
Mit jelent a villamos energia piacnyitás? 

A 2007. évi LXXXVI. Törvény alapján Magyarországon 2008. január 1-től a villamosenergia-piac 
valamennyi résztvevője szabadon kiválaszthatja a számára legkedvezőbb villamos energia kereskedőt 
és köthet vele szerződést a villamos energia fogyasztására. 

Miért érdemes egy Fogyasztónak a villamos energiát a versenypiacon vásárolnia? 

A versenypiac kifejezett előnye, hogy a Fogyasztók az adott feltételek és árak alapján választhatnak a 
piacon lévő Kereskedők ajánlatai közül. Ezáltal a kiválasztott Kereskedő és a Fogyasztó között egyedi 
megállapodás jön létre, amely fix időtartamra szól. Ez biztosítja azt is, hogy a megállapodásban leírtak 
ez idő alatt nem változnak, így az ár sem. 

Kinek lehet a versenypiacon villamos energiát vásárolnia? 

Bármely fogyasztó részére lehetséges a lakosságitól a legnagyobb üzemekig, de a szabadpiacra lépés 
döntése az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók körében (3x63 A névleges csatlakozási 
teljesítmény felett) nem választható, hanem egyetlen lehetőség. 
  
Mit jelent az egyetemes szolgáltatás? 
 
Leginkább a lakossági és a kisüzleti fogyasztók érdekeinek védelmében létrehozott szolgáltatási forma. 
Az egyetemes szolgáltató által történik a villamos energia ellátás, államilag kontrolált árakon, 
áralkalmazási feltételekkel és szabályokkal. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók szabadon 
választhatnak, hogy a szabadpiacról vagy az egyetemes szolgáltatótól vásárolják meg a villamos 
energiát. 

Ki veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást? 

Minden lakossági fogyasztó, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük 
tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű nem lakossági 
felhasználók. 2009.01.01-től új jogosultsági kategóriaként került létrehozásra azon fogyasztói kör, 
amelynek tagjai a külön jogszabály szerinti költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intézményeik, a 
helyi önkormányzatok és a közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik, a közfeladatot ellátó egyházi 
jogi személyek, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények. 

Mik a versenypiaci villamos energia vásárlás technikai feltételei? 

Ha az adott fogyasztó adott telephelyén a csatlakozási érték 3x80 Ampernál nagyobb, akkor az 
idősoros elszámoláshoz terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő 
készülékkel kell rendelkezni. Ez alatt is választható az idősoros elszámolás, de nem kötelező. 

Mi a teendő, ha a terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő 
készülék nincs kiépítve vagy nem működik? 

Jelezni szükséges az Elosztói Engedélyesnek, akinek kötelessége azt kiépíteni vagy megvizsgálni. 

Kérhető-e 3x80 A alatt is idősoros elszámolás (távmérés)? 

Igen. A területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél kell annak igényét jelezni. 

Ki az Elosztói Engedélyes és mi a szerepe? 

Az Elosztói Engedélyes az elosztói hálózat tulajdonosa, üzemelteti a közcélú hálózatot, gondoskodik a 



hibák elhárításáról. A szolgáltatásáért fizetendő ún. rendszerhasználati díjakat hatósági rendelet 
szabályozza. 

Megválasztható-e az Elosztói Engedélyes? 

Az Elosztói Engedélyes az adott fogyasztási helyhez (és így a hálózathoz) kötött, így nem választható. 

Milyen időtávú szerződések jellemzőek a versenypiacon? 

Nincsen hatóságilag meghatározva, hogy milyen időtávú szerződéseket kötnek. Általában egy évre (12 
hónap) szólnak a szerződések, de azok induló dátuma teljesen eltérő lehet Kereskedőnként és 
fogyasztónként. 

Létezik azonban 12 hónaptól eltérő hosszúságú szerződés is. Ez a felhasználó és a Kereskedő 
megállapodásának tárgyát képezi. 

Kötelező-e szerződéssel rendelkezni az Elosztói Engedélyessel? 

Két szerződést is szükséges kötni vele. Az egyik a Hálózati csatlakozási szerződés, ami a rendelkezésre 
álló teljesítményt rögzíti. Ez határozatlan idejű szerződés. A másik a Hálózathasználati szerződés, ami 
alapján a rendszerhasználati díjak számlázása történik. 

Mi az a Hálózati csatlakozási szerződés? 

A Hálózati csatlakozási szerződést a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel kell megkötni a 
feljogosított fogyasztó csatlakozási pontjára. A szerződés tárgya a csatlakozási ponton rendelkezésre 
álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítása és folyamatos biztosítása. 

Mi az a Hálózathasználati szerződés? 

