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2022. évi ..... törvény 

a mindenki számára megfizethető energia mennyiség és ivóvíz, mint alapvető szolgáltatás
biztosítása érdekében egyes törvények módosításáról

Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy  
- Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással,
kétszámjegyű inflációval,  harmatgyenge forinttal,  a nemzetközi környezetnek kitett  gazdasággal,
energiaár-robbanással, szétszakított társadalommal;  
- a Fidesz-kormány képviselői 2022. július 13-án bejelentették, hogy a rezsicsökkentés – az Orbán-
kormány korábbi ígéreteivel és állításaival szemben – a 2013-ban bevezetett formájában megszűnik.
A Fidesz-kormány  intézkedése  nyomán  2022.  augusztus  1-jétől  a  kormány  által  meghatározott
átlagfogyasztás  feletti  rész  után  az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  áram-  illetve
földgázfogyasztóknak úgynevezett  lakossági  piaci  árat  kell  fizetnie,  amely áram esetében dupla
árat, földgáz esetében több mint hétszeres árat jelent;  
- a bejelentett áram- és gázáremelés váratlanul érte a lakosságot, hiszen Orbán Viktor még 2022.
július 7-én is arról beszélt, a rezsicsökkentést mindenképpen megvédik, áprilisban még azt mondták
a  miniszterek,  hogy  „a  magyar  gazdaság  erősebb  és  ellenállóbb,  mint  korábban”,  tavaly
októberben pedig Szijjártó Péter jelentette be az 15 évre kötött orosz gázvásárlási megállapodással
kapcsolatban,  hogy  „Megteremtettük  annak  lehetőségét,  hogy  a  világpiaci  ármozgásoktól
függetlenül a magyar fogyasztók számára a gáz ára ne növekedjen”;  
-  a  korábbi  kormányzati  ígéretek  ellenére  bevezetett  brutális  áram-  és  gázáremelés  rengeteg
családot, egyedülállót állít szinte megoldhatatlan helyzet elé;  
- Európa más országaiba éppen növelik a kormányok a cégek és az emberek rezsitámogatását, ezzel
szemben az Orbán-kormány éppen elveszi azokat;  
- az Orbán-kormány politikája így részben előidézte, most pedig mélyíti a válságot;  
-  van  mód és  lehetőség  igazságos energiaár-csökkentésre,  amely  ott  ad többet,  ahol  nagyobb a
szükség,  
-  a  mindenki  számára  megfizethető  ivóvíz  és  energia  mennyiséget,  mint  alapvető  szolgáltatást
minden személy számára biztosítani kell –  
a következő törvényt alkotja:

1. §

A villamos energiáról  szóló 2007.  évi  LXXXVI. törvény 146.  §-a a  következő (8) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) Nem számítható fel külön díj az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére
a) előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése, vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő

berendezésnek előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje esetén, továbbá
b) az  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  felhasználó  villamosenergia-ellátásba  történő

visszakapcsolásáért, ha az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozását rendezte,
vagy  a  díjfizetési  hátraléka  törlesztésének  módjáról  az  egyetemes  szolgáltatóval
megállapodott.”

2. §
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A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a következő 106/B. §-sal egészül ki:

„106/B. §

Nem számítható fel külön díj az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére
a) előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése, vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő

berendezésnek előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje esetén, továbbá
b) az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó földgázellátásba történő visszakapcsolásáért,

ha  az egyetemes szolgáltatóval  szemben fennálló  díjtartozását  rendezte,  vagy a díjfizetési
hátraléka törlesztésének módjáról az egyetemes szolgáltatóval megállapodott.”

