1. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez
Igénylőlap az energiafelhasználási támogatás 2008. évi megállapításához
A hiányzó adatokat ki kell tölteni, illetve a megfelelő választ X-szel kell jelölni. Ha Ön a lakóingatlanában
több energiafajtát - például gázt és távhőt is - használ, vagy több mérőkészüléken mérik az Ön által
felhasznált energiát, akkor energiafajtánként, illetve mérőóránként külön igénylőlapot kell kitöltenie.
1. Az igénylő (a számlatulajdonos vagy a távhő-szolgáltatási díj fizetésére kötelezett) személyes adatai
Családi és utóneve: .......................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakcíme: ................. település ............. utca/út/tér ........ házszám ..... lépcsőház .... emelet, ajtó
2. Az igénylő és a vele együtt élő személyek adatai és jövedelme
A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt és minden olyan személyt, aki a kérelmezővel közös lakcímen
lakik. A jövedelemre vonatkozó oszlopot csak azon személyek vonatkozásában kell kitölteni, akik
jövedelemmel rendelkeznek. A táblázat rá vonatkozó sorát - a beírt adatok valódiságának igazolására minden nagykorú személynek aláírásával kell ellátnia; kiskorú, illetve cselekvőképtelen személyek esetén a
szülő, a gyám, illetve a gondnok aláírása szükséges.
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3. Kijelentem, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai
között van olyan személy:
- akire tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, vagy aki magasabb összegű családi
pótlékban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,
- aki fogyatékossági támogatásban részesül, ha igen, akkor e személyek száma ....... fő,
- aki gyermekét egyedülállóként neveli, ha igen, akkor e személyek száma ....... fő,
- aki nagycsaládosnak minősül igen nem
4. Szolgáltatásra vonatkozó adatok
Kérjük, jelölje X-szel, hogy milyen szolgáltatásra tekintettel kéri a támogatás megállapítását:
□ gázszolgáltatás,
□ távhő- vagy hőszolgáltatás.
Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, gázszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük megadni a
következő adatokat
A gázszolgáltató megnevezése: ....................................................................................................
Ügyfélazonosító száma vagy a hivatkozási szám: .......................................................................
Fogyasztási hely azonosító száma vagy a szerződés száma: .......................................................
A gázmérő gyári száma: .............................................................................................................
Ha a támogatást közvetlen számlázás alapján, hő- vagy távhőszolgáltatásra tekintettel kéri, akkor kérjük
megadni a következő adatokat:
A hő- vagy távhőszolgáltató megnevezése: .................................................................................
Ügyfélazonosító szám: .................................................................................................................
Hővételezési hely azonosító: .......................................................................................................
A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: ................................................................

A fenti részen csak azon adatokat kell feltüntetni, amelyek a számlán szerepelnek. Azon igénylőknek, akik
a szolgáltató részére díj szétosztás nélkül fizető társasházban laknak (vagyis nevükre a szolgáltató nem állít ki
számlát), a közös képviselő nyilatkozatát csatolniuk kell!
A kérelemhez mellékelni kell:
- a kérelem benyújtásának hónapjában - amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását
megelőző hónapban (elszámolási időszakban) kiállított gáz-, illetve távhő-szolgáltatási számla (részszámla)
másolatát,
- közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó, valamint a
távhőszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház esetén a közös képviselő (5)
bekezdés szerinti nyilatkozatát, továbbá a társasház részére a kérelem benyújtásának hónapjában amennyiben az még nem került kibocsátásra, a kérelem benyújtását megelőző hónapban - (nem havonkénti
számlázás esetén a kérelem benyújtását megelőző fogyasztási időszakban) kiállított gáz-, illetve távhőszolgáltatási számla másolatát,
- a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely esetén a szerződés másolatát.
5. Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatósága, illetőleg az állami
adóhatóság - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55/D. §-ában
foglaltak alapján - a támogatásra való jogosultság fennállásának ellenőrzésére jogosult.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást kamattal növelten vagyok köteles egy
összegben visszafizetni.
Kijelentem, hogy sem én, sem a háztartásomban élő személy más lakóingatlanra támogatást nem vesz(ek)
igénybe.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: ...................... év ........................... hó ........... nap
...............................................
az igénylő aláírása

