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ÜGYINTÉZŐ: BAKONYI ATTILA 
TELEFON: +36-1-459-7777, +36-1-459-7765 
FAX: +36-1-459-7766, +36-1-459-7985 
E-MAIL: mekh@mekh.hu; bakonyia@mekh.hu 

HATÁROZAT SZÁMA: H 2559/2020 

TÁRGY: A Szervezett Villamosenergia-piaci Szabályzatának jóváhagyása 

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

HATÁROZATOT. 

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 Szervezett Villamosenergia-piaci Szabályzatot (a továbbiakban: HUPX 
Szabályzat) üzletszabályzatként és szervezett villamosenergia-piaci szabályzatként 
2021. január 1-jei üzleti napra vonatkozó hatállyal – határozatlan időtartamra – 
jóváhagyja. 

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

III. Az Engedélyes köteles az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő HUPX 
Szabályzatot a Hivatal számára a jelen határozat kézhezvételét követő 5 napon belül – 
az elektronikus ügyintézés szabályai szerint – benyújtani. 

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) 67. pontja szerinti 
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen 
költség nem merült fel. 

mailto:mekh@mekh.hu
mailto:bakonyia@mekh.hu


 

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS 
KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL 

HATÁROZATSZÁM: H 2559/2020 

A SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-
PIACI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA 

HUPX ZRT.  

 

 

 

 

A HATÁROZAT 5 OLDALBÓL ÁLL. 2. OLDAL 

 

 

A határozat ellen közigazgatási per indítható a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) 
napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszékhez címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, tárgyalás 
tartását az ügyfél a keresetlevelében kérheti. 

A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály 
megsértésének kivételével – jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést 
– törvényben meghatározott kivételekkel – megváltoztatja, megsemmisíti, vagy hatályon kívül 
helyezi; szükség esetén a közigazgatási döntés megsemmisítése vagy hatályon kívül 
helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi; illetve a közigazgatási szervet 
marasztalja. 

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

Az Engedélyes 2020. október 16-án beérkezett beadványában HUPX Szabályzat jóváhagyása 
iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalnak, tekintettel arra a tényre, hogy a jelenleg hatályos HUPX 
Szabályzat 2021. február 28-án hatályát veszti. Az Engedélyes a kérelmét 2020. december 3-
án érkeztetett levelében módosította, pontosította. 

Az Engedélyes tájékoztatta a Hivatalt, hogy a benyújtott HUPX Szabályzat strukturális 
átalakításon ment keresztül annak érdekében, hogy a HUPX csoportban levő többi, újabb 
struktúrájú piaci szabályzatokhoz hasonlóan a HUPX Szabályzat is átláthatóbb, könnyebben 
értelmezhető legyen. A HUPX Szabályzat módosításának a tervezetét az Engedélyes a piaci 
szereplőkkel és a társadalmi szervezetekkel egyeztette, a Szervezett Piaci Bizttoság 
véleményezte. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 55. § 
(2) bekezdése alapján „a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a kereskedelmi 
szabályzat, valamint a nemzetközi és kereskedelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban 
köteles elkészíteni a szervezett villamosenergia-piacon folyó kereskedés szabályait 
tartalmazó szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot. A szervezett villamosenergia-piaci 
szabályzatot és annak módosításait a Hivatal hagyja jóvá, elkészítésének, közzétételének 
szabályait külön jogszabály tartalmazza.” 

A VET 55. § (3) bekezdése előírja, hogy „a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat 
rendelkezései a szervezett villamosenergia-piacon történő részvétel tekintetében és a 
kereskedés során kötelezően alkalmazandók. A szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot 
úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a biztonságos és átlátható kereskedést, valamint segítse 
elő a regionális villamosenergia-piacok kialakítását és összekapcsolását. …” 

