Egyetemes árszabás szerinti vételezés feltételei
mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Mit jelent az egyetemes árszabás szerinti vételezés?
A felhasználó jelenleg versenypiacon vételez, ahol felmondja a szerződését és egyetemes szerződést kíván kötni a
670/2021 (XII. 2.) Korm. rendelet alapján.
Mik a lépések?
1.
2.
3.
4.

Kereskedelmi szerződés felmondása
Egyetemes igénybejelentés benyújtása
Kereskedő megküldi a kijelentést az elosztónak
Egyetemes szolgáltató megküldi a bejelentést az elosztónak

Gyakran ismétlődő kérdések:
Mely vállalkozás jogosult egyetemes árszabásra a 670/2021 (XII. 2.) Korm. rendelet alapján?
Azon – egyetemes szolgáltatásra a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) szerint egyébként nem
jogosult – felhasználónak minősülő mikro-, kis- és középvállalkozás jogosult, amely
a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, azaz éves
nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint,
b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
c) létesítő okiratának aláírására, illetve - egyéni vállalkozó esetén - nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt
került sor.
Milyen időtartamra vonatkozhat az egyetemes szolgáltatóval a 670/2021 (XII. 2.) Korm. rendelet alapján kötött
szerződés?
Az egyetemes szolgáltatóval kötött villamosenergia-vásárlási szerződés határozott időre, legfeljebb 2022. június 30-ig
terjedő időszakra jön létre. Kérjük, ne feledkezzen meg róla, hogy 2022. július 1-jétől kezdődő hatállyal ismét versenypiaci
szerződést kell kötnie, ennek érdekében a szükséges lépésekről a VET szerinti kereskedőváltás időpontjával kell
gondoskodnia.
Ugyanannyiért fogom venni a villamosenergiát, mint amennyibe a lakásom/házam villamosenergia szolgáltatása kerül?
Nem. Fenti feltételek mellett, nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabásra lesz jogosult.
Egyetemes szolgáltatásban milyen áron vételezem a villamos energiát?
Az egyetemes szolgáltatásban értékesített villamos energia elszámolására alkalmazandó árszabásokat, azok feltételeit
és hatósági egységárait jogszabály határozza meg (jelenleg a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet).
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Hogyan kell felmondanom a kereskedelmi szerződésemet?
Amennyiben Önnek van kereskedővel fennálló szerződése, Önnek az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötéshez
előzetesen a kereskedelmi szerződését meg kell szüntetnie.
Kérjük, hogy a kereskedelmi szerződéses feltételeket alaposan tanulmányozza, ugyanis a szerződéses feltételek eltérőek
lehetnek, és abból derül ki, hogy van-e lehetősége és milyen feltételekkel versenypiaci szerződés felmondására vagy
attól való elállásra. Amennyiben erre van lehetősége, úgy ezt szerződése felmondásával / szerződésétől való elállásával
együtt jelezze a kereskedője felé. Ha a kereskedelmi szerződés megszüntetésével kapcsolatban kérdése van, vegye fel a
kapcsolatot az Önt (az egyetemes szolgáltatási ellátásba történő tervezett átlépés kezdő napján) ellátó kereskedővel.
A sikeres kereskedőváltás feltétele a kereskedőjével szemben fennálló tartozás rendezése, kérjük, erről se feledkezzen
meg!
Felmondás vagy elállás esetén – a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a felmondással, elállással érintett
versenypiaci villamosenergia-vásárlási szerződésben előírtaktól függetlenül –, ha a felmondásra vagy elállásra vonatkozó
jognyilatkozatát kereskedője
a) a hónap első és tizenötödik napja között veszi kézhez, akkor a szerződése a hónap utolsó napján,
b) a hónap tizenhatodik és utolsó napja között veszi kézhez, akkor a szerződése a következő hónap utolsó napján szűnik
meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.
Kivel kell megkötnöm az egyetemes árszabás igénybevételére irányuló szolgáltatási szerződést?
Az Ön által választott egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező bármelyik egyetemes szolgáltatóval. Jelenleg 2
egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkező kereskedő közül választhat: E.ON Áramszolgáltató Kft. és MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. közül. Míg az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. országos egyetemes szolgáltató, azaz az
ország egész területén rendelkezik egyetemes szolgáltatói engedéllyel, addig az E.ON Áramszolgáltató Kft. egyetemes
szolgáltatási területe az E.ON Dél-dunántúli Zrt., E.ON Észak-Dunántúli Zrt. és OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. elosztói
területén áll fenn.
Mi az E.ON Áramszolgáltató Kft. elérhetősége?
Az E.ON Áramszolgáltató Kft.-vel kapcsolatba léphet:
• E-mailen: kkvvissza@eon.com
• Telelfonon: 06 96-616-336
Hogyan kell az egyetemes árszabást igényelni?
