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„Talált pénz” –
avagy a 
származási 
garanciák piaca 
a HUPX-en
Dr. Vajta Mátyás

vezérigazgató, HUPX Zrt.



A származási garancia (GO) fogalma

Jellemzői:
► Erőmű azonosító, helyszín, 

ország, technológia, energiaforrás, 

beépített teljesítmény és 

üzembehelyezés napja

► Támogatás típusa

► Termelési időszak kezdete és 

vége

► Volumen (1 GO = 1 MWh)

► Egyedi azonosító szám

GO életút

1 hónapnyi termelés Bejegyzés termelés után
Transzfer legkésőbb 12 hónappal 

a termelési időszak vége után

A származási garancia
GO (Guarantees of Origin)

► Kereskedhető tanúsítvány Európában

► Igazolja, hogy az adott energia megújuló forrásból származott 

(villamos energia, gáz és hő)



Nemzetközi piactér – magas likviditás

2022 márciusától 

lehetőség nyílt a 

magyar GO-k 

nemzetközi 

kereskedelmére



A HUPX GO piacának működése

GO 

Eladó

KERESKEDÉS

GO 

Vevő

BIZTOSÍTÉK, 

ELSZÁMOLÁS,

„LESZÁLLÍTÁS”

GO-k letétbe 

helyezése

Eladott GO-k ára

Pénzügyi 

biztosíték

Biztosítéki 

információk
Kereskedési 

információk

Eladási ajánlat

Eredmény

Vételi ajánlat

Eredmény

MEKH / GREXEL

GO transzfer
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Árak, és felajánlott / kereskedett 
mennyiségek a 

HUPX GO Aukciókon (GWh)

AIB traded volumes Sell side offered and traded volume ratio

Buy side offered and traded volume ratio HUPX GO AIB VWAP price

Piaci adatok

Jelenlegi 
tapasztalatok

► Várakozások 

szerint tartósan 

megnövekedett ár

► Jelentős túlkereslet

az AIB GO-kra

► Számos aktív 

szereplő a vételi és 

az eladási oldalon

7,49 
EUR/MWh

>7x
túlkereslet
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A származási 
garanciákkal 
kapcsolatos 
tudnivalók
Hamburger Ákos

osztályvezető, MEKH



1. Általánosan a származási garanciáról

2. Gyakorlati tudnivalók ügyintézéshez

Tartalom

9



„származási garancia: 
elektronikus dokumentum, 
amelynek kizárólagos rendeltetése 
a végső fogyasztó felé annak 
bizonyítása, hogy az energia egy 
meghatározott részarányát vagy 
mennyiségét megújuló 
energiaforrásokból állították elő.”

Miért származási garancia?

10



A 2018/2001 EU Irányelv alapján

• Forgalomképes, elektronikus tanúsítvány
• Szabványos mérete: 1 MWh
• Élettartama: 12 hónap (a villamos energia termelésétől)
• Meghatározott adattartalom: energiaforrás, erőmű 

adatai, termelési időszak, támogatások adatai, stb.
• Tagállami kijelölt (kibocsátó) szerv ellenőrzi és jegyzi be.

Mi az a származási garancia?

11



• Származási garanciák bejegyzése az irányelvi és 
tagállami előírások szerint

• Kezelőrendszer biztosítása
• A rendszer megbízhatóságának biztosítása
• Kettős elszámolás tilalmának biztosítása

• Kibocsátó szervek együttműködése: 
„Association of Issuing Bodies” (AIB)

„European Energy Certificate System” (EECS)

Mi a kibocsátó szerv feladata?

