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CX-MN-2016-0016  

 General information about the special conditions of limit 

handling /  

Általános információ a limitek kezelésének speciális feltételeiről 

 

Hereby we would like to inform our Members that from 1st October 2016 as part of the limit 

management process CEEGEX reviews the SPOT collateral coverage of transactions on 

behalf of KELER CCP. According to the KELER CCP General Business Rules article 3.6.5. a 

member may buy gas on CEEGEX platform up to the extent of their trading limit, therefore 

transactions exceeding the preauthorized trading limit received from KELER CCP. will be 

rejected. KELER CCP manages and updates the trading limits sent to CEEGEX. By selling 

gas on CEEGEX platform the trading limit on CEEGEX increases, in case of buying gas, 

CEEGEX shall reduce the available trading limit of the Members. The confirmation (clearing) 

or the rejection of the transactions takes place real-time. The “limit rejected” transaction will be 

deleted at the same time, and will be available at the cancelled transactions in the trading 

system.  

Complying with the Code of Conduct of CEEGEX the CEEGEX Members commit to act in 

fairness towards CEEGEX Ltd. and the other CEEGEX Members. CEEGEX Members are 

responsible for not conducting any transaction without sufficient trade limit. In case of multiple 

cancelled trades caused by lack of sufficient trade limit, CEEGEX shall act in compliance with 

the CEEGEX Market Rules section 9.6.1.: 

 (2) In as far as CEEGEX Member or Traders authorized to trade on the CEEGEX Market 

violate existing provisions or fail to comply with instructions they can be temporarily suspended 

from trading on CEEGEX Market by CEEGEX Ltd. in accordance with the more detail 

provisions contained in the Market Rules or they can be banned from dealing with client’s 

orders. / 

 

Felhívjuk kedves Tagjaink figyelmét, hogy 2016. október 1-től a CEEGEX ellenőrzi az Azonnali 

Piaci ügyletek limit fedezettségét a KELER KSZF megbízásából a limitkezelési folyamat 

részeként. A KELER KSZF szabályzat 3.6.5. pontja alapján a limit mértékéig vásárolhat egy 

tag, tehát a KELER KSZF-től kapott tagi limitet meghaladó ügyleteket a CEEGEX elutasítja. A 

kereskedési limiteket a KELER KSZF kezeli és frissíti a CEEGEX-nél. Ezt követően a CEEGEX 

eladás esetén növeli, vétel esetén csökkenti a Tag által felhasználható limitet. A visszaigazolás 

valós idejű egy ügylet megkötéséről vagy elutasításáról. A „limitelutasított” ügylet ezen státusz 

beállításával egy időben törlésre is kerül, ezt követően a törölt ügyletek listájában lesz elérhető 

a kereskedési rendszerben.  

A CEEGEX Magatartás Kódexe értelmében a CEEGEX Tagok vállalják, hogy tisztességesen 

viselkednek a CEEGEX Zrt. és a többi CEEGEX Tag irányában. A CEEGEX tag felelőssége, 

hogy limit nélkül ne vásároljon. Megismételt és a limit hiányában törölt ügyletet eredményező 

kereskedés után a CEEGEX Piaci Szabályzat 9.6.1. pontja értelmében kénytelen eljárni: 

(2) Amennyiben a CEEGEX Tag vagy a CEEGEX piaci kereskedésre feljogosított 

Kereskedő megszegi a hatályos rendelkezéseket, illetve nem tartja be az utasításokat, úgy a 

CEEGEX Zrt. jogosult átmenetileg felfüggeszteni az adott CEEGEX Tag vagy Kereskedő piaci 

kereskedési jogosultságát a Piaci Szabályzatban foglalt részletes rendelkezéseknek 

megfelelően, továbbá lehetőség van az ügyfél-ajánlatokkal való kereskedési jogosultság 

letiltására is. 


