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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A GO TAGI DÍJSZABÁLYZAT HATÁLYA 

A GO Tagi Díjszabályzat a HUPX, mint a magyar jogszabályok szerint bejegyzett zártkörűen 

működő részvénytársaság által a HUPX GO tagoknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos 

díjakra, fizetési szabályokra és kedvezményekre vonatkozó szabályok összessége. A HUPX 

jogosult az ideiglenes szabályokat és kedvezményeket meghatározni, és azt a honlapján 

közzéteszi. 

1.2. A GO TAGI DÍJSZABÁLYZAT ÁLTAL KÖTELEZETT SZEMÉLYEK  

A jelen GO Tagi Díjszabályzat kötelező a HUPX-ra és a HUPX GO Szabályok és Előírások 

hatálya alá tartozó személyekre.   

A jelen GO Tagi Díjszabályzat a HUPX GO Piaci Szabályzat 1.1.4.7. pontjában 

meghatározottak szerint lép hatályba. 

1.3. DEFINÍCIÓ 

A GO Tagi Díjszabályzat használt definíciók a HUPX GO Piaci Szabályzatban 

meghatározottak szerint értendők. 
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2. SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

2.1. ÁLTALÁNOS ELVEK 

A HUPX a HUPX GO Tagokra alkalmazandó díjakat és kedvezményeket 

megkülönböztetésmentesen határozza meg. A HUPX a kedvezmények meghatározásakor 

figyelembe veheti a HUPX és vállalatcsoportja (CEEGEX és HUDEX) más szervezett 

villamosenergia- és földgázpiacain meglévő tagságát a HUPX GO Tagnak. 

A HUPX GO Tagok a tényleges felvételi dátumtól függetlenül arra a teljes negyedévre 

vonatkozóan kapnak számlát, amelyben a GO Tagsági Szerződés hatályba lépett. 

2.2. A TAGSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ FIX DÍJAK 

Az alábbi táblázat tartalmazza a belépési díjat, a tagsági díjat és a HUPX GO Tagok által 

fizetendő további fix díjakat: 

Fix díjak  

Belépési díj 0 € + ÁFA  

Tagsági díj  250 € + ÁFA / negyedév 

Rendszerdíj 0 € + ÁFA / negyedév 

További felhasználó 0 € + ÁFA / negyedév 

 

2.3. HUPX GO PIAC TRANZAKCIÓS DÍJAI 

Az alábbi táblázat tartalmazza a tranzakciós díjakat: 

Tranzakciós díjak 

Tranzakciós díj 0,03 € / MWh + ÁFA  

Exportdíj a GO olyan AIB-tag által kezelt 

Forgalmi Számlára történő átutalásáért, 

amelyet nem a Felügyeleti Hatóságnál 

vezetnek (export Magyarországról) 

0,0135 € / MWh + ÁFA 

Importdíj a GO olyan AIB-tag által kezelt 

Forgalmi Számlára történő átutalásáért, 

amelyet nem a Felügyeleti Hatóságnál 

vezetnek (import Magyarországra) 

0,027 € / MWh + ÁFA 

 

A HUPX exportdíjat számít fel a vevőknek a végrehajtott Kereskedések MWh-jaként a kivitel 

során egy olyan Forgalmi Számlára történő exportáláskor, amelyet egy olyan AIB-tag kezel, 

mely nem a Felügyeleti Hatóság. 
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A HUPX exportdíjat számít fel az eladóknak a letétbe helyezett eladatlan biztosíték MWh-

jaként az olyan nyilvántartási számlára történő exportálás során, amelyet egy olyan AIB-tag 

kezel, mely nem a Felügyeleti Hatóság, kivéve, ha a HUPX GO Tag az Elszámolási és 

Kiegyenlítési Szabályzatnak megfelelően nyilatkozik arról, hogy a letétbe helyezett és el nem 

adott Biztosíték a HUPX Forgalmi Számláján maradjon. 

A HUPX importdíjat számít fel az eladóknak a letétbe helyezendő származási garanciák MWh-

jaként az import során egy olyan Forgalmi Számláról történő importáláskor, amelyet egy olyan 

AIB-tag kezel, mely nem a Felügyeleti Hatóság. 