3. §

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsi tv.) 1. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A földgázellátásról  szóló  2008.  évi  XL.  törvény (a  továbbiakban:  Get.)  3.  §  8.  pontjában
meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a Get. 3. § 47. pontjában meghatározott
lakossági fogyasztók részére az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a 2022. október
1-jét  követő  időszakban  igénybe  vett  földgázszolgáltatás  MJ-ban  meghatározott  mennyiségéért
fizetendő összeg,  valamint  a  szolgáltatás  rendelkezésre  állásáért  fizetendő havi  alapdíj  együttes
értéke nem haladhatja  meg az azonos elosztói  területen,  az egyetemes szolgáltató által  a  2022.
január  1-jén  alkalmazott  díjak  (beleértve  a  biztonsági  készletezési  díjat)  alapján  azonos
hőmennyiségre,  azonos számú hónapra,  azonos körülmények között  (azonos kedvezménymérték
esetén) számított összeg  
a)  50%-át  minden,  a  Get.  3.  §  18.  pontja  szerinti  felhasználási  helyen  lakóhellyel  rendelkező
természetes személy után 180 m3/év fogyasztásig;  
b)  68%-át,  a  Get.  3.  §  18.  pontja  szerinti  felhasználási  helyen  az  a)  pont  szerinti  fogyasztás
összesített  mértékét  meghaladó,  de  az  1200  m3/év  –  külön  jogszabály  szerinti  nagycsaládos
kedvezményre  jogosult  felhasználó  esetén  a  nagycsaládos  kedvezmény  szerinti  jogosultsághoz
tartozó – fogyasztást meg nem haladó fogyasztásig azzal, hogy amennyiben a Get. 3. § 18. pontja
szerinti felhasználási helyen az a) pont szerinti fogyasztás összesített mértéke meghaladja az 1200
m3/év mértéket, az a) pont szerinti fogyasztás 1200 m3/év mértéket meghaladó részére is az a) pont
szerinti díjmértéket kell alkalmazni.”

4. §

A Rezsi tv. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Vet.)  3.  §  7.
pontjában  meghatározott  egyetemes  szolgáltatás  keretében  vételező,  a  Vet.  3.  §  42.  pontjában
meghatározott lakossági fogyasztó részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlában a
2022.  október  1-jét  követő  időszakban  igénybe  vett  villamos  energiáért  fizetendő  összeg  nem
haladhatja meg a 2022. január 1-jén alkalmazott díjak alapján azonos energia mennyiségre, azonos
számú hónapra, azonos körülmények között (azonos árszabás mellett) számított összeg  
a)  50%-át  minden,  a  Vet.  3.  §  16.  pontja  szerinti  felhasználási  helyen  lakóhellyel  rendelkező
természetes személy után 360 kWh/év fogyasztásig;  
b)  90%-át,  a  Vet.  3.  §  16.  pontja  szerinti  felhasználási  helyen  az  a)  pont  szerinti  fogyasztás
összesített  mértékét  meghaladó,  de  a  2400  kWh/év  –  külön  jogszabály  szerinti  nagycsaládos
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kedvezményre  jogosult  felhasználó  esetén  a  nagycsaládos  kedvezmény  szerinti  jogosultsághoz
tartozó – fogyasztást meg nem haladó fogyasztásig azzal, hogy amennyiben a Vet. 3. § 16. pontja
szerinti felhasználási helyen az a) pont szerinti fogyasztás összesített mértéke meghaladja a 2400
kWh/év mértéket, az a) pont szerinti fogyasztás 2400 kWh/év mértéket meghaladó részére is az a)
pont szerinti díjmértéket kell alkalmazni.”

5. §

A Rezsi tv. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15.
pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a Vksztv. 64. § (4) bekezdésében
meghatározott  körben  lakossági  díjon  elszámolt  felhasználásra,  a  Vksztv.  2.  §  24.  pontjában
meghatározott  víziközmű-szolgáltatás  tekintetében  a  számlában  meghatározott  fizetendő
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2022. október 1-jét követő időszakban
teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg  
a) az 1 forint/m3 fogyasztás szerinti díjmértékkel számított összeget minden, a Vksztv. 2. § 5. pontja
szerinti  felhasználási  helyen  lakóhellyel  rendelkező  természetes  személy  után  12  m3/év
fogyasztásig;  
b) a 2022. január 1-jén jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon
feltételekkel számított összeg 90%-át, a Vksztv. 2. § 5. pontja szerinti felhasználási helyen az a)
pont szerinti fogyasztás összesített mértékét meghaladó, de a 80 m3/év – külön jogszabály szerinti
nagycsaládos  kedvezményre  jogosult  felhasználó  esetén  a  nagycsaládos  kedvezmény  szerinti
jogosultsághoz  tartozó  –  fogyasztást  meg  nem  haladó  fogyasztásig  azzal,  hogy  amennyiben  a
Vksztv. 2. § 5. pontja szerinti felhasználási helyen az a) pont szerinti fogyasztás összesített mértéke
meghaladja  a  80  m3/év  mértéket,  az  a)  pont  szerinti  fogyasztás  80  m3/év  mértéket  meghaladó
részére is az a) pont szerinti díjmértéket kell alkalmazni.”

