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1 Bevezetés 
  
A Kereskedési Platform (a továbbiakban: KP) az együttműködő földgázrendszer napi egyensúlyozását 
segítő speciális, interneten keresztül elérhető elektronikus felület, amelyen a rendszerüzemeltetők és 
a KP tagok a kereskedési portfóliójuk hatékony kezelése érdekében, valamint a napi egyensúlyozási 
feladataik ellátásához szükséges földgáz  ügyleteket köthetnek központi szerződő fél közbeiktatásával, 
az eladó és a vevő közötti anonimitás elve alapján, szabványosított ügyletek formájában. 
 
A KP a gázszállítási rendszerüzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és 
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU rendelet (továbbiakban: 312/2014/EU 
rendelet), a földgázellátásról szóló  2008. évi XL. törvény, a végrehajtása tárgyában kiadott 19/2009 
(I.30.) Kormányrendelet és a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat előírásai alapján 
működik. 
 
Jelen szabályzat az FGSZ Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett 
Kereskedési Platform működésének feltételeit tartalmazza. 
 

1.1 Definíciók 
 
Jelen szabályzatban használt alábbi kifejezések és rövidítések alatt az itt meghatározott tartalmat kell 
érteni: 
 
 
Ajánlati korlát 

A KP tagjaira vonatkozó volumenkorlát, amelyet a KP tag 
adott pillanatban beadott egyirányú, nem nettósított 
megbízásaiban foglalt termékmennyiség nem haladhat meg. 

Áralkalmazási rendelet 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a rendszerhasználati díjak, 
a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól. 

Árjegyző A KP azon tagja, aki szerződéses kötelezettséget vállal arra, 
hogy a KP egy, vagy több termékének adott mennyiségére 
folyamatosan vételi és eladási ajánlatokat jegyezzen. 

Árjegyzői megállapodás A KP valamely tagja és a KP üzemeltető között létrejött 
szerződés, amelybe a tag árjegyző szolgáltatás nyújtására 
vállalkozik. 

ÁSZF Jelen szabályzat 2. sz. melléklete, amely az FGSZ KP Kft. 
által üzemeltetett  KP használatra vonatkozó előírásokat 
tartalmazza.   

Betáplálási-kiadási pont A GET 3. § 1b. pont szerinti fogalom 
Eladó A KP azon tagja, aki a KP-n az oda bevezetett terméket eladja. 
FGSZ Kereskedési Platform Kft. 
(továbbiakban: FGSZ KP Kft. vagy 
KP üzemeltető) 

A KP-t jelen szabályzat szerint üzemeltető gazdasági társaság. 

FIFO módszer Elszámolási módszer, amely során az elsőként bevételezett 
eszköz kerül elsőként kiadásra. Jelen esetben a KP-n a tag által 
elsőként megvásárolt eszköz kerül először értékesítésre.  

Gáznap A GET 3. § 36. pont szerinti fogalom. 
GET A 2008. évi XL törvény a földgázellátásról. 



Kereskedési Platform Működési Szabályzata 

FGSZ Kereskedési Platform Kft.                                                                                 
 

5/34

HEG Hálózati pontra vonatkozó rövid távú szabványtermék, amely 
a földgázszállító rendszer, vagy rendszerhasználói portfólió 
egyensúlyi állapotának fenntartása, vagy helyreállítása 
érdekében a földgázszállító rendszer adott fizikai betáplálási 
vagy kiadási pontján átadott/átvett  földgázmennyiség. 

Hirdetmény Írásbeli értesítés melyet a KP üzemeltető a honlapján jelentet 
meg. A Hirdetményben a KP üzemeltető az általa felszámított 
díjakat teszi közzé a díjak  alkalmazása előtt 30 nappal. 

Instrumentum A KP-n forgalmazott egyedi termék, amelynek minden olyan 
tulajdonsága meghatározott, amely a vételi és eladási 
ajánlatok párosítását lehetővé teszi. 

Képviselő Az a természetes személy, aki a tagot a KP-n 
meghatalmazással képviseli, illetve a saját ügyében eljáró 
természetes személy tag. 

Klíring Az ügyletek elszámolására vonatkozó megbízások 
feldolgozásának, egyeztetésének és megerősítésének a 
folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó 
pozíció kialakítása a teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó 
elven), valamint annak biztosítása, hogy megfelelő eszközök 
álljanak rendelkezésre a teljesítéshez. 

Kötésár Valamely, a napi piacon megkötött tranzakcióban szereplő ár. 
Központi szerződő fél ÜKSZ szerinti fogalom. 
Limit ár Az a legmagasabb vételi, illetve legalacsonyabb eladási ár, 

amelyen a KP tag a napi piacon terméket kíván vásárolni, 
illetve eladni. 

Megbízás A napi piacra valamely ott forgalmazott termék tárgyában egy 
KP tag által a KP-ra beadott ajánlat, amely alapján a KP tag 
egy másik tagtól napi piaci terméket kíván vásárolni, illetve 
eladni. 

MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 
Magyar Gázkiegyenlítési pont 
(MGP) 

A VHR 1. §.  1. pontja szerinti fogalom.  

Nap Naptári nap. 
Napi piaci limit A KP  tagjára vonatkozó, a Központi szerződő fél  és a KP 

üzemeltető által meghatározott volumen korlát, amelyet a KP 
tag egyidőben megnyitott MGP kötéseinek nettósított 
mennyisége nem haladhat meg. 

Szabványosított szerződés A KP-n  bevezetett szabványos termékekre vonatkozó 
ügyletek  jelen szabályzat mellékletei szerinti feltételeit 
rögzítő szerződések.  

Szállítási rendszerüzemeltető A GET 3. § 53a. pont szerinti fogalom. 
Termék A KP-n  egy termékkörön belül forgalmazott földgáztermék. 
Termékkör A KP-n  forgalmazott termékeknek olyan halmaza, amelyek 

az ügylet szempontjából jól definiálható és egymástól 
elkülönülő körbe tartoznak.  Ezek a jogcím alapú és a hálózati 
pontra vonatkozó földgáz termékek.  

Tpt 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról. 
Tpvt. 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról.  
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Ügylet Két KP tag között a KP-n, az ott bevezetett instrumentum 
tárgyában létrejött megállapodás. 

Üzemi és Kereskedelmi szabályzat 
(ÜKSZ) 

A GET 3. § 64. pont szerinti fogalom. 

Vállalkozási szerződés Az FGSZ KP Kft. és a KELER KSZF Zrt.  között a KP 
működéséhez szükséges központi szerződő fél és 
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szolgáltatásával 
kapcsolatos szerződés. 

Vevő A KP azon tagja, aki az ott bevezetett terméket megvásárolja. 
VHR 19/2009. (I.30.) Korm.rendelet, a földgázellátásról szóló 

2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 

  
Az itt nem szabályozott fogalmakra a 312/2014/EU rendelet, a GET, a VHR, a Tpt és az ÜKSZ 
értelmező rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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2 A KP szerződéses rendszere 

2.1 Szereplők  
 

A KP tagjai lehetnek:  
 

(a) a földgázkereskedő, beleértve a korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyest is, 
(b) a saját jogon eljáró felhasználó, 
(c) a földgáztermelő, 
(d) a szállítási rendszerüzemeltető, 
(e) a földgáztároló engedélyes, 
(f) a földgázelosztó, 
(g) az együttműködő földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó, külföldi székhelyű   

szállítási rendszerüzemeltető. 
 
A KP tagjai a KP használata tárgyában jelen szabályzat 1. sz. melléklete szerinti Tagsági 
Megállapodást kötnek az FGSZ KP Kft.-vel.  