2.4. TOVÁBBI ADMINISZTRATÍV DÍJAK 

2.4.1. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS TÖRLÉSÉNEK DÍJAI 

A HUPX GO Piaci Szabályzat 4.6.8. pontja alapján (Ajánlatok kezelése technikai problémák 

esetén) és a HUPX GO Tagnak az Ajánlat benyújtására, módosítására és törlésére vonatkozó 

kérelme alapján a HUPX nem számít fel adminisztrációs díjat. 

2.4.2. A KERESKEDÉSI NAPTÁRBAN MEGHATÁROZOTT BIZTOSÍTÉKFOGADÁSI IDŐN KÍVÜL 

ÉRKEZETT BIZTOSÍTÉKOK ADMINISZTRATÍV DÍJAI 

A HUPX nem számít fel további díjakat, ha az eladó Biztosítéka – azaz a származási garancia 

letét – a biztosítékfogadási időn kívül érkeznek. 

A HUPX további díjakat számíthat fel, ha a vevő Biztosítéka – azaz az EUR letét – a 

Kereskedési Naptárban meghatározott biztosítékfogadási időn kívül érkezik. A HUPX a 

biztosítékfogadási időn kívüli minden egyes naptári nap után 10 EUR-t számíthat fel 

1.000 EUR értékű elhelyezett Biztosítékonként. Amennyiben a letét a vonatkozó Aukció után 

érkezik, úgy a HUPX a HUPX GO Tag kérésére mielőbb visszautalja az összeget, azonban a 

HUPX kizár mindenfajta felelősséget a biztosítékfogadási időn kívül érkezett Biztosítékokkal 

kapcsolatban. A HUPX a méltányosság, tisztességesség és az összes körülmény 

figyelembevételével eltérhet az ilyen adminisztratív díj felszámításától. 

2.4.3. TOVÁBBI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

A HUPX GO Piaci Szabályzat 2.3.3. pontjával összhangban a HUPX a GO Tagi 

Díjszabályzatban határozza meg a kereskedési jog felfüggesztése alatti fizetési 

kötelezettségeket. A HUPX GO Tagnak a felfüggesztés időtartama alatt csak a tagsági díjat 

kell megfizetnie. 

A HUPX GO Piaci Szabályzat 2.3.7. pontjának megfelelően a bírság mértékét és a fizetési 

kötelezettség további részleteit a GO Tagi Díjszabályzat határozza meg. A HUPX GO Taggal 

szembeni bírság kiszabása esetén a bírság összege 500 és 100.000 EUR között lehet. 

A HUPX GO Piaci Szabályzat 4.10.3. pontjával összhangban a HUPX a Piaci Adatok 

szolgáltatásáért díjat számíthat fel a GO Tagi Díjszabályzat vagy külön megállapodás szerint. 

A HUPX előzetes írásbeli jóváhagyását követően a tagsággal kapcsolatos kérelmekért, illetve 

a GO Tagsági Szerződés hozzárendelésének vagy átruházásának jóváhagyásáért 

felszámított igazgatási díj kérelemenként 1.000 EUR. 
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2.5. A DÍJAK MEGFIZETÉSE 

2.5.1. A DÍJAK PÉNZNEME 

A jelen GO Tagi Díjszabályzatban szereplő díjak euróban vannak meghatározva. 

2.5.2. A FIX DÍJAK MEGFIZETÉSE 

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

A tagdíj, a rendszerhasználati díj és a további felhasználók díja negyedévente utólagosan 

fizetendő a szolgáltatás teljesítését követő negyedév elején, a HUPX által kiállított számla 

alapján, a mindenkor hatályos jogszabályok és az általános forgalmi adóra (ÁFA) vonatkozó 

szabályok szerint. 

A tagság negyedév közbeni megszerzése vagy megszűnése esetén a negyedéves fix díjak 

teljes mértékben, az adott naptári negyedév napjainak számával nem arányosan kerülnek 

felszámításra. 

2.5.3. A TRANZAKCIÓS DÍJAK MEGFIZETÉSE 

A 2.3. ponthoz kapcsolódóan a tranzakciós díjakat negyedévente utólagosan kell megfizetni a 

tranzakciós díjak alapjául szolgáló negyedévet követő negyedév elején, a HUPX által a 

mindenkor hatályos jogszabályok és az általános forgalmi adóra (ÁFA) vonatkozó szabályok 

szerint kiállított számla alapján. 

2.5.4. A BELÉPÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE 

Mivel a belépési díj nulla, a HUPX GO Tag felvételét követően nincs belépési díj számlázva. 

