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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A TAGI DÍJSZABÁLYZAT HATÁLYA 

A tagsági díjrendszer 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 weboldalán 

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 belépési díjat, a tagsági díjat és a további rögzített díjakat, 

amelyeket a CEEGEX Tagok fizetnek: 

Fix díjak   

Tarifa csomag Klasszikus Rugalmas Alap 

Belépési díj 15 000 € + ÁFA 7 000 € + ÁFA 0 € 

Tagsági díj 12 000 € + ÁFA / év 6 500 € + ÁFA / év 2 000 € + VAT / év 

Rendszerdíj 

(Trayport Joule) 
10 000 € + ÁFA / év 10 000 € + ÁFA / év 10 000 € + ÁFA / év 

További felhasználó 6 000 € + ÁFA / év 6 000 € + ÁFA / év 6 000 € + ÁFA / év 

További csak 

olvasási 

jogosultsággal 

rendelkező 

felhasználó 

6 000 € + ÁFA / év 6 000 € + ÁFA / év 6 000 € + ÁFA / év 

* A Trayport Global Vision Kereskedési Rendszerhez való hozzáférés egy (1) standard hozzáférésű felhasználót 
és egy (1) API felhasználót foglal magába.  
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2.3. CEEGEX TRANZAKCIÓS DÍJAK 

Az alábbi táblázat a tranzakciós díjakat tartalmazza: 

Tranzakciós díjak – CEEGEX magyarországi földgáz virtuális pont (HVP / 
MGP) 

Tarifa csomag Klasszikus Rugalmas Alap 

Next-Hour termék 

tranzakciós díja 
0,010 € / MWh 0,09 € / MWh 1 € / MWh 

Within Day termék 

tranzakciós díja 
0,010 € / MWh 0,09 € / MWh 1 € / MWh 

Másnapi termékek 

tranzakciós díja 
0,005 € / MWh 0,09 € / MWh 1 € / MWh 

Tranzakciós díjak – CEEGEX magyarországi földgáz hálózati pont 

Next-Hour termék 

tranzakciós díja 
0,04 € / MWh 0,12 € / MWh 1 € / MW 

Within Day termék 

tranzakciós díja 
0,04 € / MWh 0,12 € / MWh 1 € / MWh 

Next-Day termék 

tranzakciós díja 
0,04 € / MWh 0,12 € / MWh 1 € / MWh 

2.4. EGYÉB ADMINISZTRÁCIÓS DÍJAK 

2.4.1. AJÁNLAT BEADÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS TÖRLÉSÉNEK DÍJA 

A Piaci Szabályzat 3.7.11. pontjának (Megrendeléskezelés technikai problémák esetén) 

alapján, és a CEEGEX Tag kérése alapján a megrendelés benyújtására, módosítására és 

visszavonására a CEEGEX által, minden kérelemre 0 euró adminisztratív díjat számítanak fel. 

2.4.2. TÉVES KERESKEDÉS VISSZAVONÁSÁNAK DÍJA 

A téves kereskedésre vonatkozó szabályok alapján a 3.10.1. pontjának megfelelően a 

CEEGEX 5 000 euró adminisztrációs díjat számít fel a végrehajtó és jelentő fél számára. Az 
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adminisztrációs díjat nem számolják fel, ha a lemondás nem történik meg. A visszavonásért 

nem kerül felszámításra adminisztrációs díj, ha azt a CEEGEX kereskedési rendszer technikai 

hibája miatt kérik. 

2.4.3. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

A Piaci Szabályzat 2.3.4. pontjával összhangban a CEEGEX a tagsági díjtáblázatban 

meghatározza a fizetési kötelezettségeket a CEEGEX tagság felfüggesztése során. A 

felfüggesztés ideje alatt a CEEGEX Tagnak csak a tagsági 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 piacszabályok 3.12.3. Pontjával összhangban a CEEGEX díjat számíthat fel a piaci adatok 

bármilyen szolgáltatásáért, a tagsági díj ütemezése vagy külön megállapodás szerint. 