6. §

Ez a törvény 2022. október 1-jén lép hatályba.

3  



 
 

Általános indokolás

Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással,
kétszámjegyű inflációval,  harmatgyenge forinttal,  a nemzetközi környezetnek kitett  gazdasággal,
energiaár-robbanással,  szétszakított  társadalommal.  Bár  a  választások  előtt  a  Kormány  azt
hangoztatta, hogy megvédi a rezsicsökkentést, a lakossági földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás
díját drasztikusan megemelte 2022. augusztus 1-jével.

A bejelentett áram- és gázáremelés váratlanul érte a lakosságot, hiszen Orbán Viktor még 2022.
július 7-én is arról beszélt, a rezsicsökkentést mindenképpen megvédik, áprilisban még azt mondták
a  miniszterek,  hogy  „a  magyar  gazdaság  erősebb  és  ellenállóbb,  mint  korábban”,  tavaly
októberben pedig Szijjártó Péter jelentette be az 15 évre kötött orosz gázvásárlási megállapodással
kapcsolatban,  hogy  „Megteremtettük  annak  lehetőségét,  hogy  a  világpiaci  ármozgásoktól
függetlenül a magyar fogyasztók számára a gáz ára ne növekedjen”.

A korábbi kormányzati ígéretek ellenére bevezetett brutális áram- és gázáremelés rengeteg családot,
egyedülállót állít  szinte megoldhatatlan helyzet elé. Magyarországon még hosszú ideig számolni
kell az energiaszegénységgel, amelyet az előttünk álló válság súlyosbítani fog.

A Magyar Szocialista Párt ezért azt javasolja, hogy az energiahatékonysági beruházások támogatása
és  ösztönzése  mellett  –  amelynek  bevezetése  érdekében  az  MSZP benyújtotta  a  lakóépületek
hőszigetelését  finanszírozó  országos  programról  szóló  H/742.  számú  határozati  javaslatát –  az
energia-árrendszerben  megfelelő  mechanizmus  működjön  a  minimálisan  szükséges
villamosenergia-  és  földgázmennyiség  mindenki  számára  megfizethető  áron,  a  lakóhelyén
történő biztosítására. Annál is inkább, mert a szilárd tüzelés egészségügyi kára nagyobb, mint egy
ilyen  rendszer  költsége.  Az  MSZP  tehát  a  lakhatás  minimális  feltételeinek  biztosítása
érdekében  olyan  szabályozás  és  árrendszer  működtetését  javasolja  a  lakossági  fogyasztók
számára (egyetemes  szolgáltatás),  amely  mindenki  számára,  a  bejelentett  lakcímén elérhető
áron  és  módon  lehetővé  teszi  az  alapvető  szükségletek  kielégítéséhez  szükséges  villamos
energiához  és  földgázhoz  történő  hozzájutást. Olyan  hatósági  áras  tarifarendszert  tartunk
szükségesnek, amely szolidaritás jegyében a sokat fogyasztók fillérjeivel (forintjaival) járul hozzá
ahhoz, hogy mindenki tudjon világítani, és télen ne fagyjon meg senki.

