour termék 
tranzakciós díja 

0,01 € / MWh 0,09 € / MWh 

Within-Day termék 
tranzakciós díja 

0,01 € / MWh 0,09 € / MWh 

Másnapi termékek 
tranzakciós díja 

0,005 € / MWh 0,09 € / MWh 

CEEGEX 
magyarországi 

földgáz hálózati pont 

Next-Hour termék 
tranzakciós díja 

0,04 € / MWh 0,12 € / MWh 

Within-Day termék 
tranzakciós díja 

0,04 € / MWh 0,12 € / MWh 

Next-Day termék 
tranzakciós díja 

0,04 € / MWh 0,12 € / MWh 

 

2.4. ACER REMIT DÍJAK 

2.4.1. JOGI HÁTTÉR 

Az Európai Bizottság a 2020. december 17-én közzétett az Energiaszabályzók Európai Uniós 
Együttműködési Ügynökségének az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján jelentett információ összegyűjtéséért, kezeléséért, feldolgozásáért és elemzéséért 
fizetendő díjakról szóló 2020/2152 határozatával bevezette a REMIT díjakat, amelyek az 
ACER költségvetésének egy részét finanszírozzák. A REMIT díjak kettő (2) elemből tevődnek 
össze, az éves, ACER-hez beküldött (Ajánlatok és Ügyletek) rekordszám alapú díjelemből, 
valamint az adott évre szóló a fix díjelemből. 

2.4.2. A REMIT DÍJ REKORDSZÁM ALAPÚ DÍJELEMÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

A rekordszám alapú díjelemet az ACER határozza meg és számlázza a CEEGEX felé piaci 
szereplőnként bontásban. A rekordszám alapú díjelem a különböző tevékenységek összege 
(szervezett piaci aktivitás, bilaterális tranzakciók vagy szállítási megállapodások). A CEEGEX 
közvetlenül számlázza a megfelelő rekordszám alapú díjelemet úgy, ahogy az ACER 
számlázza a CEEGEX felé. 

2.4.3. A REMIT DÍJ FIX DÍJELEMÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

A fix díjelem az éves ACER által rögzített fix díjból, a CEEGEX egyéb költségeit fedező 
átalányból és a CEEGEX tagsági kockázatait fedező átalányból tevődik össze. 
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A CEEGEX egységes fix díjelemet határoz meg minden piaci szereplőre, melyhez figyelembe 
veszi az ACER által CEEGEX részére kibocsátott számlát („annual enrolment fee”). Az ACER 
által rögzített fix díj arányosan kerül szétosztásra azon tagok között, akiknek a CEEGEX által 
kiállított számla kiállítási napján érvényes Tagsági Szerződésük vagy Adatszolgáltatási 
Megállapodásuk (Data Reporting Service Agreement, A1, A3 és B típus) van a CEEGEX-szel 
a 2.4.5. fejezetben foglaltak figyelembe vételével, melynek keretében a CEEGEX a CEEGEX 
Piacon vagy a CEEGEX Piacon kívül létrejövő nagykereskedelmi energia tranzakciókat jelenti 
a REMIT keretében. 

A CEEGEX egyéb költségeit fedező átalány a rekordszám alapú díjelem és az ACER által 
rögzített éves díjelem összegéből adódik, mely ezen összeg öt (5) százaléka. 

A tagsági kockázatokat fedező átalány a CEEGEX piacáról kilépett vagy egyéb, megszűnt 
Adatszolgáltatási Megállapodással rendelkező piaci szereplők rekordszám alapú díjelemeit 
fedezi, amennyiben volt ilyen. 

2.4.4. DÍJAK HIBÁS BEKÜLDÉS ESETÉN 

A CEEGEX kiszabhat díjat hibás beküldés esetén az ACER által a CEEGEX számára 
biztosított számla alapján, amennyiben a hibás beküldés a CEEGEX Tag vagy az egyéb, 
Adatszolgáltatási Megállapodással rendelkező piaci szereplő hibájából fakadt. 

2.4.5. A REMIT DÍJAK SZÁMLÁZÁSA 

A REMIT díjat az egyes naptári évek elején számlázza a CEEGEX, az ACER által megküldött 
számla kézhezvételét követően. A CEEGEX a díjakat a 2.4.2., 2.4.3. és a 2.4.4. fejezetek 
alapján évente egyszer számolja és számlázza, ennélfogva a 2.4.2., 2.4.3. és a 2.4.4. 
fejezetekben meghatározott REMIT díjakat egy részletben szükséges megfizetni a jelen Tagi 
Díjszabályzat 2.8. Fizetési feltételek fejezete alapján.  