 
A taggal szemben támasztott pénzügyi, gazdasági, jogi feltételek kiemelten a következők:  
 

(a) elektronikusan küldje meg a cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, 
adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó 30 napnál nem régebbi 
cégkivonat másolatát vagy kivonatát, valamint papíralapon a cégjegyzésre jogosultak 
aláírási címpéldányainak, vagy meghatalmazásának eredetijét vagy hiteles másolatát, 

(b) elektronikusan küldje meg az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált mérleg és eredmény 
kimutatását, 

(c) rendelkezzen a MEKH által kiadott működési engedéllyel, 
(d) rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetővel megkötött, hatályos Rendszerhasználati 

Keretszerződéssel vagy  kapcsolódó rendszerüzemeltetőként kötött együttműködési 
megállapodással, 

(e) rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött Informatikai Platform Felhasználói 
Megállapodással, 

(f) rendelkezzen a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött Jogcímátvezetési szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó szerződéssel, 

(g) rendelkezzen a Központi szerződő fél által kiadott érvényes klíringtagság igazolással. 
 

 

2.2 A KP tagok általános kötelezettségei 
 
A KP tag köteles: 

 
(a) Minden esetben maradéktalanul betartani jelen szabályzatban, valamint a vele szerződéses 

kapcsolatban álló Központi szerződő fél kapcsolódó szabályozói irataiban foglaltakat; 
(b) az elvárható legnagyobb gondosságot tanúsítani a KP szolgáltatásainak használata során, 

különös tekintettel az egyes megbízások beadása, visszaigazolása, illetve teljesítése során; 
(c) folyamatosan biztosítani a tagsággal kapcsolatosan a jelen szabályzatban, a Központi 

szerződő fél szabályozói irataiban, az ÜKSZ-ben és a jogszabályokban előírt tárgyi, 
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személyi, jogi és pénzügyi feltételeket. A KP tagja haladéktalanul köteles a KP 
üzemeltetőt tájékoztatni e feltételek fennállásában bekövetkezett változásokról; 

(d) a KP üzemeltetőjét haladéktalanul tájékoztatni a tagsági, illetve a platform használatához 
rendelt feltételek fennállásában bekövetkezett változásokról; 

(e) haladéktalanul tájékoztatni a Központi szerződő felet, ha a KP-n létesített bármilyen 
ügyletével kapcsolatos bármilyen kötelezettségének nem tud, vagy várhatóan nem tud 
eleget tenni; 

(f) szavatolni, hogy a KP-ra általa eljuttatott bármilyen adat vagy információ helytálló legyen; 
(g) tájékoztatni a KP üzemeltetőjét és a Központi szerződő felet a tag tulajdonosi 

szerkezetében bekövetkezett lényeges változásokról, illetve azokról a cégjogi 
eseményekről, amelyek nyomán a tagnak a KP bármelyik másik tagjával a Tpvt. 23. § 
vagy a 139/2004/EK Tanácsi Rendelet szerinti érintettség áll fenn; 

(h) gondoskodni arról, hogy a KP hozzáférési kódjai, a felhasználói azonosítók és jelszavak 
csak az erre feljogosított személyek birtokába kerüljenek. 

2.3  A KP tagjának képviselete 
 
A tagot a KP-n az erre általa kijelölt egy, vagy több képviselő képviseli. Egyidejűleg több képviselő 
is eljárhat a képviselet teljesítésekor, de ellentétes tartalmú művelet elrendelése esetén a felelősséget 
nem módosítja az elrendelő személyében történt változás. A KP tag teljes körűen felel az őt képviselő 
személy tevékenységéért. Ha a képviselő nem áll munkaviszonyban az őt meghatalmazó taggal, a 
meghatalmazással kapcsolatos jogiszonyokból fakadó kötelezettségekért harmadik személlyel 
szemben egyetemlegesen felelnek. 

2.4 Vállalkozási szerződés 

 
A vállalkozási szerződés alapján a Központi szerződő fél: 

 
(a) Az FGSZ KP Kft. által üzemeltett KP-n végrehajtott ügyletek vonatkozásában ellátja a 

központi szerződő fél és elszámolóházi tevékenységeket, 
(b) Központi szerződő félként és elszámolóházi tevékenységet végző szervezetként elvégzi a 

KP-n végrehajtott ügyletek klíringjét és elszámolását, 
(c) Pénzszámlát, pozícióvezetési számlát és összevont értékpapír számlát vezet a KP tagok 

számára, 
(d) Nyilvántartja a KP tagok által és kedvezményezettségével biztosított bank- és egyéb 

garanciavállalásokat, 
(e) Biztosítékértékelést, fedezetvizsgálatot és nemteljesítés-kezelést végez a KP-n létrejött 

ügyletek elszámolásához, melynek keretében a rendelkezésére bocsátott biztosítékok és a 
piaci árak alapján a KP tagok részére napi pozíció limiteket állapít meg, 

(f) Pénzügyi teljesítést végez a KP tagok részére, 
(g) Biztosítja a KP és saját rendszere(i) közötti zavartalan kommunikációt, adatfogadást és 

adatküldést a szerződésben meghatározottak figyelembevételével, 
(h) A biztosítékértékelés és fedezetvizsgálat alapján értékben kifejezett napi pozíció limitet 

határoz meg az egyes piaci résztvevőkre, és erről értesíti az FGSZ  KP Kft.-t és rajta 
keresztül az érintett piaci résztvevőt, 

(i) Fogadja a KP-n párosított ajánlatokról szóló értesítést és a KP-n keresztül azonnal 
visszaigazolja az így létrejövő ügyleteket a tranzakcióban résztvevők felé, 

(j) Ha a KP tag arról tájékoztatta a Központi szerződő felet, hogy a napi piacon létesített 
bármilyen ügyletével kapcsolatos bármilyen kötelezettségének nem tud, vagy várhatóan 
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nem tud eleget tenni, a Központi szerződő fél köteles a vonatkozó értesítést a KP 
üzemeltetőjéhez késedelem nélkül továbbítani, 

(k) A Központi szerződő fél ellenőrzési, visszaigazolási, nominálásban közreműködő és 
értesítési feladatait úgy látja el, hogy az FGSZ KP Kft. rendszeres és eseti hatósági 
adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. A Központi szerződő fél olyan 
nyilvántartást köteles vezetni, amely lehetővé teszi a KP ügyletek esetenkénti hatósági 
ellenőrzését. 

(l) A kereskedési adatok a kereskedés zárását követően ütemezetten kerülnek átadásra. Az 
átadott kereskedési adatok megfelelőségéért a KP üzemeltetőjét terheli felelősség. Az 
átadott ügyletek módosítását a Központi szerződő félnél csak a KP üzemeltetője 
kezdeményezheti. Az ilyen irányú megkeresést a Központi szerződő fél köteles elfogadni 
és teljesíteni. 

(m) A Központi szerződő fél a KP ügyletekre vonatkozó kereskedési adatokat köteles 
befogadni, ha azok olyan KP ügyletre vonatkoznak, amelyre az adott napon jelen 
szabályzatnak megfelelően lehetett kereskedni, formailag helyes adatokat tartalmaznak, 
megfelelnek az előírt limiteknek, és érvényes klíringjoga van az érintett piaci szereplőnek. 

(n) A Központi szerződő fél a KP ügyleteket KP tag szintig elkülönítve igazolja vissza és 
vezeti a pozíciókat. 

 
A KP-n létrejött ügyletek elszámolását és a garanciavállalás feltételeit a Központi szerződő fél 
mindenkori hatályos szabályozó iratai részletezik. 

