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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG SZABÁLYZAT CÉLJA 

A Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat egy olyan szabályrendszer, amely előírja a Szervezett 

Piaci Bizottság (OMC) működésére vonatkozó szabályokat. 

A CEEGEX a honlapján közzéteszi a Szervezett Piaci Bizottság Szabályzatot. 

1.2. SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS A HATÁLYBALÉPÉS NAPJA 

Jelen Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat kötelező érvényű a CEEGEX-re és a CEEGEX 

Szabályok alá tartozó személyekre. 

Jelen Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat a CEEGEX Piaci Szabályzat 1.1.4.7. pontjában 

meghatározottak szerint lép érvénybe. 

1.3. DEFINÍCIÓK 

Jelen Szervezett Piaci Bizottság Szabályzatban használt kifejezések a CEEGEX Piaci 

Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.  
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2. SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

2.1. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELEMŰKÖDÉSE 

A Szervezett Piaci Bizottságot a CEEGEX Tagok képviselői alkotják. A szervnek tanácsadó 

szerepe van a CEEGEX Szabályok módosításában. 

A Szervezett Piaci Bizottság összetételekor törekedni kell arra, hogy az tükrözze a CEEGEX 

Tagok között meglévő gazdasági és vállalati diverzitást. 

A Szervezett Piaci Bizottság az alábbi tagokból áll: 

(i) Teljes OMC Tagok; 

(ii) OMC Megfigyelők; 

a továbbiakban együttesen „OMC Tagok”. 

A CEEGEX Tagok öt-kilenc (5-9) képviselője alkotja a Teljes OMC Tagokatlegalább 5 tagból 

áll.. Ennélfogva a Teljes OMC Tagok minimum öt (5) és maximum (9) főből állnak. 

Az OMC Megfigyelők az alábbiakból tevődhetnek össze: 

(i) az Árjegyző(k) vagy a Likviditást Biztosító(k) képviselő(i), amennyiben nem lettek 

ajánlva vagy megválasztva Teljes OMC Tagnak; 

(ii) a Magyar Energiakereskedők Szövetsége képviselője; 

(iii) a Klíringház képviselője; 

(iv) a TSO képviselője, amennyiben nem lett jelölve vagy megválasztva Teljes OMC 

Tagként; 

(v) a Felügyelet képviselője; 

(vi) egyéb egyesületek vagy szövetségek képviselője. 

E Melléklet 3. fejezete szerint a Teljes OMC Tagok pozíciói ajánlási és választási folyamat által 

kerülnek betöltésre, az OMC Megfigyelők opcionális pozíciói kijelölés útján kerülnek 

betöltésre. A CEEGEX-nek lehetősége van más résztvevőket is meghívni megfigyelőként. 

A CEEGEX közzéteheti az OMC Tagok listáját a weboldalán az adott OMC Tag 

hozzájárulásával.A CEEGEX-nek jogában áll további résztvevőket meghívnia, különös 

tekintettel a Magyar Energiakereskedők Szövetségére (MEKSZ), az Ipari Energiafogyasztók 

Fórumára (IEF), a Klíringházra, a TSO-ra, a Felügyeletre és más releváns piaci szereplőkre 

és szervezetekre. 

 

2.2. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA 

A Szervezett Piaci Bizottság döntéshozatali eljárásában a Teljes OMC Tagok vehetnek részt, 

illetve joguk van szavazni. 

Az OMC Megfigyelők a Szervezett Piaci Bizottság munkáját támogatják megfigyelőként 

szavazati jog nélkül. 

A CEEGEX-nek vagy a Bizottság legalább három (3) Teljes OMC Tagnaktagjának kérésére a 

Szervezett Piaci Bizottság ülését össze kell hívni. 

formázott: Listaszerű bekezdés;nyíl;List Paragraph,

Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa:

i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt +

Igazítás:  0,63 cm + Behúzás:  1,9 cm

formázott: Listaszerű bekezdés;nyíl;List Paragraph,

Automatikus sorszámozás + Szint: 1 + Számozás stílusa:

i, ii, iii, … + Kezdő sorszám: 1 + Igazítás: Bal oldalt +

Igazítás:  0,63 cm + Behúzás:  1,9 cm

formázott: Címsor 2



 

 

Oldal: 6 / 17 CEEGEX Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat – 

 A CEEGEX Piaci Szabályzat VII. melléklete 

 

A Szervezett Piaci Bizottság ülése határozatképesnek tekinthető, amennyiben az ülésen 

legalább a Teljes OMC Tagok fele plusz egy Teljes OMC Tag részt vesz. 

