
É R T E S Í T É S 
az energetikailag védett vásárlói státus, illetve a veszélyeztetett 

hőenergia vásárlói státus megszerzéséről 
 

A Szerb Köztársaság Kormánya meghozta az energetikailag védett vásárlói státusról, valamint 

a veszélyeztetett hőenergia vásárlói státusról szóló rendeletet (SZK Hivatalos Közlönye, 

90/2013), 2013. október 14-én lépett hatályba, és 2013. október 15-étől alkalmazzák 2014. 

április 15-éig. 

Energetikailag védett vásárlónak, valamint veszélyeztetett vásárlónak a jelen rendelet 

értelmében, olyan háztartás (egyén vagy család) minősül, amely egy mérőhellyel rendelkező 

lakóegységben él, ahol mérhető a villanyáram, illetve földgáz fogyasztása, illetve hőenergiát 

fogyaszt. 

 

 

1. Az energetikailag védett vásárlói státus, illetve veszélyeztetett hőenergia vásárlói 

státus megszerzésének feltétele 

Az energetikailag védett vásárlói státus, illetve veszélyeztetett hőenergia vásárlói státus 

megszerzésének feltétele a megvalósított havi összbevétel és ez:  

1) legfeljebb 13.222,00 dinár az egytagú háztartások esetében;  

2) legfeljebb 19.251,00 dinár a két- és háromtagú háztartások esetében;  

3) legfeljebb 25.276,00 dinár a négy- és öttagú háztartások esetében;  

4) legfeljebb 31.786,00 dinár a hat és ennél több taggal rendelkező háztartások esetében.  

5) ne rendelkezzen más lakással, azon a lakáson kívül, amely megfelel a háztartás 

szükségleteinek a szociális védelmi törvénnyel összhangban. 

 

2. Az energetikailag védett vásárlói státus megszerzésének eljárása 

Az energetikailag védett vásárlói státus megszerzésének eljárása kérelem benyújtásával 

kezdődik a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal felé, székhelyén, Zentán, a Fő tér 1-es szám 

alatt. 

A kérelmeket a Községi Közigazgatási Hivatal  szolgáltatói központjában veszik át.  

A Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szerve kiadja az energetikailag védett vásárlói 

státus, illetve a veszélyeztetett hőenergia vásárlói státus megszerzéséről szóló igazolást. 

Az energetikailag védett vásárlói státus, illetve a veszélyeztetett hőenergia vásárlói státus 

megszerzéséről szóló igazolás a naptári év végéig érvényes. 

Új kérelmet a következő naptári évre leghamarabb 30 nappal a határidő lejárta előtt lehet 

beadni e szakasz 1. bekezdése alapján.  

A kérelem mellé e szakasz 2. bekezdése alapján, amennyiben nem következett be változás, 

amely megállapításra kerül a hatásköri szerv előtt, büntetőjogi és anyagi felelősség alatt 

jegyzőkönyvbe vett nyilatkozat átvételekor, nem szükséges a már előzőleg mellékelt 

bizonylatokat mellékelni, kivételt képez a háztartás havi bevételről szóló bizonylat. 

 

3. Szükséges bizonylatok 

A kérelem benyújtója a kérelem mellé az alábbi bizonylatokat mellékeli:  

1) a háztartás taglétszámáról szóló bizonylat (személyigazolvány fénymásolata, születési 

anyakönyvi kivonat (SZAK), lakhelyről szóló igazolás, házassági anyakönyvi kivonat (HAK), 

két tanú illetékes szerv előtti nyilatkozata); 

2) a havi összbevételről szóló bizonylat (nyugdíjcsekk, az illetékes szerv, illetve munkáltató 

bizonylata, a 15 évnél idősebb gyermekek esetében a rendes képzésről szóló igazolás, a 



munkanélküliek esetében pedig az illetékes foglalkoztatás-ügyi szolgálat bizonylata, 

nyilatkozat);  

3) az igénylő lakhelyén és szülőhelyén működő ingatlan-nyilvántartó hivatal bizonylata 

ingatlan tulajdonjogáról és az ingatlanból eredő haszonról;  

4) az adóhatóság bizonylata arról hogy birtokol-e adókötelezett vagyont;  

5) jegyzőkönyvbe vett nyilatkozat, hatásköri szerv előtt, büntetőjogi és anyagi felellőség alatt, 

hogy nem rendelkezik ingatlannal vagy ingatlanból eredő bevétellel a volt Jugoszláv 

Köztársaság területéről; 

6) Az ingatlan – amelyben a háztartás él – feletti tulajdonjogról szóló bizonyíték; 

7) A ház/lakás bérletéről szóló bizonylat 

8) Az utolsó villanyáram, földgázszámla vagy fűtésszámla 

 

A bizonylatokat az igénylést megelőző hónapot illetően kell beszerezni, kivéve ha előírás 

másként nem rendeli el. 

Amennyiben az energetikailag védett vásárló, illetve a veszélyeztetett vásárló státusának 

megszerzésére irányuló kérelem benyújtója nem rendelkezik villanyáramra, földgázra illetve 

hőenergiára vonatkozó vásárlói szerződéssel, illetve amennyiben a számla nem az igénylő 

nevére szól, a kérelemhez mellékelni kell a lakás bérletére vonatkozó adatokat is, vagy más 

dokumentumot, amely bizonyítja, hogy az igénylő háztartás abban a  lakásban él, amelyet a  

vásárló  a villanyáram, földgáz vagy hőenergia vásárlói szerződés szerint más személy nevére 

szól.  

