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1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1.1. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG SZABÁLYZAT CÉLJAI 

A Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat egy olyan szabályrendszer, amely előírja a Szervezett 

Piaci Bizottság (OMC) működésére vonatkozó szabályokat. 

A HUPX a honlapján közzéteszi a Szervezett Piaci Bizottság Szabályzatot. 

1.2. SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS A HATÁLYBALÉPÉS NAPJA 

Jelen Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat kötelező érvényű a HUPX-re és a HUPX 

Szabályok alá tartozó személyekre. 

Jelen Szervezett Piaci Bizottság Szabályzat a HUPX Piaci Szabályzat 1.1.4.7. pontjában 

meghatározottak szerint lép érvénybe. 

1.3. DEFINÍCIÓK 

Jelen Szervezett Piaci Bizottság Szabályzatban használt kifejezések a HUPX Piaci 

Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.  
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2. SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

2.1. SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE 

A Szervezett Piaci Bizottságot a HUPX Tagok képviselői alkotják. A szervnek tanácsadó 

szerepe van a HUPXSzabályok módosításában. 

A Szervezett Piaci Bizottság összetételekor törekedni kell arra, hogy az tükrözze a HUPX 

Tagok között meglévő gazdasági és vállalati diverzitást. 

A Szervezett Piaci Bizottság az alábbi tagokból áll: 

(i) Teljes OMC Tagok; 

(ii) OMC Megfigyelők. 

a továbbiakban együttesen "OMC Tagok". 

A Teljes OMC Tagokat különböző HUPX Tagok öt-kilenc (5-9) képviselője alkotja. Ennélfogva 

a Teljes OMC Tagok minimum öt (5) és maximum (9) főből állnak. 

Az OMC Megfigyelők az alábbi személyek lehetnek: 

(i) az Árjegyző(k) vagy a Likviditást Biztosító(k) képviselő(i), amennyiben nem 

lettek ajánlva vagy megválasztva Teljes OMC Tagnak; 

(ii) a Magyar Energiakereskedők Szövetsége képviselője;  

(iii) a Klíringház képviselője; 

(iv) a TSO képviselője, amennyiben nem lett jelölve vagy megválasztva Teljes 

OMC Tagként ; 

(v) a Felügyelet képviselője; 

(vi) egyéb egyesületek vagy szövetségek képviselője. 

E Melléklet 3. fejezete szerint a Teljes OMC Tagok pozíciói ajánlási és választási folyamat által 

kerülnek betöltésre, az OMC Megfigyelők opcionális pozíciói kijelölés útján kerülnek 

betöltésre. A HUPX-nek lehetősége van más résztvevőket is meghívni megfigyelőként. 

A HUPX közzéteheti az OMC Tagok listáját a weboldalán, a tagok előzetes írásos 

jóváhagyásával. 

2.2. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA 

illetve joguk van szavazni. 

Az OMC Megfigyelők a Szervezett Piaci Bizottság munkáját támogatják megfigyelőként 

szavazati jog nélkül. 

A HUPX-nek vagy legalább három (3) Teljes OMC Tagnak kérésére a Szervezett Piaci 

Bizottság ülését össze kell hívni. 

A Szervezett Piaci Bizottság ülése határozatképesnek tekinthető, amennyiben az ülésen 

legalább a Teljes OMC Tagok fele plusz egy Teljes OMC Tag részt vesz. 

Amennyiben egy OMC Tag nem tud részt venni egy ülésen, az OMC Tag írásos úton 

megnevezhet helyettest az adott ülésre. 
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Az ülés napirendi pontjait és eredményeit, valamint a döntési folyamatot írásban szükséges 

dokumentálni, mely dokumentumot az OMC Tagoknak szükséges elfogadnia. A HUPX 

közzéteheti az OMC ülés dokumentumát, beleértve a HUPX weboldalon közzétételt. 

A szavazásokat e-mailen keresztül írásban is le lehet bonyolítani, továbbá a Szervezett Piaci 

Bizottság üléseit elektronikus platformokon keresztül is meg lehet valósítani. 

A Szervezett Piaci Bizottságnak kell rögzítenie a szavazásokkal, határozatképességgel, 

többséggel és tagok helyettesítésével összefüggő szabályokat. A HUPX javasolhat választási 

szabályokat, valamint szabályokat a Szervezett Piaci Bizottság összetételével és 

működésével kapcsolatban. A Szervezett Piaci Bizottság kérheti e Melléklet módosítását. 

