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PREAMBULUM
1. A HUPX a magyar jogszabályok szerint bejegyzett zártkörűen működő
részvénytársaság, amelynek székhelye Magyarország, 1134 Budapest, Dévai
u. 26-28., cégjegyzékszáma: 01-10-045666.
2. A HUPX a Villamos Energiáról szóló törvény 89. bekezdése alapján
magyarországi szervezett villamosenergia-piaci működtetésére jogosító
engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt a Magyar Energia Hivatal adta ki 2009.
április 9. napján 136/2009. határozatszám alatt.
3. A HUPX Zrt. célja a szervezett villamosenergia-piac magyarországi létrehozása
és működtetése a magyar Villamos Energia Törvény és a Magyar Energia
Hivatal által kiadott engedély rendelkezései szerint, a legkorszerűbb
villamosenergia-kereskedési platformok és eszközök alkalmazásával, melynek
keretében villamosenergia-kereskedelem és egyéb kapcsolódó ügyletek
kerülnek lebonyolításra szabványosított szerződések formájában. A társaság
küldetése, hogy lépésről lépésre kiépítsen egy olyan regionális szintű, teljes
termékskálát nyújtó szervezett villamosenergia-piacot, amely aukciós alapú,
folyamatos és napon belüli kereskedési megoldásokat, valamint OTC klíring
támogatást biztosít a magyar villamosenergia-rendszeren belüli teljesítéssel
kötött villamosenergia-ügyletek tekintetében, továbbá a Piac-összekapcsolási
folyamat bevezetését követően a határkeresztező szállításra vonatkozóan is.
4. 2018. január 3-tól kezdődően a HUPX csak spot Termékeket kínál a
kereskedési platformján.
5. A HUPX részt vesz a magyar (HUPX), szlovák (OKTE), cseh (OTE) és a román
(OPCOM) Másnapi Piacok összekapcsolásában. Az európai Másnapi Piac
villamosenergia célmodell megvalósítása az összekapcsolt piaci területek
további kiterjesztését eredményezi egy belső energiapiac megvalósításáig.
6. A HUPX kifejlesztette a Folyamatos Kereskedésen alapuló napon belüli
kereskedési platformot. A CACM előírásának megfelelően a HUPX részt vesz
az egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás megvalósításában. Az európai
célmodell kialakításának érdekében a HUPX csatlakozott a 2019.
novemberében elindított XBID projekthez, a Terméklista és Specifikációk
szerint a magyar határok vonatkozásában. A Villamosenergia-ellátási
Szabályzatok meghatározzák a magyar implicit allokációban érintett piaci
területek és ellenőrzések határait.
7. A HUPX a REMIT-nek való megfelelést átlátható módon biztosítja.
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8. A HUPX és a HUPX Tagok feladatai, kötelességei és hatáskörei a Piaci
Szabályzatban vannak szabályozva, amely a Villamos Energia Törvény szerinti
üzletszabályzat és szervezett villamosenergia-piaci szabályzat konszolidált
változata.
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1. ALAPELVEK ÉS DEFINÍCIÓK
1.1.
1.1.1.

ALAPELVEK
BEVEZETÉS

1. A Piaci Szabályzat rögzíti a HUPX feladatai ellátására, a HUPX tagság
feltételeire és a HUPX Tagok által végzett kereskedésre vonatkozó
szabályokat.
2. A jelen Piaci Szabályzat olyan Általános Szerződési Feltételeknek minősül,
melyek irányadók egyrészről a HUPX mint piacműködtető és másrészről jelen
Piaci Szabályzat hatálya alá eső személyek közti jogviszonyra nézve.
3. A jelen Piaci Szabályzat célja, hogy átlátható, tisztességes és
megkülönböztetés-mentes szabályokat biztosítson a HUPX működésére
vonatkozóan.
1.1.2.

A PIACI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A Piaci Szabályzat hatálya kiterjed a HUPX általános működési szabályaira, a
Piaci Szabályzat hatálya alá tartozó személyek jogaira és kötelezettségeire,
illetve minden egyéb olyan kérdésre, amikre a szervezett villamosenergia-piaci
szabályzat hatálya kötelezően kiterjed a mindenkor hatályos jogszabályok
előírásai szerint.
1.1.3.

A PIACI SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

1. A jelen Piaci Szabályzat hatálya az alábbi személyekre és szervezetekre terjed
ki:
a) HUPX;
b) a HUPX Szervezeti és Működési Szabályzatában hivatkozott és egyéb
HUPX alkalmazottjai, megbízottjai és közreműködői;
c) HUPX Tagok;
d) HUPX Kereskedési Rendszerének Felhasználói;
e) Kereskedők;
f) Klíringház;
g) adat vendorok.
1.1.4.

HUPX SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK

1. A HUPX Szabályok és Előírások a jelen Piaci Szabályzat hatálya alá tartozó
személyek egymás közötti viszonyaira vonatkozó szabályok összessége,
ideértve a vonatkozó jogszabályokon felül az alábbiakat:
HUPX Piaci Szabályzat
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a) a jelen Piaci Szabályzat beleértve annak összes mellékeltét;
b) a HUPX döntései, amelyeket a jelen Piaci Szabályzat alapján és az itt
meghatározott hatáskörében fogadott el;
c) Szerződésmódosítási Hirdetmények;
d) Piaci Hirdetmények.
2. A Szabályok és Előírásokat közzé kell tenni a HUPX Honlapon és – amennyiben
alkalmazandó – bármely a törvény által előírt egyéb közzétételi helyen.
3. Továbbá a HUPX Piaci Hirdetmény formájában tájékoztathatja a HUPX
Tagokat.
4. A HUPX Szabályok és Előírások biztosítják az egyenlő bánásmód elvének
érvényesülését.
5. A HUPX Szabályok és Előírásoknak következeteseknek és átláthatóknak kell
lenniük, valamint meg kell felelniük az alkalmazandó jogszabályoknak.
Amennyiben bármilyen ellentmondás merülne fel a HUPX Szabályok és
Előírások közt, a különböző szabályokat az alábbi hierarchia szerint kell
alkalmazni:
a) A HUPX döntései nem állhatnak ellentétben a Piaci Szabályzattal;
ellentmondások esetén a Piaci Szabályzat rendelkezései alkalmazandók;
továbbá
b) A Piaci Hirdetmények nem állhatnak ellentétben a Piaci Szabályzattal;
ellentmondások esetén a Piaci Szabályzat rendelkezései alkalmazandók.
6. A HUPX Szabályok és Előírások nem keletkeztethetnek kötelezettséget a
hatályba lépésük előtti időszakra. A HUPX Szabályok és Előírások a HUPX
Honlapon történő közzétételüket megelőzően nem léphetnek hatályba.
7. A HUPX Szabályok és Előírások módosításai legkorábban a HUPX Honlapján
történő közzétételük napját követő naptári napon, vagy a HUPX által
meghatározott más, későbbi időpontban léphetnek hatályba. Kivételt jelent a
Terméklista és Specifikációk, amely módosítását legalább 3 (három)
Kereskedési Napon belül közzé kell tenni a módosítás hatálybalépése előtt.
8. A HUPX döntései – az abban foglalt eltérő rendelkezés hiányában – azok
közzétételével lépnek hatályba, és ettől kezdődően kötelező érvényűek és
alkalmazandók, függetlenül a HUPX Tagok Piaci Hirdetmény útján történő
értesítésének időpontjától.
9. A Piaci Szabályzat hatályba lépéséhez a Felügyeleti Hatóság előzetes
jóváhagyása szükséges. A Piaci Szabályzat hatályba lépésének időpontját a
HUPX állapítja meg a Felügyeleti Hatóság jóváhagyását követően.
HUPX Piaci Szabályzat
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10. A Piaci Szabályzat Mellékleteit a HUPX a Felügyeleti Hatóság előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül módosíthatja. Kivételt jelent az általános szabály alól jelen
Piaci Szabályzat mellékleteként szereplő költségmegtérülési szabályok,
amelyek a Felügyeleti Hatóság jóváhagyásával módosíthatók.
11. A Piaci Szabályzat kiterjed minden, a vonatkozó jogszabályok által kötelezően
előírt kérdéskörre, valamint a Piaci Szabályzat hatálya alá tartozó személyek
egyéb alapvető jogaira és kötelezettségeire.
12. A HUPX jogosult a HUPX Szabályok és Előírásokban meghatározott kereteken
belül a szervezett piaci kereskedést biztosító döntéseket és intézkedéseket
meghozni.
13. Bármilyen hivatkozás a Piaci Szabályzatra egyúttal a Piaci Szabályzatra történő
hivatkozást jelenti annak minden mellékletével együtt. A HUPX OTC
regisztrációt működtethet, amelynek szabályait a HUPX a jelen Piaci
Szabályzat mellékeltében rögzítheti.
1.1.5.

A PIACI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. A Piaci Szabályzat bármely módosításához – a 2 bekezdés kivételével – a
Felügyeleti Hatóság hivatalos és előzetes jóváhagyása szükséges, azaz a Piaci
Szabályzat módosítása a Felügyeleti Hatóság jóváhagyása alapján és azt
követően léphet hatályba, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ettől eltérően
rendelkeznek.
2. A Piaci Szabályzat mellékleteit – a Költségtérítési szabályai 1.1.4.10. pontban
meghatározott kivételével – a HUPX Szerződésmódosítási Hirdetmény
közzététele útján módosíthatja, amely módosítás nem igényli a Felügyeleti
Hatóság előzetes jóváhagyását.
3. Ha a HUPX Tag nem fogadja el a HUPX Szabályok és Előírások módosítását,
azonnali hatállyal megszüntetheti a tagságát a HUPX-nél a módosítás
publikálását követő tíz (10) naptári napon belül. Amennyiben a HUPX Tag nem
kéri a tagság megszüntetését a fent jelzett határidőn belül, a módosítást a
HUPX Tag által elfogadottnak kell tekinteni.
1.1.6.

A HUPX FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

1. A HUPX a Piaci Szabályzattal, illetve egyéb HUPX Szabályok és Előírásokkal
kapcsolatosan kizárólag a szándékosan okozott, illetve életet, testi épséget
vagy egészséget károsító szerződésszegésért felelős.

HUPX Piaci Szabályzat
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2. Különösen nem terheli felelősség a HUPX-et semmilyen különleges, közvetett
vagy következményes kárért, elmaradt haszonért, üzletért, bevételért, jó hírnév
sérelméért, üzleti lehetőségért, elmaradt megtakarításért. Továbbá kifejezetten
a HUPX Kereskedési Rendszereire telepített szoftver meghibásodásából
fakadó adatvesztéssel, adatsérüléssel kapcsolatos, valamint egyéb károkért és
veszteségekért, illetve a HUPX Kereskedési Rendszereinek a HUPX felelősségi
körén kívül eső okból történő leállása okozta közvetlen és/vagy közvetett
károkért, kivéve a fenti pont szerinti esetekben.
3. A HUPX-en kötött Kontraktusok szállításához és kiegyenlítéséhez a
Villamosenergia-ellátási Szabályzatok alkalmazandók.
4. A HUPX semmilyen módon nem felelős a fizikai leszállítást érintő vis maior
esetek hátrányos következményeiért; ezek az esetek magukban foglalják az
Átviteli Rendszerirányítóval vagy a mérlegkör felelőssel kötött szerződésben
meghatározott és a Kereskedelmi Szabályzatban definiált vis maior eseteket.
5. A HUPX-szel szembeni kárigények a kárigény alapjául szolgáló esemény
bekövetkeztétől számított egy év elteltével évülnek el, kivéve, ha jogszabály
ennél rövidebb elévülési időt ír elő. A bűncselekménnyel okozott károk egy éven
túl sem évülnek el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem
évül.
6. A HUPX a HUPX Tagok károkozása esetén kártérítést igényelhet minden
közvetlen és közvetett kárért, abban az esetben is, ha a Tagsági Szerződés
megszüntetésre került, különösen akkor, ha a piac jó hírneve a piac
integritásában vagy a rendezett és tisztességes működésében okozott kár miatt
szenved sérelmet. A HUPX Tagok felelősségére a Magyar Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
1.1.7.

IRÁNYADÓ JOG, JOGHATÓSÁG VITARENDEZÉS

1. A jelen Piaci Szabályzatra és a HUPX Szabályok és Előírásokra a magyar
jogszabályok az irányadók. A Piaci Szabályzatban nem rendezett kérdések
esetében az egyéb HUPX Szabályok és Előírások az alkalmazandók,
amennyiben az adott kérdést szabályozzák. A HUPX Szabályok és
Előírásokban nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az
irányadók.
2. A jelen Piaci Szabályzat érvényességével, értelmezésével, teljesítésével, nem
teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatos minden jogvita tekintetében a
budapesti Kereskedelmi Választottbíróság az illetékes, amely a jogvitákat saját
eljárásrendje alapján bírálja el. Az eljárás helye Budapest, és nyelve az angol.

HUPX Piaci Szabályzat
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1.1.8.

HIVATALOS NYELV/KÖZLEMÉNYEK

1. A HUPX Szabályok és Előírások hivatalos nyelve az angol. A magyar fordítás
csak informatív jellegű. A két nyelvi változat közötti eltérés esetén az angol
nyelvű változat az irányadó.
2. Eltérő rendelkezés hiányában a HUPX hirdetményeit elektronikus úton teszi
közzé. A HUPX állapítja meg az elektronikus közzététel módját.
3. A HUPX Tag vállalja, hogy tudomásul veszi és teljesíti a HUPX által küldött
összes kommunikációt.

HUPX Piaci Szabályzat
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1.2.

DEFINÍCIÓK
1.

ACER

Energiaszabályozók Együttműködési
Ügynöksége

2.

Aktív Ajánlat

A piac számára látható Ajánlat, ami az
ajánlatpárosítási folyamat során figyelembe
vételre kerül.

Algoritmikus Kereskedés

Olyan kereskedés ahol egy számítógépes
algoritmus automatikusan meghatározza az
Ajánlatok egyedi paramétereit, úgymint
beadjon-e Ajánlatot, az időzítést, az Ajánlat árát
és mennyiségét, és azt, hogyan kezelje az
Ajánlatot a beadást követően, korlátozott
emberi beavatkozással vagy a nélkül.

Aukció

A tranzakciók lebonyolítása érdekében
végrehajtott eljárást jelenti, amely során
összegyűjtik a HUPX Tagok által az Ajánlati
Könyvben rögzített Ajánlatokat, azok
elfogadása nélkül.

5.

Aukciós Kereskedés

A tranzakciók lebonyolítása érdekében
végrehajtott eljárást jelenti, amely során
összegyűjtik a HUPX Tagok által az Ajánlati
Könyvben rögzített Ajánlatokat, azok
elfogadása nélkül.

6.

Legjobb Ár

A legalacsonyabb eladási árat, a legmagasabb
vételi árat jelenti. A HUPX Napon Belüli Piacán
érvényes.

7.

Blokk Ajánlat

„Mindent vagy semmit” típusú ügyletek a HUPX
Másnapi Piacán. Kontraktusok együttesére
vonatkozik ugyanarra a Szállítási Napra.

CACM

A Bizottság (EU) 2015. július 24-i 2015/1222
rendelete a kapacitáselosztásra és a szűk
keresztmetszetek
kezelésére
vonatkozó
iránymutatás létrehozásáról.

Klíringház

A HUPX-en megkötött Ügyletek központi
szerződő fele, aki felelős az Ügyletek
Elszámolásáért és garantálja a pénzügyi
teljesítést. A Klíringház megnevezése a
Technikai Feltételekben található.

Kereskedelmi Szabályzat

Az Átviteli Rendszerirányító szabályzata,
többek
között
a
villamosenergiakereskedelemre és az ütemezésre vonatkozó
szabályokról.

3.

4.

8.

9.

10.

HUPX Piaci Szabályzat
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11.

Folyamatos Kereskedés

A tranzakciók lebonyolítása érdekében
végrehajtott eljárás típus, amikor a bejövő
ajánlatok az Ajánlati Könyv másik oldalán lévő
ajánlatokkal azonnal párosíthatók, annak
függvényében, hogy teljesíthetők-e vagy sem

12.

Kontraktus

Egy adott leszállítási időtartamra vonatkozó
Termék.

Szerződésmódosítási
Hirdetmény

A Piaci Szabályzat mellékleteinek módosítási
módja, amely nem igényeli a Felügyeleti
Hatóság
előzetes
jóváhagyását.
A
Szerződésmódosítási Hirdetmények a HUPX
Honlapján kerülnek publikálásra, valamint
ezekről Piaci Hirdetményben útján is
tájékoztatás adható.

Összekapcsolt Piacok

Szervezett piacok, áram tőzsdék vagy ennek
megfelelően
üzemeletetett
kereskedési
felületek, amelyek a másnapi és napon belüli
villamosenergia
ügyletek
kereskedésre
szolgálnak és a HUPX piaci területével össze
vannak kapcsolva (direkt vagy indirekt módon),
amennyiben ezeknek a piacoknak üzemeltetői
szerződéses kapcsolatban állnak a HUPX-szel
a piac összekapcsolás tekintetében.

15.

Határkeresztező áramlás

A szállítási felelősre allokált mennyiség, amely
a Piac-összekapcsolási folyamat keretében
kerül meghatározásra minden egyes szállítási
egységre és a Piac-összekapcsolásban
résztvevő
határokon
történő
irányokra
vonatkozóan.

16.

Szállítási Nap

Azt a napot jelenti, amikor a HUPX-en
megkötött Ügylet leszállítása esedékes.

17.

Villamos Energia Törvény

Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvényt jelenti.

Villamosenergia-ellátási
Szabályzatok

Szabályozási
rendszert
jelent,
a
villamosenergia-rendszer
funkcióival
kapcsolatosan, annak szabályait, eljárásait és
módszereit tartalmazza. Továbbá magába
foglalja a tarifamérésre és az adatcserére kötött
kereskedelmi megállapodásokat, szerződések
kötelező tartalmi elemeit, illetve a nemzetközi
kereskedelem egyes feltételeit, a kiegészítő
szolgáltatásokat
és
a
szabályozott
villamosenergia-piac működését szabályozó
Kereskedelmi feltételeket, valamint az elosztó
hálózati műveletekre vonatkozó előírásokat, és
a nemzetközi üzleti
és kereskedelmi
szabályzatot tartalmazza.

13.

14.

18.

HUPX Piaci Szabályzat
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19.

HUDEX

A
HUDEX
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság, a HUDEX piacműködtetője,
melynek székhelye Magyarország, 1134
Budapest, Dévai u. 26-28., cégjegyzékszáma
01-10-049303.
A HUDEX a tőzsdét (szabályozott piacot) a
pénzügyi szabályozások szerint működteti, mint
piaci szereplő és a HUDEX pedig maga a
szabályozott piac.

Magyar Polgári Törvénykönyv

A Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény

21.

HUPX

HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság,
Magyarországon
bejegyzett
zártkörűen
működő részvénytársaság, melynek székhelye
a 1134 Budapest, Dévai u. 26-28. szám alatt
található, cégjegyzékszáma: 01-10-045666. A
HUPX piacvezetőként működteti a szervezett
piacot és a kereskedési platformot és a HUPX
pedig maga a szervezett piac.

22.

HUPX Másnapi Piac

HUPX
által
üzemeltetett
villamosenergia-piac.

23.

HUPX Napon Belüli Piac

HUPX által üzemeltetett
villamosenergia-piac.

HUPX Tag / Tag

A HUPX-en a jelen Piaci Szabályzat alapján
tagsággal rendelkező, és a HUPX-szel Tagsági
Szerződést kötött jogi személy.

HUPX Szabályok és Előírások

A HUPX által kibocsátott dokumentumok
összessége, amelyet a Piaci Szabályzat 1.1.4.
pontja határoz meg.

HUPX Honlap vagy Honlap

A HUPX hivatalos honlapja (www.hupx.hu),
amelyen a HUPX információkat publikál a
törvények és a HUPX Szabályok és Előírások
alapján.

Napon Belüli Piac

Olyan
piac,
amelyen
az
Átviteli
Rendszerirányító által meghatározott másnapi
menetrendezési időszak után válik elérhetővé
az adott területre vonatkozóan, és amelyen
elérhető termékekre a Piacműködtetési
Folyamatokban meghatározott kereskedési
időszak végéig lehet kereskedni.

20.

24.

25.

26.

27.

HUPX Piaci Szabályzat

Napon

Másnapi
Belüli

16

Piac-összekapcsolás

A
Piac-összekapcsolásban
résztvevő
szervezett
villamosenergia-piacok
közti
koordinált kereskedés, a határkeresztező
kapacitások
implicit
módon
történő
felhasználásával.

Piaci Adatok

A HUPX Tagok által a Termékekre tett, valamint
a létrejött Ügyletek árával és árfolyamával,
valamint a HUPX által számított és közzétett
referencia indexekkel kapcsolatos információk.

Piaci Hirdetmény

Kommunikációs forma, amellyel a HUPX a
döntéseiről, az egyéb piac működését érintő
információkról közvetlenül értesíti a HUPX
Tagokat.

31.

Piaci Szabályzat

Jelen dokumentum, amely rögzíti a HUPX
tevékenységére, a HUPX tagság feltételeire és
a HUPX Tagok által végzett kereskedésre
vonatkozó szabályokat.

32.

Párosítás

Két
egymással
szembenálló
Ajánlat
kombinációja, amely ügyletkötéshez vezet.

Tagsági Szerződés

A HUPX Tag és a HUPX közt létrejött
szerződés, melyben a HUPX Tag vállalja, hogy
betartja a HUPX Szabályok és Előírásokat, és
amelynek formanyomtatványa a HUPX Piaci
Szabályzat V. mellékeltét képezi.

Tagi Díjszabályzat

Meghatározza a HUPX Tagok által a HUPX-en
lévő tagságért és az ott folytatott kereskedésért
fizetendő díjakat, és amely a HUPX Piaci
Szabályzat I. mellékeltét képezi.

Piacműködtetési Hirdetmény

A kommunikáció azon módja, amelyen
keresztül piacműködési utasítások és / vagy
információk kerülnek átadásra a HUPX
Tagoknak a HUPX Piacműködtetés által.

36.

