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Az energetikai törvény 149. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 57/11, 80/11-jav., 

93/12 és 124/12 száma) alapján a Szerb Köztársaság Kormánya rendeletet hozott a támogatott 
energiafogyasztókról (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2013 száma), amely 2013.03.23-án 
lépett hatályba, és 2013.04.01-jétől kerül alkalmazásra. A kormányrendelet előírja a támogatott 
energiafogyasztói státusz elnyerésének kritériumait, a támogatás módját, feltételeit, a határidőket 
és az elbírálási eljárást, továbbá a villany- és gázszámla bizonyos mértékű támogatásához 
szükséges pénzeszközök forrásait és biztosításának módját, a támogatott energiafogyasztók 
nyilvántartásának módját.  

 
A kritériumok 

 
A kormányrendelet 3. szakasza írja elő a támogatott energiafogyasztói státusz 

elnyerésének kritériumait, melyek: a háztartás teljes havi jövedelme; az egy háztartásban 
élők száma és a vagyoni helyzet. 

 
A státus és a feltételek 

 
           Az említett kormányrendelet értelmében a támogatott energiafogyasztói státusz azt a 
háztartást (egyedülálló személyt vagy családot) illeti meg, amely egy lakóegységben él, egy 
villanyórával illetve gázórával: 

1. ha az igénylő vagy háztartásának valamely tagja pénzbeli szociális segélyben és 
gyermekpótlékban részesül a szociális ellátást és családvédelmet szabályozó előírások 
szerint, és 

2. ha eleget tesz az említett kormányrendelet 4. szakaszában foglalt feltételeknek (ha az 
egy háztartásban élő család teljes havi jövedelme nem haladja meg a nevezett szakaszban  
meghatározott összegeket, és ha azon a lakáson/házon kívül, amelyben a család él, más 
lakás nincs a tulajdonában). 

 
Az eljárás, a kérelem tartalma és a határidők 

 
1. a pénzbeli szociális segélyben és gyermekpótlékban részesülők, akik arra a szociális 

ellátást és családvédelmet szabályozó előírások szerint jogosultak, támogatott 
energiafogyasztói státust kérelmezés nélkül szereznek, azok az adatok alapján, 
amelyekkel a szociális ügyekben illetékes minisztérium rendelkezik, az említett 
kormányrendelet 4. szakaszában foglalt feltételeknek megfelelően; 

2. a többiek a támogatott energiafogyasztói státus elnyerését kérelem benyújtásával 
igényelhetik, az önkormányzat illetékes szervénél, aminek tartalmaznia kell a 
kérelmezőre és háztartásának tagjaira vonatkozó, az említett kormányrendelet 5. 
szakaszának 2. bekezdésében előírt adatokat (a háztartás teljes havi jövedelme, az 
egyháztartásban élők száma és vagyoni állapotuk). 



A kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell a szóban forgó kormányrendelet 5. 
szakaszának 3. bekezdésében előírt bizonyítékokat, a kérelem benyújtását megelőző 
hónapra vonatkozóan. 
Az eljárás lefolytatását követően az önkormányzat illetékes szerve bizonylatot ad ki a 
kérelmezőnek a támogatott energiafogyasztói státus elnyeréséről. 
A bizonylat tartalmazza a villanyáram illetve földgáz mennyiségre vonatkozó adatokat, 
amelyre a kérelmező havonta támogatást élvez, ami a naptári év végéig érvényes.  

             E határidő lejárta után a támogatást ismételten kérelmezni kell. 
 Amennyiben a bizonylat érvényességi ideje alatt változások állnak be azokban az 
adatokban, amelyek alapján a bizonylatot kiadták, a támogatott energiafogyasztói státust élvező 
személy köteles kérelmezni a bizonylat módosítását, a bekövetkezett változásokat bizonyító 
okmányok csatolásával, a változások beálltát követő 15 napon belül. 
 