Amennyiben a Mellékletet módosítja a Szervezett Piaci Bizottság, a HUPX felelős azért, hogy 

az új választási és döntési szabályokat belefoglalja a VII. Mellékletbe és publikálja a HUPX 

honlapján. A HUPX a módosításról Piaci Hirdetményben tájékoztatja a HUPX Tagokat.   

2.3. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG SZEREPEI ÉS JOGAI  

A HUPX köteles a Felügyelet jóváhagyása alá tartozó Piaci Szabályzathoz kapcsolódó 

módosításokról a Szervezett Piaci Bizottság előzetes véleményét kikérni. A HUPX-nek 

lehetősége van egyéb, a HUPX Szabályokkal kapcsolatos módosításról is kikérnie a 

Szervezett Piaci Bizottság véleményét. 

A Szervezett Piaci Bizottság kifejezheti véleményét és módosításokat javasolhat ilyen 

előterjesztések esetén a HUPX által megszabott határidőn belül, valamint bármikor nyújthat 

be módosításokat a HUPX Szabályokat illetően. 

A Szervezett Piaci Bizottság kifejezheti véleményét és ajánlásait a HUPX számára Termékek, 

Piaci Szegmensek vagy piacösszekapcsolás bevezetésével vagy módosításával 

kapcsolatban. 

A Szervezett Piaci Bizottság kérheti a HUPX-et, hogy jelentést készítsen a piaci környezetről 

és aktivitásról, a projektekről, a piacokban és Termékekben történő változásokról, továbbá a 

piacfelügyeleti tevékenységről (anonim módon). 

A Szervezett Piaci Bizottság begyűjtheti a HUPX Tagok véleményét, és továbbíthatja azokat 

a HUPX számára. 

Tekintettel a HUPX számára tanácsadó szerepére, a Szervezett Piaci Bizottság ajánlásai, 

előterjesztései és egyéb tanácsai nem kötelező érvényűek a HUPX döntéshozatalára nézve. 

A HUPX-nek törekednie kell arra, hogy írásos vagy szóbeli magyarázatot nyújtson a Szervezet 

Piaci Bizottság által előterjesztett témákkal kapcsolatban. 

2.4. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG TAGJAI SZÁMÁRA 

Az OMC Tagoknak minden olyan információt, amely a kötelességük ellátása közben 

tudomásukra jut a Szervezett Piaci Bizottság keretein belül, bizalmasan kell kezelniük, 

amennyiben a HUPX vagy a Szervezett Piaci Bizottság maga bizalmasnak jelölte. 
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3. A SZERVEZETT PIACI BIZOTTSÁG VÁLASZTÁSI ÉS DÖNTÉSI FOLYAMATA 

3.1. AJÁNLÁS 

Legalább harminc (30) nappal a Teljes OMC Tagok hatályos ciklusának vége előtt a HUPX-

nek ajánlásokat kell kérnie a megüresedő pozíciók betöltésére. Amennyiben nincsenek Teljes 

OMC Tagok, a HUPX bármikor kérhet ajánlásokat, legalább naptári évente egyszer. 

Amennyiben legalább egy (1) Teljes OMC Tag pozíciója megüresedik, valamint a Teljes OMC 

Tagok száma kevesebb, mint a minimum szükséges létszám, akkor a HUPX-nek harminc (30) 

napon belül ajánlásokat kell bekérnie a megüresedő pozíció betöltése céljából. 

Az ajánlási felhívást a HUPX juttatja el valamennyi HUPX Tag részére a 4. fejezetben 

foglaltaknak megfelelően. 

Valamennyi HUPX Tag jogosult a választásra, és fel van hatalmazva a megüresedő pozíciók 

számának megfelelő számú jelölt ajánlására. A pontos folyamata az ajánlásoknak 

megtalálható az Ajánlási és Kijelölési Lapon az 5. fejezetnek megfelelően. 

3.2. VÁLASZTÁS, AMENNYIBEN AZ AJÁNLOTTAK SZÁMA NEM TÖBB MINT A MEGÜRESEDŐ 

POZÍCIÓK SZÁMA 

Amennyiben az ajánlottak száma kevesebb vagy egyenlő a szabad helyek számával, de az 

ajánlottak száma és a már megválasztott Teljes OMC Tagok száma együttesen több vagy 

egyenlő, mint a minimum szükséges létszám, akkor a HUPX ezeket a jelölteket Teljes OMC 

Tagoknak nyilvánítja. 