Piacműködtetési Folyamatok

A HUPX Másnapi és Napon Belüli Piacainak
működésének részletes szabályai és folyamatai
a Piaci Szabályzat IV. mellékletében
meghatározottak szerint.

37.

Ajánlat

Elektronikus üzenet, mellyel a HUPX Tag
benyújtja az általa egy Kontraktusban megkötni
kívánt Ügyletre vonatkozó árat és mennyiséget.

Ajánlati Könyv

A vételi és eladási Ajánlatoknak és sorrendnek
a párosítási algoritmus által meghatározott
végrehajtási prioritás alapján a Kereskedési
Rendszer által elvégzett centralizációját jelenti.

28.

29.

30.

33.

34.

35.

38.
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39.

Ajánlatvezérlési Eszköz

Az Ajánlatvezérlési Eszköz azt a Kereskedési
Rendszer elérésre szolgáló bármilyen eszközt
jelenti, amelyen keresztül a HUPX Tag
beadhat/módosíthat
Ajánlatokat.
(API
kereskedés)

40.

Ajánlat Típus

Az Ajánlatok tipizálása egyedi attribútumok
alapján, amelyek befolyással vannak egy
Ajánlat teljesítésére.

41.

Szervezett Piaci Bizottság

A HUPX Tagok tanácsadó testülete, amelynek
bizonyos javaslattevő és tanácsadó jogai
vannak a Piaci Szabályzat módosítási
folyamata során. A Szervezett Piaci Bizottság
működésére vonatkozó szabályokat a HUPX
Piaci Szabályzat VII. mellékelte tartalmazza.

42.

OTC Szabályok

HUPX Piaci Szabályzat VI. melléklete, amely az
OTC klíring részletes szabályait tartalmazza.

43.

Felek

Tagsági Szerződést, árjegyzői megállapodást,
illetve Likviditás Biztosító Megállapodást aláíró
személyek együttes megnevezése.

44.

Portfólió

Egy olyan felhasználói számla, amely
megkötött Ügyletek regisztrálására szolgál a
HUPX Másnapi Piacán és más lényegi
információkat tartalmaz.

45.

Termék

Sztenderd Termék, amely a spot Ügylet
feltételeinek megfelel.

46.

Terméklista és Specifikációk

A HUPX Piaci Szabályzat III. mellékelte, amely
meghatározza a HUPX-en kereskedhető
Termékek és Kontraktusok feltételeit.

47.

Regisztrált E-mail Cím

A HUPX Tag e-mail címe, amely a
kapcsolattartás hivatalos eszköze, és amelyre a
HUPX megküldi a HUPX Tagnak szánt minden
lényeges üzenetet, értesítést és egyéb
kommunikációt,
ideértve
a
Piaci
Hirdetményeket is.

48.

REMIT

A
nagykereskedelmi
energiapiacok
integritásáról és átláthatóságáról szóló (EU)
1227/2011 rendelet.

49.

REMIT IR

A
REMIT
végrehajtására
adatszolgáltatásról szóló (EU)
bizottsági végrehajtási rendelet.

Szabályok és Előírások

A HUPX által kibocsátott dokumentumok
összessége, amelyet a Piaci Szabályzat 1.1.4.
pontja határoz meg.

50.
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51.

Ajánlatok Halmaza

Ugyanazon Kereskedési Napra beadott egynél
több
Kontraktusra
vonatkozó
Ajánlatok
Halmaza.
A
HUPX
Másnapi
Piacán
alkalmazható.

52.

Elszámolás

A HUPX-en kötött Ügyletek kifizetése és
kezelése a Klíringház által.

53.

SIDC

52.

Felügyeleti Hatóság

Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás.
Magyar Energetikai- és Közműszabályozási
Hivatal (MEKH) az energetikai szektort
felügyelő hatósági minőségében eljárva.

Technikai Feltételek

A HUPX Piaci Szabályzat IV. mellékelte, amely
a technikai csatlakozás és a Kereskedési
Rendszer
használatának
a
részleteit
tartalmazza.

Ügylet

Kontraktusra vonatkozó, a HUPX-en létrejött
szerződés, melyre vonatkozó eljárásokat és
szabványokat a Szabályok és Előírások
tartalmazzák, azokon belül is elsősorban a
Terméklista és Specifikációk szabályzata.

55.

Kereskedő

Olyan természetes személy, aki egy HUPX Tag
nevében és javára folytatott kereskedésre
vonatkozó felhatalmazással rendelkezik a Piaci
Szabályzat szerint.

56.

Kereskedői Vizsga

Vizsga, amely szükséges a HUPX kereskedői
minőség megszerzéséhez.

Kereskedési Naptár

A Szabályok és Előírások részeként a HUPX
által meghatározott információk, melyek
legalább a nyitvatartási időt és Kereskedési
Napokat meghatározzák.

Kereskedési Nap

A Terméklista és Specifikációkban és a
Kereskedési Naptárban a kereskedésre
megjelölt nap.

Kereskedési Szakasz

Időszak, amely meghatározza az adott napon a
kereskedés, az Aktív Ajánlatok benyújtásának
lehetőségét, valamint a Kereskedés egyéb
jellemzőit.

Kereskedési Rendszer

A HUPX által üzemeltetett elektronikus
rendszer(ek), amely lehetővé teszi(k) a HUPX
Tagok számára a kereskedést a HUPX
piac(ok)on.

53.

54.

57.

58.

59.

60.
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61.

Átviteli Rendszerirányító
(TSO)

A TSO az átviteli rendszer üzemeltetője
Magyarországon, a Felügyeleti Hatóság által
kiadott engedéllyel rendelkezik. A TSO
megnevezése a Technikai Feltételekben
található.

2. TŐZSDEI TAGSÁG
2.1.
2.1.1.

HUPX TAGOK FELVÉTELE
A HUPX TAGOK FELVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1. Jelen fejezet tartalmazza azokat a felvételi követelményeket, melyeket a
jelentkezőnek teljesítenie kell, hogy részt vehessen a HUPX-en folytatott
kereskedésben. A HUPX Tag a jelen Piaci Szabályzat szerinti felvételi eljárás
sikeres befejezésével jogosult részt venni a HUPX -en folytatott kereskedésben,
a HUPX és a HUPX Tag között létrejött szerződés útján. A HUPX tagság, a
Tagsági Szerződés aláírása után lesz érvényes, az első Kereskedési Napot
pedig a HUPX által kiállított felvétel-visszaigazoló levél tartalmazza.
2. A HUPX nem jogosult korlátozni a HUPX Tagok számát. A HUPX nem jogosult
megtagadni a Tagsági Szerződést attól, aki a jelen Piaci Szabályzat feltételeit
teljes körűen teljesíti.
3. Bármilyen jogi személy jogosult HUPX Taggá válni, amennyiben megfelel az
alábbi feltételeknek
a) Minden jelentkezőre alkalmazandó általános feltételek:
i.

ii.

Felügyeleti Hatóság által kiállított engedéllyel rendelkező
villamosenergia kereskedő;
korlátozott hatáskörű villamosenergia kereskedő;
villamosenergia termelő;
villamosenergia elosztó;
Átviteli Rendszerirányító;
vagy, nem rendelkezik az 1) pontban meghatározott engedélyekkel,
hanem egy saját jogon eljáró felhasználó.

b) megfelel a Piaci szabályzat 2. fejezetében megszabott feltételeknek;
c) megköti a Tagsági Szerződést a HUPX-szel, melyben elfogadja az
érvényben lévő HUPX Szabályok és Előírásokat, beleértve a Piaci
Szabályzatot, és elfogadja, hogy ezek a dokumentumok időről időre
módosításra kerülhetnek. Az adatai és tevékenységét a HUPX helyszíni
felügyelete saját keretein belül bármikor ellenőrizheti;
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d) rendelkezik érvényben lévő megállapodással a magyar Átviteli
Rendszerirányítóval, vagy tagja egy mérlegkörnek, amelynek érvényes
megállapodása van a magyar Átviteli Rendszerirányítóval.
e) Rendelkezik érvényben lévő megállapodással a Klíringházzal vagy a
Klíringház Klíringtagjával, akin keresztül a klíringet és az Elszámolást végzi.
A HUPX elfogadja a Klíringház feltételeinek megfelelően megkötött
szerződéstípusokat és a tagsági jelentkezési lapon feltüntetetteket. A
Klíringház megerősíti a HUPX Tag alkalmasságát, ami azt jelenti, hogy a
HUPX Tag által kötött Ügyletek készek a klíringre és Elszámolásra.
f) a 2.1.2.-es pontban meghatározott dokumentumok megfelelően kitöltve
beadásra kerülnek a HUPX számára;
g) legalább egy kijelölt Kereskedővel rendelkezik,
Szabályzatban meghatározott felvételi feltételeket;

aki

teljesíti

Piaci

h) a Technikai Feltételeknek megfelelő technikai felszereltséggel rendelkezik a
HUPX rendszerein történő kereskedelemhez és elfogadja, hogy a HUPX által
ellenőrizve legyen;
i) benyújtotta az Algoritmikus Kereskedésről szóló nyilatkozatot.
2.1.2.

A FELVÉTELHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

1. A tagsági kérelem az alábbi dokumentumokból áll.
a) Megállapodások és Nyomtatványok:
i.

a Tagsági Szerződés cégszerűen aláírt 2 eredeti példánya;

ii.

HUPX tagsági jelentkezési lap 1 eredeti példánya;

iii.

aláírt kereskedői regisztrációs nyomtatvány a hozzá tartozó Adatkezelési
Nyilatkozattal 1 eredeti példányban;

iv.

a HUPX Tag aláírt azonosító adatlapja;

v.

Adatszolgáltatási nyilatkozat a HUPX REMIT adatszolgáltatásról 2 eredeti
példányban.

A fent említett dokumentumokat a tag köteles elektronikusan vagy eredeti
példányban is eljuttatni a HUPX részére. Minden nyomtatvány megtalálható a
HUPX Holnapján.
b) Kísérő dokumentumok:
i.

Cégkivonat vagy ezzel egyenértékű hivatalos eredeti dokumentum (60
naptári napnál nem régebbi), mely igazolja, hogy a jelentkező szabályosan
került bejegyzésre és jogszerűen működik a székhelye szerinti országban;

HUPX Piaci Szabályzat

21

ii.

Megfelelő engedély másolata, ha azt a törvény előírja, mely engedélyezi a
2.1.1-es szakasz 3. pontjának a) bekezdésében meghatározott
tevékenységek elvégzését;

iii.

ÁFA illetőségigazolás másolata;

iv.

A magyar Átviteli Rendszerirányítóval kötött mérlegkör-szerződésének
vagy a mérlegkörfelelőssel kötött mérlegkör-tagsági szerződésének hiteles
másolata.
A fent említett dokumentumokat a tag köteles elektronikusan vagy eredeti
példányban eljuttatni a HUPX részére.

2. A jelentkező garantálja a kért információk érvényességét és a HUPX Tag
vállalja a felelősséget, hogy tájékoztatja a HUPX-et, ha a HUPX által kért adatok
bármelyike megváltozott, ezáltal a Tag által érvénytelen adatokból eredő
károkért a HUPX nem tekinthető felelősnek.
3. A 2.1.2. szekcióban felsorolt dokumentumokat angol vagy magyar nyelven kell
elküldeni a HUPX számára.
2.1.3.

FELVÉTELI ELJÁRÁS

1. A HUPX a hiánytalan felvételi kérelem átvételétől számított 15 naptári napon
belül köteles határozni felvételi kérelemről.
2. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a jelen Piaci Szabályzatban
meghatározott valamennyi dokumentumot, a HUPX felszólítja a jelentkezőt,
hogy a meghatározott hiányzó információkat a felszólítás átvételétől számított
15 naptári napon belül pótolja.
3. A tagfelvételi kérelmet a HUPX elutasítja, ha az nem felel meg a jogszabályi
rendelkezéseknek vagy a Piaci Szabályzat feltételeinek, illetve, ha a jelentkező
visszavonja a kérelmet. Ebben az esetben a HUPX megindokolja az elutasítást.
4. Amennyiben minden tagsági követelmény teljesül, a HUPX kiállítja a Tagsági
Szerződést az új tagnak. A HUPX tagi felvétel-visszaigazoló levelet küld a
tagnak, melyben a tag az első Kereskedési Napjáról is tájékoztatja.
5. Az új HUPX Tag neve a többi HUPX Tag számára Piaci Hirdetményben kerül
közzétételre, és az új tag felvétele a HUPX Honlapján is közzétételre kerül.
2.1.4.

TAGSÁGI SZERZŐDÉS

1. A Tagsági Szerződés a HUPX és a HUPX Tag aláírásával jön létre. A Tagsági
Szerződés az alapja a HUPX és a HUPX Tag közötti szerződéses kapcsolatnak,
amely tartalmazza legalább a HUPX Tag nyilatkozatát, hogy a Szabályok és
Előírások – beleértve a Piaci Szabályzatot – vonatkoznak a szerződéses
kapcsolatra.
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2. A Tagsági Szerződés meghatározza azokat a Piacokat és Termékeket,
amelyek kereskedelmére a HUPX Tag jogosult.
3. A Tagsági Szerződés minkét fél aláírásával lép hatályba.
4. A Tagsági Szerződés határozatlan időre jön létre.
5. A Tagsági Szerződés formáját a HUPX határozza meg.
6. A Tagsági Szerződés és a mindenkor hatályos Szabályok és Előírások
változatának rendelkezései közt fellépő bármilyen ellentmondás esetén, a
HUPX Szabályok rendelkezései az irányadók.
7. A Tagsági Szerződést nem lehet átruházni vagy engedményezni, hacsak a
Felek másképp nem rendelkeznek.
8. A Tagsági Szerződés nem határozhat meg konkrét kereskedési szabályokat,
amelyeket a Piaci Szabályzat szabályoz, mint általános szerződési feltételt, és
amelyeket a Felügyeleti Hatóság hagy jóvá.
2.2.
2.2.1.

KERESKEDŐK REGISZTRÁCIÓJA
KERESKEDŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1. A Kereskedők regisztrációját a HUPX-en a Tagok vagy tagfelvételi kérelmet
benyújtó jelentkezők kérhetik. Egy Kereskedő egy adott időben kizárólag egy
HUPX Taghoz regisztrálható, illetve kizárólag egy HUPX Tag számára
végezhet tevékenységet.
2. A regisztrációs eljárás során a jelentkező legalább egy Kereskedőt jelöl ki, aki
megfelel minden vonatkozó felvételi szabálynak a jelen pontban leírtak szerint.
A tagság fennállásának ideje alatt minden HUPX Tagnak legalább egy
regisztrált Kereskedővel kell rendelkeznie.
3. Csak a HUPX-en regisztrált kereskedhetők jogosultak Ajánlatot tenni, azt
módosítani vagy visszavonni a HUPX rendszerében.
4. A HUPX Tagot felelősség terheli az alkalmazásában álló, illetve a nevében
eljáró személy intézkedéséért, függetlenül attól, hogy az adott személy
Kereskedőként való azonosítása megtörtént-e. Hasonlóképpen, a HUPX Tagot
felelősség terheli a HUPX felé bejelentett Kereskedője által végrehajtott
intézkedések tekintetében, függetlenül attól, hogy az adott Kereskedő az
utasítása alapján cselekedett, vagy saját nevében járt el.
5. A Kereskedőnek megnevezett személynek az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
a) Sikeresen teljesítette a Kereskedői Vizsgát, mely után HUPX tanúsítvánnyal
rendelkezik;
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b) Törvényes felhatalmazással rendelkezik, hogy kereskedelmi tranzakciót
folytasson a HUPX Tag nevében.
2.2.2.

HUPX KERESKEDŐI VIZSGA

1. Kereskedők regisztrációja a HUPX-re sikeresen teljesített Kereskedői Vizsga
esetében lehetséges. A sikeres Kereskedői Vizsga alapján a Kereskedő a
HUPX Kereskedési Rendszerén való kereskedésre szerez jogosultságot. A
vizsga személyesen vagy a HUPX e-learning felületén is elvégezhető. A
Kereskedői Vizsgát a HUPX vagy az általa megbízott személy szervezi és
bonyolítja le, a kérdések pedig a HUPX piac működésére és a HUPX által
működtett kereskedési felületre vonatkoznak.
2. A HUPX saját hatáskörében dönt a HUPX Kereskedői Vizsga kérdéseiről, a
vizsga időpontjáról, valamint a vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges
követelményekről. A vizsga részleteit a HUPX határozza meg és teszi közzé
Honlapján.
3. Abban az esetben, ha a Kereskedői Vizsga sikertelen, a jelentkezőnek jogában
áll azt korlátozások nélkül megismételni és megfizetni a Tagi Díjszabályzatban
meghatározott díjat.
4. A Tagi Díjszabályzatban megállapított díjak vonatkoznak a Kereskedői
Vizsgára.
5. Azoknak a Kereskedőknek, akik korábban jogosultságot szereztek az EEX
Power Spot / Powernext Day-Ahead / EPEX Spot piacain való kereskedésre,
nem szükséges a “Kereskedői Vizsga” teljesítése a HUPX Napon Belüli és
Másnapi Piacán való kereskedéshez, feltéve, hogy a sikeresen letett vizsga
igazolását benyújtják a HUPX számára.
6. Azok a Kereskedők, akik jogosultsággal rendelkeznek a HUPX Másnapi Piacán
való kereskedéshez, automatikusan jogosultságot szereznek a HUPX Napon
Belüli Piacán való kereskedésre is, tehát nincs szükség egyéb Kereskedői
Vizsga teljesítéséhez a napon belül kereskedhető termékek piacán való
kereskedéshez.
2.2.3.

REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS

1. A kereskedő regisztráció bejelentése a jelen Piaci Szabályzat 2.1.2.1. pontja
szerint meghatalmazott Kereskedőről kiállított jelentkezési lap, amelyben a
HUPX Tag vagy tagságot kérelmező kijelenti, hogy a Kereskedő jogosultsággal
rendelkezik a HUPX Tag nevében és javára tranzakciók végrehajtására az adott
piacon.
2. A Kereskedő Regisztrációs Nyomtatványt a HUPX határozza meg és a
Honlapon elérhető.
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3. A fenti dokumentumokat a HUPX részére egy eredeti példányban kell
benyújtani, a dokumentumot a jelentkező Kereskedőnek kell megfelelően
aláírnia.
4. A HUPX Kereskedői Vizsga sikeres teljesítéséről kiállított igazolást nem
szükséges benyújtani, a HUPX hivatalból állapítja meg, hogy a jelentkező
teljesíti-e a feltételt, kivéve az 1.2.2.5. pontban említett vizsgákat, amelyek
másolatát vagy más igazolását a kérelmezőnek be kell nyújtania.
5. A Kereskedő regisztrációs eljárása tekintetében a tagfelvételi eljárás szabályait
kell megfelelően alkalmazni, azzal a kivétellel, hogy a már HUPX Tagok
Kereskedőinek regisztrációjára megszabott határidő 15 (tizenöt) Kereskedési
Nap a teljes dokumentáció átvételétől számítva.
2.2.4.

KERESKEDŐ AZONOSÍTÁSA

1. A HUPX Tagok egy vagy több, a felügyeletük alatt és a nevükben eljáró
Kereskedőn keresztül végzik tevékenységüket a HUPX-en, akik az ő nevükben
járnak el.
2. A HUPX-en azonosításra kerülő Kereskedők az egyedüli személyek, akik
jogosultak Ajánlatot tenni, módosítani vagy törölni a HUPX Kereskedési
Rendszerében a saját személyes, a HUPX által adott belépési azonosítójuk és
jelszavuk használatával.
3. A Kereskedési Rendszerhez tartozó felhasználónév és jelszó e-mailben kerül
kiküldésre a Tagsági Jelentkezési Űrlapon szereplő tag részére. A felhasználói
adatok megoszthatóak a cégen belüli Kereskedők között abban az esetben, ha
az adott Kereskedő rendelkezik HUPX kereskedői tanúsítvánnyal. Mind a
HUPX Tag, mind pedig a Kereskedő felel a felhasználó bármilyen jogosulatlan
használatával járó következményekért és a jelen Piaci Szabályzat alapján mind
a HUPX Tag, mind pedig a Kereskedő szankcióban részesülhet.
2.3.
2.3.1.

