Az energetikai törvény 10. szakaszának 8. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 14/145.
szám) és a kormányról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye,
05/55., 05/71. – helyesbítés, 07/101., 08/65., 11/16., 12/68. – Ab, 12/72. – Ab, 14/7. – Ab és 14/44.
szám) alapján a
Kormány meghozza a
RENDELETET
AZ ENERGETIKAILAG VESZÉLYEZTETETT FOGYASZTÓRÓL
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
E rendelet előírja az energetikailag veszélyeztetett villamosenergia- és földgázfogyasztói
státus megszerzésének kritériumait, a védelem módját, a kérelem tartalmát, a státus megszerzésének
feltételeit, határidejét és eljárását, valamint a kérelemhez melléklendő bizonyítékokat, a villamos
energia vagy földgáz mennyiségét, amely esetében az energetikailag veszélyeztetett fogyasztó számára
csökken a havi fizetési kötelezettség, a státus megszerzéséről szóló aktus kiadásának módját és az
aktus tartalmát, a nyilvántartás vezetésének módját és a státus megállapításához szükséges egyéb
kérdéseket.
2. szakasz
Energetikailag veszélyeztetett fogyasztónak e rendelet értelmében olyan háztartás (egyén vagy
család) minősül, amely egy mérőhellyel rendelkező lakóegységben él, ahol mérhető a villanyáram,
illetve földgáz fogyasztása, amely e rendelettel összhangban lévő maximális villamos energiát vagy
földgázt fogyaszt.
E rendelet értelmében energetikailag veszélyeztetett fogyasztónak számít az a háztartás is,
amely tagjának egészségügyi állapota miatt a villamosenergia- vagy a földgázellátás felfüggesztésével
veszélybe kerülne az élete vagy az egészsége.
II. AZ ENERGETIKAILAG VESZÉLYEZTETETT FOGYASZTÓI STÁTUS MEGSZERZÉSÉNEK
KRITÉRIUMAI ÉS FELTÉTELEI
3. szakasz
A jelen rendelet 2. szakaszának 1. bekezdésében foglalt energetikailag veszélyeztetett
fogyasztói (a továbbiakban: veszélyeztetett fogyasztó) státus megszerzésének feltételei a következők:
1) A háztartás teljes havi jövedelme;
2) A háztartás tagjainak száma;
3) Vagyoni állapot.
A háztartás e szakasz 1. bekezdésének 1) pontjában foglalt teljes havi jövedelme magában
foglal minden bevételt és jövedelmet, amely kihatással van a pénzbeli szociális segélyre való
jogosultság megvalósítására, a szociális védelem területét szabályozó törvény és az annak alapján
hozott előírások értelmében.
4. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének feltétele a háztartás havi szinten
megvalósított teljes jövedelme, mégpedig az alábbiak szerint:
1) 13.595,68 dinárig az egytagú háztartások esetében;
2) 19.795,00 dinárig a két- és háromtagú háztartások esetében;
3) 25.990,25 dinárig a négy- és öttagú háztartások esetében;
4) 32.684,20 dinárig a hat- és többtagú háztartások esetében.
A háztartás e szakasz 1. bekezdésében foglalt teljes havi jövedelmét a jelen rendelet 3.
szakaszának 2. bekezdésében foglalt jogszabályokkal összhangban állapítják meg.

A háztartás e szakasz 1. bekezdésében foglalt teljes megvalósított havi jövedelmét évente
kétszer hangolják össze az előző hat hónapban mért fogyasztói ár indexével a Köztársasági Statisztikai
Hivatal adatai alapján, mégpedig: folyó év április 1-jén és október 1-jén.
A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt összehangolt összeget az energetikai teendőkben
illetékes miniszter állapítja meg a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében megjelenő aktusban,
amelyet az aktus hatályba lépésének hónapját követő hónap első napjától benyújtott kérelmekre
alkalmaznak.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jövedelem mellett a veszélyeztetett fogyasztói státus
megszerzésének feltétele, hogy a vásárló ne rendelkezzen más lakóegységgel, azon a lakóegységen
kívül, amely szerkezete és területe szerint megfelel a háztartás szükségleteinek, a szociális lakhatás
területén a lakás területi normatíváját szabályozó előírással összhangban.
