
 

A tagság előfeltételei 
 

› A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kibocsátott kereskedelmi, vagy 

egyéb a HUPX Piaci Szabályzat 2.3. pontjában meghatározott engedély 

› MAVIR Zrt. (Magyar Átviteli Rendszerüzemeltető) által kibocsátott Mérlegkör Tagsági Szerződés 

› Klíringbank kiválasztása, ECC alklíringtagság és a szükséges fedezet megléte a klíringbanknál 

megnyitott számlán 

› HUPX Kereskedői vizsga (vagy EPEX spot kereskedői vizsga) minden regisztrálandó kereskedőnek 

 

A teljes tagbelépési folyamat (az előfeltételek teljesítésével együtt) körülbelül 2-3 hónapot vesz 

igénybe.  

 

Hogyan teljesíthetők az előfeltételek?  

 

a) Teljes körű vagy korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély megszerzése a Magyar 

Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivataltól 

 

› Az első kérdés, amit tisztázni kell a Magyarországon tervezett energiakereskedelmi tevékenység 

kapcsán, hogy a kereskedő közvetlenül a végső fogyasztóknak tervez áramot leszállítani; vagy csak a 

nagykereskedelmi piacon tervez kereskedni.  

› További információkkal kapcsolatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) tud 

segíteni. Kontakt: Bakonyi Attila, e-mail cím: bakonyia@mekh.hu 

 

b) Saját mérlegkör létrehozása vagy csatlakozás meglévő mérlegkörhöz 

 

› A rendszerirányítóval (TSO) történő kiegyenlítő energia elszámolása, ahogyan a legtöbb európai 

országban, mérlegkör rendszeren keresztül valósul meg. A villamosenergia-kereskedelmi engedély 

megszerzését követően, szükséges egy saját mérlegkör létrehozása, vagy egy meglévő mérlegkörhöz 

történő csatlakozás, hogy az ügyletekből adódó MAVIR Zrt felé történő menetrendezés 

megtörténhessen.  

 

› További információért keresse Nagy Krisztinát (MAVIR Zrt). E-mail címe: nagyk@mavir.hu, vagy 

látogasson el a következő weboldalra: http://mavir.hu/web/mavir/merlegkor-menedzsment 

 

› Amennyiben jogi segítségre lenne szüksége a jelentkezési folyamathoz, kérjük jelezze felénk. 

 

c) Klíring bank választás 

 

› A HUPX piacok központi klíringjét az ECC AG végzi. Amennyiben a társaság már alklíringtag az ECC-

nél, nincs szükség új klíring szerződésre, csak a meglévő módosítására. Ebben az esetben értesítenie 

kell a klíringbankját, hogy tagságát ki szeretné terjeszteni a HUPX piacokra is.  

› A következő linken tudja letölteni a szükséges ECC űrlapokat: https://www.ecc.de/ecc-en/access-to-

ecc/admission-forms 

mailto:bakonyia@mekh.hu
mailto:nagyk@mavir.hu
http://mavir.hu/web/mavir/merlegkor-menedzsment
https://www.ecc.de/ecc-en/access-to-ecc/admission-forms
https://www.ecc.de/ecc-en/access-to-ecc/admission-forms


 

Amennyiben a társaság alklíringtagsággal nem rendelkezik, szükséges az ECC-vel történő 

kapcsolatfelvétel, illetve egy klíringbank kiválasztása. Az elérhető bankok listája itt található meg: 

http://www.ecc.de/ecc-en/about-ecc/partners-products/clearing-members 

 

További információkért keresse az ECC AG-t. Elérhetőség: e-mail: MemberReadiness@ecc.de, 

weboldal: www.ecc.de 

 

d) Kereskedői vizsga bizonyítvány megszerzése 

 

› Amennyiben a HUPX Day-Ahead vagy Intraday piacokra szeretne csatlakozni, a megjelölt 

kereskedőknek szükségük van egy HUPX Zrt. által kibocsátott Kereskedői Bizonyítványra. Egy másik 

elfogadott alternatíva az EPEX Spot Kereskedői vizsga megléte. A HUPX trader oktatás és vizsga 

együttes költsége 600 euró. Az oktatás és a vizsga elvégezhető online és személyesen is. 