TAGSÁG SZABÁLYAI
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
2.3.1.1.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A HUPX Tagok HUPX-szel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a HUPX
Szabályok és Előírások határozzák meg, amelyeknek a HUPX Tagok
mindenkor kötelesek megfelelni.
2. A HUPX Tagok a HUPX-en az alábbi üzleti tevékenységeket végezhetik:
a) vétel és eladás saját számlára (saját tranzakciók);
b) vétel és eladás saját nevükben, harmadik fél javára (ügyfél tranzakciók).
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3. A HUPX Tagok kötelesesek a Tagi Díjszabályzat szerinti díjak fizetésére.
4. A HUPX Tagok tagságuk ideje alatt folyamatosan kötelesek megfelelni a
tagsági követelményeknek.
5. Minden HUPX Tag köteles olyan belső eljárásokat és rendelkezéseket
kialakítani, amelyek hozzájárulnak a Szabályok és Előírások – ideértve a Piaci
Szabályzatot és a Klíringház szabályzatát is – betartatásához.
6. A HUPX Tagok a HUPX kérésére, a jogszabályi követelményeknek
megfelelően elkészített jelentéseket szolgáltatnak a HUPX részére.
7. A HUPX Tag elfogadja, hogy a HUPX jogosult ellenőrzés céljából bármikor
bármilyen információ vagy dokumentum szolgáltatását írhatja elő, hogy
meggyőződjön a jelen Piaci Szabályzat, és a HUPX Szabályok és Előírások
HUPX Tag által történő betartásáról, amennyiben az eset fennállhat.
8. A HUPX Tag beleegyezik, hogy felszólítás esetén a HUPX részére minden
olyan dokumentumot átad, amely segíthet a HUPX-nek azonosítani a HUPX
Szabályok és Előírások esetleges megsértését.
9. A Felügyeleti Hatóság és adott esetben más illetékes felügyeleti hatóságok a
vonatkozó jogszabályok alapján jogosultak információkat és dokumentumok
benyújtását kérni bármelyik HUPX Tagtól, valamint ellenőrzéseket végezni,
amennyiben ez szükséges a feladataik ellátásához.
10. A HUPX Tag HUPX tagsága ideje folyamatosan köteles tevékenysége HUPX
Szabályok és Előírásoknak való megfeleléséről, szakszerűségéről, valamint a
megfelelő tapasztalat szerinti végzéséről gondoskodni. Ennek következtében a
HUPX nem vonható felelősségre olyan károkért, melyek oka a HUPX Tag
megfelelő képességeinek és tapasztalatának hiánya. Továbbá a HUPX tagság
ideje alatt a HUPX Tag köteles biztosítani a törvény által megkövetelt
szükséges információkat ügyfelei részére a Termékekkel és Ügyletekkel,
valamint a HUPX piac működésével kapcsolatban.
11. A HUPX Tagok a meghatalmazott Kereskedőik körében bekövetkezett
bármilyen változásról kötelesek haladéktalanul értesíteni a HUPX-et.
12. A HUPX Tagok tudomásul veszik a HUPX Ügyletek volatilitását, valamint
elfogadják az abból fakadó kockázatokat.
13. A HUPX Tag a tagfelvételi eljárás keretében köteles megadni a HUPX-nek saját
Regisztrált E-mail Címét (Címeit), illetve annak (azok) megváltozását
megelőzően legalább 2 munkanappal köteles értesíteni HUPX-et.
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14. A HUPX által a HUPX Tagnak küldött bármilyen kommunikáció, különösen a
Piaci Hirdetmények, a HUPX Tag vagy annak e-mail rendszere által történő
átvételi megerősítéssel kézbesítettnek tekintendők, illetve ennek bármilyen
okból történő elmaradása esetén is, egy órával a HUPX által a HUPX Honlapon
történő közzétételt követően.
15. A HUPX Tag köteles megfelelő számban olyan személyeket alkalmazni
(kulcspozíciókat betöltő alkalmazottak), akik rendelkeznek a HUPX és a Tag
Kereskedési Rendszereinek, az általa használt kereskedési algoritmusok
kezeléséhez, valamint az esetlegesen fellépő rendellenes működés
elhárításához szükséges jártasságokkal és hatáskörrel, ismerik a Szabályok és
Előírásokat.
16. Minden esetben a HUPX Tag felelőssége és kötelessége, hogy kizárólag olyan
céllal, irányban (vétel vagy eladás) és mértékig végezzen kereskedési
tevékenységet a HUPX-en, melyet a Villamos Energia Törvény rendelkezései
(és az azok alapján kiadott engedélye, ha van ilyen) számára megenged.
17. A HUPX Tagok jogosultak létrehozni a Szervezett Piaci Bizottságot, amely a
HUPX Tagok képviselőiből választott testület. A Szervezett Piaci Bizottság a
HUPX tanácsadó szerve, mely a HUPX működését támogatja. A Szervezett
Piaci Bizottság szabályait a Piaci Szabályzat V. melléklete tartalmazza.
18. A Felek kölcsönösen jogosultak egymás cégnevét vagy kereskedelmi nevét
üzleti referenciaként feltüntetni.
2.3.1.2.

TITOKTARTÁS

1. Mind a HUPX Tagok, mind a HUPX vállalják, hogy tiszteletben tartják a
bizalmas kommunikáció általános elveit, a vonatkozó jogszabályoknak és
egyéb szabályozásoknak megfelelően. Különösen vállalják, hogy egymás üzleti
titkait megőrzik, valamint a másik félnek, az információ megismerésére jogosult
személyék körét, valamint annak felhasználási módját is tartalmazó, előzetes
írásos engedélye hiányában nem hozzák harmadik fél tudomására az
ingyenesen, anyagi ellentételezés fejében vagy bármilyen módon a másik féltől
kapott vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben megismert
információkat, különösen, de nem kizárólag a fél üzleti tevékenységével,
kereskedelmi politikájával, üzleti stratégiájával, menedzsment vagy szervezeti
terveivel, számítógépes alkalmazásaival kapcsolatos információkat és minden,
„bizalmas” megjelölést viselő anyagot vagy adathordozót, valamint
általánosságban minden pénzügyi, gazdasági, műszaki, informatikai és üzleti
jellegű vagy üzleti jellegűnek nem minősülő információt vagy dokumentumot.
Fentiek nem érintik a HUPX jogszabályok által előírt közzétételi
kötelezettségeinek teljesítését.
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2. Továbbá mindkét fél vállalja, hogy a jelen szerződéses jogviszony fennállása
során a másik Fél által a tudomására hozott koncepciókat, ötleteket, know-howt és technikát nem hozza harmadik fél tudomására.
3. Fentiektől eltérően a Felek jogosultak az alábbi információk közlésére:
a) az általuk választott szolgáltatók vagy alvállalkozók részére: a másik Féltől
kapott olyan információkat, melyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatásaik
teljesítéséhez;
b) az illetékes hatóságok és bármely más hatóság vagy harmadik fél részére:
az érintett hatóságok vagy harmadik fél által az alkalmazandó jogszabályok,
valamint a HUPX Szabályok és Előírások alapján igényelhető információkat.
4. Jelen pontban foglalt rendelkezések a Tagsági Szerződés megszűnését követő
korlátlan ideig hatályban maradnak.
2.3.1.3.

SZOLGÁLTATÓK ÉS ALVÁLLALKOZÓK

1. A HUPX és a HUPX Tag elfogadja, hogy a másik a kiválasztott egy vagy több
szolgáltatót vagy alvállalkozót bevonhatja a HUPX Szabályok és Előírások
rendelkezéseinek végrehajtására. Mindkét fél megállapodik abban, hogy kellő
gondossággal figyelmet fordít az ilyen szolgáltatók és alvállalkozók
kiválasztására és felügyeletére.
2. Az alvállalkozót vagy a szolgáltatót felhívó fél minden körülmények között felel
a kötelezettségeinek teljesítéséért, valamint a HUPX Szabályok és Előírások
betartásáért.
3. A HUPX és a HUPX Tagok felhatalmazzák a másikat, hogy szükség esetén
szolgáltatókkal vagy alvállalkozókkal megossza azokat az információkat,
amelyek az ilyen szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak szükségesek a
kötelezettségeik teljesítéséhez. A Feleknek azonban gondoskodniuk kell arról,
hogy a szolgáltatókkal vagy alvállalkozókkal fennálló szerződéses kapcsolataik
összeegyeztethetők legyenek a HUPX Szabályok és Előírásokkal, különösen a
bizalmas kezelést és az üzleti titkokat szabályozó záradékokkal.
4. A szolgáltatót vagy alvállalkozót igénybe vevő HUPX Tag vállalja, hogy:
a) a szolgáltatókkal és alvállalkozókkal kötött szerződésekben szerepelteti,
hogy
a
HUPX
az
érintett
szolgáltatót
vagy
alvállalkozót
ellenőrizheti/vizsgálhatja, valamint kötelezettségként írja elő az ezzel
kapcsolatos együttműködést;
b) a szolgáltatókkal és alvállalkozókkal kötött szerződésekben szerepelteti,
hogy a HUPX vizsgálatának megállapításai alapján a HUPX Tag által
igényelt minden ésszerű és indokolt módosítást a szolgáltató/alvállalkozó
elvégzi.
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2.3.2.

HUPX TAG ADATVÁLTOZTATÁSA

1. A beléptetést követően a HUPX Tagnak a következő változásokkal
kapcsolatban, késedelem nélkül köteles tájékoztatást adnia a HUPX felé:
a) felszámolási, felvételi vagy csődeljárási eljárást indítanak a HUPX Taggal
szemben;
b) az illetékes hatóság által kiadott engedély visszavonása vagy bármilyen
korlátozása;
c) az elszámolási
módosítása;

megállapodás

megszüntetése,

felfüggesztése

vagy

d) a magyar Átviteli Rendszerirányítóval kötött mérlegkör-szerződésének vagy
a mérlegkörfelelőssel kötött mérlegkör-tagsági szerződésének megszűnése
vagy felfüggesztése.
e) a felfüggesztés bármely oka a 2.3.3. vagy a 2.3.4. szakasz szerint történt,
vagy a korábbi felfüggesztés egyik oka már nem létezik;
f)

a HUPX Tag LEI kódjának bármilyen változása;

g) a jelentkezési eljárás során benyújtott minden releváns adatot.
2. Amennyiben a HUPX-et nem tájékoztatták az adatok változásáról, a HUPX a
2.3.8. Szakaszban meghatározottak szerint szankciókat alkalmazhat.
2.3.3.

KERESKEDÉSI JOG FELFÜGGESZTÉSE
2.3.3.1.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A kereskedési jog felfüggesztése ideiglenes intézkedés a HUPX Tag
kereskedési tevékenységének korlátozására a következő esetekben:
a) az Emergency Member Stop esetében, kifejtve a 2.3.3.2.-es szekcióban;
b) a 2.3.8. szakaszban meghatározott szankcióként;
c) a Technikai Feltételekben meghatározott vészhelyzeti intézkedésként;
d) a HUPX Tagnak nincs regisztrált Kereskedője
e) a HUPX Tag ideiglenesen nem rendelkezik mérlegköri megállapodással a
magyar Átviteli Rendszerirányítóval, vagy mérlegköri-tagsági szerződéssel
egy mérlegköri felelőssel.
2. A kereskedési jog felfüggesztése során a HUPX Tag nem jogosult a
Kereskedési Rendszerbe való belépésre, ugyanakkor köteles teljesíteni minden
kötelezettségét – beleértve a fizetési kötelezettségeket is – a Tagsági
Szerződés alapján. Azonnali intézkedés esetén a HUPX tagoknak be kell
tartaniuk a HUPX utasításait.
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3. A Tag minden Ajánlatát a HUPX törli, és a tagnak nem szabad új Ajánlatokat
adni a kereskedési jogának felfüggesztése során.
4. A kereskedési jog felfüggesztése nem érinti a már a felfüggesztés időpontja
előtt megkötött Ügyletek teljesítését.
5. A kereskedési jog felfüggeszthető a fent leírt feltételek egy vagy több teljesülése
esetén. A felfüggesztés időtartamáról és okáról tájékoztatni kell a HUPX Tagot.
A kereskedési jog felfüggesztése meghosszabbítható, ha a felfüggesztés okai
továbbra is fennállnak.

2.3.3.2.

AZONNALI TAG FELFÜGGESZTÉS (EMS) ÉS CSŐDELJÁRÁSI FOLYAMATOK

1. Az azonnali tag felfüggesztés (EMS) egy alapvető funkció a Klíringház és a
klíring tag(ok) kockázatának csökkentésében. Az EMS funkció a Klíringház
vagy a klíring tag(ok) kérését jelenti, azt hogy az összes piacon haladéktalanul
le kell állítani a HUPX Tag kereskedési tevékenységét.
2. A HUPX Tag kereskedési joga azonnali hatállyal ideiglenesen felfüggeszthető,
ha a HUPX Tag nem teljesíti a Klíringház és/vagy klíring tag követelményeit.
Különösen abban az esetben, ha nem teljesítik a pénzügyi Elszámolás
határidejét, vagy a Klíringház és/vagy klíring tag által meghatározott limiteket
és pozíció nyitásokat.
3. Az EMS üzenetet a HUPX a Klíringháztól kapja, a HUPX és az Klíringház között
meghatározott folyamatoknak megfelelően. Az EMS eljárást a Klíringház
szabályozza.
4. A HUPX kérelem alapján felfüggesztheti a HUPX Tag kereskedési jogát, a
kérelem egyéb vizsgálata nélkül. A HUPX nem vállal felelősséget az ilyen
felfüggesztésekkel kapcsolatban. Ha a Klíringház értesíti a HUPX-et, hogy a
felfüggesztés oka megoldódott a HUPX haladéktalanul visszaállítja a
kereskedési jogot.
5. Azonnali felfüggesztés esetén a HUPX késlekedés nélkül végrehajtja a
folyamatot annak érdekében, hogy új pozíciók nyitása ellehetetlenüljön a HUPX
Tag számára.
6. Ha egy HUPX Tag felfüggesztésre kerül a Kereskedési Rendszerben az
Ajánlatai nem kerülnek teljesítésre.
7. A HUPX nem felelős a HUPX Tagokkal szemben a Klíringház/klíringtag által
kezdeményezett felfüggesztés végrehajtásának lehetséges következményeiért.
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8. Egy klíringtag csődeljárása esetén a Klíringház klíringszabályainak vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók. Az alapértelmezett kezelési eljárás során a
Klíringház jogosult egy technikai fiók létrehozását kérni a Kereskedési
Rendszerben azért, hogy a csődbe jutott klíringtaghoz tartozó HUPX tagok
pozícióit zárja. Ezt a technikai fiókot csak a HUPX működtetheti – a Klíringház
kérésére - kizárólag azzal a céllal, hogy lezárjon minden nyitott pozíciót.
9. A HUPX nem vállal felelősséget a fent említett ügyekben a HUPX Tag felé
irányuló Ajánlatok törléséből, vagy pozícióinak zárásából eredő lehetséges
következményekért.
2.3.4.

TAGSÁG FELFÜGGESZTÉSE

1. A HUPX felfüggeszti a HUPX Tag tagságát az alábbi esetekben:
a) A Klíringház által szolgáltatott információk alapján, ha az elszámolási tagság
felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a HUPX felfüggeszti a HUPX Tag
kereskedését kizárólag a Klíringház kérése alapján anélkül, hogy
megvizsgálná a kérelem megalapozottságát, és a HUPX nem vállal
felelősséget az ilyen felfüggesztéssel kapcsolatban. Ha a Klíringház értesíti
a HUPX-et, hogy a felfüggesztés oka már nem létezik, a HUPX indokolatlan
késedelem nélkül visszaállítja a tagságot;
b) a HUPX által a 2.3.8. szakasz szerint kiszabott szankcióként;
c) abban az esetben, ha a felfüggesztés meghaladja a HUPX által a
kereskedési jog felfüggesztésekor meghatározott határidőt;
d) a HUPX Tag írásos kérésére.
2. A Tagság a fenti feltételek közül egy vagy annál több teljesülése során
felfüggeszthető. A felfüggesztés időtartamát és okát közölni kell a HUPX
Taggal. A felfüggesztés a HUPX Tag ésszerű kérésére megújítható.
3. Ha a Tagság felfüggesztésének oka már nem áll fenn, a HUPX késedelem
nélkül visszaállítja a tagságot.
4. A HUPX tagság felfüggesztése során a HUPX Tag nem jogosult hozzáférni a
Kereskedelmi Rendszerhez, de köteles teljesíteni a Tagsági Szerződésből
fakadó összes kötelezettségét. A HUPX tagság felfüggesztése során fennálló
fizetési kötelezettségeket a Tagi Díjszabályzat szabályozza. A felfüggesztés
nem tekinthető a Tagsági Szerződés megszűnésének.
5. A felfüggesztett Tag összes Ajánlatát a HUPX törli, és a Tagnak nem szabad új
Ajánlatokat betenni a felfüggesztés során.
6. A tagság felfüggesztése nem érinti a felfüggesztés időpontja előtt már
megkötött Ügyletek teljesítését.
HUPX Piaci Szabályzat

31

7. Ha egy HUPX Tag tagsága felfüggesztésre kerül, a HUPX Piaci Hirdetménnyel
értesíti a többi HUPX Tagot.
2.3.5.

ÁLTALÁNOS

SZABÁLYOK

A

KERESKEDELEM

JOGÁNAK

ÉS

A

TAGSÁG

FELFÜGGESZTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

1. A HUPX nem vállal felelősséget a HUPX Tagjai ellen a HUPX Szabályok és
Előírásoknak megfelelő felfüggesztést követő következményekért.
2. A felfüggesztett HUPX Tag intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a
felfüggesztés alatt az adott helyzetben a lehető legnagyobb mértékben
biztosítsák ügyfeleik érdekeit.
3. A felfüggesztés nem érinti a HUPX Tag fennmaradó fizetési kötelezettségét a
HUPX felé.
2.3.6.

KERESKEDŐ TÖRLÉSE

1. A Kereskedő regisztrációját követően a Kereskedőnek továbbra is köteles
haladéktalanul értesíteni a HUPX-et a következő változásokról:
a) a Kereskedő már nem rendelkezik törvényes felhatalmazással, hogy tőzsdei
Ügyleteket végezzen a HUPX Tag nevében.
2. A Kereskedő és / vagy a HUPX Tag indokolatlan késedelem nélkül kérvényezi
a Kereskedő törlését a Kereskedési Nyilvántartásból, amennyiben nincs
törvényes felhatalmazása arra, hogy tőzsdei Ügyleteket végezzen a HUPX Tag
nevében. A Kereskedőt és / vagy a HUPX Tagot felelőssé tehető e
kötelezettség nem teljesítése vagy annak késedelme esetén. Amennyiben a
Kereskedő egy másik HUPX Tag / kérelmező nevében kíván kereskedni, az
érintett HUPX Tag erről a 2.2. Szakasznak megfelelően tájékoztatja a HUPXet.
3. A Kereskedőket nem lehet felfüggeszteni a kereskedéstől, csak az alábbi 4.
pont szerint törölhetik őket a Kereskedők nyilvántartásából.
4. A HUPX törli a Kereskedőt a Kereskedők nyilvántartásából:
a) a Kereskedő kérésére
megerősítéssel; vagy

és

a

Regisztrált

E-mail

Címről

történő

b) a HUPX Tag kérésére; vagy
c) abban az esetben, ha megszűnik a HUPX Tag tagsága, amelynek a
nevében a Kereskedő eljár.
2.3.7.

TAGSÁG MEGSZÜNTETÉSE

1. A HUPX tagság csak abban az esetben szűnik meg,
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a) ha a HUPX Tagja a HUPX felé megküldött hivatalos, aláírt levélben
megszünteti tagságát, legalább 30 naptári napos felmondási határidővel, az
eredeti felmondási levél kézhezvételétől számítva; vagy
b) ha a felfüggesztett HUPX Tag felfüggesztésének oka továbbra is fennáll a
felfüggesztés lejárta után; vagy
c) ha az illetékes hatóság visszavonta a HUPX Tag kereskedési engedélyét;
d) ha a HUPX Tag és a Klíringház közötti elszámolási megállapodás bármilyen
okból megszűnik;
e) A HUPX szankcióként megszünteti a HUPX Tag tagságát a 2.3.8. szakasz
szerint.
2. A HUPX indok nélkül nem szünteti meg a HUPX Tag tagságát.
3. Abban az esetben, ha a HUPX tagság megszűnik, a HUPX Tagnak nem lehet
le nem szállított fizikai Ügylete.
4. Amennyiben a HUPX megszünteti a tagságot, a HUPX elküldi és közzéteszi a
tagság megszüntetéséről szóló Piaci Hirdetményt. A HUPX Piaci Hirdetmény
automatikusan megszünteti a HUPX és a megszűnt HUPX Tag közötti tagsági
megállapodást a Piaci Hirdetmény megjelölt naptól kezdve.
5. Abban az esetben, ha a HUPX Tag felmondja a tagságot, a HUPX a felmondást
és a megszűnés dátumát a HUPX Tag Regisztrált E-mail Címére küldött emailben igazolja. A felmondás előtt a HUPX Piaci Hirdetményt küld és tesz
közzé a felmondás tényéről.
6. A HUPX Tag tagságának megszűnése azt is eredményezi, hogy visszavonják
a HUPX Tag nevében eljáró összes kereskedő jogosultságát.
7. A HUPX Tagsági Szerződés felmondása, bármi is legyen az oka, a HUPX Tag
az összes tartozását esedékessé és fizetendővé teszi a felmondás napján.
8. A HUPX Tag köteles teljesíteni a nevében végrehajtott Ügyletekből és a
nevében a felmondás előtt megkötött szerződésekből fakadó kötelezettségeket,
még akkor is, ha ez a megszűnés időpontját követő cselekedetekkel jár.
Különösen a felmondott HUPX Tag köteles megfizetni a fennálló és esedékes
összegeket.
9. A HUPX Tagok a tagságuk megszűnése előtt felmerült kötelezettségeket és
felelősségeket teljesítik, függetlenül a tagság megszűnésének időpontjától.
10. A HUPX tagság megszűnése esetén az érintett HUPX Tag nem követelheti a
díjak vagy egyéb kifizetések visszatérítését a HUPX-től.
11. A HUPX Tag minden Ajánlata a tagság megszűnésének hatálybalépésének
napján törlésre kerül a Kereskedési Rendszerből.
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2.3.8.