 

4.  A szociális segélyre és gyermekpótlékra való jog használói 

A szociális segélyre és gyermekpótlékra való jog használói, akik e jogot a szociális 

védelemről szóló előírások alapján valósították meg, kérelem benyújtása nélkül is megszerzik 

az energetikailag védett vásárló, illetve veszélyeztetett vásárló státusát, a szociális 

védelemmel megbízott minisztérium adatai alapján, a jelen értesítés 1. szakaszában foglalt 

feltételekkel összhangban.  

 

5. Havi csökkentés bizonyos mennyiségű villanyáramra 

Az energetikailag védett vásárló, illetve veszélyeztetett vásárló jogot szerez bizonyos 

mennyiségű villanyáram-fogyasztás esetében, minden hónapra a következő módon: 

(1) egytagú háztartás esetében havonta 120 kWh,  

(2) kettő vagy háromtagú háztartás esetében havonta 160 kWh,  

(3) négy vagy öttagú háztartás esetében havonta 200 kWh 

(4) hat vagy többtagú háztartás esetében 250 kWh, 

A havi kötelezettség csökkentését a havi villanyáram számla összegének és a fent említett 

villanyáram mennyiségnek szorzásával állapítják meg, magasabb nappali, zöld zónás 

díjszabás mellett, a lakossági fogyasztók csoportját illetően, amelyet kéttarifás villanyóra 

esetében 10%-kal emelnek, a belgrádi EPS gazdasági társaság árjegyzékéből, akinek a Szerb 

Köztársaság Energia Tanácsa meghatalmazást adott, amely a folyó év október  1-jétől van 

alkalmazásban. 

 

 

6. Havi csökkentés bizonyos mennyiségű földgázra 

Az energetikailag védett vásárló, illetve veszélyeztetett vásárló jogot szerez bizonyos 

mennyiségű földgáz-fogyasztás esetében a lakóhely m²-ére, január, február, március, október, 

november és december hónapokra:  

(1) egytagú háztartás esetében havonta 35 m²,  

(2) kettő vagy háromtagú háztartás esetében havonta 45 m²,  



(3) négy vagy öttagú háztartás esetében havonta 60 m²,  

(4) hat vagy többtagú háztartás esetében 75 m².  

A havi kötelezettség csökkentését a havi földgáz számla összegének, a fent említett 

mennyiségnek és a Szerbia-gáz KV lakossági fogyasztói számára az „energens” tarifa szerint 

meghatározott és az újvidéki Szerbia-gáz KV földgáz közellátó árjegyzékéből 5%-kal 

megnövelt összeg szorzatával kell megállapítani, akinek a Szerb Köztársaság Energia Tanácsa 

meghatalmazást adott, amely a folyó év október  1-jétől van alkalmazásban. 

 

7. Havi csökkentés bizonyos mennyiségű hőenergiára 

Az energetikailag védett vásárló, illetve veszélyeztetett vásárló jogot szerez bizonyos 

mennyiségű hőenergia-fogyasztás esetében a lakóhely m²-ére, január, február, március, 

október, november és december, január, február és március hónapokra:  

(1) egytagú háztartás esetében havonta 25 m²,  

(2) kettő vagy háromtagú háztartás esetében havonta 35 m²,  

(3) négy vagy öttagú háztartás esetében havonta 45 m²,  

(4) hat vagy többtagú háztartás esetében 55 m². 

A havi kötelezettség jóváírását a havi hőenergia számla összegét, az előző bekezdésben 

meghatározott m²-ek összegét meg kell szorozni 60, 00 din/m²-rel. 

 

 

8. További korlátozások 

Az energetikailag védett vásárló, illetve veszélyeztetett vásárló csak meghatározott 

mennyiségű villanyáram, földgáz vagy hőenergiára vonatkozó havi kedvezményre szerezhet 

jogosultságot, lakóhely m²-ére vonatkozóan, nem kummulatív módon. 

Az energetikailag védett vásárló jogot formálhat a havi kötelezettség jóváírására,  amennyiben 

a havi villanyáram és földgáz mennyiség kisebb a jelen értesítés 5. és 6. bekezdésében 

megszabott mennyiség kétszeresénél.  

Amennyiben a jelen értesítés 5. és 6. bekezdésében megszabott mennyiségnél a havi 

villanyáram- és földgáz-fogyasztás 2 - 2,5 szer több, az energetikailag védett vásárló jogot 

formálhat a jelen rendelet 5. és 6. bekezdésében megszabott havi kötelezettség jóváírásának 

felére.  

Amennyiben a jelen értesítés 5. és 6. bekezdésében megszabott mennyiségnél a havi 

villanyáram- és földgáz-fogyasztás több mint 2,5 szer több, az energetikailag védett vásárló 

nem formálhat jogot a havi kötelezettség jóváírására.  

Amennyiben az elfogyasztott villanyáram illetve földgáz, illetve hőenergia havi számlája a 

jelen rendelet 5. és 6. bekezdésében megszabott mennyiségnél kisebb, a jóváírást a valós havi 

számla mértékéig állapítják meg. 

 

Az energetikailag védett vásárló védelmére szolgáló eszközök biztosítása 

Az energetikailag védett vásárlónak, illetve a veszélyeztetett hőenergia vásárlónak védelmére 

szolgáló eszközöket a Szerbia Elektrogazdasága Közvállalat, illetve a Szerbia-gáz Közvállalat 

biztosítja 2013. december 31-ig. 

2014. január 1-jétől az eszközöket a köztársasági költségvetés biztosítja. 

 