Ennek keretében, a legolcsóbb energiahordozók mennyiségének igazságos elosztása érdekében
a Magyar Szocialista Párt azt javasolja, hogy minden Magyarországon bejelentett lakhellyel
rendelkező ember a lakóhelyén azonos mennyiségben jogosult legyen a legolcsóbb földgáz és
villamos energiához való hozzáférésre, vagyis a 30 Ft/m3-es árú hazai kitermelésű földgázra és a
12 Ft/kWh költségű paksi áramra. Fogyasztási helyenként lenne egyedi tömbtarifa, amelynek első
sávjában  a  kedvezményes  árú  mennyiséget  (földgáz  esetében  15  m3/fő/hó,  áram  esetében  30
kWh/fő/hó)  az adott  fogyasztási  helyre bejelentett  lakók száma alapján számolják ki.  Ez a  mai
informatikai rendszerekben megoldható, viszont nincs értelme rászorultsági elvet alkalmazni, mert
annak adminisztratív költségei magasak lennének. Ebben a (továbbra is hatósági áras) rendszerben a
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kis mennyiséget fogyasztók (és valószínűleg kevesebb pénzből gazdálkodók) számára olcsóbb, a
nagy mennyiséget fogyasztók (és valószínűleg tehetősebbek) számára drágább lenne az energia. A
több gyermekes családok számára a „fejkvóta” következtében nagyobb a kedvezményes mennyiség.
Egy ilyen tarifarendszer az energiaszegénység kis adminisztrációs költségű kezelése mellett még két
előnnyel jár. Számottevő lehet a szilárd tüzelés visszaszorulása és ezen keresztül a levegőminőség
javulása,  továbbá  a  nagyfogyasztók  számára  megdráguló  energia  gazdaságossá  teszi  az
épületenergetikai és a megújuló energiatermelésbe történő beruházásokat.
Az MSZP szerint tehát igazságos, sávos árrendszerre van szükség, valamint olyan rendszerre,
amely a létfenntartáshoz szükséges mértékéig jelképes áron, alanyi jogon biztosítja mindenki
számára az alapvető közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Azt akarjuk, hogy senki se kerüljön
emberhez méltatlan helyzetbe azért, mert nem tudja fizetni a rezsit.

Javaslatunk  –  a  korábbi  években  is  javasolt  megoldással  azonos  módon  –  a  társadalmi
igazságossággal összhangban álló szabályozást kíván bevezetni, mivel van mód és lehetőség ennek
végrehajtására, mindez csak kormányzati akarat és képesség kérdése.  Leegyszerűsítve a javaslat
célját az alábbiak szerint lehet megfogalmazni: sokkal olcsóbban, a jelenlegi díj feléért kapná
a lakosság a  létminimumnak meglelő  mértékű gáz-,  és  villanyszolgáltatást,  a  víz  esetében
pedig jelképes, egy forintos áron jutnának havonta egy köbméterhez.

Amennyiben  egy  lakcímre  többen  vannak  bejelentve,  minden  fő  után  igénybe  lehet  venni  a
kedvezményes  díjmértéket,  ezzel  biztosítva,  hogy  a  nagycsaládok,  illetve  az  együtt  élő  több
generációs  családok  esetében  méltányosan  és  jelentősen  mérséklődjenek  a  nagyobb  fogyasztás
okozta rezsiköltségek. Az egyedül élő fogyasztók esetében is árcsökkenésre kerülne sor, mivel az
átlagfogyasztású,  vagy  annál  kisebb  fogyasztással  rendelkezők  is  mintegy  10%-os
rezsicsökkentésben részesednének.

A javaslat szerinti szabályozás ösztönöz az energiatakarékosságra is azzal, hogy az átlagfogyasztást
meghaladó  fogyasztási  mennyiségekhez  csak  a  nagy  létszámú  háztartások  esetében  rendel
díjcsökkentést.

A javaslat szerinti szabályozás egyidejűleg azt is biztosítja, hogy igazságosan legyen felhasználva a
piaci  árnál  lényegesen  olcsóbb  hazai  kitermelésű  földgáz  és  a  paksi  áram költségelőnye,  mert
minden  személy  csak  egy  helyen,  a  lakóhelyén  lenne  jogosult  a  csökkentett  áron  értékesített
mennyiség  igénybevételére.  Ennek  technikai  feltételei  az  informatika  mai  fejlettsége  mellett
könnyen megoldhatók.

A Magyar Szocialista Párt a fizikai infrastruktúrához való hozzáférés megkönnyítése érdekében
azt is javasolja, hogy a díjfizetési hátralék törlesztése (vagy az ennek ütemezett törlesztéséről
történő  megállapodás)  után  minden  fogyasztót  ingyen  visszakapcsoljanak  a  vezetékes
energiaszolgáltatásba. Ez lehetővé teszi, hogy az egyszer fizetésképtelenné vált fogyasztó számára
ne  legyen meghaladhatatlan  akadály  a  visszatérés  a  rendszerbe.  Jelenleg  minden új  fogyasztási
helyet ingyen kapcsolnak be a rendszerbe, ezért eleve méltánytalan a kikapcsoltakkal megfizettetni
a visszakapcsolást.

