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Abstract 
 
This research studies the law measures of the European Union aiming Energy Union regarding consumer 
protection in the view of the process of the legislation of the consumer protection, the development of the consumer 
rights up until the latest Directive 2019/944. Provisions of consumer protection of the Directive are reviewed. 
The second part of this research looks at the consumer protection on the fields of the electricity service in Hungary, 
considering how much it complies with the EU regulation.  
Keywords: Energy Union, electricity service, customer, consumer, consumer rights, customer 
rights, account information, account view, smart meter, contractual rights, consumer protection, 
supplier change, universal service, dealing with customer complaints, informing consumers 
 
1. Establishing Energy Union and the Relation to Consumer Protection 
 
 Since 1999, the EU has been rapidly developing the single electricity market.  
The so-called Energy Union projects were set up as parts of the process. On the 25th 
of February in 2015 European Commission published the document of ’The Stable and 
Adaptable Energy Union and the Climate Policy Frame Strategy’ which launched the 
plan for providing secure, sustanaible, competitve, affordable energy for EU 
’consumers’ by transforming the energy and climate policy in the EU. Single energy 
market including establishing an electricity market which functions efficiently was a 
basic requirement. The so-called energy poverty1 should be combatted. 
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1 There is no widely accepted definition for energy poverty in the EU. 
Originally the definition of energy poverty means the lack of access to energy services. However, 
in the EU this is not topical.  
In the EU energy poverty is based on mostly the inability to pay the cost for the energy services. 
”According to the widely used term, a household is considered to be energy poor if they are 
unable to heat up the house to a sufficient level, or they spend more on energy bill than a limited 
amount of their income.” Fellegi & Fulop 2012, 1. 
Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 
2018 declared that every Member State has to present the Integrated National Energy and 
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 The Commission document ’New Guideline for Energy Consumers’2 declared 
the vision of the Commission about the retail market which provides better services for 
the consumers. The new and innovative energy providers using new technologies must 
enable every consumer to take part in the process of energy transforming by changing 
their habits deliberately, the results of which are energy sufficient solutions, financial 
savings on the sides of the consumers, as well as decrease of energy consumption.  
The activity of the energy consumers i.e. customers and consumers by the first meaning 
requires the protection of their rights including development and intensity of basic 
consumer right.  
 According to the European Commission ’Fourth Report on the State of Energy 
Union’3 ’after four years the Energy Union became reality.’4 
 
2. Appearance of Regulation of Consumer Protection in EU Legislation 
regarding Electricity Service 
 
 It is needed to underline that every service-user was called consumer in the EU 
legislation and other EU documents on the fields of energy services including electricity 
service for a long time. Gradually, definitions such final customer5, household 
customer6, non-household customer7  have developped. 
 Basic consumer protection provisions tipically stand for household customers. 
General terms protecting final customers, of course, include household customers.  
 

                                                                                                                                                             
Climate Change Plans (NECP) by 31 December 2019, and before the aims and plans for how to 
combat energy poverty on the national level by 31 December 2018.  
Energy poverty in Hungary is included in National Energy and Climate Change Plan 2018 in 
part of 2.4.4. According to this, there are no specific objectives in Hungary. Affordable energy 
service and financial computability for consumers in the universal service are guaranteed with 
fixed universal service charges introduced in January 2013 by the government measures. 
Comparing to year 2013, prices of district heat, gas and electricity radically decreased allowing 
consumers in Hungary to pay the lowest prices for household energy in Europe.  
Hungary stands for enabling households to pay sustainable energy costs in the future while 
energy companies capacity for profits must be kept on. This aim requires complex strategy 
including improvement on energy sufficiency, adding extra heating and electricity producing 
options to households, optimizing supplies, strengthening competition on the market of 
product, development of networks, introducing smart meters on the larger scale.  
2 Brussels, 15.17.2015. 
3 Brussels, 09.04.2019.  
4 For further information about Energy Union see Robert Szuchy 2017, 100–115.  
5 Directive 2019/944 Article 2 Section (3) ‘final customer’ means a customer who purchases 
electricity for own use. 
6 Directive 2019/944 Article 2 Section (4) ‘household customer’ means a customer who 
purchases electricity for the customer's own household consumption, excluding commercial or 
professional activities. 
7 Directive 2019/944 Article 2 Section (5) ‘non-household customer’ means a natural or legal 
person who purchases electricity that is not for own household use, including producers, 
industrial customers, small and medium-sized enterprises, businesses and wholesale customers. 
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It is not easy, what is more, in certain cases it is impossible to differenciate between 
general provisions protecting final customers and special provisions protecting 
household customers.  
 It has been a long way in the European Union, since the second energy package 
introduced the first line of the consumer protection regulation regarding energy sector 
in 203,8 which was dealing with two areas: (1) Compulsory public service including the 
consumer right to electricity supply, the protection of vulnerable consumers, and the 
protection of service disconnection, in which the consumers with large arrears are 
allowed to pay their debit while they are protected from any sort of disconnection of 
the service. (2) Consumer rights e.g. contractual rights, access to information about 
prices, actions taken in case of customer complaint, easing of the switch of the service 
provider. The third energy package in 20099 was built on the previous package 
significantly extending the consumer rights on the fields of consumption measurement 
and billing.  
 According to the Directive 2009/72/EC, in the Member States at least 80% of 
consumers shall be equipped with intelligent metering systems by 2020, unless cost-
benefit analysis is negative. By the end of 2018, the level of implementing smart meters 
reached the 50% of the households in 12 Member States. Many Member States, 
including Hungary, came across with negative cost-benefit analysis, therefore smart 
meters were not introduced on the larger scale.10 
 Smart meters are available on the large scale, at least 80% of consumers is 
equipped with it in Denmark, Estonia, Spain, Finland, Italy, Malta, Norway, and 
Sweden, also more than 50% of consumers is equipped in Latvia, Luxemburg, the 
Netherlands, and Slovenia. In most of these countries bills are issued monthly (or every 
second month) based on the actual consumption.11 
 The Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on 
energy efficieny confirmed the necessity of consumer protection provisions.12 Article 10 
focuses on billing information, Annex VII lists the minimum requirements for billing 
and billing information. By 2018 every member state could comply these minimum 
requirements of energy billing.13 
 Directive 2019/944/EU of the European Parliament and of the Council of  
5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending 
Directive 2012/27/EU (’Clean energy package’) renews (introducing new definitons 
e.g. dynamic electricity price contract, citizen energy community, etc.) and improves 
consumer rights (e.g. consumer billing information, and introducing new provision 
regarding comperison tools). Apart from providing right and protection, the Directive 
2019/944/EU underlines the role of the active customers.  
   

                                                             
8 Directive 2003/54 concerning common rules for the internal market in electricity, and 
Directive 2003/55 concerning common rules for the internal market in natural gas. 
9 Directive 2006/32/EC, Directive 2009/72/EC, Directive 2009/73/EC. 
10 ACER Market Monitoring Report 2018, 6.  
11 ACER Market Monitoring Report 2018, 22. 
12  About the Directive see Banyai & Fodor 2014, 63–87. 
13 ACER Market Monitoring Report 2018, 6.  
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 Based on the Member State surveys, critical areas are the provisions about billing 
and billing information, comparison tools, changing electricity service provider, 
vulnerable consumers, energy poverty, and dispute management in the fields of 
electricity services. In 2018 by the feedback from the member stated, the majority of 
consumer complaints was about billing, contracts and signing up for services.14 
 
3. Consumer Protection Provisions of Directive (EU) 2019/944 of the European 
Parliament and of the Council 
 
 Not all the rights listed below are basic provision of consumer protection in the 
meaning of protecting the vulnerable party. However, there are those aiming saving 
energy by the service-user consumers. Thus, they generate consumer protection on the 
larger scale. 
 
3.1. Information relating to consumer rights 
 
 Consumer must have plain and unambiguous information about his rights in the 
energy sector. The Commission established a energy consumer checklist providing 
practical information for the consumers about their rights. This checklist should be 
kept up to date, provided to all consumers and made publicly available. (Preliminary 
provisions Section (31)). 
 
3.2. Method and regularity of payment of bills 
 
 Customers, in particular household customers, should have access to flexible 
arrangements for the actual payment of their bills e.g. regularity of payment, different 
menthods of payment. In terms of flexible arrangemens, it could be possible for 
customers to be provided with frequent billing information, while paying only on a 
quarterly basis, or there could be products for which the customer pays the same 
amount every month, independently of the actual consumption (Preliminary provisions 
Section (49)). 
 
3.3. Basic contractual rights: content of contract, access to information, terms 
and conditions, customer complaints 
 
 Chapter III ’Consumer empowerment and protection’ Article 19 contains 
provisions about basic consumer rights, and on the other hand energy use and energy 
production by the consumers. Henceforward, this research focuses on the provisions of 
the consumer rights, respectively other provisions can be linked to consumer rights e.g. 
meter and billing. 
 Main points of the final customer’s contract with the supplier are listed in Article 
10 Section 3. Directive declares that conditions shall be fair and well known in advance.  

                                                             
14 ACER Market Monitoring Report 2018, 5.  
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In any case, this information shall be provided prior to the conclusion or confirmation 
of the contract. Final customers shall be provided with a summary of the key 
contractual conditions in a prominent manner and in concise and simple language. 
 Final customers shall be given adequate notice of any intention to modify 
contractual conditions e.g. increase of price, and shall be informed about their right to 
terminate the contract e.g. when the notice is given.15  
 Suppliers shall provide final customers with transparent information on 
applicable prices and tariffs and on standard terms and conditions, in respect of access 
to and use of electricity services.16 
 Suppliers shall offer final customers a wide choice of payment methods. Such 
payment methods shall not unduly discriminate between customers. Any difference in 
charges related to payment methods or prepayment systems shall be objective, non-
discriminatory and proportionate and shall not exceed the direct costs borne by the 
payee for the use of a specific payment method or a prepayment system.17 
 Suppliers shall offer final customers fair and transparent general terms and 
conditions, which shall be provided in plain and unambiguous language and shall not 
include non-contractual barriers to the exercise of customers' rights, such as excessive 
contractual documentation. Customers shall be protected against unfair or misleading 
selling methods.18 
 Final customers shall have the right to a good standard of service and complaint 
handling by their suppliers. Suppliers shall handle complaints in a simple, fair and 
prompt manner.19 
 When accessing universal service, final customers shall be informed about their 
rights regarding universal service.20 
 Suppliers shall provide household customers with adequate information on 
measures to disconnection in advance of any planned disconnection. Such measures 
may refer to alternative payment plans, debt management advice.21 
 Suppliers shall provide final customers with a final closure account after any 
switch of supplier no later than six weeks after such a switch has taken place.22 
 

3.4. Entitlement to a dynamic electricity price contract  
 
 Member States shall ensure that the national regulatory framework enables 
suppliers to offer dynamic electricity price contracts. Member States shall ensure that 
final customers who have a smart meter installed can request to conclude a dynamic 
electricity price contract with at least one supplier and with every supplier that has more 
than 200,000 final customers.  

                                                             
15 Article 10 Section 4. 
16 Article 10 Section 5. 
17 Article 10 Section 6. 
18 Article 10 Section 8. 
19 Article 10 Section 9. 
20 Article 10 Section 10. 
21 Article 10 Section 11. 
22 Article 10 Section 12. 
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 Final customers are fully informed by the suppliers of the opportunities, costs 
and risks of such dynamic electricity price contracts, and shall ensure that suppliers are 
required to provide information to the final customers accordingly, including with 
regard to the need to have an adequate electricity meter installed. (Article 11).  
 The opportunity to install smart meters available for final customers is open in 
more and more memeber states in the EU. At the present time, 16 Member States offer 
contract to final customers on favouring daily, weekdays and weekends energy prices. 
In 8 Member States final customers can choose between real-time and hourly pricing 
program.23 
 
3.5. Right to switch  
 
 A customer wishing to switch suppliers or market participants is entitled to such 
a switch, and ousehold customers and small enterprises should not be charged any 
swithing-related fees.  The process of switching must be end within a maximum of 
three weeks from the date of the request. Customers are encouraged to look for more 
attractive offer and switch to it in case of favouring. (Preliminary provisions Section 
(34)). 
By no later than 2026, the technical process of switching supplier shall take no longer 
than 24 hours and shall be possible on any working day.  
 
3.6. Comparison tools for information and contrasting competitive offers  
 
 Final customers should be directly and regularly informed about competitive 
offers avaible on the market, opportunites about saving, primarily about dynamic 
electricity price contract. On the other hand, final customers should be assisted to go 
for the market-based offers along with taking the advantage of the opportunities. 
(Preliminary provisions Section (23)). 
 Independent comparison tools – including websites – are efficeent devices for 
small service users to assess the different offers available on the market. These tools are 
cost-effective because the service user should not collect pieces of information from 
each and every service provider. Also, these tools must unfold the widest range of all 
the offers, and they have to cover the market as much as it is possible for providing the 
most accurate pieces of information for the customers. (Preliminary provisions Section 
(35)).  
 Member States shall ensure that at least household customers and 
microenterprises have access, free of charge, to at least one tool comparing the offers 
of suppliers. Customers shall be informed of the availability of such tools in or together 
with their bills or by other means. (Article 14.) 
 The reliable comparison tools require quality standards which are provided by 
Council of European Energy Regulators (CEER).  
 The Directive introduced standards in order to reliable and efficient compariosn 
tools e.g. (1) independent from market participants, (2) no discrimination between 
search results of energy service providers, (3) clearly disclose their owners, (4) disclose 
                                                             
23 ACER Market Monitoring Report 2018, 7. 
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of information on how the tools are financed, (5) set out clear and objective criteria on 
which the comparison is to be based, (6) provide accurate and up-to-date information,  
(7) state the time of the last update.24 
 There are reliable comparison tools available in 8 member states. In a few 
member states e.g. Bulgaria, Cyprus, Hungary, Malta there are no comparison tools, in 
other words, comparison tools for final customers and small enterprises are not 
privided neither by any state bodies nor private companies. Based on the Directive, in 
lack of privately owned entity entity, the authorities must set up and run the operation 
of the comparion tools.25  
 
3.7. Billing information 
  
 Electricity bills are important means of informing the final customers. The bills 
may contain toher pieces of information apart from the consumption and the costs. 
Bills and billing information are accurate, easy to understand, clear, concise with the 
most important data. It should be presented in a manner that facilitates comparison by 
final customers, regarding the prices, and in order to switch service provider.  
 Bills and billing information fulfil the minimum requirements set out in Annex I 
(Article 18). 
 Information for the final customer should be provided on the bill or attached to 
it. The bill may contain reference i.e. a website related, a mobile application or other 
device through which the information can be easily found by the final customer. 
(Preliminary provisions Section (48) and Article 18). 
 Annex I ’Minimum requirement for billing and billing information’ declares the 
minimum information must be contained on the bill, the frequency of issuing the 
bills,26 other methods of billing, breakdown of final customer's price,27 access to 
complementary information on historical consumption, and disclosure of energy 
sources.28 
 Billing and billing information should be provided free of charge. Final customer 
should have the opportunity of being provided electric billing and billing information.  
 

