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Magyar energiapiac 

A jövő évi gázszerződések megkötésére figyelmeztet az energiahivatal, 

miközben szűkülnek és szigorodnak az erre vonatkozó lehetőségek 

2022. június 

 

"Október elsején a szabadpiaci földgázvásárlók szerződése lejár, így már most 

célszerű az új szerződések megkötéséről gondoskodni" – írja nemrég közzétett 

közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A 

MEKH szerint a földgázkereskedők a korábbinál négyszer-ötször magasabb árak 

miatt szigorú szabályokkal próbálják majd csökkenteni ügyfélkockázataikat. 

Nem segít a földgázvásárlók helyzetén, hogy a Kormány éppen ezzel egyidejűleg 

húzza újra a rezsicsökkentés vállalati szektort érintő szabályait. 

1 Közeleg a határidő a jövő évi gázszerződések megkötésére 

 

Az elmúlt hónapok geopolitikai és makrogazdasági eseményei jelentős változásokat hoznak az energia ellátási 

szerződések, illetve az ajánlati feltételek terén is. Az árak változékonysága sokkal kockázatosabbá és 

költségesebbé teszi a korábbi időszakokra jellemző fix árazású szerződéses ajánlatok kiadását, elfogadását. 

Mindez várhatóan a földgázkereskedők kockázatkezelési gyakorlatának jelentős változását fogja eredményezni: 

egyebek mellett a fizetési feltételek szigorodását, a rugalmassági engedmények visszaszorulását, az átvételi 

kötelezettségek megjelenését vagy szigorodását a szerződéses feltételekben, illetve jelentősen lerövidülhet az 

ajánlati kötöttség kereskedők által vállalt időtartama. Az továbbra sem valószínű, hogy a kereskedők előre fizetést 

várjanak el a rendben teljesítő ügyfeleiktől, viszont az elképzelhető, hogy a jelenleginél jóval rövidebb, tehát nem 

8, hanem mondjuk csak 2-3 napos fizetési határidőt írnak majd elő, és nem havonta, hanem akár hetente is 

küldenek majd számlát. Az is életszerű, hogy egy bizonyos összegű – mondjuk egyhavi gázfogyasztás ellenértékét 

fedező – bankgaranciát kérnek majd az ügyfelektől. Aki ezekbe belemegy, jobb árakat kaphat, aki nem, 

rosszabbakat, vagy a kockázatok mérlegelése után semmilyent, azaz nem kötnek vele szerződést. Mindent 

egybevetve különös körültekintéssel kell lenni az egyes kereskedelmi és jogi feltételekre, és az ajánlatok bekérése, 

illetve a szerződéses tárgyalások során mindvégig ügyelni kell a saját kereskedelmi és jogi érdekek megfelelő 

képviseletére és érvényesítésére. 

"A versenypiaci földgáz-kereskedelmi szerződések többnyire az október 

elsején kezdődő gázév időpontjához igazodnak. A zavartalan és folyamatos 

ellátás érdekében szükséges, hogy a felhasználók kiemelt figyelemmel 

kísérjék ezt a határidőt és időben gondoskodjanak az új szerződések 

megkötéséről. Javasolt kellő körültekintéssel, minél előbb megvizsgálni az 

egyes földgázbeszerzési szerződéseket és gondoskodni azok mielőbbi 

megkötéséről, illetve megújításáról."– figyelmeztet a MEKH. 
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A felhasználók részéről tehát most különösen fontos lesz az ajánlatok értékelése és az adott helyzetnek megfelelő 

legjobb ajánlat kiválasztása. A versenypiacon tevékenykedő földgázkereskedőknek ugyanis nincs ellátási 

kötelezettségük, így a nem lakossági felhasználóknak jól megfontolt érdekük, hogy időben felkeressék a 

szolgáltatókat és ajánlatot kérjenek. Az október 1-jén kezdődő új gázévre vonatkozó földgázbeszerzéseket, 

figyelemmel a kereskedőváltás jogszabályban garantált határidőire, a gyakorlatban szeptember 6-áig van 

lehetőségük biztonságosan lezárni. 