Amennyiben az ajánlottak száma és a már választott Teljes OMC Tagok száma együttesen 

nem éri el a minimum szükséges létszámot, úgy a HUPX jelzi a HUPX Tagoknak, hogy öt (5) 

munkanap nap áll rendelkezésükre további ajánlások benyújtására az Ajánlási és Kijelölési 

Lapnak megfelelően. Amennyiben további ajánlások nem érkeznek és a megválasztott Teljes 

OMC Tagok száma kevesebb, mint a minimum szükséges létszám, akkor megállapítható, 

hogy a HUPX teljesítette a Piaci Szabályzatban kijelölt kötelezettségét az OMC 

megalakítására, és a HUPX-nek tájékoztatnia kell a HUPX Tagokat, hogy a választás 

sikertelen volt. 

A választás sikertelensége esetén bármely HUPX Tag jogosult felkérni a HUPX-et, hogy 

további Ajánlásokat kérjen be. A HUPX-nek meg kell felelnie e kérésnek. 

3.3. VÁLASZTÁS, AMENNYIBEN AZ AJÁNLOTTAK SZÁMA TÖBB MINT A MEGÜRESEDŐ POZÍCIÓK 

SZÁMA 

Amennyiben az ajánlottak száma meghaladja a szabad helyek számát, a HUPX a HUPX 

Tagok részére elkészít és körbeküld egy szavazólapot, melyen fel vannak sorolva az ajánlottak 

abc sorrendben, valamint információk az egyes ajánlottak szakmai tapasztalatáról. 

Annak érdekében, hogy a szavazólapok a számlálás során figyelembe vételre kerüljenek, 

azokat a szavazólapokhoz mellékelt instrukcióknak megfelelően ki kell tölteni és elküldeni a 

HUPX részére. 

Minden HUPX Tag annyi szavazatot adhat le az ajánlottakra, ahány szabad pozíció van. 

3.4. AZ EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA ÉS PUBLIKÁLÁSA 

A HUPX a válaszadási határidőtől számított tíz (10) munkanapon belül meghatározza, mely 

ajánlottak kerültek megválasztásra Teljes OMC Tagnak a következőképpen: 

 a legtöbb szavazatot szerzett ajánlott Teljes OMC Tagnak lesz megválasztva; 
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 és így tovább, amíg valamennyi szabad hely betöltésre nem kerül. 

Amennyiben kettő (2) vagy több ajánlottra azonos számú szavazat érkezik, és van 

megfelelő számú szabad hely, akkor ezen ajánlottak Teljes OMC Taggá válnak. Ha nincs 

elegendő számú szabad hely, akkor a HUPX egy tárolóba helyezi az érintett ajánlottak 

neveit, és részrehajlás mentesen, véletlenszerűen kihúz egy nevet, aki Teljes OMC Tag 

lesz. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a szabad helyek el nem fogynak. 

A HUPX a válaszadási határidőtől számított tizenöt (15) munkanapon belül kihirdeti a 

választás eredményét. 

 

3.5. KIJELÖLÉS 

Az OMC Megfigyelők képviselőinek pozíciója kijelölés útján kerül meghatározásra, mely 

kijelöléssel bármikor élhetnek, amikor üresedés van a pozíciót illetően. 

Amennyiben a TSO, az Árjegyző vagy a Likviditást Biztosító képviselője nincs ajánlva vagy 

megválasztva Teljes OMC Tagnak, akkor ezen érintettek OMC Megfigyelőt jelölhetnek ki. 

Amennyiben új Árjegyző vagy Likviditást Biztosító jelenik meg a HUPX piacán, az új Árjegyző 

vagy Likviditást Biztosító jogosult új OMC Megfigyelőt kijelölni. 

3.6. HATÁLY, VISSZAHÍVÁS, CSERE ÉS LEMONDÁS 

A Teljes OMC Tagok ciklusának hatálya egybeesik a Szervezett Piaci Bizottságot tekintve. A 

Teljes OMC Tagokat a HUPX Tagok választják kettő (2) éves ciklusra. Üresedés esetén 

bármely megválasztott Teljes OMC Tag a kettő (2) éves ciklus hátralevő részéig kerül 

megválasztásra. 

Az Árjegyzők és a Likviditást Biztosítók addig OMC Tagok, amíg hatályos az Árjegyzői 

Megállapodás vagy a Likviditást Biztosító Megállapodás. 

