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Lakásszövetkezetünk 

2018. III. 26-án keltezett 

2018/07-es tájékoztatójában felhívta figyelmüket 

az akkori ismeretei alapján a  kormány téli 

rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) 

rendeletéről. 

 

„> a 20 m3/h vagy a feletti gázmérővel rendelkező 

fogyasztói közösség esetében:  

120 000 forint, függetlenül attól, hogy az adott 

fogyasztói közösség hány vételező taggal 

rendelkezik. 

Ebbe a kategóriába tartozik a Centenáriumi 

Lakótelep 756 db (13+2 épület) tömbfűtéssel 

rendelkező lakása. Itt a visszatérítést az adott 

épületek gázszámláiban fogják a fentiek szerint 

épületenként 120.000,-Ft jóváírni.” 

A Kormány 66/2018. (IV. 5.) rendelete alapján az 

egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági 

földgázfogyasztók részére biztosított téli 

rezsicsökkentésről szóló 

37/2018. (III. 8.) Korm. rendeletét módosította. 

 

1. § Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő 

lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli 

rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. 

rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki: „ 5/A. § 

(1) Ha az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti 

fogyasztói közösség esetében az 1. melléklet 

1. pontja szerinti összeg és a  lakóépület 

műszakilag megosztott önálló lakásai számának 

szorzata meghaladja az  1.  melléklet 2. és 3.  

pontjában meghatározott – adott fogyasztói 

közösség esetében irányadó – juttatás összegét, a  

fogyasztói közösség (jelen esetben az Összefogás 

Lakásszövetkezet, mint közös képviselet) 
legkésőbb 2018. május 31-ig jogosult kérni az  

egyetemes szolgáltatótól az  ezen különbözet 

(a továbbiakban: különbözet) egyetemes 

Szolgáltatónál vezetett folyószámláján történő 

jóváírását.  

 

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelem 

formanyomtatványon is megtehető. Az  egyetemes 

szolgáltató a formanyomtatványt 

az ügyfélszolgálatán és a honlapján 2018. április 

10-ig közzéteszi.  

 

(3) A  fogyasztói közösségnek a  különbözet 

jóváírására vonatkozó kérelmében a  lakóépületre 

vonatkozó hatályos alapító okirattal vagy legalább 

30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-

másolattal igazolnia kell a  lakóépület műszakilag 

megosztott, önálló lakásainak számát, továbbá be 

kell mutatnia az  (1)  bekezdés szerinti számítást és 

a különbözet összegét.  

 

(4) Az  egyetemes szolgáltató a  fogyasztói 

közösség kérelmét 15 munkanapon belül 

megvizsgálja, az  alapján a  különbözetet jóváírja, 

és soron kívül levélben tájékoztatja a  fogyasztói 

közösséget a  folyószámláján részére biztosított 

különbözet jóváírásáról.  

 

(5) Az egyetemes szolgáltató legkésőbb 2018. 

július 7-ig fogyasztói kategóriák szerinti bontásban 

tájékoztatja az e § szerinti különbözetek összegéről 

a  volt közüzemi nagykereskedőt és a  Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.  

 

(6) A  volt közüzemi nagykereskedő az  (5)  

bekezdés szerinti összeget az  (5)  bekezdés 

szerinti tájékoztatástól számított 3 munkanapon 

belül köteles az egyetemes szolgáltató részére 

átutalni. 

 

Az Összefogás Lakásszövetkezet a 

módosított kormányrendelet szerinti 

ügyintézést megkezdte. 

 
 

 Összefogás Lakásszövetkezet 

Budapest, 2018. április 10. kedd  
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