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Rezsikedvezmények szociálisan rászorulóknak – 3 kedvezményt igényelhet ha kevés pénzből
él!
3 féle rezsikedvezmény rászorulóknak – így lehet igényelni!
Így igényelhetsz rezsi kedvezményt ha rászoruló vagy!- gáz, villany, víz – Ezeket A
Kedvezményeket Kaphatod Ha Rászoruló Vagy! Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági
támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak
megszakadása közvetlenül veszélyezteti.
Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott
szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban
megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. Kedvezmények 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.
A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:
részletfizetés,
fizetési haladék,
előre fizető mérő.
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. A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a
méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek
megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni.
Előre fizető mérő
A szociálisan rászoruló fogyasztó fizetési késedelem esetén 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
ellátásból 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.
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

1/3

Rezsikedvezmények rászorulóknak
Írta: Talló Zoltán
2016. május 10. kedd, 15:31 -

általános szabályok irányadók.
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. Nyilvántartás
Az érintett engedélyes a kedvezmények biztosítása érdekében a működési területén, az egyes
felhasználási helyeken vételező védendő fogyasztókról nyilvántartást vezet, amelyből
egyértelműen megállapítható, hogy a lakossági fogyasztó a kedvezmények melyik körére
jogosult és ezek közül melyek igénybevételét kérte. A védendő fogyasztói körbe tartozás
igazolására a védendő fogyasztói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv – a védendő
fogyasztó kérelmére – igazolást ad ki arról, hogy a kérelem benyújtásakor a védendő fogyasztó
részesül az adott ellátásban. Az ellátást megállapító szerv az igazoláson köteles feltüntetni,
hogy az igazolás mely felhasználási helyen történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon
fogyasztónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
A nyilvántartásba történő felvételt az érintett engedélyes ügyfélszolgálatán a lakossági
fogyasztónak kell kérnie.
A kérelemben meg kell jelölnie, hogy milyen különleges bánásmód vagy kedvezmény illeti
meg és azok közül melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő fogyasztói körbe
tartozás igazolására szolgáló iratokat. A nyilvántartásba történt felvételről a lakossági fogyasztót
5 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell. A nyilvántartásba történt felvételt követően a
védendő fogyasztó köteles minden év március 31-ig a megfelelő irattal igazolni, hogy
védettsége továbbra is fennáll.
Nem kell
évenkénti igazolást benyújtania azon fogyatékkal élő fogyasztónak, akinek állapotában –
szakorvosi véleményen alapuló, a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti igazolás alapján – nem várható jelentős javulás.
Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása folytán a lakossági fogyasztó már
nem jogosult a kedvezményekre, adatait a nyilvántartásból törölni kell, azoknak azonban a
rögzítéstől számított 5 évig utólag is megállapíthatónak kell maradniuk. Az adatkezelő a
nyilvántartásból törölt védendő fogyasztót a törlésről 8 napon belül írásban értesíti.
Tájékoztatás a nyilvántartásba vétel lehetőségéről
Amennyiben a védendő fogyasztók nyilvántartásában szociálisan rászoruló fogyasztóként nem
szereplő lakossági fogyasztó a tartozását nem fizette meg, a földgázkereskedő a kikapcsolást
megelőző, az első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg írásban, közérthető módon és
áttekinthető formában tájékoztatja a fogyasztót a védendő fogyasztókat megillető
kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének
módjáról, valamint megküldi részére a kérelemként használható adatlapot.
Ha a lakossági fogyasztó a földgázelosztónál szociálisan rászorulóként kezdeményezte a
védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvételét, a nyilvántartásba történő felvételig, vagy
annak megtagadásáig a kikapcsolási folyamatot a földgázelosztó felfüggeszti.
Ez esetben a kikapcsolásra csak a nyilvántartásba való felvétel megtagadását követően

2/3

Rezsikedvezmények rászorulóknak
Írta: Talló Zoltán
2016. május 10. kedd, 15:31 -

kerülhet sor. A védendő fogyasztói státuszról szóló tájékoztatást a földgázkereskedő naptári
évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően – kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan
rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta
változtak, vagy a lakossági fogyasztó személyében változás következett be – tájékoztatási
kötelezettségét a földgázkereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba
történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti.
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