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Jelen cikkünk a magyarországi villamos energia- és földgázszolgáltatásról szól. Az energiapiac 
liberalizációja óta minden fogyasztó szabadon választhatja meg szolgáltatóját. Ennek következtében a 
Magyar Telekom bővítette szolgáltatási körét, és nyitott az energiapiac felé. Cikkünkben a villamos 
energiáról és a földgázellátásról szóló törvényre építkezünk, bemutatva az említett energiahordozók 
kereskedelmét, a szolgáltatóváltást, a szerződéskötést, illetve a Magyar Energia Hivatal feladat- és 
hatáskörét. 
Kulcsszavak: villamos energia, földgázszolgáltatás, energiahordozók kereskedelme, Magyar Tele-
kom, Magyar Energiahivatal  
 

The main object of this article is the service of natural gas and electricity supply. After the de-
regulation of the field of energy, all customer have chance to choose supplier freely. Thus the Hun-
garian Telekom enlarged the services and approached to the field of energy. In our article we outline 
the act of electricity and natural gas supply, presenting the trade of the above mentioned energy 
sources, the change of supplier, the contracting and the scope of authority and duties of the Hungarian 
Energy Office. 
Keywords: natural gas, electricity supply, trade of energy sources, Hungarian Telekom, Hungarian 
Energy Office 
 
Bevezetés  
 

A villamos energia termelési folyamatának megértéséhez tisztáznunk kell néhány fo-
galmat. Törvényi megfogalmazás szerint a villamosenergia-kereskedelem „az a tevékeny-
ség, amely a villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény üzletszerű, nem saját felhasz-
nálási célra történő vásárlásából és értékesítéséből áll”. A villamosenergia-kereskedő vagy 
más néven a villamosenergia-kereskedelmi engedélyes „a külön jogszabályban meghatáro-
zott feltételek szerint jogosult kereskedelemre”. Termelés „a villamos energia előállítása”, 
termelő az, „aki villamos energiát termel”, lakossági fogyasztó: „az a felhasználó, aki saját 
háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő 
vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol vil-
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lamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásá-
rolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet”. 
„A termelő a) a saját maga által termelt villamos energiát, b) az átviteli rendszerirányítótól 
rendszerszintű szolgáltatások keretében átvett villamos energiát, c) a kötelező átvételi rend-
szer keretében a 13. § (1) bekezdése szerint átvett villamos energiát értékesítheti.” A 
villamosenergia-ellátás fontos a lakosság szempontjából: „A felhasználók biztonságos és 
zavartalan villamosenergia-ellátása kiemelt közérdek.” 

 

 

1. ábra. Értékesítési átlagár alakulása 2002 és 2012 között 

Az egyetemes szolgáltatóra is a villamosenergia-kereskedőre vonatkozóan meghatáro-
zott jogosultságok illetik meg, és ugyanolyan kötelezettségek is terhelik, mint a kereskedőt. 
A kereskedő jogosult a villamos energia szállítására, akár határon átnyúlóan is: „A 
villamosenergia-kereskedő a működési engedélye alapján jogosult a villamos energia hatá-
ron keresztül történő be- és kiszállítására is”. A Vhr. alapján a szerződés megkötését kez-
deményezheti a felhasználó és a villamosenergia-kereskedő is. A szerződésnek az alábbia-
kat tartalmaznia kell: az ajánlat hivatkozásra alkalmas azonosító számot, a villamosenergia-
kereskedő főbb adatait, az időpontot, amelytől kezdődően a közölt feltételek teljesítése ese-
tén a szolgáltatás nyújtása megkezdhető. A villamos energia árát vagy az ár meghatározásá-
ra vonatkozó módszertant, az ajánlati kötöttség időtartamát, a létrejövő jogviszony minden 
lényeges elemére kiterjedő tájékoztatást. A szerződés részét képezi még:a villamosenergia-
vásárlási szerződés, tervezete és a szerződés megszüntetésének vagy felbontásának egyes 
esetei és feltételei. 