12
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2018/2001 EU Irányelv 19. cikk, 
2019/944 EU Irányelv 1. melléklet

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos 
energiáról (Vet.), 6/A. §, 12. § (1)

309/2013. Korm. Rendelet, 
6/2008. KHEM rendelet, 6. §

Számlaszerződés és 
mellékletei, Díjszabás

Uniós 
jogszabályok

Törvények

Korm. és min. 
rendeletek

Szerződés

Szabályrendszer

EECS 
szabály-
rendszer



Ügyintézés
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• Erőműegység minősítése – amennyiben szükséges
• Forgalmi számla nyitása
• Erőműegység regisztrációja
• Bejegyzés kérelmezése
• Kereskedés – önállóan végezhető
• Külföldi származási garancia elismerése
• Származási garancia törlése



Gyakorlati tudnivalók ügyintézéshez

15



Számlanyitás részletes leírása: 
Forgalmi számlaszerződés, 1. sz. melléklet

Forgalmi számla nyitása I.

16



• „A szerződést kizárólag hivatalos elektronikus úton (Cégkapu vagy 
Ügyfélkapu használatával), hitelesített vagy minősített, személyes 
vagy üzleti elektronikus aláírással ellátva lehet benyújtani a Hivatal 
részére. […] a Szerződés kitöltését követően a dokumentumot pdf-
formátumba kell konvertálni, ezt követően hitelesített vagy minősített, 
személyes vagy üzleti elektronikus aláírással kell ellátni. […]”

Forgalmi számla nyitása II.

17

Aláírt 
szerződés 
benyújtás

a

MEKH aláírás 
és 

visszaküldés

Tárgyévi 
számladíj 
befizetése

Számla 
megnyitása

15 
nap

8 
nap

15 
nap



• Kérelem alapján, közigazgatási hatósági eljárásban.
• Csak abban az esetben szükséges, ha az 

erőműegységnek nincs se engedélye, se METÁR-
határozata.

Erőműegység minősítése

18

Kérelem 
benyújtás

a

Végzés 
hiánypótlás, 

tényállás tisztázása 
(amennyiben 

szükséges)

Kérelem 
kiegészítése 

(amennyiben 
szükséges)

Határozat

75 
nap



• Előfeltételek:
- Aktív forgalmi számla
- Megújuló energiaforrás vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelés
- Hatályos engedély, METÁR-határozat vagy minősítő határozat
- Jogosultság az adott erőműegység regisztrációjára

• A kezelőrendszer felületén

Erőműegység regisztráció

19

Erőműegység 
regisztráció 

kezdeményezése

MEKH 
jóváhagyás

40 nap



Több erőmű közös számla alá rendezése

20



• Előfeltétel: aktív forgalmi számla
• Kérelem alapján, közigazgatási hatósági eljárásban

Származási garancia bejegyzése I.

21

Kérelem 
benyújtás

a

Végzés hiánypótlás, 
tényállás tisztázása 

(amennyiben 
szükséges)

Kérelem 
kiegészítése 

(amennyiben 
szükséges)

Hatósági 
bizonyítván

y

75 
nap

Származási 
garancia 

bejegyzése



• Adott villamosenergia-mennyiség előállítását követő 6. 
naptári hónap utolsó napjáig nyújtható be.

• Legalább egy naptári hónapban előállított 
villamosenergia-mennyiségre.

• Eltérő naptári években előállított villamosenergia-
mennyiségekre külön-külön kell bejegyzési kérelem.

Származási garancia bejegyzése II.

22



Díj megnevezése Díj típusa Díj mértéke

Számlavezetési díj

Szerződés és Díjszabás alapján 
fizetendő díj

100 000 Ft/év

Import (Hub-on keresztül) 10 Ft/MWh

Export (Hub-on keresztül) 5 Ft/MWh

Bejegyzési kérelem díja
Igazgatási szolgáltatási díj (1/2014. 

