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A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete
a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér-
beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények
7/A. § (1) Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, 
az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105.  §-a 
szerinti lakás rendeltetési egység (a  továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a  települési önkormányzat 
jegyzője (a továbbiakban: eljáró hatóság) kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány a  ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az  eljáró hatóság
az  ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a  rendeltetési egységek számára vagy funkciójára
vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény
jogszerű használatát vélelmezi.
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(3) Az  e  § szerinti hatósági bizonyítvány csak az  e  § szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.
Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.
(4) Az e § szerinti hatósági bizonyítvány kiadására irányuló ügyekben – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 116. § (2) bekezdés a) pontjától eltérően – fellebbezésnek nincs helye. A Kormány a hatósági
bizonyítvány kiadásával kapcsolatos ügyekben az  eljáró hatóság felügyeleti szerveként az  építésügyi hatóságot
jelöli ki.
(5) A Get. 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott mennyiség és az ingatlan (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján 
számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.
(6) A  lakossági fogyasztó az  (5)  bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele
céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja az  (1)  bekezdés szerinti hatósági
bizonyítványt az  egyetemes szolgáltató részére. Az  egyetemes szolgáltató az  (5)  bekezdés alapján meghatározott
kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a  9.  §-ban foglaltakra
figyelemmel időarányosan.
(7) Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg
a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
(8) Ha a  (7)  bekezdés szerinti megkeresés alapján az  eljáró hatóság nem folytat ellenőrzést, vagy az  egyetemes
szolgáltató az  ellenőrzés eredményével nem ért egyet, az  egyetemes szolgáltató a  felügyeleti szervhez fordulhat
a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
(9) A felügyeleti szerv a  (8) bekezdésben foglalt megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől
függetlenül, saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására.
(10) A  hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás keretében történő felülvizsgálata során a  jogorvoslati döntést
a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra tekintet nélkül kell meghozni.
(11) Ha a  (7)–(9)  bekezdés alapján indult eljárás azzal az  eredménnyel zárul, hogy a  hatósági bizonyítványban
foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes
szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az  (5)  bekezdés alapján meghatározott
kedvezményes többletmennyiséget a  bejelentett és a  tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete
vonatkozásában. Ebben az  esetben a  jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget
az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell
a felhasználóval elszámolni.”

2. §  Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 
4/B. alcímmel egészül ki:
„4/B. A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők 
számára biztosított kedvezmény
7/B.  § A  lakossági fogyasztó az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami 
támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén jogosult igénybe venni a többletdíjkedvezményt.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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