Amennyiben egy OMC Tag nem tud részt venni egy ülésen, az OMC Tag írásos úton 

megnevezhet helyettest az adott ülésre. 

 Az ülés napirendi pontjait és eredményeit, valamint a döntési folyamatot írásban szükséges 

dokumentálni, mely dokumentumot az OMC Tagoknak szükséges ülést levezető elnöknek kell 

elfogadnia. A CEEGEX közzéteheti az OMC ülés dokumentumát, beleértve a CEEGEX 

weboldalon közzétételt. 

A szavazásokat döntéseket és jóváhagyásokat e-mailen keresztül írásban is le lehet 

bonyolítanimeg lehet hozni, továbbá a Szervezett Piaci Bizottság üléseit elektronikus 

platformokon keresztül is meg lehet valósítani. 

A választási szabályokat, a Szervezett Piaci Bizottság összetételére és működésére 

vonatkozó szabályokat a Szervezett Piaci Bizottságnak kell meghatároznia. A Szervezett Piaci 

Bizottságnak kell rögzítenie a szavazásokkal, határozatképességgel, többséggel és tagok 

helyettesítésével összefüggő szabályokat. A CEEGEX javasolhat választási szabályokat, 

valamint szabályokat a Szervezett Piaci Bizottság összetételével és működésével 

kapcsolatban. 

 A Szervezett Piaci Bizottságnak jogában áll kérheti e Melléklet módosításának 

kérelmezéseátVálasztási és Döntési Folyamata a VII. Melléklet függeléke, melyet a Szervezett 

Piaci Bizottság módosíthat. Amennyiben a MellékletetFüggeléket módosítja a Szervezett Piaci 

Bizottság, a CEEGEX felelős azért, hogy az új választási és döntési szabályokat beleépítse 

belefoglalja a VII. Mellékletbe és publikálja a CEEGEX honlapján. A CEEGEX a módosításról 

Piaci Hirdetményben tájékoztatja a CEEGEX Tagokat. 

2.2.2.3. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG SZEREPEI ÉS JOGAI 

Megküldése előtt aA CEEGEX köteles a Felügyelet jóváhagyása alá tartozó Piaci 

Szabályzathoz kapcsolódó módosításokról konzultálni a Szervezett Piaci Bizottság előzetes 

véleményét kikérnigal. A CEEGEX-nek lehetősége van egyéb, a CEEGEX Szabályokkal 

kapcsolatos módosításról is kikérnie a Szervezett Piaci Bizottság véleményét. 

A Szervezett Piaci Bizottság kifejezheti véleményét és módosításokat javasolhat ilyen 

előterjesztések esetén a CEEGEX által megszabott határidőn belül, valamint bármikor nyújthat 

be módosításokat a CEEGEX Szabályokat illetően. 

A Szervezett Piaci Bizottság kifejezheti véleményét és ajánlásait a CEEGEX számára 

Termékek, Piaci Szegmensek vagy piacösszekapcsolás bevezetésével vagy módosításával 

kapcsolatban. 

A Szervezett Piaci Bizottság kérheti a CEEGEX-et, hogy jelentést készítsen a piaci 

környezetről és aktivitásról, a projektekről, a piacokban és Termékekben történő változásokról, 

továbbá a piacfelügyeleti tevékenységről (anonim módon). 

A Szervezett Piaci Bizottságnak jogában áll begyűjtenieheti a CEEGEX Tagok véleményét, és 

továbbíthatja azokat a CEEGEX számára. 

Tekintettel a CEEGEX számára tanácsadó szerepére, a Szervezett Piaci Bizottság ajánlásai, 

előterjesztései és egyéb tanácsai nem kötelező érvényűek a CEEGEX döntéshozatalára 

nézve. 
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A CEEGEX-nek törekednie kell arra, hogy írásos vagy szóbeli magyarázatot kell 

nyújtanianyújtson a Szervezet Piaci Bizottság által előterjesztett témákkal kapcsolatban. 

2.3. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A Szervezett Piaci Bizottság a választás utáni első ülésén megválasztja az elnököt. 

Az elnök felügyeli a Szervezett Piaci Bizottság eljárását. Amennyiben az elnök nem tud részt 

venni a Szervezett Piaci Bizottság eljárásában, úgy a Szervezett Piaci Bizottság tagjai 

helyettest jelölnek ki. 