                                                             
24 ACER Market Monitoring Report 2018, 34.  
25 ACER Market Monitoring Report 2018, 34. 
26 Point a) billing on the basis of actual consumption shall take place at least once a year; Point 
b) in case the final customer has no meter that has remote reading or it can not be reported 
remotely, than the detailed bill with the actual consumption should be provided to the final 
customer at least in every six month, respectively by customer application, or in case electric 
billing was chosen in every three month; Point c) requirement in point a) and point b) can also 
be complied with if the final customer reports the meter to the service provider; bill and billing 
information can only be based on estimated consumption or flat sum if the final customer did 
not report the meter for the period of billing related; Point d) if the final customer has the meter 
that has remote reading, billing and billing information should be provided monthly;  
27 Customer price include the following three elements: energy and service component, network 
component (transport and distribution), and component of taxes, fees, dues, charges. 
28 Service provider must disclose the proportion of each energy source within the purchased 
electricity along with the terms of the electricity contract on the bill (product level information). 
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3.8. Smart metering systems29 
 
 The right to smart metering system is linked to consumer rights because it makes 
it possible to the final customer to pay his bills based on real-time and actual 
consumption. Smart meters provied information that can enable the final customer to 
support his decision about switching service provider. 
 Directive underlines that final customer should be provided smart meter if it is 
cost beneficial and economical. Introducing smart metering system is on the level of the 
Member States discretion. 
 In case of the introduction ot the smart metering system is negative based on the 
cost-benefit analysis, Member States should review the assessment every 4 year or yet 
even more often, regarding the significant changes related to the analysis, and the 
technological and market-related developments.  
 Smart meters installed earlier, or those were installed before 4 July 2019 can 
remain in operation until their lifespan. However, those do not meet the Directive 
requirements can not remain in operation after 5 July 2031 (Article 19). Functionalities 
of smart metering systems are listed in Article 20. According to Article 21, if the 
introduction of the smart metering system is negative by the Member States, or the 
smart metering system is not launched systematically, Member States shall ensure that 
every final customer is entitled on request, while bearing the associated costs, to have 
installed or, where applicable, to have upgraded, under fair, reasonable and cost-
effective conditions. 
 
3.9. Conventional meters  
 
 Where final customers do not have smart meters, Member States shall ensure 
that final customers are provided with individual conventional meters that accurately 
measure their actual consumption. Member States shall ensure that final customers are 
able to easily read their conventional meters, either directly or indirectly through an 
online interface or through another appropriate interface. (Article 22). 
 
3.10. Single points of contact  
 
 Member States shall ensure the provision of single points of contact, to provide 
customers with all necessary information concerning their rights, the applicable law and 
dispute settlement mechanisms available to them in the event of a dispute. Such single 
points of contact may be part of general consumer information points. (Article 25). 
 
  

                                                             
29 Article 2 Section (23) Definitions:‘smart metering system’ means an electronic system that is 
capable of measuring electricity fed into the grid or electricity consumed from the grid, 
providing more information than a conventional meter, and that is capable of transmitting and 
receiving data for information, monitoring and control purposes, using a form of electronic 
communication 
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3.11. Right to out-of-court dispute settlement  
 
 Member States shall ensure that final customers have access to simple, fair, 
transparent, independent, effective and efficient out-of-court mechanisms for the 
settlement of disputes. In case the final customer is a consumer, regulations of 
consumer protection should be applied. The participation of electricity undertakings in 
out-of-court dispute settlement mechanisms for household customers shall be 
mandatory unless the Member State demonstrates to the Commission that other 
mechanisms are equally effective. (Article 26). 
 
3.12. Universal service and public service obligations  
 
 Member States shall ensure that all household customers, and, where Member 
States deem it to be appropriate, small enterprises, enjoy universal service, namely the 
right to be supplied with electricity of a specified quality within their territory at 
competitive, easily and clearly comparable, transparent and non-discriminatory prices. 
(Article 27).  
 Member States can impose, on the basis of general economic interest, public 
service obligations on electricity undertakings, regarding security, including the security 
of the service, safety of providing service, quality of service, prices, environmental 
protection, renewable energy sources and climate protection. (Article 9). 
 Public interventions in price setting for the supply of electricity should be carried 
out only as public service obligations and should be subject to specific conditions set 
out in this Directive (Preliminary provisions section (22) and Article 5). 
 
3.13. Vulnerable customers  
 
 Member States shall take appropriate measures to protect customers and shall 
ensure, in particular, that there are adequate safeguards to protect vulnerable customers.  
In this context, each Member State shall define the concept of vulnerable customers 
which may refer to energy poverty and, inter alia, to the prohibition of disconnection of 
electricity to such customers in critical times. Member States shall ensure that high level 
of Consumer Protection measures are applied, particularly with respect to transparency 
regarding contractual terms and conditions, general information and dispute settlement 
mechanisms. (Article 28). 
 
3.14. Energy poverty  
 
 Where Member States are affected by energy poverty and have not developed 
national action plans or other appropriate frameworks to tackle energy poverty, they 
should do so, with the aim of decreasing the number of energy poor customers. 
(Preliminary provisions Section (60)).  
 Member States shall ensure the protection of energy poor and vulnerable 
household customers by public interventions in the price setting for the supply of 
electricity. Such public interventions shall be subject to the Directive conditions  
(Article 5).  
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 Definition of energy poverty has already been declared in 7 Member States e.g. 
Belgium, Cyprus, Spain, France, the UK, Ireland and Romania. In the majority of those 
above, a household is considered energy poor if more than 10% of the income is 
related to energy consumption. The reasons of energy poverty are complex. Among of 
the many, low income and high prices are the most relevant.30 
 
4. Hungarian Consumer Protection Regulations in the field of Electricity 
Services in the Light of EU Directives 
 
4.1. Main features of electricity service 
 
 Electricity has a long way from producers to users. Electricity produced in power 
plants is sold by traders. The energy is transported over a high-voltage network to the 
various substations, where it is transformed according to the need of the users and then 
it is delivered to the users via distribution lines. 
 The system therefore includes producers, electricity traders, transmission 
network operators (transformation, switching transmission), authorized network 
operator as economic operators who distribute electricity, and users, including the so-
called household customers. 
 While electricity can be purchased from any trader, i.e. traders can be freely 
chosen, the user can only enter into a contract with an authorized network operator in 
whose territory the place of use is located. For this reason, the charges of the use of 
network are regulated centrally in order to prevent abuse. 
 
4.2. The concept of user and household customers 
 
 Instead of the concept of ‘consumer’31, Act LXXXVI of 2007 on Electric Energy 
(hereinafter referred to as EE Act) introduces the term ’user’32  in accordance with 
Directive 2003/54 /EC. 
 The users have three categories: (a) large users (factories, plants, large 
companies) and medium-sized users (business customers, medium-sized companies) 
obliged to purchase electricity on the free market with a nominal connection power of 
more than 3×63 A; (b) low-voltage small users (small and micro enterprises) with a 
total connection capacity of not more than 3×63 A; (c) household consumers, in which 
the EE Act differentiates beteween the concepts of household consumers, vulnerable 
consumers, including the disabled consumers. 
  

                                                             
30 ACER Market Monitoring Report 2018, 9. 
31 The first Hungarian electricity law also called all users consumers. Robert Szuchy draws 
attention to the fact that the law contains provisions to protect users, especially those protected 
against unreasonably high prices and price discrimination. Szuchy, 2018, 79–87. 
32 According to Point 17 of Section 3 of EE Act, user shall mean any person buying electricity 
for use at his own utilization point through a public utility system or a private line by means 
other than resale. 
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 Household customers are customers purchasing electricity for their own 
household consumption, excluding gainful economic activities, under an agreement for 
receiving electricity, where household means any single service location, one or more 
residential building, residential suite, resort or weekend house, furthermore, garage 
space reserved for private use; where the number of independent residential units in a 
residential building exceeds the number of independent units used for non-residential 
purposes, the residential building, in its function as the customer having regard to 
common consumption, shall be recognized as customers purchasing electricity for their 
own household consumption, excluding gainful economic activities. 
 The EE Act also uses the expression of customers eligible for universal 
electricity services, see below. 
 
4.3. Universal service/public service 
 
 Universal service means a unique form of sale within the framework of trade in 
electricity, that ensures the right to eligible customers to be supplied with electricity of a 
specified quality anywhere within the territory of Hungary at reasonable, easily and 
clearly comparable and transparent prices. 
 According Point h) of Section 2 of the Act CLV of 1997 on consumer 
protection (hereinafter referred to as: CP Act), the universal service qualifies as a public 
service.33 
 Providers of universal services are subject to to contracting obligation, as regards 
universal services, toward eligible users upon receipt of notice from the user lodged in 
accordance with the procedure laid down in specific other legislation.34 
 Users entitled for universal service are: (a) household customers and (b) users 
receiving low voltage electricity of not greater than 3*63 A of interconnected output 
level in total for all service locations shall be eligible to purchase electricity within the 
framework of universal services. 
 The contents of contracts for universal services and the provisions for their 
termination shall be decreed by the Government. 
 
4.4. Price regulation 
 
 The end-user price of electricity consists of two parts: the the charge payable for 
the use of the electricity system and the competitive electricity fee, which varies from 

                                                             
33 Point h) of Section 2 of the CP Act: public service shall mean any public utility service 
provided by a business entity that is made subject to the requirement of supply of goods or 
services under specific other legislation, such as water supply services, district heating services, 
collection, gathering, transport and disposal of municipal waste in solid and liquid form, 
electronic communications services, postal services, services provided to customers eligible for 
universal electricity services under contract for the purchase of electricity or under a network use 
agreement, and services provided to customers eligible for universal natural gas services under 
contract for the supply of natural gas or under a distribution system use agreement. 
34 Section 48 of the EE Act. 
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trader to trader, depending on the market conditions.35 The end-user price of electricity 
also includes a VAT of 27%. 
 The charges payable for the use of the electricity system are set by a decree of 
the President of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority 
(hereinafter referred to as Authority).36 
 In accordance with the relevant EU provisions, the universal services shall be 
provided under mandatory, fair, clearly comparable and transparent pricing 
mechanisms by providing types of product packages specified in separate legislation.37 
 The price for mandatory universal services provided by providers of universal 
services, and their special fees is decreed by the Minister.38 
 
4.5. Operation of a customer service office, complaint handling 
  
 The operation of the customer service office is mandatory for three service 
providers: (a) the network operator, (b) the universal service provider (public service 
provider),39 and (c) an electricity trader who also supplies universal service users.  
The electricity trader is otherwise not obliged to operate a customer service centre.40 
 All of them is required to operate a customer service centre that can be accessed 
personally, by telephone, or electronically. 
 The EE Act and the Government Decree No. 273/2007. (X.19.) on the 
Implementation of Certain Provisions of the Act on Electric Energy (hereinafter 
referred to as ‘Implementing Decree’) defines in which settlements and how many 
permanent customer service centre the authorized distribution network operator,41 the 
electricity suppliers serving customers eligible for universal services42 and the universal 
service providers are obliged to operate. 
 For the electricity suppliers serving customers eligible for universal services, the 
EE Act stipulates how the permanent customer service centre should be open and that 
users should be able to book their personal appointments in advance, both 
electronically and by telephone. 
 In connection with the universal service provider, the Implementing Decree 
stipulates that the permanent customer service offices must be open for at least 6 hours 
every day of the week. It also prescribes the use of the electronic customer call system, 
the possibility of credit card payment and the availability of a cash transfer order 

                                                             
35 Subsection 1 of Section 140 of the EE Act. 
36 Subsection 2 of Section 140 of the EE Act. 
37 Subsection 1 of Section 145 of the EE Act. 
38 Subsection 3 of Section 145 of the EE Act. 
39 Under Subsection 1 of Section 17/B of the CP Act, companies engaged in the pursuit of 
public service activities and other companies defined in specific other legislation shall set up a 
customer service center for handling customer relations, investigating and handling complaints 
and for providing information to consumers at a location which is open for customers, unless 
otherwise provided for by law. 
40 Subsection 1 of Section 47 of the EE Act. 
41 Point h) of Section 31 of the EE Act. 
42 Subsection 4 of Section 47 of the EE Act. 
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(yellow check).43 In addition to the permanent customer service centre, both the EE 
Act and the Implementing Decree determines in which case and where the so-called 
customer service branch office is required to operate, which is subject to less stringent 
rules, e.g. it does not have to be open every day, it has shorter opening hours, fewer 
customer service, and it does not have to have an electronic calling system etc. 
 The scope of activities that must be performed on permanent customer service 
centre, the detailed quality requirements for the performance of activities and the 
expected standard of service is established by the Authority within the framework of 
the business regulations.44 
 For customer services operated by universal service providers providing public 
services, the provisions of the CP Act have to be applied in addition to the specific 
requirements of the EE Act. According to the special provision of the CP Act, the 
permanent customer service centre has to be open until 8 pm on one working day of 
the week and the customer service branch office until 6 pm on one working day.45 
 The CP Act regulates in detail the procedure for handling an oral complaint 
reported by telephone.46 
 According to the CP Act, the permanent customer service centre shall be obliged 
in all cases to set out in writing the position and action of the business on the complaint 
and send it to the consumer within fifteen days of the receipt of the complaint, unless 
the consumer communicates the complaint orally and the business fulfills it 
immediately.47 
 The Implementing Decree lays down special rules for the handling of written 
complaints (submissions). Within 8 days of the receipt of the submission, the licensees 
(authorized network operator/energy trader) are obliged to clarify among themselves 
which of them is obliged to act in the given case. The user must be informed 
immediately in writing about this. During the handling of the submissions, the service 
provider must provide a substantive and written response to the user within 15 days. 
The 15-day response period may be extended with the aforementioned 8 days.48 
 
4.6. Employment of the Consumer Protection Officer (special provision of the 
CP Act) 
 
 According to the regulation of the CP Act, the universal service provider 
performing public service and the service providers qualifying as large enterprises are 
obliged to employ at least one consumer protection officer49 in each county and in the 
capital where they have customer service centre.50 

                                                             
43 Subsection 1 of Section 23 of the Implementing Decree. 
44 Subsection 1 of Section 23/A of the Implementing Decree. 
45 Point b) of Subsection 4 of Section 17/B of the CP Act. 
46 Subsection 3 of Section 17/B of the CP Act. 
47 Subsection 5 of Section 17/B of the CP Act. 
48 Subsections 3-5 of Section 28 of the Implementing Decree.  
49 A person with a specific professional qualification determined by the CP Act. 
50 Subsections 1 and 4 of Section 17/D of the CP Act. 
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 The task of the consumer protection officer is to monitor the activities of the 
company affecting consumers, to regularly organize consumer protection education and 
training for the employees of the company, which promotes the strengthening of the 
consumer protection approach and the deepening of the knowledge of consumer 
protection rules. The consumer protection officer liaises with the consumer protection 
authority, the Conciliation Bodies and other state bodies performing consumer 
protection tasks.51 
 
4.7. Consumer protection overhead point (special provision of the CP Act) 
 
 There is a consumer protection overhead point within the organization of the 
consumer protection authority. Its aim is to inform consumers about the relevant legal 
provisions, the official procedures that can be initiated by consumers, and the means of 
redress possibilities in the field of public service of electricity.52 
 
4.8. Out-of-court dispute resolution / Access to the Conciliation Body 
 
 According to the regulation of the CP Act, the consumer may turn to a 
Conciliation Body if he does not agree with handling of his complaint by the service 
provider. The Conciliation Body is responsible for resolving the consumer disputes out 
of court. The Conciliation Body endeavors to reach an agreement between the parties 
aiming to resolving the consumer dispute, failing which it shall decide on the matter in 
order to ensure a simple, rapid, efficient and cost-effective enforcement of consumer 
rights. The Conciliation Body is a professionally independent body operated by the 
county (capital) chambers of commerce and industry.53 
 Irrespective of the proceedings before the Conciliation Body, the consumer may 
lodge a complaint to a court as well. 
 
