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1 Bevezetés
A másnapi piacon két új típusú blokk ajánlat beadására nyílik lehetőség: kapcsolt blokk ajánlatok és
exkluzív blokk ajánlatok.
Ezen dokumentum célja, hogy bemutassa ezeket a blokk ajánlatokat, a beadásuk folyamatát és
teljesülésük állapotának megjelenítését a különböző riportokban.

2 Blokk ajánlatok leírása
2.1 Kapcsolt blokk ajánlatok
2.1.1 Fogalommagyarázat
A kapcsolt blokk ajánlatok család egy olyan blokkajánlat csoport, amely csoporton belül a blokkok
rendelkeznek egy közös kapcsolt teljesülési feltétellel. Azaz a csoporton belül az egyes blokkok
teljesülése függ a többi blokk teljesülésétől.
Egy gyermek blokk ajánlat ugyanolyan feltételek mellett teljesül mint egy hagyományos blokk ajánlat,
de csak abban az esetben, ha a szülő blokk ajánlat vagy blokk ajánlatok, melyekkel kapcsolva van
szintén teljesültek.
Egy blokk ajánlat szülő blokk ajánlat, ha a teljesülésétől közvetlenül függ egy gyermek blokk ajánlat
teljesülése. A szülő blokk ajánlat lehet egyszerű blokk ajánlat, vagy ha annak teljesülése szintén függ
egy másik blokk ajánlat teljesülésétől, akkor gyermek blokk ajánlat is egyben.
Egy szülő blokk ajánlat akkor is teljesül, ha a pénzügyi korlátokon kívül esik az ajánlat, de a kapcsolt
blokk ajánlat család összességében a pénzügyi korlátokon belül van. A gyermek blokk ajánlat, ha
nincs tőle függő blokkajánlat, azaz NEM szülő blokkajánlat is egyben, akkor a pénzügyi korlátok nem
teljesülése esetén ez a blokk ajánlat nem teljesül.
Egy blokk ajánlat egy kapcsolt blokk ajánlat család forrás blokkja, ha annak teljesülése nem függ
másik blokk ajánlattól, és függ tőle legalább egy blokk ajánlat teljesülése. Azaz egy blokk ajánlat forrás
blokk ajánlat, ha az kizárólag szülő blokk. A forrás blokk ajánlat teljesülését tekintve egy hagyományos
blokk ajánlat.
Egy kapcsolt blokkajánlat családon belül a generációk számát az határozza meg, hogy a csak
gyermek blokkajánlattól a forrás blokkajánlatig való eljutás hány szintet határoz meg.
Egy kapcsolt blokkajánlat család méretét a benne lévő blokkajánlatok száma határozza meg.
2.1.2 Beállítások
Kapcsolt blokk ajánlatok esetén a következő korlátozások kerültek beállításra:


Egy kapcsolt blokk ajánlat család generációinak maximális száma



Egy szülő blokk ajánlathoz kapcsolt gyermek blokk ajánlatok maximális száma



Egy gyermek blokk ajánlathoz megadható szülő blokk ajánlatok maximális száma



Egy kapcsolt blokk ajánlat család maximális mérete



A beadható kapcsolt blokk ajánlat családok maximális száma (portfóliónként, piaci
területenként)
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2.1.3 Példa

A példában a következőket láthatjuk:


A kapcsolt blokk ajánlat család három generációból áll



A kapcsolt blokk ajánlat család mérete öt blokkajánlat



Az 1_1 blokkhoz három gyermek blokk tartozik: 1_1_1, 1_1_2, 1_1_3

2.2 Exkluzív blokk ajánlatok
2.2.1 Fogalommagyarázat
Az exkluzív blokk ajánlat csoport blokk ajánlatok olyan csoportja, amelyben a teljesülő blokkok
maximális száma egy darab blokk ajánlat.
Az exkluzív blokkajánlat egy olyan blokk ajánlat, amely egy exkluzív blokk csoport tagja. Egy exkluzív
blokk ajánlat teljesülésének szükséges, de nem elégséges feltétele a hagyományos blokk ajánlatként
való teljesülés.
Egy exkluzív blokk ajánlat csoport méretét a benne lévő blokk ajánlatok száma határozza meg.
2.2.2 Beállítások
Exkluzív blokk csoportok esetén a következő korlátozások kerültek beállításra:


