TÁJÉKOZTATÓ
A gáz- és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló régi és új rendeletek fıbb szabályairól
I.
A 2006. évtıl bevezetett vezetékes gázfogyasztás és távhıfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007 (X.31.) Korm. rendelet alapján megállapított, és jelenleg is támogatásban részesülık részére
a támogatás 2011. április 30-ig meghosszabbításra került.
Azon személyek, aki 2010. december 31-én támogatásban részesültek, a kedvezményt továbbra is
igénybe vehetik, amelyhez semmilyen kérelmet benyújtani nem kell, viszont új kérelem benyújtására
sincs lehetıség.
A meghosszabbított jogosultsági idıszakra (2011. január 1 – 2011. április 30.) a támogatásban
részesülık legfeljebb 40.800 MJ (nagycsaládos esetén 81.600 MJ) hımennyiségre vehetik igénybe a
támogatást.
II.
Új támogatási formaként a nemzeti fejlesztési miniszter 39/2010 (XII.31.) NFM rendeletével
módosította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló
28/2009 (VI.25.) KHEM rendeletet.
A nagycsaládos háztartások 2011. január 1-jétıl évenként a I. árkategória díjszabása szerint
maximálisan vételezhetı földgázmennyiség ( 41.040 MJ) esetén 61.560 MJ valamint a negyedik
gyermektıl számítva gyermekenként további 10.250 MJ földgázmennyiséget vehetnek igénybe a I.
árkategória szerint.
Fogyasztói közösségben élı nagycsaládos háztartás esetén a kedvezmény forintban kifejezve kerül
megállapításra, amelyet a közös képviselı vagy az ezzel megbízott egyéb személy érvényesít a
nagycsaládos háztartás részére.
Nagycsaládos háztartásnak az a háztartás minısül, ahol három vagy több gyermek után részesülnek
családi pótlékban.
Ezt a kedvezményt igényelni kell, mégpedig a lakóhely szerinti Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságánál.
A kérelem benyújtási határideje 2011. február 28. A határidı elmulasztása azzal a következménnyel
jár, hogy ez a kedvezmény 2011. évre nem vehetı igénybe.
A kérelmek benyújtásához szükséges igénylılapot – az igénybevételhez szükséges útmutatóval együtt
– a nagycsaládos háztartások részére a Magyar Államkincstár 2011. január 15-ig postai úton megküldi.
Amennyiben a nagycsaládos háztartások ilyen kérelmet postai úton nem kapnának, a kérelem
beszerezhetı a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságain, a gázszolgáltatóknál, illetve letölthetı a
www.allamkincstar.gov.hu internetes oldalról.
Fontos, hogy a nagycsaládos háztartásban élı személy, aki a kedvezményt igényli, az igénylılap
valamennyi kérdésére pontos választ adjon, és az igénylılapot aláírja.
Az igénylılap 4. pontját csak a fogyasztói közösségben (társasházban) élıknek kell kitölteniük.
A kérelem mellé csatolni kell – fogyasztói közösségben élı igénylık kivételével - az utolsó
gázszámla/részszámla másolatát vagy újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerzıdés
másolatát.
A kedvezmény megállapításáról a Magyar Államkincstár határozatban értesíti az igénylıket legfeljebb
2011. március 31-ig.
A támogatás megállapítása esetén 2011. január 1-jétıl a gázszolgáltató visszamenılegesen számolja el
a kedvezményt.
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