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Magyar Közlöny 2018. évi 34. szám: 

1072/2018. (III. 9.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében szükséges 

intézkedésekről 

A Kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a téli rezsicsökkentésben minden magyar háztartás 

részesüljön, ezért a Kormány 

1. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy folytasson 

egyeztetéseket a távhőszolgáltatókkal a téli rezsicsökkentésnek a távhőszolgáltatást igénybe vevő 

lakossági fogyasztókra való kiterjesztésének lehetőségéről; 

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 

Határidő: azonnal 

2. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a nemzeti 

fejlesztési miniszter bevonásával készítsen az 1. pont szerinti egyeztetések alapján szabályozási javaslatot, 

és azt terjessze a Kormány elé; 

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: az 1. pont végrehajtását követően azonnal 

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat a téli 

rezsicsökkentésnek a távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztókra való kiterjesztéséhez; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: a 2. pont végrehajtását követően azonnal 

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítson 1 000 000 000 forint többletforrást a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó támogatásra; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Határidő: azonnal 

5. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 4. pont szerint biztosított 

többletforrásnak a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó 

támogatása céljára történő felhasználása érdekében. 

Felelős: belügyminiszter 

Határidő: a 4. pont szerinti többletforrás biztosítását követően azonnal 

---->>----->>--<<-----<<---- 

37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók 

részére biztosított téli rezsicsökkentésről 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 

3-5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. és 12. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 3. § 8. pontjában, valamint a 

Get. 3. § 47. pontjában meghatározott, e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatóval 

egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztók (a továbbiakban: fogyasztó) az 1. 

mellékletben megállapított, téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés 

finanszírozását segítő juttatásra (a továbbiakban: juttatás) jogosultak, az e rendeletben 

meghatározott feltételek szerint. 

2. § A juttatás összegét az adott gázév vonatkozásában az 1. melléklet állapítja meg e rendelet 

hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló 

lakossági szerződéssel rendelkező fogyasztók részére. 

3. § A juttatás összegét az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi 
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nagykereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) köteles a Get. 141/L. § (1) bekezdése 

szerinti, az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli elhatárolása terhére a 

fogyasztók rendelkezésére bocsátani akként, hogy az az egyetemes szolgáltatónál vezetett folyószámlájuk 

egyenlegébe beszámításra kerül. 

4. § (1) Az egyetemes szolgáltató a jogosultak száma alapján kiszámított juttatás összegéről a volt 

közüzemi nagykereskedőt és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt e rendelet 

hatálybalépését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja fogyasztói kategóriák szerinti bontásban. 

(2) A volt közüzemi nagykereskedő az (1) bekezdés szerinti összeget az (1) bekezdés szerinti 

tájékoztatástól számított 3 munkanapon belül köteles az egyetemes szolgáltató részére átutalni. 

(3) Az egyetemes szolgáltató a fogyasztó folyószámláján a volt közüzemi nagykereskedő által az e célra 

rendelkezésére bocsátott juttatás összegét a (2) bekezdés szerinti átutalást követő 3 munkanapon belül 

jóváírja. 

(4) Az egyetemes szolgáltató köteles levélben soron kívül tájékoztatni a fogyasztót a részére a 

folyószámláján biztosított jóváírásról. 

(5) Az egyetemes szolgáltató elkülönített nyilvántartásban köteles kimutatni az e rendelet végrehajtása 

során a juttatással kapcsolatban keletkező indokolt költségeit és ráfordításait, ideértve az azokat terhelő 

adókat, járulékokat, valamint a beruházási és működési költségeket (a továbbiakban együtt: költség) is. A 

volt közüzemi nagykereskedő a juttatás összegéről és költségeiről köteles az egyetemes szolgáltatóval e 

rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül elszámolni, és részére a megállapított költségeket a Get. 

141/L. § (1) bekezdése szerinti, az éves beszámolójának mérlegében szerepeltetett passzív időbeli 

elhatárolása terhére megfizetni. 

5. § (1) Az e rendeletben szereplő fogalmakat a Get. és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szerint kell értelmezni. 