Tájékoztató az igénylőlap kitöltéséhez
Energiaköltségeik (gázfogyasztás, illetve hő- és távhőfelhasználás) megfizetéséhez a 2008. évi jogosultsági
időszakban azok a háztartások (egy lakcímen együtt lakó személyek) jogosultak támogatásra, akiknek az egy
fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj igénylőlap benyújtása
időpontjában érvényes legkisebb összegének három és félszeresét.
Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak - a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszámát kell érteni, amely az alábbi:
- első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
- második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
- háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
- háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
- háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Ha a háztartás valamelyik tagja tartós betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegű családi
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy valamelyik háztartástagra tekintettel magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak, akkor a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-vel növekszik. Ha
a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő él, akkor a háztartás fogyasztási egysége szintén 0,2vel növekszik.
Gyermekét egyedül nevelő szülőnek minősül, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön
él, és nincs élettársa.
Gyermek:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, illetve
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek.
Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet úgy kell kiszámítani, hogy a háztartás összjövedelmét osztani
kell a háztartás tagjai fogyasztási egységének együttes összegével.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy jogosult a támogatásra, akkor azt az igénylőlap kitöltésével igényelheti. Az
igénylőlaphoz hozzáférhet a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai és a települési önkormányzatok
ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, illetőleg letöltheti a www.szmm.gov.hu, és a
www.allamkincstar.gov.hu weblapokról.
Amennyiben jogosult a támogatásra, úgy az a kérelem benyújtását követő hónap első napjától - de
legkorábban 2008. január 1-jétől - a 2008. december 31-éig terjedő időszakra kerül megállapításra.
A támogatás a szolgáltató által kibocsátott számlában az Ön által felhasznált hőmennyiség után kerül
jóváírásra. Gázfogyasztás esetén a támogatás 2000 m3-ig (68 000 MJ-ig), nagycsaládos háztartás esetén 4000
m3-ig (136 000 MJ-ig) írható jóvá.
Nagycsaládosnak minősül, aki három vagy több gyermek után kap családi pótlékot, vagy 1-2 gyermek után
kap ugyan családi pótlékot, de a három vagy több gyermek után járó gyermekenkénti összegben, mert további
olyan gyermeke van, aki a családi pótlék összegének számításakor beszámít (például rendszeres
jövedelemmel nem rendelkező felsőoktatási hallgató, vagy a 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek, aki saját jogán jogosult a családi pótlékra).
Az igénylőlap első része azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket minden kérelmezőnek ki kell töltenie,
függetlenül attól, hogy milyen támogatást igényel.
Kérelmező az a személy, aki a szolgáltatóval a háztartási (lakossági) árszabású szerződést megkötötte, tehát
akinek a nevére a szolgáltatási számla kiállításra kerül. Közös mérővel rendelkező társasház esetében a
kérelmező a gáz- vagy távhőszolgáltatás díjának megfizetésére köteles személy, akit a közös képviselő
igazolásában megnevez.
Lakcím: a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, több lakcím esetén az, ahol az illető életvitelszerűen
lakik.
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári
tagdíj és munkavállalói járulék.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval,
a társadalombiztosítási járulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett
nettó jövedelmi adatokat kell feltüntetni.
Havi jövedelem:
- havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban
együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett
jövedelem,
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlaga. Azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek
e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egy havi
átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt.
A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, illetve az őstermelői
igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.
Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni:

- a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- az anyasági támogatás,
- a tizenharmadik havi nyugdíj,
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének
(minimálbér) 50%-át nem haladja meg),
- a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
A lakásban együtt élő személyek (a háztartástagok) jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.
Jellemző jövedelemtípusok:
Keresőtevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből
származik, például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
A gyermek neveléséhez, gondozásához kapcsolódó ellátások: terhességi-gyermekágyi segély,
gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék,
gyermektartásdíj.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások,
bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a
szolgálati nyugdíj, előnyugdíj, a mezőgazdasági szövetkezeti járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti
járadék és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadéka; rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj,
nemzeti helytállásért pótlék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti
pénzellátások.
A települési önkormányzat és a munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
Egyéb jövedelem: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés,
tőkejövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előzőekben nem került feltüntetésre.

2. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez
„A” nyilatkozat
Alulírott ............................. (név, megnevezés) .............................. (cím, székhely), mint közös képviselő, a
lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet 4. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján igazolom, hogy
................................................... (név) ................................................ (lakcím) □ közös mérővel rendelkező
társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevő személy, vagy
□ a távhőszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója (a megfelelő
négyzetbe X jelet kell tenni),
aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.
Azonosító adatok a gázszolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel kitöltött nyilatkozat esetén:
A gázszolgáltató megnevezése: ....................................................................................................
Ügyfél azonosító száma vagy a hivatkozási szám: ......................................................................
Fogyasztási hely azonosító száma vagy a szerződés száma: .......................................................
A gázmérő gyári száma: ...............................................................................................................
Azonosító adatok a távhőszolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel kitöltött nyilatkozat esetén:
A hő- vagy távhőszolgáltató megnevezése: ................................................................................
A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: ................................................................
Ügyfél azonosító száma: ..............................................................................................................
Hővételezési hely azonosító: ........................................................................................................