A Hálózathasználati szerződést a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel a feljogosított 
fogyasztónak minden csatlakozási pontjára külön meg kell kötni. A szerződés tárgya a fogyasztási hely 
bekapcsolása, a vásárolt villamos teljesítmény folyamatos szállítása, valamint a fogyasztásmérő 
berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése, folyamatos leolvasása és az adatok 
Rendszerirányító részére történő továbbítása. 

Ki küldi meg a Hálózati csatlakozási szerződést és Hálózathasználati szerződést? Mit 
kell azokkal tenni? 

A szerződéseket az Elosztói Engedélyes küldi el a Kereskedőhöz, aláírás után pedig ő juttatja el a 
Fogyasztónak valamennyi példányt. Miután ő is aláírta a szerződéseket, általában egy példányt vissza 
kell küldeni az Elosztói Engedélyes részére, egy példányt pedig a Kereskedőnek. 

Mit neveznek mérlegkörnek, és miért szükséges az Általános Mérlegkör Tagsági 
Szerződés? 

A jelenlegi jogi szabályozások alapján a Kereskedőnek ún. Mérlegkört kell alapítania a versenypiacon 
vételező fogyasztók ellátásához. Ehhez csatlakozniuk kell azon fogyasztóknak, akik a Kereskedővel 
villamos energia ellátási szerződést írnak alá. Ennek szabályait tartalmazza az Általános Mérlegkör 
Tagsági Szerződés. Ebben a Kereskedő, mint mérlegkör- felelős, kötelezettséget vállal a fogyasztó 
képviseletére a Rendszerirányító felé. Az Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés az adásvételi 
szerződés melléklete, megkötésének nincsen semmilyen díjvonzata. 

 



Mi a Mérlegkör-tagsági szerződés? 

A Mérlegkör-tagsági szerződés a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául 
szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerződés a mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő (pl. 
feljogosított fogyasztó) között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a piaci szereplő kiegyenlítő energia 
elszámolásra és menetrend bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit. 

Kitől kap a Felhasználó számlát, ha versenypiacon vásárol villamos energiát? 

Alapesetben a Kereskedőtől a villamos energia fogyasztásról, és az Elosztói Engedélyestől a 
rendszerhasználati díjakról. De lehetőség van összevont számlázásra is, ha a Fogyasztó megbízza azzal 
a Kereskedőt. Ekkor a Kereskedő által megküldött számla tartalmazza a rendszerhasználati díjakat is, 
amelyet a Kereskedő fizet meg közvetlenül az Elosztói Engedélyesnek. 

Mi a rendszerhasználati díj (RHD) és kinek kell fizetni? 

Mint annak tulajdonosa, az Elosztói Engedélyes üzemelteti a hálózatot, és gondoskodik a hibák 
elhárításáról is. Ezen szolgáltatásáért a fogyasztók teljes körének ún. rendszerhasználati díjat kell 
fizetnie az Elosztói Engedélyes részére, amely hatósági rendeletben szabályozott és országosan 
egységes. 

Mi a különbség az elosztói és a kereskedői díjszabás között? 

Az elosztói díjak hatóságilag megállapított értékek, amik az ország egész területén elosztóktól 
függetlenül azonosak. A kereskedelmi díjakat minden Kereskedő maga határozza meg, így azok között 
jelentős eltérés is lehet. 

Mit jelent a mérési pont azonosító (POD)? 

Mérési pont azonosító (POD) országosan elfogadott egyedi azonosító szám, mely nem ismétlődhet, és 
nem változhat meg. A villamos energia mérésének pontos helyét jelenti, és ezáltal a villamos energia 
elszámolásának alapja. A legtöbb fogyasztónak egy mérője van, de amennyiben a felhasználási helyen 
van vezérelt mérőberendezés is, úgy az külön mérőpontot jelent. 

Mi a vezérelt fogyasztás? 

A szakaszosan üzemeltetett - a vezérelt áramkörre fixen csatlakoztatott - berendezések (pl. bojler, 
hőtárolós kályha) működésekor felmerülő villamos energia fogyasztás. A berendezésekhez naponta 
legalább 8 óra hosszan van biztosítva villamos energia, előre nem meghatározható, csúcsidőn kívüli 
időszakokban (nem kizárólag éjszaka). 

Mit jelent a profil elszámolás? 

Profil elszámolású fogyasztó lehet az a feljogosított fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű 
hálózatról történik, nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható 
fogyasztásmérő készülékkel, továbbá a csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében a névleges 
csatlakozási teljesítménye 3x80 A vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási 
hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, 
stb.) céljára vételez. 

Hogy történik a számlázás profil elszámolás esetén? 

A profil elszámolású ügyfelek egy évben 11 részszámlát és 1 elszámoló számlát kapnak. Számlázási 



hibából adódóan előfordulhat még helyesbítő, illetve stornó számla. 

