
 

CEEGEX Magyarországi Másnapi Zsinór Földgáz 
Termék neve Másnapi termék 

Meghatározás Az ügyletek az FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású 
szállítóvezetéken kerülnek leszállításra. Ügyletet kötni a 
következő munkanapra, szombatra, vasárnapra, hétvégére 
és ünnepnapokra lehet. 

Bevezetés napja 2013. január 2. 

Alaptermék Rövidtávú földgáz ügyletek, melyek fizikai leszállítása az 
FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású szállítóvezeték 
előre meghatározott virtuális pontján (Magyar 
gázkiegyenlítési pont –MGP) kerülnek leszállításra 

Az alaptermék természetes 
minősége 

MSZ ISO 6976 típusú GCV 25⁰/0⁰ földgáz 

Legkisebb kereskedhető 
mennyiség egysége 

1 MWh/óra 

Legnagyobb kereskedhető 
mennyiség 

1000 MWh/óra 

Minimum lot 1 lot (minimális mennyiség=1MWh/óra) 

Áregység Euróban per MWh/h, két tizedes jeggyel 

Ár karakterisztika Euró per MWh-ban meghatározva, kettő tizedes jegy 
pontossággal 

Árlépésköz legkisebb értéke MWh-ként egy Eurocent, 0.01€/MWh 

Minimum és maximum ár 0,01 €/MWh / 9999.0 €/MWh 

Kereskedési napok A Kereskedési naptár szerint 

Nyitva tartás 7 nap a héten, reggel 8:00 és hajnali 03:00 között 

Kereskedés módja Folyamatos kereskedés, 7 nap a héten, 24 órában 

Klíring és elszámolás A CEEGEX Zrt. továbbítja a kereskedési információkat a 
Központi Szerződő fél részére, az ügyletek elszámolása és 
fizikai szállítása érdekében. A CEEGEX Zrt. központi szerződő 
fele a KELER KSZF. 

Elszámoló ár A referencia árakat minden kereskedési napon a CEEGEX Zrt. 
hivatalos honlapján teszi közzé minden kereskedési napra 
vonatkozóan 

Leszállítási pont Az ügyletek az FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású 
szállítóvezeték előre meghatározott virtuális pontján (MGP) 
kerülnek leszállításra. 

Kontraktus Másnapi termék (Day-Ahead /DA)  

Kereskedhető minden munkanapon és a munkanapot 
közvetlenül megelőző munkaszüneti napon és leszállításra 
kerül a rákövetkező munkanapon. 

Szombat (Saturday /SA)  

Pénteken kereskedhető, a rákövetkező szombati 
leszállítással. 

Vasárnap (Sunday /SU) 

Pénteken és szombaton kereskedhető a rákövetkező 
vasárnapi leszállítással.  

Hétvége (Weekend W/END) 



Pénteken kereskedhető (kivéve ünnepnapokon), a 
rákövetkező hétvégén blokk-termékkénti leszállításal. 
Ünnepnapok (Holiday / HD)  

A banki szünnapo(ka)t megelőző utolsó munkanapon 
kereskedhető, a rákövetkező adott ünnepnapon vagy banki 
szünnapokon (blokk-termékkénti) leszállítással 

Új ügylet bevezetése  

Kontraktus mérete A szerződés leszállítási mérete megegyezik az Ügylet 
nagysággal 

Leszállítás módja A piaci ügyletek az FGSZ Zrt. által üzemeltetett nagynyomású 
szállítóvezeték előre meghatározott virtuális pontján (MGP) 
kerülnek leszállításra. A szállítás naptári naponként történik 
a szállítási periódusban. Egy adott D szállítási napon, a 
szállítás D nap reggel 6:00 és D+1 nap reggel 6:00 között 
történik. 

 

 