(2) E rendelet alkalmazásában fogyasztói közösség az a közös gázmérővel rendelkező olyan 

lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az 

épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelethez 

A téli rezsicsökkentésként, a földgázt egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztók 

részére biztosított juttatás 2017/2018-as gázévben megállapított összege 

1. Az egyetemes szolgáltatóval egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló lakossági fogyasztó részére a 

2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 

juttatás összege - a 2. és 3. pontban foglaltak kivételével - 12 000 forint. 

2. A 20 m
3

/h alatti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév téli 

fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. 

pont szerinti összeg kétszerese, azaz 24 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség 

hány vételező taggal rendelkezik. 

3. A 20 m
3
/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező fogyasztói közösség esetében a 2017/2018-as gázév 

téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatás összege az 1. 

pont szerinti összeg tízszerese, azaz 120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott fogyasztói közösség 

hány vételező taggal rendelkezik. 

---->>----->>--<<-----<<---- 
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39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók 

részére biztosított téli rezsicsökkentésről 

A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) A távhőszolgáltató a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.2.1. pontja szerinti fűtési célú távhőszolgáltatást az e 

rendelet hatálybalépésekor igénybe vevő, 

a) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontja szerinti 

díjfizetők közül a lakossági díjfizető, 

b) - épületrészenkénti díjmegosztás esetén - a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja szerinti lakossági 

felhasználók közül az egyes épületrészek tulajdonosa vagy 

c) - ha a távhőszolgáltatás díja díjszétosztás nélkül kerül megfizetésre - a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontja 

szerinti lakossági felhasználó 

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: fogyasztó] részére az 1. mellékletben meghatározott mértékű, a téli 

fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzációt (a 

továbbiakban: juttatás) ír jóvá az e rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

(2) A juttatás csak a lakás céljára használt ingatlanban, lakossági díjszabással igénybe vett 

távhőszolgáltatás után jár. 

2. § (1) A juttatásról, annak jóváírása módjáról és (2) bekezdés szerinti időpontjáról a távhőszolgáltató 

az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül a 2. melléklet szerinti tájékoztatásban értesíti a 

fogyasztót. 

(2) A távhőszolgáltató a juttatást a 2018. április havi számlában írja jóvá. Ha a számla összege 

alacsonyabb, mint a juttatás összege, a távhőszolgáltató a korábban jóvá nem írt juttatást a 

következő hónapokban kibocsátott számlában írja jóvá úgy, hogy az legkésőbb 2018. június 30-áig 

teljes összegében jóváírásra kerüljön. 

(3) A lakóépület fogyasztói közössége esetében, ha a fűtési célú távhőszolgáltatás díja díjszétosztás 

nélkül kerül megfizetésre, a juttatást az arra jogosult felé a fogyasztói közösség megbízottja - a 

távhőszolgáltató által a fogyasztói közösség részére kiállított számlában jóváírt juttatás alapján - lakás 

céljára szolgáló épületrészenként azonos mértékben érvényesíti. 

(4) A juttatás összegét az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 

5-7. melléklete szerint kiállított számla egyéb tétel részében kell feltüntetni. 

3. § (1) A juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az 

általa vezetett minisztérium fejezetében e célra létrehozott költségvetési kiadási előirányzat terhére - a 

távhőszolgáltatónak az e rendelet hatálybalépését követő 15 napos jogvesztő határidőn belüli, fogyasztói 

kategóriák szerinti bontást tartalmazó, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) részére benyújtott adatszolgáltatása alapján - 2018. április 15-éig fizeti meg a 

távhőszolgáltató részére. A Hivatal a juttatás fedezeteként elismert összeget távhőszolgáltatónként 

megjelölve közli a miniszterrel. 

(2) A távhőszolgáltató által a fogyasztó számlájában ténylegesen jóváírt juttatásról és az azzal 

összefüggésben felmerült indokolt költségről és ráfordításról a távhőszolgáltató elkülönített nyilvántartást 

vezet, amely alapján a Hivatal részére az e rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül elszámolást 

nyújt be. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás és a (2) bekezdés szerinti elszámolás formáját és 

adattartalmát a Hivatal állapítja meg és az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül teszi közzé a 

honlapján. 

