
Tisztelt Szerződött Partnerünk! 
 
A Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 112/2010.  (IV. 9.) Korm.  rendelet a  lakossági vezetékes 
gázfogyasztás és  távhőfelhasználás  szociális  támogatásáról  szóló 289/2007.  (X. 31.) Korm.  rendelet 
(továbbiakban R.) módosításáról. A jogszabály szövegét tájékoztatónk mellékleteként csatoljuk. 
 
 
A módosítás lényegi elemei 
 
1. A  támogatásra  való  jogosultság  a  2010.  május  1‐től  június  30‐ig  tartó  időszakra 

meghosszabbításra kerül, ezért 2010. április 30. helyett 2010. június 30. időpontig érvényes. 
 

2. A 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) pontja alapján „Az R. e rendelettel módosított 1. § l) 
pontjában  és  3.  §  (1)–(3)  bekezdésében  foglaltakat  a  2010.  április  30‐án  fennálló  támogatási 
jogosultságokra – ideértve a (4) bekezdésben foglalt esetet is – új határozat meghozatala, illetve 
a határozat módosítása nélkül alkalmazni kell.” 

 

3. a  2010.  május  1.  –  június  30.  közötti  fogyasztási  időszakban  igénybevett  hőmennyiség 
tekintetében a gáz támogatási mértékek az alábbiak szerint alakulnak: 
 

o A kategória   0,771  Ft/MJ 
o B kategória   0,278  Ft/MJ 
o C kategória   0  Ft/MJ 
o D kategória   0   Ft/MJ 

 
  

4. a  2010.  május  1.  –  június  30.  közötti  fogyasztási  időszakban  igénybevett  hőmennyiség 
tekintetében a (táv)hő támogatási mértékek az alábbiak szerint alakulnak: 

 
o A kategória   1,767   Ft/MJ 
o B kategória   0,6885  Ft/MJ 
o C kategória   0  Ft/MJ 
o D kategória   0  Ft/MJ 

 
 
A jogszabály módosításból eredő informatikai‐ technikai módosítások 

 
Hivatkozva  a  112/2010.  (IV.  9.)  Korm.  rendelet  3.  §  (2)  pontjára,  a  jogszabály  módosításból 

(jogosultsági  időszak  változása)  eredően  határozat  átadás  nem  történik! Azon A  és  B  kategóriájú 

határozatok  esetében, melyek  támogatási  időszakának  vége  2010.04.30.,  a Magyar  Államkincstár 

saját  rendszerében  a  támogatási  időszak  vége  dátumot  2010.06.30‐ra módosította.  Ezt  követően 

minden  korábbi,  2010.  évre  vonatkozó  adatszolgáltatásunkat  ilyen  tartalmúnak  tekintjük  – 

visszamenőlegesen is.  

Fontos  azonban,  hogy  a  szolgáltatók  saját  rendszereikben  is  haladéktalanul  hajtsák  végre  a 

jogosultsági  időszak végének 2010.  június 30‐i  időpontra módosítását, ugyanis az esetleges  (egyéb 

okokból képződő) módosító  tételek  is ennek  feltételezésével  fognak előállni, és eszerint kerülnek a 

szolgáltató részére megküldésre.  

A 2010. évi C és D kategóriás, valamint a 2007-2008-2009. évi határozatok érintetlenek maradnak!  



Kiegészítő információk a gázszolgáltatást végző Partnerek részére 

1. Gázszolgáltatás esetében a támogatható hőmennyiség időbeli felosztása tekintetében a 
szolgáltató köteles a 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerint eljárni!  

 

2. Azokban az egyértelmű esetekben, amikor a 2010. évre átadott határozatokban a 2010. január 1. 
– április 30. időszakra 40.800/81.600 MJ a támogatható hőmennyiség, akkor a szolgáltató által a 
2010. május 1. – június 30. időszakra érvényesíthető támogatás 2.600/5.200 MJ hőmennyiség 
után érvényesíthető.  

 
 

3. A szolgáltatót váltó ügyfelek esetében az eltérő (egyedi) igénybe vett hőmennyiség miatt az új 
szolgáltatónál nem áll rendelkezésre információ, hogy a 2010. május 1. – június 30. időszakra 
2.600 MJ vagy 5.200 MJ a támogatható hőmennyiség. Ezen határozatokra tételes listát küldünk 
minden érintett gázszolgáltatóknak.  

 

4. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 2010. évi A és B kategóriájú támogatásoknál az adatszolgáltatás 
támogatás maximuma oszlopában a részidőszakokra vonatkozó támogatható hőmennyiség 
összevontan szerepel a további kincstári adatszolgáltatásokban, de emellett a gázszolgáltató a 
támogatás érvényesítése során köteles a 112/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (4) figyelembe 
vételével (2.600/5.200 MJ mértékig kizárólag a 2010. május és június hóban felhasznált 
hőmennyiség támogatható) eljárni! 

 

 

Budapest, 2010. április 16.      Magyar Államkincstár 

 