MEKH rendelet)

5 Ft/MWh

Külföldi származási garancia 
elismerése iránti kérelem díja 25 Ft/MWh

Díjak

23

„A Hivatal jogosult a Szerződésben és a Díjszabásban meghatározott díjakat, 
költségeket az adott tárgyévet követő évre vonatkozóan egy alkalommal 
egyoldalúan módosítani. A Hivatal a Szerződés, valamint az annak 
elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt feltételek és a 
Díjszabásban meghatározott díjak vagy költségek Számlatulajdonos számára 
kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 30 (harminc) 
nappal megelőzően a honlapján közzéteszi.”
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Köszönöm a figyelmet!

go@mekh.hu

mailto:go@mekh.hu
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Belépés és 
kereskedés a 
HUPX GO piacán
Kádár Márton Gábor

Értékesítési és üzletfejlesztési 

vezető, HUPX Zrt.



33 TAG ÉS 3 TWh KERESKEDÉS 2022-BEN

Total traded volume: 3 TWh



Market design: heterogén kereslet és kínálat párosítása

A HUPX páneurópai GO piac modellje

A HUPX 2022. szeptember 20-án indította a többeladós modellt, amely során a tagok a meglévő tagságukkal venni és eladni is 

tudnak. A többeladós modell indulásával a HUPX néhány új fejlesztést is bevezetett.

Terméklista és Specifikációk összefoglaló
► 5 Ajánlat attribútum: Preferencia kezelése a technológián, termelési hónapon, létesítés évén, országon és 

támogatáson keresztül

► Elérhető technológiák: biogáz, biomassza, depóniagáz, hulladék, nap-, víz-, szél- és geotermikus energia, valamint 

a többi EECS szerinti technológia

► Elérhető országok: Magyarország és minden más AIB ország

► Eladói oldal: Magyar és más európai erőművek és GO kereskedők a MAVIR mellett

► Elszámolás és kiegyenlítés: HUPX technikai GO számlán és HUPX bankszámlákon keresztül

► Garanciarendszer: Garantált leszállítás, valamint kétoldalú, eladói és vevői Biztosítékok

► Aukciók gyakorisága: Havi Aukciók

► Árazási mechanizmus: Single clearing price a legutolsó nyertes vételi Ajánlat alapján



Technológia Biogáz Biomassza Geotermikus Víz Depóniagáz Nap Hulladék Szél
Egyéb EECS 

technológiák

Létesítés éve
Támogatás 

típusa
1903

1904

Támogatott

…

…
Nem 

támogatott
2020

2021

2022 Termelési hónap T-11. hó T-10. hó … … T-3. hó T-2. hó T-1. hó

Ajánlat attribútumok – specifikus vevői igények

5 Ajánlat attribútum a preferenciák kezelése céljából

29

AIB ország

8+ 

technológia

Minden

létesítés év

Minden érvényes 

termelési hónap

2

támogatási 

típus

Közös Aukció egyszerű ajánlatbeadással egy összetett Ajánlati Könyvben



Ügyletgarantálás

KÁT 

termelő
MAVIR

HUPX

KÁT befogadó

HUPX GO eladók

Kereskedett volumen 

átruházása vagy exportja

Opcionális átruházása vagy 

exportja a maradék letétnek

Következő 

Aukció
Letét átruházása 

vagy exportja

Letét 

átruházása
HUPX GO vevők

HUPX GO eladók

Fizikai teljesítés

HUPXHUPX GO vevők

Eladott GO-k értékének 

EUR  átutalása

Maradék letét EUR átutalása

Letét EUR 

átutalása

MAVIR

HUPX GO vevők

Pénzügyi teljesítés

HUPX GO eladók

Opcionális HUPX-

nél tartás



HUPX GO Piaci teendők

MEKH 
számlanyitás
GREXEL rendszerben 

forgalmi számla kialakítása

HUPX 
GO tagság
Tőzsdei tagsághoz 

szükséges feladatok

HUPX GO 
aukció 
előkészületek
Pénzügyi és fizikai letét a 

havi aukciókon

HUPX GO 
kereskedés és 
elszámolás
Kereskedési rendszer és 

elszámolási folyamat



A HUPX GO tagság

Egyéb
► GO Forgalmi Számla igazolása: MEKH-en 

vagy más AIB országon keresztül

► Adóigazolás

► Cégkivonat

► GO Tagsági Szerződés (Technikai Szabályzat V.)