A fogyasztásmérőre vonatkozó adatok 
 

Tekintettel, hogy az esetek nagy részében a pénzsegélyben és gyermekpótlékban 
részesülők, valamint a támogatott energiafogyasztói státus potenciális élvezői nem rendelkeznek 
villanyáram- vagy gázszolgáltatási szerződéssel, azaz a közüzemi számlák nem az ő nevükre 
szólnak, a villany- vagy gázórára vonatkozó bizonyítékként benyújthatnak olyan számlát is, 
amely nem az ő nevükre szól, hanem arra a személyre, akinél laknak, amit a lakhatás 
jogcímét igazoló megfelelő bizonyítékkal igazolnak (lakásbérleti szerződés, lakcímigazolás, 
lakók közgyűlésének igazolása és egyéb bizonyítékok, melyek alapján egyértelműen 
megállapítható a támogatott energiafogyasztói státusz elnyerését kérelmező személy lakcíme 
vagy tartózkodási helye).	  
 

A státus elvesztése  
 
 A támogatott energiafogyasztó elveszíti e státusát, ha többé már nem tesz eleget az 
említett kormányrendelet 4. szakaszában előírt feltételeknek.  
  

Az energiaszolgáltatókhoz eljuttatott okirat 
 

              A támogatott energiafogyasztók támogatása annak az okiratnak az alapján történik, 
melyet a szociális ügyekben illetékes minisztérium és az önkormányzat illetékes szerve minden 
hónapban, közvetlen úton, elektronikus és nyomtatott formában továbbítanak az 
energiaszolgáltatókhoz, vagyis a belgrádi Elektroprivreda Srbije Közvállalathoz és a szintén 
belgrádi székhelyű Srbijagas Közvállalathoz, a energiafogyasztás támogatására való jogosultság 
érvényesítése céljából, a kormányrendeletnek megfelelően. 
 A szóban forgó okirat formailag egy névjegyzék, amely tartalmazza a támogatott 
energiafogyasztók nevére, lakcímére, személyi számára, a háztartás tagjainak számára és a 
villany- vagy gázórára vonatkozó adatokat. 
  1. A szociális ügyekben illetékes minisztérium okirata a szociális központnak a 
szociális segélyre való jogosultságról szóló határozata és a községi/városi gyermekellátási 
szolgálat gyermekpótlékra való jogosultságról szóló határozata alapján készül. 
 A pénzbeli szociális segélyre való jogosultságról szóló határozatoknak az egyéb adatok 
mellett tartalmazniuk kell a villany- vagy gázórára vonatkozó adatokat is.  
             A műszaki korlátok miatt a gyermekpótlékra jogosultak villany- és gázóráira vonatkozó 
adatok cseréje a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium informatikai 
főosztálya és a községi/városi gyermekellátási szolgálatok között elektronikus úton, excel 
táblázatok formájában történik majd.  



 
           Ezzel kapcsolatban, az említett iratokhoz szükséges adatok idejében történő és hatékony 
beszerzése érdekében, a minisztérium informatikai főosztálya valamennyi szociális 
központhoz és önkormányzati gyermekellátási szolgálathoz eljuttatja az excel táblázatokat, 
valamennyi fontos adattal együtt, melyeket a hivatalok kitöltenek, és amelyek szerint a jövőben 
eljárnak. 
 

 
 Felhívjuk a figyelmet, a havi villany- ás gázszámla meghatározott mértékű 
csökkentésére a támogatott energiafogyasztó, illetve a pénzbeli szociális segélyben és 
gyermekpótlékban részesülő személy az említett minisztérium által vezetett egységes 
adatbázisba való felvétel napjától jogosult. 

 2. Az illetékes önkormányzati hatóság okirata a bizonyítási eljárás és a támogatott 
energiafogyasztói státusz elnyeréséről szóló bizonylat alapján kerül meghozatalra. 
 

A támogatott energiamennyiség 
 
 

A kormányrendelet 9. szakaszának 1. bekezdése előírja azt a villanyáram vagy 
gázmennyiséget, amelyre a támogatott energiafogyasztó az egy háztartásban élők számától 
függően a havi kötelezettségek csökkentésére (számlacsökkentésre) jogosul. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírt mennyiségű villanyáram utáni havi 
kötelezettségek csökkentésére (a havi számla csökkentésére) a támogatott energiafogyasztó a 
folyó naptári év minden hónapjára, az előírt gázmennyiség után pedig január, február, 
március, október, november és december hónapokra jogosult. 