4.9. Disconnection from the electricity service 
 
 Electricity suppliers is authorized to request the authorized distributor affected 
to disconnect household customers from the electricity service for reasons of late 
payment if the requirements of the EE Acts are met (the household customer is at least 
sixty days behind in the payment of charges). The electricity supplier has to notify the 
household customer in writing concerning the debt and on the consequences of 
disconnecting service on at least two occasions. The first notice to the household 
customer can be sent by post or – subject to the household customer’s prior consent – 
by way of electronic means. In the first notice, the household customer has to be 
informed about the available allowances afforded to customers with special social 
needs. The second notice can be sent by registered post with advice of delivery, or by 
other means with facilities to verify receipt by the household customer.54 

                                                             
51 Subsection 2 of Section 17/D of the CP Act. 
52 Subsections 1-2 of Section 37/B of the CP Act. 
53 Subsections 1-2 of Section 18 of the CP Act. 
54 Subsections 7-7a of Section 47 of the EE Act.  
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 If the payment obligation does not, or not exclusively originate from non-
payment of invoiced charges, the possibility of disconnection from the electricity 
service is subject to further requirements by the EE Act. 
 The EE Act stipulates that a household customer may not be disconnected from 
service on non-working days; on legal holidays etc.55 
 If the household customer who has been disconnected from electricity service 
has settled all his debts to the electricity supplier, and pays the special fee charged for 
services provided for in the Decree of Minister, the electricity supplier shall take 
measures within twenty-four hours to have service to the given household customer 
reinstated. The authorized distributors shall restore the service within twenty-four 
hours.56 If this obligation is violated, a penalty defined by the Implementing Decree has 
to be paid. 57 
 Under the regulation of the Implementing Decree, the duration of the 
disconnection from the electricity service is a maximum of 30 days. If the debt of the 
consumer is not settled within this period, the electricity trader shall terminate the 
contract with immediate effect on the 30th day. The notice of suspension shall draw the 
attention of the user to the immediate termination and its deadline.58 
 In accordance with the conditions specified in a separate legal act, the authorized 
network operator can refuse the access to the network under the strict conditions of 
the EE Act and the Implementing Decree and under the rules governing the procedure 
of the energy trader. In case of household consumers, it can happen in case of receiving 
electricity by means other than contracted or if consumer was in late payment.59 
 
4.10. Reading of metering equipment, the consumption accounting, and the 
frequency of payment  
 
 The settlement between the trader and the user is based on the reading of the 
metering equipment.60 
 The authorized network operator shall subsequently read the metering 
equipment of the users entitled to universal service on the service location or under 
agreement with the customer, by means of an application capable of photographing the 
meter reading and transmitting it to the authorized distributor. If reading by means of 
the application fails, the authorized distributor shall provide for the reading of the 
metering equipment at the service location.61 

                                                             
55 Subsection 8 of Section 47 of the EE Act. 
56 Subsections 9-10 of Section 47 of the EE Act.  
57 Section 22/C of the Implementing Decree. 
58 Subsection 10 of Section 24 of the Implementing Decree. 
59 Point g) of Subsection 2 of Section 36 of the EE Act. 
60 Point 43a of Section 3 of the EE Act: reading shall mean the reading of metering data from 
the metering equipment by the authorized network operator at the service location, or when 
metering data is retrieved remotely by the authorized network operator from a metering 
equipment fitted with such facilities, and when metering data from the metering equipment is 
recorded by means of an application provided to customers. 
61 Subsections 1 and 4c of Section 40 of the EE Act. 



Judit Barta Journal of Agricultural and 
Consumer Protection  Environmental Law 

on the Fields of Electricity Service 28/2020 
 

 

52 
 

 Other users not entitled to universal service have remotely readable metering 
equipment and use electricity on a quarterly hourly basis (so-called time series metering) 
in addition to daily billing. Users entitled to universal service are divided into so-called 
profiles based on their consumption habits (estimated annual consumption) and the 
monthly accounting and billing of their consumption is based on this profile, until the 
meter equipment is read.62 The authorized network operator is obliged to carry out the 
classification in an objective manner, in accordance with the provisions of the 
Distribution Regulations and the Standard Service Agreement.63 With a user with 
profile-based accounting, the difference between the measured consumption for the 
given period and the consumption estimated in advance on the basis of the profile for 
the same period shall be accounted for at least once a year as specified in the business 
rules and contracts.64 
 The reading of metering equipment shall be carried out – in the case of profile-
based billing arrangements – at least once a year. At the request of the user entitled to 
universal service, the authorized network operator shall provide the reading of the 
metering equipment on a quarterly basis in the case of profile-based billing.65 
 The authorized network operators are obliged to make the read measurement 
data available to the affected user without a separate fee, in accordance with the 
provisions of the Data Protection Act. Users shall have the right to request information 
from the provider of universal services or the electricity trader supplying them 
concerning their consumption data. The EE Act precisely defines the procedure of 
reading of the metering equipment by the authorized network operator, the obligation 
to inform about it in advance and the procedure which has to be followed in case of the 
failure of the reading.66 If the user does not provide the reading of the metering 
equipment, the authorized network operator shall not be liable for the omission of the 
reading.67 
 
4.11. The consumption data, the billing 
 
 The authorized network operator forward the metering data – including the 
opening and closing reading of the metering equipment – for the purposes of billing of 
electricity consumption to the electricity supplier.68 Electricity suppliers shall bill for the 
quantity of electricity consumed for the period specified in the contract based on the 
reading of the authorized network operator’s certified metering equipment at the 
intervals. The user shall be informed of the opening and closing reading stored in the 
metering equipment relating to the given billing period.69 

                                                             
62 See in details: Grabner & Petroczy 2020. 
63 Subsection 1 of Section 28 of the Implementing Decree. 
64 Section 20 of the Implementing Decree. 
65 Subsections 4-4a of Section 40 of the EE Act. 
66 Subsection 4b of Section 40 of the EE Act and Subsection 1 of Section 20/A of the 
Implementing Decree. 
67 Subsection 2 of Section 20/A of the Implementing Decree. 
68 Subsection 1 of Section 43 of the EE Act. 
69 Section 44 of the EE Act. 
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 The authorized network operator has to make out a detailed invoice for users, 
showing network access fees separately. The electricity supplier issues a separate bill for 
the electricity used. It is also possible for the electricity supplier to issue an invoice that 
includes the charge payable for the use of the electricity system and the electricity fee. 
 For a user with profile-based billing, the electricity supplier issues 11 monthly 
(partial) invoices and 1 accounting invoice. Monthly invoices contain the 1/12 part of 
the estimated consumption of the user for a given year. The difference between the 
annual fee for the actual consumption and the fees already invoiced on the monthly 
invoices is recorded on the accounting invoice. 
 Otherwise, the billing can only be based on the estimated consumption or 
indicate a lump sum if the user has not reported the data of the metering equipment for 
the given billing period, if its reading has failed, or if the household consumer does not 
have a metering equipment.70 
 Invoices are issued on paper, but the user can request an electronic invoice free 
of charge.71 
 The elements of the invoice are determined by the EE Act. The appearance and 
the non-obligatory content of the invoice may vary by service provider. 
 However, for universal service providers, a separate law determines how the 
information specified by the EE Act has to be displayed on the invoice,72 ensuring a 
uniform, comprehensible and transparent invoice image. Only the most important and 
basic data can be displayed on the first page of the invoice. The service provider must 
display enumerated accounting and other account-related information on additional 
pages. Consumers were able to encounter the new invoice image from January 2014 for 
the first time. 
 
4.12. Installation of metering equipment and smart meter 
 
 According to the regulation of the Implementing Decree, if a building is 
undergoing a major renovation and the user does not have a metering equipment, the 
authorized network operator is obliged to ensure the installation of a metering 
equipment after the renovation.73 
 The EE Act prescribes that the when setting up a new connection at a new 
service location, the authorized network operator shall install a smart meter at the given 
service location in the cases specified in the Implementing Decree.74 
 According to the regulation of the Implementing Decree, the authorized 
network operator is not obliged to install a smart meter at its own expense, e.g. for a 
user with profile-based accounting. The consumer can request the equipment of the 
smart meter, but he/she must bear the cost.75 

                                                             
70 Subsection 4 of Section 21/A of the Implementing Decree. 
71 Section 21/B of the Implementing Decree. 
72 Act CLXXXVIII of 2013 on the unified public service account image. 
73 Subsection 9 of Section 14 of the Implementing Decree. 
74 Subsection 1 of Section 45 of the EE Act. 
75 Subsection 3 of Section 16 of the Implementing Decree. 
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 In accordance with the EU regulations,76 the Implementing Decree stipulates 
that the Government, if the necessary conditions are met, decides on the introduction 
of smart meters on the basis of a proposal from the Authority. The proposal shall 
consider its cost-effectiveness, the state of the art in the technical solutions available 
and the international experience. The Authority shall examine annually the possibility of 
introducing smart meters in general.77 
 In Hungary, a pilot program was launched in 2011 with the involvement of  
6 electricity authorized network operator and the Authority in order to examine the 
introduction of smart meters, from the point of view of technical, economic, consumer 
energy saving etc. aspects. 
 In a unique way in Europe as well, it was examined in the framework of  
a representative survey with nationwide coverage which consumer groups can realize 
what energy efficiency improvements and how actively they use the new technology. 
Withing the framework of the project, about 20.000 smart meters have been installed in 
the country among consumers selected on the basis of consumption and statistical 
data.78 
 The project pointed out to several problems. The Hungarian manufacturers 
could not produce smart meters that fully comply with EU regulations in the required 
quantity. The two-way communication (between the meter and the service provider) 
was problematic, which resulted in an IT-vulnerable situation. Furthermore, the 
electricity consumption of the consumers indicated the consumer habits (which are 
sensitive data, therefore it caused data protection problems79), and the equipment for 
smart meters and the technological background for their operation is expensive. 
 Due to the high costs, it is worth introducing them widely if it also results in 
significant savings at the national level, e.g. if the energy saved does not have to be 
obtained from imports. 
 In Hungary, the average household electricity consumption is around 3000 kWh 
per year. (According to the experience in Germany, the introduction of smart metering 
is economically efficient above 8000 kWh/year, the average consumption of the EU-27 
is 4000 kWh/year, in Sweden 9000 kWh/month.) Considering the Hungarian average 
consumption level, it is not economical to install smart meters. In addition, energy 
prices offered by universal service providers in Hungary are low due to official price 
regulation. Consumer behavior did not change significantly either, no attempt was 
made e.g. to avoid consumption during peak hours. Smart meters would also require 
smart and energy-efficient household appliances, the presence of which is not yet 
decisive in Hungarian households.80 
 
  

                                                             
76 See in details: Fodor, 2016, 217–239.  
77 Section 14/A of the Implementing Decree. 
78 Mayer, 2012, 4-5.  
79 See: Szuchy, 2019, 174-175. 
80 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2020. 
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4.13. Dynamic/flexible pricing 
 
 From the 1st January 2020, the EE Act stipulates that the electricity supplier shall 
provide at least one, more flexible pricing with multiple zone times for the customer.81 
Accordingly, service providers also offer several types of pricing to consumers,  
e.g. single-zone, two-zone (day and cheaper night), etc. 
 
4.14. Switching Between Suppliers 
 
 The users can freely switch between electricity suppliers. Where a user wishes to 
switch to another electricity supplier, it shall be carried out by the authorized operators 
affected free of charge, and the electricity supplier and authorized network operator 
affected shall not charge any fee to the user.82 
 Users eligible for universal services may terminate contracts concluded for 
unfixed terms for the purchase of electricity with a thirty-day notice in writing.  
Any contract clause with the capacity to restrict or prevent the right of users eligible for 
universal services to terminate their contract in terms of the notice period shall be null 
and void.83 
 Where the contract of a user for the purchase of electricity is withdrawn on 
account of changing suppliers, this shall have no bearing on the network use 
agreement.84 
 The obligations of the former electricity suppliers related to the change of 
supplier are set out in the EE Act and the Implementing Decree in detail, e.g. the 
accounting obligation and its deadline, which is in line with the requirements of the 
Directive. 
 
4.15. Information 
 
 Authorized operators shall make available the most current and codified version 
of their standard service agreements – approved by the Authority – to the users at their 
customer service centers or on their official websites.85 
 Users shall have the right to request information from the provider of universal 
services or the electricity trader supplying them concerning their consumption data.86 
 Users shall be informed concerning the composition of energy sources used for 
the production of electricity supplied during the previous calendar year, and on the 
environmental impact of these energy sources.87  
                                                             
81 Subsection 2 of Section 45 of the EE Act. 
82 Subsection 1 of Section 47/B of the EE Act. 
83 Subsection 4 of Section 62 of the EE Act. 
84 Subsection 2 of Section 47/B of the EE Act. 
85 Subsection 1 of Section 56/A of the EE Act. 
86 Subsection 2 of Section 56/A of the EE Act. 
87 Subsection 3 of Section 56/A of the EE Act. 
We would like to note that 60% of domestic electricity generation comes from GHG-neutral 
sources, as the 10% of renewable sources is supplemented by the 50% of nuclear energy. 
National Energy Strategy 2030, with a view to 2040. 
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 The Authority shall provide nonstop information to users on its official website 
as to how to use electricity efficiently and effectively, and on the benefits and 
advantages of using energy saving devices. 
 The consumer protection authority88 shall update the energy consumer checklist 
established by the European Commission, providing information on users’ rights as 
deemed necessary, in collaboration with the Authority. The consumer protection 
authority shall send a copy of the energy consumer checklist to electricity suppliers, and 
they are required to post it on their website and in their customer service center.89 
 Under the provisions of the Implementing Decree, for universal service 
customers, the service provider shall publish an information calculator on its website to 
calculate the annual costs to be paid.90 
 In case of a breach of the obligation to provide information, household 
consumers shall turn to the authority91 defined in Act XLVII of 2008 on the 
Prohibition of Unfair Commercial Practices against Consumers (hereinafter referred to 
as: PUCPC Act). In the proceedings, the household has to be treated as consumer 
according to the PUCPC Act even if he/she is not a natural person.92 
 The contracts for the purchase of electricity of users eligible for universal 
services with electricity suppliers shall contain the information defined in the EE Act.93 
 Electricity traders shall publish any proposed amendments in the terms and 
conditions of the contracts for the purchase of electricity prescribed in the standard 
service agreement, that may be amended unilaterally, at least thirty days in advance of 
such changes going into effect in customer service offices and on their website.94 
 The service provider has to notify the users about the changes in prices,95  
the essential developments pertaining to the contract96 and right of cancellation in 
connection with it according to the provisions of the EE Act (through its website and 
customer service, personally and individually at the time of issuing the new invoice 
containing the new prices at the latest).97 

                                                                                                                                                             
 
88 According to Point c) of Subsection 1 of Section 3 of Government Decree No. 387/2016  
(XII.2.) on the designation of the consumer protection authority, the ministry (Ministry of 
Innovation and Technology) acts as consumer protection authority. 
89 Subsection 5 of Section 56/A of the EE Act. 
90 Section 27/A of the Implementing Decree. 
91 According to Subsection 1 of Section 10 of the PUCPC Act, the consumer protection 
authority shall have jurisdiction in connection with any infringement of the provisions relating 
to the prohibition of unfair commercial practices. According to Subsection 3, the Hungarian 
Competition Authority shall have jurisdiction in connection with any infringement of the 
provisions relating to the prohibition of unfair commercial practices if the commercial practices 
in question exert material influence upon competition. 
92 Subsection 1 of Section 57 of the EE Act. 
93 Subsection 1 of Section 62 of the EE Act. 
94 Subsection 2 of Section 62 and Subsection 4 of Section 73 of the EE Act. 
95 Subsection 3 of Section 62 of the EE Act. 
96 Subsection 7 of Section 62 of the EE Act. 
97 Subsection 7 of Section 145 of the EE Act. 
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 Subsection 9 of Section 17/B of the CP Act imposes an additional information 
obligation on public service operators. 
 