2.4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG TAGJAI SZÁMÁRA 

Az OMC Tagoknak Szervezett Piaci Bizottság tagjainak minden olyan információt, amely a 

kötelességük ellátása közben tudomásukra jut a Szervezett Piaci Bizottság keretein belül, 

bizalmasan kell kezelniük, amennyiben a CEEGEX vagy a Szervezett Piaci Bizottság maga 

bizalmasnak jelölte. 
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1.3. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG VÁLASZTÁSI ÉS DÖNTÉSI FOLYAMATA 

1.1. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG BEMUTATÁSA  

Az első Szervezett Piaci Bizottságban a következő tagok képviseltetik magukat: (i) Árjegyzők; 

(ii) Magyar Energia Kereskedők Szövetsége (MEKSZ); (iii) Ipari Energiafogyaztók Fóruma 

(IEF) és (iv) a fennmaradó kettő (3) OMC tagi pozíciót a többi CEEGEX Tag képviselői töltik 

be a CEEGEX kijelölése alapján. (Az Árjegyzők, a MEKSZ, az IEF és a többi tag CEEGEX 

által kijelölt képviselőit a továbbiakban “OMC Tagok”-nak nevezzük). Amennyiben az 

Árjegyzők, a MEKSZ vagy az IEF visszautasítja a felkérést képviselőik delegálására, abban 

az esetben a számukra fenntartott helyeket is a többi tag kéviselőivel kell feltölteni.  

A Szervezett Piaci Bizottság döntéshozatali folyamatában a (i) Market Makerek valamint a (ii) 

többi tag CEEGEX által kijelölt OMC képviselői vesznek részt, szavazati joggal rendelkeznek. 

A (iii) MEKSZ, az (iv) IEF, valamint a (v) Klíringház megfigyelőként támogatják Szervezett Piaci 

Bizottság munkáját, szavazati joggal nem rendelkeznek. 

Jelen választási és döntési szabályok (továbbiakban “Választási Szabályok”) határozzák meg 

az eljárási rendet melynek megfelelően az OMC Tagokat ki kell választani, amennyiben 

legalább egy (1) OMC pozíció megüresedik bármely okból kifolyólag az első Szervezett Piaci 

Bizottság megalakítása után. 

1.2. VÁLASZTÁSI BIZTOS 

A CEEGEX , mint a CEEGEX Piacok megfelelő működésének biztosításáért felelős szervezet 

tölti be a választási biztos funkcióját (i) a OMC Tagok választása során; és (ii) a Választási 

Szabályzat módosítása során. 

1.3. AJÁNLÁSOK ÉS KIJELÖLÉS 

1.3.1.3.1. AJÁNLÁS 

Legalább harminc (30) nappal a Teljes OMC Tagok hatályos ciklusának vége előtt a CEEGEX-

nek ajánlásokat kell kérnie a megüresedő pozíciók betöltésére. Amennyiben nincsenek Teljes 

OMC Tagok, a CEEGEX bármikor kérhet ajánlásokat, legalább naptári évente egyszer. 

Amennyiben legalább egy (1) Teljes OMC Tagi pozíciója megüresedik, valamint a Teljes OMC 

Tagok száma kevesebb, mint a minimum szükséges létszám bármely okból kifolyólag az első 

Szervezett Piaci Bizottság megalakítását követően és a pozíció betöltésére nem kijelöléssel 

kerül sor, akkor a CEEGEX-nek harminc (30) napon belül ajánlásokat (továbbiakban 

“Ajánlások”) kell bekérnie a megüresedő pozícióz üresedés betöltése céljából harminc (30) 

munkanapon belül. 

Az ajánlási felhívást a CEEGEX juttatja el valamennyi CEEGEX Tag részére a 64. fejezetben 

foglaltaknak megfelelően, mely felhívás magában foglalja az ajánlási lapot (továbbiakban 

“Ajánlási Lap”) az OMC Választási Szabályzat 1. Mellékletében foglaltaknak megfelelő 

formában és tartalommal. 

Valamennyi CEEGEX Tag jogosult a választásra jogosult, (továbbiakban “Választásra 

Jogosult”) és fel van hatalmazva a megüresedőett OMC Tagi pozíciókhelyek számának 
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megfelelő számú jelölt ajánlására. A pontos folyamata az ajánlásoknak megtalálható az 

Ajánlási és Kijelölési Lapon az 5. fejezetnek megfelelően. 

