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1 Tartalék eljárások / Fall back procedures 

1.1 Tartalék eljárások szabályai / Rules of fall back procedures 

Hivatkozással a HUPX Szervezett Villamosenergia-piaci Szabályzat 2. sz. 

MELLÉKLETÉNEK 6.7.-es bekezdésére technikai probléma esetén a HUPX Tag ajánlatát 

faxon, vagy e-mail-ben (utóbbi esetében faxon történő megerősítéssel együtt) is elküldheti, 

de legkésőbb az Ajánlati Könyv zárása előtti 10. percig.  

A Tagnak haladéktalanul fel kell hívnia a Helpdesk-et és az azonosítás után értesítenie kell 

az operátort az ilyen módon elküldött ajánlatáról.  

Az ajánlat elküldéséhez használandó sablon (Órás ajánlat beadási formanyomtatvány az 

EPEX Kereskedési Rendszerhez) elérhető a HUPX portálján (Kereskedés a HUPX-

en/Letöltés). 

Ha az ajánlat e-mailben kerül elküldésre, akkor az nem tartalmazhat 256-nál több ár-

lépésközt, a faxon küldött ajánlat kizárólag árfüggetlen lehet. 

A fenti esetekben a HUPX Zrt. – alvállalkozója útján – manuálisan rögzíti az Ajánlatokat a 

Tag nevében.  

A HUPX Zrt. nem felel a tartalék eljárás során felmerülő hibákért, kivéve, ha azok szándékos 

cselekmény vagy súlyos gondatlanság eredményeképpen következnek be. 

 

With reference to Article 6.7. of ANNEX 2 of HUPX Market Rules in case of technical 

problem members can send their order via fax or e-mail (in this latter case orders shall be 

confirmed by fax) at least 10 minutes before the closure of the Order Book. 

The member has to immediately inform via telephone the Helpdesk operator of using the 

fallback procedure to place an order after being identified. 

The template to be used to send the order (Hourly bid submission form for EPEX Trading 

System) is available on HUPX website (Trading at HUPX/Download center). 

If the bid is only sent per fax it has to be a price independent bid.  

If the bid is sent via e-mail, it cannot contain more than 256 price steps. 

In such cases, orders will then be entered manually, on behalf of the HUPX Members, by 

HUPX Ltd.’s sub-contractor. 

HUPX Ltd. shall not be liable for mistakes in such cases except if there are intentional or the 

result of gross negligence. 
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