4.16. The consumer complaint 
 
 In connection with any infringement of the provisions set out by law and in the 
standard service agreement of authorized operators pertaining to household customers 
relating to quantities charged for, billing, payment of bills and metering, and for the 
suspension of service or disconnecting customers from the electricity service for 
reasons of late payment, and to reconnecting a household customer following payment 
of outstanding debts, the consumer protection authority98 shall have jurisdiction. Any 
person recognized as a household customer under the EE Act shall be treated as a 
consumer, also if other than natural persons.99  
 In its proceedings the consumer protection authority may also apply – in 
addition to the sanctions prescribed by the CP Act – other legal consequences defined 
in the EE Act, e.g. ordering the authorized operator to abide by the standard service 
agreement, ordering the performance of refund etc.100 
 Prior to the procedure of the consumer protection authority, the consumer is 
obliged to contact the licensee with a complaint in a verifiable manner.101 
 
4.17. Requirements for contracts and business rules 
 
 Both the network use agreement and the contract for the purchase of electricity 
has to be concluded in writing.102 
 In the field of defective performance, the EE Act contains a stricter regulation 
than the Civil Code, in connection with warranty claims, on the other hand, the burden 
of proof lies with the authorized network operator to show that he has taken all 
measures within reason with a view to providing consumers with a secure and reliable 
supply of electricity of a specified quality.103 
 In the major clauses of the network use agreement authorized network operators 
may not install terms which are discriminatory as to the authorized electricity trader 
from whom the user intends to purchase electricity.104 
 The minimum content of contracts to be concluded with users entitled to 
universal service is determined by the EE Act. 
  
  

                                                             
98 According to Point h) of Subsection 4 of Section 3 of Government Decree No. 387/2016  
(XII.2.) on the designation of the consumer protection authority, the government office acts as 
consumer protection authority. 
99 Subsection 1 of Section 57 of the EE Act. 
100 Subsection 4 of Section 57 of the EE Act. 
101 Subsection 7 of Section 57 of the EE Act. 
102 Subsection 1 of Section 58 and Subsection 1 of Section 61 of the EE Act. 
103 Subsection 2 of Section 58 of the EE Act. 
104 Subsection 1 of Section 60 of the EE Act. 
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 If the terms and conditions fixed in the standard service agreement may permit 
the unilateral amendment contract105, the agreement can be unilaterally amended only in 
the cases defined in the EE Act and subject to the prior consent of the Authority.  
In this case, the end users affected must be notified at least thirty days before the 
changes are set to take place, including information as to the end users’ right to cancel 
the contract.106 End users are be entitled to terminate the contract within thirty days 
following receipt of the notification of the amendments.107 
 The authorized distribution network operators and electricity suppliers shall 
adopt their standard service agreement and to publish it in their websites.108 
 The EE Act defines the minimum requirements relating to the content of the 
standard service agreement. The standard service agreements drawn up – upon 
consultation with the consumer protection authority109 – by authorized operators 
supplying household customers, shall be subject to approval by the Office.110 
 
4.18. Special provisions for vulnerable consumers 
 
 Vulnerable customers are those household customers who require special 
attention due to their social disposition defined in legal regulation, or some other 
particular reason, in terms of supplying them with electricity. 
 Vulnerable customers are afforded protection under specific other legislation if, 
by definition, they are defined as indigent persons111 or people with disabilities,112 in the 
form of allowances by electricity traders and authorized distribution network operators 
defined by the EE Act and the Implementing Decree.113,114 
 Allowances under the EE Act are, e.g. (a) restriction of thermination;115  
(b) payment facilities or deferred payment; (c) prepayment metering device.116 
                                                             
105 Subsection 1 of Section 73 of the EE Act. 
106 Subsections 2 and 4 of Section 73 of the EE Act. 
107 Subsection 5 of Section 73 of the EE Act. 
108 Subsection 1 of Section 72 of the EE Act. 
109 According to Point c) of Subsection 1 of Section 3 of Government Decree No. 387/2016  
(XII.2.) on the designation of the consumer protection authority, the ministry (Ministry of 
Innovation and Technology) acts as consumer protection authority. 
110 Subsection 3 of Section 72 of the EE Act. 
111 Indigent users shall, in particular, have access to the following benefits: (a) payment facilities 
or deferred payment; (b) prepayment metering device.  
The definition of indigent users, the procedure to verify eligibility for treatment as vulnerable 
customers, and the conditions for payment facilities, deferred payment, for obtaining a 
prepayment metering device, the requirement for offering the installation of a prepayment 
metering device, and for eligibility for other benefits shall be decreed by the Government. 
112 Disabled consumer shall mean any person who – under the act on the rights and equal 
opportunity of disabled persons – is provided with aid that is due to the mentally impaired or 
with a personal annuity that is due to the blind and the visually impaired, and any person whose 
life or health is directly jeopardized if disconnected from the electricity supply system, including 
any disruption in service. 
113 Sections 30-37 of the Implementing Decree. 
114 Section 64 of the EE Act. 
115 Point b) of Subsection 3 of Section 59 of the EE Act. 
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 Customers with disabilities shall be offered certain privileges in connection with 
metering, reading and billing procedures, and payment terms, as consistent with their 
respective needs. Customers with disabilities whose life or health is directly jeopardized 
if disconnected from the electricity supply system, including any disruption in service, 
may not be disconnected in the case of late payment or non-payment of charges.117 
 The body authorizing the services provided to vulnerable customers shall issue a 
certificate at the request of the vulnerable customer to verify that the applicant receives 
protection afforded to vulnerable customers. Admission to the aforementioned register 
shall be requested by the users.118 
 
5. Summary 
 
 In Hungary, several legal regulations contain consumer protection provisions 
concerning the supply of electricity. 
 Reviewing the EU consumer protection provisions and the Hungarian 
regulation, it can be stated that the Hungarian regulation complies with the EU 
requirements. Some Hungarian provisions are even stricter than the EU rules, e.g. 
regulations related to general terms and conditions (business regulations), information 
obligation towards consumers, amendment of contracts. 
 Currently the Hungarian regulation does not contain a provision for the so-called 
production of a comparison tool which helps to recognize and compare competitive 
market offers. In the Hungarian electricity market, consumers have the best possibilities 
with the universal service due to the price regulation. The websites of the service 
providers provide information and comparisons about their own prices. 
 Although the EE Act has introduced the concept of a smart meter and it also 
requires its installation in certain cases, its widespread introduction is currently failing 
because it is not economical. 
  

                                                                                                                                                             
116 Subsection 2 of Section 64 of the EE Act. 
117 Subsection 4 of Section 64 of the EE Act. 
118 Subsections 2 and 4 of Section 65 of the EE Act. 
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BARTA Judit* 

Fogyasztóvédelem a villamosenergia szolgáltatás területén ** 
 
 
1. Az energiaunió létrehozása és a fogyasztóvédelem kapcsolata 
 
 Ahhoz, hogy megértsük a villamosenergia szolgáltatásokkal összefüggésben 
megjelenő fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, látnunk kell, hogy milyen magasabb rendű 
célkitűzések determinálják azokat. 
 Az Unió 1999 óta gyorsuló ütemben fejleszti a belső villamosenergia-piacot.  
Az ún. energiaunió-projektet ennek részeként hívták életre, ami újabb és újabb célokat 
fogalmaz meg. Az Európai Bizottság 2015.02.25-én tette közzé ’A stabil és 
alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája’ című 
dokumentumot. Ez célul fogalmazta meg, hogy az európai energia- és éghajlat-politika 
átalakítása révén az uniós ’fogyasztóknak’ biztonságos, fenntartható, versenyképes és 
megfizethető energiát adjon. Ennek alapvető feltétele a belső energiapiac, ezen belül 
villamosenergia-piac megteremtése és hatékonnyá tétele. Ehhez szükséges az  
EU villamosenergia-hálózatának fejlesztése (mind az átviteli, mind pedig az 
elosztóhálózatok tekintetében), az ún. energiaszegénység1 leküzdése.  
                                                             
Judit Barta: Consumer Protection on the Fields of Electricity Service – Fogyasztóvédelem  
a villamosenergia szolgáltatás területén. Journal of Agricultural and Environmental Law ISSN 1788-
6171, 2020 Vol. XV No. 28 pp. 37-85, https://doi.org/10.21029/JAEL.2020.28.37 
 
* dr. jur., habil, PhD, egyetemi docens, tanszékvezető, Miskolci Egyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi Tanszék, e-mail: barta.judit69@t-online.hu 
** A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében 
valósult meg. 
1 Az energiaszegénységnek nincs uniós szinten elfogadott, általános definíciója. 
Az energiaszegénység fogalma eredetileg az energetikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
hiányát jelentette, viszont az Európai Unióban nem ez jellemző. 
Magyarországon sem jellemző, bár van „olyan nagyon szegény háztartás, amely nem 
energiaszegény abban az értelemben, hogy bevételei jelentős részét nem fordítja fűtésre, 
elektromos áramra – mivel nem is rendelkezik ilyen lehetőségekkel. Ezek a családok szedett fával 
fűtenek, nincsen áram vagy csak illegálisan van a lakásukban.” Szabó-Tóth, 2013, 63. 
Az Európai Unióban leginkább az energiahordozók megfizethetősége adja az európai 
energiaszegénység alapját. 
„A leggyakrabban használt értelmezés szerint egy háztartás akkor tekinthető energiaszegénynek, 
ha az nem képes megfelelő szintre fűteni lakását, illetve bevételeinek egy meghatározott 
százalékánál többet költ energiaszámláira.” Fellegi & Fülöp, 2012, 1. 
Hegedüs Krisztina 2018-ban készített PhD dolgoztában hivatkozik Thomson-Snell 2016, 108. 
tanulmányára, amely szerint 5 tagállam rendelkezik (valamilyen szintű) definícióval az 
energiaszegénységre. Franciaországban 2009-től „hivatalosan az a személy tekinthető 
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További cél a megújuló energiaforrások költséghatékony integrációja, a dekarbonizáció, 
ezzel az éghajlatváltozás elleni küzdelem.  
 Az energia- és éghajlat-politikán túl, az energiaunió az európai gazdaság 
strukturális modernizálásáról szól, hiszen az energia valamennyi fő ágazatban jelen van, 
az épületek; a közlekedés; az ipar, a mezőgazdaság; és általánosabban a földhasználat 
területén.  
 Az energiaunió továbbá beruházási stratégia is, amelynek pozitív hatása van a 
gazdaságra, a foglalkoztatásra, segíthet a veszélyeztetett régiók felzárkóztatásában. 
 Azzal, hogy a hatékonyságra és a belföldi energia-erőforrásokra összpontosít, 
meg fogja erősíteni az EU szerepét a globális piacokon. 
 A Bizottság ’Új irányvonal az energiafogyasztók számára’ című közleménye,2 
megfogalmazta a Bizottság jövőképét egy olyan kiskereskedelmi piacról, amely jobban 
szolgálja az energiafogyasztókat. Az új és innovatív energetikai szolgáltató vállalatoknak 
az új technológiák segítségével lehetővé kell tenniük valamennyi fogyasztó számára, 
hogy teljes mértékben részt vegyenek az energetikai átállásban fogyasztási szokásaik 
tudatos alakítása révén, ami energiahatékony megoldásokat és fogyasztói 
pénzmegtakarítást eredményez, valamint hozzájárul az energiafogyasztás általános 
csökkentéséhez. 
 Az Európai Bizottság ’Negyedik jelentés az energiaunió helyzetéről’ című 
közleménye3 szerint, ’négy év elteltével az energiaunió valósággá vált.’4 
 

                                                                                                                                                             
energiaszegénynek, akinél a háztartás energiával történő ellátása különös nehézségekbe ütközik 
az alapvető szükségletek kielégítése tekintetében, és ezek a nehézségek a nem megfelelő pénzügyi 
forrásoknak vagy lakáskörülményeknek tudhatóak be.” Hegedűs, 2018, 30-31.  
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) előírta 
minden tagállam számára, hogy 2019.12.31-ig nyújtsa be az Integrált Nemzeti Energia és 
Klímatervét (NEKT), illetve ezt megelőzően, 2018.12.31-ig annak tervezetét, melyben a 
tagállamoknak jelenteniük kell az energiaszegénységre vonatkozó elképzeléseket és célkitűzéseket 
is. Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve 2018, 2.4.4. pontja foglalkozik az 
Energiaszegénység kérdésével. 
E szerint, Magyarországon nincsenek specifikus célkitűzések meghatározva. A 2013 januárjától 
megkezdett – az egyetemes szolgáltatási körbe tartozó fogyasztókat érintő – kormányzati 
intézkedések garantálják az egyetemes szolgáltatási árak változatlanságával a megfizethető 
energiaellátást és a pénzügyi kiszámíthatóságot az egyetemes szolgáltatásban vételező fogyasztók 
részére, 2013. évhez képest radikálisan olcsóbb lett a távhő, a gáz és az áram, így a magyar 
fogyasztók fizetik az egyik legalacsonyabb árat Európában a háztartási energiáért.  
Magyarország törekszik arra, hogy a hazai háztartások a jövőben is fenntartható rezsiköltségeket 
fizessenek, miközben az energiacégek jövedelemtermelő képességét is biztosítani szükséges. Ez 
komplex stratégiát kíván: magába foglalja az energiahatékonyság javítását, a „háztáji” fűtési 
megoldások és áramtermelés lehetőségének növelését, az ellátások optimalizálását, a termékpiaci 
verseny erősítését, a hálózatok fejlesztését, „okos” eszközök alkalmazásának növelését. 
2 Brüsszel, 2015.07.15. 
3 Brüsszel, 2019.04.09. 
4 Az energia unióról lásd bővebben Szuchy 2017, 100–115.  
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2. A fogyasztóvédelmi előírások megjelenése a villamosenergia szolgáltatást 
érintő uniós jogforrásokban 
 
 Hangsúlyozni szükséges, hogy az energiaszolgáltatás, ezen belül az 
villamosenergia szolgáltatás területén az uniós jogforrások és egyéb dokumentumok 
sokáig minden végső felhasználót fogyasztónak neveztek. Fokozatosan alakult ki a 
differenciált fogalomhasználat: végfelhasználó,5 lakossági fogyasztó,6 nem lakossági 
fogyasztó7.  
 A klasszikus értelemben vett fogyasztóvédelmi előírások jellemzően az ún. 
lakossági fogyasztókat védik. A végfelhasználók védelmét célzó általános előírások, 
természetesen, a lakossági fogyasztókra is vonatkoznak. Nehéz, sőt bizonyos 
értelemben lehetetlen ezért az általános (végfelhasználókat védő) és a speciális (lakossági 
fogyasztókat védő) rendelkezések szétválasztása.  
 Az Európai Unió hosszú utat tett meg azóta, hogy a 2003. évi második 
energiacsomag8 bevezette az energiaspecifikus fogyasztóvédelmi szabályok első 
sorozatát, amely két területet érintett: (1) A közszolgáltatási kötelezettséget, ami magába 
foglalta a fogyasztók villamosenergia-ellátáshoz való jogát, a kiszolgáltatott fogyasztók 
védelmét, valamint a szolgáltatás kikapcsolása elleni védelmet. Utóbbi esetben  
a hátralékkal küzdő fogyasztók egy bizonyos időtartamig védettek a kikapcsolástól, 
rendezhetik tartozásukat. (2) A fogyasztói jogokat, például a szerződéses jogokat,  
az árinformációhoz való hozzáférést és a panaszok kezelését biztosító intézkedéseket, 
valamint, a szolgáltatóváltás könnyítését.  
 A 2009. évi harmadik energiacsomag9 az előző csomagra épült, jelentősen 
bővítve a fogyasztói jogokat, pl. a fogyasztásmérés és számlázás területén.  
 A 2006/32/EK irányelv már rendelkezett arról, hogy a végső felhasználók 
versenyképes áron egyedi fogyasztásmérőt kapjanak, amely pontosan és valós időben 
jelzi a tényleges energiafogyasztásukat, ezzel hozzájárul az energiatakarékossághoz.  
Az irányelv előírta, hogy biztosítani kell a tényleges fogyasztást tükröző, egyértelmű 
számlázást, elégséges gyakorisággal ahhoz, hogy a fogyasztók szabályozni tudják saját 
energiafelhasználásukat. 
 A 2009/72/EK irányelv szerint, a tagállamoknak 2020-ig el kell érniük az 
intelligens fogyasztásmérők 80%-os bevezetését, kivéve, ha ennek költség-haszon 
elemzése negatív. 2018 végére az intelligens fogyasztásmérők bevezetése 12 tagállamban 

