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LÉNYEGES JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK 1.

MIKROVÁLLALKOZÁS:

2004. évi XXXIV. törvény



2022. július 21.

 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet

 Lakossági piaci ár bevezetése – felhasználási limit meghatározása

– (Áram: 2523 kWh/év/mérési pont , Földgáz: 1729 m3/év/mérési pont ~ 59.132 MJ)

Társasházak, lakásszövetkezetek esetén többletkedvezmény földgáz esetén (áramban nem)

Földgáz esetén nagycsaládos kedvezmény

B GEO árszabás mentesség, H tarifa fűtési szezonban korlátlanul

2022. augusztus 23.

 324/2022. (VIII. 23.) Korm. Rendelet alapján:

Korábbi rendeletek pontosítása földgázszolgáltatással kapcsolatban

 „Legalább 1489 m3 ~ 54.810 MJ” (nem lakossági)

 „Legalább 1729 m3 ~ 63.645 MJ” (lakossági)

LÉNYEGES JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK 2.



2022. szeptember 9.









2022. szeptember 9.







LÉNYEGES JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁSOK 3.



MŰKÖDÉSI TAPASZTALATOK
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Tendenciák az MVM ügyfélszolgálati csatornák 
használatában

+ Videochat 
7302 db

• +136% több digitális tranzakció a vizsgált

időszak viszonylatában.

• 2022 augusztus végén a regisztrált online

ügyfélszolgálat felhasználók száma 865 030.

• A három hónapban 342 854 - 371 753 - 464 821

ügyfél használta az online ügyfélszolgálti

felületet.

• A három hónapban 81 981 - 67 925 - 64 911

ügyfelünk használta az ügyfélszolgálati mobil

applikációt.

Online ÜSZ és mobil applikáció
- mérőállás diktálás 
- számla megtekintés és VPOS számlafizetés 
- lakossági rezsi tájékoztató és kalkulátor
- időpontfoglalás irodára 



EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS



KI JOGOSULT EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA?
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VILLAMOSENERGIA FÖLDGÁZ
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LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ



KI JOGOSULT EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA?

 1. kisfeszültségen vételez, ÉS

 2. összes felhasználási helye tekintetében 
együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási 
teljesítménnyel rendelkezik, ÉS

 3.mikrovállalkozás, ÉS

 4. 2022. június 18-án részben vagy egészben 
egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos 
energiát

VILLAMOSENERGIA FÖLDGÁZ






NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ

 Az a nem lakossági fogyasztó, aki 2022. augusztus 1-jét követően nem jogosult egyetemes 
szolgáltatásra, a jogosultság megszűnéséről az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé 2022. 

augusztus 15-ig az érintett felhasználási hely(ek) megjelölésével köteles nyilatkozni.



LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK: VILLAMOSENERGIA



VILLAMOSENERGIA SZÁMLÁZÁS – ÁRAK ÉS TARIFÁK – LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK

• Éves fogyasztási mennyiség kiszámolása
• Több felhasználási helyre igénybe vehető
• 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként, időarányosan
• Naparányosan kerül érvényesítésre (~ 7 kWh /nap) 
• Egyenletes részszámlázás beállítása javasolt (~ 210 kWh/ hó)
• Diktálás nem szükséges: ha a korábbi szokások nem változtak és rendszeresen kapott számlát 
• Éjszakai és nappali mérő esetén mérőnként jár a kedvezmény (H tarifás mérőre is nyári időszakban)
• H tarifa esetén fűtési idényben korlátozásmentesen igénybe vehető (~23 Ft/ kWh)
• Társasház közös fűtésére NINCS villamosenergia kedvezmény (H tarifa igénybe vehető fűtési időszakban)

 2523 kWh/év fogyasztásig rezsicsökkentett áron ~ 35 Ft (elosztónként eltérő)
 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron ~ 70 Ft

Havi fogyasztás 2022. aug. 1 előtt 2022. aug. 1 után

200 kWh 7.000 Ft 7.000 Ft

400 kWh 14.000 Ft 7350+ 13.300= 20.650 Ft

Példa ( rezsicsökkentett ár ~35 Ft/kWh; lakossági piaci ár: ~70 Ft/kWh):



VILLAMOSENERGIA SZÁMLÁZÁS – ÁRAK ÉS TARIFÁK – LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Lakossági piaci ár:
a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,
c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.
d) H árszabás (nyári időszakra alkalmazható a lakossági piaci ár) esetén 70,104 Ft/kWh

A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár. 
A rendeleti árakból számított nettó villamosenergia-ár 31,80 Ft/kWh mindhárom esetre.

A kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, 
időarányosan biztosított.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás 
árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik, mivel ezen árszabásokra nem kell alkalmazni a 259/2022. (VII. 21.) Korm. 
rendeletet. 

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól a fogyasztási helyen mérési pontonként

 2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 
árszabás esetén az alacsonyabb áron)

 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron

vételezhetnek villamos energiát.



VILLAMOSENERGIA SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

Társasház

2022. augusztus 2-től az eddig nem lakosságként egyetemes 
szolgáltatásra jogosult társasház és lakásszövetkezet a közös 
fogyasztás tekintetében lakossági fogyasztónak minősül. Annak 
érdekében, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők a 
kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell.

Fogyatékkal élők

Előre fizetős mérés

 Minden előre fizetős mérőt használó ügyfelünk számára egységes 
elszámolási módot biztosítunk. Az előre fizetős mérők feltöltését a 
2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 
áramban 2523 kWh feltöltés mennyiségig a kedvezményes 
rezsicsökkentett, ezen szint felett pedig lakossági piaci áron 
számoljuk el egységesen, minden ügyfélnél.

 Ha 2022. augusztusában nem csak rezsicsökkentett áron tudta 
feltölteni előre fizetős mérőjét, automatikusan jóváírjuk a 
különbözetet.

 Az előre fizetős mérők esetén alkalmazott, napokra kiszámolt 
elszámolási mód megszűnt, a továbbiakban az MVM Next a 
földgázügyfeleknél már érvényben lévő rendszer mintájára, 
egységes elszámolási módot biztosít minden felhasználó számára.

 A többletkedvezmény mértéke: 1697 kWh/jogosult, amely 
kedvezményes évenként (augusztus 1. és július 31. között) jár. A 
többletkedvezmény adott személy tekintetében csak egy 
felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási 
hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető. 
A többletkedvezmény az A árszabáshoz kapcsolódóan 
érvényesíthető.

 A többletkedvezményre az az egyetemes szolgáltatás keretében 
vételező lakossági fogyasztó jogosult, aki vagy akivel egy 
háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi 
rendszerességgel használ.

 A többletkedvezmény igénybevételéhez kormányhivatali határozat 
szükséges.

Nagycsaládos kedvezmény

A nagycsaládos kedvezmény változatlanul csak földgázellátás esetében 
vehető igénybe.



VILLAMOSENERGIA SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított a 
felhasználási helyen, mérési pontonként.

Diktált és becsült részszámla* Előre fizetős mérés

Diktált mérőállásról részszámla készül -
az elszámoló számlában mint 

részszámla kerül elszámolásra.
Részszámla esetében napi arányosítás

történik a számlázandó mennyiség
meghatározásánál a rendelet szerinti 

áras és lakossági piaci ár esetében. Ha 
elszámolás történik, akkor az időszak 
kezdetétől naparányosan szétosztja a 

kedvezményt.

Elszámoló számla esetében az 
elszámolási időszakra kiállított 

részszámlák visszavonásra kerülnek, 
majd az elszámoló számlában az 

elszámolási időszak alatt fogyasztott 
villamosenergia-mennyiségét napi 
arányosítással kell elszámolni. Az 
időszak elejétől megnézi a valós

fogyasztást és az elszámoló számlában 
naparányosan szétosztja a 

kedvezményt.

Elszámoló számla

Addig számlázható a kedvezményes árú 
sáv, amíg az éves mennyiségéből 

rendelkezésre áll a 2523 kWh. 
Amennyiben elfogyott az éves 

kedvezményes mennyiség, akkor a 
fogyasztás és kWh mennyiség a 

lakossági piaci áron lesz elszámolva. A 
kedvezményes év zárásával 

(2023.07.31.) kell elszámolni a két sávot, 
mert nem maradhat bent a 

kedvezményes árú sávban mennyiség. 

*EÉ esetén: 
Diktált havi számla és részszámla: Diktált mérőállásról havi számla készül - ami elszámoló számlaként viselkedik (lsd. Elszámoló számla). Részszámla esetében napi arányosítás történik
a számlázandó mennyiség meghatározásánál a kedvezményes ár/lakossági piaci árra vetítve. Ha elszámolás történik, akkor az időszak kezdetétől naparányosan szétosztja a kedvezményt.