Törvényi megfogalmazás alapján a földgáz-kereskedelem: „a földgáz üzletszerű, ellen-
érték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése”. (A kereskede-
lem volumenére és áraira  lásd: 1. ábra) A GET szerint földgáz-kereskedelmet működési 
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engedélye alapján földgázkereskedő végezhet. „A földgázkereskedő a földgáz-
kereskedelmi szerződés alapján köteles a felhasználók ellátásához szükséges földgázmeny-
nyiséget beszerezni, annak a felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges kapacitáso-
kat lekötni, és a szerződésben meghatározott mennyiséget a felhasználók részére értékesíte-
ni”. 

A földgáz-kereskedelmi működési engedélyt kérelmezőnek a következőkkel kell ren-
delkeznie: (1) 1 évre szóló, könyvvizsgáló által ellenőrzött üzleti tervvel, amely elkülönítve 
tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet a kérelmező tekintetében, a hozzá kap-
csolódó költségekkel és pénzforgalommal, (2) olyan szervezettel és megfelelő képzettségű 
szakemberállománnyal, amely biztosítani tudja az engedélyköteles tevékenység végzését, a 
napi gázforgalmazás irányítását és megszervezését, (3) az engedélyköteles tevékenység 
folytatásához szükséges, földgázellátási üzemzavar, válsághelyzet és korlátozás esetén al-
kalmazandó eljárási renddel, és személyi feltételekkel, (4) adatforgalmi és informatikai 
rendszerrel, (5) a tevékenység végzéséhez a szállítási rendszerüzemeltetővel való folyama-
tos kapcsolattartásra alkalmas személyi és tárgyi feltételekkel, (6) pénzügyi biztosítékkal. 

Az engedélyes tevékenysége körében köteles azt biztosítani, hogy a felhasználók adata-
ikhoz hozzáférhessenek, a közérdekű információkhoz hozzájussanak. Mindezt az ellátás 
biztonsága, a felhasználók védelme és az átláthatóság biztosítása miatt. 

A kereskedő jogosult az államhatáron keresztül is szállítani a földgázt: „A földgázke-
reskedő a működési engedélye alapján jogosult a földgáznak Magyarország államhatárán 
keresztül történő be- és kiszállítására”. 
 
2. Kereskedőváltás 
 

A felhasználóknak jog szerint és elviekben megengedett, hogy felmondják 
villamosenergia-vásárlási szerződésüket. Azonban ezt csak írásban tehetik meg. Ez a fel-
mondás nem érinti a hálózathasználati szerződés hatályát, ennek következtében valósulhat 
meg az, hogy hálózatot nem, „csak” kereskedőt, szolgáltatót vált az ügyfél. A villamos 
energiáról szóló törvényben ez a következőképpen hangzik: „Ha a felhasználó 
villamosenergia-kereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az érintett engedélyesek 
térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben az érintett villamosenergia-kereskedő és 
hálózati engedélyes a felhasználónak díjat nem számíthat fel. A kereskedőváltás lebonyolí-
tása céljából a felhasználó megbízása alapján az a villamosenergia-kereskedő is eljárhat, 
akivel a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződést köt.”  

A villamosenergia-kereskedő köteles  attól a naptól számítva, hogy a felmondást meg-
kapta – 5 napon belül írásbeli értesítést küldeni a felmondás visszaigazolásáról, illetőleg – 
ha van ilyen – a felmondás benyújtásáig nem teljesített olyan kötelezettségekről, amelyeket 
a felhasználó nem teljesített (ilyen különösen a lejárt tartozás.) Ezt a villamos energiáról 
szóló törvény végrehajtási rendelete, a 273/2007 (X. 19.) Korm. rendelet is szabályozza: 
„Ha a villamosenergia-kereskedő a VET 47/B. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítést 
küld a felhasználónak, a villamosenergia-kereskedő részletes tájékoztatást ad a felhasználó-
nak a nem teljesített szerződéses feltételekről – így különösen a lejárt tartozásról – és azok 
teljesítésének módjáról.” 