                                                             
5 2019/944. Irányelv, 2. cikk 3. pont, végfelhasználó: az a felhasználó, aki saját felhasználásra 
vásárol villamos energiát. 
6 2019/944. Irányelv, 2. cikk 4. pont, lakossági fogyasztó: az a fogyasztó, aki saját háztartása 
fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, ide nem értve a kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységeket. 
7 2019/944. Irányelv, 2. cikk 5. pont, nem lakossági fogyasztó: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, illetve amely nem saját háztartása fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, 
ideértve a termelőket, az ipari felhasználókat, a kis- és középvállalkozásokat, a cégeket és a 
nagykereskedelmi felhasználókat is. 
8 Villamosenergia-irányelv (2003/54) és gázirányelv (2003/55). 
9 2006/32/EK, a 2009/72/EK, a 2009/73/EK irányelvek 
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a háztartások legalább 50%-át elérte. Több tagállam – köztük Magyarország is – negatív 
költség-haszon elemzést mutatott, ami nem eredményezett tömeges bevezetést.10 
 Az intelligens fogyasztásmérők széles körben elérhetőek (azaz több mint 80%-os 
lefedettséggel) Dániában, Észtországban, Spanyolországban, Finnországban, 
Olaszországban, Máltán, Norvégiában és Svédországban, 50%-ot meghaladó 
Lettországban, Luxemburgban, Hollandiában és Szlovéniában. Ezen tagállamok 
többségében a számlákat általában havonta (vagy kéthavonta) állítják ki a tényleges 
fogyasztási mennyiségek alapján.11 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve  
az energiahatékonyságról, hatályon kívül helyezte a 2006/32/EK irányelvet  
és megerősítettea a fogyasztóvédelmi rendelkezések szükségességét.12 Az irányelv  
10. cikke az energiaszámlák által nyújtott információkra összpontosít, a VII. Melléklete 
meghatározza a számlák minimális kötelező tartalmi elemeit. 
 Az irányelv kitér arra, hogy amennyiben a végső felhasználók nem rendelkeznek 
intelligens mérőkkel, legkésőbb 2014. december 31-ig gondoskodnia kell minden 
tagállamnak arról, hogy tényleges fogyasztáson alapuló számlákat kapjanak és 
fizessenek. A számla csak akkor alapulhat becsült fogyasztáson vagy tüntethet fel 
átalányösszeget, ha a végső felhasználó az adott számlázási időszakra nem jelentette be 
a mérőberendezés állását, vagy nem az nem volt leolvasható. Rögzítette azt is, hogy a 
számlákat és fogyasztási adatokat ingyen kell a végső felhasználóknak biztosítani. 
 2018-ra az összes tagállamban megfelelnek az energiaszámlák a minimális 
információs követelményeknek.13 
 Az Európai Parlament és Tanács 2019/944 Irányelve a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról  
(’Tiszta energia csomag’) megújítja (új fogalmakat vezet be, pl. dinamikus 
villamosenergia-ár-szerződések, a ’polgári energiaközösség,’ stb.) és továbbfejleszti  
a fogyasztói jogokat (pl. a fogyasztók számlázási információinak megerősítése és  
az összehasonlító eszközökre vonatkozó új rendelkezések bevezetése.) A hangsúly a 
jogok és védelem puszta biztosításán túl, a fogyasztók aktív szerepvállalásának 
megerősítésére fókuszál.  
 A tagállami felmérések szerint, a villamosenergia-szolgáltatások körében, kritikus 
területnek számítanak a számlákra és a számlázási információkra, a villamos áram-
kereskedőváltásra, az összehasonlítási eszközökre, a kiszolgáltatott fogyasztókra,  
az energiaszegénységre és a vitarendezésre vonatkozó rendelkezések. 2018-ban  
a tagállamoktól érkező visszajelzések alapján, a fogyasztói panaszok legnagyobb része  
a számlázással, a szerződésekkel és a csatlakozással kapcsolatos.14 
 
  

                                                             
10 ACER Market Monitoring Report 2018, 6.  
11 ACER Market Monitoring Report 2018, 22. 
12 Az irányelvről lásd még Bányai & Fodor 2014, 63–87. 
13 ACER Market Monitoring Report 2018, 6.  
14 ACER Market Monitoring Report 2018, 5.  
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3. Az Európai Parlament és Tanács 2019/944 Irányelvének fogyasztóvédelmi 
rendelkezései 
 
 Az alább felsorolt jogok nem mindegyike klasszikus értelemben vett 
fogyasztóvédelmi rendelkezés, azaz a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő felet védő 
előírás, hanem vannak közöttük olyanok is, amelyek a felhasználók 
energiamegtakarítását célozzák, azonban ezek közvetve hozzájárulnak a fogyasztók 
védelméhez is. 
 
3.1. Fogyasztói jogokról való tájékoztatás 
 
 A fogyasztóknak egyszerű és egyértelmű információkkal kell rendelkezniük az 
energiaágazattal kapcsolatos jogaikról. A Bizottság energiafogyasztói ellenőrzőlistát 
hozott létre, amely gyakorlati tájékoztatást nyújt a fogyasztóknak a jogaikról.  
Az energiafogyasztói ellenőrzőlistát naprakészen kell tartani, valamennyi fogyasztóhoz 
el kell juttatni és a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni (Bevezető rendelkezések 
(31) bekezdés). 
 
3.2. A számlák fizetésének rendszeressége, módja 
 
 A felhasználók – különösen a lakossági fogyasztók – számára a számlák tényleges 
kifizetésére rugalmas feltételeket kell biztosítani (pl. fizetés gyakorisága, többféle fizetési 
mód). Ennek keretében például a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a 
számlainformációkat rendszeresen úgy kapják meg, hogy közben csak negyedévente 
fizetnek. Létezhetnek olyan termékek is, amelyek esetében a fogyasztók a tényleges 
fogyasztástól függetlenül, minden hónapban átalányt fizetnek (Bevezető rendelkezések 
(49) bekezdés). 
 
3.3. Alapvető szerződéses jogok: szerződések tartalma, tájékoztatás, általános 
szerződési feltételek, panaszkezelés 
 
 Az irányelv III. fejezete, amelynek címe a ’Tudatos fogyasztói magatartás 
kialakítása és a fogyasztóvédelem’ a 19 cikkelyben (10-29. cikk) tartalmaz egyrészről 
fogyasztói jogokat védő rendelkezéseket, másrészről a fogyasztók 
energiafelhasználásával, energiatermelésbe való bekapcsolódásával összefüggő 
rendelkezéseket. A továbbiakban elsősorban a fogyasztói jogokat védő rendelkezéseket 
tárgyaljuk, illetve azokat az egyéb rendelkezéseket, amelyek kapcsolódnak a fogyasztók 
jogaihoz (pl. mérőberendezés kapcsolata a számlázással). 
 A végfelhasználók által kötött szerződések főbb tartalmi elemeit a 10. cikk  
(3) bekezdés határozza meg. Az iránelv itt írja elő, hogy szerződéses feltételeknek 
tistességesnek kell lenniük és a szerződés megkötését megelőzően a végfehasználó 
rendelkezésére kell bocsátani azokat. 
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 A végfelhasználókat megfelelően értesíteni kell, ha a szerződési feltételekben 
bármilyen módosítás várható (pl. a szolgáltatás ára emelkedik), és az értesítéskor 
tájékoztatni kell őket a szerződés megszüntetésére vonatkozó jogukról (felmondás).15  
 A szolgáltatók áttekinthető információt nyújtanak a végfelhasználóknak  
az érvényes árakról és tarifákról, valamint a villamosenergia-ellátáshoz való hozzáférés  
és használat általános szerződési feltételeiről.16 
 Az ellátók a fizetési módok széles körét kínálják a végfelhasználóknak, és nem 
tehetnek e fizetési módok miatt indokolatlanul különbséget a felhasználók között.  
A fizetési módokkal kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbségnek 
objektívnek, megkülönböztetésmentesnek és arányosnak kell lennie, és az nem lépheti 
túl a konkrét fizetési mód használata miatt viselt közvetlen költségeket.17 
 Az ellátók a végfelhasználóknak tisztességes és átlátható általános szerződési 
feltételeket kínálnak, amelyek megfogalmazásának egyszerűnek és egyértelműnek kell 
lennie, és azok nem akadályozhatják a felhasználói jogok gyakorlását, pl. túlságosan 
terjedelmes szerződési dokumentáció. A felhasználókat védeni kell a félrevezető vagy 
tisztességtelen értékesítési módszerekkel szemben.18 
 A szolgáltatóknak biztosítania kell a panaszkezelést, méghozzá egyszerűen, 
tisztességesen és gyorsan.19 
 A végfelhasználók tájékoztatást kapnak az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos 
jogaikról, amennyiben azt igénybe vehetik.20 
 A lakossági fogyasztókat a szolgáltatás tervezett kikapcsolása előtt kellő időben és 
megfelelő tartalommal tájékoztatni kell, biztosítva a tartozás rendezésének lehetőségét.21 
 A szolgáltatók ellátóváltás esetén legkésőbb hat héttel a váltás megtörténtét 
követően záró elszámolást nyújtanak a végfelhasználóknak.22 
 
3.4. A dinamikus villamosenergia-árat tartalmazó szerződésre való jogosultság 
 
 A tagállamoknak biztosítani kell, hogy az ellátók dinamikus villamosenergia-árat 
tartalmazó szerződést kínáljanak. A tagállamok biztosítják, hogy az okosmérővel 
rendelkező végfelhasználók legalább egy ellátótól, valamint minden olyan ellátótól, 
amely több mint 200.000 végfelhasználóval rendelkezik, kérhessék dinamikus 
villamosenergia-árat tartalmazó szerződés megkötését. Az ellátók teljes körűen 
tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen dinamikus villamosenergia-árat tartalmazó 
szerződésekkel járó lehetőségekről, költségekről és kockázatokról, továbbá arról, hogy 
fel kell szereltetniük egy megfelelő villamosenergia-fogyasztásmérőt (11. cikk).  
 A lakossági fogyasztók számára intelligens fogyasztásmérő felszerelésére 
vonatkozó lehetőség egyre több tagállamban biztosított. Jelenleg 16 tagállam a 

                                                             
15 10. cikk (4) bekezdés. 
16 10. cikk (5) bekezdés. 
17 10. cikk (6) bekezdés. 
18 10. cikk (8) bekezdés. 
19 10. cikk (9) bekezdés. 
20 10. cikk (10) bekezdés. 
21 10. cikk (11) bekezdés. 
22 10 cikk (12) bekezdés. 



Barta Judit: Agrár- és Környezetjog 
Fogyasztóvédelem a villamosenergia  2020. 28. szám 

szolgáltatás területén  
 

 

67 
 

fogyasztók napi / hétköznapi / hétvégi energiaárak differenciálása mellett köthetnek 
szerződést. Nyolc tagállamban a fogyasztók valós idejű vagy órás energiaárakat 
választhatnak.23 
 
3.5. Ellátóváltás joga 
 
 Biztosítani kell az ellátóváltás lehetőségét, és azt, hogy legalább a lakossági 
fogyasztókat és a kisvállalkozásokat semmilyen ellátóváltással kapcsolatos díj ne terhelje. 
 A váltás időtartamát is le kell rövidíteni, max. 3 hét. Ez arra ösztönözi a 
fogyasztókat, hogy előnyösebb energiaszolgáltatási ajánlatot keressenek és ellátót 
váltsanak (Bevezető rendelkezések (34) bekezdés és 12. cikk).  
 Legkésőbb 2026-ig az ellátók váltásának technikai folyamata 24 óránál többet 
nem vehet igénybe, és bármely munkanapon kivitelezhetőnek kell lennie. 
 
3.6. A versenypiaci ajánlatok megismerésének és azok összehasonlításának 
segítése, az ún. összehasonlító eszközök  
 
 A végső felhasználókat közvetlenül és rendszeresen tájékoztatni kell  
a versenypiacon kínált ajánlatokról és megtakarítási lehetőségekről, elsősorban  
a dinamikus villamosenergia-árat tartalmazó szerződésekről, továbbá segítséget kell 
nyújtani nekik abban, hogy élhessenek a piaci alapú ajánlatokkal és kiaknázhassák azok 
előnyeit (Bevezető rendelkezések (23) bekezdés). 
 A független összehasonlító eszközök – ideértve a weboldalakat is – hatékony 
eszközt biztosítanak a kisebb felhasználók számára a piacon elérhető különböző 
árajánlatok érdemi értékeléséhez. Ezen eszközök csökkentik a költségeket, mivel a 
felhasználóknak többé nem kell információkat begyűjteniük az egyes ellátóktól és 
szolgáltatóktól. Az ilyen eszközöknek a rendelkezésre álló ajánlatok lehető legszélesebb 
körére kell kiterjedniük, és a lehető legjobban le kell fedniük a piacot, hogy a 
felhasználók reprezentatív áttekintést kaphassanak (Bevezető rendelkezések  
(35) bekezdés).  
 A tagállamok biztosítják, hogy legalább a lakossági fogyasztók és a 
mikrovállalkozások díjmentesen hozzáférhessenek legalább egy, az ellátók ajánlatait 
összehasonlító eszközhöz. A fogyasztókat számláikon vagy azok mellékleteként vagy 
más módon tájékoztatni kell ezen eszközök hozzáférhetőségéről (14. cikk).  
 A megbízható összehasonlító eszközök kialakításához minőségi szabványokra 
van szükség, amelyet az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) készített.  
 Az irányelv tizenkét szabványt vezetett be annak érdekében, hogy az 
összehasonlító eszközök megbízhatóak legyenek és hatákonyan működjenek,  
pl. (1) függetlenség a piaci szereplőktől; (2) az energiaügyi vállalkozások egyenlő 
bánásmódja a keresési eredmények között; (3) a tulajdoni kör nyilvánosságra hozatala;  
(4) a finanszírozási források közzététele; (5) objektív összehasonlítási kritériumok és 
azok közzététele; (6) pontos és naprakész információk; (7) információ az utolsó frissítés 
időpontjáról.24 
                                                             
23 ACER Market Monitoring Report 2018, 7. 
24 ACER Market Monitoring Report 2018, 34. 
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 18 tagállamban van megbízható összehasonlító eszköz. Néhány tagállamban még 
nincs, azaz sem magánvállalat, sem állami testület nem működtet ilyet a lakossági 
fogyasztók és mikrovállalkozások számára (pl. Bulgária, Ciprus, Magyarország és Málta). 
Az irányelv előírása szerint a hatóságoknak, magántulajdonban lévő személy hiányában, 
el kell indítaniuk az összegasonlító eszköz működését.25  
 
3.7. A számlainformációkra vonatkozó előírások 
 
 A villamosenergia-számlák a végfelhasználók tájékoztatásának fontos eszközei.  
A fogyasztással és költségekkel kapcsolatos adatok mellett más információkat is 
tartalmazhatnak. A számlákat egyértelműbbé és érthetőbbé kell tenni, biztosítani kell, 
hogy a számlák jól láthatóan, korlátozott számú lényeges információt tüntessenek fel.  
Cél, hogy a fogyasztók átlássák energiafogyasztásukat, annak árát,  
így összehasonlíthassák az ajánlatokat és ellátót válthassanak.  
 A számlán szereplő számlainformációk meg kell feleljenek az irányelv  
I. mellékletben foglalt minimumkövetelményeknek (18. cikk). 
 Az egyéb információkat a számlákon, azokhoz csatoltan kell a végfelhasználók 
rendelkezésére bocsátani. A számla olyan hivatkozást tartalmazhat, amelynek révén a 
végfelhasználó könnyen megtalálhatja az információt az érintett weboldalon, illetve 
valamely mobilalkalmazás vagy egyéb eszköz segítségével (Bevezető rendelkezések  
(48) bekezdés, és 18. cikk). 
 Az I. melléklet ’A számlázásra és a számlainformációkra vonatkozó 
minimumkövetelményekről’ meghatározza a számlán feltüntetendő minimális 
információkat, a számlázási gyakoriságot26 az egyéb számlainformációk közlésének 
módját, a végfelhasználói ár lebontását27, annak biztosítását, hogy a végfelhasználó 
hozzáférjen a múltbeli fogyasztásra vonatkozó kiegészítő információkhoz,  
és az energiaforrásokra vonatkozó információkhoz.28 

