TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES FOGYASZTÓK ÁLTAL HASZNÁLT
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK VILLAMOSENERGIAFOGYASZTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL
Az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergiafogyasztásának támogatásáról a 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet rendelkezik.
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.)
Korm. rendelet alapján minden lakossági fogyasztó kedvezményes évenként (2022.
augusztus 1. és 2023. július 31. között) és felhasználási helyenként a villamos energia
egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti kedvezményes
díjszabás keretében 2523 kWh villamosenergia-mennyiséget vételezhet.
A gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásához
kapcsolódó kedvezmény a 2523 kWh mennyiségen felül további kedvezményes
mennyiséget biztosít az arra jogosultak részére.
Jogosultság
A gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásához
kapcsolódó kedvezményre jogosult az az egyetemes szolgáltatás keretében vételező
lakossági fogyasztó, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy a gyógyászati
segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.
14.) EüM rendelet szerinti — társadalombiztosítási támogatással rendelt — elektromos
kerekesszéket, elektromos mopedet, hálózati áramról működő oxigén koncentrátort
(gyógyászati segédeszköz) napi rendszerességgel használ.
A kedvezmény kérelmezése
A kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem a kedvezményes év
során bármikor benyújtható.
A kérelmet a jogosultnak a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi/megyei
kormányhivatalhoz kell benyújtani az erre a célra rendszeresített igénylőlapon. Az
igénylőlapot kormányhivatalok honlapjáról lehet letölteni.
A kedvezményre való jogosultságot a kormányhivatal egyszerűsített határozattal állapítja
meg.
A kedvezmény mértéke
A kedvezményre vonatkozó jogosultság megállapítása esetén a kedvezmény mértéke
jogosultanként 1697 kWh.
A kedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe,
azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe
vehető.
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a kedvezményes díjszabás keretében biztosított
villamosenergia-mennyiség
felhasználási hely/kedvezményes év
alapkedvezmény (minden
lakossági fogyasztónak jár)

2523 kWh

kedvezmény gyógyászati
segédeszközt napi
rendszerességgel használó
személy esetén

személyenként további 1697 kWh

Szolgáltatás szüneteltetése és szerződésszegés miatti kikapcsolás esetén a kedvezmény
nem érvényesíthető az érintett időszakra. A kedvezményes mennyiséget szolgáltatás
szüneteltetése vagy szerződésszegés miatti kikapcsolás időtartamával arányosan
csökkenteni kell.
A kedvezmény — a kérelem kedvezményes év közben történő benyújtása esetén — a
kérelem benyújtásának évében a kedvezményes évből hátralévő időtartamra naparányos
mértékben jár.
A kedvezmény érvényesítése
Az egyetemes szolgáltató a kedvezményt a felhasználási hely tekintetében alkalmazott, a
villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti
általános árszabáshoz (A árszabáshoz) kapcsolódóan kiállított számlában (elszámoló
vagy részszámla) érvényesíti, a kormányhivatal által kiadott határozatnak megfelelően.
Változás a jogosult adataiban
A jogosultnak a kérelemben foglalt adatok megváltozását — ideértve a jogosultság
feltételeinek megszűnését és a jogosulttal egy háztartásban élő, gyógyászati
segédeszközt napi rendszerességgel használó személy felhasználási helyében történő
változást is — a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie
a kedvezményt megállapító kormányhivatalnak.
Amennyiben a jogosult felhasználási helyet változtat (költözik), azt be kell jelentenie a
kormányhivatalnak. A jogosultság változatlan fennállása esetén a jogosultat megillető
kedvezmény az új felhasználási helyen is igénybe vehető.
A jogosultság ellenőrzése
A kormányhivatal a jogosultság feltételeinek fennállására vonatkozóan ellenőrzést
végezhet a kedvezménnyel érintett felhasználási helyen. A kedvezményt jogosulatlanul
igénybe vevő felhasználó a kedvezményt a jogszabályban meghatározott mértékben
köteles visszafizetni a kedvezményt biztosító egyetemes szolgáltató részére.
Jogosultság igénylésével kapcsolatos további információk a kormányhivatalok honlapján
találhatók.
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