A szerződés megszűnésétől kezdődő 20 napon belül pedig köteles végszámlát kibocsá-
tani. A felhasználó, a hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedők kötelesek egy-
mással együttműködni. Ez az együttműködés megjelenhet például abban, ahogyan a felek 
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megegyeznek a záró mérőállásról. Kereskedőváltásnál értesíteni kell hálózati engedélyest, 
hiszen az ő feladata lesz az, hogy a villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnéséig gon-
doskodjon a mérőállás leolvasásáról. Az engedélyes pedig értesíti az adatokról a régi és az 
új kereskedőket is. Törvényi előírás, hogy „a korábbi villamosenergia-kereskedő által kiál-
lított végszámlán szereplő záró mérőállásnak az új villamosenergia-kereskedő által kiállított 
első számla kezdő mérőállásával azonosnak kell lennie. 

Amennyiben a felhasználó teljesítette minden kötelezettségét, amely a kereskedőváltás-
sal kapcsolatosan felmerült, de ugyanezt a villamosenergia-kereskedők vagy a hálózati en-
gedélyes nem tette meg, és ennek okán nem jön létre a szolgáltatóváltás, hatályban kell, 
hogy maradjon a felhasználó korábbi villamosenergia-vásárlási szerződése, ugyanolyan 
feltételekkel, ahogyan az a megkötésekor is hatályos volt. Ebben az esetben viszont a meg-
hiúsulásért felelőst kártérítési kötelezettség terheli: „A kereskedőváltással kapcsolatos köte-
lezettségeket nem teljesítő villamosenergia-kereskedő vagy hálózati engedélyes a kereske-
dőváltás meghiúsulása miatt köteles az érintettek kárát és költségét kamatokkal együtt meg-
téríteni.” 

Hasonló a helyzet a földgáz-kereskedelemnél is. Itt is törvénynél fogva megengedett a 
szolgáltatóváltás. Ha a felhasználó földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az 
engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal összefüggésben a földgázkereskedő és a 
rendszerüzemeltető a felhasználónak díjat nem számíthat fel. A kereskedőváltás lebonyolí-
tása céljából a felhasználó megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a 
felhasználó az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti. 

A földgáz-kereskedelmi szerződést is kizárólag írásban lehet felmondani. A felmondás 
ugyanúgy, mint a villamos energiánál, itt sem érinti az elosztóhálózat-használati szerződés 
hatályát. Viszont ennél a szerződéstípusnál „az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fel-
használó a határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási szerződést 30 napos fel-
mondási idővel, írásban mondhatja fel”. Az esetlegesen a felmondási jogot időben korláto-
zó vagy kizáró szerződési kikötés semmis lesz.  

A földgázkereskedő köteles – attól a naptól számítva, hogy a felmondást kézhez kapta  
5 napon belül írásbeli értesítést küldeni a felmondás visszaigazolásáról a felhasználónak és 
az új kereskedőnek, illetőleg – ha van ilyen – a felmondás benyújtásáig nem teljesített olyan 
kötelezettségekről, amelyeket a felhasználó nem teljesített (ilyen különösen a lejárt tarto-
zás.) A felmondás abban az esetben lesz teljes mértékben hatályos, amennyiben az összes 
szerződési feltétel teljesül. Ezt a földgázellátásról szóló törvény végrehajtási rendelete, a 
19/2009 (I. 30.) Korm. rendelet is szabályozza: „Ha a földgázkereskedő a GET 31/B. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti értesítést küld a felhasználónak – így különösen a felmondás 
benyújtásának időpontjáig lejárt tartozásról –, a földgázkereskedő köteles részletesen tájé-
koztatni a felhasználót a nem teljesített szerződéses feltételekről és azok teljesítésének mód-
járól.” 

A korábbi földgázkereskedő köteles az érintett rendszerüzemeltetőnél bejelenteni a ke-
reskedőváltást, és a szerződés megszűnésének időpontját. „Az új földgázkereskedő az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti visszaigazolás kézhezvételét követően haladéktalanul, de a föld-
gáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően az 
érintett rendszerüzemeltető részére bejelenti az új földgáz-kereskedelmi szerződés hatályba-
lépésének időpontját, továbbá a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásá-
val kezdeményezi a kapacitás lekötési szerződés megkötését vagy módosítását.” 
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Ebben az esetben is meg kell határozni a záró mérőállást a feleknek. Itt is a felhasználó 
és a földgázkereskedők megállapodása lesz az irányadó. Ha a felek esetlegesen nem álla-
podnak meg a záró mérőállásban, „a rendszerüzemeltető távlehívható fogyasztásmérő be-
rendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűné-
sének időpontjában, vagy  nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező fel-
használó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napjáig az új földgáz-
kereskedő költségére köteles gondoskodni a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A 
rendszerüzemeltető a nem távlehívható fogyasztásmérő berendezés esetében a záró mérőál-
lást a leolvasás alapján arányosítással határozza meg”. Továbbá ugyanúgy követelmény itt 
is, hogy az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállása és a régi szol-
gáltató által meghatározott végszámla mérőállása megegyezzen.  