                                                             
25 ACER Market Monitoring Report 2018, 34. 
26 (a) a tényleges fogyasztás alapján történő számlázásra, évente legalább egyszer kerül sor;  
(b) amennyiben a végfelhasználó nem rendelkezik egy olyan fogyasztásmérővel, amelyet az 
üzemeltető távolról is le tud olvasni, vagy ha nem teszi lehetővé a távolról történő leolvasást, 
akkor a tényleges fogyasztáson alapuló pontos számlainformációt kell a végfelhasználó 
rendelkezésére bocsátani legalább hathavonta, illetve kérelemre, vagy amennyiben elektronikus 
számlázást választott, háromhavonta; (c) az (a) és (b) pontban előírt kötelezettség úgy is 
teljesíthető, hogy a végfelhasználó saját maga rendszeresen leolvassa a fogyasztásmérő állását és 
azt bejelenti az üzemeltetőnek; a számla vagy számlainformáció csak akkor alapulhat becsült 
fogyasztáson vagy tüntethet fel átalányösszeget, ha a végfelhasználó az adott számlázási 
időszakra nem jelentette be a fogyasztásmérő állását; (d) ha a végfelhasználó olyan 
fogyasztásmérővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzemeltető számára a távolról történő 
leolvasást, legalább havonta kell a számlainformációkat biztosítani;  
27 A fogyasztói ár az alábbi három alkotóelem összege: az energia és ellátás összetevő, a hálózati 
összetevő (szállítás és elosztás), és az adókat, díjakat, illetékeket és terheket tartalmazó összetevő. 
28 A szolgáltatóknak a számlákon fel kell tüntetniük az egyes energiaforrások részarányát a 
végfelhasználó által a villamosenergia-ellátási szerződéssel összhangban vásárolt 
villamosenergián belül (termékszintű információ). 



Barta Judit: Agrár- és Környezetjog 
Fogyasztóvédelem a villamosenergia  2020. 28. szám 

szolgáltatás területén  
 

 

69 
 

 A végfelhasználóknak az összes számlájukat és számlainformációikat díjmentesen 
kell megkapniuk. A végfelhasználóknak biztosítani kell az elektronikus számla és 
számlainformációk lehetőségét. 
 
3.8. Okos mérési rendszerek bevezetése29 
 
 Az okos mérők felszereléséhez való jog azért kapcsolódik a fogyasztói jogokhoz, 
mert az okos mérők teszik lehetővé, hogy a fogyasztó a valós idejű és tényleges 
fogyasztása alapján fizesse a szolgáltatás díját. E mérők segítségvel jut olyan 
információkhoz, amelyek megalapozzák például a szolgáltatóváltás indokoltságát. 
 Az irányelv megerősíti, hogy a végfelhasználókat okos mérési rendszerrel kell 
ellátni, amennyiben ez gazdaságos. A tagállamok döntenek az okos mérési rendszerek 
bevezetéséről. 
 Amennyiben az okos mérési rendszerek telepítését a költség-haszon elemzés 
eredményeként kedvezőtlennek ítélik, a tagállamok biztosítják, hogy ezen értékelést  
– az annak alapjául szolgáló feltételezésekben bekövetkező jelentős változásokra, 
valamint a technológiai fejleményekre és a piaci fejleményekre reagálva – legalább 
négyévente vagy gyakrabban felülvizsgálják.  
 Élettartamuk végéig üzemben maradhatnak a már üzemben lévő korábbi okos 
mérési rendszerek, illetve azok, amelyeket 2019. július 4. előtt beüzemeltek, azonban az 
irányelvben rögzített követelményeket nem teljesítő okos mérési rendszerek 2031. július 
5. után nem maradhatnak üzemben (19. cikk). A 20. cikk megatározza az okos mérőkkel 
szembeni követelményeket. A 21. cikk szerint, amennyiben az okos mérési rendszerek 
bevezetését a tagállam kedvezőtlennek ítéli, vagy az okos mérési rendszereket nem 
vezetik be szisztematikusan, a tagállamok biztosítják, hogy minden végfelhasználó 
kérelmére, valamint méltányos, észszerű és költséghatékony feltételek és a járulékos 
költségek viselése mellett jogosult legyen az irányelv követelményeinek megfelelő 
okosmérő telepítésére. 
 
3.9. Hagyományos fogyasztásmérők használata 
 
 Amennyiben a végfelhasználók nem rendelkeznek okosmérővel, a tagállamok 
olyan egyéni hagyományos fogyasztásmérőt biztosítanak számukra, amely pontosan 
méri a tényleges fogyasztásukat. A tagállamok biztosítják, hogy a végfelhasználók – 
közvetlenül, illetve online interfészen vagy más megfelelő interfészen keresztül – 
könnyen leolvashassák a hagyományos fogyasztásmérőiket (22. cikk). 
 
  

                                                             
29 2. cikk fogalommeghatározások, 23. pont ’okos mérési rendszer’: olyan elektronikus rendszer, 
amely képes a hálózatba táplált villamos energia mennyiségét vagy a fogyasztott villamosenergia-
fogyasztást mérni, amely a hagyományos fogyasztásmérőnél több információt biztosít, és amely 
egy elektronikus kommunikációs forma alkalmazásával képes adatokat továbbítani és fogadni 
tájékoztatás, figyelemmel kísérés és ellenőrzés céljából. 
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3.10. Egyablakos ügyintézés 
  
 A tagállamok saját területükön biztosítják egyablakos kapcsolattartó pontok 
létrehozását, amelyeknek köszönhetően a felhasználók hozzáférhetnek a jogaikra, az 
alkalmazandó jogra és a jogvita esetén rendelkezésükre álló vitarendezési 
mechanizmusokra vonatkozó összes szükséges információhoz.  
 Az ilyen egyablakos kapcsolattartó pontok az általános ügyfél-tájékoztató 
pontokon belül is kialakíthatók (25. cikk). 
 
3.11. A bíróságon kívüli vitarendezéshez való jog 
 
 A tagállamok biztosítják, hogy egyszerű, tisztességes, átlátható, független, 
hatékony és eredményes bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusok álljanak a 
végfelhasználók rendelkezésére. Amennyiben a végfelhasználó fogyasztó,  
a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően. A villamosenergia-ipari vállalkozásoknak 
a lakossági fogyasztókat érintő, bíróságon kívüli vitarendezési mechanizmusokban való 
részvételét kötelezővé kell tenni, kivéve, ha a tagállam bizonyítja a Bizottságnak, hogy 
más mechanizmusok is ugyanolyan hatékonyak (26. cikk). 
 
3.12. Egyetemes/közszolgáltatás és árszabályozás 
 
 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden lakossági fogyasztó, és ahol a 
tagállamok szükségesnek tartják, a kisvállalkozások is egyetemes szolgáltatásban 
részesüljenek, azaz a tagállam területén belül joguk legyen a meghatározott minőségű 
villamosenergiával való ellátásra, versenyképes, könnyen és egyértelműen 
összehasonlítható, átlátható, valamint megkülönböztetésmentes árakon (27. cikk).  
 A tagállamok a villamosenergia-ágazatban működő vállalkozások számára 
általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, 
amelyek a biztonságra – beleértve az ellátás biztonságát is –, az ellátás folyamatosságára, 
minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre – beleértve az 
energiahatékonyságot, a megújuló forrásokból származó energiákat és az éghajlat 
védelmét – vonatkoznak (9. cikk). 
 A villamosenergia-ellátás árképzésébe csak a közszolgáltatási kötelezettségekkel 
összefüggésben és az ezen irányelvben meghatározott különös feltételek mellett lehet 
állami szinten beavatkozni (Bevezető rendelkezések (22) bekezdés és 5. cikk). 
 
3.13. Kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók védelme 
 
 A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a felhasználók védelmére és 
különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
felhasználók védelmére. E tekintetben a tagállamok meghatározzák a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő felhasználó fogalmát, amely az energiaszegénységre és többek között az 
ellátásból való kizárás kritikus időszak alatti tilalmára vonatkozhat. Magas szintű 
fogyasztóvédelmet biztosítanak, különösen a szerződési feltételek átláthatósága,  
az általános információk és a vitarendezési mechanizmusok vonatkozásában (28. cikk). 
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3.14. Az energiaszegénység leküzdése 
 
 Az energiaszegénység által érintett tagállamoknak, amennyiben ezt még nem 
tették meg, nemzeti cselekvési terveket vagy egyéb, keretet kell kidolgozniuk az 
energiaszegénység elleni küzdelemre, hogy minél alacsonyabb legyen az energiaszegény 
felhasználók száma (Bevezető rendelkezések (60) bekezdés).  
 A tagállamok az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások 
villamosenergia-ellátásának árképzése tekintetében állami beavatkozást alkalmazhatnak. 
Az állami árbeavatkozásokat az irányelv feltételekhez köti és korlátozza (5 cikk).  
 Már hét tagállam határozta meg, hogy mit jelent számukra az energiaszegénység, 
Belgium, Ciprus, Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország és Románia. 
Többségükben a háztartást akkor tekintik energiaszegénynek, ha a rendelkezésre álló 
jövedelmének több mint 10%-át energiára költi. Az energiaszegénység okai sokrétűek. 
Közülük döntő szerepet játszanak az alacsony jövedelem és a magas energia költségek.30 
 
4. A villamosenergia szolgáltatás körében érvényesülő magyar fogyasztóvédelmi 
rendelkezések az uniós irányelvek tükrében 
 
4.1. A villamosenergia szolgáltatás főbb jellemzői 
 
 Ahhoz, hogy a felhasználókhoz eljusson az általuk vásárolt villamos energia, 
hosszú utat kell bejárnia. Az erőművekben a generátorok az elektromos energiát  
20 000 volt körüli feszültségen állítják elő. Az energia átvitelére nagyfeszültségű 
távvezetéket használnak, 220 000 és 400 000 voltos feszültséggel. Ezeket a nagy 
feszültségeket az erőmű melletti alállomásban lévú transzformátor állítja elő.  
Az előállított energiát nagyfeszültségű hálózaton szállítják az alállomásokba, ahol a 
legkisebb veszteséggel történő szállítás érdekében transzformálják. Innen 
középfeszültségű hálózaton keresztül folytatja útját az energia a transzformátor 
állomásokba, ahol a kommunális és ipari készülékek számára megfelelő feszültségszintre 
állítják be. Ezekből az állomásokból indulnak el a kisfeszültségű hálózatok – háztartási 
készülékeknek 220 voltra van szüksége –, melyeken keresztül a lakossági fogyasztók, 
kisebb felhasználók vételezik a számukra szükséges villamos energiát. 
 A villamos energiát tehát a termelők állítják elő, amit a nagykereskedő (MVM) és 
a kiskereskedők (villamos energia kereskedelmi engedéllyel rendelkező vállalkozások) 
értékesítenek. Ahhoz azonban, hogy az áram eljusson a felhasználókhoz, szükség van a 
villamos energia hálózatra. Ezt két szolgáltató is üzemelteti: a csatlakozás kiépítését 
(átviteli és kapcsolóberendezések, átviteli hálózatok üzemeltetése) az átviteli 
rendszerirányító végzi, a villamos energia elosztását, felhasználókhoz eljuttatását pedig 
az elosztó hálózati engedélyes végzi.  
 Az ún. lakossági fogyasztók alapvetően két szolgáltatóval is kapcsolatban állnak, 
egyrészről a villamosenergia-kereskedővel, akitől a villamos energiát vásárolják, 
másrészről az elosztó hálózati engedélyessel, aki eljuttatja a megvásárolt villamos 
energiát a kereskedőtől hozzájuk. 

                                                             
30 ACER Market Monitoring Report 2018, 9. 
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 Valamennyi felhasználó szabadon választhatja meg, hogy mely kereskedőtől 
vásárolja az áramot, azonban a villamos energia hálózat kötött, a felhasználó csak azzal 
a szolgáltatóval tud szerződést kötni, akinek a területén a felhasználás helye van. Emiatt  
– a visszaélések elkerülése érdekében – a hálózathasználati díjakat központilag 
szabályozzák. 
 
4.2. A felhasználó és a lakossági fogyasztó fogalma 
 
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET)  
a ’fogyasztó’31 elnevezés helyett a 2003/54/EK irányelvben foglaltakkal összhangban  
a ’felhasználó’ 32 megjelölést vezeti be általánosan. A felhasználóknak három csoportja 
van: (a) a 3×63 Amper feletti névleges csatlakozási teljesítménnyel rendelkező 
szabadpiaci áramvásárlásra kötelezett nagyfelhasználók (gyárak, üzemek, 
nagyvállalatok), illetve közepes felhasználók (üzleti fogyasztók, középvállalatok); (b) a 
kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál 
nem nagyobb csatlakozási teljesítményű kisfelhasználók (kis- és mikrovállalkozások); (c) 
lakossági fogyasztók, amely személyi körben a VET differenciált fogalmakat használ, 
definiálva a lakossági fogyasztó, a védendő fogyasztó, ezen belül pedig a fogyatékkal élő 
fogyasztó fogalmát. 
 Lakossági fogyasztó az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási 
helyet képező, egy vagy több lakóépület (pl. társasház), lakás, üdülő vagy hétvégi ház, 
továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a 
villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos 
energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. 
 A VET használja továbbá az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó 
kifejezést is, lásd ezt alább. 
 
4.3. Egyetemes szolgáltatás/közszolgáltatás 
 
 Az egyetemes szolgáltatás a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos 
villamosenergia-értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott 
minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár 
ellenében igénybe vehető. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  
(a továbbiakban: Fgytv.) 2. § h) alpontja szerint, az egyetemes szolgáltatás 
közszolgáltatásnak minősül.33 
                                                             
31 Az 1931. évi XVI. törvény, amely az első magyar villamosenergia szolgáltatásra is vonatkozó 
törvény volt, minden felhasználót fogyasztónak nevezett. Szuchy Róbert hivja fel a figyelmet 
arra, hogy a törvény tartalmaz felhasználókat védő rendelkezéseket, elsősorban az indokolatlanul 
magas árakkal szemben és az árdiszkrimináció ellen védelmezett. Szuchy, 2018, 79–87. 
32 VET 3. § 17. pont, ’felhasználó’: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő 
felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján 
vételez. 
33 Fgytv. 2. § h) alpont, ’közszolgáltatás’: a külön törvény alapján termékértékesítési vagy 
szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján 
nyújtott víziközmű-szolgáltatás, távhőszolgáltatás, települési szilárd és folyékony hulladék 
rendszeres begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló szolgáltatás, 
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 Az egyetemes szolgáltatót az egyetemes szolgáltatás vonatkozásában 
szerződéskötési kötelezettség terheli az erre jogosult felhasználó tekintetében,  
a felhasználó bejelentett szándéka esetén.34  
 Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók: (a) a lakossági fogyasztók, 
valamint (b) a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében 
együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók. 
 Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmát és megszűnésének 
eseteit a Kormány rendeletben határozza meg. 
 