► KYC kérdőív (Technikai Szabályzat VI.)

► Azonosító formanyomtatvány (D01)

► Aláírásra jogosultak azonosítására szolgáló 

formanyomtatvány (D02)

► Kereskedő regisztrációs formanyomtatvány (D03)

► Adatkezelési Nyilatkozat minden kereskedő vonatkozásában

► Hozzárendelt számlák azonosítására szolgáló 

formanyomtatvány (D04) *

► GO Biztosítékkal kapcsolatos nyilatkozatra szolgáló 

formanyomtatvány (D05)

Belépéshez szükséges 
dokumentumok

membership@hupx.hu
Kérdések és kapcsolat:Honlapról a teljes dokumentáció letölthető 

„HUPX GO Admission Package”

Tagsághoz létrehozásra kerül:

1. Kereskedői felhasználó HUPX GO 

kereskedési rendszerhez

2. OTP és GREXEL alszámla, melyen a 

biztosítékokat kezeli HUPX

* a D04-es formanyomtatványt a HUPX tölti ki, tagfelvételnél csak aláírni szükséges

mailto:membership@hupx.hu
https://hupx.hu/uploads/GO Market/Members/HUPX GO Admission Package 220909.zip


HUPX GO Piac díjelemei

Fix díjak
► Belépési díj: 0 EUR

► Tagsági díj: 250 EUR/negyedév

► Rendszerdíj: 0 EUR

Tranzakciós díjak
► Tranzakciós díj: 0,03 EUR/MWh

► Export díj: 0,0135 EUR/MWh

hazai termelők számára nem releváns

► Import díj: 0,027 EUR/MWh

hazai termelők számára nem releváns

Kedvezményes, alacsony díjstruktúra van érvényben

A HUPX 2022. júniusában kedvezményes díjstruktúrával indította el a a HUPX GO piacát, mely struktúra 

továbbra is érvényben van.

A kereskedést további költségek, pl. banki költségek nem terhelik.



HUPX GO Piaci teendők

MEKH 
számlanyitás
GREXEL rendszerben 

forgalmi számla kialakítása

HUPX 
GO tagság
Tőzsdei tagsághoz 

szükséges feladatok

HUPX GO 
aukció 
előkészületek
Pénzügyi és fizikai letét a 

havi aukciókon

HUPX GO 
kereskedés és 
elszámolás
Kereskedési rendszer és 

elszámolási folyamat



HUPX GO Piaci teendők

Havi aukció, mely előtt egy hét biztosítékfogadás

A HUPX 2022. júniusában kedvezményes díjstruktúrával indította el a a HUPX GO piacát, mely struktúra 

továbbra is érvényben van.

► Általánosságban minden hónap 15-e utáni első kedd a kereskedési nap

► Előtte héten lehetséges a biztosítékokat elhelyezni a MEKH és az OTP alszámlákon 



Biztosítékfogadási időszak

EUR és GO 

biztosítékfogadási idő 

vége

T-2* 4:00 p.m. 
(CET)

Order Book is open 

on the day of Auction: 

9:00 - 14:00

T: Kereskedési 

nap

T 4:00 p.m.
(CET)

T+1*

EUR és GO 

biztosítékfogadási idő 

kezdete

T-5* 8:00 a.m. 
(CET)

* Munkanapok 

a kereskedési 

naptárban 

egyértelműen 

definiálva

Általános működési alapelvek
► Eladó a GREXEL-ben kezdeményezi és intézi a HUPX technikai alszámlára utalást ebben az időszakban 

a biztosíték létrehozására

► 5 nap áll rendelkezésre a biztosítékok elhelyezésének, hogy minden tranzakció befuthasson

► Aukciót megelőzően a kínálati oldal publikálásra kerül a vásárlók tájékoztatása érdekében