Az Ajánlásokat (i) írásban kell megtenni; (ii) az ajánlott felhatalmazott képviselője által aláírva; 

(iii) az ajánló felhatalmazott képviselője által aláírva; és (iv) egy Ajánlási Lapon mely 

alátámasztja, hogy az ajánlott teljesíti az OMC Tagságra vonatkozó 4. fejezetben 

meghatározott kritériumokat. 

Az Ajánlási Lapokat a CEEGEX-hez az Ajánlási Lapon meghatározott személy részére az 

Ajánlási Lapon meghatározott válaszadási határidőig (továbbiakban “Válaszadási Határidő”) 

kell eljuttatni. 

1.3.2.1.1. KIJELÖLÉS 

A Market Makerek, a MEKSZ és az IEF képviselői részére fenntartott OMC Tagsági helyek 

kijelölési folyamat (továbbiakban “Kijelölés”) útján kerülnek betöltésre. Az Árjegyzők, a MEKSZ 

és az IEF a Kijelölésre jogosultak (továbbiakban “Jogosult Kijelölők”), akik jogosultak kijelölni 

OMC Tagokat, amennyiben a részükre fenntartott hely megüresedik. 

Amennyiben új Árjegyző jelenik meg valamely CEEGEX piacon, az új Árjegyző jogosult új 

OMC Tagot kijelölni. Ilyen esetben az OMC tagok száma ideiglenesen magasabb lesz, mint 

kilenc (9). Amennyiben valamely OMC Tag OMC tagsága megszűnik, vagy visszavonásra 

kerül a delegálója vagy Kijelölője által, az OMC Tag pozíciója abban az esetben kerül újra 

feltöltésre, ha a kilenc (9) OMC Tagi pozíció nincs betöltve. 

1.4. A TAGOK MINŐSÍTÉSE 

A Jogosult Jelölőnek biztosítani kell, hogy a megüresedett OMC Tagi helyre jelölt ajánlottja 

teljes mértékben el tudja látni az OMC Tagok feladatait és birtokában vannak: 

 tudás és tapasztalat az ország földgázpiacának tekintetében; 

 tapasztalat és képesség problémák megoldása vonatkozásában döntések kompetens 

módon történő meghozásán keresztül; 

 ismeretek és szakértelem a Piaci Szabályzat és a vonatkozó szabályozási és jogi 

keretrendszer tekintetében; 

 egy CEEGEX Tag általi delegálás. 

 

A minősítési eljárás során a CEEGEX biztosítja, hogy az OMC mint testület rendelkezik 

valamennyi CEEGEX Piac megfelelő ismeretével, hogy képes legyen ellátni konzultatív 

szerepét.  

 A minősítési eljárás során a CEEGEX felelőssége, hogy a CEEGEX Tagok teljes skálája 

képviselve legyen az OMC-ben (pl. egy cégcsoport túlzott képviseletének megakadályozása, 

vagy CEEGEX Tagok egy nem vagy nem megfelelő szinten képviselt szegmensének 

Priorizálása). 

formázott: Címsor 2



 

 

Oldal: 11 / 17 CEEGEX Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat – 

 A CEEGEX Piaci Szabályzat VII. melléklete 

 

1.5. VÁLASZTÁSOK 

1.5.1.3.2. VÁLASZTÁS,KIJELÖLÉS AMENNYIBEN AZ AJÁNLOTTAK MINŐSÍTETT AJÁNLOTTAK 

SZÁMA NEM TÖBB MINTHALADJA MEG A MEGÜRESEDŐ POZÍCIÓK SZABAD OMC HELYEK 

SZÁMAÁT 

Amennyiben az minősítésen megfelelt OMC Tagi ajánlottak száma kevesebb vagy 

egyenlőnem haladja meg a szabad helyek számávalt, de az ajánlottak száma és a már 

megválasztott Teljes OMC Tagok száma együttesen több vagy egyenlő, mint a minimum 

szükséges létszám, akkor a CEEGEX ezeket a jelölteket Teljes OMC Tagoknak nyilvánítja. 

 Amennyiben az minősítésnek megfelelt ajánlottak száma és a már választott Teljes OMC 

Tagok száma együttesen nem éri el a minimum szükséges létszámotszabad OMC Tagi helyek 

számát, úgy a CEEGEX jelzi a CEEGEX TagoknakJogosult Ajánlóknak, hogy öt (5) munkanap 

nap áll rendelkezésükre további ajánlások benyújtására az Ajánlási és Kijelölési Lapnak  3. 

