PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE
HUPX IDM Napon Belüli Piac / HUPX IDM Intraday Market

Iktatási szám / Notice #:

HUPX-MN-IDM-2017-0003

Dátum / Of:

28/03/2017

Tárgy / Subject:

Hatályos díjszabás és kedvezmények közzététele /
Official notice on prices and discounts

Hatályos / Valid:

2017. 05. 01-től
from 01/05/2017

HUPX-MN-IDM-2017-0003-Prices and Discounts

1 Árjegyzék / Price List
1.1 Belépési díj, éves tagsági díj és egyéb fix költségek / Entrance fee,
annual fees and other fixed expenses
Belépési díjat és éves tagsági díjat a HUPX IDM Napon Belüli Piacon nem kell fizetni.
Entrance fee and annual fee are not applicable for HUPX IDM Intraday Market.
HUPX Napon Belüli Piac Árak / HUPX Intraday Market Fees
HUPX IDM NAPON BELÜLI ÁRAK / PRICE LIST FOR HUPX IDM INTRADAY AUCTION
Éves rendszerhasználati díj /
Annual System fees (HUPX Trading System)*

8 000 € / év / year

További felhasználó / Additional user

3 000 € / év / year

További felhasználó csak olvasási
jogosultsággal /
Additional Read-only user

3 000 € / év / year

*A HUPX Kereskedési Rendszerhez való standard hozzáférés két (2) felhasználót foglal magában.
*HUPX Trading System standard access is provided with two (2) users.

1.2 HUPX tranzakciós díj / HUPX transaction fee
Az alábbi táblázat tartalmazza a tranzakciós díjat a HUPX IDM Napon Belüli piacára, a HUPX
hatályos Piaci Szabályzatával összhangban:
The following table includes the transaction fee of the HUPX IDM Intraday Market in line with
the HUPX Market Rules:
HUPX IDM NAPON BELÜLI TRANZAKCIÓS DÍJ / TRANSACTION FEE FOR HUPX IDM INTRADAY
MARKET
Általános tranzakciós díj /
Standard transaction fee (HUPX IDM)
OTC ügyletek bejelentése elszámolásra /
OTC clearing registration fee

0.1 € / MWh
0.1 € / MWh
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1.3 Egyéb adminisztratív díjak / Other administrative fees
Ajánlat beadás és törlés igényének díja / Fee for Order entry or cancellation
A Piaci Szabályzat 2. számú melléklet 7. Cím 6.1 pontja („Belépési díj, Éves Tagsági Díj,
Tranzakciós díj, Rendszerhasználati díj és egyéb költségek”) értelmében a Tag kérésére a
Napon Belüli 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 7 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 Intraday 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.
A Piaci Szabályzat 2. számú melléklet 3. Cím 2. Fejezet 3.12. pontja („Téves kereskedésre
vonatkozó szabályok”) értelmében téves kereskedés bejelentése esetén a HUPX 3 000 euró
összegű adminisztrációs díjat számít fel a téves kereskedést végrehajtó fél számára, de a
téves kereskedés megkötéséért fizetendő tranzakciós díj nem kerül felszámításra egyik
szerződő félnek sem, amennyiben a törlésre vonatkozó kérelmet mindkét fél elfogadta. Az
elszámolási díjaktól való eltekintés az Elszámolóház és az Elszámoló Tagok üzleti politikájától
függ.
In relation to Market Rules Annex 2 Title 3 Chapter 2 Article 3.12 (“Mistrade Rules”) for
reporting a mistrade, HUPX will charge an administrative fee of EUR 3 000 from the party that
made the mistrade, however, transaction fees for the mistrade will not be charged from any of
the counterparties, in case cancellation was approved. The payment of clearing fees is subject
to the rules and business policies of the Clearing House and the Clearing Members.
Tagsággal kapcsolatos ügyintézés adminisztrációs díja / Fee for membership related
administrative issues
A Piaci Szabályzat 1. Cím 2. Fejezet 1. Szakasz 1.10. pontja („Tagsági Szerződés”)
értelmében a HUPX Zrt. minden, általa írásban jóváhagyott Tagsági Szerződés
engedményezés vagy átruházás után 1 000 euró adminisztratív díjat számláz ki az ezt igénylő
tagnak.
In relation to Market Rules Title 1 Chapter 2 Article 1.10 (“Membership Agreement”) the
administrative fee charged by HUPX Ltd. for the approval of the assignment or transfer of the
Membership Agreement shall be EUR 1 000 per request.
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