
Az energiatörvény 149. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönyének 57/11, 80/11-javított, 
93/12 és 124/12 száma) és a kormányról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK 
Hivatalos Közlönyének 55/05, 71/05-javított, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US és 72/12 sáma) 
alapján  

 
 
a Kormány meghozta az alábbi 
 

K O R M Á N Y R E N D E L E T E T 
 

A TÁMOGATOTT ENERGIAFOGYASZTÓKRÓL  
 
 

 1. szakasz 
Ezzel a rendelettel pontosítjuk a támogatott energiafogyasztói státusz megállapításának 

kritériumait, a védelem módját, a feltételeket, határidőket és eljárást, továbbá a meghatározott 
mennyiségű áram- és gázszolgáltatáshoz szükséges eszközök forrását és biztosításuk módját 
különleges feltételek mellett, valamint a támogatott energiafogyasztók nyilvántartásának módját.   

  
 2. szakasz 

A jelen rendelet értelmében támogatott energiafogyasztó az a háztartás (egyedülálló, 
család), mely egy villanyórával és egy gázórával rendelkező lakásban, házban lakik.  

 
   

 3. szakasz 
A támogatott energiafogyasztói státusz elnyerésének kritériumai: 
1) a háztartás teljes havi bevétele; 
2) háztartás tagjainak száma; 
3) vagyoni helyzet. 
 

 
 4. szakasz 

 A támogatott energiafogyasztói státusz elnyerésének feltétele a havi megvalósított 
bevételek összege, az alábbiak szerint:  

1)  12.900,00 dinár az egytagú háztarások esetében; 
2)  18.786,00 dinár a kettő vagy három tagú családok (háztartások) esetében;  
3)  24.672,00 dinár az öt vagy hattagú családok esetében; 
4)  30.558,00 dinár a hat vagy több tagú családok esetében. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt bevételek mellett a támogatott energiafogyasztói 

státusz elnyerésének feltétele, hogy ne rendelkezzen más lakással, azon kívül, amely megfelel a 
háztartás szükségleteinek. 

 
 

 5. szakasz 
A támogatott energiafogyasztói státusz elnyerésének eljárása azzal kezdődik, hogy a 

helyi önkormányzati egység illetékes szervéhez be kell nyújtani a státusz elnyerése iránti 
kérelmet (a továbbiakban: kérelem).  
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A kérelem tartalmazza a kérelmező és a családtagok adatait, különösen: 
1) a család (háztartás) tagjainak számáról; 
2) a háztartás teljes havi jövedelmeiről és bevételeiről; 
3) vagyoni helyzetéről, az ingatlanokról és az ingatlanokból eredő bevételekről. 

A kérelmezőnek a következő bizonyítékokat kell csatolnia a kérelemhez: 
1) a családtagok számának bizonyítékai (születési anyakönyvi kivonatok (SZAK), 

házassági anyakönyvi kivonatokat (HAK), két tanú nyilatkozata az illetékes szerv előtt); 
2) bizonyítékot az összes havi bevételről (nyugdíjcsekk, az illetékes szerv ill. munkaadó 

által kiadott bizonylat, a 15 évnél idősebb gyerekeknek a rendes iskoláztatásról szóló bizonylatot 
a munkanélkülieknek az illetékes munkaközvetítőtől kapott igazolást); 

3) a kérelmező tartózkodási helyén és születési helyén működő illetékes ingatlan-
kataszteri szolgálat által kiállított bizonylatot az ingatlantulajdonról és az ingatlanból 
megvalósított bevételekről; 

4) bizonylatot az adóhivataltól, hogy rendelkezik-e adóköteles ingatlannal; 
5) a utolsó villany- és gázszámlát. 
 
A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt bizonyítékokat a kérelem benyújtását megelőző 

hónapra kell kivenni. 
Abban az esetben, ha a támogatott energiafogyasztói státusz elnyerését kérelmező 

személy nem rendelkezik villamos energia vagy földgáz adásvételi szerződéssel, illetve a számla 
nem az ő nevére szól, a kérelemnek tartalmaznia kell a lakásbérlésről szóló adatokat, vagy más 
dokumentumok adatait, melyek bizonyítják, hogy a család a lakásban él, de a villany- és gáz 
adásvételi szerződésben más személy neve szerepel fogyasztóként. 

A szociális segélyre és családi pótlékra jogosultak, akik a szociális védelemről szóló 
előírások alapján szerezték ezt a jogosultságot, kérelem benyújtása nélkül kerülnek támogatott 
energiafogyasztói státuszba azon adatok alapján, melyekkel a szociális ügyekben illetékes 
minisztérium rendelkezik, a jelen rendelet 4. szakaszában felsorolt feltételekkel összhangban.  

 
 6. szakasz 

A jelen kormányrendelet 5. szakaszának 1. bekezdésében foglalt támogatott 
energiafogyasztói státusz elnyeréséről szóló bizonylatot a helyi önkormányzati egység illetékes 
szerve adja ki.   