Fejezetben leírtaknak megfelelően. Amennyiben további aAjánlások nem érkeznek és a 

megválasztott Teljes OMC Tagok száma kevesebb, mint a minimum szükséges létszám, akkor 

megállapítható, hogy a CEEGEX teljesítette a Szervezett Piaci Szabályzatban kijelölt 

kötelezettségét az OMC megalakítására, és a CEEGEX-nek tájékoztatnia kell a CEEGEX 

TagokatJogosult Ajánlókat, hogy a választás sikertelen volt. 

A választás sikertelensége esetén bármely CEGEX Tag az Ajánlásra Jogosultak 75%-a 

jogosult felkérni a CEEGEX-et, hogy további Ajánlásokat kérjen be jelen Fejezetben leírt 

eljárás során be nem töltött OMC pozíciókra. Ezen jogukat a Jogosult Ajánlók a sikertelen 

választásra vonatkozó értesítés dátumától számított hat (6) hónapon belül gyakorolhatják. A 

CEEGEX-nek meg kell felelnie e kérésnek ezt a felkérést a 3. Fejezetben leírtaknak 

megfelelően teljesíti. 

1.5.2.3.3. OMC TAG VVÁLASZTÁS, AMENNYIBEN AZ AJÁNLOTTAK SZÁMA TÖBB MINT A 

MEGÜRESEDŐ POZÍCIÓK SZÁMAMEGHALADJA A SZABAD OMC HELYEK SZÁMÁT 

Amennyiben az minősítésen megfelelt OMC Tagi ajánlottak száma meghaladja a szabad 

helyek számát, a CEEGEX a CEEGEX TagokVálasztásra Jogosultak részére elkészít és 

körbeküld : 

 egy szavazólapot, melyen fel vannak sorolva az ajánlottak jelöltek abc sorrendben, 

valamint információk az egyes ajánlottak szakmai tapasztalatáról; és. 

 az ajánlottak által készített életrajzok, melyek alátámasztják a jelöltek 4. Fejezet 

szerinti minősítési kritériumoknak történő megfelelését. 

 

Annak érdekében, hogy a szavazólapok a számlálás során figyelembe vételre kerüljenek, 

azokat a szavazólapokhoz mellékelt instrukcióknak megfelelően ki kell tölteni és elküldeni a 

CEEGEX részére.: 

 a Válaszadási Határidő napján 17:00-ig; 

 a szavazólapon megjelölt személy részére; és 

 a szavazólapon megjelölt válaszcímre. 
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Minden CEEGEX TagVálasztásra Jogosult annyi szavazatot adhat le az aAjánlottakra, ahány 

szabad OMC Tagi pozíció van. 

A Választásra Jogosultak az ajánlottak nevei melletti négyzet megjelölésével adhatják meg a 

szavazataikat. 

Amennyiben a szavazólapon több négyzet kerül megjelölésre, mint a meghatározott érték, 

vagy a Szavazásra Jogosult szándéka valamely egyéb oknál fogva nem egyértelműen 

értelmezhető, akkor az a szavazat nem tekinthető érvényesnek és nem szabad a számlálás 

során figyelembe venni. 

1.5.3.3.4. AZ EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA ÉS PUBLIKÁLÁSA 

A CEEGEX a Vválaszadási Hhatáridőtől számított tíz (10) munkanapon belül meghatározza, 

mely ajánlottak kerültek megválasztásra Teljes OMC Tag-nak a következőképpen: 

 a legtöbb szavazatot szerzett ajánlott Teljes OMC Tagnak lesz megválasztva; 

 és így tovább, amíg valamennyi szabad hely betöltésre nem kerül. 

 

Amennyiben kettő (2) vagy több ajánlottra azonos számú szavazat érkezik, ésha van 

megfelelő számú szabad hely, akkor ezen ajánlottakmindegyik ajánlott megkapja aTeljesz 

OMC Taggá válnakságot a kevesebb szavazatot kapott ajánlottak előtt. Ha nincs elegendő 

számú szabad hely, akkor a CEEGEX egy tárolóba helyezi az érintett ajánlottak neveit, és 

részrehajlás mentesen, véletlenszerűen kihúz egy nevet, aki Teljes OMC Tag lesz. Ez a 

folyamat addig ismétlődik, amíg a szabad helyek el nem fogynak. 

A CEEGEX a válaszadási határidőtől számított tizenöt (15)z 5. Fejezet 2. Szakasz szerinti 

számlálástól számított öt (5) munkanapon belül kihirdeti a választás eredményét. 

