
                                                                                                                     

   
 

 

A tagság előfeltételei 

a) MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) által kibocsátott földgáz-kereskedelmi 

engedély, vagy bármely a CEEGEX Piaci Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott engedély 

b) FGSZ-szel kötött Rendszerhasználati Keretszerződés 

c) Keler KSZF klíringtagság, választott kiegyenlítő banknál kötött számla megléte és a szükséges 

biztosíték elhelyezése a nyitott számlán 

d) CEEGEX Kereskedői Bizonyítvány a regisztrálandó kereskedő(k)nek 

A teljes tagfelvételi eljárás (CEEGEX tagfelvételi eljárás és azt megelőzően az 

előfeltételek teljesítése) 2-3 hónapot vehet igénybe. 

Hogyan teljesíthetők az előfeltételek? 

1. Engedély: 

1.1. Teljes vagy korlátozott földgáz-kereskedelmi engedély megszerzése a MEKH-től 

Az első kérdés, amelyet tisztázni kell a tervezett magyarországi földgáz-kereskedelmi tevékenységével 

kapcsolatban, hogy tervezi-e közvetlenül a végső fogyasztóknak történő földgáz értékesítést és 

szállítást, vagy csak a nagykereskedelmi piacon kíván kereskedni, más földgázkereskedőkkel. Utóbbi 

esetben csak korlátozott foldgáz-kereskedelmi engedélyt szükséges szerezni. 

További infromációért kérjük keresse a MEKH munkatársait: Tamás TÓBIÁS, tobiast@mekh.hu és 

foldgazfelugyelet@mekh.hu.  

1.2.  Szénhidrogének bányászatára és tárolására vonatkozó engedély megszerzése az MBFSZ-től 

(Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat) 

Az MBFSZ által kibocsátott szénidrogén bányászati engedéllyel rendelkező cégek szintén 

csatlakozhatnak a CEEGEX Piachoz. Erről az engedélyről bővebb információt az MBFSZ oldalán talál. 

2. Rendszerhasználati Keretszerződés megkötése az FGSZ-szel 

Az FGSZ Zrt. A tulajdonosa és az üzemeltetője a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszernek. A 

Hálózathasználati Keretszerződés megkötésével kapcsolatos legfrissebb információkat az FGSZ honlapján találja. 

További információért kérjük keresse az FGSZ Zrt. munkatársát: Dömötör Zsoltot (zsdomotor@fgsz.hu)  

3. Klíring bank választás 

 A CEEGEX Piac klíringjét a Keler KSZF végzi, az új Settlement Banki Modell alapján. A CEEGEX Tagoknak 

klíringszerződést kell kötniük a Keler KSZF-nél, hogy klíring tagok lehessenek, illetve számlát kell nyitniuk 

valamely klíring banknál (OTP, Budapest Bank vagy MKB). Amennyiben a CEEGEX csatlakozás előtt is 

klíring tag volt a Kelernél és van hatályos szerződése, úgy új szerződls megkötésére nincs szükség, csupán 

egy kiterjesztésre a CEEGEX Piacra. Amint a regisztráció sikeresen lezárul és a szükséges biztosíték 

elhelyezésre került a klíring banknál nyitott számlán, a Keler értesít minket erről egy hivatalos levél 

formájában. Ezután kerülhet sor a CEEGEX Tagfelvételre, amennyiben idő közben minden szükséges 

dokumentum beérkezett a CEEGEX Zrt-hez. Bővebb tájékoztatást a Keler honlapján talál. 

További információért kérjük keresse a Keler munkatársát: Füzesi Fruzsinát 
(fuzesi.fruzsina@kelerkszf.hu)  
 

https://ceegex.hu/uploads/Piaci%20szab%C3%A1lyzat/Market%20Rules%20v5%20final/Piaci%20Szab%C3%A1lyzat%205.0..pdf
https://www.kelerkszf.hu/Tags%C3%A1g/Kl%C3%ADringtags%C3%A1g/G%C3%A1zpiac/
mailto:tobiast@mekh.hu
mailto:foldgazfelugyelet@mekh.hu
https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/ugyintezes/engedelyezesi-eljarasok/banyaszati-engedelyezes/szenhidrogenek-banyaszata
FGSZ%20-%20Transformation%20of%20system%20usage%20contract%20conditions%20from%20gas%20year%202020/2021
mailto:zsdomotor@fgsz.hu
https://www.kelerkszf.hu/Elsz%C3%A1mol%C3%A1s/%C3%9Aj%20settlement%20banki%20modell/
https://www.kelerkszf.hu/Tags%C3%A1g/Kl%C3%ADringtags%C3%A1g/G%C3%A1zpiac/
mailto:fuzesi.fruzsina@kelerkszf.hu


                                                                                                                     

   
 

 
 

4. Acquiring Trader Exam Certification  

Amennyiben cégük szeretne csatlakozni a CEEGEX Piachoz, a regisztrálandó kereskedő(k)nek 

rendelknie kell CEEGEX Kereskedői Bizonyítvánnyal. A CEEGEX Kereskedői Tréning és Vizsga az E-

Learning platformunkon, online vagy személyesen az irodánkban végezhető el (a COVID-19-re 

vonatkozó előírásoknak megfelelően), melynek díja 600€. További információt honlapunkon talál. 