3 A KP-n forgalmazott termékek és instrumentumok 
 
A KP-n  a tagok az alábbi 312/2014/EU rendelet 7. cikke szerinti rövid távú szabványtermékekkel  
kereskedhetnek napon belül és napon túl: 
 

Kereskedési Platform termékstruktúra földgáztermékek esetén * 
Termékkör Jogcím alapú termékek (MGP) 
Termék MGPda MGPsa MGPsu MGPwe MGPhd MGPwd 
 
 
 
Instrumentum 

MGPda/  
gáznap 
/MGP 
telj/ 
gáznap 
kezdetétől 
a gáznap 
végéig 

MGPsa/  
gáznap 
/MGP 
telj/ 
gáznap 
kezdetétől 
a gáznap 
végéig 

MGPsu/  
gáznap 
/MGP 
telj/ 
gáznap 
kezdetétől 
a gáznap 
végéig 

MGPwe/  
gáznapok 
/MGP 
telj/ 
gáznap 
kezdetétől 
a gáznap 
végéig 

MGPhd/  
gáznap 
/MGP telj/ 
gáznap 
kezdetétől a 
gáznap 
végéig 

MGPwd/ 
gáznap/ 
MGP telj / 
adott 
órától -
adott óráig 

Termékkör Hálózati pontra vonatkozó termékek (HEG) 
Termék HEGda HEGwd 
 
Instrumentum 

HEGda/ 
gáznap/ 

hálózati pont/ 
gáznap kezdetétől a gáznap végéig 

HEGwd/ 
gáznap/ 

hálózati pont/ 
adott órától - adott óráig 

 
* sa= szombat gáznapi termék, su= vasárnap gáznapi termék , we= hétvégi gáznapokra érvényes 
termék, hd= ünnepnapi gáznapra érvényes termék 
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Mind a jogcím alapú, mind pedig a hálózati pontra vonatkozó termékek esetében a napon belüli 
kereskedelem a 312/2014/EU rendelet 7. cikk (5) és  (6)  bekezdése szerinti időszakos termékkel 
folytatott kereskedelem. A KP-ra bevezetett instrumentumok és a rájuk vonatkozó szabványosított 
szerződések tartalmi elemeit a szabályzat mellékletei tartalmazzák. 

3.1 Jogcím alapú termékek (MGP) 
 
MGP da, MGD sa, MGP su, MGP we, MGP hd, MGP wd 
 

A KP-n adott gáznapra szóló fizikai földgázszállításokra lehet szerződéseket kötni. A földgáz 
leszállítása az ügyletben meghatározott gáznapon kerül teljesítésre adott órától adott óráig, óránként 
egyenletes mennyiségben. A szerződött földgázmennyiségek átadása/átvétele az MGP-n, mint 
betáplálási, illetve kiadási ponton történik meg. Az eladó felelős a földgáz MGP-re történő 
eljuttatásáért és az ehhez szükséges forrásoldali kapacitások rendelkezésre állásáért, míg a vevő felel 
a gáznak az MGP-ről történő elszállításáért és az ehhez szükséges kiadási oldali kapacitások 
rendelkezésre állásáért. 

 
MGP földgázszállításokra a szerződéskötés MWh energiatartalomban történik. 

3.2 Hálózati pontra vonatkozó termékek (HEG) 
 
HEGda, HEGwd: 
 

A hálózati pontra vonatkozó termékek a KP tagjai által a rendszerhasználóknak egyensúlyozási 
célokra a gáznap során felajánlható pótlólagos földgázforrást  jelent.  
 
Hálózati pontra vonatkozó termékkel kapcsolatos megbízásokat a KP-ra mind a KP tagjai, mind pedig 
a szállítási rendszerüzemeltető beadhat, illetve köthet ilyen ügyletet. 

 
A KP tagjai által beadott HEG ajánlat esetén az ajánlattevő kinyilvánítja azt a szándékát, hogy  

 
(a) HEG-et adjon el az ajánlatban megjelölt időtartam alatt egyenletesen folyó gázszállításra 

az ajánlatban megjelölt áron és időtartamban, az ajánlatban meghatározott hálózati pontra 
vonatkozóan, vagy 

(b) HEG-et vásároljon az ajánlatban megjelölt időtartam alatt egyenletesen folyó 
földgázszállításra az ajánlatban megjelölt áron  és időtartamban, az ajánlatban 
meghatározott hálózati pontra vonatkozóan. 

(c) Ha a KP tagja HEG-et ad el, akkor a nagynyomású földgázrendszer 
i. azon betáplálási pontját megadja, ahol teljesítés esetén a KP tagja forrásbővítést 

hajt végre, illetve 
ii. azon kiadási pontját megadja, ahol teljesítés esetén a KP tagja fogyasztás 

csökkentést hajt végre. 
(d) Ha a KP tagja HEG-et vásárol, akkor a nagynyomású földgázrendszer 

i. azon betáplálási pontját megadja, ahol teljesítés esetén a KP tagja forrásszűkítést 
hajt végre, illetve 

ii. azon kiadási pontját megadja, ahol teljesítés esetén a KP tagja fogyasztás bővítést 
hajt végre. 

 
A HEG ügylet  tárgyában megkötött szerződések vonatkozásában a KP tag felel a teljesítéshez 
szükséges – a meghatározott időtartam alatti egyenletes - földgázforrás vagy elhelyezési lehetőség, 
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valamint kapacitáshasználati jogok rendelkezésre állásáért. Ha a teljesítés ezen feltételek hiányában 
nem lehetséges, a KP üzemeltető maximum 15 napra felfüggesztheti a tag KP-hoz történő 
hozzáférését. 
 
A HEG ügyleti szerződés földgázszállításra, egy gáznapon belül legkevesebb 1, legfeljebb 24 (tavaszi 
óraátállítás esetén 23, az őszi óraátállítás esetén 25) folyamatos gázórai szállításra köthető le. HEG 
ügyletre szóló ajánlatot a szükséges nominálási és egyeztetési eljárások végrehajthatósága okán 
legkésőbb a tervezett földgázgázszállítás megkezdése előtt három órával lehet a KP-re beadni, illetve 
lekötni a jelen szabályzat 5. fejezetében leírtak szerint. 
 
A HEG kötésegysége MWh energiatartalomban értendő.  
 
Az együttműködő földgázrendszer eltérő betáplálási, vagy kiadási pontjaira, illetve az azonos 
betáplálási vagy kiadási pontra, de eltérő szállítási időszakra beadott HEG ajánlatok önálló 
elszámolású instrumentumoknak számítanak. Az önálló elszámolású instrumentumokra szóló 
ajánlatok egymás közötti rangsorolásánál a szállítási rendszerüzemeltető a nem várt módon fellépő 
regionális hidraulikai egyensúlytalanság helyreállítása érdekében, illetve a KP működésének jelen 
szabályzat 4.3. pontjában leírt teljes vagy részleges felfüggesztésével nem járó műszaki meghibásodás 
esetén eltérhet az ársorrendtől és a hidraulikailag nem egyenértékű (pl. eltérő rugalmasságú források) 
termékek közül azt veheti igénybe, amely a rendszeregyensúly kezeléséhez szükséges. 
 