III. A VESZÉLYEZTETETT FOGYASZTÓI STÁTUS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉRELEM TARTALMA ÉS A KÉRELEMHEZ MELLÉKLENDŐ BIZONYÍTÉKOK
5. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésére irányuló kérelmet (a továbbiakban: kérelem)
a helyi önkormányzati egység szociális védelmi teendőkben illetékes szervéhez (a továbbiakban: a
helyi önkormányzati egység szerve) kell benyújtani, az illető lakóhelyén.
A kérelem tartalmazza az alábbi adatokat:
1) a kérelmező és háztartási tagjainak család- és utóneve, személyi száma és lakcíme;
2) a háztartás teljes havi bevétele és jövedelme;
3) adatok a kérelmező és háztartása tagjai által birtokolt vagy használt lakóterületéről.
A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt adatok mellett a kérelemben fel kell tüntetni, hogy a
veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzése villamos energiára vagy földgázra vonatkozik-e.
6. szakasz
A kérelmező a kérelem mellé az alábbi bizonylatokat mellékeli:
1) a kérelmező és a háztartás tagjainak lakóhelyéről és rokonságáról (személyi igazolvány
fénymásolata, születési anyakönyvi kivonat (SZAK), lakhelyről szóló bizonylat, házassági
anyakönyvi kivonat (HAK), két tanú illetékes szerv előtti nyilatkozata és az általános
közigazgatási eljárást rendező törvényben előírt egyéb feltételek)
2) a havi teljes bevételről és jövedelemről (nyugdíjcsekk, az illetékes szerv, illetve munkáltató
bizonylata), a 15 évnél idősebb gyermekek esetében a rendes iskoláztatásról az illetékes szerv
bizonylata, a munkanélküliek, illetve a foglalkoztatásról és a pénzbeli juttatásoknak a
munkanélküliség esetén való biztosításról szóló előírások szerinti felhasználója esetében pedig
a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat illetékes egységének bizonylata;
3) a kérelmező lakhelyén és szülőhelyén illetékes ingatlan-nyilvántartó hivatal bizonylata
ingatlan tulajdonjogáról és az ingatlanból eredő haszonról;
4) a kérelmező lakóhelyén és szülőhelyén működő közbevételi hivatal bizonylata;
5) a legutóbbi villany-, illetve gázszámla.
Ha kérelmező pénzbeli szociális segély és/vagy családi pótlék felhasználója, a jelen szakasz 1.
bekezdésének 1) és 4) pontja között szereplő bizonyítékok helyett a kérelemhez az egyik említett jog
megállapításához szükséges aktusok hitelesített másolatát mellékeli.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik villamos energiára vagy földgázra vonatkozó
vásárlói szerződéssel, illetve amennyiben a számla nem az ő nevére szól, a kérelemhez mellékelni kell
a szerződés, közokiratot vagy más dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a háztartás milyen
jogalapon él abban a lakásban, amelyben a villamos energiára vagy földgázra vonatkozó vásárlói
szerződés más személy nevére szól (lakásbérleti szerződés, bírósági határozat, stb.).
A jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő bizonyítékokat az igénylést megelőző hónapot
illetően kell beszerezni, kivéve, ha külön előírás másként nem rendeli el.
Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdésének 1) és 4) pontja között szereplő bizonyítékok
valamelyikének beszerzése jelentős költségeket von magával és hosszabb ideig tart, a helyi
önkormányzati egység szervének becslése szerint, a kérelmezőtől bizonyítékként a meghatározott

körülményről jegyzőkönyvi nyilatkozat is kérhető, büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában, az
általános közigazgatási eljárást szabályozó törvénnyel összhangban.
A veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzésének eljárásával kapcsolatban felmerülő minden
kérdésre, amit nem szabályoz e rendelet, az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvény
rendelkezései alkalmazandók.
A kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárulását adja az adatok feldolgozásához, a
személyi adatvédelem kérdéseit szabályozó törvénnyel összhangban, az említett törvényben előírt
formában és módon.
IV. A STÁTUS MEGSZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MEGHOZATALI ELJÁRÁSA, A
VÉGZÉS ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRIDŐI, A STÁTUS MEGSZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ
VÉGZÉS KIBOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA ÉS TARTALMA
7. szakasz
A kérelem átvételekor a helyi önkormányzati egység szerve ellenőrzi, hogy a kérelem
szabályos-e, valamint, hogy a kérelemhez mellékelték-e a jelen rendelet 6. szakaszának 1. és 2.
bekezdésében foglalt valamennyi bizonyítékot.
8. szakasz
Benyújtott kérvényenként, az eljárás során megállapított tények alapján, a helyi
önkormányzati egység szerve a kérelem benyújtását követő 30 napos határidőn belül meghozza a
végzést a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről vagy a kérelem elutasításáról.
A kérelmet elfogadó végzés a közigazgatási eljárást szabályozó törvényben előírt elemek
mellett tartalmazza az adatokat a mérőberendezésről, a háztartás tagjainak számáról, a villamos
energia vagy a földgáz mennyiségéről, amely esetében csökkentik a havi kötelezettséget, valamint a
végzés érvényességi idejéről.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt végzés ellen az energetikai teendőkben illetékes
minisztériumnál lehet fellebbezni, a végzés átvételét követő 15 napos határidőn belül.
9. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről szóló végzést legfeljebb a naptári év végéig
érvényes idővel hozzák meg.
Ha a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről szóló végzést a pénzbeli szociális
segélyre és/vagy a családi pótlékra való jogosultság megállapításáról szóló aktus alapján hozzák meg,
a végzés érvényességi ideje azonos az említett jogosultságok valamelyikét megállapító aktus
érvényességi idejével.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetben a következő naptári évre vonatkozó kérelmet
legkorábban a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt idő leteltét megelőző 30 napban lehet benyújtani.
A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt esetben az új kérelmet a kérelmező számára a pénzbeli
szociális segélyre és/vagy a családi pótlékra való jogosultságot megállapító új aktus meghozatalát
követően lehet benyújtani.
A veszélyeztetett fogyasztó egy naptári év során csak a meghatározott mennyiségű villamos
energia vagy csak a meghatározott mennyiségű földgáz utáni havi kötelezettség csökkentésére való
jogosultság mellett határozhatja el magát.
A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt kérelem mellé a háztartás teljes havi bevételéről és
jövedelméről szóló bizonyítékon kívül nem szükséges mellékelni a korábban benyújtott
bizonyítékokat, amennyiben nem történt változás azokban az adatokban, amelyek alapján meghozták a
veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről szóló végzést, amit büntetőjogi és anyagi felelőssége
tudatában a helyi önkormányzati egység szerve előtt tett jegyzőkönyvi nyilatkozatban konstatálnak.
A jelen szakasz 3. és 4. bekezdésében foglalt kérelem alapján a helyi önkormányzati egység
szerve végzést hoz a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről vagy a kérelem elutasításáról.
10. szakasz
Ha a jelen rendelet 8. szakaszában foglalt végzés érvényességi idejében változások merülnek
fel azokat az adatokat illetően, amelyek alapján a végzést meghozták, a veszélyeztetett fogyasztói

státus birtokosa köteles a változások beálltát követő 30 napos határidőn belül kérelmezni a helyi
önkormányzati egység szervénél a végzés módosítását.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt kérelemhez a beállt változásokról szóló
bizonyítékokat kell mellékelni.
A veszélyeztetett fogyasztó elveszíti státusát, amennyiben megszűnik a jelen rendelet 4.
szakaszában foglalt feltételek teljesítése.