Tagfelvételi eljárás a CEEGEX-nél 

Miután a előfeltételek teljesítése megtörtént, a CEEGEX regisztrációhoz a következő Tagfelvételi 

dokumentumok beküldésére lesz szükség:  

› aláírt Tagsági Szerződés 2 eredeti példányban (C01)  

› aláírt Azonosító Adatlap 1 eredeti példányban (D01)  

› aláírt Hivatalos Aláírókra vonatkozó Adatlap 1 eredeti példányban (D02)  

› aláírt Kereskedői Regisztációs Nyomtatvány 1 eredeti példányban (D03) és a kereskedő 

igazolványának másolata 

› aláírt Felhasználó és Portfólió regisztrációs Nyomtatvány 1 eredeti példányban (D04) 

› aláírt Tarifacsomag-választó Űrlap 1 eredeti példányban (D06) 

› aláírt Adatkezelési Nyilatkozat minden regisztrálandó kereskedőnek 1 eredeti példányban 

ezen felül szükséges még az alábbi Kísérő dokumentumok megküldése:  

› 60 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat 

› FGSZ-szel kötött Rendszerhaszálati Keretszerződés másolata 

› MEKH által kibocsátott Földgáz-kereskedelmi engedély (vagy egyéb a Piaci Szabályzat 2.1.1. 

pontjában meghatározott típusú engedély) másolata 

› Illetőségigazolás másolata 

› aláírt REMIT Szerződés 2 eredeti példányban 

A fent felsorolt, aláírt dokumentumok visszaküldésének két módja lehetséges. Elküldheti nekünk a 

kézzel aláírt eredeti példányokat postán, vagy az elektronikusan aláírt PDF verziókat e-mailben a 

membership@hupx.hu e-mail címre. 

 

 

 

https://ceegex.hu/hu/tagsag/kereskedoi-vizsga
mailto:membership@hupx.hu


                                                                                                                     

   
 

 

 

Információ a díjakról és költségekről 

1. Az alábbi összefoglaló táblázatban találja a CEEGEX Tagsághoz kapcsolódó főbb díjakat. További 

információért keresse fel weboldalunkat.  

Fix Díjak Klasszikus Tarifa Rugalmas Tarifa 

Belépési díj 15 000 €  7 000 €  

Tagsági díj (kizárólag CEEGEX Tagoknak) 1 000 €/hó 166 €/ hó 

Rendszerdíj* 833 €/hó 833 €/hó 

További felhasználó díja 500 €/hó 500 €/hó 

További csak olvasási jogosultsággal 
rendelkező felhasználó díja 

500 €/hó 500 €/hó 

Teszt felhasználó díja API funkcióval vagy 
anélkül 

166 €/hó 166 €/hó 

Tranzakciós Díjak Klasszikus Tarifa Rugalmas Tarifa 

Virtuális ponti ügyletek   

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 

Hálózati ponti ügyletek   

Next-Hour termék tranzakciós díja 0.04 €/MWh 0.12 €/MWh 

Within Day termék tranzakciós díja 0.04 €/MWh 0.12 €/MWh 

Másnapi termékek tranzakciós díja  0.04 €/MWh 0.12 €/MWh 
*Alapértelmezett CEEGEX Rendszerhasználat 1 kereskedői felhasználóval és 1 API hozzáféréssel 

A CEEGEX Tagok üzleti stratégiájukat alapul véve 2 tarifa közül választhatnak, ezek a klasszikus és a 

rugalmas tarifacsomagok. Amennyiben kétség merülne fel a tarifaválasztásnál, kérjük, küldjön nekünk 

olyan tételeket, mennyiségeket, amelyekről úgy gondolja, hogy a CEEGEX-en tervezett kereskedését 

tükrözik, és mi segítünk Önnek a választásban egy olyan csomag ajánlásával, amely a legjobban 

megfelel Önnek. Ezenkívül lehetőség van a tarifacsomag módosítására a megfelelő dokumentumok 

benyújtásával, meghatározott időkereteken belül. 

2. Keler KSZF-nek fizetendő díjak 

Kérjük tájékozódjon a Keler KSZF honlapján: Díjszabályzat. 

3. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hatóság engedélyezési díja 

A kereskedési engedély megszerzésének kormányzati díja 4 millió forint, míg a korlátozott kereskedési 
engedélyé 2 millió forint, ahogyan azt a köetkező rendelet meghatározza: MEKH (Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal) Rendelete, 1/2014. 

4. FGSZ-nek fizetendő kiegyensúlyozáshoz kapcsolódó díjak  

A kiegyensúlyozáshoz kapcsolódó díjakról bővebb információt a FGSZ honlapján talál. 

 

 
 
 

https://ceegex.hu/hu/tagsag/dijak-es-kedvezmenyek
https://www.kelerkszf.hu/Dokumentumt%C3%A1r/Szab%C3%A1lyzatok/KELER%20KSZF%20D%C3%ADjszab%C3%A1lyzat/
https://fgsz.hu/publikaciok/eu-kovetelmenyek/312-g


                                                                                                                     

   
 

 
 
 
Kontaktok 

 
› MEKH 
Tóbiás Tamás, tobiast@mekh.hu és foldgazfelugyelet@mekh.hu.  

 
› FGSZ Zrt 
Dömötör Zsolt, ZsDomotor@fgsz.hu 
 

› KELER KSZF  
 Füzesi Fruzsina, Fuzesi.Fruzsina@kelerkszf.hu  

› HUPX Zrt / CEEGEX Zrt 
Ilyés Nikolett; membership@hupx.hu   
Mobile: + 36 20 263 6469 
Cím: Dévai utca 26-28, 1134 Budapest, Hungary 

mailto:tobiast@mekh.hu
mailto:foldgazfelugyelet@mekh.hu
mailto:ZsDomotor@fgsz.hu
mailto:Fuzesi.Fruzsina@kelerkszf.hu
mailto:membership@hupx.hu