3.5. KIJELÖLÉS 

Az OMC Megfigyelők képviselőinek pozíciója kijelölés útján kerül meghatározásra, mely 

kijelöléssel bármikor élhetnek, amikor üresedés van a pozíciót illetően. 

Amennyiben a TSO, az Árjegyző vagy a Likviditást Biztosító képviselője nincs ajánlva vagy 

megválasztva Teljes OMC Tagnak, akkor ezen érintettek OMC Megfigyelőt jelölhetnek ki. 

A Market Makerek, a MEKSZ és az IEF képviselői részére fenntartott OMC Tagsági helyek 

kijelölési folyamat (továbbiakban “Kijelölés”) útján kerülnek betöltésre. Az Árjegyzők, a MEKSZ 

és az IEF a Kijelölésre jogosultak (továbbiakban “Jogosult Kijelölők”), akik jogosultak kijelölni 

OMC Tagokat, amennyiben a részükre fenntartott hely megüresedik. 

Amennyiben új Árjegyző vagy Likviditást Biztosító jelenik meg a valamely CEEGEX piacáon, 

az új Árjegyző vagy Likviditást Biztosító jogosult új OMC MegfigyelőtTagot kijelölni. Ilyen 

esetben az OMC tagok száma ideiglenesen magasabb lesz, mint kilenc (9). Amennyiben 

valamely OMC Tag OMC tagsága megszűnik, vagy visszavonásra kerül a delegálója vagy 

Kijelölője által, az OMC Tag pozíciója abban az esetben kerül újra feltöltésre, ha a kilenc (9) 

OMC Tagi pozíció nincs betöltve. 

3.6. HATÁLY, VISSZAHÍVÁS, CSERE ÉS LEMONDÁS, VISSZAHÍVÁS ÉS LEVÁLTÁS 

A Teljes OMC Tagok ciklusának hatálya egybeesik a Szervezett Piaci Bizottságot tekintve. A 

Teljes OMC Tagokat a CEEGEX Tagok választják kettő (2) éves ciklusra. Üresedés esetén 
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bármely megválasztott Teljes OMC Tag a kettő (2) éves ciklus hátralevő részéig kerül 

megválasztásra. 

Az Árjegyzők és a Likviditást Biztosítók addig OMC Tagok, amíg hatályos az Árjegyzői 

Megállapodás vagy a Likviditást Biztosító Megállapodás. CEEGEX Piaci Szabályzata szerinti 

árjegyzői státuszuk megszűnéséig OMC Tagok. Amennyiben egy Árjegyző elveszíti a 

árjegyzői státuszát a Piaci Szabályzat értelmében, úgy a 3., 4. és 5. Fejezetekben leírtakat kell 

alkalmazni, ennek megfelelően az Árjegyzőt leváltó OMC Tagot két (2) évre kell 

megválasztani. 

Az OMC azon tagjai, akik nem Árjegyzők; a MEKSZ vagy az IEF képviselői a CEEGEX által a 

2015. június 30-ig tartó időszakra lettek kijelölve. Ezután az OMC azon tagjai, akik nem 

Árjegyzők, a MEKSZ vagy az IEF képviselői két (2) éves időszakra kerülnek megválasztásra. 

Azon OMC Tag, amelyki nem felel meg többé a 2.14. fFejezetben meghatározott 

kritériumoknak, azonnali hatállyal le kell,, hogy mondjon az OMC Ttagságáról. A CEEGEX 

ezen lemondás kapcsán azonnali hatállyal megteszi a szükséges lépéseket, amint a 

lemodásra vonatkozó értesítést kézhez kapja a Szervezett Piaci Bizottságtól. 

Az OMC Taggal rendelkező CEEGEX Tagok jogosultak saját hatáskörben az adott OMC Tag 

személyét lecserélni. Amennyiben egy OMC Tag személyét cseréli vagy visszahívja az ajánló 

vagy kijelölő fél, akkor az ajánló fél jogosult a választási folyamat nélkül új személyt ajánlani, 

illetve a kijelölő fél jogosult új személyt kijelölni.Az OMC Tagot az őt ajánló Szavazásra 

Jogosultnak jogában áll visszahívni az OMC-ből, amennyiben nem látja biztosítottnak, hogy 

az OMC Tag megfelel a 4. Fejezetben megfogalmazott kritériumoknak. A CEEGEX ezen 

visszahívás kapcsán azonnali hatállyal megteszi a szükséges lépéseket, amint a 

visszahívásra vonatkozó értesítést kézhez kapja a Szervezett Piaci Bizottságtól. 