HUPX ÁLTAL ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

1. A HUPX szankciókat alkalmazhat a HUPX tagok ellen a Szabályok és
Előírásokban meghatározott kötelezettségeik nem teljesítése esetén.
2. A Szabályok és Előírások bármely rendelkezésének, beleértve a Piaci
Szabályzatot és a Technikai Feltételeket, megsértése esetén - ideértve az
azonnali intézkedésekre vonatkozó szabályokat is - a következő szankciók
alkalmazhatók.
A HUPX Tagok esetében:
a) figyelmeztetés;
b) pénzbírság;
c) kereskedési jog korlátozása vagy felfüggesztése;
d) tagság felfüggesztése;
e) tagság megszüntetése.
3. Az alkalmazandó szankció típusának és mértékének meghatározásakor
figyelembe kell venni a jogsértés súlyát, gyakoriságát és következményeit. A
szankciók kiszabásakor fokozatos megközelítést kell alkalmazni annak
meghatározására, hogy melyik egyedi szankciót és milyen összeget kell
alkalmazni. Ennek megfelelően általában egy szigorúbb szankció kerül
alkalmazásra, ha a HUPX Tag kevésbé szigorú szankciót kapott korábban. A
HUPX azonban eltérhet a fokozatos megközelítéstől, figyelembe véve az
igazságosságot és az összes körülményt, különös tekintettel a Szabályok és
Előírásokra és a HUPX Tag előzetes magatartásának súlyosságára.
4. Azon a szankciókat, mint a tagság vagy kereskedelmi jog felfüggesztése, vagy
a tagság megszűnése a HUPX köteles közzé kell tenni a HUPX Honlapon, és
annak tényét közölni szankcionált HUPX Taggal a HUPX Honlapon keresztül,
valamint Piaci Hirdetmény formájában. A HUPX a Regisztrált E-mail Címére
küldött e-mailben is értesíti az érintett HUPX Tagot. A szankció életbelépésének
időpontja az az időpont, mikor a HUPX a szankcióról közölt Piaci Hirdetményt
közzéteszi a HUPX Honlapon, függetlenül attól az időponttól, mikor a HUPX a
szankcionált tagot a Regisztrált E-mail Címén értesíti.
5. A figyelmeztetések alkalmazhatóak kisebb sérelmek esetén, valamint a HUPX
Szabályok és Előírásoknak megsértése esetén, ha a sértés nem érint
szignifikáns érdekeket.
6. Bírságot szabhat ki a HUPX Szabályok és Előírások súlyosabb megsértése
esetén, vagy az azokban foglalt kötelezettségek nem teljesítésének
figyelmeztetés utáni megismétlése esetén, ha minden körülményt értékelve a
súlyosabb szankció nem indokolt.
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7. A bírság összegét és a fizetési kötelezettség további részleteit a Tagi
Díjszabályzat határozza meg.
8. A HUPX felfüggesztheti a HUPX tagságot vagy annak kereskedelmi jogát, ha a
HUPX Tag lényegesen megsérti a HUPX Szabályok és Előírásokat, vagy ha a
felvételi feltételek már nem teljesülnek, és a HUPX úgy ítéli meg, hogy a HUPX
Tag ésszerű határidőn belül orvosolhatja ezt a jogsértést, és ennélfogva nem
szükséges súlyosabb szankció.
9. A HUPX felfüggesztheti a HUPX tagságot vagy annak kereskedelmi jogát,
különösen, ha a HUPX Tag fizetési késedelme meghaladja a Tagi Díjszabályzat
meghatározott kritériumokat.
10. .A HUPX Tag szankcióként alkalmazott felfüggesztése esetén a 2.3.3. és 2.3.4.
pontját ennek megfelelően kell alkalmazni.
11. A HUPX Szabályok és Előírások súlyos megsértése esetén a HUPX
felmondhatja a HUPX tagságát.
12. A behajtási költségek kompenzációjáról szóló, 2016. évi 9. törvény szerint az
adós HUPX Tagnak legalább 40 (negyven) eurónak megfelelő összegű
kompenzációt kell fizetnie a HUPX hitelezőnek a behajtási költségekkel
szemben, a középárfolyam átváltva. a Magyar Nemzeti Bank azon időszak első
napján, amelyért késedelmi kamatot számítanak fel.
13. A HUPX szankcióival szemben nem lehet fellebbezni. A HUPX Tagjai azonban
a bíróságon kérhetnek visszatérítést.
2.4.

ÁRJEGYZŐI ÉS LIKVIDITÁST BIZTOSÍTÓI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. A 2.4. szakasz rendelkezései csak a Napon Belüli piacon alkalmazhatók.
2. Bármelyik HUPX Tag felajánlhatja a HUPX-nek, hogy árjegyzői vagy likviditást
biztosítói tevékenység végzésére kötelezettséget vállal, annak érdekében,
hogy növelje az egyes kereskedett Termékek likviditását. A HUPX saját
hatáskörében dönt arról, hogy az ilyen felajánlást tévő HUPX Taggal köt-e
árjegyzői megállapodást vagy likviditást biztosítói megállapodást.
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3. Az Árjegyzők kötelesek folyamatosan vagy a HUPX utasítása alapján az abban
meghatározott időben és áron vételi és eladási ajánlatokat tenni egy vagy több
kereskedett Termékre az árjegyzői megállapodásban meghatározott feltételek
szerint. A HUPX Tag árjegyzői kötelezettségvállalásainak konkrét feltételeit az
árjegyzői megállapodás tartalmazza; ideértve a vételi és eladási ajánlatokra
vonatkozó kötelezettségeit, a Termékek specifikációját, a minimális ajánlati
mennyiséget MW-ban, és/vagy a minimális kereskedési mennyiséget MWhban, a maximális ársávot vételi és eladási ajánlatok ára között Euro/MWh-ban,
valamint azt, hogy az árjegyzői kötelezettségeit milyen időpontban, illetve
Kereskedési Szakaszban köteles teljesíteni.
4. A Likviditást Biztosítók kötelesek a meghatározott időben meghatározott
mennyiséget kereskedni a HUPX-en a likviditást biztosítói megállapodásban
meghatározott feltételek szerint. A HUPX Tag likviditást biztosítói
kötelezettségvállalásának konkrét feltételeit a likviditást biztosítói megállapodás
tartalmazza, ideértve az elérendő küszöbértékeket, valamint a Termékek
specifikációját.
5. Az árjegyzői megállapodásban vagy a likviditást biztosítói megállapodásban a
szerződő Felek megállapodhatnak díjkedvezményekben, valamint további
egyéb kedvezmények nyújtásában – melyek igénybevételére az Árjegyző az
árjegyzői vagy a Likviditást Biztosító a likviditást biztosítói kötelezettségei
teljesítése esetén lesz jogosult –, az árjegyzői vagy likviditást biztosítói
kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért járó szankciókban, illetve
minden egyéb, a Felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételben.
Mivel kizárólag HUPX Tagok lehetnek Árjegyzők vagy Likviditást Biztosítók, így
az árjegyzői megállapodás, illetve a likviditást biztosítói megállapodás kizárólag
a HUPX Tagsági Szerződés hatálya alatt állhat fenn.
6. A megkötött árjegyzői megállapodások vagy likviditást biztosító
megállapodások kereskedelmi feltételei nem kerülnek nyilvánosságra, ha a
jogszabályok ezt nem követelik meg másképpen.
2.5.
2.5.1.

A TECHNIKAI CSATLAKOZÁS KÖVETELMÉNYEI
A TECHNIKAI CSATLAKOZÁS KÖVETELMÉNYEI

1. A HUPX Kereskedési Rendszerihez való csatlakozás technikai feltételei abban
az esetben teljesülnek, ha a HUPX Tag rendelkezik a HUPX Szabályok és
Előírásokban meghatározott, technikai eszközökre előírt követelményeknek
megfelelő informatikai eszközökkel. A HUPX (illetve a megfelelően
meghatalmazott megbízottja) jogosult a helyszínen ellenőrizni a fenti
előírásoknak való megfelelést.
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2. A HUPX Tag jogosult Ajánlatvezérlési Eszközt használni a Kereskedési
Rendszer eléréséhez a HUPX által meghatározott Technikai Feltételeknek
megfelelően. Az érintett HUPX Tag köteles gondoskodni arról, hogy az
Ajánlatvezérlési Eszköz használata megfelelően, rendeltetésszerűen és a
HUPX Szabályok és Előírások rendelkezéseivel összhangban történjen.
Amennyiben a HUPX Tag nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a
HUPX saját hatáskörében eljárva korlátozhatja vagy visszavonhatja az
Ajánlatvezérlési Eszköz használatára vonatkozó engedélyt.
3. A HUPX előírhatja a HUPX Tagoknak, hogy támogassák a technikai
teszteléseket, illetve abban részt vegyenek annak érdekében, hogy a HUPX
ellenőrizhesse a kereskedési platformhoz való hozzáférés Technikai
Feltételeknek való megfelelését és/vagy végrehajtsa a kereskedési
infrastruktúra vagy szoftver módosítását vagy frissítését. A HUPX felkérése
esetén a HUPX Tagok kötelesek a tesztelésben részt venni, és ahhoz az
elvárhatóság keretei között erőforrásokat biztosítani. A HUPX nem vállal
felelősséget a HUPX rendszereinek megfelelő működéséért a tesztelések alatt.
E tesztelések részletei a Technikai Feltételekben vannak meghatározva.
2.5.2.

TECHNIKAI ESZKÖZÖK A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉHEZ

1. A HUPX a Kereskedési Rendszereinek telepítése, módosítása esetén a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal biztosítja az általa nyújtott szolgáltatások
folyamatosságát és rendelkezésre állását a HUPX Szabályok és Előírásoknak
megfelelően.
2. A HUPX a HUPX Szabályok és Előírások szerint támogatást nyújt a
felhasználás tekintetében a HUPX Tag részére.
3. A Kereskedési Rendszer működésében bekövetkező olyan zavar esetén, amely
kihatással lehet egy HUPX Tagra, a HUPX mindent tőle elvárhatót megtesz
annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb ésszerű időn belül tájékoztassa az
érintett HUPX Tagot az előállt zavar természete és fennállásának várható
időtartama felől.
4. A HUPX Kereskedési Rendszeréhez a HUPX Tag kizárólag a HUPX által
meghatározott és a Technikai Feltételekben rögzített elektronikus ajánlat
továbbítási és fogadási rendszereken keresztül csatlakozhat.
5. A HUPX Tag köteles betartani a HUPX Kereskedési Rendszeréhez történő
csatlakozás szabályait. Különösen tilos a személyazonosság elrejtése, más
személyazonosságának használata, továbbá olyan adat továbbítása, amely a
rendszer működési zavarát vagy túlterhelését okozhatja.
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2.5.3.

TECHNIKAI FELTÉTELEK

1. A HUPX a HUPX Tag rendelkezésére bocsátja azokat a technikai és működési
dokumentációkat, amelyek szükségesek a szolgáltatásai elérését biztosító
technikai eszközök üzemeltetéséhez.
2. A HUPX Tag köteles megismerni minden, a szolgáltatás elérését biztosító
technikai eszköz működtetéséhez szükséges feltételt, így különösen a HUPX
által a HUPX Tag részére átadott dokumentációkban foglalt technikai
specifikációkat.
3. A HUPX Tag köteles minden további technikai vagy működési dokumentációt
figyelembe venni, amelyet a HUPX esetlegesen a későbbiekben ad át részére.
2.5.4.

HUPX TAG TECHNIKAI ESZKÖZEI

1. A HUPX Tag köteles olyan hardver és szoftver környezetet alkalmazni, amely
megfelel a Technikai Feltételekben meghatározott technikai specifikációknak. A
Technikai Feltételeket minden Tag köteles betartani, ezzel biztosítva HUPX
Rendszereinek megfelelő használatát.
2. A HUPX jogosult a Technikai Feltételekben meghatározni, hogy mely
kereskedési funkciók, lehetőségek használatához milyen technikai hozzáférés
használata szükséges.
3. Ennek megfelelően, a HUPX Tag felelőssége az, hogy az általa használt
hardver és szoftver környezet karakterisztikája ne okozzon zavart vagy kárt a
Kereskedési Rendszerekben.
4. Abban az esetben, ha a HUPX Kereskedési Rendszereinek használata a HUPX
Tag által zavart okoz annak működésében, a HUPX köteles felvenni a
kapcsolatot a HUPX Taggal annak érdekében, hogy az ilyen zavart elhárítsa.
Amennyiben a zavart ésszerű időn belül nem lehet elhárítani, vagy az
veszélyezteti a HUPX Kereskedési Rendszerét, úgy a HUPX jogosult
felfüggeszteni a HUPX Tag piachoz való hozzáférését fenntartva a jogot a Piaci
Szabályok egyéb rendelkezéseinek alkalmazására, illetve a zavar miatt
felmerülő károk megtérítésének követelésére a Piaci Szabályzat és a vonatkozó
jogszabályok alapján.
5. A HUPX Tag köteles minden körülmények között betartani a Technikai
Feltételekben meghatározott technikai specifikációkat.

HUPX Piaci Szabályzat

38

6. A HUPX Tagnak képesnek kell lennie arra, hogy azonnali intézkedésként
késedelem nélkül törölje vagy visszavonja a HUPX Kereskedési Rendszerébe
beküldött bármely és összes végre nem hajtott ajánlatát (törlési funkció). A
végre nem hajtott ajánlatok közé tartoznak a Kereskedők és a HUPX tag
ügyfelei által kezdeményezett ajánlatok is. A törlési funkció alkalmazására
vonatkozóan a HUPX Tagnak szabályzattal kell rendelkeznie, melyet kérés
esetén köteles bemutatnia a HUPX-nek. Amennyiben a HUPX Tag technikai
problémák miatt nem képes az ajánlatainak törlésére, a 3.7.11. pont
rendelkezései szerint kérheti, hogy azt a HUPX hajtsa végre.
7. A HUPX Tagnak a kereskedés során képesnek kell lennie arra, hogy valós
időben nyomon kövesse, és indokolt esetben blokkolja vagy törölje
a) azokat az Ajánlatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti
bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítanának meg, vagy
egyébként jogszabályba ütköznek;
b) azokat az Ajánlatokat, amelyek – ajánlatonként, egy adott időszakon belül,
vagy akár mindkét módon – nem felelnek meg a HUPX Szabályok és
Előírások vagy a HUPX Tag belső szabályzata által meghatározott
kereskedési paramétereknek;
c) azokat az Ajánlatokat, melyek megsértik a Technikai Feltételekben
meghatározott maximális üzenetszámot;
d) Kereskedője Ajánlatait, amennyiben tudomása van arról, hogy Kereskedője
az adott HUPX Termék vonatkozásában a HUPX Tag belső szabályzatában
rögzített vagy más módon – ideértve a HUPX Tag és az ügyfele között
létrejött megállapodásban – meghatározott jogosultsági korlátait túllépi;
e) azokat az Ajánlatokat, amelyekkel kapcsolatban felmerül annak a
kockázata, hogy a HUPX Tag megsérti saját kockázatkezelési küszöbét;
f)

a tévesen vagy ismételten beküldött ajánlatokat (különösen Algoritmikus
Kereskedés keretében).

8. A jelen pontban meghatározott minimumkövetelmények nem érintik a HUPX
Tag saját ügyletkötés előtti és utáni ellenőrzései végrehajtására vonatkozó
felelősségét.
9. A HUPX Tag köteles biztosítani, hogy a HUPX adott esetben mindenkor
kapcsolatba léphessen a HUPX Tag valós idejű nyomon követésért felelős
alkalmazottjaival.
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10. A HUPX Tag köteles a tranzakciót (ügyletkötést) követően is olyan kontroll
intézkedéseket alkalmazni, melyek biztosítják a jogszabályokban és a HUPX
Tag belső szabályzataiban előírt kockázatkezelési szabályok és a
piacbefolyásolás és bennfentes kereskedés kiszűrésére vonatkozó
kötelezettségek betartását. Kontrollintézkedés aktiválása esetén a HUPX Tag
köteles megtenni a szükséges lépéseket, amelyek kiterjedhetnek az érintett
Kereskedési Rendszer vagy algoritmus kiigazítására, kikapcsolására vagy a
piacról való rendezett visszavonulásra.
11. A HUPX Tagnak szükséges és megfelelő mértékű kontrollokat kell alkalmaznia
az egyes ügyfelei, az egyes Termékek, az egyes Kereskedők, kereskedési
részlegek vagy maga a HUPX Tag kitettségének vonatkozásában.
2.5.5.

HUPX TAG RENDSZERHASZNÁLATA

1. A HUPX Tag a szolgáltatásokat, a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést
biztosító technikai eszközöket, és az ezekhez kapcsolódó hardver és szoftver
eszközöket, IT és telekommunikációs eszközöket és az adattovábbításra
használt felületet köteles úgy használni, hogy az:
a) megfeleljen a vonatkozó jogi és hatósági előírásoknak;
b) megfeleljen a Technikai Feltételeknek;
c) megfeleljen a HUPX Szabályok és Előírások rendelkezéseinek;
d) kizárólag a HUPX által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából
történjen; minden egyéb használat, kapcsolódás más hálózatokhoz, illetve
fájlok vagy adatok megosztása más hálózatokkal vagy alkalmazásokkal
csak a HUPX kifejezett, előzetes írásbeli engedélye alapján történhet;
e) ne tegye a fentieket elérhetővé olyan harmadik személyek számára, akik a
HUPX Szabályok és Előírásokban előírt engedéllyel nem rendelkeznek; e
tekintetben a HUPX Tag nem jogosult azok használatát engedélyezni,
módosítani, átengedni, átruházni vagy bármely más módon hozzáférhetővé
tenni harmadik személyek számára.
2. A HUPX Tag köteles beszerezni minden olyan hatósági és szerződéses
engedélyt, amelyet a hazai, külföldi és nemzetközi jogi szabályok előírnak a
HUPX szolgáltatásai igénybevétele esetén, az ilyen engedélyben foglaltakat
köteles betartani, illetve köteles megfelelni a Magyar Polgári Törvénykönyv
bizalmas információk megőrzésére vonatkozó rendelkezéseinek illetve az
egyéb vonatkozó jogszabályi előírásoknak vagy hatósági rendelkezésnek.
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2.5.6.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A HUPX Tag köteles betartani a Kereskedési Rendszer integritásának védelme
érdekében alkalmazott fizikai és logikai biztonsági intézkedéseket. A HUPX
Tagot teljes körű felelősség terheli azért, hogy a biztonsági intézkedésekkel
összhangban kialakítsa belső politikáit, szabályzatait és eljárásrendjeit,
valamint ezeket folyamatosan frissítse annak érdekében, hogy az informatikai
rendszereinek védelme folyamatosan biztosított és naprakész legyen a HUPX
Szabályok és Előírások rendelkezéseinek megfelelően.
2. A rendszerhozzáférés tekintetében, a HUPX Tag személyesen felelős minden
belső logikai és fizikai biztonsági intézkedés kialakításáért és betartásáért,
ideértve a technikai eszközök tárolására szolgáló helyiségekbe való belépés
korlátozását annak érdekében, hogy a hozzáférési kódjaihoz illetéktelen
harmadik személyek ne férhessenek hozzá.
3. A HUPX-hez való csatlakozást biztosító eszközökön történő adatküldést
megelőzően a HUPX Tag köteles a megfelelő intézkedésekkel biztosítani azt,
hogy megelőzze a saját és az érintett másik fél rendszereinek számítógépes
vírusokkal történő megfertőzését, és ilyen vírusok terjedését.
4. A HUPX Tag köteles megfelelő adatmentési (back-up) eljárásokat alkalmazni
az utasítások, adatok és fájlok tekintetében.
5. Amennyiben a HUPX Tag tudomást szerez arról, hogy jogosulatlan harmadik
személy hozzáfért a rendszereihez, erről azonnal köteles értesíteni a HUPX-et
és haladéktalanul megkezdeni az ilyen jogosulatlan hozzáférés körülményeinek
feltárását, illetve köteles megfelelő intézkedéseket tenni és jóhiszeműen
együttműködni a HUPX-szel a további illetéktelen hozzáférések megelőzése
vagy megszüntetése érdekében.
6. A HUPX Tag elfogadja és engedélyezi a HUPX (vagy erre meghatalmazott
alvállalkozója) számára, hogy a telefonbeszélgetéseket rögzítse, és hozzájárul
az így készült hangfelvételek bizonyítékként való felhasználásához.
2.5.7.

AZ INTERNETHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A HUPX és a HUPX Tag saját különálló informatikai rendszerekkel
rendelkeznek, és azokért maguk felelnek. A két rendszer közötti kommunikáció
az Interneten keresztül történik.
2. A fentieknek megfelelően mindkét Fél:
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a) elismeri, hogy ismerik az Internet sajátosságait, így annak műszaki
teljesítményét, ideértve különösen a válaszidőket és a működési elvét;
ennek megfelelően az Internet teljesítményéből fakadó károkért a Feleket
nem terheli felelősség és az ilyen károkkal kapcsolatban nem
érvényesítenek egymással szemben kárigényt;
b) saját költségén és felelősségére választja ki a saját informatikai szolgáltatóit,
így különösen az internetszolgáltatóját; ennek megfelelően ezen
szolgáltatók magatartásából vagy hibás teljesítéséből fakadó károkért a
Felek egymás felé nem tartoznak felelősséggel és az ilyen károkkal
kapcsolatban nem érvényesítenek egymással szemben kárigényt;
c) elismeri, hogy az Interneten keresztül történő adattovábbítás műszaki
megbízhatósága relatív, mivel az adattovábbítás különböző kapacitású és
karakterisztikájú heterogén hálózatokon keresztül történik; ennek
megfelelően a Felek egymással szemben nem felelősek az adattovábbítás
hiánya, vagy a HUPX Tag által a HUPX-nek küldött, az adatok küldése és
megérkezése közötti időszakban fellépő adatvesztés miatt fakadó károkért
és az ilyen károkkal kapcsolatban nem érvényesítenek egymással szemben
kárigényt;
d) elismeri, hogy köteles megtenni azokat a megfelelő logikai és fizikai
biztonsági intézkedéseket, amelyek a saját adatait, szoftverét és hardverét
védik jogosulatlan harmadik fél hozzáférésétől és számítógépes vírusoktól,
ideértve a szokásos szakmai gyakorlatnak megfelelő logikai és fizikai
biztonsági intézkedéseket és tűzfalak kialakítását.
3. A Kereskedési Rendszerekhez való csatlakozás a HUPX Tag feladata és
felelőssége. Ennek megfelelően a HUPX Tag saját költségén köteles a
csatlakozáshoz szükséges engedélyeket beszerezni, szolgáltatásokat
megrendelni, illetve a csatlakozásról gondoskodni.
2.5.8.

FRISSÍTÉSEK

1. A HUPX Tag köteles szolgáltatásait és a Kereskedési Rendszerekhez használt
eszközöket azt követően haladéktalanul frissíteni, hogy a HUPX az ilyen
frissítéseket rendelkezésére bocsátotta. A frissítések telepítéséért a felelősség
a HUPX Tagokat terheli. Amennyiben a frissítésre vonatkozó kötelezettségüket
elmulasztják, úgy a HUPX az ebből bekövetkezett károkért nem vonható
felelősségre.
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2. A HUPX elérhetővé teszi a frissítéseket, amennyiben az a HUPX Tagoknak
nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében vagy technikai okokból
szükséges. A HUPX mindent megtesz annak érdekében, hogy a HUPX Tagot
haladéktalanul értesítse a frissítésekről. A HUPX meghatározhatja a HUPX
Tagok számára a frissítések implementációjával kapcsolatos feladatokat.
2.5.9.

