Elektronikusan hitelesített dokumentum

ÜGYIRATSZÁM:
TÁRGY:

EK/75-2/2022
Tájékoztatás

Autisták Országos Szövetsége
Budapest
Fejér György u. 10. I. em. 3.a.
1053
Kővári Edit
elnök úrhölgy
részére

Tisztelt Elnök Úrhölgy!
Hivatkozással 2022. május 5. napján kelt, KI-661/2022 iktatószámú megkeresésére, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nevében eljárva, az
alábbiakról tájékoztatom.
Levelében foglaltak szerint az elmúlt időszak gazdasági folyamatai következtében egyre több
civil és egyházi fenntartású, autizmusban érintett személynek szolgáltatást nyújtó intézmény
küzd olyan mértékű pénzügyi nehézséggel, amely ellehetetleníti működésüket. Javaslata szerint
az egyes intézmények számára segítséget jelentene, ha az energia- és közműdíjak esetében a
jelenleg érvényes céges besorolás helyett lehetőségük lenne lakossági tarifák alapján fizetni.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 32.§ (1) bekezdése és a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 50.§ (3) bekezdése határozza meg az ezen ágazatokban
egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét. E területeken a földgázpiaci egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016.
(XII. 29.) NFM rendelet, valamint a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló
4/2011. (I. 31.) NFM rendelet határozzák meg, hogy az egyetemes szolgáltatás keretében
vételezők milyen tarifa alkalmazására jogosultak az igénybe vett szolgáltatás ellenértékének
elszámolásakor. Ezen túlmenően a rezsicsökkentés rendszerének keretében meghatározott ár
jogszabály alapján csak a nevezett törvényekben meghatározott „lakossági fogyasztó” részére
biztosítható.

A víziközmű ágazatban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 64. § (4)
bekezdésében foglalt esetkörön túl csak a törvény meghatározása szerinti lakossági felhasználó
jogosult a lakossági díjon történő elszámolásra.
A távhőszolgáltatás területén csak a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a
továbbiakban: Tszt.) meghatározott lakossági díjfizető és lakossági felhasználó jogosult a
lakossági díjon történő elszámolásra. Ezt meghaladóan a „külön kezelt intézmény” jogosult
hatósági áron megfizetni fogyasztása ellenértékét. A Tszt.-ben foglalt meghatározás alapján e
körbe tartozik többek között a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem
nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény is. Az alkalmazott díjat a
távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX.
30.) NFM rendelet határozza meg. Minden, a fenti két kategóriába nem sorolható felhasználó
(„egyéb felhasználó”) esetében a távhőszolgáltatóval kötött egyedi megállapodás szabályozza
a távhőszolgáltatónak fizetendő díjat.
A hulladékgazdálkodási-közszolgáltatás területén a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 91. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy az alkalmazott árak vonatkozásában a
költségvetési szervre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes személy
ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
Összefoglalóan megállapítható, hogy minden közmű-szolgáltatás esetében külön szükséges
megvizsgálni a kedvezményes tarifa alkalmazásának lehetőségét, amely minden esetben az
irányadó jogszabályokban pontosan meghatározásra kerül.
A fentieken túlmenően tájékoztatom, hogy a Hivatal hatásköreit meghatározó fentebb
hivatkozott jogszabályok, valamint a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatalról
szóló 2013. évi XXII. törvény nem ad felhatalmazást a Hivatal számára ahhoz, hogy – akár
méltányossági körben hozott döntéssel – az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználókat
„lakossági felhasználói” körbe sorolja vagy számukra a lakossági tarifán történő elszámolást
lehetővé tegye.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
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