A MEKH mindezek következtében nemrég közzétett közleményében felhívta a versenypiaci földgázfelhasználók 

figyelmét, hogy kellő körültekintéssel vizsgálják meg földgázbeszerzési szerződéseiket és azok megkötését, illetve 

megújítását mielőbb kezdeményezzék. 

2 Szűkülnek a lehetőségek a rezsicsökkentett árú energia beszerzésére 

További nehezítő körülmény az érintett földgázvásárlók számára, hogy a frissen közzétett 217/2022. (VI. 17.) Korm. 

rendelet szerint hamarosan egy sor olyan vállalkozás kerül majd ki az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köréből, 

amely jelenleg még rezsicsökkentett áron kapja a villamosenergiát és a földgázt. Főszabály szerint ma még 

támaszkodhat a hatósági árak nyújtotta piaci előnyre minden olyan vállalkozás, amely gázmérőkapacitása nem 

haladja meg a 20m3/h-t. Az új rendelkezések szerint viszont augusztus 1-jétől már csak azok a cégek maradhatnak 

az egyetemes szolgáltatásban, amelyekre ezen felül még az is igaz, hogy alkalmazottjaik száma nem éri el a 10 

főt, emellett pedig éves nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 

 

Fontos még, hogy a vállalkozásoknak maguknak kell megítélniük, hogy jogosultak lesznek-e augusztus elseje után 

is az egyetemes szolgáltatásra vagy sem. Ha úgy ítélik meg, hogy kikerülnek a rezsicsökentett körből, azt 

maguknak kell jelezniük a szolgáltató felé az erre előírt módon. Erre július 1. a határidő, vagyis igyekezni kell. 

Az érintetteknek figyelemmel kell lenniük arra is, hogy a helytelen bejelentés vagy a bejelentés elmaradása komoly 

szankciókat vonhat maga után. Amennyiben az egyetemes szolgáltató a jogosultságot alátámasztó irat alapján 

megállapítja, hogy a felhasználó egyetemes szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, a 2022. augusztus 1-jétől 

az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszak alatt felhasznált földgázt,  illetve villamosenergiát az 

adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási 

árszabás ötszörösének megfelelő egységáron számolja el a fogyasztóval. Emellett, ha a felhasználó nem 

nyilatkozik vagy nyilatkozata 2022. július 1-jét követően érkezik be, akkor az egyetemes szolgáltató nem felel, ha 

a felhasználó ellátására nem kerül sor. Vagyis a mulasztó fogyasztó kikerül a piacra, ahol viszont aligha fog tudni 

azonnal szerződést kötni, pláne nem jó áron, mivel a szabadpiaci kereskedőknek nincs az egyetemes 

szolgáltatókhoz hasonló ellátási kötelezettségük. 

  

Mindenki más kiesik az egyetemes szolgáltatásból, de azoknak is változik a 

helyzete, akik maradnak, mivel földgázt csupán évi 1489 m3/év fogyasztásig 

kaphatnak rezsicsökkentett áron, az e feletti fogyasztást az egyetemes 

szolgáltató által hirdetményben meghatározott versenypiaci áron kell majd 

megfizetniük. Ugyanez vonatkozik a villamosenergiára is, ahol 4606 kWh a 

rezsicsökentett árú villamosenergia fogyasztási határa. 
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Wolf Theiss 

A Wolf Theiss egyike a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa vezető ügyvédi irodáinak, erős nemzetközi üzleti jogi 

fókusszal. 13 ország 340 ügyvédjével a cég összes tevékenységének több, mint 80%-a az ügyfelek olykor határon 

átnyúló képviseletéből áll. A Wolf Theiss – ötvözve a jogi és a gazdasági/üzleti szakértelmet – egyedülálló, innovatív 

megoldásokkal összhangot teremt az egyes területek között; valamennyi esetben a jogi, pénzügyi és üzleti know-

how integrációja mellett működik. 

Ha további információt szeretne kapni szolgáltatásainkról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk: 
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