► Folyamatos támogatás a piacműködtetés részéről,

Biztosítékok kapcsán go.marketops@hupx.hu

Általános kérdések ügyében membership@hupx.hu

Aukciós eredmények 

publikálása

Elszámolás, GO és 

EUR utalások és 

számlázás

mailto:go.marketops@hupx.hu
mailto:membership@hupx.hu


HUPX GO Piaci teendők

MEKH 
számlanyitás
GREXEL rendszerben 

forgalmi számla kialakítása

HUPX 
GO tagság
Tőzsdei tagsághoz 

szükséges feladatok

HUPX GO 
aukció 
előkészületek
Pénzügyi és fizikai letét a 

havi aukciókon

HUPX GO 
kereskedés és 
elszámolás
Kereskedési rendszer és 

elszámolási folyamat



HUPX GO DTS – Kereskedési rendszer

Web based Trading System

► Reggel megnyílik az aktuális 

aukció

► Online ajánlattétel a regisztrált 

kereskedő részéről

► Csak saját aktivitását látja minden 

szereplő

► Honlapon részletes leírás elérhető

LINK

https://hupx.hu/uploads/GO%20Market/HUPX%20GO%20Market%20-%20For%20Traders%20with%20the%20introduction%20of%20multiple%20seller%20model.pdf


Aukciós algoritmus

1. Lehetséges Kontraktusok listázása (altermékek az Ajánlatok attribútuma szerint)

2. A legmagasabb kereskedett mennyiséget (likviditást) eredményező Kontraktus kiválasztása

3. Ha több is azonos likviditást eredményez, akkor a legmagasabb társadalmi jólétet eredményező kiválasztása

4. A single clearing price algoritmus futtatása, példák:

Vételi Ajánlatok

Eladási Ajánlatok

Mennyiség

Ár

Mennyiség

Ár

Mennyiség

Ár

Mennyiség

Ár

Single 

clearing 

price

Vételi Ajánlatok

Eladási Ajánlatok

Single 

clearing 

price

Vételi Ajánlatok

Eladási Ajánlatok

Nincs 

Ügylet

Vételi Ajánlatok

Eladási Ajánlatok

Single 

clearing 

price

Pro-rata felosztás, ha szükséges

5. Ajánlati Könyv frissítése az algoritmus eredménye és az Ügyletek alapján

6. Az 1-5. lépések ismétlése mindaddig, amíg van vételi vagy eladási párosítható mennyiség



Kereskedés utáni időszak

Általános működési alapelvek
► Kereskedési napon reggel 9 és délután 2 között lehetséges az ajánlatadás, amikor 

párhuzamosan eladási és vételi ajánlatokat lehet betenni a rendszerbe

► A piaci eredményeket követően gyors elszámolás és automatikus EUR és GO 

átutalás a megadott számlákra Grexel és AIB Hub rendszereken keresztül, illetve 

EUR kifizetések

► Eladók számlamellékletet kapnak a pénzügyi teljesítésről

EUR és GO 

biztosítékfogadási idő 

vége

T-2* 4:00 p.m. 
(CET)

Ajánlatadási időszak: 

9:00 - 14:00

T: Kereskedési 

nap

Aukciós eredmények 

publikálása

T 4:00 p.m.
(CET)

Elszámolás és 

számlázás

T+1*

EUR és GO 

biztosítékfogadási idő 

kezdete

T-5* 8:00 a.m. 
(CET)

* Munkanapok 

a kereskedési 

naptárban 

egyértelműen 

definiálva



HUPX GO Piaci teendők

MEKH 
számlanyitás
GREXEL rendszerben 

forgalmi számla kialakítása

HUPX 
GO tagság
Tőzsdei tagsághoz 

szükséges feladatok

HUPX GO 
aukció 
előkészületek
Pénzügyi és fizikai letét a 

havi aukciókon

HUPX GO 
kereskedés és 
elszámolás
Kereskedési rendszer és 

elszámolási folyamat



Köszönjük a figyelmet!

Kapcsolat
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