Amennyiben az ügyletben a szállítási rendszerüzemeltető az egyik tag, akkor az azonos elszámolású 
termékek – azaz az azonos betáplálási vagy kiadási pontra és azon belül azonos szállítási időszakra 
szóló ajánlatok - rangsorolásánál a szállítási rendszerüzemeltető nem térhet el az ársorrendtől.  
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4 A KP működési rendje 

4.1 Nyitvatartás 
 

A KP folyamatosan, minden naptári napon, 24 órán át elérhető a KP tagok számára. A folyamatos 
elérhetőségen belül a KP adott D gáznapra vonatkozó különböző funkciói termékenként eltérő aktív, 
illetve inaktív módban működnek az alábbiak szerint, illetve az 5. sz. melléklet alapján: 

 
MGPda  
 
i) adott gáznapot megelőző naptári nap 03:00 óráig inaktív 
ii) adott gáznapot megelőző naptári nap 03:00 órától 08:00 aktív (ajánlat beadási időszak) 
iii) adott gáznapot megelőző naptári nap 8:00 órától a következő naptári nap 3:00 óráig aktív 
(ajánlat beadási és ügyletkötési időszak) 
 
MGPsa  
 
i) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 03:00 óráig inaktív 
ii) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 03:00 órától 08:00 óráig aktív (ajánlat beadási 
időszak) 
iii) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 8:00 órától a következő naptári nap 3:00 óráig aktív 
(ajánlat beadási és ügyletkötési időszak) 
 
MGPsu  
 
i) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 03:00 óráig inaktív 
ii) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 03:00 órától 08:00 óráig aktív (ajánlat beadási 
időszak) 
iii) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 8:00 órától a következő naptári nap 3:00 óráig aktív 
(ajánlat beadási és ügyletkötési időszak) 
 
MGPwe  
 
i) adott gáznapokat megelőző hétköznapi nap 03:00 óráig inaktív 
ii) adott gáznapokat megelőző hétköznapi nap 03:00 órától 08:00 óráig aktív (ajánlat beadási 
időszak) 
iii) adott gáznapokat megelőző hétköznapi nap 8:00 órától a következő naptári nap 3:00 óráig aktív 
(ajánlat beadási és ügyletkötési időszak) 
 
MGPhd  
 
i) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 03:00 óráig inaktív 
ii) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 03:00 órától 08:00 óráig aktív (ajánlat beadási 
időszak) 
iii) adott gáznapot megelőző hétköznapi nap 8:00 órától a következő naptári nap 3:00 óráig aktív 
(ajánlat beadási és ügyletkötési időszak) 
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MGPwd  
 
i) adott gáznapot megelőző 3:00 órától a gáznapon belül 3:00 óráig aktív (ajánlat beadási és 
ügyletkötési időszak) 
 
 
HEGda 
 
i) adott gáznapot megelőző naptári nap 03:00 óráig inaktív 
ii) adott gáznapot megelőző naptári nap 03:00 órától 08:00 aktív (ajánlat beadási időszak) 
iii) adott gáznapot megelőző naptári nap 8:00 órától a következő naptári nap 3:00 óráig aktív 

(ajánlat beadási és ügyletkötési időszak) 
 
HEGwd 
 
i) adott gáznapot megelőző 3:00 órától a gáznapon belül 3:00 óráig aktív (ajánlat beadási és 
ügyletkötési időszak) 
 
 

Annak érdekében, hogy a napon belüli MGP kereskedelem az egyensúlykezelés hatékony eszköze 
legyen, a szállítási rendszerüzemeltető a kapcsolódó rendszerüzemeltetők napon belüli allokációs 
adatszolgáltatásai alapján és annak adattartalmának megfelelően minden befejezett gázórát követő 
harmadik óra végéig tájékoztatást ad a KP tag rendszerhasználó egyensúlyi pozíciójáról. Ha a 
kapcsolódó rendszerüzemeltető nem szolgáltat pontos órai allokációt biztosító adatot, akkor a 
rendszerhasználónként számított órai mennyiségeket a mért mennyiségek nominált mennyiségek 
szerinti arányában kell felosztani. A szállítási rendszerüzemeltető által a KP tagja számára így 
rendelkezésre bocsátott adatok, függetlenül az elosztói adatszolgáltatás tartalmától és a tájékoztató 
adatok képzésének módjától, semmilyen formában nem tekinthetők allokációs adatszolgáltatásnak.  
 
Az aktív kereskedési szakaszokban a KP valamennyi, az adott termék kereskedésére feljogosított tag 
képviselőjén keresztül jogosult: 

 
i) a KP eseményeit valós időben nyomon követni, 
ii) a KP-ra saját ajánlatait beadni, 
iii) saját, korábban beadott ajánlatait módosítani, illetve visszavonni, amennyiben az ajánlat 

nem került lehívásra, vagy nem jött létre ügyletkötés, 
iv) más tag által beadott ajánlat visszaigazolásával ügyletet létrehozni. 
 

Az inaktív kereskedési szakaszokban a KP valamennyi, az adott termék kereskedésére feljogosított 
tag képviselőjén keresztül jogosult: 

 
i) a KP aktív szakaszban lévő termékeivel kapcsolatos eseményeit a KP-n valós időben 

nyomon követni, 
ii) a KP-ra az adott termékre vonatkozó saját ajánlatait nyomon követni, beadni, módosítani 

vagy visszavonni, amennyiben az ajánlat nem került lehívásra, vagy nem jött létre 
ügyletkötés. 

 
Valamely termék inaktív kereskedési szakaszában az adott termékre beadott, módosított vagy 
visszavont ajánlatok a nem kívánatos piaci magatartások elkerülése érdekében a piac más tagjai 
számára nem láthatóak. 
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4.2 Adatbiztonsági előírások, titoktartás 
 
Az FGSZ KP Kft. a tagokkal megkötött Tagsági Megállapodással biztosítja a KP-hoz való hozzáférést. 
A Tagsági Megállapodásban a felek rögzítik: 

 
i) az adat felhasználási jogosítványokat és korlátozásokat, 
ii) a platformhoz való hozzáférés  feltételeit és szabályait, 
iii) a kapcsolattartó személyek felsorolását, 
iv) bizalmas és személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. 

 
Az FGSZ KP Kft. a feladatai ellátása során az önkéntesen és kifejezetten rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat az FGSZ KP. Kft. adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli, 
dolgozza fel, melyet a KP tagok a http://tradingplatform.fgsz.hu/hu-hu/ oldalon érhetnek el.  

4.3 A KP működésének felfüggesztése 
 
A KP üzemeltető szerverhiba esetén a KP működését teljes egészében felfüggeszti  
A szállítási rendszerüzemeltető a KP üzemeltető felé írásban közölt utasítással a  KP működését az 
adott hálózati pont vagy pontok vonatkozásában részlegesen is felfüggesztetheti: 
 
i) üzemzavar, regionális korlátozás, 
ii) műszaki meghibásodás, minőségi nem megfelelőség vagy 
iii) a földgázszállító rendszer karbantartása esetén. 
 
A KP működésének részleges felfüggesztése esetén az érintett hálózati pontra vagy pontokra 
vonatkozóan HEG ajánlat nem adható be. 
 
A szállítási rendszerüzemeltető a GET 91/A. § (8) bekezdés szerinti javaslatának MEKH általi 
jóváhagyása alapján vészhelyzeti szint esetén a KP üzemeltető a GET 98/C. § (3) bekezdés szerint a 
szállítási rendszerüzemeltető kivételével a rendszerhasználók vételi ajánlat beadási jogosultságát 
felfüggeszti. 
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5 Ajánlattétel, ügyletkötés és ügyletek teljesítése, illetve elszámolása 

5.1 Az ajánlattétel rendje 

5.1.1  A kötelező érvényű ajánlat ismérvei 
 

A KP tagjai ügylet létrehozására irányuló ajánlataikat a jelen szabályzat 6.1. pontja alapján rájuk 
vonatkozó volumen és pénzügyi korlát figyelembevételével a KP-ra eljuttatott megbízás formájában 
tehetik meg. Az ajánlattevőnek a megbízásban egyértelműen meg kell határozni: 

 
i) a kezdeményezett ügylet tárgyául szolgáló instrumentumot, 
ii) a kezdeményezett ügylet irányát (vétel vagy eladás) az ajánlattevő szempontjából, 
iii) az ajánlott árat, 
iv) az órai mennyiséget energiatartalomban, 
v) a megbízás típusát és esetleges lejárati feltételeit. 
 

Egy ajánlat akkor tekinthető az ajánlattevő szempontjából kötelező érvényű ajánlatnak, ha 
 
i) megfelel az adott instrumentumra vonatkozó ajánlatokkal szemben támasztott tartalmi 

és formai követelményeknek, 
ii) a KP üzemeltetőhöz a KP rendszerén keresztül megérkezett, 
iii) földgázszállítás szempontjából - különös tekintettel az ajánlattevő kapacitáskorlátaira - 

teljesíthető, 
iv) pénzügyi teljesítéséhez az ajánlattevő pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, 
v) a KP üzemeltető a KP-n  megfelelő formában megjelenítette. 
 

