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Miben segít a kiadvány?

A Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal (MEKH) küldetése, hogy 
mindennapi életünk alapvető szolgálta-
tásai biztonságosan, megfelelő minőség-
ben és megfizethető áron jussanak el a 
fogyasztókhoz. A MEKH nemcsak fel-
ügyeli az energia- és vízellátást, hanem 
a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva 
szabályozza az energetikai piacot, illetve 
engedélyezi a közműszolgáltatók műkö-
dését. A kiadvány célja, hogy segítse az 
eligazodást a felhasználókkal kapcsolat-
ban álló energia- és közműszolgáltatók 
között.

Milyen szolgáltatók engedélyeit 
adja ki a MEKH?

A Hivatal azoknak a villamosenergia-, 
földgáz-, távhő- és víziközmű-szol-
gáltató és termelő társaságoknak ad ki 
működési engedélyt, amelyek megfelel-
nek az ágazati jogszabályok feltételeinek.



Villamosenergia- 
és földgázszolgáltatók

Tevékenységük alapján meg kell külön-
böztetni
• az elosztókat és
• a kereskedőket.

A elosztói engedélyesek (röviden el-
osztók) vagy hálózatüzemeltetők alap-
vető tevékenysége az energia eljuttatása a 
fogyasztókhoz. Feladatkörükbe tartozik 
a vezetékek üzemeltetése, karbantartása, 
fejlesztése, emellett felelnek az új csatla-
kozások kialakításáért, a mérőórák cseré-
jéért és leolvasásáért, illetve az üzemza-
varok elhárításáért. Egy adott területen 
csak egy elosztó működhet. Fontos köte-
lessége a hálózat üzemeltetőjének, hogy 
a mérési adatokat továbbítsa a kereskedő-
nek, hiszen ezen adatok alapján történik 
az elszámolás.

Magyarországon a lakossági villamos-
energia- és földgázpiac liberalizált, vagy-
is a felhasználó megválaszthatja a keres-
kedőt, akitől vásárolni kíván, és aki a fo-
gyasztás ellenértékét kiszámlázza. 
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A kereskedők feladata az energia beszer-
zése, értékesítése és számlázása a felhasz-
nálók felé. A kereskedők az elosztóháló-
zaton keresztül értékesítik a villamos 
energiát, valamint a földgázt, és a hálózat 
üzemeltetőjétől kapják meg a számlázás-
hoz szükséges adatokat. Hazánkban szá-
mos kereskedő működik a MEKH enge-
délyével, jelentős részük azonban csak 
vállalkozásokkal köt szerződést.

A lakossági fogyasztók választhatnak 
kereskedő vagy speciális típusú, úgyne-
vezett egyetemes szolgáltató között. 
Utóbbiakra szigorúbb és kötöttebb jog-
szabályok vonatkoznak, mint a szabadpi-
aci kereskedőkre. Az egyetemes szolgál-
tatás sajátos értékesítési, szerződéskötési 
mód, amelyet az erre jogosultak igénybe 
vehetnek, meghatározott minőségben, 
meghatározott áron. Az egyetemes szol-
gáltatót szerződéskötési kötelezettség 
terheli az egyetemes szolgáltatásra jogo-
sultak vonatkozásában.



Villamosenergia-ellátás területén 
egyetemes szolgáltatásra jogosultak 
többek között: 

• a lakossági fogyasztók;
• a kisfeszültségen vételező, összes 

felhasználási helyük tekintetében 
együttesen 3 × 63 ampernél nem 
nagyobb csatlakozási teljesítményű 
felhasználók;

• a társasházak (amennyiben a 
műszakilag megosztott, önálló lakások 
száma meghaladja az épületben lévő 
önálló, de nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek számát).

Földgázellátás szempontjából 
egyetemes szolgáltatásra jogosultak:

• a lakossági fogyasztók;
• a 20 m3/óra kapacitást nem meghaladó  

egyéb felhasználók, például kisebb 
energiafelhasználást igénylő 
kisvállalkozások;

• a helyi önkormányzatok (az 
önkormányzati bérlakásokban élők 
ellátására);
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• a társasházak (amennyiben a műsza-
kilag megosztott, önálló lakások száma 
meghaladja az épületben lévő önálló, 
de nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek számát).

Távhőszolgáltatók

Magyarországon a távhőszolgáltatás jel-
lemzően a lakosságot látja el fűtéssel, il-
letve meleg vízzel. A távhőellátás helyi 
közüzemi szolgáltatás.
Egy településen általában egy távhőszol-
gáltató működik, léteznek azonban olyan 
városok, ahol több is, illetve vannak 
olyan vállalkozások, amelyek több tele-
pülésen is végeznek távhőszolgáltatást. 
A társaságok többségükben a települési 
önkormányzatok tulajdonában állnak. 
A felhasználó nem tud távhőszolgáltatót 
választani vagy váltani, a felhasználási 
hely ez esetben meghatározza a szolgál-
tatót.