Azon OMC Tag, amely nem felel meg többé a 2.1. fejezetben meghatározott kritériumoknak, 

azonnali hatállyal le kell, hogy mondjon az OMC Tagságáról. A HUPX ezen lemondás kapcsán 

azonnali hatállyal megteszi a szükséges lépéseket, amint a lemodásra vonatkozó értesítést 

kézhez kapja. 

Az OMC Taggal rendelkező HUPX Tagok jogosultak saját hatáskörben az adott OMC Tag 

személyét lecserélni. Amennyiben egy OMC Tag személyét cseréli vagy visszahívja az ajánló 

vagy kijelölő fél, akkor az ajánló fél jogosult a választási folyamat nélkül új személyt ajánlani, 

illetve a kijelölő fél jogosult új személyt kijelölni. 

Amennyiben egy OMC Tag hatálya véget ér vagy megszünteti a HUPX Tagságát, akkor az 

OMC Tag pozíciójára csak akkor szükséges alkalmazni az ajánlási és választási folyamatot, 

amennyiben a minimum szükséges számú pozíció nem kerül betöltésre. 
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4. ÉRTESÍTÉSEK 

4.1. HUPX 

A HUPX által kiadott valamennyi Ajánlási és Kijelölési Lapnak vagy szavazólapnak 

tartalmaznia kell a válaszadási határidőt és a személyt, aki részére az Ajánlási és Kijelölési 

Lapot vagy a szavazólapot el kell juttatni, ideértve: 

 nevét; 

 pozícióját; és 

 elérhetőséget (a vezetékes és mobil telefonszámát, postai és e-mail címét). 

 

Az Ajánlási és Kijelölési Lap esetében a válaszadási határidő az Ajánlási és Kijelölési Lap 

HUPX által történő kiküldésének dátumától számított legfeljebb húsz (20) munkanap kell, hogy 

legyen. 

Szavazólap esetében a válaszadási határidő a szavazólap HUPX által történő kiküldésének 

dátumától számított legalább hét (7) munkanap kell, hogy legyen. 

4.2. A HUPX TAGOK KÉPVISELŐI 

A HUPX Tagok részéről a felvételi folyamat során a HUPX Tag által megadott membership 

contact (továbbiakban „Membership Contact”) jogosult a HUPX Tagot képviselni. Úgy kell 

tekinteni, hogy a HUPX ellátta a választási szabályokban meghatározott feladatait, 

amennyiben az értesítéseket a Membership Contact részére elküldi. Amennyiben a HUPX Tag 

nem teljesítette az elérhetőségeinek naprakészen tartására vonatkozó kötelezettségét, úgy a 

HUPX-et nem terheli felelősség azért, hogy a HUPX Tag nem kapta meg az értesítést. 

4.3. ÉRTESÍTÉSEK KIKÜLDÉSE 

Jelen választási szabályzat által elvárt értesítések a HUPX részéről a HUPX Tagok részére 

átadhatók a Membership Contact részére megadott e-mail címre küldött e-mailben. 

A Membership Contact részére átadott értesítéseket a Piaci Szabályzat 2.3.1.1 pontjának 

megfelelően kell átadottnak tekinteni. 
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5. AJÁNLÁSI ÉS KIJELÖLÉSI LAP AZ OMC VÁLASZTÁSI SZABÁLYOKHOZ 

Ajánlási és Kijelölési Lap 

Jelen Ajánlási és Kijelölési Lapot a HUPX küldte Önnek a HUPX Piaci Szabályzat VII. 

Melléklete, a Szervezet Piaci Bizottság Szabályzat alapján. 

Kérem töltse ki ezt a nyomtatványt és juttassa vissza ________________________________ 

[HUPX kapcsolattartó neve, elérhetősége] részére legkésőbb _______________________ 

[visszaküldési dátum] 17:00-ig. 

 

1. Ajánlott / Kijelölt személy 

(a) Az ajánlott / kijelölt személy neve: ___________________________________ 

(b) Az ajánlott / kijelölt személy elérhetőségei: ____________________________ 

2. Ajánló / Kijelölő 

(a) Az ajánló / kijelölő entitás neve: _____________________________________ 

 Csatolmány: Igazolás a választási kritériumoknak megfelelésről (pl. információ a szakmai 

tapasztalatról) 

 

Kelt: _____________________ 

 

Az ajánlott / kijelölt aláírása     Az ajánló / kijelölő aláírása 

__________________     __________________ 

 