VILLAMOSENERGIA SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

Ár kategóriák számolása

A kormányrendelet alapján az ESZ-ben lévő lakossági tarifatípusok esetében a fogyasztási helyhez rendelt Mérési pontonként járó 
kedvezményes 1-es sávmegosztás az alábbi, az 1- es sáv mennyiségét az elszámolásban napi arányosítással kell meghatározni:

1-es sáv: 0-2523 kWh/év között– ESZ kedvezményes ár
2-es sáv: 2524 kWh -/év-től – lakossági piaci ár

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként. A kedvezmény 
a jogszabályban megjelölt időszakban lesz figyelembe véve. (tehát nem a korábbi naptári év). 

• kedvezményes mennyiség kiszámítása naparányosítva:
• ((2523 kWh/365 nap)*elszámolási időszakban lévő napok száma)

• kedvezményes fogyasztás elszámolásának kiszámítása:
• A kedvezményes mennyiség * kedvezményes ár

• kedvezmény fölötti mennyiség kiszámítása:
• (Teljes fogyasztás – kedvezményes mennyiség) *lakossági piaci ár

Kedvezményes mennyiség*kedvezményes ár + (Teljes fogyasztás – kedvezményes mennyiség) *lakossági piaci ár
=villamosenergia fogyasztás értéke



VILLAMOSENERGIA SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

• kedvezményes mennyiség kiszámítása naparányosítva:
• ((2523 kWh/365 nap)*elszámolási időszakban lévő napok száma)

2022.08.12-2022.09.12. között a napok száma 32
((2523/365)*32 = 221 kWh



VILLAMOSENERGIA REZSIBLOKK

IDŐSZAK MEGTAKARÍTÁSA (br. Ft) (rezsiblokk 2. értéke)
Fogyasztás x Piaci ár = Forint (bruttó) + alapdíj (br.) (számlában alkalmazott árak figyelembe vételével)

és
a számla ténylegesen könyvelt (mennyiség, alapdíj) br. érték különbözete

Csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan látható, hogy mennyit spóroltunk  a 
kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel



LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK: FÖLDGÁZ



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS – ÁRAK – LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK

• Éves fogyasztási mennyiség kiszámolása
• Több felhasználási helyre igénybe vehető
• 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként, időarányosan
• Jellegörbe
• Vegyes (fűtés és főzés)
• Csak fűtés
• Lineáris (csak főzés)
• Naparányosan kerül érvényesítésre (~ 4,7 m3 /nap) 
• Egyenletes részszámlázás beállítása javasolt (~ 144 m3 / hó)
• Diktálás nem szükséges: ha a korábbi szokások nem változtak és rendszeresen kapott számlát 

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

 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig rezsicsökkentett áron,
 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztás felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron vételeznek

Havi fogyasztás 2022. aug. 1 előtt 2022. aug. 1 után

140 m3 14.000 Ft 14.000 Ft

240 m3 24.000 Ft 14.000+ 75.000= 89.000 Ft

Példa ( rezsicsökkentett ár ~100 Ft /m3 ; lakossági piaci ár: ~750 Ft/ m3): 



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS – ÁRAK – LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK

 A versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg a 6/2022. (VII. 21.) MEKH 
rendeletben.

 A rendelet szerint a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan az alábbi áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek:

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ
2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ.

 A versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% 
áfával együtt számított) bruttó földgáz ár.

 A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és fogyasztásarányosan 
biztosított.

 Külön elszámolás nem történik az árváltozás miatt, így nem lesz elosztói leolvasás sem. Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik 
becsült/ügyfél által diktált érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott 
földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

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

 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 
alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,

 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztás felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

vételezhetnek földgázt. (259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés)



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS – EGYENLETES RÉSZSZÁMLÁZÁS

• Átalánydíjas fizetés
• Havi egyenlő részletekben
• Nem szükséges diktálni
• Korábbi fogyasztási szokások 

alapján számolja a rendszer
• Bármikor módosítható az 

ügyfél által
• Könnyen áttekinthető és előre 

kiszámítható
• Havi ~ 144 m3
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FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS – JELLEGGÖRBE