V. A HAVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG CSÖKKENTÉSÉRE VALÓ JOGOSULTSÁG
TARTALMA ÉS TERJEDELME
11. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztó az alábbi módon szerez jogosultságot a havi kötelezettség
csökkentésére meghatározott mennyiségű villamos energia, illetve földgáz esetében:
1) a villamos energia esetében, minden hónapra:
(1) egytagú háztartás esetén 120 kWh havonta;
(2) két- és háromtagú háztartás esetében 160 kWh havonta;
(3) négy- és öttagú háztartás esetében 200 kWh havonta;
(4) hat- és többtagú háztartás esetében 250 kWh havonta;
2) földgáz esetében, január, február, március, október, november és december hónapra:
(1) egytagú háztartás esetében 35 m3 havonta;
(2) két- és háromtagú háztartás esetében 45 m3 havonta;
(3) négy- és öttagú háztartás esetében 60 m3 havonta;
(4) hat- és többtagú háztartás esetében 75 m3 havonta;
A havi kötelezettség csökkentése a havi villanyszámlának a jelen szakasz 1. bekezdésének 1)
pontjában foglalt mennyiségnek a zöld zóna magasabb napi díjszabásával történő megszorzásával
kapott összeggel való csökkentésével kerül kimutatásra a „Széleskörű fogyasztás kéttarifás méréssel”
elnevezésű kategóriába tartozó fogyasztók esetében, 10 %-kal megnövelve, az EPS Snabdevanje Kft.
Belgrád vállalatnak a háztartások és kisfogyasztók ellátására szolgáló villamos energia szabályozott
áráról szóló árjegyzékéből, amelyet a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének Tanácsa hagyott
jóvá, s amelyet alkalmaznak.
A havi kötelezettség csökkentése a havi földgázszámlának a jelen szakasz 1. bekezdésének 2)
pontjában foglalt mennyiségnek az „energiaforrás” tarifával történő megszorzásával kapott összeggel
való csökkentésével kerül kimutatásra a Srbijagas Újvidék Közvállalat által ellátott háztartások
csoportjába tartozó fogyasztók számára, 5 %-kal megnövelve a Srbijagas Újvidék Közvállalat
földgázellátásra vonatkozó árjegyzékéből, amelyet a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének
Tanácsa hagyott jóvá, s amelyet alkalmaznak.
12. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztó csak meghatározott mennyiségű villamos energia vagy
meghatározott mennyiségű földgáz utáni havi kötelezettség csökkentésére szerezhet jogosultságot,
halmozottan nem.
A veszélyeztetett fogyasztó akkor jogosult a meghatározott mennyiségű villamos energia utáni
havi kötelezettség csökkentésére, ha a havi fogyasztás, az elszámolási időszakban, 30 napra véve,
kisebb vagy egyenlő a jelen rendelet 11. szakaszának 1. bekezdésében foglalt villamosenergiamennyiség négyszeresével.
Abban az esetben, ha a havi villamosenergia-fogyasztás nagyobb jelen rendelet 11.
szakaszának 1. bekezdésében megállapított mennyiség négyszeresétől, de kevesebb, mint 6,5-szerese
vagy egyenlő azzal, a veszélyeztetett fogyasztó a jelen rendelet 11. szakaszának 1. bekezdésében
foglalt havi kötelezettség csökkentésének felére jogosult.
Az a veszélyeztetett fogyasztó, akinek a havi villamosenergia-fogyasztása meghaladja a jelen
rendelet 11. szakaszának 1. bekezdésében foglalt mennyiség 6,5-szeresét, nem jogosult a havi
kötelezettség csökkentésére.
A veszélyeztetett fogyasztó akkor jogosult a meghatározott mennyiségű földgáz utáni havi
kötelezettség csökkentésére, ha a havi fogyasztás, az elszámolási időszakban, 30 napra véve, kisebb

vagy egyenlő a jelen rendelet 11. szakaszának 1. bekezdésében foglalt földgázmennyiség
kétszeresével.