4. § (1) Ha a távhőszolgáltató 

a) a juttatás ellenértékének megállapításához valótlan adatot szolgáltatott, 



Jegyzői-tájékoztató (jt-2018-2) 

Téli rezsicsökkentés 

 

2018. március 28.  4 

 

b) az igénybe vett juttatást nem a megjelölt célra használta fel, illetve 

c) a juttatásra vonatkozóan az e rendeletben meghatározott valamely feltételt megszegett 

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: jogosulatlanul igénybe vett támogatás], a jogosulatlanul igénybe vett 

támogatást a Hivatal által lefolytatott ellenőrzés és az az alapján indított hatósági eljárásban hozott döntés 

alapján egy összegben a központi költségvetés számára visszafizeti. 

(2) A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén a távhőszolgáltató által igényelt távhőszolgáltatási 

támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatással csökkentett mértékben lehet kifizetni. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

1. melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez 

A téli rezsicsökkentésként, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók részére biztosított 

juttatás mértéke 

1. Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke 

fogyasztónként 12 000 Ft. 

2. Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fogyasztó részére jóváírandó juttatás mértéke az 1. pontban 

meghatározott összeg és a lakás céljára szolgáló épületrészek számának szorzata. 

2. melléklet a 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelethez 

A juttatásról, annak jóváírása módjáról és időpontjáról szóló tájékoztatás tartalma 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya téli rezsicsökkentésről döntött. A 2018. március 12. 

napján kihirdetett, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított 

téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján Ön a rendkívüli hideg időjárás 

miatt a társaságunk által kiállított számlában szereplő fűtési célú költségekből árkompenzációra jogosult. 

A Kormány döntése alapján az árkompenzáció mértéke 12 000 Ft, amelyet társaságunk a 2018. áprilisi 

számlában érvényesít. Az Ön eddig megszokott ütemezés szerint érkező következő fűtésszámlája ennek 

megfelelő mértékben csökken. Ha a számla összege alacsonyabb, mint az érvényesítendő árkompenzáció 

összege, a fennmaradó rész a legkésőbb 2018. június 30. napjáig kibocsátandó számlákban kerül 

érvényesítésre. 

A téli rezsicsökkentésről további részleteket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

honlapján, a http://www.mekh.hu címen olvashat. 

---->>----->>--<<-----<<---- 

Magyar Közlöny 2018. évi 44. szám: 

A Kormány 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében 

a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatás nyújtásáról 

A Kormány 

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezetének a  64. A  települési önkormányzatok 2017. évi szociális 
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célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítetését; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter 

Határidő: azonnal 

2. az Áht. 33.  § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 1 005 406 930 forint 

egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. 

Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1.  melléklet 

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 64. A települési önkormányzatok 2017. évi 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása cím javára, 

az 1. melléklet szerint; 

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter 

Határidő: azonnal 

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, 

a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatoknak a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására benyújtott 2017. évi pályázatuk 

alapján, a pályázati kiírásban foglalt felhasználási és elszámolási elvek mentén, támogatási 

előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 

támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtson; 

A 2. melléklet 884. sora alapján Sárszentmihály település keménylombos tűzifa támogatásra 

jogosult 515 620 forint összegben (29 m3). 

4. egyetért azzal, hogy 

a) a 3.  pont szerinti költségvetési támogatás pénzügyi felhasználási határideje 2019. március 31., 

a lakosság részére a tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019. február 15., 

b) a belügyminiszter a 3.  pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását 

követően haladéktalanul folyósítsa a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.  

 

Tehát: 

 A lakossági földgázfogyasztókat, a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági 

felhasználókat a szolgáltató értesíti a rezsicsökkentésről és érvényesíti a kedvezményt a 

számlákban, a fentiek szerint. 

 A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás összegét 

önkormányzati szinten meghatározta a Kormány; a tüzelőanyag kiosztásának határideje 2019. 

február 15. 

A kiegészítő támogatás felhasználásáról a szociális célú tüzelőanyag tekintetében részletszabályok 

nem jelentek meg, támogatói okirat kiadása nem történt meg; amennyiben a lakossági 

igénybevételre vonatkozó feltételrendszert megismerjük, azt haladéktalanul tudatjuk a 

lakossággal. 

 

Dr. Nagy Ildikó s.k. 

jegyző 

Sárszentmihály, 2018. március 28. 

 

 

 

 


