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Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

           Átalakul a gázártámogatás 

    változnak a szabályok szeptembertől 
 

Augusztus 31-ével megszűnik a szociális alapú 

gázár- és távhőár - támogatás, és beépül a 

lakásfenntartási támogatásba, az új 

támogatást a helyi önkormányzatnál kell 

igényelni közölte a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium (Nefmi). 
 

 
 

A tárca szerint lakásfenntartási támogatást a 

fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, 

albérleti díjra, közös költségre, 

csatornahasználati díjra, a szemétszállítás 

költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás 

költségeire lehet kérni. A támogatási 

kérelmeket a helyi önkormányzathoz kell 

benyújtani, amely jövedelem- és 

vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy 

természetben is megállapíthatja a támogatást. 

A támogatás megállapításához szükséges 

jövedelemhatár  71250 forint, vagyis az öregségi 

nyugdíjminimum 250 százaléka lesz az eddigi 

150 százalék helyett. 

 

A lakásfenntartási támogatás rendszerében a 

jövedelmi jogosultsági feltételek módosítása 

mellett két új elem is megjelenik, a fogyasztási 

egység, valamint a vagyonvizsgálat.         

Annak érdekében, hogy a támogatás a korábbinál 

igazságosabb és hatékonyabb legyen, a 

lakásfenntartási támogatás feltétele a jövedelem- 

és vagyonvizsgálat, amelyet a helyi 

önkormányzat végez el.  

 

A törvény értelmében a lakásfenntartási 

támogatást elsősorban természetben kell 

nyújtani. A természetben nyújtott támogatás azt 

jelenti, hogy az önkormányzat közvetlenül a 

közüzemi (gáz, áram, távhő, szemétszállítás, stb.) 

szolgáltatók felé fizeti az esedékes számlát, 

illetve lehetőség szerint közvetlenül 

megvásárolja az adott településre jellemző 

tüzelőanyagot. 

 

A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres 

kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti,  

közölte a szaktárca. A támogatás megosztva is 

adható: részben készpénz, részben természetbeni 

támogatás formájában.  

  

Azoknak, akik eddig jogosultak voltak a gázár- 

vagy távhőtámogatásra, szeptember elsejétől 

nem jár tovább "automatikusan" a 

lakásfenntartási támogatás, mivel több ponton 

változtak a feltételek. A lakásfenntartási 

támogatás iránti igényeket a kérelmező 

lakóhelye szerint illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet 

benyújtani, a megállapított támogatás pedig egy 

évig érvényes. 

 

Az átalakítás fő célja az ellátásra jogosultak 

körének kibővítése, vagyis az energiatámogatás 

megszűnése miatt ellátás nélkül maradó 

jogosultak befogadása az új rendszerbe. 
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