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Feltételes Tömb Ajánlat / Conditional Block Order 

 

Tájékoztatjuk a HUPX Másnapi Aukciós (DAM) Piac Tagjait, hogy a HUPX Működési 

Szabályzat (HUPX Piaci Szabályzat 2. melléklete) 1.3. pontjában, valamint a HUPX 

Szervezett Villamosenergia-piaci Szabályzat 4. mellékletében definiált blokktermékekhez 

kapcsolódó Feltételes Tömb Ajánlat-típus (Smart Block) bevezetésének dátuma 

 

2014. november 19-i kereskedési nap 

 

a következő paraméterekkel: 

 

Kapcsolt blokkok:  

 Egy kapcsolt blokk ajánlat csoport generációinak maximális száma: 3  

 Egy kapcsolt blokk ajánlat csoport maximális mérete (blokkok száma): 3  

 Egy gyermek blokk ajánlathoz megadható szülő blokkok maximális száma: 1  

 Egy szülő blokk ajánlathoz kapcsolt gyermek blokk ajánlatok maximális száma: 1  

 Portfóliónként beadható kapcsolt blokkajánlat csoportok maximális száma: 1 

 

Exkluzív blokk csoportok:  

 Egy exkluzív blokk csoport maximális mérete (blokkok száma): 8  

 Portfóliónként beadható exkluzív blokk csoportok maximális száma: 3 

 

A Feltételes Tömb Ajánlatok beadásának részletes szabályait a HUPX honlapján található 

rendszerdokumentációk tartalmazzák. 

 

 

 

 

HUPX Ltd. informs all the HUPX Day-Ahead Market (DAM) Members that related to the block 

products specification defined in the HUPX Operational Rules (HUPX Market Rules Annex 2) 

1.3. and HUPX Market Rules Annex 4 the introduction date of Conditional Block Orders 

(Smart Block) is the  

 

trading day of 19 November 2014 
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with the following parameters: 

 

Linked blocks: 

 maximum number of generations in a linked block order family: 3 

 maximum number of blocks in a linked block order family: 3 

 maximum number of parents for a child block order: 1 

 maximum number of children for a parent block order: 1 

 maximum number of linked blocks order families per portfolio: 1 

 

Exclusive groups of blocks: 

 maximum number of blocks in an exclusive group: 8 

 maximum number of exclusive bocks families per portfolio: 3 

 

The detailed description of Conditional Block Order submission is contained by the system 

documents available on HUPX website.  

 

 

 

 


