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III. Kormányrendeletek

A Kormány 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 16.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos 
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az  Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: 
Get.), a  rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényt (a továbbiakban: Rezsitv.) és a  veszélyhelyzet 
ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.)  
Korm. rendeletet (a továbbiakban: ESZ-rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 2022. december 31. napjáig 
alkalmazni.

 (2) A  Kormány az  e  rendelet szerinti rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálja. Az  első felülvizsgálat időpontja  
2022. december 30. napja.

 (3) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá B GEO árszabással elszámolt 

villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni,
b) lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással 

elszámolt villamosenergia-mennyiséget e rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

2. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

2. § (1) 2022. augusztus 1-jétől a  lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 2523 kWh/év/mérési pont (felhasználási 
hely) fogyasztásig a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott áron jogosult villamos energiát vételezni, azzal, hogy egyzónaidős, több egységárú árszabás esetén 
alacsonyabb áron jogosult villamos energiát vételezni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a  lakossági fogyasztó a  Vet. 141.  § (7)  bekezdésétől  
és 145. § (3) és (4) bekezdésétől eltérően lakossági piaci áron jogosult villamos energiát vételezni.

3. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási 
feltételeit a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke rendeletben 
határozza meg az  egyetemes szolgáltató által megadott energiabeszerzési költségeket is tartalmazó adatok 
alapján. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási 
szerződés részévé válik. A  lakossági piaci árnak a  villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően 
bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik.

 (2) 2022. december 31. napját követően a  Hivatal a  lakossági piaci árat negyedévre az  egyetemes szolgáltató 
adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett adatszolgáltatása alapján, annak megtételét követő legfeljebb  
6 munkanapon belül határozza meg.
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4. § (1) Ha az  elszámolási időszak során a  vételezett és betáplált villamosenergia-mennyiségek szaldója alapján 
az  elosztó hálózatba történő villamos energia betáplálás áll fenn, akkor a  betáplált villamos energia a  háztartási 
méretű kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, a  részére – mint lakossági fogyasztó részére – 
értékesített villamos energia a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott áron kerül elszámolásra, az alkalmazott árszabás egységárára figyelemmel.

 (2) A  háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén az  éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell 
venni az  időközi elszámolás alapján fennállt, az  elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, 
ha az időközi elszámolás és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia 
mennyisége magasabb, mint a betáplálás.

3. Egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) 2022. augusztus 1-jétől a  lakossági fogyasztó az  egyetemes szolgáltatótól 1729 m3/év/mérési pont (felhasználási 
hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig
a) a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról 

szóló miniszteri rendelet szerinti I. árkategóriában a „<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, 
kivéve fogyasztói közösségek” vásárlói körre meghatározott áron,

b) az  a)  pontba nem tartozó lakossági fogyasztó a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, II. árkategória  
rá vonatkozó árszabásán

jogosult földgázt vételezni.
 (2) Az  (1)  bekezdésben megjelölt fogyasztási mérték felett a  lakossági fogyasztó a  Get. 104.  § (7)  bekezdésétől  

és 107. § (3) bekezdésétől eltérően versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni.

6. § (1) Az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a  Get. szerinti hatósági árnak, azt 
és annak áralkalmazási feltételeit a  Hivatal elnöke rendeletben határozza meg az  egyetemes szolgáltató javaslata 
alapján. Az  ármeghatározáshoz az  egyetemes szolgáltató elküldi javaslatát – amely tartalmazza az  alkalmazni 
javasolt, az  energiabeszerzési költségeket, versenypiaci költségeket tükröző ár mértékét, valamint annak 
meghatározásának módszertanát, számszaki levezetését és indokolását – a  Hivatal elnöke számára. A  Hivatal 
elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási 
szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését 
követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az érvényes egyetemes 
szolgáltatási szerződés részévé válik.

 (2) 2022. december 31. napját követően a  Hivatal a  versenypiaci költségeket tükröző árat negyedévre az  egyetemes 
szolgáltatónak az adott negyedévet 10 nappal megelőzően tett javaslatára, annak megtételét követően legfeljebb  
6 munkanapon belül határozza meg.

4. Társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó kedvezmények

7. § (1) A  lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt 
az 5. § (1) bekezdése szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások 
számának szorzata alapján kell meghatározni.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez a  társasház, 
lakásszövetkezet mérési pontonként (felhasználási helyenként) nyilatkozik az  egyetemes szolgáltató részére 
a  lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az  épületben lévő, önálló, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató az (1) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 
a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan. 
A  2022.  augusztus  15-ig beérkező nyilatkozatok esetében az  (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes 
mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.
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 (3) Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az (1) bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot a felhasználó 
társasháztól vagy lakásszövetkezettől bekérni és ellenőrizni. Ha az  egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy 
a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az  (1)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget, 
akkor a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci 
költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 (4) Az egyetemes szolgáltató a  (3) bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a  felhasználó az  iratot 
az egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató 
rendelkezésre. Ha az  irat a  megjelölt határidőt követő 15 napon belül az  egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik,  
úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

5. Egyéb rendelkezések

8. §  Az e rendelet szerinti kedvezményes mennyiségek 2022. augusztus 1-jétől vehetőek igénybe.

9. § (1) A  lakossági fogyasztó az  e  rendelet szerinti kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosult igénybe venni. 
Ennek érdekében az  egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amelynek alapján a  felhasználó 
számára kiállított számlában a  kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a  számlázási időszak napjainak 
szorzatát érvényesíti, és az  e  feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron vagy versenypiaci költségeket 
tükröző áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen 
alapuló számlázása, valamint az  azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén 
az  egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározást 
kell alkalmazni.

 (2) E rendeletben előírtak alkalmazása nem minősül a Rezsitv. 7. § (1) bekezdése szerinti szerződésszegésnek.

10. §  Az ESZ-rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci ár nem lehet kevesebb, mint a 6. § (1) bekezdése alapján 
a Hivatal elnöke által rendeletben meghatározott versenypiaci költségeket tükröző ár.

11. § (1) Az  ESZ-rendelet 5.  §-a szerint természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén 
a  költségelszámolás során a  bérbeadó mint felhasználó a  bérlővel szemben a  villamosenergia-költségeket  
a 2. § (1) bekezdése szerinti fogyasztás felett legfeljebb a 2. § (2) bekezdése szerinti lakossági piaci áron számolhatja el.

 (2) Az  ESZ-rendelet 10.  §-a szerint természetes személy részére lakhatás céljára bérbeadott ingatlan esetén 
a  költségelszámolás során a  bérbeadó mint felhasználó a  bérlővel szemben a  földgázköltségeket az  5.  § szerinti 
fogyasztás felett legfeljebb a 6. § szerinti versenypiaci költségeket tükröző áron számolhatja el.

12. §  A 7.  § (2)  bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele az  egyetemes szolgáltató által e  célra biztosított felületen 
keresztül történik, ettől eltérő esetben a  nyilatkozat érvénytelen. A  nyilatkozatok megtételére az e  rendelet 
hatálybalépését követő 5. munkanaptól van lehetőség.

13. §  Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után a  fogyatékossággal élő 
személy további kedvezményre jogosult. A kedvezmény mértékét és igénylésének eljárásrendjét kormányrendelet 
határozza meg.

6. Záró rendelkezések

14. §  Felhatalmazást kap a  Hivatal elnöke, hogy a  2.  § (2)  bekezdése szerinti lakossági piaci árat és azok áralkalmazási 
feltételeit, valamint az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci árakat tükröző árat és azok áralkalmazási feltételeit 
rendeletben határozza meg.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 16. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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16. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius 
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig 
meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi 
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelete 
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának 
meghatározásáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
6. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E  rendelet hatálya a  földgáz egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és az  egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztóra (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az  e  rendeletben meg nem határozott fogalmakat a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerint kell 
értelmezni.

 (2) E  rendeletet az  egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelettel összhangban kell 
alkalmazni.

 (3) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) szerinti versenypiaci költségeket tükröző, a  lakossági fogyasztó által fizetendő 
forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár:
a) 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ,
b) 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet hatályát veszti a Rendelet hatályvesztésével egyidejűleg.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelete 
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló  
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia 
lakossági piaci árának meghatározásáról

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 14.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
3. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E  rendelet hatálya a  villamos energia egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: egyetemes szolgáltató) és 
az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználóra (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerint kell 
értelmezni.

 (2) Az  e  rendeletben foglaltakat az  egyetemes szolgáltatóra vonatkozóan a  villamos energia egyetemes szolgáltatás 
árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelettel (a továbbiakban: ESZ árrendelet) összhangban kell alkalmazni.

 (3) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) szerinti lakossági piaci árral elszámolt villamos energia mennyiség tekintetében 
a  lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt 
számított) végfelhasználói ár az ESZ árrendelet szerinti
a) A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
b) B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) E rendelet hatályát veszti a Rendelet hatályvesztésével egyidejűleg.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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