Ha a felhasználó a Magyar Telekom villamosenergia- és/vagy földgázszolgáltatását sze-
retné igénybe venni, akkor a Telekom elvégzi az összes adminisztratív teendőt az ügyfelei 
helyett. Az energiaszolgáltatás az átállás alatt is folyamatos marad, nincs szükség helyszíni 
szerelésre, kiszállásra, az áram-és a földgázszolgáltatáshoz szükséges mérőórák cseréjére. 

A szolgáltatóváltás menete: (1) A szolgáltatóváltás igényének jelzése a Magyar Tele-
kom felé (Magyar Telekom honlapján, telefonon: 1412, ill. 1435-ös ügyfélszolgálati tele-
fonszámokon vagy személyesen minden T-pontban és T-Partner üzletben). (2) Szerződés-
kötés (csak a villamos energia, csak a földgáz vagy mindkettő vonatkozásában). (3) A Te-
lekom elintézi a korábbi szolgáltatóval a papírmunkát (meghatalmazás alapján). (4) Sikeres 
váltás esetén értesítés a váltásról. (5) Sikertelen váltás esetén a meglévő szolgáltató elutasí-
totta a váltási kérelmet. A Telekom minden hónapban be fogja jelenteni a váltási kérelmet, 
egészen addig, amíg az esetleges tartozások el nem rendeződnek. (6) Sikeres váltás után 
már a Magyar Telekomtól fogja kapni a számlákat (Áram- és/vagy gázszámlája az egyéb 
Magyar Telekom számláitól függetlenül, fogyasztási helyenként külön borítékban kerül 
majd kipostázásra). (7) Földgáz-szolgáltatás esetében az első számla összege az új szerző-
dés megkötéskor kiválasztott elszámolási mód és az éves fogyasztási adatok alapján kerül-
nek megállapításra. Amennyiben havonkénti mérőállás diktálást választotta felhasználó, a 
számlán rajta lesz az a diktálási intervallum is, amikor az első számlát követő hónapban 
lehetősége lesz a mérőállás bejelentésére. (8) Villamos energia-szolgáltatás esetén a szám-
lázás átalánydíjas, ami azt jelenti, hogy minden hónapban az elmúlt éves fogyasztást 12-vel 
elosztva számolt azonos mennyiség kerül elszámolásra, így havonta azonos mennyiségről 
állítják ki a villamos energia számlát. 

A szolgáltatóváltás után nem változik a felhasználó elosztója, aki a vezetékek és mérők 
tulajdonosa és azok üzemeltetéséért felel, így továbbra is az elosztójához kell fordulni a 
következő esetekben: a mérők karbantartása, cseréje, az áramszünettel kapcsolatos bejelen-
tések, a gázszivárgással kapcsolatos bejelentések és a mérők éves leolvasással kapcsolatos 
kérdésekben. 
 
3. A Magyar Telekom megjelenése a földgáz- és az energiapiacon 

 
A Magyar Telekom a legnagyobb távközlési szolgáltató Magyarországon. Élen jár az 

innovációban, hiszen nagy figyelmet fordít az új piacokra, esetleges növekedésére, új szol-
gáltatások kínálására. Ez a vállalat nem hagyományos szereplője az energiapiacnak, hiszen 
a telekommunikáció területén tett szert tapasztalatokra. Energiapiaci viszonteladóként a 
vállalat legfontosabb célja az, hogy jelenlegi ügyfélkörét megtartsa, azáltal is, hogy első-
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sorban ügyfélkörének biztosítja az új szolgáltatásokat. A Magyar Telekom helyét a vállal-
kozások között a 2. ábra szemlélteti.  