MINDEN ESETBEN IGÉNYBE VEHETŐ A MAXIMÁLIS KEDVEZMÉNYES MENNYISÉG CSAK AZ ELSZÁMOLÁSI MÓD KÜLÖNBÖZŐ

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

50

100

150

200

250

300

350

VEGYES PROFILÚ 
JELLEGGÖRBE

kedvezményes mennyiség

január 329,06

február 270,77

március 223,11

április 116,79

május 36,4

június 15,71

július 16,24

augusztus 16,24

szeptember 37,6

október 143,66

november 216,98

december 306,44

0
50

100
150
200
250
300
350
400

FŰTÉSI PROFILÚ 
JELLEGGÖRBE

kedvezményes mennyiség

január 342,44

február 281,78

március 232,18

április 121,54

május 27,52

június 0

július 0

augusztus 0

szeptember 29,32

október 149,5

november 225,81

december 318,9



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS – SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és 
fogyasztásarányosan biztosított.

Egyenletes részszámlás

Hőmérsékletfüggő 
részszámlás (profilos)

Havi diktálós

A számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát 
tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva. A 
kedvezményes határ feletti mennyiség a versenypiaci költségeket tükröző áron kerül számlázásra.

A kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe 
alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az 

egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat tartalmazza.

Minden elszámolási módban a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik a 2022. augusztus 1-jét megelőzően 
alkalmazott I. és II. árkategória elszámolásával. 

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított felhasználási helyenként. A 
kedvezmény a jogszabályban megjelölt időszakban lesz figyelembe véve. (Nem a korábbi naptári év szerint.)



A megosztás az alábbi képlet alapján történik:

kedvezményes, I-es árkategória

ahol: 
„A” az adott szolgáltatási időszak napjainak száma (pl. 
28, 30, 31)

I-es sávban maximálisan adható kedvezmény: 
(63 645/365) x 31= 5022 MJ. A teljes fogyasztás ezen 
felüli részét, II-es sávban adtunk meg.

VAGY 
144 m3/ hónap

FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

I. és II. árkategóriák számítása

Egyenletes részszámlás Hőmérsékletfüggő 
részszámlás (profilos)

Havi diktálós

A fogyasztási jelleggörbe figyelembe vételével történik az                 
I. árkategóriának megfelelő kedvezmény megadása naptári napok 

helyett, napfokszámok megadásával.

A megosztás az alábbi képlet alapján történik:

kedvezményes, I-es árkategória

ahol:
„A” - az aktuális számlában elszámolt időszak tény fűtési hőmérsékleti 
tényezőinek (korábbi nevén: napfokszámok*) összege
„B” – a 2022.08.01. napjától az aktuális számla elszámolása 
készítésének dátumáig rendelkezésre álló tény fűtési hőmérsékleti 
tényezőinek összege (az elszámolás dátuma 1-2 nappal eltérhet a 
számla kiállításának dátumától) 
„C” - az aktuális számla elszámolásának dátumától 2023. július 31. 
napjáig a 20 éves átlag fűtési hőmérsékleti tényezők (napfokszámok) 
összege

63 645 MJ
365

x A 63 645 MJ
B+C

x A

* Az egyes napokra vonatkozó súlyozás a szobahómérséklet és az OMSZ napi hőmérséklete alapján kerül megállapításra, figyelembe véve pl. a főzési célú gázhasználatot is.



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

A fenti képlet alapján az elszámoló számlában adható kedvezményes hőmennyiség a 2022.08.01-2022.08.15 közötti időszakra az alábbi 
adatokkal került kiszámításra:

A: 15 egység (2022.08.01- 2022.08.15 közötti tényleges fűtési hőmérsékleti tényezők) 

B: 29 egység (2022.08.01- 2022.08.29. közötti tényleges fűtési hőmérsékleti tényezők)

C: 3272,3 egység (2022.08.30- 2023.07.31. közötti 20 éves átlag fűtési hőmérsékleti tényezők, mivel az elszámolás 2022.08.29-én készült)

A képletbe behelyettesítve: (15/(29 +3272,3)) x 63645= 289 MJ

Azaz 289 MJ adható a 2022.08.01- 2022.08.15 közötti időszakra a kedvezményes sávban, ezért a számlában szereplő 247 MJ mennyiség
versenypiaci költségeket tükröző áron került elszámolásra.



