A Csepeli Erőmű Kft. közleménye egyetemes szolgáltatási díjairól
A Csepeli Erőmű Kft. - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 107. § (4) bekezdésében előírtak
alapján – közzéteszi a 2010. január 1. napjától érvényes egyetemes szolgáltatási díjait. Az egyetemes
szolgáltatás díjai 2010. január 01. napjától visszavonásig érvényesek.

Egyetemes szolgáltatás díjai
1. Energiaszolgáltatás és értékesítés
A társaságunkkal az egyetemes szolgáltatásban részesülő Felhasználókkal megkötött szerződés
egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett a földgázpiaci egyetemes szolgáltatások díjaira
vonatkozó 4. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul a Magyar Energia Hivatal által 2009.
december 21. napján kiadott 869/2009. számú Határozata alapján.
Alapdíjak (éves)
Sorszám

Árszabás

[F t]
1.1

1.2

Teljesítménydíjak Gázdíjak
[éves]
[F t/M J]

Érintett vásárlói kör

100 [m3/h]-nál nem nagyobb
mérővel
rendelkező
felhasználók
A)
<20 [m3/h] gázmérővel
rendelkezők
B)
>20 [m3/h] gázmérővel
rendelkezők
C)
Gázmérővel nem
rendelkezők
100
[m3/h]-nál
nagyobb
mérővel
rendelkező
felhasználók
101-500 [m3/h]
A)
teljesítmény lekötés

[F t/M J/h]

12000

>500 [m3/h] teljesítmény
lekötés

B)

[F t/m3/h]

2,559
19 068

2,178
2,824

1000

1,859

1000

2,096

A fenti díjak nem tartalmazzák
a) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 138/A §-a szerinti
pénzeszköz (lásd 2.),
b) az általános forgalmi adó,
c) az energiaadó,
d) és a felhasználót terhelő egyéb adók összegét.
A GET 37. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződést a bejelentést követő második hónap első
napjára írásban felmondhatja.
2. A GET 138/A §-a szerinti pénzeszköz
A GET szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány
megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet – módosítva az
52/2009. (X. 6.) KHEM rendelet alapján - Melléklete szerinti pénzeszköz hőmennyiség alapján
meghatározott mértéke:
Melléklet a 27/209.(VI. 25.) KHEM rendelethez x
A pénzeszköz hőmennyiség alapján meghatározott mértéke x
Időszak
2009. július 01. és 2009. szeptember 30. között*
2009. október 01. és 2010. október 31. között**
2009. október 01. és 2011. június 30. között***
x

Érintett
3/A. § (1) a) és b)
3/A. § (1) b)
3/A. § (1) a)

Hatályos: 2009. október 07.

ISO 9001:2000
HU-MSZT
503/0810-716

ISO 14001:2004
HU-MSZT
KIR/59-34

OHSAS 18001:2007
HU-MSZT
MEBIR/15-14

[F t/M J]
0,515
0,092
0,092

* 3/A. § (1) A GET 138/A. §-a szerinti pénzeszközt a melléklet szerint differenciáltan köteles
megfizetni a felhasználó részére földgázt értékesítő egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő
vagy a külföldről földgázt közvetlenül vásárló felhasználó (a továbbiakban együtt: kötelezett)
azon felhasználó után, aki (amely) a
a) 2008. október 1-je és 2009. június 30-a közötti időszakban vételezett a földgáz közüzemi
szolgáltatás keretében, valamint
b) 2005. július 1-je és 2008. szeptember 30-a közötti időszakban a földgáz közüzemi
szolgáltatás keretében vételezett, és legkésőbb 2008. szeptember 30-án a földgáz közüzemi
szolgáltatásból feljogosított fogyasztóként kilépett, valamint 2008. október 1-je és
2009. június 30-a között kizárólag a hatósági árképzés hatálya alá nem tartozó földgázkereskedelem keretében vásárolt földgázt.
** 3/A. § (1) A GET 138/A. §-a szerinti pénzeszközt a melléklet szerint differenciáltan köteles
megfizetni a felhasználó részére földgázt értékesítő egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő,
földgáztermelő vagy a külföldről földgázt közvetlenül vásárló felhasználó (a továbbiakban
együtt: kötelezett) azon felhasználó után, aki (amely) a
b) 2005. július 1-je és 2008. szeptember 30-a közötti időszakban a földgáz közüzemi
szolgáltatás keretében vételezett, és legkésőbb 2008. szeptember 30-án a földgáz
közüzemi szolgáltatásból feljogosított fogyasztóként kilépett, valamint 2008. október 1je éa 2009. június 30-a között kizárólag a hatósági árképzés hatálya alá nem tartozó
földgáz-kereskedelem keretében vásárolt földgázt.
*** 3/A. § (1) A GET 138/A. §-a szerinti pénzeszközt a melléklet szerint differenciáltan köteles
megfizetni a felhasználó részére földgázt értékesítő egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő,
földgáztermelő vagy a külföldről földgázt közvetlenül vásárló felhasználó (a továbbiakban
együtt: kötelezett) azon felhasználó után, aki (amely) a
a) 2008. október 1-je és 2009. június 30-a közötti időszakban vételezett a földgáz közüzemi
szolgáltatás keretében.
3. Felhasználókat megillető felmondási jog, és a felmondás határideje
GET 37. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az egyetemes szolgáltatási
szerződést a bejelentést követő második hónap első napjára írásban felmondhatja. A felmondási
jog gyakorlásának feltétele, hogy a felhasználó az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló
lejárt számlatartozását rendezze. Az egyetemes szolgáltató köteles a felmondást a kézhezvételtől
számított három munkanapon belül levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltatási
szerződésben a felek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóra nézve kedvezőbb
felmondási feltételekben is megállapodhatnak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
felmondási jogát korlátozó vagy kizáró bármely egyéb szerződési kikötés semmis.
GET 37. § (2) Az egyetemes szolgáltatáson kívül ellátott, de egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználó kezdeményezheti az adott szolgáltatási területen működő egyetemes szolgáltatók
bármelyikénél az egyetemes szolgáltatás keretén belüli földgázellátás biztosítását. Az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igényét köteles az
egyetemes szolgáltatóhoz írásban bejelenteni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől
számított 3 munkanapon belül köteles a bejelentést levélben visszaigazolni. Az egyetemes
szolgáltató az igénybejelentés elfogadását annak igazolásától teheti függővé, hogy a
felhasználónak nincs az őt korábban ellátó földgázkereskedővel szemben fennálló lejárt
számlatartozása. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 30 napon belül
köteles az egyetemes szolgáltatási szerződést megkötni, és a szerződés megkötését követő hónap
első napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni.