Az ajánlatok formai és tartalmi ellenőrzése automatizált eljárás keretében történik. A formai vagy 
tartalmi, korlátozási vagy bármilyen más okból visszautasított ajánlatról a KP üzemeltető köteles 
haladéktalanul elektronikus üzenetben tájékoztatni az ajánlattevőt. A téves ajánlatbeadás lehetőségét 
a KP az ajánlatok formai és tartalmi ellenőrzése során végrehajtott többszörös visszakérdezéses 
eljárással minimalizálja. 
 
A KP-n megjelenített ajánlat az ajánlattevő részéről mindaddig kötelező érvénnyel bír, amíg azt nem 
módosította, illetve vissza nem vonta és ez a módosítás vagy visszavonás a KP-n meg nem jelenik. A 
KP üzemeltető köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a módosítások és visszavonások a 
technikailag elvárható legrövidebb időn belül megtörténjenek. A KP üzemeltetője és/vagy a vele 
szerződéses kapcsolatban álló Központi szerződő fél a megfelelőség és az ajánlattevő tagra vonatkozó 
mindenkori korlátozás szempontjaiból végrehajtott ellenőrzéseket egy ajánlat módosításának vagy 
visszavonásának kezdeményezésekor is köteles végrehajtani. 

 

5.1.2  Megbízás típusok 
 
A KP tagjai ajánlataikat az alábbi megbízás típusok segítségével juttathatják el a KP-ra: 

5.1.2.1  Piaci megbízás 
 

Olyan megbízás, amely a KP-n adott termék vonatkozásában adott pillanatban érvényes 
ellentétes irányú megbízás árszintjén teljesíthető mindaddig, míg a megbízásban megjelölt 
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termékmennyiség lekötésre nem kerül. Piaci áras ajánlat csak olyan termékre 
(instrumentumra) adható be, amelyikre a KP-n érvényes ellentétes irányú ajánlat van. 

5.1.2.2  Limit megbízás 
 

Olyan megbízás, amely  
 
i) vételi megbízás esetén a megadott limit ár szintjén, vagy az alatt, illetve, 
ii) eladási megbízás esetén a megadott limit ár szintjén, vagy afölött teljesíthető. 

5.1.2.3  Napi megbízás 
 

Valamely termékre vonatkozó napi megbízás mindaddig érvényes, amíg az adott termék adott 
gáznapjára vonatkozó legkésőbbi aktív kerekedési szakasz le nem zárul, hacsak az ajánlatot 
korábban nem párosították – részben vagy egészben – egy ellentétes irányú ajánlattal, illetve 
az ajánlattevő nem módosította vagy vissza nem vonta. Alapesetként minden, a KP-ra beadott 
ajánlat napi megbízás, amelyekre a részteljesítés is megengedett. 
 
Amennyiben a KP ezt lehetővé teszi, az ajánlattevő jogában áll valamely termékre vonatkozó 
ajánlatát az adott gáznap legelső aktív kereskedési szakasz megkezdése előtt beadni, illetve a 
beadott ajánlatot módosítani vagy visszavonni. A nem aktív kereskedési szakaszban beadott 
ajánlatok a KP nyilvános, minden tag által nyomon követhető felületén csak az adott termék 
adott gáznapja legelső aktív kereskedési szakaszának kezdetekor jelennek meg és ettől a 
pillanattól kezdve tekinthetők érvényesen beadott kötelező ajánlatnak.  

5.1.2.4  Adott napig érvényes megbízás 
 

A napi megbízás egy speciális esete, amelynek az adott gáznapon le nem kötött része a 
következő gáznapra automatikusan továbbgörgetésre kerül. A megbízás beadásakor 
megjelölt nap az a gáznap, ami után az ajánlat nem, vagy nem teljes körű teljesítés esetén 
törlésre kerül. 

5.1.2.5  „Teljesítsd és töröld” (TÉT) megbízás 
 

Olyan megbízás, amely a KP-ra érkezése után késedelem nélkül – részben vagy egészben – 
teljesítésre, vagy törlésre kerül. Az ilyen megbízással beadott ajánlat azonnal, de legkésőbb 
a következő aktív kereskedési szakasz megnyitásakor részben vagy egészben teljesítésre 
kerül. Ezzel egy időben az ajánlatban szereplő teljes mennyiség nem teljesített hányadára 
vonatkozó ajánlati rész automatikusan törlésre kerül. 

5.1.2.6  „Teljesítsd, vagy töröld” (TVT) megbízás 
 

Olyan megbízás, amely a KP-ra érkezése után késedelem nélkül teljes egészében, a 
részteljesítés lehetőségét kizárva vagy teljesítésre, vagy törlésre kerül. Az ilyen megbízással 
beadott ajánlat azonnal, de legkésőbb a következő aktív kereskedési szakasz megnyitásakor 
teljesítésre, vagy törlésre kerül. 

5.1.2.7   „Mindet vagy semmit” (MVS) megbízás 
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Olyan megbízás típus, amely nem engedi meg az ajánlat részteljesítését. A megbízástípus 
segítségével beadott ajánlat azonban párosítható olyan, részteljesítést is megengedő 
ajánlattípussal, amelyben foglalt kötésmennyiség nem kisebb, mint az MVS ajánlat 
mennyisége. 

 

5.1.3  Megbízások megjelenítése a KP-n 
 
A KP üzemeltető köteles az érvényes megbízásokat a KP-n az adott termékre vonatkozó aktív 
kereskedési szakasz(ok)ban a megbízás típusának megfelelő módon mindaddig megjelentetni, amíg 
azokat másik, ellentétes irányú megbízással nem párosították, nem módosították, vissza nem vonták 
vagy a hozzájuk kötött lejárati feltétel be nem következett. Az érvényes megbízások megjelenítése 
anonim módon történik. A KP üzemeltető számítógép képernyő technikai korlátainak 
figyelembevételével jogosult az egy adott termékre vonatkozó ajánlatok közül a folyamatosan 
képernyőn megjelenített megbízások számát korlátozni azzal a feltétellel, hogy biztosítja valamennyi 
megbízás megtekinthetőségének technikai feltételét. A folyamatosan megjelenített megbízásoknak 
mindig az ellenoldali fél szempontjából tekintett legkedvezőbb árat (vételi ajánlat esetén a 
legmagasabb, eladási ajánlat esetén a legalacsonyabb) tartalmazó megbízás(ok)nak kell lenniük. 

5.1.4  A megbízás megjelenítésének visszautasítása 
 

A KP üzemeltetőnek, illetve a Központi szerződő félnek jogában áll a megbízás megjelenítését 
visszautasítani, ha az  

 
i) nem felel meg az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek; 
ii) az ajánlat teljesítése volumen vagy pénzügyi korlátokba ütközik; 
iii) egy HEG ajánlat teljesíthetőségét az érintett kapcsolódó rendszerüzemeltető 

visszautasította;  
iv) ha az ajánlattevő tag kereskedési jogosultsága korlátozás vagy felfüggesztés alatt áll. 

5.1.5  Az érvényes ajánlat 
 

A KP-n megjelenített, azonos termékre és azonos betáplálási vagy kiadási pontra szóló azonos irányú 
ajánlatok közül mindig csak egy tekinthető érvényes ajánlatnak. Az érvényes ajánlat a megjelenített 
ajánlatok közül az ellenoldali fél szempontjából tekintett legkedvezőbb ajánlat, vagyis vételi ajánlat 
esetén a legmagasabb, eladási ajánlat esetén pedig a legalacsonyabb árat tartalmazó megbízás. Két, 
minden más elemében egyenértékű vételi vagy eladási megbízás közül azt kell érvényesnek tekinteni, 
amelyet előbb adtak be a KP-ra.  
 
