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Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2015. április 28. napján tartott ülésén tájékoztatást kért arról, hogy 

mennyibe kerülhet az önkormányzati bérlakások előrefizetős órákkal való felszerelése, 

valamint a bizottság tájékoztatást kért az órák igénylésének módjáról, menetéről is. A kért 

tájékoztatást a Városgondnokság megbízott igazgatója Szász Istvánné április 29-re 

elkészítette, és szóban tájékoztatta a Bizottság tagjait a mérőórákkal kapcsolatosan, melyet az 

alábbiak szerint foglalunk össze:  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény, valamint végrehajtási rendeletük szabályozza azt, hogy kik igényelhetnek 

előre fizetős mérőórákat.  

A villamos energiáról szóló:2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) értelmében: 

Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott 

szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban 

megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek rész. 

 

VET 64. § (1) A védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott 

tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként 

részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott 

külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben. 

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg: 

a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz, 

b) előre fizető mérőhöz 

való jog. 

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendő fogyasztói körbe tartozás 

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. 

(4) 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 
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veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás, vagy annak megszakadása, 

fizetési késedelem vagy nemfizetés esetén nem lehet kikapcsolni. 

(5) A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a (2) bekezdésben 

meghatározott kedvezményeket veheti igénybe. Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó 

a részletfizetési lehetőség, a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a 

részletfizetésről, vagy halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a 

további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti. 

Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az előre fizetős mérő felszerelésébe nem 

egyezik bele, vagy annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az 

ellátásból a 47. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően kikapcsolható. Az előre fizetős mérő 

használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a 

szociálisan rászoruló fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, nem előre 

fizetős mérő esetén fizetne. 

(6) Az a fogyasztó, aki a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel, egyidejűleg 

jogosult igénybe venni a (2) és (4)–(5) bekezdés szerinti kedvezményeket. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az előre fizető mérő felszerelésének és a fogyasztásmérő 

bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakítás költsége az elosztó hálózati engedélyest terhelik. 

Az előre fizető mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához 

kapcsolódó költségek a villamosenergia-kereskedőt terhelik. Az előre fizető mérő 

tulajdonjogára a fogyasztásmérőre vonatkozó általános szabályok irányadók. 

(8) Az előre fizető mérő feltöltése a szociálisan rászoruló fogyasztó feladata. A feltöltést a 

felhasználási hely megjelölésével a szociálisan rászoruló fogyasztó javára más is teljesítheti. 

A feltöltés elmaradása vagy a feltöltött összeg elhasználása miatti szolgáltatási szünet nem 

minősül az engedélyes által történő kikapcsolásnak. 

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) értelmében:  

 

GET 65. § (1) A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, 

külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy 

fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által 

nyújtott, külön jogszabályban meghatározott bánásmódban és kedvezményben. 

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg: 

a) részletfizetés, 

b) fizetési haladék, 

c) előre fizető mérő. 

(3) A szociálisan rászoruló fogyasztók körét, a védendő fogyasztói körbe tartozás 

igazolásának módját, valamint a részletfizetés, a fizetési haladék, az előre fizető mérőhöz 

jutás, az előre fizető mérő felszerelése kötelező felajánlásának, és az egyéb kedvezmények 

igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben határozza meg. 

(4) A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a 

díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell 

részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben 

állapítja meg. 

(5) A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén a (2) bekezdésben 

meghatározott kedvezményeket veheti igénybe. Ha szociálisan rászoruló fogyasztó a 

részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, 

vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem 

tartja be, a további vételezést a földgázkereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. 

Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik 

bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az 
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ellátásból a 29. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően kikapcsolható. Az előre fizető mérő 

használatával vételezett földgáz ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a szociálisan 

rászoruló fogyasztó a földgáz-kereskedelmi szerződése alapján, az előre fizető mérő 

hiányában fizetne. 

(6) Az a lakossági fogyasztó, aki a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel, 

egyidejűleg jogosult igénybe venni a (2) és (4)–(5) bekezdés szerinti kedvezményeket. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az előre fizető mérő felszerelésének, és a fogyasztásmérő 

berendezés bekötéséhez szükséges mérőhely-átalakítás költsége a földgázelosztót terheli. Az 

előre fizető mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához 

kapcsolódó költségek a földgázkereskedőt terhelik. Az előre fizető mérő tulajdonjogára a 

fogyasztásmérőre vonatkozó általános szabályok irányadók. 

(8) Az előre fizető mérő feltöltése a szociálisan rászoruló fogyasztó feladata. A feltöltést a 

felhasználási hely megjelölésével a szociálisan rászoruló fogyasztó javára más is teljesítheti. 

A feltöltés elmaradása vagy a feltöltött összeg elhasználása miatti szolgáltatási szünet nem 

minősül az engedélyes által történő kikapcsolásnak. 
 

Összefoglalva a védendő fogyasztók részére adható kedvezményeket mindkét szolgáltatónál: 

 Részletfizetés 12 naptári hónapon belül egy alkalommal 

 Fizetési haladék legfeljebb 30 napra 

 Előre fizető mérő felszerelése 

 

Védendő fogyasztónak minősülnek azok, akik meghatározott ellátásokban részesülnek 

(pl. aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, otthonteremtési támogatás, illetve a nevelőszülő, 

hivatásos nevelőszülő), vagy fogyatékossággal élnek és a nyilvántartásba vetették magukat. 

Az adatlap helyes kitöltése és a csatolandó igazolások beszerzése a fogyasztó feladata. A 

kitöltött és aláírt adatlap nem lehet régebbi, mint a beadást megelőző 30 nap.  

A védendő fogyasztó ez irányú jogaikat csak egy fogyasztási helyen gyakorolhatják. A 

védettséget a fogyasztó a saját jogán, vagy a vele egy háztartásban élő más személyre 

tekintettel kérheti. A kitöltött, aláírt kérelem és a szükséges igazolások eljuttatása a 

szolgáltatóhoz a fogyasztó feladata.   

A jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén a nyilvántartásba történő felvételről 

társaságunk írásos igazolást ad ki a védendő fogyasztó részére, a szociálisan rászoruló 

védendő fogyasztói státuszt. A védendő fogyasztó minden év március 31-ig köteles a 

jogosultság fennállását ismételten igazolni, kivéve az olyan fogyatékkal élő fogyasztókat, 

akiknek az állapotában – orvosi szakvélemény alapján – javulás nem várható. 

Kérem a T. Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

jóváhagyását.  

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága a védendő fogyasztókról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

Határidő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Mucsi András bizottsági elnök 

Békés, 2015. május 20. 

     Mucsi András  

   bizottsági elnök 