SZELLEMI ALKOTÁSOK ÉS LICENSZ

1. A HUPX szavatolja, hogy rendelkezik minden olyan felhasználási engedéllyel,
amely a fent említett kereskedés- és ajánlattovábbítási rendszer
működtetéséhez szükséges.
2. A HUPX Tag szavatolja a HUPX számára, hogy rendelkezik a kereskedéshez
szükséges minden konfigurációra, firmware-re és szoftverre vonatkozó
szükséges engedéllyel, használati joggal és felhasználási szerződéssel.
3. Abban az esetben, ha a HUPX-hez történő csatlakozáshoz a HUPX Tag által
használt alkalmazás licencköteles vagy egyéb ezzel egyenértékű engedély
megléte szükséges, úgy az ilyen licenszfeltételeket a HUPX Szabályok és
Előírások tartalmazzák, vagy azokat a HUPX egyedileg bocsátja a HUPX Tag
rendelkezésére. A Tag köteles az ilyen feltételekben foglalt rendelkezéseket
betartani.
4. A HUPX Tag elismeri és tiszteletben tartja a HUPX és minden a rendszert vagy
a HUPX-hez való csatlakozáshoz szükséges szoftvert szolgáltató harmadik fél
szellemi alkotásokhoz fűződő jogait. Ennélfogva a HUPX Tag az
alkalmazottjaira és harmadik személyekre kiterjedően köteles minden tőle
elvárható intézkedést megtenni az említett jogok védelme érdekében, így
különösen köteles tartózkodni a HUPX-től kapott anyagokban a szerzői jogra,
illetve szellemi tulajdonra vonatkozó hivatkozások megváltoztatásától. A HUPX
Tag nem módosíthatja vagy távolíthatja el a szerzői jogi vagy védjegyjogi
oltalomra vonatkozó hivatkozást, a cégelnevezést vagy logót, vagy bármi mást,
ami a mű szellemi alkotásokhoz fűződő joggal való védettségére utal.
2.5.10. FELHASZNÁLÓK
1. A HUPX Tagságra való felvételt követően a HUPX a HUPX Tag kérésének
megfelelően egy vagy több felhasználót készít bejelentkezési névvel és
jelszóval.
2. A HUPX Tag bármikor kérheti a HUPX-et, hogy hozzon létre további
Felhasználókat, vagy törölje a meglévőket. A HUPX meghatározhatja a
felhasználók alapértelmezett beállításai a jelentkezési lapon.
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2.5.11. KONFIGURÁCIÓ, LICENSZEK ÉS TÁMOGATÁS
2.5.11.1. A HUPX AJÁNLATVEZÉRLÉSI ESZKÖZ INDÍTÁSA (API KERESKEDÉS)
1. A HUPX Ajánlatvezérlési Eszköze bármilyen eszközre telepíthető, amely
megfelel a Technikai Feltételekben leírtaknak. A HUPX ismerteti a HUPX
Taggal a műszaki paramétereket, amelyek szükségesek a HUPX Kereskedési
Rendszer eléréséhez. Ezek a paraméterek megtalálhatóak a Technikai
Feltételekben. A HUPX továbbá biztosítja a hitelesítő adatokat, amelyekre
szükség van a HUPX Kereskedési Rendszer használatához a 2.2.4. fejezet
szerint.
2. Egy Felhasználó egyszerre csak egy eszközről jelentkezhet be. Munkaállomást
váltani csak a kijelentkezést követően lehet.
2.5.11.2. HUPX AJÁNLATVEZÉRLÉSI ESZKÖZ HASZNÁLATA
1. A HUPX elérhetővé teszi az Ajánlatvezérlési Eszközt a HUPX Tagok számára
a Technikai Feltételek és a Tagi Díjszabályzat alapján.
2. A HUPX Ajánlatvezérlési Eszköz a Tag számára kereskedés, a HUPX-en
Ügyletek lebonyolítása céljából van fenntartva a HUPX Szabályok és Előírások
feltételei szerint.
3. A HUPX Tag nem módosíthatja, fejtheti vissza, olvaszthatja össze a HUPX
Ajánlatvezérlési Eszközét, vagy készíthet másolatot róla, amennyiben nem
rendelkezik a megfelelő engedéllyel a Technikai Feltételek szerint.
4. A HUPX Tag nem licenszelheti tovább, rendelheti át, vagy adhatja át a
felhasználói licenszet, amennyiben nem rendelkezik a megfelelő engedéllyel a
Technikai Feltételek szerint.
5. A HUPX külön szerződésben meghatározott feltételek szerint kereskedésre
nem jogosító (read only) hozzáférést biztosíthat a tőzsdei adatszolgáltatók (data
vendor) részére a Technikai Feltételekben meghatározottak szerint.
2.5.11.3. TECHNIKAI TÁMOGATÁS
1. A HUPX Kereskedési Napokon elérhető technikai támogatást nyújt e-mailen és
telefonon keresztül. A technikai támogatás rendelkezésre állásának idejéről és
egyéb részletszabályairól a Kereskedési Naptár rendelkezik.
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2.5.11.4. KOMMUNIKÁCIÓ
1. A HUPX Tagok a kereskedéssel összefüggő, piacműködtetést érintő konkrét
kérdésekben való kommunikációra biztonsági okok miatt kizárólag a Regisztrált
E-mail Címüket kötelesek használni. A nem Regisztrált E-mail Címről érkező
kéréseket és kérdéseket a HUPX nem veheti figyelembe. Ha a HUPX válaszol
olyan e-mailre, amely nem Regisztrált E-mail Címről érkezik, még nem jelenti
azt, hogy a HUPX elfogadja azokat Regisztrált E-mail Címként.
3. HUPX PIACOK
3.1.

A HUPX PIACOK

1. HUPX Piac meghatározója egy adott piaci terület, mely a mellékletekben
felsorolt Terméklista és Specifikációkhoz és Piacműködtetési Folyamatokban
megadottakra vonatkozik.
2. Jelenleg az alábbi Piacok léteznek a HUPX-en:
a) Másnapi Piac: Másnapi Aukció az Átviteli Rendszeriránytó által üzemeltetett
magyar villamosenergia rendszerben történő szállítással.
b) Napon Belüli Piac: Napon belüli kereskedés az Átviteli Rendszeriránytó által
üzemeltetett magyar villamosenergia rendszerben történő szállítással.
3. A HUPX Piacokon a villamos energiára vonatkozó Kontraktusok a magyar
Átviteli Rendszeriránytó által kezelt magyar átviteli rendszeren történő
leszállítással köthetők.
3.2.

KONTRAKTUSOK SAJÁTOSSÁGAI

1. A HUPX-en kötött Kontraktusok a magyar átviteli rendszeren a villamosenergia
fizikai szállítására (betáplálás vagy vételezés) kötött kereskedelmi
Kontraktusok.
3.3.

KONTRAKTUSOK KÖVETKEZMÉNYEI

1. Egy Ajánlat teljesítése a piacon az alábbi kötelezettségekkel jár egy
meghatározott napon és időpontban:
a) a vevő megkapja a szállítást (vételez) és a Kontraktust a meghatározott
áron teljesítse,
b) az eladó leszállítsa (betáplál) és megkapja meghatározott áron a
Kontraktusban foglaltakat.

HUPX Piaci Szabályzat

45

3.4.

PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS

1. Mindkét HUPX piac összekapcsolt szomszédos és/vagy regionális piaci
területekkel, ahogy ez a Terméklista és Specifikációkban is meghatározott.
Mindkét piacon a Piac-összekapcsolás a szállítási felelős(ök) (shipping agent)
által biztosított, a kapcsolt piacok nettó pozícióinak kiegyenlítése által.
2. A Piaci Szabályzat VIII. sz. melléklete tartalmazza a Piac-összekapcsolással
kapcsolatban felmerülő költségek kiszámítását és meghatározását, a CACMen alapján.
4. A KERESKEDÉSRE
PIACÁN
4.1.
4.1.1.

VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A

HUPX NAPON BELÜLI

TERMÉKEK ÉS KONTRAKTUSOK
A TERMÉKEK BEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A HUPX Napon Belüli Termékek kereskedésre jogosultak. A Napon Belüli
Termékek portfólió-optimalizáláshoz és kiegyensúlyozáshoz nyújtanak
támogatást. A Termékek a Terméklistára és a Specifikációkra való felvétellel
kerülnek bevezetésre a HUPX-en. A HUPX-en fizikai szállítású elektromos
áramra vonatkozó, a magyar villamosenergia rendszerben teljesülő (betáplálás
vagy vételezés) Ügyleteket lehet kötni.
2. A Terméklista és Specifikációknak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia a
Termékekre és Kontraktusokra vonatkozóan:
c) Termék neve;
d) Kontraktus neve;
e) Az Alaptermék természetes minősége;
f) Bevezetés napja;
g) Szállítási időszak;
h) Szállítási egység;
i) Minimum és maximum mennyiség;
j) Minimum and maximum ár;
k) Árlépésköz;
l) Kapunyitási és kapuzárási időpont;
m) Ajánlat Típusok;
n) OTC regisztráció elérhetősége;
o) Ügylet visszahívás lehetősége.
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3. A HUPX meghatározhatja, kiegészítheti vagy módosíthatja a Terméklistát és
Specifikációt.
4. A HUPX a Terméklista és Specifikációk bármely módosítása az 1.1.4.7.
fejezetben foglaltaknak megfelelően lép hatályba és kerül közzétételre. A
Honlapon történő közzététel mellett a HUPX Szerződésmódosítási Hirdetményt
küld a HUPX Tagok részére.
4.1.2.

KAPUNYITÁSI IDŐPONT

1. A Kontraktusok – a Terméklista és Specifikációk alapján – a nyitási időpontban
automatikusan kereskedhetővé válnak.
4.1.3.

KAPUZÁRÁSI IDŐPONT

1. A Kontraktusok kereskedhetősége – a Terméklista és Specifikációk alapján –
automatikusan befejeződik a zárási időpontban.
4.1.4.

TERMÉKEK KIVEZETÉSE

1. A Termékek a Terméklista és Specifikációkból való törléssel kerülnek
kivezetésre a HUPX döntése alapján.
2. A HUPX saját hatáskörben dönthet egy Termék kivezetéséről, biztosítva az
érintett Termékre megkötött ügyletek teljesítését és pénzügyi Elszámolását.
3. Amennyiben a Felügyeleti Hatóság a Tpt. alapján előírja valamely Termék
törlését a Terméklista és Specifikációkból, a HUPX elrendeli a Termék
kivezetését.
4. A HUPX határozza meg a Termék Kivezetésének Napját.
4.2.

KERESKEDÉSI NAPOK ÉS A NYITVATARTÁSI IDŐ

1. A HUPX a Honlapján közzétett, Kereskedési Naptár szerinti Kereskedési
Napokon és nyitvatartási időben működik.
2. A technikai támogatás rendelkezésre állásának
részletszabályairól a Kereskedési Naptár rendelkezik.
4.3.

idejéről

és

egyéb

A KERESKEDÉS FELFÜGGESZTÉSE

1. Minden HUPX-en kereskedett Terméknek mindenkor meg kell felelnie a
rendezett, áttekinthető és tisztességes tőzsdei kereskedés követelményeinek.
2. A HUPX felfüggesztheti a Termékkel és a Kontraktussal történő kereskedést, a
HUPX Napon Belüli Termékek Piacán bonyolított teljes kereskedést,
amennyiben az nem felel meg a HUPX Szabályok és Előírásoknak, kivéve, ha
ez a felfüggesztés jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac
szabályos működését.
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3. A fentieken túl a HUPX felfüggesztheti a Termékkel és a Kontraktussal történő
kereskedést, ha a Felügyeleti Hatóság vagy bármely más hatóság jogi
követelmények alapján elrendeli a felfüggesztést.
4. Bármely, fentiekben említett felfüggesztést elrendelő határozat tartalmazza a
felfüggesztés indokait.
5. A HUPX Piaci Hirdetményben azonnal értesíti a HUPX Tagokat és a Felügyeleti
Hatóságot a felfüggesztéséről.
6. Amennyiben egy Termék, Kontraktus vagy a HUPX Napon Belüli Piacán
folytatott kereskedés részben vagy egészben felfüggesztésre kerül, úgy a 4.5.2.
pontban meghatározott Szünetelési Szakasz lép életbe, és a felfüggesztett
Termékekhez vagy Kontraktushoz nem lehet új ajánlatokat benyújtani a HUPX
Napon Belüli Piacán. Minden érvényes Ajánlat inaktív (visszatartott) státuszba
kerül. Az esetlegesen felmerülő további részletek a Technikai Feltételekben
kerülnek ismertetésre.
7. A kereskedést haladéktalanul vissza kell állítani, ha a felfüggesztés okai már
nem állnak fenn. A kereskedés visszaállításáról a HUPX dönt. Felügyeleti
Hatóság vagy bármely más hatóság jogi követelmények alapján szintén
elrendelheti a felfüggesztés megszüntetését.
8. A HUPX a kereskedés visszaállításáról szóló Piacműködtetési Hirdetményben
teszi közzé a kereskedés újbóli megindulásának lehetséges időpontját.
4.4.

PIAC / TERMÉKEK SZÜNETELTETÉSE TECHNIKAI PROBLÉMA ESETÉN

1. A HUPX egy elektronikusan működő tőzsde. Technikai probléma esetén:
a) az érintett HUPX Tag(ok) kötelesek haladéktalanul értesíteni a HUPX-et
minden Kereskedési Rendszert érintő adatbeviteli, adatküldési vagy
fogadási problémáról;
b) a HUPX köteles értesíteni a HUPX Tagjait a rendszereinek mindennemű
zavaráról, amilyen hamar ez az adott körülmények között elvárható.
2. A HUPX szünetelteti a HUPX-en folytatott kereskedést és/vagy felfüggeszthet
Termék(ek)et ideiglenes technikai problémák - amelyek megakadályozzák a
rendezett és tisztességes kereskedést - esetén, a problémák megoldása és a
kereskedés rendezett menetének helyreállítása érdekében.
3. A piac és/vagy Termék szüneteltetése minden kereskedési tevékenységre
vonatkozik.
4. A HUPX minden tőle elvárhatót megtesz a technikai probléma lehető
leghamarabb történő megszüntetése érdekében.
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5. Piac és/vagy Termék szüneteltetése esetén a 4.5.2. pontban meghatározott
Szünetelési Szakasz kerül alkalmazásra, és nem lehet új Ajánlatot benyújtani.
Minden érvényes Ajánlat – a műszaki probléma jellegétől függően – inaktív
státuszba vagy visszavonásra kerül. További részletek a Technikai
Feltételekben kerülnek ismertetésre.
6. A HUPX a technikai probléma megszűnése esetén haladéktalanul visszavonja
a piac és/vagy Termék szüneteltetést és újraindítja a kereskedést.
7. A HUPX a kereskedés visszaállításáról szóló Piacműködtetési Hirdetményben
teszi közzé a HUPX Tagok számára a kereskedés és/vagy Termék
felfüggesztését és a kereskedés újraindításának lehetséges időpontját.
8. Technikai probléma esetén a HUPX bármilyen megfelelő intézkedést megtehet,
ami a rendezett kereskedés vagy Elszámolás biztosításához vagy a kereskedés
újra indításához szükséges.
9. Vészhelyzetben a HUPX jogosult a HUPX Szabályok és Előírásokkal
összhangban utasítást adni vagy intézkedést tenni a HUPX-en folytatott
kereskedés rendezett menetének és az Ügyletek Elszámolásának
biztosítására. Ezek az utasítások és intézkedések minden HUPX Tagra nézve
kötelező érvényűek.
10. A HUPX / Klíringház / Átviteli Rendszeriránytó rendszereinek karbantartása
esetén vagy egyéb kereskedéssel kapcsolatos rendszerek karbantartása
esetén a HUPX szüneteltetheti a piacot / Terméket / Kontraktusokat.
Amennyiben lehetséges, a HUPX időben tájékoztatja a HUPX Tagokat a
karbantartásokról.
4.5.

KERESKEDÉSI SZAKASZOK

1. Valamennyi Termék piaci kereskedésének kezdő és záró időpontját a HUPX
határozza meg.
2. A HUPX jogosult meghosszabbítani vagy lerövidíteni a kereskedési időt,
valamint módosítani bármely kereskedési időszak kezdetét, amennyiben az a
kereskedési feltételek szabályszerű fenntartása, illetve a Kereskedési
Rendszerekkel / Klíring folyamatokkal kapcsolatos egyéb ok miatt szükséges.
3. A Kereskedési Szakaszok időtartamát a HUPX saját belátása szerint jogosult
meghatározni, a Terméklista és Specifikációkban leírtak szerint.
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4.5.1.

NYITOTT (AKTÍV) SZAKASZ

1. Azt az időszakot jelenti, amikor az Ajánlati Könyv nyitva van. Ekkor a
Folyamatos Kereskedés engedélyezett. Ez alatt a szakasz alatt a HUPX Tagok
Ajánlatokat nyújthatnak be az Ajánlati Könyvbe, amelyek alapján Ügylet akkor
jön létre, ha a vételi és eladási ajánlatok megegyeznek vagy egymást fedik. A
Tagok saját magukkal nem kereskedhetnek, ez nem megengedett.
4.5.2.

SZÜNETELTETÉSI (HIBERNÁLT) SZAKASZ

1. A Szünetelési Szakasz egy rendkívüli szakasz, amelyet a HUPX a teljes Napon
Belüli Termékek piacára és/vagy Termékekre ütemezhet, figyelembe véve a
4.5.2.2 pontban foglaltakat.
2. A Szünetelési Szakasz alatt:
a) Minden Ajánlat inaktív (visszatartott) státuszba vált.
b) A Szünetelési Szakasz kezdetekor a HUPX tájékoztatja a HUPX Tagokat,
hogy a kereskedés nem lehetséges.
c) A Kontraktusokkal nem lehet kereskedni.
d) Aktív Ajánlat nem nyújtható be és a benyújtott Ajánlatok nem módosíthatók.
e) Az inaktív Ajánlatok nem aktiválhatók.
f) A Szünetelési Szakasz végén a HUPX tájékoztatja a HUPX Tagokat, hogy
a kereskedés tovább folytatódik.
g) Miután a piacon újra lehet kereskedni, az inaktív Ajánlatok újra aktiválhatók
a beküldő által (kivéve, ha időközben lejártak) és az Ajánlati Könyvtől
függően ügyletkötésre kerülhet sor.
4.6.
4.6.1.

AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
ANONIMITÁS

1. Az Ajánlatok benyújtása és a Kereskedés anonim módon zajlik.
4.6.2.

AZ AJÁNLAT MEGHATÁROZÁSA

1. A benyújtott Ajánlat egy Ügylet megkötésére irányuló ajánlatnak minősül, az
alábbi érvényességi feltételek szerint.
2. Az Ajánlat akkor minősül érvényesnek (firm ajánlatnak), ha az mennyiséget és
árat tartalmaz egy adott Kontraktusra vonatkozóan. Az Ajánlat lehet vételi
Ajánlat maximum árral vagy eladási Ajánlat minimum árral. Minden Ajánlatot a
legkisebb kereskedési mennyiség valamely többszöröseként kell meghatározni,
olyan limit árral, amely a legkisebb árváltozás valamely többszöröse, a
Terméklista és Specifikációkban meghatározottak szerint.
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3. Minden érvényes Ajánlat anonim módon kerül feltüntetésre a Kereskedési
Rendszerben. A HUPX Tag több Ajánlatot is benyújthat ugyanazon
Kontraktusra vonatkozóan.
4. A HUPX részére megküldött, Kontraktusokra vonatkozó Ajánlatoknak legalább
az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) Tag azonosítója;
b) Kontraktus;
c) mennyiség;
d) limit ár;
e) érvényesség;
f) Ajánlat Típusa;
g) az Ajánlat iránya – vagyis, hogy az Ajánlat vételi vagy eladási;
h) piaci terület.
5. A HUPX további feltételeket határozhat meg az Ajánlat tartalmára vonatkozóan
a Terméklista és Specifikációkban.
6. Az adatok helyességért, naprakészen tartásáért, valamint a HUPX Tag saját
belső nyilvántartásával való egyezőségéért a HUPX Tag felel.
4.6.3.

AKTÍV AJÁNLATOK

1. A HUPX Kereskedési Rendszere az alábbi Ajánlattípusokat különbözteti meg.
A HUPX Tagok az alábbi feltételek szerint határozhatják meg az Ajánlataikat.
2. Az Aktív Ajánlatok a piacon láthatóak, így az Ajánlatok Párosítása során
valamennyi Ajánlat figyelembe vételre kerül. Az Ajánlatoknak tartalmazniuk kell
a mennyiséget és a limit árat.
3. A limit ár:
a) azt a maximum árat jelenti, amely felett a limit áras vételi Ajánlat nem
teljesíthető, vagy
b) azt a minimum árat jelenti, amely alatt a limit áras eladási Ajánlat nem
teljesíthető.
4. A limit árnak:
a) vételi Ajánlat esetén alacsonyabbnak kell lennie, mint az Ajánlati Könyvben
lévő legjobb ellentétes Ajánlat ára, feltéve, hogy az Ajánlat nem az első az
Ajánlati Könyvben;
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b) eladási Ajánlat esetén magasabbnak kell lennie, mint az Ajánlati Könyvben
lévő legjobb ellentétes Ajánlat ára, feltéve, hogy az Ajánlat nem az első az
Ajánlati Könyvben.
5. Az Ajánlatok csak meghatározott limit áron vagy a Legjobb Áron teljesíthetők,
azaz vételi ajánlat esetén alacsonyabb áron, eladási Ajánlat esetén magasabb
áron.
a) “Általános”: teljesülésig / eltávolításig / lejártig
b) “Iceberg”: Az Ajánlat részben rejtett mennyiséggel kerülhet benyújtásra. A
rejtett mennyiség meghatározott része a többi Tag számára akkor válik
láthatóvá – a közlés időpontjának megfelelő időbélyeg feltüntetésével – ha
a korábban láthatóvá vált mennyiség teljesítésre került. A HUPX Tag a teljes
mennyiséget, a kezdeti mennyiséget, a „peak” mennyiséget és az ár deltát
köteles meghatározni:

4.6.4.

i.

az első Ajánlat a “peak” mennyiségre vonatkozik;

ii.

a rejtett ajánlati mennyiség ezt követően az Ajánlatok sorozatán
keresztül kerül teljesítésre. Minden egyes Ajánlat kezdeti
mennyiséggel azonos mennyiségre vonatkozik. Minden egyes soron
következő Ajánlat új Ajánlatként kerül rögzítésre az Ajánlati
Könyvben.

iii.

