
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE 
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Iktatási szám / Notice #:   HUPX-MN-DAM-2015-0013 

Dátum / Of:  21/12/2015 

Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények közzététele /  

 Official notice on prices and discounts 

Hatályos / Valid: 01/01/2016–tól visszavonásig / 

 from 01/01/2016 until withdrawal 
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1 Árjegyzék / Price List 

1.1 Belépési díj, éves tagsági díj és egyéb fix költségek / Entrance fee, 

annual fees and other fixed expenses 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a belépési díjat, az éves tagsági díjat és a további fix 

költségeket a HUPX DAM Másnapi Aukciós piacára a HUPX hatályos Piaci Szabályzatával 

összhangban: 

The following tables introduce the entrance fees, annual fees and other expenses of the 

HUPX DAM Day-Ahead market in line with the Market Rules: 

 

HUPX ÁRJEGYZÉK / HUPX PRICE LIST 

Csatlakozási díj / Entrance fees 15 000 € 

Éves tagsági díj / Annual fees 12 600 € / év / year 

 

HUPX DAM MÁSNAPI AUKCIÓS ÁRAK / PRICE LIST FOR HUPX DAY-AHEAD AUCTION 

Éves rendszerhasználati díj /  

Annual System fees (EPEX Trading System)* 
6 600 € / év / year 

További felhasználó / Additional user 3 000 € / év / year 

További portfólió / Additional portfolio 2 000 € / év / year 

További csak olvasási jogosultsággal 

rendelkező felhasználó /  

Additional Read-only user 

3 000 € / év / year 

*Az EPEX Kereskedési Rendszerhez való standard hozzáférés két (2) felhasználót és két (2) portfóliót 

foglal magában. 

*EPEX Trading System standard access is provided with two (2) users and two (2) portfolios. 

1.2 HUPX tranzakciós díjak / HUPX transaction fees 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a tranzakciós díjakat a HUPX DAM Másnapi Aukciós 

piacára a HUPX hatályos Piaci Szabályzatával összhangban: 

The following tables introduce the transaction fees of the HUPX DAM Day-Ahead market in 

line with the Market Rules: 

 

HUPX DAM MÁSNAPI AUKCIÓS TRANZAKCIÓS ÁRAK / TRANSACTION FEES FOR HUPX DAY-AHEAD 

MARKET  

Általános tranzakciós díjak /  

Standard transaction fee (HUPX DAM) 
0.05 € / MWh 

Az implicit résztvevőre allokált volumen díjkedvezménye / 

Discount for the volume allocated to implicit participant  
50% 
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1.3 Egyéb díjkedvezmények / Other discounts 

A HUPX az alábbi kedvezményre ad lehetőséget a Másnapi Aukciós (DAM) piacon: 

 Liquidity Supporter kedvezmény 

HUPX provides the following discount on the HUPX Day-Ahead (DAM) market: 

 Liquidity Supporter discount 

 

Liquidity Supporter kedvezmény / Liquidity Supporter discount 

Amennyiben egy HUPX Tag legalább egy (1) plusz portfoliót igényel, jogosult lehet a 

Liquidity Supporter kedvezményre. Ehhez a vonatkozó feltételnek meg kell felelnie. Erre 

vonatkozólag nincs előzetes szerződéskötési kötelezettség. 

Amennyiben a rendszer használatához kapcsolódó díjak számlázásának esedékességét 

megelőző negyedévben a HUPX Tag teljesítette az alábbi táblázatban meghatározott 

mennyiségi feltételt (vételi és eladási oldal abszolút értékű összegét tekintve), a következő 

számlázási időszakra (negyedévre) a HUPX az alábbiak szerint kedvezményt biztosít a plusz 

portfóliók árából. 

Ezen kedvezmény a HUPX általi visszavonásig érvényes. 

If a HUPX Member orders at least one (1) additional portfolio, the Member has the possibility 

to get discounts after fulfilling the condition of a Liquidity Supporter. For this purpose no 

agreement shall be signed with HUPX. 

In case a HUPX Member meets the below volume conditions (sum of purchase and sale 

volumes in absolute value) in the quarter before the due date of the system related fee 

payment, the HUPX provides the below discount on the additionally requested portfolios for 

the following invoicing period (i.e. the next quarter). 

This discount is valid until withdrawn by HUPX. 

 

HUPX MÁSNAPI AUKCIÓS (DAM) PIAC LIQUIDITY SUPPORTER FELTÉTELEK / LIQUIDITY SUPPORTER 

CONDITIONS FOR HUPX DAY-AHEAD (DAM) MARKET 

250 GWh fölötti kereskedett mennyiség a 

megelőző negyedévben /  

 

Above 250 GWh traded volume in the 

previous quarter 

Legfeljebb két (2) pluszban igényelt portfolió 

ingyen történő biztosítása a következő 

negyedévre /  

Providing of maximum two (2) additionally 

requested portfolio free of charge for the 

following quarter 
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1.4 Egyéb adminisztratív díjak / Other administrative fees 

Ajánlat beadás és törlés igényének díja / Fees for order entry or cancellation 

A Piaci Szabályzat 2. számú melléklet 6. Cím 6.1 pontja („Belépési díj, Éves Tagsági Díj, 

Tranzakciós díj, Rendszerhasználati díj és egyéb költségek”) értelmében a Tag kérésére a a 

Másnapi Aukciós (DAM) Piaci Szegmensen az Ajánlatnak a HUPX Zrt. által történő 

benyújtásáért vagy törléséért alkalmanként 50 euró adminisztrációs díj kerül felszámításra. 

Ez a díj egyaránt vonatkozik mindegyik olyan félre, amely érintett a kérés szerinti ajánlat 

benyújtásában vagy törlésében. A jelen bekezdésben említett díjak negyedévente, a 

vonatkozó havi számlán kerülnek feltüntetésre. 

In relation to Market Rules Annex 2 Title 6 Article 6.1 (“Entrance Fee, Annual Fees, 

Transaction Fees, Fees of Trading Systems and Other Expenses”) the administrative fees 

charged for having HUPX Ltd. enter or cancel an Order on the HUPX Day-Ahead (DAM) 

market Segment at a Member's request shall be EUR 50 per Order entered or cancelled. 

This fee applies to each party concerned in the requested entry or cancellation of the Order. 

The fees mentioned in this article shall be included quarterly in the respective monthly 

invoice. 

Tagsággal kapcsolatos ügyintézés adminisztrációs díja / Fees for membership related 

administrative issues 

A Piaci Szabályzat 1. címe, 2. fejezete 1. részének 1.10 pontja értelmében a HUPX Zrt. 

minden, általa írásban jóváhagyott tagsággal kapcsolatos igény után 1 000 euró 

adminisztratív díjat számláz ki az igénylő tagnak. 

In relation to Market Rules Title 1., Chapter 2., Section 1., Article 1.10, the administrative 

fees charged for any membership related requests after prior written approval of HUPX Ltd. 

shall be EUR 1 000 per request. 

 

 


