
 

 

Termék típusok – 15 perces XBID termék bevezetése 

 

HUPX NAPON BELÜLI PIAC - LOKÁLIS NEGYEDÓRÁS TERMÉK 

Termék specifikáció 

Termék név Quarterly_Local 

Kontraktus hosszú név  
QH-YYYYMMDD HH:MM-YYYYMMDD HH:MM  

a szállítási időszak kezdetét és végét jelzi  

Kontraktus rövid név 

HH:MM-HH:MM  

a szállítási időszak kezdeténék és végének óráját és percét jelzi az 

adott szállítási napon  

a kereskedési rendszerben ezen a néven érhető el 

Élerhetőség Lokális 

Szállítási egység 15 perc 

Szállítási periódus  

A leszállítás a szállítási nap első percével kezdődik 15 perces 

bontásban: HH:00; HH:15; HH:30; HH:45 

Például: 

00:00-00:15 

00:15-00:30 

00:30-00:45 

00:45-01:00 

OTC regisztáció 

elérhetősége 

igen 

Ügylet visszahívás 

elérhetősége 

igen, 15 percen belül a Kereskedési rendszer “recall” opció 

használatával; a másik fél jóváhagyása szükséges 

kivéve OTC regisztráció esetén 

Blokk ajánlatok elérhetősége 

(legalább két egymást 

követő szállítási időszak) 

nem 

Napon átnyúló blokk 

elérhetőség 

- 

Kapcsolt ajánlatok 

élerhetősége (basket 

benyújtásához) 

igen 

Iceberg ajánlat élerhetősége igen 

Minimum peak mennyiség 

(iceberg ajánlat esetén) 

0.1 MW 

Peak ár delta (legnagyobb 

megadható delta ár) 

100.00 €/MWh 

Teljesülési korlátozás részleges teljesülés lehetséges 

 

  



 

 

HUPX NAPON BELÜLI PIAC - LOKÁLIS NEGYEDÓRÁS TERMÉK 

Termék specifikáció 

Termék név Quater_Hour_Power_Local 

Kontraktus hosszú név  
YYYYMMDD HH:MM-YYYYMMDD HH:MM  

a szállítási időszak kezdetét és végét jelzi 

Kontraktus rövid név 

QHH:MM-HH:MM_Local  

a szállítási időszak kezdeténék és végének óráját és percét jelzi az 

adott szállítási napon  

a kereskedési rendszerben ezen a néven érhető el 

Élerhetőség 

Lokális 

A kereskedés csak piac-szétkapcsolás esetén élhető el. Amikor a 

határon-átnyúló összekapcsolás működik és a termékek 

kereskedhetők, ezek a kontraktusok inaktívak. 

Szállítási egység 15 perc 

Szállítási periódus  

A leszállítás a szállítási nap első percével kezdődik 15 perces 

bontásban: HH:00; HH:15; HH:30; HH:45 

Például: 

00:00-00:15 

00:15-00:30 

00:30-00:45 

00:45-01:00 

OTC regisztáció 

elérhetősége 

nem 

Ügylet visszahívás 

elérhetősége 

Igen, 15 percen belül a kereskedési rendszerben található „recall” 

funkció használatával, ellenoldali fél jóváhagyása mellett 

Blokk ajánlatok elérhetősége 

(legalább két egymást 

követő szállítási időszak) 

nem 

Napon átnyúló blokk 

elérhetőség 

nem 

Kapcsolt ajánlatok 

élerhetősége (basket 

benyújtásához) 

igen 

Iceberg ajánlat élerhetősége igen 

Minimum peak mennyiség 

(iceberg ajánlat esetén) 

5.0 MW 

Peak ár delta (legnagyobb 

megadható delta ár) 

5.00 €/MWh 

Teljesülési korlátozás részleges teljesülés lehetséges 

 

 

  



 

 

HUPX NAPON BELÜLI PIAC - XBID NEGYEDÓRÁS TERMÉK 

Termék specifikáció 

Termék név XBID_Quarter_Hour_Power 

Kontraktus hosszú név  
YYYYMMDD HH:MM-YYYYMMDD HH:MM  

a szállítási időszak kezdetét és végét jelzi 

Kontraktus rövid név 

HH:MM-HH:MM_XB 

a szállítási időszak kezdeténék és végének óráját és percét jelzi az 

adott szállítási napon  

a kereskedési rendszerben ezen a néven érhető el 

Élerhetőség Központi XBID (remote) 

Szállítási egység 15 perc 

Szállítási periódus  

A leszállítás a szállítási nap első percével kezdődik 15 perces 

bontásban: HH:00; HH:15; HH:30; HH:45 

Például: 

00:00-00:15 

00:15-00:30 

00:30-00:45 

00:45-01:00 

OTC regisztáció elérhetősége nem 

Ügylet visszahívás 

elérhetősége 

nem 

Blokk ajánlatok elérhetősége 

(legalább két egymást követő 

szállítási időszak) 

nem 

Napon átnyúló blokk 

elérhetőség 

nem 

Kapcsolt ajánlatok 

élerhetősége (basket 

benyújtásához) 

igen 

Iceberg ajánlat élerhetősége igen 

Minimum peak mennyiség 

(iceberg ajánlat esetén) 

5.0 MW 

Peak ár delta (legnagyobb 

megadható delta ár) 

5.00 €/MWh 

Teljesülési korlátozás részleges teljesülés lehetséges 

 

 

 