Az ár delta egy iceberg Ajánlat opcionális ár paramétere, amely
megváltoztatja minden következő egységnyi „szelet” árát, amikor
érvénybe lép: csökkenti a vételi és növeli az eladási iceberg
„szeletek” árát.

INAKTÍV (VISSZATARTOTT) AJÁNLATOK

1. Az inaktív Ajánlat a Kereskedési Rendszerbe benyújtott Ajánlat inaktív állapota,
amely állapot vagy az Ajánlat tulajdonosának döntésén alapul, vagy a 4.5.2.
pontok szerinti, a kereskedés szünetelését okozó előre nem látható működési
zavar miatt következik be.
2. Az inaktív Ajánlatok nem láthatók a piac számára, így azok az Ajánlatok
Párosítására irányuló eljárásban figyelmen kívül maradnak.
3. Az inaktív Ajánlatot a Kereskedő aktiválhatja, kivéve, ha az Ajánlat
érvényessége lejárt, az Ajánlatot visszavonták vagy törölték.
4.6.5.

AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGE

1. Az Ajánlat aktívnak minősül az alábbi érvényességi időtartamok alatt, kivéve az
Ajánlat HUPX Tag általi visszavonásának esetét:
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a) Visszavonásig érvényes: az Ajánlat a Kontraktus lejáratáig érvényes,
kivéve, ha az a HUPX vagy HUPX Tag által törlésre kerül;
b) Meghatározott időpontig érvényes: az Ajánlat meghatározott időpontig vagy
– ha az korábbi – a Kontraktus lejáratáig érvényes;
2. Az Ajánlat mindaddig módosítható, visszatartható és visszavonható, ameddig
nem került Párosításra. Ha egy Ajánlat csak részben került Párosításra, akkor
kizárólag a nem párosított része módosítható, tartható vissza vagy vonható
vissza.
3. Az Ajánlatok minden Kontraktus tekintetében rangsorolásra kerülnek a
Kereskedési Rendszerben a Legjobb Ár alapján, továbbá az Ajánlat
Kereskedési Rendszerbe való benyújtásának időpontja szerint. Az Ajánlat
bármilyen módosítása új benyújtásnak minősül a 4.6.8. b) pontjában
meghatározottak kivételével. Az Ajánlat a HUPX Kereskedési Rendszerében
marad az alábbiak egyikének bekövetkezéséig:
a) ameddig Párosításra nem kerül sor;
b) ameddig az Ajánlatot benyújtó HUPX Tag inaktiválja, törli vagy módosítja;
c) ameddig az Ajánlat inaktív státuszba kerül a HUPX Tag Kereskedési
Rendszerből való kilépése vagy a kapcsolat megszakadása miatt;
d) ameddig a HUPX inaktív státuszba helyezi vagy törli a Kontraktus lejárta
miatt, vagy a Termék felfüggesztése miatt, vagy a Napon Belüli Piac és/vagy
Termék felfüggesztése/leállítása miatt, vagy technikai probléma miatt;
e) ameddig a HUPX inaktív státuszba helyezi a HUPX Tag felfüggesztése,
vagy a HUPX Tag kereskedési jogának felfüggesztése miatt;
f) ameddig a HUPX törli a HUPX Taggal kötött Tagsági Szerződés felmondása
miatt.
4.6.6.

TELJESÜLÉSI FELTÉTELEK

1. Nincs teljesülési korlátozás: amíg teljes egészében teljesül / eltávolításra kerül
/ lejár.
2. „Fill-or-Kill”: Az ajánlat teljes mennyisége teljesül vagy az ajánlat azonnali
törlésre kerül. Részteljesülés nem lehetséges.
3. „Immediate-or-cancel”: Az ajánlat teljesül a lehetséges maximális
mennyiségéig. Részteljesülése esetén a fennmaradó mennyiség törlésre kerül
az Ajánlati Könyvből.
4. „All-or-None”:
lehetséges.

HUPX Piaci Szabályzat

Csak

teljes

egészében

teljesülhet,

részteljesülés

nem

53

4.6.7.

AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

1. A HUPX Tagok a Piaci Szabályzatban leírtaknak megfelelően nyújthatják be az
Ajánlatokat az Ajánlati Könyvbe.
4.6.8.

AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA

1. A HUPX Tagok az Ajánlatokat addig jogosultak módosítani, amíg azok az
Ajánlati Könyvben szerepelnek.
2. Az Ajánlatban meghatározott ár és mennyiség az alábbiak szem előtt tartásával
módosítható:
a) Az ár módosítása, illetve a mennyiség növelése az Ajánlat új benyújtásának
minősül, ami az eredeti Ajánlat benyújtási időpontjával járó elsőbbség
elvesztésével jár;
b) A mennyiség csökkentésére vonatkozó módosítás nem minősül új
benyújtásának, így az eredeti Ajánlat benyújtási időpontjához kapcsolódó
elsőbbség változatlan marad.
4.6.9.

AJÁNLATOK INAKTIVÁLÁSA

1. A HUPX Tag az Ajánlat állapotát aktívról inaktívra változtathatja és fordítva, a
4.6.4. pontban meghatározottak szerint.
4.6.10. AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA
1. A HUPX Tagok visszavonhatják a nem teljesített Ajánlatokat, valamint a
részben teljesített Ajánlatokat, amennyiben azok még nem kerültek teljesítésre.
4.6.11. AJÁNLATOK KEZELÉSE TECHNIKAI PROBLÉMA ESETÉN
1. Amennyiben a HUPX Tagnál fellépő műszaki probléma okozta átmeneti
nehézség miatt a HUPX Tag a HUPX Kereskedési Rendszerét nem éri el, a
HUPX Tag a HUPX-től – kizárólag a Regisztrált E-mail Címéről – kérheti a
nevében történő Aktív Ajánlatok törlését. Egyes Aktív Ajánlatokat nem lehet
törölni. Bármilyen más módon benyújtott kérelem elutasításra kerül.
2. A kérelem beérkezését követően a HUPX köteles a legnagyobb gondossággal
(best effort) eljárni a HUPX Tag kérelmének mielőbbi teljesítése érdekében,
azonban a HUPX-et nem terheli felelősség a kérelem időben történő
teljesítéséért.
3. A HUPX értesíti a HUPX Tagot a kérelem teljesítéséről, vagy arról, hogy a
kérelem teljesítése nem lehetséges. A HUPX Tag köteles elfogadni a nevében
a HUPX által – a fentiek szerint – végzett műveletek eredményét.
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4. A HUPX ezen felhatalmazás alapján az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelően köteles eljárni, és kizárólag addig, amíg a HUPX Tag nem képes
az Ajánlatokat saját maga visszavonni a Kereskedési Rendszerből.
4.7.

A PÁROSÍTÁS SZABÁLYAI

1. A HUPX Napon Belüli piacán az ügyletkötések a HUPX Tagok által az Ajánlati
Könyvbe benyújtott Ajánlatok Párosításával jönnek létre, vagy a Piacösszekapcsolási régióban beadott „remote” ajánlatokból. Két ellenkező irányú,
kompatibilis Ajánlat Ügylekötésre vezet. A Párosítás az Ajánlatokban
meghatározott árak alapján történik.
2. A HUPX-en az Ajánlatok teljesítésére az alábbi alapelvek vonatkoznak:
a) A teljesítés a Piaci Szabályzatban meghatározottak szerint, átláthatóan és
az egyenlő bánásmód elvének megfelelően történik, a Piaci Szabályzatban
megfogalmazva és a nyilvános alapelvek érvényesítésével;
b) A teljesítésnek összhangban kell állnia a HUPX Tagok által benyújtott
Ajánlatokkal;
c) A teljesített Ügyletek árai láthatók a Kereskedési Rendszerben.
3. Az Ügylet abban az időpontban jön létre, amikor a Kereskedési Rendszer a
Párosítást rögzíti.
4. A Párosítását követően az adott Ajánlat esetlegesen fennmaradó része megőrzi
az eredeti benyújtás időpontja szerinti elsőbbségét.
5. Az újonnan benyújtott Ajánlatoknak a HUPX Kereskedési Rendszerében már
korábban rögzített Ajánlatokkal való Párosítása a kívánt mennyiség eléréséig
tart, illetve addig, amely időponttól kezdve már nem lehetséges a Párosítás az
újonnan benyújtott Ajánlat limit ára alapján és az Ajánlatban meghatározott
feltételek szerint. A párosítási eljárás az alábbiak szerint zajlik:
a) Egy olyan Ajánlat kiválasztása esetén, amely már Aktív Ajánlatként szerepel
a rendszerben, a Legjobb Ár kerül alkalmazásra. Amennyiben több Ajánlat
is van a Legjobb Áron, úgy a Párosítás ezen Ajánlatok Kereskedési
Rendszerben való rögzítésének időpontja szerint történik, kezdve a
legrégebben rögzítettől és haladva a legfrissebbig (first in first out alapelv).
b) Ajánlat beadás esetén a Kereskedési Rendszerben már rögzített Ajánlatok
Legjobb Ára kerül alkalmazásra. Amennyiben több Ajánlat is van a Legjobb
Áron, úgy a Párosítás ezen Ajánlatok Kereskedési Rendszerben való
rögzítésének időpontja szerint történik, kezdve a legrégebben rögzítettől és
haladva a legfrissebbig (first in first out alapelv). Amennyiben ezen előírás
alkalmazásával a teljes mennyiség nem kerül Párosításra, úgy a második
Legjobb Ár kerül alkalmazásra, és így tovább.
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c) Amennyiben egy, a Kereskedési Rendszerben már rögzített Ajánlat
Párosítása nem lehetséges az Ajánlatban meghatározott valamely feltétel
miatt, úgy az adott Ajánlatot a rendszer figyelmen kívül hagyja a párosítási
folyamat során.
d) A rejtett és hibernált mennyiségeket a rendszer nem veszi figyelembe a
párosítási folyamat során.
6. Amennyiben egy újonnan benyújtott Ajánlat nem kerül Párosításra, az a
Kereskedési Rendszerben marad mindaddig, amíg a HUPX Tag vissza nem
vonja, vagy amíg Párosításra nem kerül más Ajánlattal, az Ajánlatban
meghatározott feltételek szerint.
7. Amennyiben az újonnan benyújtott Ajánlat nem kerül teljes mértékben
Párosításra, úgy az Ajánlat nem párosított részében a Kereskedési
Rendszerben marad mindaddig, amíg azt a HUPX Tag vissza nem vonja, vagy
amíg Párosításra nem kerül más Ajánlattal, az Ajánlatban meghatározott
feltételek szerint.
8. Az Ügylet megkötését követően a HUPX visszaigazolja az Ügyletet a
Kereskedési Rendszeren keresztül.
9. A Klíringház általi visszaigazolás és nyilvántartásba vétel az Ügylet
érvényességének előfeltétele. Abban az esetben, ha a Klíringház megtagadja
a visszaigazolást és a nyilvántartásba vételt, az Ügylet nem minősül
megkötöttnek és a HUPX Tagoknak követniük kell a HUPX piacműködtetés
utasításait.
4.8.

SZABÁLYTALAN

KERESKEDÉSI FELTÉTELEK KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE ÉS

ELLENŐRZÉSE

4.8.1.

ÜGYLETKÖTÉST MEGELŐZŐ KONTROLLMECHANIZMUSOK

1. A HUPX alkalmazhat ügyletkötést megelőző kontrollmechanizmusokat, ezek
részletezése a Technikai Feltételekben található.
4.8.2.

ÜGYLETKÖTÉS UTÁNI KONTROLLMECHANIZMUSOK

1. A HUPX alkalmazhat ügyletkötés utáni kontrollmechanizmusokat, ezek
részletezése a Technikai Feltételekben található.
4.8.3.

EGYÉB

A

HUPX

ÁLTAL

A

SZABÁLYTALAN

KERESKEDÉSI

FELTÉTELEK

KIALAKULÁSÁNAK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

1. A HUPX az alábbi intézkedéseket alkalmazza a szabálytalan kereskedési
feltételek megelőzése érdekében, ezek részletezése a Technikai Feltételekben
található:
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a) egy HUPX Tag által másodpercenként küldött Ajánlatok számára vonatkozó
küszöbérték meghatározása, mérése és szükség esetén korlátozása,
valamint Ajánlat fékezési eljárás alkalmazása a Kereskedési Rendszer
túlterhelése esetén;
b) a HUPX Tagok számára az Aktív Ajánlatok azonnali törlési lehetőségének
biztosítása (törlési funkció);
c) a HUPX Tag kereskedési jogának korlátozása vagy felfüggesztése.
4.9.
4.9.1.

AZ ÜGYLETEK TÖRLÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
ÜGYLETEK TÖRLÉSE TÉVES KERESKEDÉS ESETÉN

1. Nyilvánvaló hiba esetében (hibás benyújtás), ahol nyilvánvaló különbség van a
benyújtott Ajánlatok árában, a HUPX Tagok kérhetik a HUPX-től az Ügylet
törlését, amennyiben a Terméklista és Specifikációkban az adott termékre ez
lehetséges.
2. Téves Ügyletre vonatkozó törlési kérelem esetén a HUPX adminisztrációs díjat
számít fel a téves Ügyletkötésért felelős fél terhére a Tagi Díjszabályzat alapján.
Az elszámolási díjakra a Klíringház jogviszonyára vonatkozó szabályok és
üzletpolitika irányadó.
3. A Piacműködtetési Folyamatok részletezik a téves Ügyletek törlésére
vonatkozó folyamatokat és szabályokat.
4. A HUPX nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a visszahívási kérelem
nem teljesíthető.
4.9.2.

ÜGYLETEK TÖRLÉSE A KERESKEDÉSI RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE ESETÉN

1. A fentiekben nem szabályozott esetekben Ügylet törlése – akár az Ügylet
érvényességi feltételének bekövetkezése előtt is – kezdeményezhető,
amennyiben valószínűsíthetően a HUPX Kereskedési Rendszerének súlyosan
hibás működése következtében a Párosítás és az ügyletkötés tévesen valósult
meg.
2. A HUPX meghatározza a Kereskedési Rendszer valószínűsíthető műszaki
meghibásodásának a tényét, annak kezdő és befejező időtartamát.
3. A 4.9.1-es fejezet szerinti HUPX határozat alapján a HUPX megállapítja a
műszaki hiba folytán potenciálisan érintett összes Ügyletet és az Ügyletek
megkötésben részt vevő HUPX Tagok körét.
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4. A potenciálisan érintett HUPX Tagokat a HUPX tájékoztatja a hiba
bekövetkezésének a lehetőségéről és az érintett Ügyleteikről a Regisztrált
Email Címre küldött üzenettel. A HUPX továbbá Piacműködtetési Hirdetményt
tesz közzé a műszaki meghibásodás tényéről, annak kezdő és befejező
időtartamáról.
5. Ilyen esetben a HUPX Tagoknak követniük kell a HUPX piaci operátorainak
utasításait. A rendszer súlyos meghibásodása esetén a HUPX fenntartja a
jogot, hogy törölje a (technikai hiba során létrejött) Ügyleteket a HUPX Tagok
előzetes engedélye nélkül.
6. Minden, ezen alfejezetben szereplő egyéb kivételes esetben az Ügyletre
vonatkozó törlési kérelem esetén a HUPX adminisztrációs díjat nem számít fel.
7. A HUPX nem vállal felelősséget a Kereskedési Rendszer hibás működése miatt
törölt Ügyletekért.
4.10. PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4.10.1. EGYÉGES NAPON BELÜLI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS
Az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás (SIDC) egy olyan együttműködés
(szervezett villamosenergia-piacok vagy egyéb ezzel egyenértékű kereskedésű
platformok, amelyek szervezése, és működtetése villamosenergia-kereskedési céllal
zajlik), ahol a szállítás azon piaci területekre történik, amelyek fizikailag össze vannak
kapcsolva a HUPX piaci területével illetve, hogy az említett piacokat működtető
társaságok Piac-összekapcsolás vonatkozásában szerződést kötöttek a HUPX Zrt-vel.
A fenti szerződések megkötésére vonatkozóan a Felügyeleti Hatóság előzetes
tájékoztatása szükséges.
4.10.2. AZ EGYSÉGES NAPON BELÜLI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS KOORDINÁLÁSA
A HUPX a szállítási felelőst HUPX Tagként regisztrálja, kezeli a post trade folyamatok
során, az Ajánlatok beadásával kapcsolatos kivétellel. A releváns határkeresztező
kapacitások a felelős átviteli rendszerirányítók (például a MAVIR és a releváns
szomszédos átviteli rendszerirányító) által meghatározottak. A HUPX Tagok
ellenajánlatai, amelyek határokat keresztezve kerültek megkötésre a szállítási
felelős(ök)höz allokálódnak.
Az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolást érintő problémák esetén az egyes
határmetszékek felfüggesztése válhat szükségessé. Az Egységes Napon Belüli Piacösszekapcsolás esetén a lokális kereskedés folyamatos marad, a SIDC központi
termék(ek) automatikusan helyettesítve lesz(nek) a lokális termék(ek)kel.
4.10.3. AZ ÉRINTETT ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓK ÁLTALI INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS
Az Egységes Napon Belüli Piac-összekapcsolás piacain az átviteli rendszerirányítók
(köztük a MAVIR) minden egyes napon amint lehetséges, átadják a Piacösszekapcsolás üzemeltető funkciónak (kapacitás menedzsment modul) a PiacHUPX Piaci Szabályzat
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összekapcsolásban érintett valamennyi határmetszék következő napra rendelkezésre
álló határkeresztező kapacitásainak mennyiségére vonatkozó információját, minden
egyes piaci időegységre és minden egyes irányra. A fenti folyamatra és időzítésre
vonatkozó részletes szabályokat a Villamosenergia-ellátási Szabályzatok és a CACM
szabályozza.
A HUPX elérhetővé teszi a HUPX Tagok számára a fenti információkat a Kereskedési
Rendszerben, ez az információ azonban csak tájékoztató jellegű, mivel az érintett
átviteli rendszerirányítók felelősek ezen adatok közzétételéért.
Amennyiben a HUPX értesül arról, hogy az információ valamely napra nem elérhető,
arról tájékoztatja a Tagokat. A HUPX nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen
helyzet által okozott károkért.
4.10.4. INFORMÁCIÓ

AZ

EGYSÉGES NAPON BELÜLI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSRÓL

ÉS A

SZÁLLÍTÁSI FELELŐS(ÖK)RŐL

A szállítási felelős(ök) neve(i), a Tranzit villamos energia szállító(k), a Piacösszekapcsolásban résztvevő országok listája, a határmetszék(ek), melye(ke)n
keresztül biztosítják a határkeresztező kapacitást a HUPX számára, ezen
kapcsolat(ok) aktívvá válásának időpontja(i) és egyéb Piac-összekapcsolásra
vonatkozó részletek a Piacműködtetési Folyamatokban kerülnek publikálásra
tájékoztatási célból. A fenti adatok hivatalos listája az érvényben lévő Villamosenergiaellátási Szabályzatokban található.
4.11. HUPX TAGOK TÁJÉKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A HUPX Kereskedési Rendszerében a HUPX Tagok számára minden
Kontraktus vonatkozásában, valós időben az alábbi adatok érhetők el:
a) minden vételi és eladási Ajánlat ára és mennyisége;
b) a legutóbb megkötött Ügyletek ára, mennyisége és időpontja;
c) az adott HUPX Tag saját Ajánlatainak státusza;
d) az adott HUPX Tag számára részletes lista a saját Ügyleteiről és azok klíring
státuszáról;
e) a Piac-összekapcsolás határkeresztező kapacitásáról.
2. A fentiek szerint publikált piaci adatok szerzői joga a HUPX-et illeti meg. A
HUPX Tagok ezeket az adatokat belső célra jogosultak felhasználni. Ezen piaci
adatok bármilyen kereskedelmi célú felhasználásra (ideértve a HUPX piacon
végzett mögöttes kereskedésből származó derivatív Kontraktusok felajánlását)
kizárólag a HUPX-szel kötött külön szerződés alapján kerülhet sor.
4.12. PIACI ADATOK PUBLIKÁLÁSA
1. A HUPX jogosult minden Napon-belüli Kontraktusról az alábbi információkat
rendszeresen hozzáférhetővé tenni a nyilvánosság számára:
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a) A HUPX Napon Belüli piacáról száramazó Legjobb Vételi és Eladási
ajánlata;
b) a teljesített Ügylet utolsó kereskedési ára;
c) a teljesített kötések mennyisége és a mennyiséggel súlyozott átlaga;
d) minden olyan releváns információ, amelynek a nyilvánosságra hozatalát a
HUPX szükségesnek tartja a piac átláthatóságának érdekében.
2. A HUPX köteles lehetővé tenni a Piaci Adatok megfelelő publikálását, a HUPX
Tagok és a befektetők megfelelő tájékoztatása érdekében. A közzétételt
végezheti a HUPX vagy más szervezet külön szerződés alapján, azzal, hogy
biztosítani kell a Piaci Adatokhoz való ésszerű üzleti alapon történő hozzáférést.
3. A HUPX jogosult díjat felszámítani a Piaci Adatok szolgáltatásáért a Tagi
Díjszabályzat, vagy külön szerződés alapján.
4. A HUPX jogosult a Technikai Feltételekben meghatározott információkat
közzétenni.
5. A fentiek szerint publikált piaci adatok szerzői joga a HUPX-et illeti meg. Ezen
piaci adatok bármilyen kereskedelmi célú felhasználására kizárólag a HUPXszel kötött külön szerződés alapján kerülhet sor.
4.13. ADATOKRA VONATKOZÓ TULAJDONJOG
1. A HUPX Napon Belüli Piacán történt Kötésekből és Ajánlatokból származó Piaci
Adatok kizárólag a HUPX-et illeti meg. A HUPX jogosult a Piaci Adatok és a
HUPX Tag által generált kereskedett mennyiség bármilyen jogszerű célból
történő felhasználására. A HUPX-en végzett kereskedés alapján készült
statisztikák nyilvánosságra hozhatók, mely esetben a HUPX köteles biztosítani
a Tagok névtelenségét.
2. A HUPX Tag a Piaci Adatokat kizárólag a HUPX-en folytatott kereskedelem
céljára, továbbá saját belső céljaira használhatja. A HUPX Tag kizárólag a
HUPX-szel kötött külön szerződés és az alkalmazandó díj fizetése mellett
jogosult a Piaci Adatokat átadni a harmadik fél részére, vagy azokat bármely
más célra felhasználni.
3. Ha egy nem HUPX Tag harmadik fél a HUPX Piaci Adatait bármilyen módon be
kívánja építeni az energiatőzsdéjén vagy ezzel egyenértékű platformján
értékesített saját termékeibe vagy szolgáltatásaiba, úgy köteles a Piaci Adatok
használatáról külön szerződést kötni a HUPX-szel a vonatkozó díjak
megfizetése mellett.
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5. AZ AUKCIÓS KERESKEDÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A HUPX MÁSNAPI
PIACÁN
5.1.
5.1.1.