 

Belépési folyamat a HUPX Zrt-nél 
 
A tagsági jelentkezésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 

› cégszerűen aláírt Tagsági Szerződés két eredeti példányban (C01) 

› kitöltött azonosító-adatlap (D01) 

› kitöltött kereskedő regisztrációs adatlap + leendő kereskedők igazolványának / útlevelének másolata 

(D03) 

› kitöltött user és portfólió regisztrációs lap (D04) 

› kitöltött Adatkezelési Nyilatkozat minden regisztrált kereskedőre 

 

Mindemellett szükségesek az alábbiakban felsorolt kísérő dokumentumok is: 

 

› cégkivonat (30 napnál nem régebbi) 

› MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal), vagy jogelődje által kibocsátott 

kereskedelmi engedély 

› Mérlegkörhöz való tartozásról szóló igazolás másolata, melyet a MAVIR (a Magyar Átviteli 

Rendeszirányító) állít ki  

› Adóigazolás másolata, amennyiben az információ nem elérhető a cégkivonatból. 

› Aláírt REMIT Szerződés két eredeti példányban (amelyben a jelentkező rendelkezik arról, hogy az adat 

lejelentési kötelezettségét a HUPX Zrt-n keresztül teljesíti) 

 

Kapcsolódó díjak 
 
Tagsághoz kapcsolódó díjak 
 

Fix díjak IDM DAM 

Belépési díj 0 €  15 000 €  

Éves tagsági díj 0 €  12 600 €  

http://www.ecc.de/ecc-en/about-ecc/partners-products/clearing-members


 

Éves rendszerhasználati díj 8 000 €  6 600 €  

További felhasználó díja 3 000 €  3 000 €  

További portfólió díja -  2 000 €  

Tranzakciós díjak IDM  DAM  

Tranzakciós díj 0,1 €/MWh  0,05 €/MWh  
 

ECC-nek fizetendő díjak 
 
A HUPX klíringhez kapcsolódó díjakat az ECC árlistáján találja, a “Clearing fees = klíring díjak” 
fejezetben. 
 
MEKH engedélyezési eljárás díja 
 
A MEKH 1/2014. (III.4.) számú rendeletében közölt szállítási rendszerüzemeltetésre vonatkozó 
engedély díja 6 000 000 Ft. 
 
Mérlegkörhöz kapcsolódó díjak  
 
A mérlegkör-felelősnek minimum 15 millió forint összegű fedezetet kell nyújtania, egyszemélyes 
mérlegkör esetén. Amennyiben további tagok is tartoznak a létrehozott mérlegkörhöz, a szükséges 
fedezet összege 50 millió forint. 
 
A teljesítési biztosítékként elfogadott eszközök köre a következő: 

 

• pénzbeli letét, 
• állampapír, 
• bankgarancia, 
• kormánygarancia. 

  
További információt a MAVIR honlapján talál. 
 
Amennyiben egy már meglévő mérlegkör-csoporthoz kíván csatlakozni a feltételeket a mérlegkör-
csoport felelős tagja határozza meg. 
 
Kontaktok 
 
› Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH): 
Kontakt személy: BAKONYI Attila; bakonyia@mekh.hu  

 
› Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt (MAVIR Zrt).  

Kontakt személy: NAGY Krisztina; nagyk@mavir.hu  

 
› ECC (European Commodity Clearing AG)  
Kontakt személy: Anke Strauch; memberreadiness@ecc.de  

 
› HUPX Zrt  
Kontakt személy: Nikolett Ilyes; membership@hupx.hu   
Mobil: + 36 20 263 6469 
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