A számlák kiállítása előtt az adott naptári évben az ACER által a CEEGEX számára biztosított 
adatok alapján a CEEGEX Piaci Hirdetményben közzéteszi a tarifákat a REMIT díj rekordszám 
alapú díjelemére, valamint a REMIT díj fix díjelemére. 

Az ACER a vonatkozó jogszabály alapján az adott naptári évben a megelőző naptári év 
tevékenysége alapján állít ki számlát. A vonatkozó jogszabály alapján a piaci szereplőknek – 
CEEGEX és/vagy HUDEX Földgáz Szegmens Tagság esetén – a 2.4.2, 2.4.3. és 2.4.4. 
fejezetekben meghatározott REMIT díjakat kell fizetniük a következő évben azon 
Adatszolgáltatási Megállapodás megszűnése esetén is, amelynél a CEEGEX RRM 
platformként járt el (A1 és B típusú), ha a CEEGEX és/vagy a HUDEX Földgáz Szegmens 
Tagja marad. A piaci szereplő csak az A1 és B típusú Adatszolgáltatási Megállapodás 
megszűnését követő második évtől mentesül a 2.4.2., 2.4.3. és 2.4.4. fejezetekben 
meghatározott REMIT díjak megfizetése alól. 

A CEEGEX a 2.4.2., 2.4.3. és 2.4.4. fejezetekben meghatározott REMIT díjakat nem 
számlázza azoknak a piaci szereplőkének, akik A2 vagy A3 típusú Adatszolgáltatási 
Megállapodással rendelkeznek. 
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2.5. EGYÉB ADMINISZTRÁCIÓS DÍJAK 

2.5.1. AJÁNLAT BEADÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS TÖRLÉSÉNEK DÍJA 

A Piaci Szabályzat 3.7.11. pontja (Ajánlatok kezelése technikai probléma esetén) alapján és a 
CEEGEX Tag kérése alapján a megrendelés benyújtására, módosítására és visszavonására 
adminisztratív díj nem kerül felszámításra a CEEGEX által. 

2.5.2. TÉVES KERESKEDÉS VISSZAVONÁSÁNAK DÍJA 

A téves kereskedésre vonatkozó szabályok alapján a Piaci Szabályzat 3.10.1. pontjának 
megfelelően a CEEGEX 3 000 euró törlési díjat számít fel a tévesen beadott esemény napjára 
vonatkozóan a kérelmező és kezdeményező fél számára. A törlési díjat nem számolja fel a 
CEEGEX, ha a téves kereskedés visszavonása nem történik meg. A törlési díj piaci 
eseményenként kerül felszámításra, mely során egy (1) Ajánlatból származó több Ügylet egy 
(1) eseménynek számít. 

A visszavonásért nem kerül felszámításra törlési díj, ha azt a CEEGEX Kereskedési Rendszer 
technikai hibája miatt kérik. 

2.5.3. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

A Piaci Szabályzat 2.3.4. pontjával összhangban a CEEGEX a Tagi Díjszabályzatban 
meghatározza a fizetési kötelezettségeket a CEEGEX tagság felfüggesztése során. A 
felfüggesztés ideje alatt a CEEGEX Tagnak kizárólag a tagsági díjat, valamint REMIT díjat kell 
fizetnie. 

A Piaci Szabályzat 2.3.8. pontjával összhangban a bírság összegét és a fizetési kötelezettség 
további részleteit a tagsági díjszabás határozza meg. Bírság kiszabása esetén a CEEGEX 
Tag számára a pénzbírság 500 eurótól 100 000 euróig terjedhet. 

A Piaci Szabályzat 3.12.3. Pontjával összhangban a CEEGEX díjat számíthat fel a piaci adatok 
bármilyen szolgáltatásáért, a tagsági díj ütemezése vagy külön megállapodás szerint. 

A CEEGEX minden, általa írásban jóváhagyott tagsággal kapcsolatos igény – pl. Tagsági 
Szerződés átruházása – után 1 000 euró adminisztratív díjat számláz ki az igénylő Tagnak. 