TERMÉKEK ÉS KONTRAKTUSOK
A TERMÉKEK BEVEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A HUPX Másnapi Piacán a Termékek aukciós úton kereskedhetők. A Termékek
a Terméklistára és a Specifikációkra való felvétellel kerülnek bevezetésre. A
HUPX-en kereskedhető Termékek kereskedelmi Termékek, a villamos energia
fizikai leszállítása a Magyar Átviteli Rendszerirányítón keresztül.
2. A Terméklista és Specifikációknak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia a
Termékre vonatkozóan:
a) Termék neve;
b) Kontraktus neve;
c) Az alaptermék természetes minősége;
d) Bevezetésének napja;
e) Szállítási időszak;
f) Szállítási egység;
g) Minimum és maximum mennyiség;
h) Minimum and maximum ár;
i) Legkisebb árváltozás;
j) Ajánlat Típusa;
k) Kapu nyitási és zárási ideje;
l) Publikálás ideje;
m) Második Aukció küszöbértéke.
3. A HUPX meghatározhatja, kiegészítheti vagy módosíthatja a Terméklistát és
Specifikációt.
4. A HUPX a Terméklista és Specifikációk bármely módosítása az 1.1.4.7.
fejezetben foglaltaknak megfelelően lép hatályba és kerül közzétételre. A
Honlapon történő közzététel mellett a HUPX Szerződésmódosítási Hirdetményt
küld a HUPX Tagok részére.
5.1.2.

KAPUNYITÁSI IDŐPONT

1. A Kontraktusok – a Terméklista és Specifikációk alapján – a nyitási időben
automatikusan megnyitásra kerülnek.
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2. Kivételes esetekben (pl. Második Aukció vagy decoupling) a kereskedést a
HUPX piaci operátora manuálisan újra megnyithatja a Piacműködtetési
Folyamatok alapján.
5.1.3.

KAPUZÁRÁSI IDŐPONT

1. A Kontraktusok a zárási időben – a Terméklista és Specifikációk alapján –
automatikusan bezárásra kerülnek.
5.1.4.

TERMÉKEK KIVEZETÉSE

1. A Termékek a Terméklista és Specifikációkból való törléssel kerülnek
kivezetésre a HUPX döntése alapján.
2. A HUPX saját hatáskörben dönthet egy Termék kivezetéséről, biztosítva az
érintett Termékre megkötött ügyletek teljesítését és pénzügyi Elszámolását.
3. Amennyiben a Felügyeleti Hatóság előírja a valamely Termék törlését a
Terméklista és Specifikációkból, a HUPX elrendeli a Termék kivezetését.
4. A HUPX határozza meg a Termék Kivezetésének Napját és idejét.
5.2.

KERESKEDÉSI NAPOK ÉS A NYITVATARTÁSI IDŐ

1. Az Aukció naponta zajlik, az Ajánlati Könyv bezárása után.
2. A HUPX az összes Kereskedési Napon és a HUPX Honlapján közzétett, a
HUPX által elfogadott Kereskedési Naptárban meghatározott órákban működik.
3. A Kereskedési Naptár tartalmazza a működési támogatás részleteit.
5.3.

A KERESKEDÉS FELFÜGGESZTÉSE

1. Minden HUPX-en kereskedett Terméknek mindenkor meg kell felelnie a
rendezett, áttekinthető és tisztességes tőzsdei kereskedés követelményeinek.
2. A HUPX felfüggesztheti / elhalaszthatja a Termékkel és a Kontraktussal történő
Aukciós Kereskedést a HUPX Másnapi Piacán, amennyiben az nem felel meg
a HUPX Szabályok és Előírásoknak, kivéve, ha ez a felfüggesztés jelentősen
sértené a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését.
3. A fentieken túl a HUPX felfüggesztheti / elhalaszthatja a Termékkel és a
Kontraktussal történő kereskedést a HUPX Másnapi Piacán, amennyiben a
Felügyeleti Hatóság vagy bármely más hatóság jogi követelmények alapján
elrendeli a felfüggesztést.
4. Bármely fentiekben említett felfüggesztést / elhalasztást elrendelő határozat
tartalmazza a felfüggesztés indokait.
5. A HUPX Piaci Hirdetményben azonnal értesíti a HUPX Tagokat és a Felügyeleti
Hatóságot a felfüggesztéséről / halasztásról.
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6. A kereskedést haladéktalanul vissza kell állítani, ha a felfüggesztés / halasztás
okai már nem állnak fenn. A kereskedés visszaállításáról a HUPX dönt.
Felügyeleti Hatóság vagy bármely más hatóság jogi követelmények alapján
szintén elrendelheti a felfüggesztés / halasztás megszüntetését.
7. A HUPX a kereskedés visszaállításáról szóló Piacműködtetési Hirdetményben
teszi közzé az Aukciós Kereskedés újbóli megindulásának időpontját.
5.4.

MŰSZAKI PROBLÉMÁK KEZELÉSE

1. A HUPX egy elektronikusan működő tőzsde. Technikai probléma esetén:
a) az érintett HUPX Tag(ok) kötelesek haladéktalanul értesíteni a HUPX-et
minden Kereskedési Rendszert érintő adatbeviteli, adatküldési vagy
fogadási problémáról;
b) a HUPX köteles értesíteni a Tagjait a rendszereinek mindennemű zavaráról,
amilyen hamar ez az adott körülmények között elvárható.
2. A HUPX minden tőle telhetőt megtesz a technikai probléma lehető leghamarabb
történő megszüntetése érdekében.
3. A HUPX Piacműködtetési Hirdetményben haladéktalanul tájékoztatja a HUPX
Tagokat a műszaki problémáról és a HUPX Másnapi Piacán alkalmazandó
intézkedésekről.
4. Technikai probléma esetén a HUPX bármilyen megfelelő intézkedést megtehet,
ami a rendezett kereskedés vagy Elszámolás biztosításához vagy a kereskedés
újraindításához szükséges.
5. Vészhelyzetben a HUPX jogosult a HUPX Szabályok és Előírásokkal
összhangban lévő szükséges utasítást adni vagy intézkedést tenni a HUPX-en
folytatott kereskedés rendezett menetének és az Ügyletek Elszámolásának
biztosítására. Ezek az utasítások és intézkedések minden HUPX Tagra nézve
kötelező érvényűek.
6. A HUPX törekszik a szokásos aukciós eljárások betartására, azonban technikai
problémák vagy rendkívüli helyzetek esetén a HUPX a technikai probléma
jellegének figyelembevételével a következő intézkedéseket követheti:
a. második Aukció meghirdetése;
b. módosítja az Ajánlati Könyv zárásának, vagy a piaci eredmények
közzétételének időpontját;
c. felhatalmazza a résztvevő HUPX Tagokat új Ajánlatok beadására, vagy
a meglévő Ajánlatok módosítására; ebben a helyzetben a HUPX új
Ajánlati Könyv zárási időt biztosít;
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d. back up Ajánlat beadási eljárás: ha a Kereskedési Rendszer nem
elérhető vagy meghibásodott;
e. piac-szétkapcsolás bejelentése és Ajánlati Könyv újranyitása;
f. Aukció felfüggesztése / halasztása.
7. Kivételes helyzet felmerülése esetén a HUPX Tagok értesítést kapnak. A HUPX
nem vonható felelősségre az alapján hozott intézkedések következményeiért.
8. Ha a technikai probléma nem oldható meg időben az adott Kereskedési Napon,
a HUPX lemondhatja az Aukciót és nem teszi közzé az aukciós eredményeket.
9. Ha nem lehetséges az Aukció lebonyolítása:
a. Az Ajánlatok nem teljesülnek;
b. Referenciaárak a releváns historikus árakból vagy egyéb más
reprezentatív árakból kalkulálódnak és kerülnek publikálásra az aukciós
eredmények helyett.
10. Az 5.4.6-9 szekcióban említett folyamatok részletes leírása a Piacműködtetési
Folyamatokban megtalálható.
5.5.

MÁSODIK AUKCIÓS ELJÁRÁS

1. A HUPX Másnapi Piac (vagy bármelyik HUPX Másnapi Piachoz kapcsolt piac)
egyensúlytalansága esetén (a vételek és eladások kiegyenlítetlensége, mely
extrém árakhoz vezet), illetve ha az Aukció az adott piaci feltételeket figyelembe
véve abnormálisnak tekinthető árat eredményezne (a piaci ár átlépi a
Terméklista és Specifikációkban meghatározott küszöbértéket), úgy a HUPX
jogosult egy Második Aukció lefolytatását kihirdetni. Ebben az esetben az
alábbiakról köteles értesíteni a HUPX Tagokat:
a. magas árak esetén nagyobb értékesítési mennyiség, vagy alacsonyabb
vételi mennyiség, és/vagy alacsonyabb árak;
b. alacsony árak esetén nagyobb vételi mennyiség, alacsonyabb eladási
mennyiség, és/vagy magasabb árak;
beadására van szükség egy vagy több óra vonatkozásában és
c. az Ajánlati Könyv újra kinyílik annak érdekében, hogy a Tagoknak
elegendő idő álljon rendelkezésre az ajánlataik módosítására vagy
törlésére vagy új ajánlatok beadására.
2. Az Ajánlati Könyv ismételt megnyitása idején olyan módosítások vagy törlések
és/vagy olyan új ajánlatok beadása (legyenek lineáris vagy, akár Blokk
Ajánlatok), amelyek nem javítják az árakat, vagy a piaci egyensúlyt nem
megengedettek.
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3. Amennyiben a második aukciós eljárás ellenére sem teljesíthetőek a Blokk
Ajánlatok azok maximum vagy minimum árán, azon Blokk Ajánlatok melyek a
vonatkozó órákat tartalmazzák, illetve kedvezőtlenül befolyásolják a vételi és
eladási görbék metszésének meghatározását teljes mértékben elutasíthatók.
Az így felszabadult mennyiség a kapcsolódó vételi és eladási lineáris Ajánlatok
között kerül egységesen felosztásra.
4. A folyamatok részletes leírása a Piacműködtetési Folyamatokban megtalálható.
5.6.

KERESKEDÉSI SZAKASZOK

1. A HUPX Másnapi Piaca egy Aukció alapú piac.
2. A Kereskedési Szakaszok az alábbi három egymást követő időszakot
tartralmazzák:
a. Kereskedés előtti időszak,
b. Kereskedési időszak,
c. Kereskedés utáni időszak.
3. A HUPX a Kereskedési Szakaszok időkeretét a HUPX kizárólagos belátása
szerint a Piacműködtetési Folyamatokban határozza meg.
4. A HUPX meghosszabbíthatja vagy lerövidítheti a Kereskedési Szakaszok
időkeretét szükséges mértékben a kereskedési feltételek fenntartása
érdekében vagy a Kereskedési Rendszerrel kapcsolatos okok miatt.
5.6.1.

KERESKEDÉS ELŐTTI IDŐSZAK

1. Azt az időszakot jelenti, amikor az Ajánlati Könyv nyitva van egy adott Szállítási
Napra és Ajánlatok beadása / módosítása / törlése lehetséges.
5.6.2.

KERESKEDÉSI IDŐSZAK

1. Amikor az Ajánlati Könyv bezár az aukciós eredmények számolása kezdődik.
2. A Kereskedési Időszak alatt az Ajánlati Könyv zárva van, a beadott Ajánlatokat
nem lehet módosítani / törölni. Új Ajánlatokat nem lehet benyújtani az adott
Szállítási Napra.
3. A Kereskedési Időszak az Aukció végső eredményeinek közzétételével zárul:
a) piaci elszámolóárak;
b) kereskedett mennyiségek.
4. A Kereskedési Időszak végén a HUPX Tagok megkapják a saját aukciós
eredményeiket. A végső aukciós eredmények kötelező érvényűek a HUPX
Tagok számára.
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5.6.3.

KERESKEDÉS UTÁNI IDŐSZAK

1. Ez az időszak a végső eredmények közzététele után kezdődik. Ebben a
szakaszban történik a klíring és pénzügyi Elszámolás, valamint a menetrend
bejelentés.
5.7.
5.7.1.

AJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
ANONIMITÁS

1. Az Ajánlati Könyv és a Kereskedés anonim módon zajlik, a HUPX Tag csak a
saját Ajánlatait és Ügyleteit jogosult látni (“black boksz auction”).
5.7.2.

AZ AJÁNLAT MEGHATÁROZÁSA

1. A benyújtott Ajánlat egy Ügylet megkötésére irányuló ajánlatnak minősül, az
alábbi érvényességi feltételek szerint.
2. Három féle Ajánlat Típust különböztetünk meg a HUPX Másnapi Piacán:
a) Lineáris (órás) Ajánlat;
b) Blokk Ajánlat;
c) Fizikai leszállítású Ajánlat.
3. Az Ajánlat Típusok beadhatóak a Kontraktusokra Ajánlatok Halmazaként az
adott Szállítási Napra.
4. Minden Ajánlat Típushoz speciális feltételek és korlátozások adhatók a
Terméklista és Specifikációk szerint.
5. A HUPX részére megküldött, Kontraktusokra vonatkozó Ajánlatoknak legalább
az alábbiakat kell tartalmazniuk:
a) a Tag azonosítói;
b) Kontraktus(ok);
c) mennyiség(ek) és irány(ok);
d) ár vagy árlépcső(k);
e) Ajánlat Típusa;
6. Egy Ajánlatnak különböző státusza lehet: aktív vagy inaktív.
7. Az árakat mindennemű adótól (különös tekintettel az általános forgalmi adóra
és egyéb fizetendő energia adókra) és díjaktól, illetve hasonló költségektől
mentesen kell meghatározni.
8. A HUPX Tag felelős az információk helyességéért, az információk naprakészen
tartásáért, valamint az információk saját belső nyilvántartásaival való
megfeleltetésért.
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5.7.3.

AJÁNLAT TÍPUSOK
5.7.3.1.

LINEÁRIS (ÓRÁS) AJÁNLAT

1. A lineáris Ajánlat csak egy Kontraktusra vonatkozik. A lineáris Ajánlatok
Halmaza legfeljebb 24 Ajánlatot (vagy 23-25 óraállításkor) tartalmazhatnak
ugyanarra a Szállítási Napra vonatkozó Kontraktusokra. Minden Portfólióra a
legutoljára beküldött lineáris ajánlatok összessége érvényes.
2. A nem logikus lineáris Ajánlatok nem engedélyezettek. Ez azt jelenti, hogy egy
vételi Ajánlat mennyisége nem növekedhet, ha az árak növekednek, valamint
az eladási Ajánlat mennyisége nem csökkenhet, ha az ár csökken.
3. A nem monoton lineáris Ajánlatok nem engedélyezettek. Ez azt jelenti, hogy
egy adott Ajánlat mennyiségének a változása nem lineáris.
4. Lineáris Ajánlatok árlépcsők meghatározása szükséges:
a) 2 Árlépcső: Ha 2 árlépcső van meghatározva, az azt jelenti, hogy a
lineáris Ajánlat korlátlan / árfüggetlen, mivel a két árlépcső minimum
és maximum árak.
b) több mint 2 árlépcső lehetővé teszi az eltérő árkorlátok megadását a
különböző mennyiségekhez. Az árlépcsők maximum száma a
Terméklista és Specifikációkban van meghatározva.
5. Egy lineáris Ajánlat aukciós eredményei az alábbi alapelvek alapján kerülmnek
meghatározásra:
a) óránként és Szállítási Naponként egy piaci elszámoló ár kerül
meghatározásra az Aukció során.
b) a piaci elszámoló ár meghatározza a HUPX Tagok Portfólióinak piaci
elszámoló mennyiségét.
c) a mennyiségeket lineáris interpolációval kell meghatározni, az
elszámoló ár és az Ajánlat görbéjének metszéspontjában.
5.7.3.2.

BLOKK AJÁNLAT

1. A Blokk Ajánlatoknak tartalmazniuk kell Ajánlatonként egy limitárat, amely
ugyanazon Szállítási Napra vonatkozó kontratusok együttesére vonatkozik.
2. Az Árakat a Terméklista és Specifikációkban megadott minimum és maximum
ár között kell meghatározni.
a) Vételi Blokk Ajánlat esetén, ha az ár a Termék maximum áraként van
meghatározva, akkor az Ajánlat árfüggetlen / korlátlan Ajánlatnak
minősül.
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b) Eladási Blokk Ajánlat esetén, ha az ár a termék minimum áraként van
meghatározva, akkor az Ajánlat árfüggetlen / korlátlan Ajánlatnak
minősül.
c) ha az ár a termék minimum és maximum ára között van
meghatározva, akkor az Ajánlat limitáras Ajánlatnak minősül, ahol
limitárat a vételi Blokk Ajánlat maximum árának és az eladási Blokk
Ajánlat minimum árának kell tekinteni.
3. Különböző mennyiségek adhatók be Kontraktusonként egy Blokk Ajánlatban,
ugyanazon Szállítási Napra vonatkozó Kontraktus sorozaton belül. Speciális
követelmények
meghatározásra
kerülhetnek
a
Terméklista
és
Specifikációkban.
4. A Blokk Ajánlatokat teljes egészében el kell fogadni, vagy elutasítani, részleges
elfogadás nem engedélyezett („mindent vagy semmit”).
5. Paradox módon elutasított Blokk előfordulhat a normál kereskedési folyamat
során. Ez azt jelenti, hogy egy Blokk Ajánlatot elutasíthatnak akkor is ha az ára
megfelel a piaci elszámoló árnak. Speciális körülmények között ez
elkerülhetetlen a piac jólétének maximalizása érdekében.
6. Különböző Blokk Ajánlatok között lehetőség van speciális végrehajtási feltételek
létrehozására, úgynevezett blokkcsoportok létrehozására. A blokkcsoportok
lehetnek kizárólagos blokkcsoportok, összekapcsolt blokkcsoportok, stb. A
részletek a Terméklista és a Specifikációkban megtalálhatók.
7. Paradox módon elfogadott Blokk előfordulhat a normál kereskedési folyamat
során blokkcsoportok esetén. Ez azt jelenti, hogy egy Blokk Ajánlatot
elfogadnak akkor is ha az ára meghaladja a piaci elszámoló árat.
5.7.4.

AJÁNLAT STÁTUSZA

1. Egy Ajánlat státusza lehet aktív vagy inaktív a Kereskedési Rendszerben. Az
Aktív Ajánlatok részt vesznek az Ajánlat párosítási folyamatban a Kereskedési
Időszak alatt, az inaktív Ajánlatok viszont nem. Kivételt képez az a szabály, ha
a HUPX Tag kereskedési joga felfüggesztésre kerül a Kereskedési
Rendszerben, akkor az Ajánlatai nem kerülhetnek Párosításra.
2. Az HUPX Tagok által HUPX-nak küldött Ajánlatok addig maradnak akítvak az
Ajánlati Könyvben amíg:
a) a Tag törli az Ajánlatot;
b) ugyanarra a Szállítási Napra a Tag új lineáris Ajánlatot ad be;
c) a Tag módosítja az Ajánlatot;
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d) A HUPX törli / módosítja az Ajánlatot, vagy bead egy újat a HUPX
Tag nevében, vagy technikai probléma esetén.
5.7.5.

PORTFÓLIÓ TÍPUSOK
5.7.5.1.

KERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ

1. A Tag beadhat lineáris Ajánlatokat vagy Blokk Ajánlatokat a kereskedési
Portfóliókat használva. Az Ajánlatok a kereskedési Portfólióhoz rögzítésre
kerülhetnek a HUPX Tag nevében a HUPX által is.
2. Minden HUPX Tagnak van legalább egy Portfoliója a kereskedéshez. Az
Ajánlatok Halmaza Portfóliónkénti maximum száma a Terméklista és
Specifikációkban van meghatározva.
5.7.5.2.

FIZIKAI TELJESÍTÉSI PORTFÓLIÓ

1. Amennyiben egy Tagnak van Tagsága a HUDEX villamosenergia szegmensén,
akkor lehetősége van fizikai teljesítést igényelni a következő termékek
esetében:
a) Heti;
b) Havi.
2. Fizikai teljesítési Portfóliók a leszállításra kért mennyiségek fizikai
teljesítéséhez használhatóak. A fizikai teljesítési Portfólióknak összefüggésben
kell lenniük egy létező Taggal a HUPX Másnapi Piacán.
3. A Tag beadhatja a fizikai teljesítési kérelmét a HUDEX-en, ezt követően a
HUDEX továbbítja a tag kérelmét a HUPX Másnapi Piac operátorának. A fizikai
teljesítési kérelmeket csak HUPX Másnapi Piaci operátora adhatja be.
4. A fizikai teljesítési kérelmek teljesítésének biztosítása érdekében az ajánlatok
árfüggetlen ajánlatként kerülnek beadásra. A HUPX Tagnak kötelező
jóváhagynia a fizikai teljesítési kérelmet a HUPX Kereskedési Rendszerében.
5. További részletek a fizikai leszállításról és folyamatokról a Piacműködtetési
Folyamatokban található.
5.7.6.

AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

1. A HUPX Tagok elő-kereskedési időszakban nyújthatják be az Ajánlatokat az
Ajánlati Könyvbe.
5.7.7.

AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA

1. A HUPX Tagok az elő-kereskedési időszakban módosíthatják az Ajánlataikat.
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5.7.8.

