
 
KEDVES ÜGYFELÜNK, PARTNERÜNK! 

Alábbi rendkívüli hírlevelünk a villamosenergia- és földgázszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok 
2022. augusztus 1. napjától kezdődően hatályos változásait foglalja össze. 
 
A Kormány 217/2022 (VI.17.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szól (a továbbiakban Kormányrendelet). A 
Kormányrendelet újrapozicionálja az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét mind a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.), mind a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény (Get.) vonatkozásában. 
 
Összefoglalónkat alább olvashatják, azzal, hogy amennyiben kérdésük merülne fel, változatlanul 
rendelkezésre állunk a megszokott telefonos és elektronikus elérhetőségeinken, illetve az irodában 
személyesen is. 
 

*** 
 

I. Villamosenergia-szolgáltatás szabályozásának változásainak összefoglalása 
 

A villamosenergia vonatkozásában 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra jogosult  
a) a lakossági fogyasztó 
b) az a nem lakossági fogyasztó, amelynek vonatkozásában az alábbi feltételek együttesen 
teljesülnek 

• kisfeszültségen vételez, 
• összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb 

csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül, 
• a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak minősül (leegyszerűsítve, ha 
munkavállaóinak száma a 10 főt. éves árbevétele a 2 millió EUR összeget nem 
haladja meg), 

• 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát. 
 
A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól 

• 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes 
szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron, 

• 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által 
hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron) 

vételezhetnek villamos energiát. 
 
A 2022. augusztus 1-jétől alkalmazandó árakat tartalmazó hirdetményt a Kormányrendelet 
hatálybelépését követő 5 (öt) munkanapon belül az egyetemes szolgáltató teszi közzé honlapján. 
 
Bérbeadott lakások vonatkozásában a bérbeadóknak ügyelnie kell arra, hogy természetes 
személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó 
mint felhasználó a bérlő felé a villamosenergia-költségeket legfeljebb a vonatkozó lakossági 
egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson számolhatja el. 
  



 
 
Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően NEM jogosult egyetemes 
szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az 
érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni. Ezt az MVM honlapján található 
nyilatkozat kitöltésével az ott megjelölt e-mail címre történő továbbítással teheti meg. Ha a 
felhasználó nem nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az 
egyetemes szolgáltató nem felel, ha a felhasználó ellátására végső menedékes jogintézmény 
keretében nem kerül sor.  
 
Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot 
ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot a felhasználótól bekérni. Ezt azért kiemelten fontos tudni, 
mert amennyiben ajogosulatlan igénybevétel az egyetemes szolgáltató utólagos ellenőrzése során 
kiderül, úgy a 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak 
alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci 
ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára 
ötszörösének megfelelő egységáron számolja el. Emellett ez esetben sem felel, ha a felhasználó 
ellátására végső menedékes jogintézmény keretében nem kerül sor. 
 
A Kormányrendelet szabályozza az ún. „végső menedékes” jogintézményt, mely azokat a 
fogyasztókat érinti, akik a Kormányrendelet hatálybelépést megelőzően a Vet. 50. § (3) vagy (4) 
bekezdése alapján vételeztek energiát és nem tartoznak a fenti kedvezményes körbe. Ez alapján a 
végső menedékes jogintézmény keretében az a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végző 
gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig ezen fogyasztók 
villamosenergia ellátást, amely 2022. július 31-én egyetemes szolgáltatóként ellátta. A végső 
menedékes jogintézmény keretében ellátott felhasználó 2022. november 30-ig (jogvesztő határidő) 
köteles tájékoztatni a végső villamosenergia-menedékest arról, ha a közöttük 2022. december 31-ig 
fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnését követően ellátását más villamosenergia-
kereskedővel kívánja biztosítani.  
 

*** 
 

II. Földgázszolgáltatás szabályozásának változásainak összefoglalása 
 
A földgázellátással kapcsolatos szabályozás a fentiekkel azonos elveken alapul. A földgáz 
tekintetében 2022. augusztus 1-től 2022. december 31. napjáig egyetemes szolgáltatásra jogosult 
kizárólag: 
a) a lakossági felhasználó 
b)az a nem lakossági fogyasztó, amely esetében az alábbi feltétlek együttesen teljesülnek 

• 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik 
• a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

szerinti mikrovállalkozás, 
• 2022. június 18-ánegyetemes szolgáltatótól vásárolta a földgázt. 

 
A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól 

• 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz 
kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) 
NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron 

• 1489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által 
hirdetményben meghatározott áron (versenypiaci áron) 

vételezhetnek földgázt. 
 



 
A 2022. augusztus 1-jétől alkalmazandó árakat tartalmazó hirdetményt a Kormányrendelet 
hatálybelépését követő 5 (öt) munkanapon belül az egyetemes szolgáltató teszi közzé honlapján. 
 
Bérbeadás esetén itt is akként rendelkezik a Kormányrendelet, hogy természetes személy részére 
lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén a költségelszámolás során a bérbeadó mint felhasználó 
a bérlő felé a földgáz-költségeket legfeljebb a lakossági egyetemes szolgáltatás szerinti árszabáson 
számolhatja el. 
 
Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően NEM jogosult egyetemes 
szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az egyetemes szolgáltatója felé 2022. július 1-jéig az 
érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni a földgázellátás tekintetében is.  
 
Ezt az MVM honlapján található nyilatkozat kitöltésével az ott megjelölt e-mail címre történő 
továbbítással teheti meg. 
 
A végső menedékes jogintézmény alkalmazása a földgázellátás vonatkozásában is alkalmazásra 
kerül a fentebb kifejtetettekhez hasonlóan. 
 
Budapest, 2022. június 22. 
 

*** 
 
 
Hírleveleink csak általános jellegű tájékoztatók és nem minősülnek jogi, pénzügyi vagy 
egyéb jellegű tanácsadásnak. A BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA a jelen körlevélből 
levont következtetésekért vagy az annak alapján hozott döntésekért felelősségét kizárja. 
Jogi tanácsadást vagy egyéb ügyvédi tevékenységet a BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 
kizárólag egyéni megbízás alapján nyújt, amely vonatkozásában szívesen állunk 
rendelkezésére bármely elérhetőségünkön. A körlevelek a BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI 

IRODA szellemi alkotását képezik, minden szerzői jog fenntartva! 