A szabályzat 3.2. pontja szerint az együttműködő földgázrendszer eltérő betáplálási, vagy kiadási 
pontjaira, illetve az azonos betáplálási vagy kiadási pontra, de eltérő szállítási időszakra beadott HEG 
ajánlatok önálló elszámolású terméknek számítanak. Ennek megfelelően a HEG ügyletekre vonatkozó 
érvényes ajánlatot az azonos betáplálási vagy kiadási pontra és azonos szállítási időszakokra 
vonatkozó ajánlatok összevetésével kell megállapítani.  

 

5.1.6  Rendszerkapcsolati hiba, szerverhiba 
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Szerverhibának tekintendő minden olyan esemény, amelynek következtében a KP 
szolgáltatásai nem érhetők el. A szerverhiba bekövetkezte után a KP üzemeltetője 
felfüggeszti a rendszer szolgáltatásainak elérhetőségét, és azonnal megkezdi a szolgáltatások 
elérhetőségének biztosításához szükséges műveletek végrehajtását. Ennek kapcsán elhárítja 
az illetékességi körébe eső hibát, illeve kezdeményezi a nem illetékességi  körébe eső hiba 
elhárítását. A KP üzemeltető köteles a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával a tagokat 
haladéktalanul tájékoztatni a rendszer működésének felfüggesztéséről. 
 
A KP üzemeltetőjének a tagok és a szállítási rendszerüzemeltető egyidejű értesítése mellett 
jogában áll rendszer működését leállítani, ha úgy ítéli meg, hogy a KP-hoz való 
diszkriminációmentes hozzáférés műszaki okokból teljes körűen nem biztosítható. A 
rendszer ilyen leállításakor a szerverhiba esetére vonatkozó eljárásrendet kell alkalmazni. 
 
Szerverhiba esetén valamennyi KP termékre szóló ajánlat érvényét veszti. A szerverhiba 
elhárítását követően a KP üzemeltető a tagokat elektronikus üzenetben tájékoztatja a 
szolgáltatás újbóli elérhetőségéről és annak várható időpontjáról. A szolgáltatás minden 
esetben egy 30 perces inaktív időszakkal kerül visszaindításra. Az elektronikus üzenet 
kiküldése után a KP tagok az inaktív szakasz idején ajánlatokat adhatnak be. 
 
Ha a szerverhiba fennállása alatt a szállítási rendszerüzemeltető úgy ítéli meg, hogy a 
szerverhiba előtt kötött ügyletek nem biztosítanak elegendő eszközt a hidraulikai egyensúly 
fenntartásához, akkor a GET 7. § szerinti saját egyensúlyozási eszközeit veszi igénybe a 
mindenkor hatályos ÜKSZ-ben meghatározott módon. 
 
Ha a szerverhiba egy gáznapra vonatkozó nominálási határidő lejáratakor fennáll, akkor a tag 
a nominálását köteles megadni a mindenkor hatályos ÜKSZ-ben meghatározott módon. A 
szállítási rendszerüzemeltető az így beérkezett ajánlatokról köteles nyilvántartást vezetni. A 
beadott ajánlatok közül az allokáció során a rendszeregyensúly helyreállítása érdekében 
igénybevetteket figyelembe kell venni a tárgynapi elszámolóár meghatározása során.  
 
 
Szerverhiba esetén a KP üzemeltető az elszámolóár számításához és közzétételéhez 
szükséges adatszolgáltatást külön megállapodásban foglaltaknak megfelelően adja át a 
szállítási rendszerüzemeltető részére. 

5.2 Ügyletkötés 
 

A KP-n egy ügyletet megkötöttnek kell tekinteni, ha  
 

i) két, ellentétes irányú megbízás párosításra kerül, illetve 
ii) egy érvényes és megjelenített megbízást valamely másik tag elfogad, 
iii) az ügylet a KP-n megkötött ügyletként megjelenik. 

5.2.1  Ajánlatok párosítása 
 
Két megbízás összepárosítható, ha 

 
i) mindkét ajánlat megjelenített és érvényes a párosítás pillanatában, 
ii) az egyik vételi, míg a másik eladási ajánlat, 
iii) a két ajánlat két különböző KP tagtól származik, 
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iv) mindkettő ugyanarra a KP instrumentumára szól, vagyis: mindkét ajánlat ugyanarra a 
termékre, azonos gáznapra és  az adott gáznap ugyanazon periódusára szól, 

v) a vételi ajánlatban megjelölt ár megegyezik az eladási ajánlatban szereplő árral, vagy 
magasabb annál; 

vi) az eladási ajánlatban megjelölt ár megegyezik a vételi ajánlatban szereplő árral, vagy 
alacsonyabb annál; 

vii) az ajánlatok esetleges részteljesítésre vonatkozó kiegészítései nem ütköznek 
egymással. 

5.2.2  Ajánlatok elfogadása 
 

A KP tagjai a KP-n érvényesen megjelenített ajánlatokat az ajánlat visszaigazolásra kiválasztásával az 
eredeti megbízás típussal nem ütköző esetleges változtatásokkal, vagy változtatás nélkül 
visszaigazolhatják. A visszaigazolás eredményeként a KP automatikusan generál egy, az eredeti 
ajánlattal azonnal összepárosítható ellentétes irányú megbízást és az így létrejött megbízás párt 
összepárosítja. 

5.2.3  Párosított megbízásokkal kapcsolatos értesítés, visszaigazolás és tranzakciós 
értesítés 

 
Az egymással párosított megbízásokat a KP információs részében megjeleníti a tranzakció releváns 
részleteit anélkül, hogy az ügyletben részt vevő tagok anonimitását és üzleti titokhoz fűződő jogait 
megsértené. 
 
Az ügyletben részt vevő eladó és vevő számára a szükséges visszaigazolás a KP-n  megkötött ügylet 
formájában jelenik meg. A Központi szerződő fél az eladóval szemben mint vevő, a vevővel szemben 
mint eladó belép az ügyletbe változatlan feltételek mellett. Két, egymással párosított megbízás akkor 
tekinthető ügyletnek, ha azt a KP megkötött ügyletként megjelenítette. 
 
Minden KP-n realizált MGP és HEG ügylettel kapcsolatosan a KP haladéktalanul tranzakciós 
értesítési üzenetet küld a szállítási rendszerüzemeltetőnek, amelyben az ügyletben résztvevő tagok 
nevében – beleértve a Központi szerződő felet is - azok számlájára és kockázatára meghatározza az 
ügylettel kapcsolatos szállítási feladatot: 

 
i) MGP ügylet esetén csak az MGP-re, mint kiadási pontra az eladó számlája, illetve mint 

betáplálási pontra a vevő számlája, mint egyoldalú szállítási feladatot; 
ii) HEG esetében mind az MGP-re, mind pedig a vele szemben az ajánlattevő által 

megjelölt tranzakcióban teljesítési helyként megnevezett hálózati pontra vonatkoztatva 
kerül meghatározásra a tranzakciós értesítés.  
 

5.2.4  Ügylet (szerződés) érvényessége 
 
A KP-n megkötött és a Központi szerződő fél által visszaigazolt ügyletet érvényteleníteni, vagy törölni 
nem lehet. 
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5.3 A KP-n megkötött ügyletek teljesítése 

5.3.1  MGP földgáz ügyletek teljesítése 

5.3.1.1  MGP ügyletek teljesítése fizikai  földgázszállítással 
 

Az MGP földgázügyletek teljesítési helye a földgázszállító földgázrendszer virtuális pontja, 
a Magyar Gázkiegyenlítő Pont. A földgáz tulajdonjoga ezen a ponton száll át az eladóról a 
vevőre. 
 
