Az egyetemes szolgáltatási díjai
2009. október 01. napjától visszavonásig érvényes.

1. Energiaszolgáltatás és értékesítés
A társaságunkkal az egyetemes szolgáltatásban részesül! Felhasználókkal megkötött
szerz!dés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett a földgázpiaci egyetemes
szolgáltatások díjaira vonatkozó 4. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul a Magyar
Energia Hivatal által 2009. szeptember 22. napján kiadott 559/2009. számú Határozata
alapján.
Sorszám

1.1

Árszabás

Alapdíjak (éves)
Ft

3

100m /h-nál nem
nagyobb mér!vel
rendelkez!
felhasználók
A)
B)
C)

1.2

Érintett vásárlói kör

100 m3/h-nál
nagyobb mér!vel
rendelkez!
felhasználók
A)
B)

<20 m3/h gázmér!vel
rendelkez!k
>20 m3/h gázmér!vel
rendelkez!k
Gázmér!vel nem
rendelkez!k

Ft/m3/h

Teljesítménydíjak
(éves)
Ft/MJ/h

6828

101-500 m3/h
teljesítmény lekötés
>500 m3/h teljesítmény
lekötés

Gázdíjak
Ft/MJ

2,550
19 068

2,303
2,694

1000

1,998

1000

2,128

A fenti díjak nem tartalmazzák
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 terhel! egyéb adók összegét.
A GET 37. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az egyetemes szolgáltatásra
jogosult felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerz!dést a bejelentést követ! második
hónap els! 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
h!mennyiség alapján meghatározott mértéke:
Id!szak
2009. július 1.és 2009. szeptember 30. között*
2009. október 1. és 2009. október 31. között**
2009. október 1. és 2011. június 30. között***

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

[Ft/MJ]
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 értékesít! egyetemes szolgáltató,

földgázkeresked!, földgáztermel! vagy a külföldr!l 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 id!szakban vételezett a földgáz
közüzemi szolgáltatás keretében, valamint
b) 2005.július 1-je és 2008. szeptember 30-a közötti id!szakban a földgáz közüzemi
szolgáltatás keretében vételezett, és legkés!bb 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 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 értékesít! egyetemes szolgáltató,
földgázkeresked!, földgáztermel! vagy a külföldr!l 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 id!szakban a földgáz közüzemi
szolgáltatás keretében vételezett, és legkés!bb 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 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 értékesít! egyetemes szolgáltató,
földgázkeresked!, földgáztermel! vagy a külföldr!l 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 id!szakban vételezett a földgáz
közüzemi szolgáltatás keretében