Nevezett személy által lakott lakás fogyasztásának a társasház fogyasztására jutó hányada (négy tizedesjegy
pontossággal): .................................................................................................
Kelt: ..............................................................................
..............................................
aláírás

„B” nyilatkozat
a szolgáltatás igénybevételének megszűnéséről
Alulírott ......................................... (név, megnevezés) .................................... (cím, székhely), mint közös
képviselő, a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007.
(X. 31.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján bejelentem, hogy
............................................................................................................................................. (név)
........................................................................................................................................ (lakcím)
............................................................................................................................ (határozatszám)
................................................................ (fogyasztási hányada, négy tizedesjegy pontossággal)
......................................................................................................... (a szolgáltató megnevezése)
mint
□ közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevő személy, vagy
□ a távhőszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója (a megfelelő
négyzetbe X jelet kell tenni),
részéről a gáz- vagy távhőszolgáltatás igénybevétele ................................. napjától megszűnt.
Kelt: ..............................................................................
..............................................
aláírás

3. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez
Az energiafelhasználási támogatásra jogosultakról szóló értesítés adattartalma
A támogatást megállapító szerv megnevezése: ...........................................................................
A támogatást megállapító határozat száma: .................................................................................
Fogyasztó
neve: ..........................................................................................................................................
születési helye: ..........................................................................................................................
születési ideje: ...........................................................................................................................
lakcíme (fogyasztási hely): .......................................................................................................
A jogosultság kezdő időpontja: ....................................................................................................
A szolgáltatónál szereplő azonosító szám (ügyfél-azonosító, fogyasztási hely azonosító, szerződésszám,
hivatkozási szám): ..............................................................................................
A jogosultat megillető fajlagos támogatás [a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális
támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet [R.] 3. §-a (1) vagy (2) bekezdésének megfelelő
pontjára történő hivatkozással]: .......................................
.......................................................................................................................................................
Gázfogyasztás támogatásának felső határa [az R. 3. §-ának (3) bekezdése szerint]: ..................
Gázmérő gyári száma: ..................................................................................................................
A közös mérővel rendelkező, gázszolgáltatást igénybe vevő társasházi fogyasztó, valamint a távhőszolgáltatás
díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasházban lakó fogyasztó esetén a jogosult lakására
eső fogyasztási hányad: .....................................................
Dátum: ...............................................................

4. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez
Fogyasztási jelleggörbe

Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Éves
fogyasztás %- 19,4281
16,3743
14,0081
8,0834
2,8712
a
Hónap
Július
Augusztus Szeptember
Október
November
Éves
fogyasztás %- 0,8046
0,8877
1,7422
5,8505
11,7688
a

Június
0,9973
December
17,1838

5. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez
Kimutatás a jóváírt energiatámogatás visszaigényléséhez
A szolgáltató azonosítója: ............................................................................................................
A szolgáltató megnevezése: .........................................................................................................
A szolgáltató székhelye: ...............................................................................................................
A szolgáltató adószáma: ..............................................................................................................
A szolgáltató bankszámlaszáma: .................................................................................................
Az ügyintéző neve és elérhetőségei: ............................................................................................
A visszaigénylés sorszáma: .........................................................................................................
A számlák kibocsátási időszaka (tárgyidőszak): .........................................................................
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. rendelet (R.) 10. §-ának (2) bekezdése szerinti számlák darabszáma és a jóváírt támogatás:

Jogosultsági kategória: az R. 3. § (1)
Összesen
vagy (2) bek.
a) pontja b) pontja c) pontja d) pontja
Támogatás jóváírásával
1.
kibocsátott számlák
száma (db)
2. Támogatás jóváírásakor tárgyidőszakban
figyelembe vett,
jogosultsági
számlázott hőmennyiség időszakban
(MJ vagy GJ)
összesen
3. Előirányzatból igényelt tárgyidőszakban
jogosultsági
támogatás (Ft)
időszakban
összesen
Előirányzatnak
4.
tárgyidőszakban
visszatérítendő
jogosultsági
támogatás (Ft)
időszakban
összesen
Összesen (a 3. és a 4.
5.
tárgyidőszakban
pont
jogosultsági
különbsége)
időszakban
összesen
Dátum: ...................... év........................... hó.......... nap
........................................................
szolgáltató (cégszerű aláírás)