A 2. és 3. szakasz meghatározza az előírt mennyiségű villanyáram és földgáz utáni havi 
kötelezettség (havi számla) csökkentése elszámolásának módját. 
 

A támogatás módja 
Külön megjegyzések 

 
A támogatott energiafogyasztó csak meghatározott mennyiségű áram- és 

gázfogyasztásra vonatkozó havi kedvezményre szerezhet jogosultságot, és nem kumulatív 
módon. 

A támogatott energiafogyasztónak akkor van joga a havi számlacsökkentésre, ha a 
havi fogyasztása kisebb, mint a jelen rendelet 9. szakaszának 1. bekezdésében foglalt áram- és 
gázkedvezmény kétszerese.  

Abban az esetben, ha a havi áram vagy gázfogyasztás a jelen rendelet 9. szakaszának 1. 
bekezdésében foglalt áram- és gázkedvezmény kétszerese és két és félszerese között van, a 
támogatott energiafogyasztó a jelen rendelet 9. szakaszának 1. bekezdésében foglalt csökkentés 
felére jogosult.  

Ha az energiafogyasztó a jelen rendelet 9. szakaszának 1. bekezdésében foglalt áram- 
és gázkedvezmény két és félszeresénél többet fogyaszt el egy hónapban, akkor nem jogosult a 
havi számlacsökkentésre. 

Abban az esetben, ha a havi áram- vagy gázfogyasztás kisebb, mint a jelen rendelet 9. 
szakaszának 1. bekezdésében foglalt áram- és gázkedvezmény, a csökkentés azonos lesz a 
valós havi fogyasztásra vonatkozó számla összegével. 

 
 
  



A támogatási eszközök 
 

A kormányrendelet 12. szakasza előírja, hogy a támogatott energiafogyasztók 
támogatására szolgáló pénzeszközöket az Elektroprivreda Srbije Közvállalat és a Srbijagas 
Közvállalat biztosítják, a köztársasági költségvetés fizetésképességének helyreállásáig.  

 
A nyilvántartás 

 
A kormányrendelet 13. szakasza előírja a támogatott energiafogyasztók 

nyilvántartásának kötelezettségét, amit az energiaelosztók vezetnek elektromos formában, a 
szociális kérdésekben illetékes minisztériumtól és az önkormányzatoktól kapott adatok alapján, és 
melyet negyedévenként továbbítanak az energetikai ügyekben illetékes minisztériumhoz. 
 

Büntető rendelkezések 
 

A kormányrendelet 14. szakasza büntető rendelkezéseket ír elő a helyi önkormányzati 
egység felelős személye ellen, ha a jelen kormányrendelet rendelkezéseivel ellentétes bizonylatot 
ad ki, és a támogatott energiafogyasztói státusszal rendelkező személy ellen, ha nem a jelen 
kormányrendelet 8. szakaszával összhangban jár el. 

 
Egyéb tudnivalók 

 
Javasoljuk a község/város illetékes szolgálatának, hogy saját területén megfelelő módon 

tájékoztassa a hátrányos helyzetben levő áram- és gázfogyasztókat a havi számlacsökkentésre  
vonatkozó kedvezmény megszerzésének, illetve a támogatott energiafogyasztói státusz 
elnyerésének kritériumairól és feltételeiről, a határidőkről és az eljárásról, a szóban forgó 
kormányrendelettel összhangban. 

Értesítjük önöket, hogy az elkövetkező időszakban az illetékes minisztériumok 
folyamatosan figyelemmel követik a Támogatott energiafogyasztóról szóló kormányrendelet 
megvalósítását és alkalmazását, és a felmerülő nehézségektől  és problémáktól függően 
megfelelő intézkedéseket tesznek, összehangolást végeznek és szükség esetén módosításokra és 
kiegészítésekre is sor kerül. 

Azok a háztartások (egyén, család) esetében, melyek a jelen kormányrendelet értelmében 
támogatott energiafogyasztói státuszba kerülnek, de a havi villany- és gázszámlát nem 
fizetik rendszeresen, az Energiatörvénnyel és e törvény alapján hozott előírásokkal összhangban 
fognak eljárni.   

 
A minisztériumok szakszolgálatai 


