ÚTMUTATÓ
a nagycsaládos kedvezményre vonatkozó igénylılap kitöltéséhez
A földgáz piaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódóan – a 20 m3/h gázmérıvel rendelkezı felhasználók esetén
- a fogyasztó nagycsaládos kedvezményt vehet igénybe.
A kedvezmény igénybevételéhez igénylılap kitöltése és aláírása, valamint mellékletek csatolása szükséges.
A nagycsaládos kedvezményt az veheti igénybe, aki a) a családi pótlékban részesülı – vagy ezen személlyel azonos háztartásban élı - személy három- vagy több gyermek
után kap gyermekenként 16.000,- Ft családi pótlékot [a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Cst.) 11. § (1) bekezdés e) pontja], vagy
b) a családi pótlékban részesülı egyedülálló személy három- vagy több gyermek után kap gyermekenként 17.000,- Ft
családi pótlékot [a Cst. 11. § (1) bekezdés f) pontja], vagy
c) a családi pótlékban részesülı nevelıszülı, hivatásos nevelıszülı három- vagy több gyermek után kap
gyermekenként 14.800,- Ft családi pótlékot [a Cst. 11. § (1) bekezdés j) pontja].
A nagycsaládos háztartásban élı (a továbbiakban: jogosult) a benyújtott kérelme alapján hozott határozatnak
megfelelıen, jogosultsági idıszakonként nagycsaládos kedvezményre jogosult.
A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehetı igénybe. Fogyasztói közösség esetén egy
felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy
háztartásban élı, családi pótlékra jogosító személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a
jogosulttal egy háztartásban élı más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem jogosult.
A kedvezmény mértéke:
a) az önálló felhasználási hellyel rendelkezı jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhetı
földgázmennyiség három gyermekre tekintettel felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ, valamint a
negyedik gyermektıl számítva gyermekenként további 10250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti
díj szolgáltatónként eltérı),
a) a fogyasztói közösségben vételezı jogosult esetén a kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege
szolgáltatónként eltérı (fogyasztói közösségnek tekintendı a közös gázmérıvel rendelkezı olyan lakóépületben
vételezık összessége, ahol a mőszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévı önálló nem
lakás céljára szolgáló helyiségek számát).
Az árakat, valamint a fogyasztói közösség esetében alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértékét a
28/2009.(VI.25.)KHEM rendelet tartalmazza.
A jogosultsági idıszak:
Minden naptári évben január 1. és december 31. közötti idıszak
A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges feltételek
A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet jogosultsági idıszakonként
(naptári évenként) lehet benyújtani, elsı alkalommal 2011. február 28-ig a bejelentett lakóhely, illetve
tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. Az Igazgatóság 2011. március
31-ig bírálja el a kérelmeket, és errıl határozatban értesíti a kérelmezıt. Ha a kérelmezı a kérelmet 2011. február 28áig benyújtja, számára a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság – a jogosultsági feltételek fennállása esetén –
2011. január 1-jétıl kerül elszámolásra.
A továbbiakban a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem évente egyszer –
július 1. és szeptember 30. között – nyújtható be, a következı jogosultsági idıszakra vonatkozóan. A kérelmeket a
Magyar Államkincstár november 15-ig bírálja el.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylılapon kell benyújtani. Az igénylılap beszerezhetı a Magyar
Államkincstár Megyei Igazgatóságai ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, illetıleg letölthetı a Magyar
Államkincstár www.allamkincstar.gov.hu internetes honlapjáról is, valamint a szolgáltatók honlapján is elérhetı.

A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkezı igénylı esetén mellékelni kell
a) a kérelem benyújtását megelızıen kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát,
b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerzıdés másolatát.
Fogyasztói közösségben élı kérelmezı esetén mellékletet csatolni nem kell.
Igénylıként a kérelmet annak kell benyújtani, aki önálló felhasználási helyre a szolgáltatóval vagy annak
megbízottjával illetve fogyasztói közösség esetében, akinek nevében a fogyasztói közösség képviselıje
gázfogyasztásra szolgáltatási szerzıdést kötött és három vagy több gyermek után családi pótlékban részesül, vagy ezen
személlyel egy háztartásban él.
A kérelem benyújtásával az igénylı hozzájárul a kérelemben megadott személyes adatainak a kezeléséhez, és a
szolgáltató, valamint fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselıje részére történı átadásához.
Az igénylılapon szereplı táblázatban fel kell tüntetni az igénylıt és minden olyan személyt, aki a kérelmezıvel közös
háztartásban él és a lakcíme azonos, ide értve azon gyermekeket, akik után családi pótlékban (nevelési
ellátás/iskoláztatási támogatás) részesülnek. A felhasználási hely megállapítása szempontjából a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai, a nagycsaládos háztartás megállapítása szempontjából a Magyar Államkincstárnál a családi
pótlékra való jogosultságra vonatkozó nyilvántartás adatai az irányadók.
Az igénylılap 4. pontját csak annak kell kitölteni, aki fogyasztói közösség tagjaként, közös gázmérıvel rendelkezı
lakóépületben élıként vételezi a gázt.
A megállapított kedvezmény érvényesítése
A szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt az Igazgatóság által kiadott határozatnak megfelelıen a kiállított számlában
(részszámlában) érvényesíti. Fogyasztói közösség esetén a fogyasztói közösség képviselıje (közös képviselı) a
szolgáltató által kiállított számla alapján érvényesíti a nagycsaládos kedvezményt a fogyasztói közösségben vételezı
jogosult felé.
A jogosultnak a felhasználási helyében történı változást (költözést) a Magyar Államkincstárnak be kell jelentenie. A
jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megilletı kedvezmény idıarányos hányada az új felhasználási
helyen igénybe vehetı.
A megállapított kedvezmény ellenırzése
Az Igazgatóság a jogosultság feltételeinek a fennállására vonatkozóan ellenırzést végezhet az igénylınél, illetve a
jogosultnál. Az ellenırzés során az igénylı, illetve a jogosult köteles az Igazgatósággal együttmőködni. Amennyiben
az igénylı illetve a jogosult ezen együttmőködési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget az
Igazgatóság a kedvezményre vonatkozó jogosultságot megszüntetheti.
Az Igazgatóság akkor is megszünteti a kedvezményre való jogosultságot, ha annak feltételei nem állnak fenn. A
kedvezményt jogosulatlanul igénybevevı a kedvezményes mennyiség ellenértékét, illetve a kedvezmény összegét
köteles a szolgáltatónak megfizetni. A jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell a különbözet, illetve a
kedvezmény összegét megfizetni a szolgáltató felé, ha a kedvezmény igénybevételére az igénybevevınek felróható
okból került sor.
Egyéb
A kedvezménnyel összefüggı egyéb kérdései megválaszolására a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a
Call-Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.
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