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SAJTÓANYAG 

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL 

Budapest, 2022.02.14. – A HUPX Zrt. hatékonyan támogatja zöld energia térnyerését és 

a klímasemleges jövő kialakítását a 2022 nyarán elinduló hazai származásigarancia-piac 

révén,  ami  innovatív módon lehetőséget teremt a felhasznált villamosenergia tiszta 

eredetének nyomon követésére. 

A HUPX Zrt., a magyarországi szervezett villamosenergia-piacot működtető társaság, a 

MAVIR ZRt. leányvállalata, a 2021 nyarán hatályba lépett magyar villamos energia törvény 

(VET) módosítása alapján 2022. július 1-jéig elindítja a hazai szervezett származásigarancia-

piacot (GO, avagy guarantees of origin), ami jelentős mérföldkő a megújuló villamosenergia-

termelés kereskedelme és a kötelező átvételi rendszer (KÁT) fejlesztése során.  

A származási garancia kiállítása és felhasználása mellett azok kereskedelme napjainkban 

egyre fontosabbá válik. Olaszországot és Franciaországot követően új piacok jelentek meg 

Európa térképén, úgy, mint Luxemburg, Horvátország, Szlovákia és Portugália, amelyek az 

adott országok megújuló villamosenergia-termeléséhez kapcsolódó származási garanciák 

aukciójával foglalkoznak. 

Az új HUPX GO piac működésének első fázisában negyedéves aukciók keretében történik a 

kereskedés, aminek kínálati oldalán a magyar KÁT termelés átvevője, a MAVIR ZRt. áll, vevői 

oldalon pedig energiakereskedők, végfelhasználók, illetve egyéb piaci szereplők. Az elérhető 

technológiák köre magában foglalja a nap- és szélerőműből termelt, illetve az egyéb, a KÁT 

rendszerben termelt megújuló volumeneket. 

Az új piactér elsődleges szerepe az, hogy a megújuló tanúsítványok kapcsán az eddig 

hazánkban megkötött kétoldalú ügyletek mellett – a szervezett piaci működés 

transzparenciájából fakadóan – árjelző funkciót lásson el, amely hozzájárul a magyar 

energiapiac fejlődéséhez, azon belül is a megújulók térnyeréséhez.  

A HUPX a már működő szervezett piacaihoz hasonlóan anonim kereskedést biztosító aukciós 

felületet, valamint a pénzügyi klíringet, illetve az ügyletek teljesülésének garantálását biztosító 

rendszert alakít ki a származási garancia piacára is. 

A piaci szabályzat várhatóan 2022 elején lesz elérhető, a kereskedési rendszerhez kapcsolódó 

tagi tesztek kezdete 2022 tavaszán esedékes, melyek sikerességének függvényében az éles 

indulás 2022 nyár elején várható. 

A HUPX Zrt. a származásigarancia-piac bevezetése által szerepet vállal az 

energiaátmenetben a zöld energia térnyerésének támogatásával azáltal, hogy szervezett és 

átlátható keretek között zajló kereskedelemre ad lehetőséget nemcsak 

energiakereskedőknek, hanem olyan ipari fogyasztóknak is, akik a klímasemleges jövő 

kialakításában proaktív szerepet vállalnak, így energiafelhasználásuk tiszta eredetét 

megbízható módon kívánják nyomon követni. 
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További információ:  

A GO piacról - HUPX 

HUPX Zrt. Marketing osztály  

media@hupx.hu    

 

A származásigarancia-piacokról: 

A származási garancia olyan forgalmazható, elektronikus tanúsítványt jelöl, amelynek 

kizárólagos rendeltetése a végső fogyasztó felé annak bizonyítása, hogy az általa fogyasztott 

energia egy meghatározott részét vagy mennyiségét megújuló energiaforrásokból állították 

elő. A származási garanciák a termelés után jegyezhetők be, tehát kereskedelmük a fizikai 

termékektől elválik, utólagos. A tanúsítvány megvásárlásával a vevő támogatja a megújuló 

termelőt, ezáltal válik jogosulttá annak kijelentésére, hogy a GO-ban szereplő mennyiségű 

villamos energiát megújuló forrásokból szerezte be. A származási garanciák piacának kínálati 

oldalán ennek megfelelően a megújuló erőművek találhatók, akik az energia értékesítése 

mellett kérhetik a garanciák bejegyzését. A származási garanciák vásárlói első sorban olyan 

vállalatok, melyek elkötelezettek a zöld energia felhasználásában növelve ezzel a marketing 

és PR értékeiket, közvetve pedig a termékeik, szolgáltatásaik értékét. 

HUPX Zrt.-ről: 

A HUPX Zrt. a közép-kelet-európai régióban elismert, vezető pozíciót betöltő, innovatív módon 

működő szervezett magyar villamosenergia-piac működtetője. A HUPX Zrt. határozatlan időre 

szóló NEMO (Nominated Electricity Market Operator – Kijelölt Villamosenergia-piac 

Működtető) kijelöléssel rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól 

(MEKH). Szabályozottságával, elfogadott kereskedelmi kereteivel elősegíti a magyarországi 

energiapiac likviditásának erősítését, hatékonyságának növelését, régiós szinten pedig az 

ágazat működőtőke áramlását is támogatja. A HUPX alaptevékenységével – a referenciaár, 

valamint a tőzsdei kereskedési felület biztosításával – hatékonyan járul hozzá a magyar 

villamosenergia-piac fejlődéséhez. 

https://hupx.hu/hu/go-piac/a-go-piacrol
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