Abban az esetben, ha a havi földgázfogyasztás nagyobb a jelen rendelet 11. szakaszának 1.
bekezdésében megállapított mennyiség kétszeresétől, de kevesebb, mint 2,5-szerese vagy egyenlő
azzal, a veszélyeztetett fogyasztó a jelen rendelet 11. szakaszának 1. bekezdésében foglalt havi
kötelezettség csökkentésének felére jogosult.
Az a veszélyeztetett fogyasztó, akinek a havi földgázfogyasztása meghaladja a jelen rendelet
11. szakaszának 1. bekezdésében foglalt mennyiség 2,5-szeresét, nem jogosult a havi kötelezettség
csökkentésére.
Amennyiben a havi villany-, illetve gázszámla kevesebb, mint a havi kötelezettségnek a jelen
rendelet 11. szakaszának 1. bekezdésében foglalt kiszámolt csökkentés, a csökkentést a valós havi
villany-, illetve gázszámla mértékében számolják el.
13. szakasz
A helyi önkormányzati egység szerve a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről szóló
végzésben szereplő adatokat elektronikus és nyomtatott formában megküldi az ellátásban illetékes
energetikai alanynak, a jelen rendelet 11. és 12. szakaszában foglalt energetikailag veszélyeztetett
fogyasztói jog megvalósítása érdekében.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett adatok a veszélyeztetett fogyasztó család- és
utónevéről, a lakcíméről, a személyi számról, a háztartás tagjairól, a villamos energia, illetve a földgáz
mérőberendezéséről, valamint a villamosenergia-, illetve földgázellátóról szóló adatok.
A helyi önkormányzati egység szervének a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt
kötelezettsége a jelen rendelet 2. szakaszának 2. bekezdésében említett energetikailag veszélyeztetett
fogyasztóra is vonatkozik.
VI. ENERGETIKAILAG VESZÉLYEZTETETT FOGYASZTÓI STÁTUS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
MIATTI MEGSZERZÉSE
14. szakasz
A jelen rendelet 2. szakaszának 2. bekezdésében szereplő veszélyeztetett fogyasztói státus
megszerzésére irányuló kérelmet a helyi önkormányzati egység szervéhez kell benyújtani.
A kérelem tartalmazza a kérelmező és háztartása tagjainak család- és utónevéről, a személyi
számáról és lakcíméről szóló adatokat.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt kérelemhez be kell nyújtani a megfelelő orvosi
dokumentációt annak bizonyítékaként, hogy a villamosenergia- vagy a földgázellátás felfüggesztése
veszélyeztetné az életét vagy az egészségét a háztartás azon tagjának, aki egészségügyi állapota miatt
kérelmezi a jelen rendelet 2. szakaszának 2. bekezdésében foglalt energetikailag veszélyeztetett
fogyasztói státust.
A kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárulását adja az adatok feldolgozásához, a
személyi adatvédelem kérdéseit szabályozó törvénnyel összhangban, az említett törvényben előírt
formában és módon.
A jelen szakasz 3. bekezdésében foglalt dokumentáció mellett a kérelmező a kérelemhez
mellékeli a legutóbbi villany-, illetve gázszámlát is.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik villamos energiára vagy földgázra vonatkozó
vásárlói szerződéssel, illetve amennyiben a számla nem az ő nevére szól, a kérelemhez mellékelni kell
a szerződést, közokiratot vagy más dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a háztartás milyen
jogalapon él abban a lakásban, amelyben a villamos energiára vagy földgázra vonatkozó vásárlói
szerződés más személy nevére szól (lakásbérleti szerződés, bírósági határozat, stb.).
A jelen rendelet 2. szakaszának 2. bekezdésében energetikailag veszélyeztetett fogyasztói
státus megszerzéséhez nem alkalmazandók a jelen rendelet 3. és 4. szakaszában foglalt kritériumok és
feltételek.
A villamosenergia-ellátó rendszer irányítója nem függesztheti fel a villamosenergia-ellátást az
ellátásról szóló szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt olyan háztartás
esetében, amely energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státust szerzett a jelen szakasz 1. és 2.
bekezdése értelmében, ha az energetikailag veszélyeztetett fogyasztó háztartásának tagja az egészsége

fenntartásához elengedhetetlen elektromos orvosi eszközt használ, amelynek a munkájához
áramellátásra van szükség.