2.5.4. CEEGEX KERESKEDŐI VIZSGA DÍJA 

CEEGEX Kereskedői vizsga díja 

Általános képzés és vizsga 600 €  

5 - 10 résztvevő 550 €  

10 - 20 résztvevő 500 € 

20 résztvevő felett 450 € 

Csak képzés 450 € 

10 - 20 résztvevő 400 € 
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20 résztvevő felett 350 € 

Csak vizsga 300 € 

 

CEEGEX Online Kereskedői vizsga díja 

Online tananyag és vizsga 600 €  

Online képzés és vizsga  

5 -– 10 résztvevő 550 € 

11 -– 20 résztvevő 500 € 

20 résztvevő felett 450 € 

Online képzés és vizsga esetén nincs lehetőség külön képzésre vagy vizsgára jelentkezni. Az 
online képzések megtartásának feltétele, hogy legalább öt (5) résztvevő vegyen rész rajta egy 
cég részéről. 

A CEEGEX 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 CEEGEX-nak pedig joga van ellenőrizni a vizsgázó 
jelenlétét a vizsga alatt. 

További információk a CEEGEX Honlapon találhatók. 

2.6. DÍJAK FIZETÉSE 

2.6.1. DÍJAK PÉNZNEME 

A jelen Tagi Díjszabályzat díjai euróban kerülnek meghatározásra. 

2.6.2. FIX DÍJAK FIZETÉSE  

A 2.2. Tagsághoz kapcsolódó fix díjak fejezetben rögzített díjakat az alábbiak szerint kell 
megfizetni a Tagoknak. 

Havonta utólagosan kell megfizetni a tagsági díjat, a rendszerdíjat és a kiegészítő felhasználók 
díjait, valamint a további csak olvasási jogosultsággal rendelkező felhasználók után fizetendő 
díjakat a CEEGEX által a tárgyhónapot követő hónap elején kiállított számla alapján, az 
általános forgalmi adó (ÁFA) felszámítása mellett a vonatkozó mindenkor hatályos adójog 
alapján. 

Hó közi tagsági viszony létesítése vagy megszűntetése esetén az ezen pontban részletezett 
havi fix díjak napra arányosan kerülnek felszámításra, valamint a releváns kedvezmények is 
kizárólag napra arányosan érvényesíthetőek. 
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2.6.3. TRANZAKCIÓS DÍJAK FIZETÉSE 

A 2.3. Tranzakciós díjak fejezetben részletezett tranzakciós díjakat havi alapon, utólagosan 
kell megfizetni a CEEGEX által a tárgyhónapot követő hónap elején kiállított számla alapján, 
az általános forgalmi adó (ÁFA) felszámítása mellett a vonatkozó mindenkor hatályos adójog 
alapján. 

2.6.4. BELÉPÉSI DÍJ FIZETÉSE 

A belépési díj a belépést követően kerül számlázásra a Tag részére. 

A belépési díj lekereskedhető (továbbiakban: „belépési kedvezmény”) a belépéstől számított 
365 napban a Klasszikus díjcsomag és a Rugalmas díjcsomag esetében egyaránt. 

A CEEGEX által biztosított belépési kedvezmény a CEEGEX által üzemeltetett piacokon – a 
belépéstől számított 365 napon belül – lekereskedett mennyiségek után megfizetett 
tranzakciós díjakból kerül jóváírásra utólagosan. A belépési kedvezmény igénybevételének 
feltétele, hogy a Tag megfizesse a CEEGEX által számlázott belépési díjat, valamint 
tranzakciós díjakat a fizetési határidőn belül. 

Rugalmas díjcsomag esetén a belépési díj fizetési határideje 365 nap, míg Klasszikus 
díjcsomag esetén 90 nap, eltérően a jelen díjszabályzat 2.8. Fizetési feltételek pontban 
meghatározott általános fizetési határidőtől. 

2.6.5. EGYÉB DÍJAK FIZETÉSE 

Az Ügylet törlése esetén felszámolt törlési díj a 2.5.2. fejezet alapján és az egyéb díjak a 2.5.3. 
pont alapján a CEEGEX által kiállított számla szerint alapján kerülnek megfizetésre a jelen 
díjszabályzat 2.8 Fizetési feltételek pontjában meghatározottak szerint. 

2.7. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (ÁFA) FIZETÉSÉNEK MÓDJA  

A Tagi Díjszabályzat 2.2., 2.3., 2.4. és 2.5. fejezetében említett díjak pénzügyi tranzakciókra 
vonatkoznak. Ezen díjak után az általános forgalmi adót (ÁFA) a kedvezményezett adó 
nemzetisége szerint kell megfizetni. Az ÁFA-kérdésekre alkalmazandó eljárást a vonatkozó 
mindenkor hatályos adójog szabályozza. 

