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Nagycsaládos gázártámogatás 
 

Mely háztartás jogosult a nagycsaládos gázártámogatásra? 

A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok 

támogatásról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három 

gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes 

szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik. 

Hány felhasználási helyen vehető igénybe a nagycsaládos gázártámogatás? 

A nagycsaládos kedvezmény csak egy felhasználási helyen vehető igénybe. Fogyasztói 

közösség esetén egy felhasználási helyen több jogosult is igénybe vehet nagycsaládos 

kedvezményt. Ha a jogosultnak a vele egy háztartásban élő, családi pótlékra jogosító 

személyre hivatkozással nagycsaládos kedvezmény került megállapításra, a jogosulttal egy 

háztartásban élő más személy erre a személyre tekintettel további kedvezményre nem 

jogosult. 

Mennyi a nagycsaládos gázártámogatás mértéke? 

a) az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosult által az I. árkategória díjszabása 

szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség három gyermekre tekintettel 

felhasználási helyenként és naptári évenként 61560 MJ (41040 + 20520 MJ), 

valamint a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10250 MJ (a 

szolgáltató által alkalmazott I. árkategória szerinti díj szolgáltatói elosztói működési 

terület szerint eltérő),b) a fogyasztói közösségben vételező jogosult esetén a 

kedvezmény Ft-ban kerül meghatározásra, összege a szolgáltatók elosztói működési 

területeként eltérő (fogyasztói közösségnek tekintendő a közös gázmérővel 

rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag 

megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek számát). 

b) A támogatás az alanyi jogon 1-es árkategóriában számlázott 1200 m3/év felett nyújt 

kedvezményt a nagycsaládosok részére. Ez a támogatás 3 gyerek esetén 

gyerekenként 200 m3 (tehát összesen 600 m3/év), amit a szolgáltató még 1-es 

árkategóriában számláz ki az ügyfélnek, a drágább, 2-es árkategória helyett. A 4. 

gyerektől 200 m3 helyett már 300 m3 a támogatás mértéke (az árkategóriák közti 

különbségekről érdeklődjön a gázszolgáltatónál). Társasházak esetében m3 helyett 

Ft alapon kerül megállapításra a kedvezmény. Az árakat, valamint a fogyasztói 

közösség esetében alkalmazandó nagycsaládos kedvezmény mértékét a 

69/2016.(XII.29.) NFM. rendelet tartalmazza.  

Hogyan kérelmezhető a nagycsaládos gázártámogatás? 

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon kell benyújtani. „Igénylőlap a 

nagycsaládos földgáz árkedvezményhez” formanyomtatvány a honlapról letölthető. 
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Az igénylőlap 1. pontjában azt kell igénylőként megjelölni, akinek a nevére a számla szól. A 

2. pontban fel kell tüntetni a családi pótlékra jogosult személyt, a gyerekeket, valamint az 

összes velük élő felnőttet is (pl. nagyszülők).  

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a 2013. 

január 1-jétől a naptári év folyamán bármikor benyújtható.  

Hova kell benyújtani a kérelmet? 

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a naptári 

év folyamán bármikor benyújtható a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint 

illetékes járási hivatalhoz.  

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság tekintetében a kérelem tárgyában 

a) Budapest és Pest megye kivételével a megyeszékhely szerinti járási hivatal, 

b) Budapest esetében Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi hivatala, 

c) Pest megye esetében a Váci Járási Hivatala jár el.  

Mit kell mellékelni a kérelemhez? 

A kérelemhez önálló felhasználási hellyel rendelkező igénylő esetén mellékelni kell 

a) kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) 

másolatát, a szolgáltatói számla minden oldalának hiánytalan fénymásolatát kell 

csatolni. (nem a sárga csekket, és nem is a befizetett feladóvevényt) 

vagy 

b) a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén az egyetemes 

szolgáltatási szerződés hiánytalan másolatát. 

Mikortól állapítható meg a támogatás? 

Ha a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság két hónapnál hosszabb ideje 

áll fenn, a nagycsaládos kedvezmény visszamenőlegesen legfeljebb a kérelem benyújtását 

megelőző második hónap első napjától állapítható meg. 

Mettől-meddig szól a támogatás? 

 A támogatás a benyújtást megelőző 2. hónap első napjától ítélhető meg, amennyiben 

a jogosultsági feltételek már akkor is fennálltak.  

 Amennyiben a 3. gyermek születése óta még nem telt el 2 hónap, úgy az ő születési 

hónapjának első napja lesz a kezdődátum.  

 Újonnan kötött szolgáltatói szerződések esetén a szerződés hatályba lépésének 

napja a kezdődátum. 

 Új lakcímre igényelt támogatás esetén a lakcímnyilvántartónál történt bejelentés 

dátuma (lakcímkártya érvényességének kezdete) a mérvadó az elbírálás során. 

A támogatás meghatározatlan ideig, a jogosultsági feltételek fennállásáig van érvényben, a 

változásokkal kapcsolatosan az ügyfeleknek 15 napos bejelentési kötelezettségük van. 

 



3 
 

 

Mennyi az ügyintézési idő? 

A kérelem elbírálására irányadó ügyintézési határidő sommás eljárás esetén 8 nap, 

egyéb esetben 60 nap. 

Mi az ügyintézés menete, a szolgáltató hogyan értesül a gázártámogatásról? 

A járási hivatal döntéséről határozatban értesíti a kérelmezőt, az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Központ elektronikusan az egyetemes szolgáltatót. 

Kell-e évente kérelmezni a nagycsaládos gázártámogatást? 

A nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapítása határozatlan időre történik. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábbi évekkel ellentétben nem kell évenként 

igényelni a kedvezményt, az mindaddig megilleti a jogosultat, amíg a jogosultsági feltételek 

fennállnak. 

Mit kell tudni a bejelentési kötelezettségről? 

A jogosultság feltételeinek megszűnését, továbbá a kérelemben foglalt adatok 

megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a 

kedvezményt megállapító járási hivatalnak. 

A jogosultnak a felhasználási helyében történő változást (költözést) is be kell jelentenie. A 

jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető kedvezmény az új 

felhasználási helyen is igénybe vehető. 

Mi a teendő, ha társasházban lakom? 

Ebben az esetben mindegy, hogy melyik szülő nevére töltik ki az igénylőlapot, azonban a 

kérelemhez mellékelni kell a társasház gázszámlájának mindkét oldalát, és az igénylőlap 4. 

pontjában fel kell tüntetni a közös képviselő adatait.  

Hova kell fordulni, ha a nagycsaládos gázártámogatás értékét nem írták jóvá a 

számlán? 

Amennyiben már kézhez kapta a támogató határozatot, akkor a gázszolgáltató 

ügyfélszolgálatán érdeklődhet.  

Amennyiben a határozatot nem kapta meg, a lakcím szerint illetékes járási hivataltól 

igényelheti az ismételt postázást. 


