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HATÁROZAT SZÁMA: H 1727/2022 

TÁRGY: A Szervezett Villamosenergia-piaci Szabályzat módosítása 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő 

HAT ÁROZATOT.  

I. A Hivatal a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; adószáma: 
13967808-2-41) mint szervezett villamosenergia-piaci engedélyes (a 
továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott, a szervezett villamosenergia-piaci 
szabályzat (a továbbiakban: HUPX Szabályzat) módosításának jóváhagyására 
irányuló kérelemnek helyt ad, és a HUPX Szabályzat módosítását jóváhagyja. 

A jóváhagyott HUPX Szabályzat e határozat elválaszthatatlan részét képező 
mellékletben található. 

II. Az Engedélyes haladéktalanul köteles a jóváhagyott HUPX Szabályzatot a 
módosítások kiemelésével és kiemelése nélkül, valamint e határozatot a 
honlapján hozzáférhetővé tenni. 

Az Engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási 
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti 
díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszafizetésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet B) 68. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási 
díjat megfizette. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során 
ilyen költség nem merült fel. 
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A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) 
számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek 
címezve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani az 
elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő 
helyen érhető el: 

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-
aae40fea393b 

A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti 
perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson 
kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 
30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek. 

A Hivatal intézkedik a véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő 
közzétételéről. 

INDOKOLÁS  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 6/A. § 
(2) bekezdése alapján az Engedélyesnek, mint a szervezett villamosenergia-piac 
üzemeltetőjének biztosítani kell az átviteli rendszerirányító részére bejegyzett, 2017. 
január 3-a előtt kérelmezett kötelező átvételi jogosultság alá eső, megújuló 
energiaforrásból nyert energiával termelt és értékesített villamos energia 
vonatkozásában kiadott a származási garanciák szervezett piaci értékesítését az 
átviteli rendszerirányító részére. 

A VET 6/A. § (3) bekezdése értelmében „Az átviteli rendszerirányító és a szervezett 
villamosenergia-piaci engedélyes együttműködik a Hivatallal a (2) bekezdés szerinti 
származási garanciák bejegyzése, szervezet villamosenergia-piaci értékesítése, 
átruházása, törlése, valamint ezek Hivatal általi ellenőrzése kapcsán.” 

Az Engedélyes célja az átlátható és biztonságos kereskedést biztosító Szervezett 
Származási Garancia Piac magyarországi létrehozása és működtetése, a 
legkorszerűbb kereskedési platformok és eszközök alkalmazásával, melynek 
keretében származásigarancia-kereskedelem és egyéb kapcsolódó ügyletek kerülnek 
lebonyolításra szabványosított szerződések formájában. Az Engedélyes célja, hogy 
lépésről lépésre kiépítsen egy olyan regionális szintű, széles termékskálát nyújtó 
Szervezett Származási Garancia Piacot, amely aukciós alapú kereskedési 
megoldásokat, valamint klíring és elszámolási támogatást biztosít a szervezett piacon 
belüli teljesítéssel kötött ügyletek tekintetében. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 
50/A. § (1) bekezdése alapján a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat célja a 
szervezett villamosenergia-piac hátrányos megkülönböztetéstől mentes működésének 
biztosítása. 
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A VET Vhr. 50/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A szervezett villamosenergia-piaci 
engedélyes a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtott szervezett villamosenergia-piaci 
szabályzat tervezetét, továbbá a Hivatal által jóváhagyott szervezett villamosenergia-
piaci szabályzatát a honlapján közzéteszi.” 

A HUPX a VET 6/A. § rendelkezései alapján kidolgozta a Szervezett Származási 
Garancia Piac Piaci Szabályzatot (a továbbiakban: HUPX GO Szabályzat), amely a 
HUPX Szabályzat része, annak IX. melléklete. Egyidejűleg, a HUPX GO Szabályzat 
kidolgozásához kapcsolódóan a HUPX Szabályzat törzsszövegében is módosításokat 
eszközölt. 

A Hivatalnál 2022. március 16-án érkeztetett beadványában előadta, hogy a HUPX 
Szabályzat módosítása a VET 6/A. § (2) bekezdésben meghatározott származási 
garanciák szervezett piacára vonatkozó szabályzat létrehozását célozza, ezért kérte a 
fenti szabályzatok jóváhagyását. 

A Hivatallal való egyeztetést követően az Engedélyes a kérelmét 2022. április 6-án 
érkeztetett beadványában, önkéntes hiánypótlás keretében kiegészítette, pontosította. 

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat 
megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy a jóváhagyásra 
benyújtott HUPX GO Szabályzat és HUPX Szabályzat megfelel a VET-ben és VET 
Vhr. 50/A.  § (1) bekezdésében előírt követelményeknek, nem veszélyezteti a 
villamosenergia-ellátás biztonságát, és nem sérti a felhasználók és az engedélyesek 
érdekeit, illetve szükséges ahhoz, hogy az Engedélyes feladatainak eleget tudjon 
tenni, ezért azt jóváhagyta. 

E határozatot a Hivatal a VET 159. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt hatáskörében 
eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése alapján hozta 
meg. E határozat a VET 6/A. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul. 

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés 
c) pontja, továbbá a VET 159. § (1) bekezdés 3. pontja, illetékességét a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja és 1. § (3) bekezdés b) pontja, 
illetve a MEKH Tv. 1. §-a és 5/D. § (2) bekezdése határozza meg. Az eljárás speciális 
szabályait a MEKH Tv. és a VET tartalmazza. 

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és 124-130. §-ai, továbbá a Rendelet 
1.  melléklet B) 68. pontja alapján kellett rendelkezni. 

Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a MEKH Tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap. 

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén 
alapszik. 

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a 
fellebbezést. 
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Az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per 
indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi 
képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 77. § 
(1)-(2) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és 
27.  § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a 
keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó 
hatálya nincsen. 

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a 
tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § 
(1)  bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához 
szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén, 
valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul. 

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a véglegesség a döntés 
közlésével áll be. A véglegessé vált határozatnak a Hivatal honlapján történő 
közzétételét a Hivatal a VET 168. § (6) bekezdése és a VET Vhr. 118. § (2) bekezdése 
alapján rendelte el. 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

Horváth Péter János 
elnök 

Mellékletek: 
HUPX Szabályzat 
HUPX Szabályzat IX. melléklet (HUPX GO Szabályzat) 

Kapják elektronikusan: 
HUPX Zrt. 
MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 
MEKH Irattár 
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