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CEEGEX 

 

Tagsági Szerződés 

 

mely az alulírott, alábbi felek között jött létre: 

CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság., a Magyar törvények szerint bejegyzett zártkörűen működő 

részvénytársaság, menynek székhelye a 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. szám alatt 

található, cégjegyzékszám 01-10-047091, képviseli a vezérigazgató, 

a továbbiakban, mint „CEEGEX”, 

valamint 

 , székhelye:  , bejegyezve a   cégbíróságon a  ……..  cégjegyzékszám alatt, …….., 

képviseli:  , mint  , 

A továbbiakban, mint „CEEGEX Tag”, 

továbbiakban együtt, mint, „Felek”. 
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1. pont – A szerződés célja 

A Tagsági Szerződés célja, hogy meghatározza a CEEGEX Tag és a CEEGEX-szel 

folytatott kereskedési tevékenység feltételeit és a kettőjük között fennálló viszonyt.  

2. pont – A jelen Szerződés tartalma – CEEGEX Tag kötelezettségei 

A Tagsági Szerződés a Szabályok és Előírások részét képezi, mely utóbbi az 

alábbiakat foglalja magában:  

 Ez a Tagsági Szerződés a Piaci Szabályzat V. melléklete 

 CEEGX Piaci Szabályzata és annak mellékletei 

 A CEEGEX határozatainak engedélyével és a Piaci Szabályzat keretein belül 

 Szerződéses Hirdetmények 

 Piaci Hirdetmények 

A jelen dokumentum és a CEEGEX Szabályzat bármely rendelkezése közötti 

ellentmondás esetén a CEEGEX Szabályzat rendelkezését kell alkalmazni a Tagsági 

Szerződés rendelkezése helyett. 

A jelen Tagsági Szerződés aláírásával a CEEGEX Tag vállalja, hogy minden 

tekintetben betartja a CEEGEX Szabályokat és Előírásokat, valamint teljesíti a 

Szabályokban és Előírásokban foglalt összes vonatkozó feladatot és kötelezettséget. 

3. pont – Meghatalmazások 

A CEEGEX tagsághoz szükséges igazlások és dokumentumok benyújtása után a tag 

felhatalmazást kap a CEEGEX piacán történő kereskedésre. 

A Tagsági Szerződés aláírásával a tag felhatalmazza a CEEGEX kapcsolattartót, 

(melyet a jelentkezési lapon megadott) a tagsággal kapcsolatos nyilatkozatok 

benyújtására és módosítására, kivéve a tagság felfüggesztésére és megszüntetésére 

vonatkozóan, valamint a regisztrációs nyomtatványban megadott e-mail címről 

küldendő CEEGEX tagi nyilatkozatok változásaira vonatkozóan. Az így tett 

nyilatkozatokat a CEEGEX a CEEGE Tag nevében figyelembe veheti és elfogadhatja. 

4. pont – Módosítások 

A CEEGEX fenntartja magának a jogot, hogy saját kizárólagos belátása szerint 

módosítsa a CEEGEX Szabályzat rendelkezéseit. Ennek egyetlen feltétele a CEEGEX 

Tag részére megküldött előzetes írásos értesítés a CEEGEX Szabályzatban foglalt 

feltételeknek megfelelően.  

5. pont – Hatálybalépés, időtartalma és felmondása 

A CEEGEX tagság a jelen Tagsági Szerződés aláírásával lép hatályba, de az első 

kereskedési nap a felvétel-visszaigazoló levélben van feltüntetve. 

A CEEGEX által kiállított felvétel-visszaigazoló levél a Tagsági Szerződés feltételeinek 

elfogadásának tekinthető.  
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A fizetési feltételeket, beleértve a díjak megfizetésének első napját a Tagsági 

Díjszabályzat tartalmazza. 

A Tagsági Szerződés határozatlan időtartamra jön létre a hatályba lépés napjától. A 

Piaci Szabályzat az irányadó a Tagság felfüggesztésére és a Tagsági Szerződés 

felfüggesztésére is. 

6. pont – Vegyes rendelkezése 

A Felek kölcsönösen elfogadják, hogy egyik az egyik Fél megengedő magatartása 

nem befolyásolja a másik Fél szerzett jogait. Éppen ezért ilyen megengedő magatartás 

nem tekinthető a jogokról történő lemondásnak sem. 

Minden kifejezés a Piaci Szabályzatban meghatározott jelentéssel bír.  

Jelen Tagsági Szerződés képezi a felek között létrejött teljes megállapodást. Jelen 

Szerződés felülír és érvénytelenít minden korábbi szóbeli vagy írásos megállapodást 

a jelen Szerződés tárgya vonatkozásában.  

Jelen Tagsági Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. 

A Szerződés KÉT eredeti, angol nyelvű példányban kerül aláírásra  

A CEEGEX Tag nevében  A CEEGEX nevében 

 Dátum  ________________________ _ Dátum  _______________________  

 Hely:   Budapest 

  _______________________________   _____________________________  