Ha a KP tagja jelen szabályzat 4.1. iii), iv) pontja szerinti aktív kereskedési szakaszban MGP 
földgázra ügyletet hoz létre, amellyel kapcsolatosan a KP a jelen szabályzat 5.2.3. i) pontja 
szerint egyoldalú szállítási feladatot határoz meg, akkor a tagnak joga és kötelessége, hogy a 
szállítási rendszerüzemeltetőhöz eljuttatott tranzakciós értesítésben az MGP-vel, mint kiadási 
vagy betáplálási ponttal szemben a földgázszállító rendszeren tényleges betáplálási, vagy 
kiadási pontot vagy pontokat határozzon meg. A KP tag joga és kötelessége, hogy adott 
időkorláton belül ellentétes irányú MGP ügyleteit összevonja és a szállítási feladat párját csak 
az így nettósított MGP pozícióval szemben határozza meg. Az összevonásokat a KP 
üzemeltető és a Központi szerződő fél a tag nevében automatikus eljárás keretében, a FIFO 
elvet alkalmazva hajtja végre.  
 
A szállítási feladat meghatározásakor a tag adott gáznapra vonatkozó MGP pozícióit nettó 
módon, vagy csak, mint betáplálandó, vagy csak, mint kiadandó gázmennyiséget kell 
figyelembe venni. 
 

5.3.1.2  MGP ügyletek teljesítése pénzügyi elszámolással 
 

A KP tag által, egy adott gáznapra létrehozott és a nominálás során tényleges betáplálási vagy 
kiadási ponttal párba nem állított – jelen szabályzat 4.1. fejezet iv), v) pont szerinti 
időszakában létrejött -  MGP ügyletek a tag napi kereskedelmi egyensúlyi pozíciójának részét 
képezik. Az ilyen ügyletek teljesítése a kereskedelmi egyensúlytalanság pénzügyi 
elszámolásával történik meg. A pénzügyi elszámolásra kerülő tényleges betáplálási vagy 
kiadási ponttal nem párosított MGP pozíciók megállapításánál a FIFO elvet kell alkalmazni. 
Ennek megfelelően, ha a KP tagja adott instrumentum azonos szállítási időszakára több vételi 
és eladási ügyletet létesített a jelen szabályzat 5.2. pontja szerint, akkor az időrendbe állított 
ügyletekből az elsőként megvásárolt mennyiség kerül elsőként értékesítésre az időrendben 
első helyen álló eladási ügylet keretében, annak mennyiségétől függően részben vagy 
egészben. A KP tagjának adott időben adott instrumentum adott szállítási időszakára 
vonatkozó földgázszállítási, vagy átvételi kötelezettsége az így megállapított nettó 
pozíciójával egyenlő. 
 

5.3.2  HEG kötések teljesítése 
 
HEG kötések teljesítése tényleges fizikai földgázszállítással történik. A szállítás során az eladó köteles 
a földgázt az ügyletben megjelölt hálózati ponton, az ügyletben meghatározott adott gázórák alatt 
egyenletes mennyiségben betáplálni, vagy vételezni az általa megkötött ügylet irányának megfelelően. 
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6 Korlátozások és szankciók 

6.1 Pénzügyi korlátok 
 
A Központi szerződő félnek jogában áll minden egyes tagtól pénzügyi biztosítékot kérni. A KP tag 
nem adhat be olyan megbízást, amelynek teljesítése esetén a Központi szerződő fél rendelkezésére 
bocsátott pénzügyi biztosíték nyújtotta fedezetet túllépné. A KP tag számára megállapított és a 
Központi szerződő fél rendelkezésére bocsátott pénzügyi biztosítékok alapján a KP üzemeltető a 
Központi szerződő fél bevonásával limitet állapít meg minden tagra. A KP üzemeltető vagy a Központi 
szerződő fél köteles visszautasítani azokat a vételi megbízásokat, amelynek teljesítése esetén a tag 
túllépné a számára megállapított limitet. 
 
A KP üzemeltető a megállapított pénzügyi fedezetre elvégzi a beadott vételi ajánlatok fedezetének az 
ellenőrzését. Ha egy újonnan beadott vételi ajánlatban szereplő mennyiség és ajánlati ár szorzataként 
képzett érték és az adott tag korábban beadott vételi ajánlatainak összevont értéke meghaladja a tagra 
vonatkozatott pénzügyi fedezet összeget, a KP üzemeltető visszautasítja az ajánlat elfogadását. A 
fedezetvizsgálat során a tag valamennyi termékre vonatkozó ajánlatát össze kell vonni. 
 
Piaci árra szóló vételi ajánlat esetén az ajánlat értékét az ellenoldali legjobb ajánlatban szereplő  ár 
figyelembevételével kell megállapítani.  
 
Ha egy vételi ajánlat alapján kötés születik, akkor a megfelelő szerződéses értékkel csökkenteni kell 
az érintett tag limitösszegét. 
 
A limitszámítás alapját jelentő limitfedezettség meghatározásának szabályait a Központi szerződő fél  
mindenkori hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza. 
 

6.2 A KP tag kereskedési jogának felfüggesztése 
 

A KP tagjának kereskedési jogát a KP üzemeltető felfüggeszti,  
 
i)  a fenti 3.2 pont szerint legfeljebb 15 napra, 
ii) ha a tagot bíróság piacmanipuláció és/vagy előre egyeztetett kereskedés, vagy más, 

nem kívánatos piaci magatartás miatt elmarasztalta és a kereskedési jog 
felfüggesztésével sújtotta, 

iii) ha a MEKH felfüggeszti a KP tagjának működési engedélyét, 
iv) ha a Központi szerződő féllel létrejött klíringtagság felfüggesztésre kerül. 

 
A KP tag klíringjogát a Központi szerződő fél az Általános Üzletszabályzatában meghatározott 
automatikus felfüggesztési eseteken túl az ott meghatározott esetekben jogosult felfüggeszteni, a 
klíringtagságot megszűntetni.  
 
A kereskedelmi jogok felfüggesztése nem érinti a tag egyensúlytalansági pozícióinak elszámolásával 
kapcsolatos jogokat és kötelmeket. 
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7 Pénzügyi elszámolások 

7.1 Az ügyleti biztosítékok rendszere 
 
A garantált ügyletek pénzügyi teljesítése érdekében a Központi szerződő fél garanciarendszert alakít 
ki és működtet a Központi szerződő fél mindenkori hatályos Általános Üzletszabályzata szerint. 

7.2  A KP tagjai és a Központi szerződő fél közötti elszámolás 
 

A Központi Szerződő Fél Általános Üzletszabályzatának vonatkozó fejezete alapján történik a KP 
tagjainak a pénzügyi elszámolása. 

 
 

A KP tag bevételei: 
 

i) MGP gáz értékesítés tényleges áron, 
ii) HEG értékesítése tényleges áron, 

 
A KP tag kiadásai: 

 
i) MGP gáz beszerzés tényleges áron, 
ii) HEG beszerzés tényleges áron, 
 

7.3 KP üzemeltető által felszámított díjak 
 
A KP üzemeltető által felszámított dijakat és a fizetésre vonatkozó feltételeket a hatályos Hirdetmény 
és az ÁSZF  tartalmazza. 
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8 Jogviták rendezése, etikai szabályok 
 
A KP tagok a tevékenységükkel kapcsolatos egymás közötti jogvitáikat a Pp. általános szabályai 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtti eljárásban rendezik.  
 
