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1 Eljárás más nevében / Acting on behalf of someone
1.1 Más nevében történő eljárás lehetőségei / Possibilities for acting on
behalf of someone
A HUPX Szabályzata értelmében lehetőség van kérni a HUPX operátorokat tőzsdei ajánlatok
és OTC ügyletek felvitelére, módosítására, vagy törlésére egy HUPX Tag nevében,
amennyiben a HUPX Tag korlátozva van annak felvitelében. Tőzsdei ügyletek törlésére a
téves kereskedés kezelésére vonatkozó szabályok érvényesek. Technikai probléma esetén
a HUPX Tag ajánlatát faxon, vagy e-mail-ben (utóbbi esetében faxon történő megerősítéssel
együtt) is elküldheti, de legkésőbb az adott Termék lejárta előtti 10. percig.
A HUPX az alábbi esetekben nyújt erre lehetőséget:
A Napon Belüli piac folyamatos kereskedési felületén az adott termék lejártát
megelőző tizedik (10.) percig bármely tőzsdei termékre
A Napon Belüli piac folyamatos kereskedési felületén az adott termék lejártát
megelőző tizedik (10.) percig bármely tőzsdei termékre, amennyiben a szekció a
normális ütemezés szerint hosszabb, mint tíz (10) perc
In line with the HUPX Market Rules HUPX Members may ask the HUPX Operations to
submit, modify or delete exchange orders and/or OTC trades on behalf of them in case the
HUPX Member is limited to enter it by itself. For the deletion of trades the mistrade rules are
applicable.
HUPX provides this service in the following cases:
For trading any products in the Intraday market in Continuous Trading Session until
ten (10) minutes before the expiry of the product
For trading any products in the Intraday market in Continuous Trading Session until
ten (10) minutes before the expiry of the product in case the session is running for at
least ten (10) minutes according to the normal schedules

1.2 Más nevében történő eljárás feltételei / Conditions of acting on
behalf of someone
A HUPX Napon Belüli Piacán az ajánlatok és ügyletek kezelésének díját a HUPX egy
különálló Piaci Hirdetményben határozza meg.
Ilyen természetű felkérésnek a HUPX kizárólag sikeres telefonos azonosítás esetén és
egyidejűleg a HUPX honlapon letölthető formanyomtatvány faxon történő átküldése esetén
tesz eleget. A HUPX Operáció hivatalos úton, írásban vissza fogja igazolni a felkérést és a
folyamat eredményét.
A HUPX Szabályzatban foglaltak értelmében a HUPX hangfelvételt készít minden beérkező
hívásról.
A HUPX felé történő felkéréseket a jelenleg érvényben lévő – a kapcsolódó “Operation
support” Piaci Hirdetményben közzétett – elérhetőségeken lehet benyújtani.
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The administration fee per orders and trades in any session of the HUPX Intraday Market is
specified by HUPX in a separate Market Notice.
The HUPX will only fulfill such requests in case of successful identification over the phone
and in parallel receiving of the appropriate request form via facsimile that is downloadable
from the HUPX website. The HUPX Operation will officially confirm the procedure and its
result in written form.
In line with the HUPX Market Rules, HUPX records each and every incoming phone call.
The requests towards HUPX should be submitted through the currently official contact
details, which are published in the corresponding “Operational support” Market Notice.

Hagyományos tőzsdei kereskedés / Ordinary exchange trading
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatban a telefonon és faxon történő felkéréskor az alábbi
információt szükséges megadni a HUPX Operátoroknak:
Az azonosítás érdekében feltett kérdéseknek való megfelelés
A cég, a kereskedő és a portfólió nevének megadása
Az Eladói vagy Vevői pozíció meghatározása
A termék nevének és kategóriájának megadása
Az ajánlat típusának megadása
Az ajánlat pontos idejének meghatározása
Az ajánlat árának és mennyiségének megadása
Az ajánlat kezelésének érvényességi időlimitje
In case of requesting assistance from HUPX Operations regarding exchange trading, the
following details have to be provided over the phone and sent via facsimile:
Answers to the identification questions
The name of the company, the trader, and the portfolio
Specification whether the position is on the seller or the buyer side
The name of the product and contract series
The order type
The time and date limits of the order
The price and volume of the order
The time limit for executing the requested action

OTC ügylet regisztrálása / Registering OTC deals
OTC ügylet regisztrálással kapcsolatban a telefonon és faxon történő felkéréskor az alábbi
információt szükséges megadni a HUPX Operátoroknak:
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Az azonosítás érdekében feltett kérdéseknek való megfelelés
Az Eladó és Vevő nevének megadása az ügyletben részt vett kereskedők nevének
megadásával együtt
A termék és az ügylet kategóriájának megadása
A megkötött ügylet pontos idejének megadása
A megkötött ügylet árának és mennyiségének megadása
In case of requesting assistance from HUPX Operations regarding OTC trading, the following
details have to be provided over the phone and sent via facsimile:
Answers to the identification questions
The name of the Buyer and Seller including the names of the Traders involved
The name of the Product and contract series
The time and date of execution of the Trade
The price and volume of the Trade

HUPX Zrt. / HUPX Ltd.
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