4.4. Árszabályozás 
 
 A villamos energia végfelhasználói ára két részből épül fel: a hálózathasználati 
díjból, valamint a versenypiaci villamos energiadíjból, mely kereskedőnként változik,  
a piaci viszonyoktól függ.35 A villamosenergia végfelhasználói ára 27%-os általános 
forgalmi adót is tartalmaz. 
 A hálózathasználati díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben állapítja meg.36  
 Az uniós előírásoknak megfelelően, az ún. emegyetemes szolgáltatást méltányos, 
könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával, külön 
jogszabályban meghatározott típusú termékcsomagok biztosításával kell 
megvalósítani.37 
 Az egyetemes szolgáltató által kötelezően nyújtott termékcsomagokat,  
a kötelezően nyújtott egyetemes szolgáltatás árát, a miniszter rendeletben állapítja 
meg.38 
 
4.5. Ügyfélszolgálati iroda működtetése, panaszkezelés 
 
Az ügyfélszolgálati iroda működtetése három szolgáltató számára kötelező:  
(a) az elosztó hálózati engedélyes, (b) az egyetemes szolgáltató (közszolgáltató),39  
és (c) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat is ellátó villamosenergia-
kereskedő számára. A villamosenergia-kereskedő egyebekben nem köteles 
ügyfélszolgálati irodát működtetni.40 

                                                                                                                                                             
elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai szolgáltatás, villamos energia egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerződés vagy hálózathasználati szerződés 
alapján nyújtandó szolgáltatás. 
34 VET 48. § 
35 VET 140. § (1) bekezdés. 
36 VET 140. § (2) bekezdés. 
37 VET 145. § (1) bekezdés. 
38 VET 145. § (3) bekezdés. 
39 A Fgytv. 17/B. § (1) bekezdése szerint, a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, 
valamint a külön törvényben meghatározott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére,  
a fogyasztók tájékoztatására köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskodni oly módon, 
hogy az – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben 
kerüljön kialakításra. 
40 VET 47. § (1) bekezdés. 
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 Mindegyikük köteles olyan ügyfélszolgálati irodát működtetni, amelyet 
személyesen, telefonon, illetve elektronikus úton is el lehet érni. 
 A VET és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Vhr.) meghatározza, hogy az elosztó hálózati engedélyes41, az 
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó villamosenergia-kereskedő,42  
és az egyetemes szolgáltató, mely településeken és hány állandó ügyfélszolgálati irodát 
köteles működtetni. 
Az egyetemes szolgáltatásra jogosultakat ellátó villamosenergia-kereskedő számára a 
VET előírja, hogy az állandó ügyfélszolgálati irodának hogyan kell nyitvatartania, és azt, 
hogy elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé kell tenni a felhasználók számára 
a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását. 
 Az egyetemes szolgáltatónál, a Vhr. szerint, a hét minden napján, legalább 6 órát 
kell az állandó ügyfélszolgálati irodáknak működni, kötelező az elektronikus ügyfélhívó 
rendszer alkalmazása, bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása, valamint készpénz-
átutalási megbízás (sárga csekk) rendelkezésre tartása.43 Mind a VET, mind a Vhr. az 
állandó ügfélszolgálati iroda mellett, meghatározza azt, hogy milyen esetben és hol kell 
ún. ügyfélszolgálati fiókirodát működtetni, amelyre kevésbé szigorú szabályok 
vonatkoznak, pl. nem kell minden nap nyitva lennie, rövidebb a nyitvatartási idő, 
kevesebb ügyfajtát intéznek, nem kell elektronikus hívórendszerrel rendelkeznie, stb. 
 Az állandó ügyfélszolgálatokon kötelezően végzendő tevékenységek körét,  
a tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelményeket, a szolgáltatás 
elvárt színvonalát a Hivatal – az üzletszabályzatok keretei között – állapítja meg.44 
 A közszolgáltatást végző egyetemes szolgáltatók által működtetett 
ügyfélszolgálatokra a Fgytv. előírásait is alkalmazni kell, a VET speciális előírásait 
meghaladóan. Az Fgytv. külön rendelkezése szerint, az állandó ügyfélszolgálati irodát a 
hét egy munkanapján 20 óráig, az ügyfélszolgálati fiókirodát 18 óráig nyitva kell 
tartani.45  
 Az Fgytv. részletesen szabályozza a telefonon bejelentett szóbeli panasz 
kezelésének rendjét.46 
 Az Fgytv. alapján, az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás 
panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni,  
és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, 
ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban 
eleget tesz.47 
 A Vhr. külön szabályokat állapít meg az írásban előterjesztett panaszok 
(beadvány) intézésére vonatkozóan. A beadvány beérkezésétől számított 8 napon belül 
az engedélyesek (hálózati engedélyes/energia-kereskedő) kötelesek egymás között 

                                                             
41 VET 31. § h) pont. 
42 VET 47. § (4) bekezdés. 
43 Vhr. 23. § (1) bekezdés. 
44 Vhr. 23/A. § (1) bekezés. 
45 Fgytv. 17/B. § (4) bekezdés b) alpont. 
46 Fgytv. 17/B. § (3) bekezdés. 
47 Fgytv. 17/B. § (5) bekezdés. 
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tisztázni, melyikük kötelessége az adott ügyben eljárni. Ennek megtörténtéről  
a felhasználót haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell. A beadványok intézése során  
a szolgáltatónak 15 napon belül érdemben és írásban választ kell adnia a felhasználó 
részére. A 15 napos válaszadási határidő az előbb említett 8 nappal 
meghosszabbodhat.48 
 
4.6. A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatása (Fgytv. külön rendelkezése) 
 
 Az Fgytv. előírása szerint, a közszolgálatatási tevékenységet folytató egyetemes 
szolgáltató és a nagyvállakozásnak minősülő szolgáltatók kötelesek legalább egy 
fogyasztóvédelmi referenst49 foglalkoztatni minden olyan megyében és a fővárosban, 
ahol ügyfélszolgálattal rendelkeznek.50 
 A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő 
tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére  
a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítését, valamint a fogyasztóvédelmi szabályok 
ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres 
szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, 
békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami 
szervekkel.51 
 
4.7. Fogyasztóvédelmi rezsipont (Fgytv. külön rendelkezése) 
 
 A fogyasztóvédelmi hatóság szervezetében fogyasztóvédelmi rezsipont működik. 
A fogyasztóvédelmi rezsipont feladata a villamosenergia-, stb. közszolgáltatást érintő 
területeken a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról,  
a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető 
igényérvényesítési eszközökről.52 
 
4.8. Bíróságon kívüli vitarendezés/Békéltető Testülethez fordulás lehetősége 
 
 Az Fgytv. szerint, a fogyasztó békéltető testülethez fordulhat, ha nem ért egyet 
panaszának szolgáltató általi elintézésével. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a 
fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület megkísérli a 
fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek 
eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, 
hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület 
a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független 
testület.53 

                                                             
48 Vhr. 28. § (3)–(5) bekezdések. 
49 Fgytv. által meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy. 
50 Fgytv. 17/D. § (1) és (4) bekezdés. 
51 Fgytv. 17/D. § (2) bekezdés. 
52 Fgytv. 37/B. § (1) és (2) bekezdések. 
53 Fgytv. 18. § (1)–(2) bekezdések. 
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 A békéltető testületi eljárástól függetlenül, a fogyasztó bírósághoz fordulhat 
panaszával. 
 
4.9. A szolgáltatás kikapcsolása 
 
 A villamosenergia-kereskedő a lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból 
történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kezdeményezheti az érintett elosztónál, 
ha annak VET-ben meghatározott feltételei fennállnak (60 napot meghaladó fizetési 
késedelem esetén). A villamosenergia-kereskedőnek a tartozásról és a kikapcsolás 
lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer kell értesítenie. Az első értesítés 
írásban postai úton, vagy – a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén – 
elektronikus úton történhet. Az első értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét fel kell 
hívni a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre is. A második 
értesítésés írásban, tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel 
igazolására alkalmas más módon történhet.54 
 A nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés miatti kikapcsolás 
lehetőségét a VET további feltételekhez köti. 
 A VET előírja, hogy a lakossági fogyasztó kikapcsolására nem kerülhet sor,  
pl. munkaszüneti napon, ünnepnapon, stb.55 
 Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi 
valamennyi lejárt tartozását, és megfizeti a miniszteri rendeletben meghatározott külön 
díjakat, a villamosenergia-kereskedő 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági 
fogyasztónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását és a hálózati engedélyes  
24 órán belül köteles a szolgáltatást visszaállítani.56 E kötelezettség megsértése esetén,  
a Vhr. által meghatározott mértékű kötbért kell fizetniük.57 
 A Vhr. szerint, a villamosenergia kikapcsolásának időtartama legfeljebb 30 nap. 
Amennyiben a lakossági fogyasztó számlatartozását ezen időszak alatt nem egyenlíti ki,  
a villamosenergia-kereskedő a 30. napon a szerződést azonnali hatállyal felmondja.  
A szüneteltetésről szóló értesítésben az azonnali hatályú felmondásra és annak 
határidejére a lakossági fogyasztó figyelmét fel kell hívni.58 
 Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint a hálózathoz való hozzáférést, a VET és a Vhr. által szigorúan meghatározott 
feltételek és az energia-kereskedő eljárására irányadó szabályok megtartása mellett, 
megtagadhatja. Lakossági fogyasztók esetében erre akkor kerülhet sor,  
ha szerződésszegő vételezés történt, vagy a fogyasztó fizetési késedelembe esett.59 
 
  

                                                             
54 VET 47. § (7) és (7a) bekezdések. 
55 VET 47. § (8) bekezdés. 
56 VET 47. § (9) és (10) bekezdések. 
57 Vhr. 22/C. § 
58 Vhr. 24. § (10) bekezdés. 
59 VET 36. § (2) bekezdés g) alpont. 
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4.10. Mérőberendezések leolvasása, a fogyasztás elszámolása, fizetés 
gyakorisága 
 
 A kereskedő és a felhasználó közötti elszámolás alapját a mérőberendezések 
leolvasása képezi.60  
 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók mérőberendezéseit a hálózati 
engedélyes utólag olvassa le a helyszínen, vagy a felhasználóval kötött megállapodás 
alapján, a felhasználó a mérőállást fényképen rögzíti és azt applikáció útján továbbítja.  
Az applikációval történő leolvasás sikertelensége esetén a hálózati engedélyes  
a helyszínen leolvassa a mérőberendezést.61 
 Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult többi felhasználó távleolvasható 
mérőberendezéssel rendelkezik és napi elszámolás mellett, negyedóránkénti méréssel  
(ún. idősoros mérés) használja a villamosenergiát.  
 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat fogyasztási szokásaik alapján 
kategóriákba, ún. profilokba sorolják (becsült éves fogyasztás) és fogyasztásuk 
elszámolása, annak havi számlázása a mérőberendezés leolvasásáig, e profil szerint 
történik.62 A hálózati engedélyes a besorolást objektív módon, az elosztói szabályzatban 
és az üzletszabályzatában foglaltak szerint köteles végrehajtani.63 
 A profil elszámolású felhasználóval az adott időszakra vonatkozó mért 
fogyasztás és az ugyanezen időszakra a profil alapján előre megbecsült fogyasztás 
különbségét legalább éves gyakorisággal kell az üzletszabályzatban, valamint  
a szerződésekben meghatározottak szerint elszámolni.64 
 A mérőberendezések leolvasását profil alapú elszámolás esetén legalább éves 
gyakorisággal, kell biztosítani. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kérésére 
a mérőberendezések leolvasását profil alapú elszámolás esetén a hálózati engedélyes 
negyedévente biztosítja.65 
 A hálózati engedélyesek kötelesek, a leolvasott mérési adatokat - természetes 
személy esetén az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint - az érintett felhasználó 
részére külön díjfizetés nélkül hozzáférhetővé tenni. 
 A VET precízen meghatározza a hálózati engedélyes által történő mérő leolvasás 
menetét, az arról való előzetes tájékoztatás kötelezettségét, a leovasás sikertelensége 
setén követendő eljárást.66 
 Ha a felhasználó nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a hálózati engedélyest  
a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.67 
 
                                                             
60 VET 3. § 43a. pont, ’leolvasás’: a fogyasztásmérő-berendezés mérési adatainak a felhasználási 
helyen hálózati engedélyes által végzett leolvasása, az arra alkalmas fogyasztásmérő-berendezés 
mérési adatainak hálózati engedélyes általi távlehívása, valamint a fogyasztásmérő-berendezés 
mérési adatainak a felhasználó részére biztosított applikációval történő rögzítése; 
61 VET 40. § (1) és (4c) bekezdések. 
62 Lásd erről bővebben Grabner & Petróczy 2020. 
63 Vhr. 18. § (1) bekezdés. 
64 Vhr. 20. § 
65 VET 40. § (4) és (4a) bekezdések. 
66 VET 40. § (4b) bekezdés és Vhr. 20/A. § (1) bekezdés. 
67 Vhr. 20/A. § (2) bekezdés. 
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4.11. A fogyasztási adatok, számlázás  
 
 A hálózati engedélyes az általa leolvasott a villamosenergia-fogyasztásra 
vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési adatokat – beleértve a fogyasztásmérő 
berendezés kezdő és záró mérőállását – továbbítja a villamosenergia-kereskedőnek.68 
 A villamosenergia-kereskedő a továbbított adatok alapján, a leolvasási 
gyakorisággal egyezően számolja el az értékesített villamosenergia-mennyiséget.  
A felhasználót tájékoztatni kell az adott elszámolási időszakra vonatkozóan  
a fogyasztásmérő által tárolt kezdő és záró mérőállásról.69 
 A hálózati engedélyes a rendszerhasználati díjakat tételesen is tartalmazó, 
részletes számlát állít ki a felhasználó részére. A villamosenergia-kereskedő külön 
számlát állít ki a felhasznált villamos-energiáról. Lehetőség van arra is, hogy  
a villamosenergia-kereskedő egy számlát állítson ki, amely tartalmazza  
a rendszerhasználati díjakat és a villamos áram díját. 
 Profilos elszámolású felhasználó részére a villamosenergia-kereskedő 11 darab 
havi (rész-) és 1 darab elszámoló számlát állít ki. A havi számlákon a felhasználó adott 
évre vonatkozó becsült fogyasztásának 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. Az elszámoló 
számlán a tényleges fogyasztás éves díja és a havi számlákon már kiszámlázott díjak 
különbözete kerül elszámolásra.  
 Az elszámolás egyebekben csak akkor alapulhat becsült fogyasztáson vagy 
tüntethet fel átalányösszeget, ha a felhasználó az adott számlázási időszakra nem 
jelentette be a mérőberendezés állását, annak leolvasása meghiúsult, vagy a lakossági 
fogyasztó nem rendelkezik mérőberendezéssel.70 
 A számlákat papír alapon állítják ki, a felhasználó azonban díjmentesen kérheti 
elektronikus számla kiállítását.71 
 A számla tartalmi elemeit a VET meghatározza. A számla kinézete (képe), és a 
kötelező tartalmon kívüli információk szolgáltatónként eltérőek lehetnek.  
 Az egyetemes szolgáltatók számára azonban külön törvény határozza meg azt, 
hogy a számlán a VET által meghatározott információkat hogyan kell megjeleníteni,72 
biztosítva egy egységes, érthető és átlátható számlaképet. A számla első oldalán 
kizárólag a legfontosabb és legalapvetőbb adatok kerülhetnek feltüntetésre.  
A szolgáltatónak a további oldalakon kell megjelenítenie a tételes elszámolást és az 
egyéb, számlával kapcsolatos információkat. A fogyasztók az új számlaképpel  
2014 januártól találkozhattak először. 
 