 

 

2. ábra. Magyarország legjelentősebb vállalkozásai (részlet) 
http://m.cdn.blog.hu/va/vastagbor/image/2010/10/stat.jpg  

(letöltés dátuma: 2012. október 1.) 

Üzleti tevékenysége tulajdonképpen két üzletágon keresztül mutatkozik meg. Elsősorban 
lakossági szolgáltatásokat (az otthonokhoz kapcsolódó T-Home és a mobil kommunikációs 
T-Mobile márka), másodsorban pedig vállalati szolgáltatásokat (T-Systems márka) nyújt 
előfizetői számára. 

 2010. május 17-étől a Magyar Telekom szolgáltatási kategóriája bővült kedvezményes 
árú villamosenergia- és földgázszolgáltatással. Az új szolgáltatások igénybevételére Buda-
pest XVIII. kerületében, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen  va-
lamint e városok vonzáskörzeteiben  kerülhetett sor a lakossági ügyfelek részére. Az üzleti 
ügyfelek részére is lehetőség van a szolgáltatás igénybevételére, viszont az ő tekintetükben 
nincs földrajzi helyhez kötöttség. Ezen előfizetők az ország egész területén igénybe vehetik 
a villamosenergia- és földgázszolgáltatást. 

A Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója, Christopher Mattheisen  szerint az energia-
piacra történő belépéskor a Magyar Telekom alaptevékenysége természetesen továbbra is a 
telekommunikáció, amely most kiegészül az energiaszolgáltatásokkal. A piac kiépítésében 
segítségül hívják széles ügyfélkörüket, mely egyúttal kiépített bizalmat, megszokott értéke-
sítési pontokat jelent és azt az előnyt, hogy mindent egy helyről, a megbízható szolgáltató-
tól lehet beszerezni. A szolgáltatóváltással kapcsolatos teendőket is elintézik az ügyfeleik 
helyett.  

A Magyar Telekom mint új piaci szereplő a kényelemes ügyintézés mellett  arra is tö-
rekszik, hogy kedvező árakon kínálja szolgáltatásait. A lakossági ügyfeleik számára ked-
vezményeket biztosítanak az áram- és gázdíjból. A kisüzleti ügyfelek számára is többféle 
kedvezményt biztosítanak. Így az áramdíjból akár 5%, a gázdíjból akár 8% kedvezményt is 
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nyújtanak attól függően, hogy az energiafelhasználási helyen mennyi az ügyfél által igény-
be vett T-Home alapszolgáltatás. Az előfizetők harmadik körének, a vállalati ügyfelek szá-
mára is kínálnak kedvezményeket, így teremtve az energiapiacon igazi versenyhelyzetet. 

2012 szeptemberétől változott a lakossági ügyfelek kedvezményrendszere. Amennyiben 
lakossági ügyfél a jelenleg érvényes kedvezményszabályzat szerint számára kedvezőbb 
kedvezményre válna jogosulttá, a szerződéskötésekor érvényben levő kedvezményszabály-
zathoz képest, írásbeli kérésre átsorolják az adott kedvezmény kategóriába.  

A Magyar Telekomnál az új üzletág láthatóan sikeresen került bevezetésre, amelyet az 
is mutatott, hogy a vártnál többen fizettek elő itt a közüzemi szolgáltatásokra. A szolgálta-
tásnyújtás körét is bővítették 2011 februárjától. Innentől kezdve Budapesten már három 
kerületben érhetőek el a szolgáltatások. Vidéken is tizennégy városban lehet előfizetni az új 
szolgáltatásokra, az újonnan bővített városok között volt például Békéscsaba, Eger, Kecs-
kemét és Tiszaújváros is. A Telekom energiaszolgáltatásai 2012. április 1-től az ország tel-
jes területén elérhetők. 
 
4. Szerződéskötés 

 
Azok a lakossági és üzleti ügyfelek köthetnek a Magyar Telekommal energiaszolgálta-

tás igénybevételére vonatkozó szerződést, akiknek a nevén van fogyasztásmérő berendezés. 
Fontos, hogy alfogyasztóként nem vehető igénybe a Telekom energiaszolgáltatása. 