Amennyiben egy OMC Tag hatálya véget ér vagy megszünteti a CEEGEX Tagságát, akkor az 

OMC Tag pozíciójára csak akkor szükséges alkalmazni az ajánlási és választási folyamatot, 

amennyiben a minimum szükséges számú pozíció nem kerül betöltésre.Az OMC Tagot 

delegáló CEEGEX Tag jogosult leváltani az OMC Tagot egy másik személyre saját 

hatáskörben, amely személynek szintén át kell esnie a CEEGEX hivatalos minősítésén a 4. 

Fejezetben meghatározott minősítési eljárásnak megfelelően. 
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Az OMC helyek jelen fejezet szerinti megüresedése esetén a Választási Szabályok 3. és 4. 

Fejezetének előírásai szerint kell eljárni a helyek feltöltése során. 

 

1.6.4. ÉRTESÍTÉSEK 

1.6.1.4.1. CEEGEX 

A CEEGEX által kiadott valamennyi Ajánlási és Kijelölési Lapnak vagy szavazólapnak 

tartalmaznia kell a vVálaszadási hHatáridőt és a személyt, aki részére az Ajánlási és Kijelölési 

Lapot vagy a szavazólapot el kell juttatni, ideértve: 

 nevét; 

 pozícióját; és 

 elérhetőséget (a vezetékes és mobil telefonszámát, postai és e-mail címét). 

Az  

Ajánlási és Kijelölési Lap esetében a Vválaszadási Hhatáridő az Ajánlási és Kijelölési Lap 

CEEGEX által történő kiküldésének dátumától számított legfeljebb húszuszadik (20) 

munkanap kell, hogy legyen.  

Szavazólap esetében a vVálaszadási hHatáridő a szavazólap CEEGEX által történő 

kiküldésének dátumától számított legalább hét (7) munkanap kell, hogy legyen. 

1.6.2.4.2. A CEEGEX TAGOKSZAVAZÁSRA JOGOSULTAK KÉPVISELŐI 

A CEEGEX TagokSzavazásra Jogosultak részéről a felvételi folyamat során a CEEGEX Tag 

által megadott membership contact (továbbiakban „Membership Contact”) jogosult a CEEGEX 

TagotSzavazásra Jogosultat képviselni. Úgy kell tekinteni, hogy a CEEGEX ellátta a 

Vválasztási Sszabályokban meghatározott feladatait, amennyiben az értesítéseket a 

Membership Contact részére elküldi. Amennyiben a CEEGEX TagSzavazásra Jogosult nem 

teljesítette az eélérhetőségeinek naprakészen tartására vonatkozó kötelezettségét, úgy a 

CEEGEX-et nem terheli felelősség azért, hogy a CEEGEX TagSzavazásra Jogosult nem 

kapta meg az értesítést. 

1.6.3.4.3. ÉRTESÍTÉSEK KIKÜLDÉSE 

Jelen vVálasztási Sszabályzat által elvárt értesítések a CEEGEX részéről a CEEGEX 

TagokSzavazásra jogosultak részére átadhatók : 

 személyesen a Membership Contact részére; 

 a Membership Contact részére megadott levelezési címére küldött előre fizetett postai 

küldeményben vagy 

 a Membership Contact részére megadott e-mail címre küldött e-mailben. 

 

A Membership Contact részére személyesen átadott értesítéseket a Piaci Szabályzat 2.3.1.1 

pontjának megfelelőenkézbesítés időpontjában kelllehet átadottnak tekinteni. 

A postai úton küldött értesítéseket a postára adás után negyvennyolc (48) órával lehet 

kézbesítettnek tekinteni; a kézbesítés bizonytékaként elegendő azt bizonyítani, hogy 

megfelelően volt címezve és feladva. 
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A Membership Contact részére e-mailben küldött értesítések az e-mail elküldésekor 

tekinthetők kézbesítettnek, amennyiben nem érkezett értesítés a levél kézbesíthetetlenségéről 

vagy a sikeres kézbesítést akadályozó más tényezőről. 

A CEEGEX-nek címzett értesítéseket az Ajánlási Lap és a szavazólap kivételével a CEEGEX 

vezetőjének kell címezni (a pozíció aktuális megnevezésének megfelelően). 

Az értesítések kézbesítésére vonatkozó fenti szabályok érvényesek a CEEGEX vagy a 

CEEGEX által kijelölt személyek részére küldött értesítésekre (a szükséges módosításokkal). 

