
A 2022-es év tapasztalatai a szolgáltatási típusú panaszügyek 

vonatkozásában 

 

A 2022-es év gazdasági folyamatai a szolgáltatások tekintetében a békéltető 

testületek elé kerülő fogyasztóvédelmi ügyek tendenciáiban is nyomon 

követhetők. Az ebben a cikkben felvázolt tapasztalatok egy a kereskedelem és 

szolgáltatás területén eljáró testületi tag által 2022-ben vizsgált 

panaszügyeinek elemzésén alapul. 

 

A fogyasztók a vizsgált időszakban olyan ügyekben nyújtottak be nagy 

számban panaszokat, amelyek az alapvető életkörülményeik, illetve a 

mindennapi életvitelük biztosításával kapcsolatos szolgáltatáshoz kötődtek. 

Ezek főként víz- és csatorna, gáz-, áram-, kommunális-, postai-, utazási-, 

valamint telekommunikációs szolgáltatások. 

 

Fogyasztók panaszai legtöbb esetben a számlázással, a számlatartozások akár 

éveken áthúzódó,  utólagos elszámolásával (32%), valamint a műszaki 

meghibásodások miatti kártérítések, kötbérkövetelések, eljárási költségek 

(42%) vitatására irányultak. Az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződési 

feltételek értelmezéséből, vagy nem ismeretéből adódó panaszügyek is 

jellemző tárgyát képezték az eljárásoknak (20%). 

 

A víz, gáz és áram fogyasztás vonatkozásában benyújtott panaszokat jelentős 

mértékben technikai problémák generálták. Néhány kivételtől eltekintve az 

ingatlan telekhatárán belül keletkezett gondatlanságból bekövetkező, vagy 

szándékos beavatkozás miatt keletezett vállalkozói követelés generálta  a 

panaszt. Ezek tipikusan vízcsőtörés, elektromos vezeték hibák, jogosulatlan 

vételezés, szakszerűtlen kivitelezés, vagy éppen a mérő,- és hitelesítő 

berendezések megrongálása voltak. A vizsgált panaszügyekben a szolgáltató 

minden esetben bizonyítékokkal igazolta a kialakult állapotot és ennek alapján 

az üzletszabályzatára hivatkozással nyújtotta be követelését a fogyasztó felé.  

Ezekben az esetekben testületnek alapvetően csak arra van lehetősége, hogy a 

panaszüggyel kapcsolatos meghallgatáson valamiféle olyan egyezség 

létrejöttét segítse, amely megkönnyíti fogyasztónak a tartozása kiegyenlítését, 

vagy megpróbáljon érvelni amellett, hogy a kötelezettség teljesítéséttől (vagy 

annak egy részétől) méltányossági alapon tekintsen el a szolgáltató. 

 

Nem meglepő módon a házi méretű kiserőművekkel (napelem rendszer) 

kapcsolatos panaszügyek száma a vizsgált időszakban a korábbi évekhez 

képest tendenciózusan növekedett. A panaszok jellemzően ebben a körben két 

csoportra oszthatók. Az egyikbe tartozik a megtermelt és a központi 

rendszerbe betáplált áram mennyiségének a problémája, illetve annak 

elszámolása, míg a másik a napelem rendszerek telepítésével kapcsolatos 



panaszok köre. Az első esetben arról van szó, hogy a hálózatba betermelt és az 

onnan felhasznált áram elszámolására a megkötött szerződések alapján éves 

ciklusokban kerül sor, azonban ezek a ciklusok az adott területre vonatkozó - 

egyébként az áramszolgáltató üzletszabályzatában rögzített - leolvasási 

időponthoz igazodik. Abban az esetben, ha a naperőmű üzembehelyezésének 

időpontja nem esik egybe a leolvasás időpontjával, akkor az első elszámolásra 

nem teljes egyéves termelési időszak alapján kerül sor, hanem annál rövidebb 

időszak alapján. A második esetben pedig az okozza a problémát sok esetben, 

hogy az utóbbi néhány évben a napelem rendszerek telepítésére számos állami 

támogatási program indult, amelyet a lakosság nagy számban kívánt igénybe 

venni. Ezzel a megnövekedett kereslettel pedig nem tudott a rendszerek 

telepítésével foglalkozó ágazat lépést tartani. Mindennek következtében a 

panaszok legnagyobb részének tárgya az volt,  hogy ezeket a telepítési 

szerződéseket határidőre nem tudták a vállalkozások teljesíteni, vagy a 

rendszert a megfelelő műszaki állapotba hozni, ebből eredően az nem tudott a 

tervezett időponttól termelni, így vélt kára keletkezett fogyasztónak. Ilyen 

esetekben azonban a testület alapvetően csak a szerződésben szereplő 

vállalkozói kötelezettségeket tudja „kikényszeríteni”, kártérítési igényeket 

csak akkor tud érvényesíteni ha az ezzel kapcsolatos egyezségre vállalkozás 

hajlandó. 

 

A napelem rendszerek vonatkozásában a megváltozott szabályozás 

valószínűleg 2023-ban a panaszok jellegét is más irányba fogja terelni, azok 

feltételezhetően a „nullszaldós” elszámolás átmeneti időszakának 

problémáira, valamint az új rendszerek telepítésének kivitelezési hibáira, 

illetve a szigetszerű működés miatt a szolgáltatókkal kapcsolatos 

számlaügyekre fognak koncentrálódni. 

 

A vizsgált panaszügyek alapján talán a leginkább aggodalomra okot adó 

jelenség az, hogy a fogyasztók nem ismerik az adott vásárlásra vonatkozó 

keretfeltételeket, előírásokat. Sok esetben előfordult az is, hogy döntésüket 

pusztán a vállalkozás ügyintézőjének téves vagy nem megfelelő információja 

alapján hozták meg.  

 

A másik véglet az, amikor a vásárló tisztában volt a vállalkozás által szabott 

feltételekkel, azonban azok megfelelősségét vagy jogosságát, esetleg 

észszerűségét nem ismerte el és ezért fordult a békéltető testülethez. Ilyen 

esetekben általában fogyasztók igénye az, hogy testület állapítsa meg az 

esetleges tisztességtelen piaci magatartást és bírálja felül az általános 

szerződési feltételeket, vagy az üzlet szabályzatot, sőt adott esetben a hatályos 

jogszabályi rendelkezést. A békéltető testületeknek azonban az ilyen 

fogyasztói igények vonatkozásában nem áll módjában állást foglalni.  

 



Ezeken a tapasztalatokon alapulva a legfőbb tanács a fogyasztók felé, hogy 

mind a szerződéskötés előtt, mind pedig a békéltető testületi 

eljárásmegindítása előtt minden esetben tanulmányozzák vállalkozás 

üzletszabályzatát, általános szerződési feltételeit, legalább az alapvető 

körülmények vonatkozásában (mint például a víz,- gáz,- vagy elektromos 

vezeték hálózattal kapcsolatos telekhatáron belüli fogyasztói kötelezettség).  

 

Az energiaválság, az áremelkedés, illetve a fogyasztói díjak differenciálódása 

és ezzel összefüggésben az elszámolási viták miatt ezekben a tárgykörökben a 

fogyasztók várhatóan nagy számban fognak panaszokat benyújtani, amelyekre 

a békéltető testületeknek fel kell készülniük.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