  

                                                             
68 VET 43. § (1) bekezdés. 
69 VET 44. § 
70 Vhr. 21/A. § (4) bekezdés. 
71 Vhr. 21/B. § 
72 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény. 
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4.12. Mérőberendezés és okosmérő felszerelése 
 
 A Vhr. előírása alapján, a hálózati engedélyes, ha egy épületen jelentős felújítást 
végeznek, és a felhasználó nem rendelkezik fogyasztásmérő-berendezéssel, a felújítást 
követően köteles gondoskodni fogyasztásmérő-berendezés felszereléséről.73 
 A VET előírja, hogy a hálózati engedélyes a Vhr. előírásaira is figyelemmel, új 
felhasználási helyen történő új csatlakozás esetén, az adott felhasználási helyen 
okosmérőt szerel fel.74 
 A Vhr. szerint nem kötelezhető okosmérő saját költségen történő felszerelésére a 
hálózati engedélyes pl. a profilos elszámolású felhasználó esetén. A fogyasztó kérheti az 
okosmérő felszerelését, de ennek költségeit viselnie kell.75 
 A Vhr., az uniós előírásokra figyelemmel,76 előírja, hogy a Kormány a szükséges 
feltételek fennállása esetén, a Hivatal javaslata alapján dönt az okosmérők bevezetéséről. 
A javaslat benyújtásakor figyelembe kell venni annak költséghatékonyságát,  
a rendelkezésre álló műszaki megoldások fejlettségét és a nemzetközi tapasztalatokat.  
A Hivatal évente megvizsgálja az okosmérők általános bevezetésének lehetőségét.77 
 Magyarországon 6 villamosipari hálózati engedélyes és a Hivatal bevonásával  
2011-ben indult egy pilot program a smart mérők bevezetésének megvizsgálására, 
műszaki, gazdaságossági, fogyasztói energiatakarékosság, stb. szempontjából. 
 Európában is egyedülálló módon – országos lefedettségű reprezentatív felmérés 
keretében vizsgálták, hogy mely fogyasztói csoportok milyen energiahatékonysági 
javulást tudnak realizálni, milyen aktívan alkalmazzák az új technológiát. A projekt 
keretében országos szinten mintegy 20 ezer smart mérőórát szereltek fel a fogyasztási és 
statisztikai adatok alapján kiválasztott fogyasztói körben.78 
 A projekt több problémára is rámutatott, pl. a magyar gyártók nem tudtak az 
uniós előírásoknak maradéktalanul megfelelő és szükséges mennyiségű okosmérőt 
gyártani, problémát jelentett a kétirányú kommunkáció (a mérő és szolgáltató között), 
amely informatikailag kiszolgáltatott helyzetet eredményezett, a fogyasztók 
áramfogyasztása utalt a fogyasztók szokásaira (érzékeny adatok, adatvédelmi 
problémák79), az okos mérők és a működésükhöz szükséges technológiai háttér 
kiépítése drága.  
 A magas költségek miatt, akkor éri meg széles körben bevezetni, ha ez országos 
szinten is jelentős megtakarítást eredményez, például a megspórolt energiát nem kell 
importból beszerezni. 
 Magyarországon az átlagos lakossági áramfogyasztás évi 3000 kWh körül alakul. 
(A németországi tapasztalatok szerint az okos mérés bevezetése 8000 kWh/év 
fogyasztás felett gazdaságos, az EU 27 országok átlagos fogyasztása 4000 kWh/év, 
Svédországban havi 9000 kWh.) A magyar átlagfogyasztási szint mellett, nem 

                                                             
73 Vhr. 14. § (9) bekezdés. 
74 VET 45. § (1) bekezdés. 
75 Vhr. 16. § (3) bekezdés. 
76 Lásd erről részletesen: Fodor 2016, 217–239.  
77 Vhr. 14/A. §  
78 Mayer, 2012, 4–5.  
79 Lásd ehhez Szuchy 2019, 174–175. 
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gazdaságos az okosmérő felszerelése. Ráadásul, Magyarországon az egyetemes 
szolgáltatók által kínált energiárak, a hatósági árszabályozás miatt, alacsonyak. 
 A fogyasztók viselkedése sem változott mérvadóan, nem igyekeztek pl. a 
csúcsidőben történő fogyasztást elkerülni. Az okos mérőkhoz okos és energiatakarékos 
háztartási gépek is kellenének, ezek jelenléte még nem döntő a magyar háztartásokban.80 
 
4.13. Dinamikus/rugalmas árszabás 
 
 A VET 2020. január elsejétől tartalmazza azt az előírást, hogy a villamosenergia-
kereskedő a felhasználó részére legalább egy, több zónaidős és rugalmas árszabást is 
biztosít.81 Ennek megfelelően a szolgáltatók, többféle árszabást kínálnak a fogyasztók 
számára is, pl. egyzónaidős, két zónaidős (nappali és olcsóbb éjszakai), stb. 
 
4.14. Kereskedőváltás 
 
 A felhasználók szabadon válthatnak villamosenergia-kereskedőt. A váltás 
lebonyolítását az érintett hálózati engedélyesek térítésmentesen végzik, és azzal 
összefüggésben a felhasználónak díj nem számítható fel.82  
 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a nem határozott időtartamra 
kötött villamosenergia-vásárlási szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban 
mondhatja fel. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát időben 
korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.83  
 A kereskedőváltás miatti felmondás a hálózathasználati szerződés hatályát nem 
érinti.84 
 A korábbi villamosenergia-kereskedő kereskedőváltással kapcsolatos 
kötelezettségeit a VET és a Vhr. részletesen meghatározza, pl. az elszámolási 
kötelezettséget és annak határidejét, ami harmonizál az irányelv előírásaival. 
 
4.15. A tájékoztatás 
 
 A hálózati engedélyes köteles a Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzatot  
– a mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe fogalt szöveggel – az ügyfélszolgálatán, 
illetve a honlapján a felhasználók részére hozzáférhetővé tenni.85 
 A felhasználót megilleti az a jog, hogy fogyasztási adataira vonatkozóan 
térítésmentesen tájékoztatást kapjon az őt ellátó egyetemes szolgáltatótól, 
villamosenergia-kereskedőtől.86 

                                                             
80 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2020. 
81 VET 45. § (2) bekezdés. 
82 VET 47/B. § (1) bekezdés. 
83 VET 62. § (4) bekezdés. 
84 VET 47/B. § (2) bekezdés. 
85 VET 56/A. § (1) bekezdés. 
86 VET 56/A. § (2) bekezdés. 
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 A felhasználókat tájékoztatni kell az előző naptári évben értékesített villamos 
energia előállításához felhasznált energiaforrások részarányáról és környezeti 
hatásairól.87  
 A Hivatal honlapján folyamatos tájékoztatást nyújt a felhasználók részére  
a villamos energia hatékony felhasználására, az energiatakarékos eszközök használatával 
járó előnyökre vonatkozó ismeretekről, adatokról.  
 Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról tájékoztatást 
nyújtó energiafogyasztói ellenőrző listát a fogyasztóvédelmi hatóság88 szükség szerint 
frissíti a Hivatallal és az engedélyesekkel együttműködve. Az energiafogyasztói ellenőrző 
listát a fogyasztóvédelmi hatóság megküldi a villamosenergia-kereskedőnek, aki azt 
honlapján és az ügyfélszolgálatán közzéteszi.89 
 A Vhr. alapján, az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók részére a 
szolgáltató honlapján tájékoztató kalkulátort tesz közzé a fizetendő éves költségek 
kiszámításához.90 
 A tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén, a lakossági fogyasztók a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatósághoz91 fordulhatnak.  
Az eljárásban a lakossági fogyasztó Fttv. szerinti fogyasztónak minősül akkor is, ha nem 
természetes személy.92 
 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval kötött villamosenergia-
vásárlási szerződésnek a VET-ben meghatározott tájékoztatást kell tartalmaznia.93 
 A villamosenergia-kereskedő köteles az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználókat, egyoldalú szerződésmódosítási joga esetén, a módosításról és a 
felmondás lehetőségéről legalább 30 nappal a módosítást megelőzően tájékoztatni, 
azokat köteles az ügyfélszolgálati irodákban és a honlapján közzétenni.94 A szolgáltató 
köteles az árváltozásokról95 a szerződést érintő lényeges változásokról96 és az ezekkel 
kapcsolatos felmondás jogáról a felhasználókat a VET szerint (honlapján és 

                                                             
87 VET 56/A. § (3) bekezdés. 
Megjegyezzük, hogy a hazai villamosenergia-termelés 60 százaléka ÜHG-semleges forrásból 
származik, hiszen a megújuló források 10 százalékos arányát a nukleáris termelés 50 százalékos 
súlya egészíti ki. 
Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig. 
88 A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. §  
(1) bekezdés c) pontja alapján fogyasztóvédelmi hatóságként a miniszter (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium) jár el. 
89VET 56/A. § (5) bekezdés. 
90 Vhr. 27/A. § 
91 Fttv. 10. § (1) bekezdés alapján, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
miatt a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A (3) bekezdés szerint, a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmának megsértése miatt a Gazdasági Versenyhivatal jár el, ha a kereskedelmi 
gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas. 
92 VET 57. § (1) bekezdés. 
93 VET 62. § (1) bekezdés. 
94 VET 62. § (2) bekezdés és 73. § (4) bekezdés. 
95 VET 62. § (3) bekezdés. 
96 VET 62. § (7) bekezdés. 
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ügyfélszolgálatán keresztül, az árváltozásról az új árakat tartalmazó számla 
kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan97) 
tájékoztatni.  
 Az Fgytv. 17/B. § (9) bekezdése további tájékoztatási kötelezettséget ír elő a 
közszolgáltatást végzők számára. 
 
4.16. A fogyasztói panasz 
 
 Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint  
a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott 
felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó 
ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek 
üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság98 jár el. A VET szerinti lakossági fogyasztó akkor is 
fogyasztónak minősül, ha nem természetes személy.99 
 A fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv.-ben meghatározott jogkövetkezményeken 
kívül, a VET-ben meghatározott további jogkövetkezményeket is alkalmazhatja,  
pl. a felhasználót illető visszatérítés megfizetésére való kötelezés, az üzletszabályzatában 
foglaltak betartására kötelezés, stb.100 
 A fogyasztó a fogyasztóvédelmi hatósági eljárását megelőzően köteles panaszával 
- igazolható módon - az engedélyeshez fordulni.101 
 
4.17. A szerződésekre és üzletszabályzatokra vonatkozó előírások 
 
 Mind a hálózathasználati szerződést, mind a villamosenergia vásárlási szerződést 
írásban kell megkötni.102  
 A VET a hibás teljesítés körében a Ptk.-hoz képest szigorúbb előírást tartalmaz,  
a szavatossági igények körében a hálózati engedélyest terheli annak bizonyítása, hogy az 
előírt minőségű és biztonságos energia ellátás érdekében úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben tőle elvárható volt.103 
 A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerződés lényeges tartalmi elemeinek 
meghatározása során nem alkalmazhat megkülönböztető szerződéses feltételeket 
aszerint, hogy a felhasználó melyik villamosenergia-kereskedőtől vásárolja a villamos 
energiát.104 
 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal kötendő szerződések 
minimális tartalmát a VET meghatározza. 

                                                             
97 VET 145. § (7) bekezdés. 
98 A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. §  
(4) bekezdés h) pont alapján fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el. 
99 VET 57. § (1) bekezdés. 
100 VET 57. § (4) bekezdés. 
101 VET 57. § (7) bekezdés. 
102 VET 58. § (1) bekezdés, és 61. § (1) bekezdés. 
103 VET 58. § (2) bekezdés. 
104 VET 60. § (1) bekezdés. 
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 Ha az üzletszabályzat biztosítja a szerződés egyoldalú módosításának jogát,105  
a szerződéseket csak a VET által meghatározott esetekben és a Hivatal előzetes 
hozzájárulását követően lehet egyoldalúan módosítani, annak hatálybalépését 
megelőzően legalább 30 nappal a felhasználókat jelen törvényben foglaltak szerint kell 
értesíteni, a felhasználókat megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással 
együtt.106 A felhasználó jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő  
30 napon belül a szerződést felmondani.107 
 Az elosztó hálózati engedélyes és a villamosenergia-kereskedő köteles 
üzletszabályzatot kidolgozni és azt honlapján közzétenni.108 A VET az üzletszabályzat 
minimum tartalmi elemeit meghatározza. A lakossági fogyasztókat ellátó engedélyes 
üzletszabályzatát - a fogyasztóvédelmi hatóság109 előzetes véleménye alapján – a Hivatal 
hagyja jóvá.110  
 
4.18. A védendő fogyasztókra vonatkozó különös rendelkezések 
 
 Védendő fogyasztó a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban 
meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján)  
a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.  
 A védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott 
tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló111 vagy fogyatékkal élő fogyasztóként112 
részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek részéről 
a VET és a Vhr.113 által kedvezményekben.114 

                                                             
105 VET 73. § (1) bekezdés. 
106 VET 73. § (2) és (4) bekezdések. 
107 VET 73. § (5) bekezdés. 
108 VET 72. § (1) bekezdés. 
109 A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. §  
(1) bekezdés c) pontja alapján fogyasztóvédelmi hatóságként a miniszter (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium) jár el. 
110 VET 72. § (3) bekezdés. 
111 A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg:  
(a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz, (b) előre fizető mérőhöz való jog. A szociálisan 
rászoruló fogyasztók körét, igazolásának módját, valamint a részletfizetés, fizetési haladék,  
az előre fizető mérőhöz jutás, az előre fizető mérő felszerelésének kötelező felajánlása, illetve az 
egyéb kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg. 
112 Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi 
járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül 
veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása. 
A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési 
módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.  
Az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az életét veszélyezteti  
a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, fizetési késedelem 
vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni. 
113 Vhr. 30-37. §§ 
114 VET 64. § 
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 A VET alapján ilyen kedvezmények pl. (a) felmondási korlátozás;115  
(b) részletfizetés, fizetési haladék; (c) előre fizető mérőhöz való jog.116 
 A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, 
díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell 
részesíteni. Az olyan jellegű fogyatékkal élő fogyasztókat, akiknek az egészségét vagy az 
életét veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak 
megszakadása, fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni.117 
 A védendő fogyasztói körbe tartozás igazolására a védendő fogyasztói státuszra 
jogosító ellátást megállapító szerv igazolást ad ki. A fogyasztó ennek alapján kéri a 
szolgáltatótól nyilvántartásba vételét.118 
 
5. Összefoglalás 
 
 A villamos energia szolgáltatását érintő fogyasztóvédelmi rendelkezéseket 
Magyarországon több jogszabály tartalmazza. 
 Az uniós fogyasztóvédelmi rendelkezéseket és a magyar szabályozást áttekintve 
megállapítható, hogy a magyar szabályozás megfelel az uniós előírásoknak, sőt egyes 
helyeken, szigorúbb is annál, pl. általános szerződési feltételekkel (üzletszabályzat) 
kapcsolatos előírások, a fogyasztók tájékoztatása, szerződésmódosítás. 
 A magyar szabályozás egyelőre nem tartalmaz előírást a versenypiaci ajánlatok 
megismerésének és azok összehasonlításának segítését szolgáló ún. összehasonlító 
eszköz készítésére. A magyar villamosenergiapiacon a fogyasztók az árszabályozás 
miatt, az egyetemes szolgáltatással járnak a legjobban. A szolgáltatók honlapjai saját 
áraikat illetően biztosítanak tájékoztatást és összehasonlítást.  
 A VET bár bevezette az okosmérő fogalmát, meghatározott esetekben elő is írja 
annak felszerelését, mégis, széleskörű bevezetése egyelőre elmarad, mert az nem 
gazdaságos.  
  

                                                             
115 VET 59. § (3) bekezdés b) pont. 
116 VET 64. § (2) bekezdés. 
117 VET 64. § (4) bekezdés. 
118 VET 65. § (2) és (4) bekezdések. 
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