AJÁNLATOK INAKTIVÁLÁSA

1. A HUPX Tag az elő-kereskedési időszakban az Ajánlat állapotát aktívról
inaktívra változtathatja és fordítva.
5.7.9.

AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA

1. A HUPX Tagok az elő-kereskedési időszakban visszavonhatják az Ajánlataikat.
5.7.10. AJÁNLATOK KEZELÉSE TECHNIKAI PROBLÉMA ESETÉN
1. Amennyiben a HUPX Tagnál fellépő műszaki probléma okozta átmeneti
nehézség miatt a HUPX Tag a HUPX Kereskedési Rendszerét nem éri el, a
HUPX Tag a HUPX-től – kizárólag a Regisztrált E-mail Címéről – kérheti a
nevében történő Ajánlatok vagy Ajánlatok Halmazának benyújtását,
módosítását vagy törlését. Bármilyen más módon benyújtott kérelem
elutasításra kerül.
2. A kérelem beérkezését követően a HUPX köteles a legnagyobb gondossággal
(best effort) eljárni a HUPX Tag kérelmének mielőbbi teljesítése érdekében,
azonban a HUPX-et nem terheli felelősség a kérelem időben történő
teljesítéséért.
3. A HUPX értesíti a HUPX Tagot a kérelem teljesítéséről, vagy arról, hogy a
kérelem teljesítése nem lehetséges. A HUPX Tag köteles elfogadni a nevében
a HUPX által – a fentiek szerint – végzett műveletek eredményét.
4. A HUPX ezen felhatalmazás alapján az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelően köteles eljárni, és kizárólag addig, amíg a HUPX Tag nem képes
belépni a Kereskedési Rendszerbe.
5.8.

A PÁROSÍTÁS SZABÁLYAI

1. A HUPX-en kötött Ügyleteket a kereslet és kínálati Ajánlatok Párosítása
határozza meg az Aukció során.
2. A következő nap minden órájára a HUPX kiszámítja a piaci elszámoló árat és
kereskedett mennyiséget, amelyek az egyes Kontraktusokra vonatkozóan a
HUPX Tagok által benyújtott lineáris és Blokk Ajánlatok összesített kínálati és
keresleti görbéjéből származik.
3. Az aukciós algoritmus által az Aukció időpontjában meghatározott árat kell
alkalmazni az összes Ügylet megkötésekor.
4. Az ármeghatározás céljából a Tag érdeke lineárisnak tekinthető két
ár/mennyiség kombináció között.
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5. Az ármeghatározás algoritmusa a jólét optimalizálását célozza, mint az eladói
többlet, a vevői többlet és a szűkkeresztmentszeti bevétel (amennyiben
releváns) optimalizálása.
6. A HUPX Tagok által az egyes Portfóliókra eladott és vásárolt mennyiségeket
kombinatív optimalizálással kell meghatározni az Aukció által meghatározott
kerekítetlen áron.
7. A mennyiségeknek a kerekítetlen ár alkalmazásával történő meghatározását
követően a Kereskedési Rendszer elvégzi az ár kerekítését.
8. Az Aukción meghatározott árak kerekítése az alábbiak szerint zajlik: A tizedes
vessző utáni kettő tizedesjegyig.
9. A megvásárolt és értékesített mennyiségek kerekítése az alábbiak szerint zajlik:
A tizedes vessző utáni egy tizedesjegyig.
10. Amennyiben a kerekítési szabályok miatt az összesített eladott és vásárolt
mennyiségek között különbség adódik, úgy a maradék mennyiség elosztásra
kerül a HUPX Tagok porfólio alapon, egy volumen egység egymás utáni
kiosztása által.
11. A számítás részletes leírása a Piacműködtetési Folyamatokban található.
5.9.
5.9.1.

PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS SZABÁLYAI
EGYSÉGES MÁSNAPI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS

Az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás (SDAC) során (szervezett piacok,
áramtőzsdék vagy bármely más ezzel egyenértékű kereskedési platform, amelyet
villamosenergia-kereskedelem céljából szerveznek és működtetnek) a kereskedett
termékek leszállítása a HUPX piaci területével (közvetlenül, vagy közvetetten)
összekapcsolt piaci területek között kerül végrehajtásra, feltéve, hogy az ilyen piacok
piacszervező vállalatai megállapodást kötöttek a HUPX-szel a Piacösszekapcsolásról. A HUPX köteles tájékoztatni a Felügyeleti Hatóságot az ilyen
jellegű megállapodásokról.
Az SDAC a szűk keresztmetszeti kapacitást a leghatékonyabban osztja el azáltal, hogy
a különböző régiók nagykereskedelmi villamosenergia-piacait közös algoritmuson
keresztül kapcsolja össze, egyidejűleg figyelembe véve a határokon átnyúló szállítási
korlátokat, és ezzel maximalizálja a társadalmi jólétet.
A Piac-összekapcsolás elsődleges célja a regionális árampiacok mélyebb
integrációjának biztosítása. Figyelembe véve a végfelhasználók, kereskedők, az
ellátás biztonságának előnyeit, ez az integráció mind a nemzeti, mind a nemzetközi
érdekeket szolgálja. A Piac-összekapcsolási folyamat célja, hogy maximalizálja az
alacsony árterület és a magas árterület közötti energiaáramlást, figyelembe véve a
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határkeresztező kapacitást. Következésképpen az egyes piaci területek árszintjei
közelednek egymáshoz.
5.9.2.

AZ EGYSÉGES MÁSNAPI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS KOORDINÁLÁSA

A HUPX a szállítási felelőst HUPX Tagként regisztrálja, kezeli a post trade folyamatok
során, az Ajánlatok beadásával kapcsolatos kivétellel. A releváns határkeresztező
kapacitások a felelős átviteli rendszerirányítók (például a MAVIR és a releváns
szomszédos átviteli rendszerirányító) által meghatározottak. A szállítási felelős
Ajánlatait speciális Ajánlatokként szükséges tekinteni, amelyek automatikusan
bekerülnek a Piac-összekapcsolási számítási folyamatba.
A szállítási felelős által továbbítandó villamos energia mennyiségét, irányát és árát a
Piac-összekapcsolási kalkuláció határozza meg.
Abban az esetben, ha az Egységes Másnapi Piac-összekapcsolás bármilyen okból
nem hajtható végre, a HUPX késedelem nélkül tájékoztatja a HUPX Tagokat a piac
szétkapcsolásáról és az ilyen esetekben alkalmazandó eljárásokról.
Ha az érintett átvitelirendszer irányítók nem biztosítanak határkeresztező kapacitást,
vagy ha nem állnak rendelkezésre a megfelelő eszközök az összehangolt Aukció
lebonyolítására mindegyik érintett piac esetében, akkor a HUPX az Aukciót a többi
kapcsolt piacoktól függetlenül folytatja le.
5.9.3.

PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSI FOLYAMAT MODELL - PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁS SZAKASZAI
5.9.3.1.

PRE-COUPLING SZAKASZ

1. Azt az időszakot jelenti, amikor az Ajánlati Könyv nyitva van egy adott Szállítási
Napon, és az Ajánlat beadása / módosítása / törlése elérhető.
2. Ebben a szakaszban a kapacitás (határkeresztező kapacitás) értékek
meghatározásra kerülnek. Normál körülmények között az átvitelirendszer
irányító modul kapacitás-dokumentumait a target idő elérése előtt továbbítani
kell az áramtőzsdékhez.
3. A kapacitások értékei minden nap közzétehetők a HUPX Honlapon, amint az
átvitelirendszer irányítók közzététel céljából rendelkezésre bocsátják őket. A
kapacitások értékei megadott határidőig még módosíthatók, ahogy ezt a
Piacműködtetési Folyamatok részletezik.
5.9.3.2.

COUPLING SZAKASZ

1. Ebben a szakaszban zajlik a Piac-összekapcsolás kalkulációs folyamata,
amelyet a koordinátor a target idő előtt napi szinten elvégez. A kalkuláció a
kapuzárás időpontja után kezdődik.
2. Az eredmények publikálása a számítás befejezése és validációja után
kezdődik.
HUPX Piaci Szabályzat

72

3. A Piac-összekapcsolási szakasz az eredmények publikálásával végződik:
a) piaci elszámoló árak;
b) kereskedett mennyiségek;
c) Határkeresztező áramlások = allokált kapacitás.
4. A coupling szakasz végén a HUPX tagok megkapják saját aukciós
eredményeiket. Az Aukció végső eredményei kötelező érvényűek a HUPX
Tagok számára.
5.9.3.3.

POST-COUPLING SZAKASZ

1. Ez a szakasz a végleges eredmények publikálása után kezdődik. A postcoupling szakasz során pénzügyi elszámolási és menetrendezési folyamatok
zajlanak.
2. A HUPX-en a szállítási felelős feladata a villamos energia menetrendezése és
átadása a kapcsolt piacok között.
5.9.4.

AZ ÉRINTETT ÁTVITELIRENDSZER IRÁNYÍTÓK ÁLTAL SZOLGÁLTATOTT INFORMÁCIÓK

A HUPX Másnapi Piacán az érintett átvitelirendszer irányítók (a MAVIR-t is beleértve)
átadják az érintett piacműködtetőknek (beleértve a HUPX-et is) a másnapi
információkat a határkeresztező kapacitások mennyiségéről, irányáról az összes
elérhető időegységről és releváns interkonnektorról, a napi implicit aukciós
szabályokban leírt részletes folyamatnak és ütemezésnek megfelelően (amely a
Villamosenergia-ellátási Szabályzatok melléklete).
5.9.5.

INFORMÁCIÓ AZ EGYSÉGES MÁSNAPI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSRÓL ÉS A SZÁLLÍTÁSI
FELELŐS(ÖK)RŐL

Tájékoztatás céljából a HUPX közzéteszi a HUPX szállítási felelős(ök) nevét, a Piacösszekapcsolásban részt vevő országok listáját, az összekapcsolt határ(oka)t,
amelyeken keresztül az átvitelirendszer irányítók villamos energiát továbbíthatnak a
HUPX felé, a dátum(okat), amelyeken az egyes összekapcsolások aktívvá válnak, és
a Működtetési Folyamatokban a Piac-összekapcsolással kapcsolatos egyéb előírások.
A fent említett adatok hivatalos listája elérhető a villamosenergia-piacra vonatkozó
Villamosenergia-ellátási Szabályzatokban.
5.10. HUPX TAGOK TÁJÉKOZTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. Az Aukció végeredményét legkorábban a Terméklista és Specifikációkban
meghatározott publikáció időpontjában lehet kihirdetni. Az Aukció
végeredménye az alábbiakat tartalmazza:
a. az egyes Kontraktusokra kialakult ár és a teljes mennyiség,
b. az Ügyletekkel kapcsolatos vételi és eladási mennyiségek,
Kontraktusonkénti és Portfóliónkénti bontásban.
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2. A HUPX igazolást a Tagok részére az alábbi tartalommal:
a. az aukciós algoritmus által meghatározott ár és a teljes mennyiség,
Kontraktusonkénti bontásban,
b. Ügyletek, Kontraktusonkénti és Portfóliónkénti bontásban,
c. a Blokk Ajánlati Ügyletek eredményei.
3. A Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az általuk végrehajtott Ügyletek
feltételei számukra kötelező érvényűvé válnak a végeredmény kihirdetését és
érvényesítését követően.
4. A végeredmény a kihirdetésével egyidejűleg közöltnek tekintendő a Tagok
irányában.
5. A fentiek szerint publikált piaci adatok szerzői joga a HUPX-et illeti meg. A
HUPX Tagok ezeket az adatokat belső célra jogosultak felhasználni. Ezen piaci
adatok bármilyen kereskedelmi célú felhasználására (ideértve a HUPX piacon
végzett mögöttes kereskedésből származó derivatív Kontraktusok felajánlását)
kizárólag a HUPX-el kötött külön szerződés alapján kerülhet sor.
5.11. PIACI ADATOK PUBLIKÁLÁSA
1. Minden egyes Másnapi Kontraktus és Napi Aukció eredményére vonatkozóan
a HUPX napi rendszerességgel legalább a következő információkat
hozzáférhetővé és közzé teheti:
a) kereskedett mennyiségek;
b) piaci elszámoló árak;
c) minden egyéb releváns információt, amelynek közlését a
szükségesnek ítéli a piac átláthatóságának növelése érdekében.

HUPX

2. A HUPX köteles lehetővé tenni a Piaci Adatok megfelelő publikálását, a HUPX
Tagok és a befektetők megfelelő tájékoztatása érdekében. A közzétételt
végezheti a HUPX vagy más szervezet külön szerződés alapján, azzal, hogy
biztosítani kell a Piaci Adatokhoz való ésszerű üzleti alapon történő hozzáférést.
3. A HUPX jogosult díjat felszámítani a Piaci Adatok szolgáltatásáért a Tagi
Díjszabályzat, vagy külön szerződés alapján.
4. A HUPX köteles a Technikai Feltételekben meghatározott információkat
közzétenni.
5. A fentiek szerint publikált piaci adatbázisok szerzői joga a HUPX-et illeti meg.
Ezen piaci adatbázisok bármilyen kereskedelmi célú felhasználására kizárólag
a HUPX-el kötött külön szerződés alapján kerülhet sor.
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5.12. AZ ADATOKRA VONATKOZÓ TULAJDONJOG
1. A HUPX Másnapi Piacán létrejött Ügyletekből származó Piaci Adatok
tulajdonjoga kizárólag a HUPX-et illeti meg. A HUPX jogosult a Piaci Adatok és
a HUPX Tag által generált kereskedett mennyiség bármilyen jogszerű célból
történő felhasználására. A HUPX-en végzett kereskedés alapján készült
statisztikák nyilvánosságra hozhatók, mely esetben a HUPX köteles biztosítani
a Tagok névtelenségét.
2. A HUPX Tag a Piaci Adatokat kizárólag a HUPX-en folytatott kereskedelem
céljára, továbbá saját belső céljaira használhatja. A HUPX Tag kizárólag a
HUPX-szal kötött külön szerződés és az alkalmazandó díj fizetése mellett
jogosult a Piaci Adatokat átadni harmadik fél részére, vagy azokat bármely más
célra felhasználni.
3. Ha egy nem HUPX Tag harmadik fél a HUPX Piaci Adatait bármilyen módon be
kívánja építeni az energiatőzsdéjén vagy ezzel egyenértékű platformján
értékesített saját termékeibe vagy szolgáltatásaiba, úgy köteles a Piaci Adatok
használatáról külön szerződést kötni a HUPX-szal a vonatkozó díjak
megfizetése mellett.
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6. KLÍRING
1. A HUPX-nál minden Ügylet Elszámolás tárgyát képezi. A Klíringház központi
félként jár el a HUPX-en kötött Ügyletek Elszámolása során. Az erre vonatkozó
szabályokat és eljárást a Klíringház határozza meg.
2. A Klíringház az Elszámolást és a pénzügyi teljesítést naponta végzi a Klíringház
naptára szerint.
6.1.1.

KERESKEDÉSI LIMITEK

1. A HUPX piacain pre-trading limitek vannak érvényben. A pre-trading limit egy
olyan maximális pénzügyi kitettséget jelöl, amellyel a HUPX Tag a HUPX által
meghatározott időn belül kereskedhet. A Technikai Feltételek további
informáiókat tartalmazhat a pre-trading limitek kapcsán.
2. A pre-trading limitellenőrzés az Ügylet létrejötte történik. A nem megfelelő
ajánlatok elutasításra kerülnek.
3. A kereskedési limite(ke)t a Klíringház küldi a HUPX-nek. A beérkezett valós
idejű adatok alapján a HUPX kiszámolja a HUPX Tag aktuális pénzügyi
kitettségét külön a HUPX Napon Belüli és a Másnapi Piacaira.
4. A HUPX biztosítja azt, hogy a Tagok ne tudják meghaladni az aktuális limitjüket,
azzal fedezetlen pozíciót eredményezve.
6.1.2.

KLÍRING FELTÉTELEK

1. A kereskedési pozíciók limitjeire és a limitszámítási módszerre vonatkozó
szabályokat a Klíringház általános üzletszabályzata tartalmazza.
6.1.3.

A KERESKEDÉSI INFORMÁCIÓK TOVÁBBÍTÁSA A KLÍRINGHÁZNAK

1. Az Ajánlatok Párosítását követően a HUPX valamennyi Ügyletre vonatkozóan
legalább a következő adatokat küldi meg Klíringháznak regisztráció céljából:
a) HUPX Tag(ok) azonosítója;
b) Ár;
c) Mennyiség;
d) Vevői/Eladói oldal;
e) Kontraktus szállítási időszaka.
2. A HUPX köteles a Klíringház naptára szerinti napi klíring, pénzügyi teljesítés és
menetrendezés elvégzéséhez szükséges minden információval ellátni a
Klíringházat.
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3. A Klíringház általi regisztrálást követően az Ügyletekből fakadó fizetési és
szállítási kötelezettségekre a Klíringház által meghatározott feltételek az
irányadók.
7. LESZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI
7.1.

A FIZIKAI LESZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI

1. A HUPX-en végbemenő kereskedés alapján a leszállítás a magyar
villamosenergia átviteli rendszerben teljesülő fizikai vételezést vagy betáplálást
jelenti.
2. A HUPX mérlegkör-felelős mindkét piacán. A mérlegkör EIC kódjai a HUPX
Honlapon megtalálhatóak.
3. Az Ügyletek menetrendezését a HUPX (vagy a HUPX képviseletében a
Klíringház) hajtja végre az Átviteli Rendszerirányító menetrendezési
rendszerében.
7.1.1.

NOMINÁCIÓ

1. A HUPX piacán kereskedett ügyletek nominálási szabályait az Átviteli
Rendszerirányító mindenkor hatályos Villamosenergia-ellátási Szabályzatok
tartalmazzák.
2. A HUPX üzemelteti a szervezett piac mérlegkörét, és mint mérlegkörfelelős
(központi szerződő félként a Klíringházzal együtt) a magyar Átviteli
Rendszerirányítónak továbbítja a HUPX piacán kötött ügyletek fizikai
leszállításának menetrendejét.
3. A magyar Villamos Energia Törvény alapján a HUPX mérlegköri megállapodást
köt az Átviteli Rendszerirányítóval. A HUPX, mint mérlegkörfelelős speciális
kötelezettségeit és jogait az Átviteli Rendszerirányító Villamosenergia-ellátási
Szabályzatai részletezik.
4. Azoknak az Ügyleteknek a teljesítését, amiket a HUPX Másnapi Piaci
mérlegköre megfelelően elküldött az Átviteli Rendszerirányítónak és amiket az
Átviteli Rendszerirányító befogadott és elismert, csak a magyar Villamos
Energia Törvény, a CACM és más a villamosenergia rendszer vészhelyzeteivel
és jelentős meghibásodásaival kapcsolatos jogszabályok és a
Villamosenergia-ellátási Szabályzatok korlátozhatják.
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7.1.2.

KIEGYENLÍTŐ ENERGIA DÍJ

1. Abban az esetben, ha a menetrendezett (tervezett) és a fizikailag leszállított
(tényleges) mennyiség között különbség lép fel, az Átviteli Rendszerirányító
kiegyenlítő energia díjat számíthat fel a HUPX Tagnak a Villamosenergiaellátási Szabályzatok alapján.
8. RIPORTÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
1. Az európai és magyar jogszabályok és határozatok alapján a HUPX köteles
jelenteni a kereskedési aktivitást és egyéb, releváns információkat az ACER és
a Felügyeleti Hatóság számára.
2. Annak érdekében, hogy a REMIT IR által előírt tőzsdei feladatok és
kötelezettségek teljesüljenek, a HUPX ellátja az információs szolgáltatást az
ACER felé a REMIT alapján, és riportálási szolgáltatást nyújt a HUPX Tagok
számára, ahogy az 2.1.2.1.e) fejezetben megtalálható.
3. A HUPX mint RRM (registered reporting mechanism) az adatok közlésére
felhatalmazott közvetlenül az ACER felé.
9. PIACFELÜGYELET
9.1.

SZABÁLYOZÓI HÁTTÉR

1. A HUPX teljesíti a piacfelügyelethez tartozó tevékenységekre vonatkozott
kötelezettségeit az európai és magyar jog, illetve a szervezett villamosenergia
piac engedélyében meghatározottak alapján. A HUPX piacfelügyeleti
tevékenységei a REMIT és vonatkozó rendelkezések alapján kerültek
meghatározásra.
9.2.

A HUPX KÖTELESSÉGEI A PIAC FELÜGYELETRE VONATKOZÓAN

1. A HUPX figyelemmel követi a szervezett piaci kereskedelmet és ellenőrzi, hogy
a HUPX Tagok a REMIT és hozzátartozó rendeletekben foglaltak, illetve a
HUPX Szabályok és Előírások alapján viselkednek-e.
2. A HUPX köteles szisztematikusan és teljes körűen rögzíteni és kiértékelni a
HUPX-en történt kereskedési adatokat, továbbá köteles elvégezni a szükséges
vizsgálatokat.
3. Ez különösen fontos az Árak helyes meghatározása során felmerülő
szabálytalanságok vonatkozásában.
4. A feladatok teljesítésének érdekében a HUPX speciális vizsgálatokat végezhet.
5. Amennyiben szükséges, a HUPX kérheti a HUPX Tagoktól és a Kereskedőiktől:
a) információk és dokumentumok megosztását;
b) kivizsgálások elvégzését;
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c) a kereskedés kedvezményettjének megnevezését.
9.3.

ADATMEGOSZTÁS A HATÓSÁGOKKAL

1. A HUPX teljesen együttműködik a Felügyeleti Hatósággal, hogy biztosítsa a
hatékony, harmonizált és szabályozott kereskedést.
2. Amennyiben a HUPX-en egy tranzakció esetében piacmanipuláció, illetve
bennfentes kereskedelem gyanúja merül fel, vagy ha a HUPX tények alapján
igazolja a REMIT és a kapcsolódó rendelkezések megsértését, a HUPX köteles
a Felügyeleti Hatóságot és az ACER-t értesíteni.
3. A HUPX-nek jogában áll az adatok továbbítása a Felügyeleti Hatóság számára
az Ügyletek megkötésére és végrehajtására vonatkozó információkkal együtt.
Bármelyik hatóság hivatalos úton való megkeresése esetében a HUPX köteles
a kért adatok kiadására.
9.4.

MAGATARTÁSI KÓDEX

1. A HUPX-nek jogában áll kiállítani és publikálni magatartási kódexszel
kapcsolatos dokumentumot, melyben a piacon való helyes magatartásra ad
példákat és ajánlásokat.
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