A részszámlák kiállításának az alapja a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF), amelyet az Elosztói 
Engedélyes állapít meg a megelőző évi fogyasztás figyelembe vételével. Havi részszámlaként a MÉF 
1/12-ed része kerül kiszámlázásra. Az adott időszaki fogyasztás elszámolása leolvasáskor, az Elosztói 
Engedélyes által megadott érték alapján történik. Ez alapján készül az elszámoló számla, amely az 
egyedi szerződés szerinti egységárral a részszámlákon már kiszámlázott díjnak, és az egész éves mért 
fogyasztás kiszámlázott díjának a különbsége. Ez szolgáltat adatot a mennyiségi eltérés 
megállapítására is. 

Mit jelent az, hogy profil? 

Statisztikai elemzéssel készült, normalizált (1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott) 
meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény-igény típusgörbe. 

Ki határozza meg, hogy a fogyasztó melyik profilcsoportba tartozik? 

A fogyasztók profilcsoportba sorolása az Elosztói Engedélyesek feladata. 

Mit jelent a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF)? 

Szerződéskötéskor vagy az elszámolási időszak kezdetén megállapításra kerül egy éves villamos energia 
mennyiség (MÉF), amely alapján meghatározzák a havi számlákon kiszámlázott energia mennyiséget. 
Ezt az Elosztói Engedélyes állapítja meg a felhasználó megelőző évi fogyasztásának figyelembe 
vételével. Az adott időszaki fogyasztás elszámolása leolvasáskor, a mért fogyasztás alapján történik. 

Mit jelet az, hogy idősoros elszámolás? 

Az elfogyasztott energiamennyiséget negyedóránként számoljál el, amihez arra alkalmas 
mérőberendezés szükséges. A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a kisfeszültségű felhasználási 
hely névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Ampernál nagyobb, idősoros elszámolásról beszélünk 
(középfeszültség és nagyfeszültségű felhasználási hely esetén teljesítménytől függetlenül). Ettől 
függetlenül 3x80 A alatt is kérhető az idősoros elszámolás, ha a műszaki feltételek teljesülnek. 

Hogy történik a számlázás idősoros elszámolás esetén? 

Ezen ügyfeleknek a Kereskedő minden hónapban elszámoló számlát állít ki a kumulált havi 
fogyasztásuk alapján, amelynek a leolvasása negyedóránként, távleolvasással történik. 

Mit jelent a rendszerhasználati díj (RHD)? 

A villamos energia felhasználóknak az elosztói engedélyes részére a hálózathasználatért díjat kell 
fizetniük. Ezt a díjat nevezzük rendszerhasználati díjnak, mely hatóságilag szabályozott és kontrolált 
ár. 

A rendszerhasználati díjakat (RHD) külön számla tartalmazza? 

Alapesetben az Elosztói Engedélyes számlázza ki a rendszerhasználati díjat. De lehetőség van 
összevont számlázásra is. Ekkor a Kereskedő által megküldött számla tartalmazza a rendszerhasználati 
díjakat is, amelyet a Kereskedő fizet meg közvetlenül az Elosztói Engedélyesnek. 

Mi a névleges csatlakozási teljesítmény? 

Értékét kisfeszültségen a beépített kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét névleges 



áramerősségének fázisonkénti összege adja. 

Mit jelent az elosztói teljesítmény? 

A Felhasználó által, a mérőponthoz igényelt lekötött teljesítmény, amely a Hálózathasználati 
szerződésben kerül rögzítésre. 

Ki kérheti a mérőóra leolvasását? 

Kereskedőváltáskor a régi és az új Kereskedő, valamint a Fogyasztó is kezdeményezheti a mérőóra 
leolvasását. A tényleges leolvasást az Elosztói Engedélyes végzi el, de minden esetben az állja a 
felmerülő költségeket, aki megrendelte a leolvasást. Ebből kivétel, ha az egyetemes szolgáltatásból lép 
ki a felhasználó, mert ilyenkor az Elosztói Engedélyesnek kötelessége leolvasni a fogyasztásmérőket. 

Havonta olvassák le a mérőt? 

Profil elszámolású felhasználóknál az Elosztói Engedélyes által minden esetben éves leolvasás történik. 
Idősoros elszámolású fogyasztóknál pedig a távmérés negyed óránkénti leolvasást eredményez, vagyis 
külön leolvasásra kerül sor. 

A profil elszámolású fogyasztóknak lehetősége van a MÉF nagyságát módosítani, amelyet alapesetben 
az Elosztói Engedélyes felé kell lejelenteni. 
 

Mi a pénzeszközök díj? 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147.§-a szerint fizetendő pénzeszközök, 
amelyek a MAVIR (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító) Zrt. részére továbbításra 
kerülnek. 

Mi az AHK? 

Adó hatályán kívüli díj. 