Másfelől a Magyar Szocialista Párt azt javasolja, hogy minden egyetemes szolgáltatásra jogosult

5  



 
felhasználó, aki kéri, ingyen jogosult legyen az előre fizetős mérőóra felszerelésére. Ez egyrészt
megakadályozza a kikapcsolásokat, másrészt lehetővé teszi, hogy a kis jövedelemmel rendelkezők,
vagy szociális  támogatásra szorulók is  hozzájussanak a  minimálisan szükséges  energiához,  akár
úgy, hogy a lakhatási támogatások az előre fizetős mérő kártyájára is folyósíthatók legyenek.

Részletes indokolás

1-2. § 

A  rendelkezések  rögzítik,  hogy  minden  egyetemes  szolgáltatásra  jogosult  áram-,  illetve
földgázfelhasználó,  aki  kéri,  ingyen  jogosult  legyen  az  előre  fizetős  mérőóra  felszerelésére,
valamint  a  tartozásának  rendezését,  illetve  a  tartozásrendezés  üteméről  történt  megállapodást
követően ingyen kerüljön visszakapcsolásra a villamosenergia-, illetve földgázellátásba.

3. § 

Az  adott  fogyasztási  helyen  lakóhellyel  rendelkező  minden  személy  után  180  m3/év
földgázfogyasztásig jelentős, mintegy 50%-os kedvezményt biztosít a Javaslat a hatályos árakhoz
képest.  Az ezt  meghaladó,  de  az  1200 m3/év  fogyasztást  meg  nem haladó,  átlagfogyasztásnak
megfelelő mértékig pedig több mint 30%-kal  kisebb mértékű fogyasztási  díj  mellett  jutnának a
magyar  családok földgázhoz.  Mindez  igazságosan biztosítja,  hogy az  elmúlt  években tapasztalt
rendkívüli mértékű gázárcsökkenés végre elérjen a magyar fogyasztókhoz és a hazai kitermelésű
földgáz költségelőnye mindenkihez egyenlő mértékben jusson el.

4. § 

A gázárképzéshez  hasonló  szabályt  érvényesít  a  Javaslat  a  villamos  energia  esetében  is:  360
kWh/év/fő  fogyasztásig  50%-kal  alacsonyabb  ár  lehetővé  teszi,  hogy  a  mindennapi  élethez
szükséges eszközök (világítás, hűtőszekrény, televízió, vasaló) minimálisan használhatók legyenek
a  nagyon  alacsony  jövedelmű  háztartásokban  is.    A  módosítás  másik  eleme,  hogy  az  ezt
meghaladó,  de  a  2400 kWh/év  fogyasztást  meg  nem haladó  mértékű  fogyasztásra  is  a  mainál
mintegy 10%-kal kedvezőbb díjak mellett kerülhet sor.

5. § 

Az  ivóvíz  elérhetősége  az  egyik  legalapvetőbb  szolgáltatás,  mely  nélkül  emberhez  méltó
életkörülményekről nem eshet szó. Éppen ezért a törvénymódosítás egyik legfontosabb eleme,
hogy havonta egy köbméter víz mindenkinek alanyi jogon jár jelképes, egy forintos díj mellett.
Ez a kedvezmény minden, a háztartásban lakóhellyel rendelkező személy után érvényesíthető,
ezzel  éves  szinten  a  legtöbb  kisfogyasztó  számára  jelentős  megtakarítás  érhető  el,  továbbá
lényegében elkerülhetővé válik a fogyasztásból történő kikapcsolás.

Mindez  természetesen  nem vonatkozhat  azokra,  akik  medencék  feltöltéséhez  kívánnak  vizet
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felhasználni. A Fidesz által kialakított rendszerrel szemben meggyőződésünk, hogy számukra a
rezsicsökkentés által biztosított kedvezményes áraknak nincs helye.

6. § 

Hatályba léptető rendelkezés lehetővé teszi, hogy az érintett vállalkozások a nyilvántartásaikat a
törvény előírásainak teljesítése érdekében kiegészítsék.
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