2.4.4. CEEGEX KERESKEDŐI VIZSGA DÍJA 

CEEGEX Kereskedői vizsga díja 

Rendszeres foglalkozások & vizsga 600 €  

5 - 10 Foglalkozás 550 €  

10 - 20 Foglalkozás 500 € 

20 foglalkozás felett 450 € 

Csak foglalkozás  450 € 

10 – 20 Foglalkozás 400 € 

20 foglalkozás felett 350 € 

Csak vizsga 300 € 

 

CEEGEX ONLINE Kereskedői vizsga díja 

ONLINE foglalkozás & vizsga 600 €  

Online képzés és vizsga esetén nincs lehetőség külön képzésre vagy vizsgára jelentkezni. 

További információk a CEEGEX Honlapján találhatók. 
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2.5. DÍJAK FIZETÉSE 

A jelen tagsági díjszabás díjait euróban kerültek meghatározásra. 

A 2.2. ponttal kapcsolatban a rögzített díjakat a következő módon kell megfizetni: 

A tagsági díjat, a rendszerdíjat (és a kiegészítő felhasználók díjait, valamint a további csak 

olvasási jogosultsággal rendelkező felhasználó fizetendő díjakat) negyedévenként előre kell 

fizetni, és minden naptári negyedév elején kerül számlázásra, az alkalmazandó jogi 

szabályozás alapján az általános forgalmi adó (ÁFA) bármikor. 

A részleges negyedévekre a díjakat havi alapon kell kiszámítani, a felvételt és a számlázást a 

felvételt követő hónaptól kerül kiszámításra. 

Lemondás esetén a részleges hónapot teljes hónapnak kell tekinteni, amely a tagoknak kerül 

kiszámlázásra. 

A tagsági díj arányosan kerül felszámításra a naptári évben történő tagság vagy tagság 

megszűnése miatt, ezért a kedvezményt is arányosan lehet figyelembe venni. 

A 2.3. ponthoz viszonyítva a tranzakciós díjak utólag havonta kerülnek kiszámításra és 

számlázásnak. 

Az adminisztrációs díjak a 2.4.1. pont szerint a szolgáltatás teljesítését követően negyedéves 

időszakban kerül feltüntetésre és számlázásra. 

Az adminisztrációs díjak a 2.4.2. pont szerint és 2.4.3. pont közvetlenül a szolgáltatás 

teljesítése után kerülnek feltüntetésre és számlázásra.8 

2.6. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ (ÁFA) FIZETÉSÉNEK MÓDJA  

A jelenlegi tagsági díjtáblázat 2., 3. és 4. pontjában 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 

adójog szabályozza. 

2.7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A számlákat alapértelmezés szerint elektronikus úton kerülnek elküldésre e-mailben 

(e-számla). Az érdekelt felek kérésére a CEEGEX elküldi a számla nyomtatott példányát is. A 

fizetés a számla kiállítását követő tizenötödik naptári (15) napig esedékes.  

2.8. KÉSEDELMES FIZETÉS KAMATA  

A tagsági díjszabásban meghatározott díjak késedelmes fizetése esetén a CEEGEX a 

késedelmes fizetés után kamatot számít fel az esedékesség napját követő naptól számítva. A 

CEEGEX a késedelmes fizetés kamatát a Magyar Polgári Törvénykönyv 6:155 §-a szerint, 

valamint a beváltás 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. 

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.  
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2.9. CEEGEX KEDVEZMÉNYEK 

2.9.1.  ÁRJEGYZŐ ÉS LIKVIDITÁST BIZTOSÍTÓ TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS 

KEDVEZMÉNYEK 

Árjegyző és Likviditást Biztosító 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 érdekeit jelezni. A CEEGEX az ilyen típusú szerződéseket 

megkülönböztetéstől mentesen kínálja minden érdeklődésüket kifejező CEEGEX Tag 

számára. 

2.9.2. IDEIGLENES KEDVEZMÉNYEK 

A CEEGEX jogosult ideiglenes engedményeket bejelenteni a forgalmazott mennyiségekre, 

akár a CEEGEX Tagokkal kötött külön megállapodásokban, akár a jelen tagsági díjtáblázatban 

meghatározottak szerint. A CEEGEX összes Tagja jogosult ezekre az árengedményekre a 

külön szerződés vagy a tagsági díjszabás feltételei szerint. Amennyiben a CEEGEX átmeneti 

engedményeket biztosít a forgalmazott mennyiségekre külön szerződések alapján, a 

szerződés megkötése minden CEEGEX Tag számára megkülönböztetéstől mentes alapon 

lehetséges, és a CEEGEX ezt a lehetőséget egy Piaci Hirdetményben hirdeti meg. 

 