A KP sikeres működésének és a piaci alapú kiegyenlítő mechanizmusok eredményes alkalmazásának 
fontos pillére a szereplők etikus, őszinte és korrekt együttműködése. Ennek megvalósítása érdekében 
a KP tagjaival és üzemeltetőjével szembeni követelmény, hogy 
 

i) a KP más tagjaival, üzemeltetőjével, külső szervezetekkel folytatott szóbeli vagy írásos 
kommunikáció során a legszigorúbb magatartási szabályokat kövessék, 

ii) a forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról, illetve az ezzel kapcsolatos eseményekről 
a titoktartási előírásokat nem sértve mindig a megfelelő időben, elégséges, pontos, érthető 
információkat adjanak, 

iii) teljes körű információt adjanak minden kapcsolódó pénzügyi-számviteli elszámoláshoz 
annak érdekében, hogy a KP üzemeltetőjénél, a Központi szerződő félnél, illetve a KP 
tagjainál ne keletkezhessenek nem kimutatott ügyletek és eszközök, 

iv) teljes körűen működjenek együtt az ellenőrzésre feljogosított külső és belső 
szervezetekkel, 

v) ne tegyenek téves vagy félrevezető bejegyzést a KP-val kapcsolatos jelentésekben és 
kimutatásokban, illetve ne hamisítsák meg azokat, 

vi) tevékenységük során ne használjanak fel mások tulajdonában lévő bizalmas információt az 
információ tulajdonosának előzetes jóváhagyása nélkül, 

vii) ne sértsenek meg szerzői vagy szabadalmi jogokat, 
viii) tartsák be a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályokat. 
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9 Mellékletek 

1. sz.melléklet:  Tagsági Megállapodás 
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2. sz. melléklet: Általános Szerződési Feltételek 
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3.  sz. melléklet: Jogcím alapú termékre vonatkozó szerződés tartalmi elemei  
 
 
Termék megnevezése: MGPDA földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáznapon a gáznap 
kezdetétől a gáznap végéig. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont 

Kötésegység: 1 MWh x 24* h = 24 MWh energia tartalom 
  
* Nyári vagy téli időszámításra történő áttéréskor 23-as 
illetve 25-ös szorzószám kerül alkalmazásra, ennek 
megfelelően az energia tartalom 23 MWh, vagy 25 
MWh lehet. 

Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott gáznapot megelőző naptári nap 800 – a 

következő naptári nap 0300 óráig. 
 
 
 

Elszámolóár: A megkötött ügyletben - vevő és eladó által kölcsönösen 
elfogadott -  meghatározott árat kell alkalmazni. 
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Termék megnevezése: MGP SA földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáznapon a gáznap 
kezdetétől a gáznap végéig. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont 

Kötésegység: 1 MWh x 24 h = 24 MWh energia tartalom  
 

Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott- szombatra eső- gáznapot megelőző naptári nap 

800 – a következő naptári nap 0300 óráig. 
 

Elszámolóár: A megkötött ügyletben - vevő és eladó által kölcsönösen 
elfogadott -  meghatározott árat kell alkalmazni. 
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Termék megnevezése: MGP SU földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáznapon a gáznap 
kezdetétől a gáznap végéig. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont 

Kötésegység: 1 MWh x 24* h = 24 MWh energia tartalom 
  
* Nyári vagy téli időszámításra történő áttéréskor 23-as 
illetve 25-ös szorzószám kerül alkalmazásra, ennek 
megfelelően az energia tartalom 23 MWh, vagy 25 
MWh lehet. 

Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott vasárnapra eső gáznapot megelőző 

munkanapon 800 – tól a a következő naptári nap 0300 
óráig. 
 

Elszámolóár: A megkötött ügyletben - vevő és eladó által kölcsönösen 
elfogadott -  meghatározott árat kell alkalmazni. 
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Termék megnevezése: MGP WE földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáznapokon az első 
gáznap kezdetétől az utolsó gáznap végéig. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont 

Kötésegység: 1 MWh x 48* h = 48 MWh energia tartalom 
 
* Nyári vagy téli időszámításra történő áttéréskor 23-as 
illetve 25-ös szorzószám kerül alkalmazásra az 
áttérésben érintett gáznapon, ennek megfelelően az 
energia tartalom 47 MWh, vagy 49 MWh lehet. 

Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott hétvégi napokat megelőző munkanapon 800 – 

tól a a következő naptári nap 0300 óráig. 
 

Elszámolóár: A megkötött ügyletben - vevő és eladó által kölcsönösen 
elfogadott -  meghatározott árat kell alkalmazni. 
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Termék megnevezése: MGP HD földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáznapon a gáznap 
kezdetétől a gáznap végéig. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont 

Kötésegység: 1 MWh x 24* h = 24 MWh energia tartalom 
  
* Nyári vagy téli időszámításra történő áttéréskor 23-as 
illetve 25-ös szorzószám kerül alkalmazásra, ennek 
megfelelően az energia tartalom 23 MWh, vagy 25 
MWh lehet. 

Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott munkaszüneti napokat megelőző két 

hétköznapi első napja 800 – tól a a következő naptári nap 
0300 óráig.  
 

Elszámolóár: A megkötött ügyletben - vevő és eladó által kölcsönösen 
elfogadott -  meghatározott árat kell alkalmazni. 
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Termék megnevezése: MGPwd földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gázórák alatt. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont 

Kötésegység: 1 MWh x (1-24) h = 1 MWh - 24 MWh energia tartalom  
Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott gáznapot megelőző  0300 -tól a gáznapon belül  

0300 -ig.  
Elszámolóár: A megkötött ügyletben - vevő és eladó által kölcsönösen 

elfogadott -  meghatározott árat kell alkalmazni. 
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4.  sz. melléklet: Hálózati ponti termékre vonatkozó szerződés tartalmi elemei  
 
Termék megnevezése: HEGDA földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáznapon a gáznap 
kezdetétől a gáznap végéig. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont. Az eladó köteles a földgázt az 
ügyletben megjelölt betáplálási pontról az MGP-re, illetve 
az MGP-ről az ügyletben megjelölt kiadási pontra az adott 
gázórák alatt egyenletes mennyiségben eljuttatni. 
Az ügyletben részt vevő KP tag köteles az adott 
betáplálási, vagy kiadási ponton szükséges 
kapacitáshasználati jogot biztosítani, beleértve a 
csatlakozó rendszeren szükséges kapacitás és rugalmasság 
rendelkezésre állását is. 

Kötésegység: 1 MWh x 24* h = 24 MWh energia tartalom 
 
 * Nyári vagy téli időszámításra történő áttéréskor 23-as 
illetve 25-ös szorzószám kerül alkalmazásra, ennek 
megfelelően az energia tartalom 23 MWh, vagy 25 MWh 
lehet. 

Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 EUR/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott gáznapot megelőző naptári nap 0800 – a 

következő naptári nap 0300 óráig. 
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Termék megnevezése: HEGwd földgáz 
Termék leírása: A szükséges nominálások után földgáz átadása az eladó, 

illetve átvétele a vevő részéről a földgázszállító 
rendszeren óránként egyenlő mennyiségben, a 
szerződéskötésben hivatkozott gáz órák alatt. 

Teljesítés helye: A földgázszállító rendszer virtuális pontja, a Magyar 
Gázkiegyenlítő Pont. Az eladó köteles a földgázt az 
ügyletben megjelölt betáplálási pontról az MGP-re, illetve 
az MGP-ről az ügyletben megjelölt kiadási pontra az adott 
gázórák alatt egyenletes mennyiségben eljuttatni. 
Az ügyletben részt vevő KP tag köteles az adott 
betáplálási, vagy kiadási ponton szükséges 
kapacitáshasználati jogot biztosítani, beleértve a 
csatlakozó rendszeren szükséges kapacitás és rugalmasság 
rendelkezésre állását is. 

Kötésegység: 1 MWh x (1-24) h = 1 MWh - 24 MWh energia tartalom  
Ármegállapítás: EUR/MWh 
Minimális árléptetés: 0,01 Forint/MWh 
Kereskedési napok és órák: Az adott gáznapot megelőző 0300 -tól a gáznapon belül  

0300 -ig. 
  



Kereskedési Platform Működési Szabályzata 

FGSZ Kereskedési Platform Kft.                                                                                 
 

34/34

5. sz. melléklet: Termékenkénti ajánlatbeadási, nyitvatartási idő 
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