Villamos energia esetén kivéve: (1) Olyan felhasználási helyen, amelyik rendelkezik fű-
tési célra igénybe vehető vezérelt (időszakos) mérővel is. (2) Olyan felhasználási helyen, 
amelyik rendelkezik földhő (geotermikus) fűtési célra igénybe vehető vezérelt (időszakos) 
mérővel is. (3) Olyan felhasználási helyen, amelyik rendelkezik „kibővített éjszakai” vezé-
relt (időszakos) mérővel is. (4) Olyan felhasználási helyen, amelyik rendelkezik háztartás 
mérető kiserőművel (szélkerék, napelem stb.) is és a kiserőmű betáplál a hálózatra. Ebben 
az esetben telepítéskor mérőcserét hajtott végre a területileg illetékes elosztói engedélyes és 
a régi mérőt ún. ad-vesz mérőre cserélte le. 

Földgázszolgáltatás esetén kivéve: 
(1) Alfogyasztóként a földgázszolgáltatás nem vehető igénybe (amennyiben a főmérő 
mögött a felhasználási helyen egy ún. almerő került elhelyezésre). 
(2) Társasházak részére a földgázszolgáltatás jelenleg még nem elérhető, a szolgáltatás 
megindításáról tájékoztatást fog adni a Telekom. 
(3) Gázmérő nélküli felhasználási helyek (pl. panel lakások) részére nem nyújtanak 
földgázszolgáltatást. 
Külön üzletkötési feltételek vonatkoznak a kis-, közepes- és nagyfogyasztókra: 
Kisfogyasztókra (jellemzően egyetlen fogyasztási hellyel rendelkeznek, a földgáz és a 

villamos energiát nem technológiai célból használják) vonatkozó üzletkötési feltételek: 
hogy rendelkezzenek üzleti Telekom előfizetéssel, valamint egyetlen fogyasztási hellyel 
rendelkezik áram és/vagy földgáz tekintetében, végül ezen a fogyasztási helyen egyetemes 
szolgáltatásra jogosult. 

Közepes és nagyfogyasztókra (jellemzően nagyobb fogyasztással bíró üzleti ügyfelek, 
kiskereskedelmi üzletláncok, ipari termelő ügyfelek, több fogyasztási hellyel rendelkező 
ügyfelek) vonatkozó üzletkötési feltételek: rendelkezzenek üzleti Telekom előfizetéssel, 
továbbá egy adott fogyasztási helyen nem jogosult egyetemes szolgáltatás igénybevételére 
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vagy több egyetemes szolgáltatásra, végül az is feltétel, hogy a jogosult 3 fogyasztási hely-
lyel rendelkezik. 
A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok: (1) érvényes személyazonosító okmány, 
(2) villamos energia/földgáz elszámoló számla, (3) villamos energia/földgáz mérőpont azo-
nosító (a havi vagy az elszámoló számlán megtalálható), (4) utolsó villamos ener-
gia/földgáz mérőállás, (4) villamos/földgáz várható éves fogyasztás (előző éves elszámoló 
számla alapján megadható). 
 
5. A MEH feladat- és hatásköre 
 

Említést kell, hogy tegyünk a Magyar Energia Hivatal szerepéről is. Hiszen az energia-
piaci szolgáltató váltást, a szolgáltatások törvényben előírt működésének ellenőrzését a Hi-
vatal mint felügyeleti szerv végzi.  

A Magyar Energia Hivatal kormányhivatal jogállását tölti be: „A Hivatal önálló feladat- 
és hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóságként kijelölt kormányhivatal.” A Hi-
vatal tevékenységének célja többek között a következőkben határozható meg: (1) engedély-
kötelesnek minősített tevékenységet folytató vállalkozások és a vezetékes energiaellátási 
piac jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő működésének biztosítása, (2) a 
legkisebb költség elvének érvényesítése, (3) az ellátás biztonságának megőrzése és növelé-
se, (4) energiapolitikai célkitűzések, valamint a fenntartható fejlődés követelményeinek 
érvényesítése, (5) a nyilvánosság tájékoztatása. További fontos feladatai: (6) a védendő 
fogyasztók védelmének elősegítése, (7) a kereskedőváltás megkönnyítésének elősegítése, 
(8) versenyképes, biztonságos és fenntartható belső villamosenergia-piac kialakításának és 
a tényleges piacnyitásnak elősegítése az Európai Unión belül. 

