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Az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai
I. Díjalkalmazási feltételek
Jelen díjak kizárólag az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokra
vonatkoznak. Az elosztói működési engedélye alapján az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által
végzett tevékenységek díjait, a megrendelés feltételeit az elosztó üzletszabályzata tartalmazza. (Az
elosztói tevékenységbe tartoznak nem kizárólagosan a következő tevékenységek: fogyasztásmérőhelyen végzett munka, csatlakozó-berendezésen, közcélú hálózaton végzett munka.)

Törölt: szolgáltatáshoz
Törölt: kapcsolódó egyes
tevékenységek
Törölt: áshoz kapcsolódó
tevékenységekre vonatkoznak

Ha az elosztó a felhasználó által megbízott EDF DÉMÁSZ Zrt. megrendelése alapján jár el, a külön
díjjal való közvetlen elszámolás a felhasználóval történik.
Jelen melléklet a nemzeti fejlesztési miniszternek a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató
által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 52/2013.
(IX. 13.) NFM rendeletében foglaltak figyelembevételével készült.
A hivatkozott rendelet alapján ingyenesen biztosítandó szolgáltatások az alábbiak:
1. a felhasználó megbízása alapján az alábbi, mérővel kapcsolatos tevékenységeknek az
elosztónál történő kezdeményezése:
a. előre fizetős fogyasztásmérő berendezés felszerelése vagy nem előre fizetős
fogyasztásmérő berendezésnek előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő
cseréje,
b. előre fizetős fogyasztásmérő berendezésnek nem előre fizetős fogyasztásmérő
berendezésre történő cseréje,
2. az üzletszabályzat vagy részei egy alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek,
egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások
másolatának kiadása,
3. az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól számlamásolat készítése esetén
azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó
készpénzátutalási-megbízásonként a második alkalmat követően, ezért e szolgáltatás első és
második alkalommal történő igénybevétele ingyenes

Törölt: Amennyiben a felhasználó
villamosenergia-vásárlási
szerződésében az EDF DÉMÁSZ Zrt.
megbízottként szerepel az elosztói
szerződések tekintetében, akkor egyes
tevékenységek esetén az elosztó által
elvégzett tevékenységeket az EDF
DÉMÁSZ Zrt. közvetített
szolgáltatásként számlázhatja a
felhasználónak.¶
¶
Törölt: közlekedési, hírközlési és
energiaügyi
Törölt: miniszternek a villamos
energia elosztó hálózati engedélyesek
és az egyetemes szolgáltató által a
felhasználó igényel alapján külön díj
ellenében végezhető szolgáltatások
köréről és díjáról szóló 17/2008. (VIII.
1.) KHEM
Törölt: Nem kérhető külön díj a
felhasználótól a szolgáltató váltással
kapcsolatban nyújtott szolgáltatásokért.

4. a felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek VET 63. § (1)
bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont kezelése.
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. külön díjat kérhet a felhasználótól számlamásolat készítése esetén azonos
számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó
készpénzátutalási-megbízásonként a második alkalmat követően, de az EDF DÉMÁSZ Zrt. eseti
döntés alapján a díj megfizettetésétől eltekinthet, ha ezen tevékenység kiszámlázásának költsége
meghaladja az elérhető árbevételt.
II. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások
A felhasználó szerződésszegése esetén a KDR rendelet alapján az EDF DÉMÁSZ Zrt. érvényesíti a
díjakat a felhasználó felé.
Az EDF DÉMÁSZ Zrt. a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet
1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért,
2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

Törölt: ¶
¶
Törölt: Számlamásolat-készítés
naptári évenként és fogyasztási
helyenként a második alkalomtól
kezdődően, valamint az üzletszabályzat
(vagy részei), egyéb dokumentumok,
igazolások másolatának kiadása
díjköteles,
Törölt: ¶
Törölt: Szerződésszegés esetére
vonatkozó költségtérítés
Törölt: miatt felmerült költségeket
Törölt: A fizetési késedelem miatt
felmerült felszólító levelek költségét a
vonatkozó táblázat tartalmazza.