A végzés meghozatalának eljárása, a végzés tartalma és a jelen szakasz 1. bekezdésében
foglalt kérelem alapján hozott végzés elleni fellebbezés esetében a jelen rendelet 8. szakaszának
rendelkezései alkalmazandók.
A jelen szakasz 9. bekezdésében foglalt végzést a kibocsátás napjától számított kétéves
érvényességi idővel hozzák meg, s meghosszabbítható a jelen rendelet 2. szakaszának 2. bekezdésében
szereplő energetikailag veszélyeztetett fogyasztó kérelmére, ha ilyen javaslatot tettek a hosszabbítási
kérelemhez mellékelt orvosi dokumentációban is.
VII. A VESZÉLYEZTETETT FOGYASZTÓI NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK MÓDJA
15. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztók nyilvántartását a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről
hozott végzések alapján vezetik.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt nyilvántartást az energetikai ellátó alany vezeti
elektronikus formában, a helyi önkormányzati egység szervétől kapott adatok alapján, a jelen rendelet
13. szakaszával összhangban.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt nyilvántartás különösen az alábbiakról tartalmaz
adatokat:
1) annak a személynek a család- és vezetéknevéről, személyi számáról és lakcíméről, akinek
a kérelme alapján meghozták a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről szóló
végzést, valamint a háztartás tagjainak számáról;
2) a szolgáltatott villamos energia, illetve földgáz mérőberendezéséről;
3) a havi fogyasztásról, a villany-, illetve gázszámla havi csökkentésének összegéről, a
számla kiadásának számáról és dátumáról;
4) az energetikailag veszélyeztetett fogyasztóról, akinek egészségi állapota miatt nem
függesztik fel a villamosenergia- és/vagy gázellátást.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt nyilvántartásokat havonta megküldik az energetikai
teendőkben illetékes minisztériumnak az energetikai alanyok eszköz-visszatérítési jogosultságának
megvalósítására a Szerb Köztársaság költségvetéséből.
VIII. AZ ENERGETIKAILAG VESZÉLYEZTETETT FOGYASZTÓK VÉDELMÉRE SZÁNT
ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA
16. szakasz
A veszélyeztetett fogyasztók védelmére szánt eszközöket, amelyeket az energetika területét
szabályozó törvény alapján a Szerb Köztársaság költségvetésében biztosítanak, fokozatosan utalják át,
a költségvetés folyósítható lehetőségeivel összhangban, a Kincstári Igazgatóságnál nyitott külön
rendeltetésű dinárszámlákra, a támogatás felhasználóinak, a belgrádi EPS Snabdevanje Kft.-nek, az
újvidéki Srbijagas Közvállalatnak és azoknak a gazdasági alanyoknak, amelyek a háztartások
földgázzal történő ellátásának tevékenységét végzik, a szabályosan benyújtott dokumentáció alapján.
A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt, az energetikailag veszélyeztetett fogyasztók
védelmére irányuló eszközök biztosításának módja nem vonatkozik a jelen rendelet 2. szakaszának 2.
bekezdésében foglalt energetikailag veszélyeztetett fogyasztóra.
IX. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
17. szakasz
80 000-től 150 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtják szabálysértésért a helyi
önkormányzati egység szervének felelő személyét, ha a jelen rendelet rendelkezéseinek ellentétesen
adja ki a veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzéséről szóló végzést.
5000-től 10 000 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtják szabálysértésért a veszélyeztetett
fogyasztói státus azon birtokosát, aki nem a jelen rendelet 10. szakaszának 1. bekezdésével
összhangban jár el.

X. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. szakasz
E rendelet hatályba lépésének napján érvényét veszti az energetikailag veszélyeztetett, illetve
védett hőenergia-fogyasztóról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 13/90. és 15/82. – Ab.
szám).
19. szakasz
E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
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