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9 ezer forintos rezsiutalvány érkezik  
szeptemberben nyugdíjasoknak 

 
Politikai üzenet 
 

 Újabb segítség és megbecsülés érkezik a nyugdíjasoknak. 
 A kormány 9 ezer forintos rezsiutalványt  küld a nyugdíjasoknak. 
 Ezt a gazdaság jó teljesítménye tesz lehetővé.  
 A rezsiutalványra az öregségi nyugdíjasok mellett a nyugdíjszerű ellátásban részesülők 

jogosultak. Ez nagyjából 2,6 millió embert érint.  
 . Fontosnak tartjuk, hogy az idősek is részesüljenek a jó  gazdasági eredményekből, hiszen 

ők az életüket  ledolgozták ezért az országért, és felnevelték gyermekeiket. Magyarország 
az elmúlt években gazdasági fordulatot hajtott végre, mára az EU egyik legdinamikusabb 
bővülő gazdasága.  A magyar gazdaság a második negyedévben 5,1%-kal nőtt, miközben az 
uniós átlag 1,3% volt. 

 A rezsiutalványok értéke egyszeri 9 ezer forint, amit három darab  3 ezer forintos címletben 
kapnak meg a jogosultak.  

 A rezsiutalványokat a Posta kézbesíti szeptember 30-ig és azokat 2020. március 31-ig lehet 
felhasználni.  

 A rezsiutalványokat földgáz- és villamosenergia szolgáltatás kifizetéséhez lehet 
felhasználni: postai csekk befizetéséhez vagy közvetlenül a szolgáltató ügyfélszolgálatán 
lehet átadni.  

 Egy háztartásban élő nyugdíjas házaspár természetesen felhasználhatja az utalványt saját 
háztartásuk gáz és villanyszámlájának kiegyenlítésére, bármelyikük nevén is van a fogyasztói 
számla, hiszen az utalvány nem névre szóló.  Mivel a nyugdíjasok rezsiutalványa nem névre 
szóló, ezért ha nekik nincs rá szükségük, akkor azzal hozzátartozóikat is segíthetik. 

 
Egyéb technikai tudnivalók  
 

 A rezsiutalványok  beváltása  várakozásaink szerint semmilyen különös nehézséggel nem 
jár majd.   

 A rezsiutalvány földgáz-szolgáltatásért, illetve villamosenergia-szolgáltatásért fizetendő, 
természetes személyt terhelő díj kiegyenlítésére használható fel. 

 Egyszerre több utalványt is és egyszerre több csekk befizetéséhez is fel lehet használni.  
 A befizetésnél  az utalványokon szereplő összeget kiegészíteni csak készpénzzel lehet, 

bankkártyával nem.  
 A Posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. A postai kézbesítés eredménytelensége 

esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál kell 
előterjeszteni  november 30-ig.  A címzett a rezsiutalvány tartalmú postai küldemény 
átvételére más személy részére meghatalmazást adhat. A meghatalmazás szólhat kizárólag a 
rezsiutalvány tartalmú postai értékküldemény átvételére, de általános jellegű is lehet 
valamennyi postai küldemény átvételére. Amennyiben a címzett a kézbesítés 
megkísérlésének időpontjában nem tartózkodik a címen, a postai küldeményt az ott 
tartózkodó, értékküldemény átvételére is jogosult meghatalmazottja is átveheti. A 
meghatalmazott a kézbesítési pontként megjelölt postán is jogosult a rezsiutalványt 
tartalmazó postai küldemény átvételére. 

 Az utalvány adómentes.  
 A  rezsiutalványra jogosultak körét a kormányrendelet részletezi, eszerint utalványra 

jogosultak  - a teljesség igénye nélkül - a  2019 májusában ellátásban részesülő öregségi 
nyugdíjasok,  özvegyi nyugdíjasok, a szülői nyugdíjat, árvaellátást,  korhatár előtti ellátást, 




