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A Kormány 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelete
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 továbbiakban: R.) 4/C. alcíme a következő 7/H. §-sal egészül ki:
„7/H.  § (1) Az  egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 
11.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső
egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a  továbbiakban együtt: jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség) abban az esetben is lakossági fogyasztóként jogosult földgázellátásra,
ha a  felhasználási helyen (mérési pont) található egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház,
és a  felhasználási hely tekintetében a  földgáz vételezés nem kizárólag a  lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az  egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
(a továbbiakban: Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű
lakhatására szolgál.
(2) A  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség mint felhasználó az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott
mennyiség és a  felhasználási hely lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség
vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgáz vételezésére.
(3) Rendház esetén – amennyiben önálló lakás rendeltetési egységek kialakítására nem került sor – a  jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott mennyiség, továbbá
minden négy, 2022. október 1. napján ott lakó, az  Ehtv. 12.  § (1)  bekezdésében vagy 12/A.  § (1)  bekezdésében
meghatározott személy után jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti földgázmennyiség vételezésére.
(4) A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes
többletmennyiség igénybevétele céljából a  feltételek teljesüléséről – büntetőjogi és polgári jogi felelőssége
vállalásával – nyilatkozik a  felhasználási helyen lévő lakás rendeltetési egységek, illetve az  Ehtv. 12.  §
(1)  bekezdésében vagy 12/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott, a  felhasználási helyen életvitelszerűen lakó
személyek számának megadásával. Az  egyetemes szolgáltató a  (2) és a  (3)  bekezdés alapján meghatározott
kedvezményes mennyiséget a  nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjától – időarányosan, a  9.  §-ban
foglaltakra figyelemmel – alkalmazza.
(5) Az  egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a  (2) és a  (3)  bekezdésben előírt feltételeket alátámasztó iratot
a  jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségtől mint felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az  egyetemes
szolgáltató megállapítja, hogy a  felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a  (2) és a  (3)  bekezdés alapján
meghatározott kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt
az  5.  § (2)  bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell
a felhasználóval elszámolni.
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(6) Az  egyetemes szolgáltató az  (5)  bekezdés szerinti jogkövetkezményt alkalmazza akkor is, ha a  felhasználó
az  (5)  bekezdés szerinti iratot az  egyetemes szolgáltató által megjelölt legalább 15 napos határidőn belül nem
bocsátja az  egyetemes szolgáltató rendelkezésére. Ha az  (5)  bekezdés szerinti irat az  egyetemes szolgáltató által
megjelölt határidőt követő 15 napon belül az  egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha
határidőben rendelkezésre bocsátották volna.”

2. §  Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  rendeletnek az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2022. (X. 14.) Korm. rendelettel megállapított 7/H. §-át a 2022. augusztus 1-jén 
és azt követően egyetemes szolgáltató által értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni.”

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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