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2013. évi LIV. törvény
a rezsicsökkentések végrehajtásáról1
A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz
szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése egyértelmű és
határozott igény valamennyi állampolgár részéről.
Az Országgyűlés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését,
aminek egyik eszköze annak elérése, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét
kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben korlátozza az egyes szolgáltatásoknak a
kifizethetetlenül magas költsége. A rezsicsökkentés fontos célja a lakosság életszínvonalának
javítása, illetve annak biztosítása, hogy az emberek a rendelkezésre álló jövedelmek minél
nagyobb részével szabadon gazdálkodhassanak.
Az energiaszolgáltatások tekintetében nincs valódi verseny, ezért az állampolgároknak
rendkívül korlátozott a választási lehetőségük a tekintetben, hogy a magasnak vélt
szolgáltatási és energia díjak helyett olcsóbbat vegyenek igénybe.
Az Országgyűlés annak biztosítása érdekében, hogy a közszolgáltatások végfogyasztói
árainak csökkenése ténylegesen megvalósuljon, az alábbi törvényt alkotja:
1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 3. § 8.
pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a GET 3. § 47. pontjában
meghatározott lakossági fogyasztók részére, az egyetemes szolgáltató által kibocsátott
számlában a 2012. december 31-ét követő időszakban igénybe vett földgázszolgáltatás MJban meghatározott mennyiségéért fizetendő összeg, valamint a szolgáltatás rendelkezésre
állásáért fizetendő havi alapdíj együttes értéke nem haladhatja meg az azonos elosztói
területen, az egyetemes szolgáltató által 2012. december 1-jén alkalmazott díjak (beleértve a
biztonsági készletezési díjat) alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos
körülmények között (azonos kedvezménymérték esetén) számított összeg 90%-át.
(2) Az egyetemes szolgáltató egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő
összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a
lakossági felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.
(3)2 Az egyetemes szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben
kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az
elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.
2. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. §
7. pontjában meghatározott egyetemes szolgáltatás keretében vételező, a VET 3. § 42.
pontjában meghatározott lakossági fogyasztó részére, az egyetemes szolgáltató által
kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét követő időszakban igénybe vett villamos
energiáért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2012. december 1-jén alkalmazott díjak

alapján azonos energia mennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között
(azonos árszabás mellett) számított összeg 90%-át.
(2) Az egyetemes szolgáltató egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő
összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a
lakossági fogyasztók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.
(3)3 Az egyetemes szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben
kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az
elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.
3. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b)
pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági
díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a
távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét követő időszakra
vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg nem haladhatja meg a
2012. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás,
légtérfogat stb.) számított összeg 90%-át.
(2) A távhőszolgáltató egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg
vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági
díjfizető, valamint a lakossági felhasználó részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.
(3)4 A távhőszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve
feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt
időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.
4. § (1)5 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:
Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a Vksztv.
64. § (4) bekezdésében meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra, a
Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában
meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július
1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013.
január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon
feltételekkel számított összeg 90%-át.
(2) A szolgáltató egyértelműen, írásban, a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg
vonatkozásában, annak kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági
felhasználók részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről.
(3)6 A szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve
feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt
időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban.
5. § Az egyetemes szolgáltató, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) – a törvény hatálybalépése
után, első alkalommal 30 napon belül, ezt követően – a tárgyhónapot követő hónap 15.
napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az e törvényben foglalt
előírások teljesülését.

6. §7 Az 5. §-ban meghatározott kötelezettség a víziközmű-szolgáltatót, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatót, valamint – a közvetítésével nyújtott és az általa
kiszámlázott ivóvíz-szolgáltatás esetében – a távhőszolgáltatót, a 2013. július 1-jét követő
időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában terheli.
7. § (1) A szolgáltató részéről a közszolgáltatási-, közüzemi- vagy az egyetemes szolgáltatási
szerződés megszegésének minősül, ha az e törvény 1–4. §-aiban, és 6. §-ában meghatározott
kötelezettségét nem teljesíti.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóvédelmi hatóság által
megállapított szerződésszegése esetén minden érintett számlára vonatkozóan 10 000 forint
kötbért köteles fizetni a szerződésszegéssel érintett lakossági fogyasztónak.
8. § (1) Az e törvényben foglalt lakossági díjakkal és azok tájékoztatásával összefüggő
rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárására külön törvényben meghatározott eltérésekkel a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) E törvény rendelkezései az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.
9–12. §8
13. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja:
2013. május 9.
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Az 1. § (3) bekezdését a 2013: CXIV. törvény 17. § (1) bekezdése iktatta be.
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A 2. § (3) bekezdését a 2013: CXIV. törvény 17. § (2) bekezdése iktatta be.
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A 3. § (3) bekezdését a 2013: CXIV. törvény 17. § (3) bekezdése iktatta be.
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A 4. § (1) bekezdése a 2013: CXIV. törvény 17. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
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A 4. § (3) bekezdését a 2013: CXIV. törvény 17. § (5) bekezdése iktatta be.
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A 6. § a 2013: CXIV. törvény 17. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
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A 9–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
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