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Kereskedési Limitek / Trading Limits 

 

Hivatkozással a HUPX Szervezett Villamosenergia-piaci Szabályzat 2. sz. 
MELLÉKLETÉNEK 3.4.-es bekezdésére 

 

A HUPX tagokra vonatkozó Kereskedési Limit a Klíringtagok vagy az 
Elszámolóház (ECC) kérésére is meghatározásra kerülhet a Klíringtagok által 
foganatosított kockázatértékelés alapján.  
 
Egy, a HUPX Napon belüli Aukciós piacán kereskedő résztvevő regisztrálása 
során az Elszámolóház egy kötelező kereskedési limit beállításának igényét 
továbbítja a HUPX Zrt. felé. A HUPX Zrt. ezt követően végrehajtja a kérést az 
M7 kereskedési rendszer felületén. Abban az esetben, ha HUPX Zrt. az 
Elszámolóház részéről nem kap egyéb értesítést a Kereskedési Limit 
beállításával kapcsolatban egy adott Partner számára, akkor annak a Tagnak 
egy zéró limit beállítására kerül sor a HUPX napon belüli kereskedési 
rendszerben. 
 
A HUPX Zrt. abban az esetben módosítja a Kereskedési Limitet, amennyiben 
az Elszámolóház részéről egy limitváltoztatási kérelem kerül átadásra. 
 
Minden ECC munkanapon 16:00-kor a rendszerben szereplő Limitek a kezdeti 
értékeikre kerülnek visszaállításra. 

 

 

With reference to Article 3.4 of the ANNEX 2 of the HUPX Market Rules  

 

Trading Limits can also be assigned to the HUPX Members on the request of 
the Clearing Members or the Clearing House on the basis of the risk 
assessment effected by the Clearing Members. 
 
When setting up a new Trading Participant for trading at the HUPX Intraday 
Market, European Commodity Clearing (ECC) requests an initial limit from the 
Clearing Member and forwards the initial limit to HUPX Ltd. HUPX sets the 
initial limit in the M7 trading system. If HUPX does not receive an initial limit 
from ECC before the Trading Participant is admitted for trading, HUPX will set 
the limit to zero within the Intraday trading system without further request from 
ECC.  
 
ECC also could send an initial limit change request, and in this case, HUPX 
modifies the (new) initial limit in M7 as soon as possible. 



HUPX-MN-IDM-2016-0029 - Trading Limit 

 HUPX Piaci Hirdetmény / HUPX Market Notice 2 

 

The current limits in M7 shall be reset on every ECC business day at 4:00 pm 
CET to the initial limits. 

 

HUPX Zrt. / HUPX Ltd. 

 

 

 