2.8. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

Alapértelmezés szerint a számlák elektronikus úton (e-számla) kerülnek kiállításra, amelyek 
megküldése a Tagok részére e-mail útján történik. Az ügyfél előzetes kérése alapjánére a 
megfelelő nyomtatvány kitöltésével a CEEGEX papír alapú számlát is. 

A számlák tizenöt (15) napos fizetési határidővel kerülnek kiállításra, kivéve ahol nem került 
eltérő fizetési határidő feltüntetésre a 2.6.4. fejezetben meghatározottaknak megfelelően.  

2.9. KÉSEDELMES FIZETÉS KAMATA  

A tagsági díjszabásban meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a CEEGEX a 
késedelmes fizetés után kamatot számíthat fel az esedékesség napját követő naptól számítva. 
A CEEGEX a késedelmes fizetés kamatát a Magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 §-a szerint, 
valamint a behajtás átalányösszegét az alkalmazandó törvények szerint alkalmazza. 

60 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén a CEEGEX a Piaci Szabályzat és a Tagi 
Díjszabályzat 2.4.3. pontja szerint bírságot szabhat ki. 
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A Piaci Szabályzat 2.3.8. pontjának megfelelően a CEEGEX felfüggesztheti a CEEGEX 
tagságot vagy annak kereskedelmi jogát, különösen, ha a CEEGEX Tag fizetési késedelme 
meghaladja a 60 napot. 

2.10. CEEGEX KEDVEZMÉNYEK 

2.10.1.  ÁRJEGYZŐ ÉS LIKVIDITÁST BIZTOSÍTÓ TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 

KEDVEZMÉNYEK 

Az árjegyzői és a likviditást biztosítói tevékenységek a CEEGEX Piaci Szabályzatában 
kerültek definiálásra, amely alapján lehet meghatározni az árjegyzői és likviditást biztosító 
megállapodásokat. Minden CEEGEX Tag jogosult Árjegyző és Likviditást Biztosító 
tevékenységgel kapcsolatos szándékait jelezni. A CEEGEX az ilyen típusú szerződéseket 
megkülönböztetéstől mentesen kínálja minden érdeklődését kifejező CEEGEX Tag számára. 

A CEEGEX háromoldalú árjegyzői megállapodást és/vagy likviditás biztosítói megállapodást 
köthet a HUPX Csoporton belüli társaságokkal, azaz a HUDEX-szel vagy a HUPX-szel, 
amelyek tartalmazhatnak kombinált feltételeket és árengedményeket a villamosenergia-
piacokhoz vagy a földgázpiacokhoz kapcsolódóan, melyek kölcsönös hatással lehetnek a 
likviditásra, stb. az adott piacok tekintetében. 

2.10.2. IDEIGLENES KEDVEZMÉNYEK 

A CEEGEX jogosult ideiglenes engedményeket bejelenteni a forgalmazott mennyiségekre, 
akár a CEEGEX Tagokkal kötött külön megállapodásokban, akár a jelen Tagi 
Díjszabályzatban meghatározottak szerint. A CEEGEX összes Tagja jogosult ezekre az 
árengedményekre a külön szerződés vagy a Tagi Díjszabályzat feltételei szerint. 

2.11. DÍJCSOMAG VÁLTÁSA 

A CEEGEX Tag a megfelelő dokumentum benyújtásával értesítheti a CEEGEX-et a díjcsomag 
megváltoztatásáról. A díjcsomag váltása a következő hónap első napjától lép hatályba, de 
legkorábban a CEEGEX Tag által küldött értesítést követő 30. nap után. 

Ha a Tag Rugalmas díjcsomagról Klasszikus díjcsomagra vált, akkor a belépési díjak 
különbözetét a 2.2. fejezet szerint a CEEGEX kiszámlázza a CEEGEX Tag számára. A 
CEEGEX Tag nem kérhet visszatérítést abban az esetben, ha Klasszikus díjcsomagról a 
Rugalmas díjcsomagra vált.  

A díjcsomag megváltoztatása a belépést követő első 365 napban nem érinti a belépési 
kedvezmény mértékét. 

Azon CEEGEX Tagok, akik hatályos Alap díjcsomagról szóló szerződéssel rendelkeznek 
2020. december 31-én, azok a belépési díj megfizetésének kötelezettsége nélkül 
automatikusan kerülnek át 2021. január 1-én a Rugalmas díjcsomagba. 