FÖLDGÁZ SZÁMLA & REZSIBLOKK

IDŐSZAK MEGTAKARÍTÁSA (br. Ft) (rezsiblokk második adata) =
Fogyasztás x Piaci ár = Forint (bruttó) + alapdíj (+MSZKSZ) (br.) (számlában alkalmazott árak figyelembe vételével)

és
a számla ténylegesen könyvelt (mennyiség, alapdíj, MSZKSZ) br. érték különbözete

Csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan látható, hogy mennyit spóroltunk  a 
kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

Társasház, családi fogyasztói közösség

• A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és 
lakásszövetkezet a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729m3/év 
kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes 
mennyiségre jogosult.

• A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a 
lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások 
számával.

• A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, 
lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató 
részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és 
az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
számáról.

• Családi fogyasztói közösség: igazolás a jegyzőtől legfeljebb 4 
lakásos felhasználási hely tekintetében

csaladikozosseg@mvm.hu

Lakossági átalánydíjas

EFM

Az előre fizetős mérők a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. 
közötti időszakban 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3 feltöltés 
mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a mindenkori 
versenypiaci költségeket tükröző áron kerül elszámolásra.

A mérő nélküli gázfogyasztók (átalánydíjasok) fogyasztási 
mennyisége belefér a kedvezményes mennyiségbe, számlázásuk 
nem módosul.

Fogyatékkal élők

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök 
energiafogyasztása után földgázszolgáltatás esetén nem jár 
többletkedvezmény.



FÖLDGÁZ SZÁMLÁZÁS ÉS ELSZÁMOLÁS

Nagycsaládos kedvezmény

 A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig vételezhetnek földgázt a 
kedvezményes, rezsicsökkentett áron. A nagycsaládosok esetében azonban 2022. augusztus 1-jétől az átlagfogyasztási határ 
magasabb: Az általános átlagfogyasztás három gyermeknél további 22 086 MJ/év mennyiséggel nő (tehát 63 645 MJ/év + 22 086 
MJ/év = 85 731 MJ/év), valamint a felhasználó a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 11 043 MJ/év kedvezményes 
áron elérhető mennyiségre jogosult felhasználási helyenként. (290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 2. § alapján)

 A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az igényt csak annak 
kell benyújtania, aki jelenleg nem részesül a támogatásban.

 Az egyetemes szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a hivatal által kiadott határozatnak megfelelően a kiállított számlában 
érvényesíti.

 Fogyasztói közösség esetében az eddigiektől eltérően a nagycsaládos kedvezményre jogosult felhasználót az önálló felhasználási 
hellyel rendelkező jogosultnak járó, a fentiekben leírt kedvezmény illeti meg. A fogyasztói közösség képviselője az egyetemes
szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.



ÉVES ELSZÁMOLÁSOK KEZELÉSE

 Éves elszámolásoknál alkalmazott elszámolási mód, számítási gyakorlat nem változott a 
kormányrendelet hatására. Továbbra is a területileg illetékes elosztó által a kereskedő részére 
bocsátott, leolvasott vagy becsült mérőálláson alapuló éves elszámoló számlát állítunk ki. 

 Külön elszámoló számlát a korábbi gyakorlatunknak megfelelően nem készítünk. 2023. július 
31-ét tartalmazó számla elszámolási időszaka kerül megbontásra. 

Az éves elszámolásoknál alkalmazott elszámolási mód 





PANASZKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG



Kiemelt ügyek egyedi kezelése 
• Tömeges ügymenetben nem lekezelhető

Hatósági ügyek számának csökkentése
• fogyasztóvédelmi eljárások
• békéltető testületi ügyek

• Pozitív/negatív
Ügyintézők részére történő visszajelzések

Panaszból eredő fejlesztési igények
• Együttműködés a többi szakterülettel
• Tapasztalatok visszaépítése a rendszerbe
• Hasonló problémák elkerülése érdekében

PANASZKEZELÉSI IGAZGATÓSÁG KIEMELT FELADATAI

Ügyfélközpontú megoldások javaslata
Elérhetőségek:

hatosagi.kapcsolatok@mvm.hu
panaszkezeles_csoport@mvmee.hu

Dr. Bally Szilvia 
Panaszkezelési Igazgató
bally.szilvia@mvm.hu

Illés Ildikó (áram és földgáz)
Hatósági és panaszkezelési csoportvezető
illes.ildiko@mvm.hu

Füzér Szilvia (áram ELMŰ ÉMÁSZ)
mb. panaszkezelési csoportvezető
szilvia.fuzer@mvmee.hu



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

MINDEN PANASZ AJÁNDÉK!