Egy exkluzív blokk csoport maximális mérete



Beadható exkluzív blokk csoportok maximális száma (portfóliónként, piaci területenként)

2.2.3 Példa

Amennyiben a Block 1, Block 2 és Block 3 blokk ajánlatokat egy exkluzív blokk csoportba tesszük,
akkor ezen exkluzív blokk csoport mérete három blokkajánlat.
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3 Blokk ajánlatok beadása az ETS-ben
3.1 ETS kliens
3.1.1 A blokk ajánlatok beadásának elvei
Minden egyes blokk ajánlathoz egy blokk kód kerül hozzárendelésre:


C01: normál blokk



C02: kapcsolt blokk ajánlatok



C04: exkluzív blokk csoport

Egy kapcsolt blokk ajánlat család forrás blokkjának a következő információkat kell tartalmaznia:


Blokk kód = C01



ID: egy tetszőlegesen, a felhasználó által választható szám a blokk ajánlat azonosítására



Ár



A blokk ajánlathoz kapcsolódó órás mennyiségek

Egy kapcsolt blokk ajánlatnak a következő információkat kell tartalmaznia:


Blokk kód = C02



ID: egy tetszőlegesen, a felhasználó által választható szám a blokk ajánlat azonosítására



BlockCodePRM: a kapcsolt blokk ajánlat szülő blokkjának a beállítására szolgál; egy szülő
blokk a felhasználó által tetszőlegesen választott ID számmal azonosítható.



Ár



A blokk ajánlathoz kapcsolódó órás mennyiségek

Egy exkluzív blokk ajánlatnak a következő információkat kell tartalmaznia:


Blokk kód = C04



ID: nem kell megadni



BlockCodePRM: az exkluzív blokk csoport meghatározására szolgál; a felhasználó által
tetszőlegesen választható szám.



Ár



A blokk ajánlathoz kapcsolódó órás mennyiségek
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3.1.2 Példa kapcsolt blokk ajánlat családra
A következő kapcsolt blokk család beadása az alábbiakban látható módon lehetséges az ETS-ben:
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A blokk ajánlatok begépelése vagy bemásolása után azokat beadva a rendszer az ID számokat ETS
ID azonosítókká konvertálja:

Az eredmények publikálása után a blokk ajánlatok teljesülése vagy nem teljesülése az ETS kliens
→piaci eredmények fül →blokk nézetének kiválasztásával tekinthető meg:
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Az ETS kliensből letölthető csv kiterjesztésű piaci eredmények fájlban a kapcsolt blokk ajánlatok
teljesülésének státusza a következő formában jelenik meg:

3.1.3 Példa exkluzív blokk ajánlat csoportokra
A következő exkluzív blokk csoport beadása az alábbiakban látható módon lehetséges az ETS-ben:
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A blokk ajánlatok begépelése vagy bemásolása után azokat beadva a rendszer a csoport
azonosítókat (BlockCodePRM) ETS csoport azonosítókká konvertálja:

Az eredmények publikálása után a blokk ajánlatok teljesülése vagy nem teljesülése az ETS kliens
piaci eredmények fül blokk nézetének kiválasztásával tekinthető meg:
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Az ETS kliensből letölthető csv kiterjesztésű piaci eredmények fájlban az exkluzív blokk ajánlatok
teljesülésének státusza a következő formában jelenik meg:

További információkért kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.
Üdvözlettel,

HUPX PIACMŰKÖDTETÉS
Piacműködtetési ügyelet
 + 36-1-304 1096
marketops@dam.hupx.hu
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