A VET 72. § (1) és (2) bekezdése értelmében a szervezett villamosenergia-piac engedélyese 
üzletszabályzatot dolgoz ki. Az üzletszabályzat tartalmazza az engedélyesek által nyújtott 
szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 50/A. § 
(1) bekezdés a) - m) pontjai alapján „a szervezett villamosenergia-piaci szabályzat célja a 
szervezett villamosenergia-piac hátrányos megkülönböztetéstől mentes működésének 
biztosítása, és legalább az alábbi alapvető tárgyköröket szabályozza: 

a) a szervezett villamosenergia-piacon forgalmazott termékek körét, 

b) a végrehajtható ügyletek körét, az ajánlattétel részletes szabályait, így az 
ajánlattétel és ajánlat visszavonás tartalmi és formai követelményeit és az ajánlati 
kötöttség szabályait, 

c) a kereskedési módszert és a kereskedési időszakot, 

d) az a)-c) pontban foglaltak bevezetésének, kivezetésének és megváltoztatásának 
szabályait, 
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e) a szervezett villamosenergia-piaci tagság tartalmát, feltételeit, így a tagság 
keletkezésének, felfüggesztésének, korlátozásának és megszűnésének részletes 
szabályait, 

f) a kereskedési jog tartalmát, feltételeit, így a kereskedési jog keletkezésének, 
felfüggesztésének, korlátozásának és megszűnésének részletes szabályait, 

g) a kereskedés, az ügyletek végrehajtása és a pénzügyi elszámolás részletes 
szabályait, 

h) a kereskedés felfüggesztésének szabályait, 

i) a tag és a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes közötti tájékoztatási, 
adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségek tartalmát, helyét, rendjét, idejét és 
részletes szabályait, 

j) az adatkezelés részletes szabályait, 

k) az általános szerződési feltételeket, beleértve a szerződésszegés eseteit és 
jogkövetkezményeit, 

l) a szervezett villamosenergia-piacon történő kapcsolattartás részletes szabályait, 
és 

m) a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes tájékoztatási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítéséhez szükséges nyilvántartás legfontosabb tartalmi 
és formai követelményeit.” 

A Vhr. 50/A. § (3) bekezdése előírja, 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 Vhr. 50/A. § (4) bekezdés szerint „a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a 
szervezett villamosenergia-piaci szabályzatot és az üzletszabályzatát egy dokumentumban 
összevontan is elkészítheti …” 

A Vhr. 21. számú mellékletének 5. pontja alapján „az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra 
kerülő üzletszabályzatot az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani a Hivatal 
számára.” A Hivatal ezen előírás alapján kötelezte az Engedélyest a határozat rendelkező 
részének III. pontjában a jóváhagyásra kerülő HUPX Szabályzat benyújtására. 

A Hivatal az Engedélyes kérelmét és a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat 
megvizsgálta, és a lefolytatott eljárás során megállapította, hogy a jóváhagyásra benyújtott 
HUPX Szabályzat megfelel a VET-ben és a Vhr. 50/A. § (1) bekezdésében előírt 
követeleményeknek, 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 
55. § (2)-(3) bekezdéseiben, a 72. § (1)-(3) és (7) bekezdésében, valamint a Vhr. 50/A. §-
ában, 51. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Vhr. 21. számú mellékletében foglaltakon alapul. 
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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 (a 
továbbiakban: Ksztv.) 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) 67. pontja alapján kellett rendelkezni. 

Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő a MEKH Tv. 5/D. § (4) alapján 75 nap. A Hivatal 
eljárásában a MEKH Tv. 5/F. § (1) bekezdése értelmében nincs helye sommás eljárásnak, az 
Ákr. 43. § (8) bekezdés a) pont aa) alpontja és Ksztv. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint függő 
hatályú döntés meghozatalának sincs helye. 

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. Az 
Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi 
lehetővé. 

A perindítás határideje a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra 
vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a Kp. 77. § (2) bekezdése, 
valamint a 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (11) bekezdése alapján adta meg. 

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a véglegesség a döntés 
közlésével áll be. A véglegessé vált határozatot a VET 168. § (8) bekezdése, valamint a Vhr. 
118. §-a alapján a Hivatal a honlapján közzéteszi. 

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint 

Horváth Péter János 
elnök 

Kapják elektronikusan: 
HUPX Zrt. 1 példány 
MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály 1 példány 
MEKH Irattár 1 példány 
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