2.5.5. AZ ADMINISZTRATÍV DÍJAK MEGFIZETÉSE 

A GO Tagi Díjszabályzat 2.4. pontja szerinti adminisztrációs díjakat a szolgáltatás teljesítését 

követően azonnal feltüntetik és kiszámlázzák. 

2.6. A DÍJAK UTÁN FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 

A jelen GO Tagi Díjszabályzat 2.2., 2.3. és 2.4. pontjában említett díjak a pénzügyi 

tranzakciókra vonatkoznak. E díjak után az általános forgalmi adót (ÁFA) a címzett adóügyi 

illetősége szerint kell megfizetni. Az ÁFA-ügyekben alkalmazandó eljárást a vonatkozó 

adótörvények szabályozzák. 

2.7. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

A számlákat alapesetben elektronikus úton, e-mailben kell elküldeni (e-számla). Az ügyfél 

kérésére a HUPX a papír alapú számlát is megküldi. A számlák tizenöt (15) napos fizetési 

határidővel kerülnek kiállításra. 

2.8. KÉSEDELMI KAMAT 

A GO Tagi Díjszabályzatban meghatározott díjak késedelmes megfizetése esetén a HUPX 

késedelmi kamatot számít fel az esedékesség napját követő naptól kezdődően. A HUPX a Ptk. 

6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot és a hatályos jogszabályok szerinti behajtási 

költségátalányt alkalmazza. 

A hatvan (60) napot meghaladó fizetési késedelem esetén a HUPX a HUPX GO Piaci 

Szabályzatának és a GO Tagi Díjszabályzat 2.4.3. pontjának megfelelően bírságot szabhat ki.   

A HUPX GO Piaci Szabályzat 2.3.3. pontjával összhangban a HUPX felfüggesztheti a 

kereskedési jogot, különösen, ha a HUPX GO Tag hatvan (60) napot meghaladó fizetési 

késedelembe esik. 
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2.9. KEDVEZMÉNYEK 

2.9.1. ALAPÍTÓ TAGSÁGI KEDVEZMÉNY 

A 2022-es naptári évben nem kell negyedéves tagsági díjat fizetniük azoknak a HUPX GO 

Tagoknak, akik a Kereskedési Naptár szerint 2022 első Aukciója előtt váltak HUPX GO Taggá. 

2.9.2. LIKVIDITÁST BIZTOSÍTÓKKAL KAPCSOLATOS KEDVEZMÉNYEK 

A HUPX GO Piaci Szabályzatban meghatározott likviditást biztosítók a vonatkozó likviditást 

biztosítói megállapodásokban meghatározott kedvezményekre jogosultak. Minden HUPX GO 

Tag jogosult kifejezni szándékát, hogy likviditást biztosítóvá váljon. A HUPX az ilyen típusú 

megállapodásokat megkülönböztetésmentes módon kínálja fel minden HUPX GO Tagnak, aki 

kifejezi érdeklődését. 

A HUPX likviditást biztosítói megállapodásokat köthet más HUPX piacok bevonásával, és a 

HUPX háromoldalú likviditást biztosítói megállapodásokat köthet a HUPX Csoporton belüli 

vállalatokkal, azaz a HUDEX-szel és/vagy a CEEGEX-szel, amelyek a villamosenergia-

piacokhoz vagy a földgázpiacokhoz kapcsolódó kombinált feltételeket és kedvezményeket 

tartalmazhatnak, amelyek a likviditásban interferenciával rendelkeznek stb. az alapul szolgáló 

piacok tekintetében. 

2.9.3. IDEIGLENES KEDVEZMÉNYEK 

A HUPX jogosult arra, hogy a forgalmazott mennyiségre vonatkozóan ideiglenes 

kedvezményeket jelentsen be a HUPX GO Tagokkal kötött külön megállapodásokban vagy a 

GO Tagi Díjszabályzatban meghatározottak szerint. A HUPX GO Piacra felvett valamennyi 

HUPX GO Tag jogosult ezekre a kedvezményekre a külön szerződések vagy a GO Tagi 

Díjszabályzat feltételei szerint. Amennyiben a HUPX a külön szerződések alapján ideiglenes 

kedvezményeket biztosít a kereskedett mennyiségre, a szerződés megkötése 

megkülönböztetés nélkül minden HUPX GO Tag számára nyitva áll, és a HUPX ezt a 

lehetőséget Piaci Hirdetményben teszi közzé. 
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