Az E.ON Áramszolgáltató Kft.-nél az egyetemes árszabást az alábbi dokumentumok együttes megküldésével lehet igényelni:
• Kereskedelmi szerződés felmondásáról szóló igazolás
• Egyetemes igénybejelentő nyomtatvány
• Jogi nyilatkozat a jogosultság fennállásáról
• Adatbekérő excel tábla
Fentiek hiányában nem tudjuk elfogadni az igénybejelentését.
Sok fogyasztási helyem van, milyen formában tudom az egyetemes igénybejelentést megtenni?
Az E.ON Áramszolgáltató Kft.-nél az igénybejelentést a szerződő félnek szükséges cégszerűen, hivatalos aláírással
ellátnia, azonban a feldolgozáshoz az aláírt dokumentum mellett elektronikus formában, táblázatba rendezve is meg kell
adnia a fogyasztási hely(ek) legszükségesebb adatait. Kérjük a csatolt forma használatát.
Mire kell figyelnem az igénybejelentés során?
• Nagyon fontos az adatok pontos megadása mind a kereskedelmi szerződés felmondása, mind az egyetemes
szolgáltatási igénybejelentés esetén.
• Kérjük kiemelten ügyeljen a határidőkre. Amennyiben a kereskedő részéről nem érkezik meg időben a mérlegköri
kijelentés, az egyetemes szolgáltató nem tudja Önt a mérlegkörébe befogadni. Amennyiben a kereskedő kijelentette
Önt a mérlegköréből, de az egyetemes szolgáltató nem tudja Önt bejelenteni, akkor elosztói ellátott tarifába kerül.
• Nagyon fontos, hogy egyetemes árszabásra való jogosultságát minden érintett fogyasztási hely (mérési pont) esetén
igazolja, hiszen ennek hiányában az egyetemes szolgáltató elutasítja az Ön igényét.
• Minden érintett fogyasztási helyre (mérési pontra) vonatkozóan kell igénybejelentést tennie.
Mi történik, hogyha a kereskedőm kijelent, de az egyetemes szolgáltató nem tud bejelenteni?
Azoknál a fogyasztási helyeknél (mérési pontoknál), ahol csak kijelentés érkezett a kereskedő részéről, de nem érkezett
határidőre bejelentés az egyetemes szolgáltató részéről az érintett fogyasztási hely elosztói ellátott tarifára kerül.
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Az elosztói ellátott tarifán vételezők egy felszólító levelet kapnak, melyben az elosztó jelzi, hogy válasszon az ügyfél
kereskedőt, vagy ha jogosult egyetemes árszabásra vagy egyetemes szolgáltatásra, akkor egyetemes szolgáltatót,
hogy elkerüljék a kikapcsolást. Elosztói ellátott tarifán lévő fogyasztási hely (mérési pont) esetében a fogyasztási hely
kikapcsolása is megtörténhet, hogyha nem rendelkezik érvényes kereskedelmi/egyetemes szolgáltatási szerződéssel.
Mi történik, ha az egyetemes szolgáltató bejelent, de a kereskedőm nem jelent ki?
Azoknál a fogyasztási helyeknél (mérési pontoknál), ahol csak bejelentés történik az egyetemes kereskedőtől, de a
versenypiaci kereskedőtől nem érkezik kijelentés, ott a bejelentés elutasításra kerül és marad a fogyasztási hely (mérési
pont) a versenypiaci kereskedő mérlegkörében.
Eltérő fizetőt szeretnék beállítani, erre van lehetőség?
Nincs akadálya annak, hogy a szerződésben az egyetemes szolgáltató a fizetési kötelezettség tekintetében egy harmadik
személy fizetővel álljon jogviszonyban. Eltérő fizető esetén a felhasználó, az eltérő fizető és az egyetemes szolgáltató
háromoldalú megállapodást kötnek, melyben meghatározásra kerülnek az eltérő fizetőt terhelő fizetési kötelezettséggel
kapcsolatos részletszabályok, illetve nemfizetés esetén a felhasználó felelőssége. Eltérő fizető belépése esetén is
azonban a számlát továbbra is a felhasználó nevére állítjuk ki, abban pedig ezen túl megjelöljük az eltérő fizető személyét
és az eltérő fizető által bejelentett címre küldjük meg. Ezzel kapcsolatban azonban javasoljuk, hogy az ÁFA-visszaigénylés
szabályairól, lehetőségeiről előzetesen tájékozódjon.
Több fogyasztási hellyel át tudtam térni egyetemes árszabásra, akkor a többivel már nem lehet baj, ugye?
Fontos, hogy mind a szerződésfelmondást a kereskedőnél, mind a jogosultság igazolását és az egyetemes árszabásra
vonatkozó igénybejelentést az egyetemes szolgáltatónál minden érintett fogyasztási hely (mérési pont) esetében tegye meg.
Ha kérdésem van, kit kereshetek?
Kérjük, keresse kollégáinkat a 06 96/616-336-os telefonszámon vagy a kkvvissza@eon.com e-mail címen.
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