A behajtási költség-átalányt, mint szerződésszegés jogkövetkezményt az EDF DÉMÁSZ Zrt. a Polgári
Törvénykönyv alapján számítja fel. A behajtási költségátalányt a Magyar Nemzeti Bank késedelmi
kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő
forintösszeggel kell megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb
jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
Egyéb esetekben kártérítésként a ténylegesen felmerült egyedi költség kerül felszámításra.

Törölt: március
Törölt: jé
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Felhasználói tájékoztatási igény esetén az EDF DÉMÁSZ Zrt. tájékoztatást ad az aktuális díjtételekről,
a megrendelés és lemondás feltételeiről. A díjakat az EDF DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáin és
honlapján elérhetővé teszi.
A táblázat szerinti bruttó díjak a vonatkozó törvény szerinti ÁFA kulccsal kerültek kiszámításra a nettó
(ÁFA nélküli) díjakból.
Jelen melléklet és módosítása nem tartozik az Üzletszabályzatnak a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal jóváhagyási eljárása alá, a díjakat és díjalkalmazási feltételeket az EDF DÉMÁSZ
Zrt. a jogszabályok alapján saját hatáskörben állapítja meg és teszi közzé ügyfélszolgálatain és
honlapján.
III. Az egyes tevékenységekért felszámításra kerülő díjak
A táblázat szerinti bruttó árak a vonatkozó törvény szerinti 27 % ÁFA kulccsal kerültek kiszámításra a
nettó (ÁFA nélküli) árakból.

Felhasználói igény alapján végzett tevékenységek
nettó és bruttó díjai

hatályos: 2013. november 15-től

Törölt: január 1

Tevékenység megnevezése

1.

Díj összege
nettó
bruttó
Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, Személyes átvétel
készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos
esetén
számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként a
352 Ft
második alkalmat követően.
447 Ft
(A díj független a számla lapjainak számától.)

Postai kézbesítéssel
kérés esetén
703 Ft
893 Ft

Törölt: jé

Törölt: Számlamásolat-készítés
naptári évenként és fogyasztási
helyenként a második alkalomtól
kezdődően, valamint az üzletszabályzat
(vagy részei), egyéb dokumentumok,
igazolások másolatának kiadása,
oldalanként számítva
Törölt: 18
Törölt: 23
Törölt: 2.

IV. Szerződésszegés esetén felszámításra kerülő díjak
A táblázat szerinti bruttó árak a vonatkozó törvény szerinti 27 % ÁFA kulccsal kerültek kiszámításra a
nettó (ÁFA nélküli) árakból.

...

Törölt: költségek

Felhasználó szerződésszegése esetén felszámításra kerülő
költségek
nettó és bruttó összegek

hatályos: 2013. november 14-ét követően keletkezett
szerződésszegésekre
Eset megnevezése

1.

Nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás

2.

Tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő

3.

Behajtási költségátalány nem lakossági felhasználó esetén

4.

Szerződésszegés miatt felmerült egyéb költség

Díj összege
nettó
bruttó
176 Ft
224 Ft
352 Ft
447 Ft
40,0 €
50,8 €
ténylegesen
felmerült költség
megtérítése
kártérítésként

Törölt: március 1
Törölt: -jétől

Törölt: Szerződésszegés (pl. fizetési
késedelem) miatti nem könyvelt
küldemény költsége
Törölt: 163
Törölt: 207
Törölt: Szerződésszegés (pl. fizetési
késedelem) miatti könyvelt küldemény
költsége
Törölt: 823
Törölt: 1045
Törölt: 3.

Törölt: március
Törölt: jé
EDF DÉMÁSZ Zrt.

Hatályos: 2013. november 15-től
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