1.7.1.1. HATÁLY, LEMONDÁS, VISSZAHÍVÁS ÉS LEVÁLTÁS 

Az Árjegyzők a CEEGEX Piaci Szabályzata szerinti árjegyzői státuszuk megszűnéséig OMC 

Tagok. Amennyiben egy Árjegyző elveszíti a árjegyzői státuszát a Piaci Szabályzat 

értelmében, úgy a 3., 4. és 5. Fejezetekben leírtakat kell alkalmazni, ennek megfelelően az 

Árjegyzőt leváltó OMC Tagot két (2) évre kell megválasztani. 

Az OMC azon tagjai, akik nem Árjegyzők; a MEKSZ vagy az IEF képviselői a CEEGEX által a 

2015. június 30-ig tartó időszakra lettek kijelölve. Ezután az OMC azon tagjai, akik nem 

Árjegyzők, a MEKSZ vagy az IEF képviselői két (2) éves időszakra kerülnek megválasztásra. 

Az OMC Tag, aki nem felel meg többé a 4. Fejezetben meghatározott kritériumoknak, azonnali 

hatállyal le kell, hogy mondjon az OMC tagságáról. A CEEGEX ezen lemondás kapcsán 

azonnali hatállyal megteszi a szükséges lépéseket, amint a lemodásra vonatkozó értesítést 

kézhez kapja a Szervezett Piaci Bizottságtól. 

Az OMC Tagot az őt ajánló Szavazásra Jogosultnak jogában áll visszahívni az OMC-ből, 

amennyiben nem látja biztosítottnak, hogy az OMC Tag megfelel a 4. Fejezetben 

megfogalmazott kritériumoknak. A CEEGEX ezen visszahívás kapcsán azonnali hatállyal 

megteszi a szükséges lépéseket, amint a visszahívásra vonatkozó értesítést kézhez kapja a 

Szervezett Piaci Bizottságtól. 

Az OMC Tagot delegáló CEEGEX Tag jogosult leváltani az OMC Tagot egy másik személyre 

saját hatáskörben, amely személynek szintén át kell esnie a CEEGEX hivatalos minősítésén 

a 4. Fejezetben meghatározott minősítési eljárásnak megfelelően. 

Az OMC helyek jelen fejezet szerinti megüresedése esetén a Választási Szabályok 3. és 4. 

Fejezetének előírásai szerint kell eljárni a helyek feltöltése során. 
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2.5. AJÁNLÁSI ÉS KIJJELÖLÉSI LŰRLAP AZ OMC VÁLASZTÁSI SZABÁLYOKHOZ 

Ajánlási és/ Kijelölési Lap 

Jelen Ajánlási és/ Kijelölési Lapot a CEEGEX küldte Önnek a CEEGEX Piaci Szabályzat VII. 

Melléklete, a Szervezet Piaci Bizottság Szabályzat alapján OMC Választási Szabályzat 3. 

Fejezetének értelmében. 

Kérem töltse ki ezt a nyomtatványt és juttassa vissza: ________________________________ 

a kapcsolattartó 

  ....................................................................................................... 

 [CEEGEX kapcsolattartó neveév, elérhetősége] részére, 

 legkésőbb _______________________  ...................................................................................  

[visszaküldési dátum] 17:00-ig. 

 

1. Ajánlott / Kijelölt személy 

(a) Az ajánlott / kijelölt személy neve: ___________________________________ 

(b) Az ajánlott / kijelölt személy elérhetőségei: ____________________________ 

(c) Csatolja a Választási Szabályzat 4. Fejezetének való megfelelést alátámasztó 

bizonyítékokat: 

2. Ajánló / Kijelölő 

(a) Az ajánló / kijelölő entitás CEEGEX Tag neve: 

_____________________________________ 

(a)  Csatolmány: Igazolás a választási kritériumoknak megfelelésről (pl. információ a 

szakmai tapasztalatról) 

Kelt: ________________________________ 

 

formázott: Betűtípus: Félkövér

formázott: Tabulátorok:  5 cm, Balra zárt + Nincs  8 cm

+  10 cm

formázott: Tabulátorok:  5 cm, Balra zárt + Nincs  8 cm

formázott: Normál,  Nincs felsorolás vagy számozás

formázott: Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  6 pt
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Az ajánlott / kijelölt aláírása      

Az ajánló / kijelölő aláírása 

 

______________________     ______________________Kelt 

formázott: Térköz Előtte:  0 pt, Utána:  6 pt