A Hivatal feladatai a villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának 
és a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével kapcsolatosan: (1) kiadja, 
módosítja, visszavonja az engedélyköteles tevékenységek gyakorlásához szükséges engedé-
lyeket, (2) jóváhagyja, módosítja, visszavonja az engedélyesek által kidolgozott üzletsza-
bályzatokat, (3) jóváhagyja, módosítja, visszavonja a villamosenergia-ellátási szabályzato-
kat, (4) ellenőrzi a végrehajtást a 714/2009/EK rendeletre való tekintettel. További felada-
tai: (5) javaslatot tesz a rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonat-
kozó keretszabályokra, (6) meghatározza a rendszerhasználati és csatlakozási díjakat, (7) 
előkészíti az árképzésre vonatkozó szabályokat, (8) kivizsgálja az erőművek teljesítőképes-
ségében beálló változásokat. 

A Hivatal törekszik a elősegíteni a hatékony verseny kialakulását, többek között azzal a 
tevékenységével, hogy ellenőrzi a határon át történő szállítást, azt, hogy a szolgáltatással 
kapcsolatosan fennáll-e az átláthatóság követelménye. A Hivatal köteles ellátni a felhaszná-
lók védelmét is. Ezt különböző ellenőrzésekkel, bírságok kiszabásával tudja eszközölni. „A 
Hivatal egyéb feladatai körében ellátja az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási 
feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőség értéke-
lő szervezetek kijelölésével kapcsolatos feladatokat”. 

A földgáztörvény tekintetében a Hivatal feladata többek között: (1) engedélykötelesnek 
minősített tevékenységet folytató földgázipari vállalkozások és a földgázpiac jogszabályok-
nak és hatósági előírásoknak megfelelő működésének biztosítása, (2) a hatékony és fenn-
tartható földgázpiaci verseny előmozdítása, (3) az ellátás biztonságának megőrzése és növe-
lése, (4) az energiapolitikai célkitűzések, valamint a fenntartható fejlődés követelményeinek 
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érvényesítése, (5) a nyilvánosság tájékoztatása. Fontos gázipari feladata (6) a felhasználók 
és az engedélyesek érdekeinek védelme, (7) védendő fogyasztók védelmének elősegítése, 
(8) a kereskedőváltás megkönnyítésének elősegítése. A verseny semlegességének biztosítá-
sa körében feladata a (9) versenyképes, biztonságos és fenntartható belső földgázpiac kiala-
kításának és a tényleges piacnyitásnak elősegítése az Európai Unión belül, (9) annak előse-
gítése, hogy a szállítási rendszerüzemeltető és a rendszerhasználók megfelelő ösztönzőket 
kapjanak az együttműködő földgázrendszer hatékonyságának növelésére és a piaci integrá-
ció elősegítésére. 

A Hivatal feladata, hogy éves jelentést készítsen az Ügynökség és az Európai Bizottság 
számára, mind a saját tevékenységéről, mind feladatai végrehajtásáról. 

 
Összefoglalás  
 

A cikk igyekezett összefoglalni a villamosenergia- és gázszolgáltatási piac szerepét, a 
piaci liberalizációval kapcsolatos fontos problémáit, valamint a kereskedőváltás eseménye-
it. A kereskedőváltással kapcsolatban bemutattuk egy új piaci szereplő, a Magyar Telekom 
közszolgáltatási politikáját, utalva a piacnyitás mikéntjére és az elektronikai és energiapiaci 
szolgáltatási  piac kapcsolódási lehetőségeire. Elemeztük az új piaci szereplő  szerződéskö-
téssel kapcsolatos  gyakorlatát. Végül a Magyar Energiahivatal az új piaci szereplő megje-
lenésével kapcsolatos feladatait és hatásköreit. Elmondható, hogy megfelelő humán és gaz-
dasági tőke befektetésével az energetikai piacra való belépés lehetséges. A piacnyitás leg-
nagyobb veszélyét az ármegállapítás hagyományos jogon kívüli eszközeinek beáramlása 
jelenti. 
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