Víziközmű-szolgáltatók

Az egységes szabályozásnak köszönhető-
en 2012-ben átalakult a víziközmű-szol-
gáltatók rendszere, a több száz szolgál-



tatóból alig több mint negyven maradt.
Víziközmű tulajdonosa csak az állam vagy 
önkormányzat lehet, amely felelős az el-
látásért, ezért üzemeltetési szerződést 
köt a víziközmű-szolgáltatóval. A szolgál-
tatók között van olyan, amely együttesen 
ellátja az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást, 
azonban vannak olyanok, amelyek csak 
egyik vagy másik területen tevékenyked-
nek. A víziközmű-szolgáltatás esetében 
nincs külön hálózatüzemeltető és keres-
kedő, így az ellátással kapcsolatos vala-
mennyi tevékenységet – a víz és szenny-
víz szállítását, illetve számlázását – a 
szolgáltatónak vagy megbízottjának kell 
ellátnia. Víziközmű-szolgáltatás esetén a 
felhasználónak nincs választási lehető-
sége, a felhasználás helye meghatározza, 
hogy melyik szolgáltatóval kell szerző-
dést kötnie.

Kereskedőváltás földgáz 
és villamos energia területen

A liberalizált piacnak köszönhetően a 
felhasználók választhatnak a földgáz- és 
villamosenergia-kereskedők közül. Dönt-
hetnek egyetemes szolgáltató vagy ver-
senypiaci kereskedő mellett is.

Panasza van? Segítünk!
Tájékoztató az energia- és közműszolgáltatókról

EL L ÁTÁ SBI Z TONSÁG  •  M EGF I Z E T H E TŐSÉG  •  ÉL E T M I NŐSÉG



A kereskedőváltás négy szereplő részvé-
telével történik:
• régi kereskedő,
• új kereskedő,
• felhasználó és
• hálózatüzemeltető (elosztó).
A kereskedőváltás folyamata térítésmen-
tes, ezzel kapcsolatban egy szolgáltató 
sem számíthat fel díjat. A felhasználó 
megbízása alapján a teljes folyamatot le-
bonyolíthatja a felhasználó által kiválasz-
tott új kereskedő.

Fontos figyelembe venni, hogy az új ke-
reskedő egyetemes szolgáltatás vagy ver-
senypiaci szerződés keretében látja el 
majd a felhasználót. Az egyetemes szol-
gáltatásra vonatkozó szerződés mindig 
határozatlan időre szól, az alkalmazott 
díjszabások jogszabályban garantáltak, a 
szolgáltatás minősége és követelményei 
részletesen szabályozottak. Az előbbi-
ekhez hasonlóan a kapcsolattartásra, a 
számlázásra is részletes jogi szabályozás 
vonatkozik. 

A versenypiaci szerződésben szere-
pelhet hűségidőre vonatkozó kikötés, 



amely a szerződés lejártát megelőző mó-
dosításnak, megszüntetésnek lehet aka-
dálya. A felek szerződésben határozzák 
meg az alkalmazandó díjszabást, amelyet 
a felhasználó éves fogyasztási mennyi-
sége is befolyásolhat. A két szolgáltatás 
között eltérések lehetnek a számlázás 
módjában, ütemezésében, a kapcsolat-
tartásban, de akár az ügyfélszolgálatok 
elérhetőségében is. A szerződési feltéte-
leket a szolgáltató vagy a kereskedő üzlet-
szabályzata tartalmazza, amelyet szerző-
déskötés előtt javasolt elolvasni.

A kereskedőváltás meghiúsulhat a fel-
használó fennálló tartozása vagy akár 
adateltérés miatt is. Elutasítási ok lehet 
a jelenleg fennálló szerződésben foglalt, 
még le nem járt hűségidő, ha a felhasz-
náló a versenypiacról vásárol energiát. 
Amennyiben a kereskedőváltás valame-
lyik szolgáltató hibájából nem jön létre, 
a felhasználó a MEKH-hez fordulhat pa-
naszával. 

A kereskedőváltás során a korábbi szer-
ződés megszüntetésére és a választott 
kereskedővel új szerződés megkötésé-
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re kerül sor. Ha a felhasználó a korábbi 
szerződése megszűnését követően nem 
gondoskodik szerződés megkötéséről 
másik kereskedőnél, a hálózat üzemelte-
tője elrendelheti a kikapcsolást az adott 
felhasználási helyen. A problémák elke-
rülése érdekében gondoskodni kell a 
szerződés megkötéséről az új kereskedő-
vel. Ajánlott továbbá a kereskedőváltás 
folyamatát figyelemmel kísérni. Zökke-
nőmentes kereskedőváltás esetén a szol-
gáltatás nem szünetel, és a folyamat mű-
szaki átalakítást sem igényel.

A MEKH arra törekszik, hogy – az önkén-
tes vagy a szolgáltató által kezdeménye-
zett – kereskedőváltás gördülékeny és 
egyszerű legyen. Az ajánlat mérlegelése a 
felhasználó feladata, azonban a MEKH el-
lenőrzi a jogszabályi feltételek betartását.



JÓ, HA TUDJA!

• a fogyasztó megválaszthatja föld-
gáz- vagy villamosenergia-keres-
kedőjét;

• földgáz- és villamosenergia-szol-
gáltatás esetében köthetünk egye-
temes szolgáltatási vagy verseny-
piaci szerződést (előbbi a lakossá-
gi felhasználók általános ellátási 
formája);

• a kereskedőváltást meghiúsíthatja 
tartozás, hűségidő vagy adatelírás;

• a kereskedő kiválasztásánál nem 
elég az árakat összehasonlítani, 
javasolt megismerni a szerződési 
feltételeket is (például számlázás, 
kapcsolattartás, hűségidő);

• kereskedőváltással kapcsolatos pa-
nasz esetében a MEKH az illetékes 
hatóság.
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MEKH Ügyfélszolgálat
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