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett bizonylatnak tartalmaznia kell villanyáram és 
gáz mennyiségéről szóló adatokat, amellyel a havi kötelezettséget csökkenteni fogják. 

 
 

 7. szakasz 
 A támogatott energiafogyasztói státusz elnyeréséről szóló bizonylat a naptári év végéig 
terjedő időtartamra szól.  

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt határidő leteltével újabb kérelmet kell 
benyújtani.  

 
 

 8. szakasz 
 Ha a bizonylat érvényességi ideje alatt változások állnak be azokban az adatokban, 
melyek alapján a bizonylatot kiadták, a támogatott energiafogyasztó köteles a bizonylatot kiállító 
szervhez benyújtani a bizonylat módosítása iránti kérelmet. 
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 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett kérelemhez csatolni kell bekövetkezett 
változásokról szóló dokumentációt. 
 A támogatott energiafogyasztó elveszíti státuszát, ha már nem teljesíti a jelen 
kormányrendelet 4. szakaszában felsorolt feltételeknek.  

 
 9. szakasz 

A támogatott energiafogyasztó jogosultságot szerez a havi villany-, illetve gázszámla 
meghatározott mértékű csökkentésére az alábbiak szerint: 

1.) villanyáram mindegyik hónapra:  
(1) egy tagú háztartás számára 120 kWh havonta;  
(2) két- vagy háromtagú család számára 160 kWh havonta;  
(3) négy- vagy öttagú család számára 200 kWh havonta;  
(4) hat- vagy ennél több tagú család számára 250 kWh havonta. 

 2.) a földgáz esetében, január, február, március, október, november és december: 
(1) egy tagú háztartás számára 35 m³ havonta;  
(2) két- vagy háromtagú család számára 45 m³ havonta; 
(3) négy- vagy öttagú család számára 60 m³ havonta; 
 (4) hat- vagy ennél több tagú család számára 75 m³ havonta. 
A havi számlacsökkentés megállapításának módja, hogy a jelen szakasz 1.) bekezdésének 

1. pontjában foglalt mennyiséget be kell szorozni a kéttarifás mérővel rendelkező lakossági 
fogyasztók számára a zöld zónában meghatározott és 10%-kal megnövelt magasabb napi 
tarifával; 

A havi gázszámla csökkentését a jelen szakasz 1. bekezdésének 2.) pontjában foglalt 
mennyiség és a Srbijagas KV lakossági fogyasztói számára az „energens” tarifa szerint 
meghatározott és 5%-kal megnövelt összeg szorzatával kell megállapítani.  

 
10. szakasz 

 A támogatott energiafogyasztó csak meghatározott mennyiségű áram- és gázfogyasztásra 
vonatkozó havi kedvezményre szerezhet jogosultságot, nem kumulatív módon. 

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

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 
támogatott 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. 

 
      11. szakasz 
Az energiafogyasztók támogatása azon okirat alapján valósul meg, melyet a szociális 

védelemben illetékes minisztérium és a helyi önkormányzati egység illetékes szerve küld el 
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közvetlenül az illetékes energiaellátónak a jelen kormányrendelet 9. szakaszában foglalt 
jogosultságok megvalósítása érdekében. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében említett okirat, lista formájában elektronikus és írott 
formában lesz elküldve az illetékes energiaellátónak, a  támogatott energiafogyasztó adataival 
(családi és utóneve, címe, személyi száma) és a villanyóra, ill. gázóra adataival. 
 
 

 12. szakasz 
A támogatott energiafogyasztók támogatására szolgáló pénzeszközöket az 

Elektroprivreda Srbije Közvállalat és a Srbijagas Közvállalat biztosítják, a köztársasági 
költségvetés fizetésképességének helyreállásáig. 

 
 13. szakasz 

 A támogatott energiafogyasztó státuszról nyilvántartást kell vezetni. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt nyilvántartást az energiaelosztók vezetik 
elektromos formában, a szociális kérdésekben illetékes minisztériumtól és az önkormányzatoktól 
kapott adatok alapján, melyet negyedévenként továbbítanak az energetikai ügyekben illetékes 
minisztériumhoz. 
 

14. szakasz 
 A támogatott energiafogyasztói státuszról szóló bizonylat kiadásával megbízott helyi 
önkormányzati szerv felelős személye 5.000-től 150.000 dináros pénzbírsággal sújtható, ha a 
jelen kormányrendelet rendelkezéseivel ellentétes bizonylatot ad ki. 
 Ha a támogatott energiafogyasztói státusszal rendelkező személy nem a jelen rendelet 8. 
szakaszával összhangban jár el, 5.000-től 10.000 dinárig terjedő pénzbüntetéssel büntethető. 
 
  

 15. szakasz 
A jelen kormányrendelet a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való megjelenését 

követő nyolcadik napon lép hatályba, és  2013. április 1-jétől kerül alkalmazásra. 
  
05 szám: 
Belgrádban, 2013. március 21-én  
 

K O R M Á N Y 
 

A KORMÁNY ELSŐ ALELNÖKE 
 

                                                                                           Aleksandar Vučić 
 
 
 
 


