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A DÉMÁSZ Zrt. villamosenergia-kereskedelmi engedélyes által értékesített
villamos energia díjszabása
A jelen mellékletben meghatározott díj a DÉMÁSZ Zrt. és a Felhasználó között
létrejött villamosenergia-vásárlási szerződés részét képezi.
Jelen díjszabást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) hagyja jóvá, határozatlan időtartamra. Az alkalmazott
egységár ún. szabadáras kategóriába tartozik, ennek megfelelően a Hivatal a
jóváhagyási eljárása során az ár mértékét nem vizsgálta.
Hatályos: 2017. május 15-től módosításig.
A jelen mellékletben meghatározott villamosenergia-díj egységárakkal (Ft/kWh) és
áralkalmazási feltételekkel történik a csatlakozási ponton átvett villamosenergiamennyiség elszámolása a felek közötti szerződés, illetve a DÉMÁSZ Zrt.
kereskedelmi engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak szerint. Amennyiben a
Felhasználó és a DÉMÁSZ Zrt. között egyedi megállapodás jön létre a díjakra, illetve
díjalkalmazási feltételekre, akkor a számlázás és elszámolás során az egyedi
feltételek szerint kell eljárni.
A jelen díjszabásban megjelölt nettó egységárak; a külön jogszabály szerinti
rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközök, a
jövedéki adó, valamint az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
A bruttó egységárak tájékoztató jelleggel 27 % ÁFA felszámításával kerültek
kiszámításra a nettó egységárból.
Az elszámolási időszak időtartamát és a számlázási gyakoriságot a szerződés
tartalmazza.
Az egységárak módosítását az Üzletszabályzat 1.3.5. pontjának rendelkezései
szerint teheti meg a DÉMÁSZ Zrt., mely árváltozás az arról szóló értesítés szerint
válik hatályossá.
Feleknek az elszámolási időszakon belül bekövetkező árváltozás esetén az
árváltozáskor a fogyasztásmérő berendezésnek elosztó általi leolvasásával vagy a
DÉMÁSZ Zrt. kezdeményezésére történő felhasználói önbevallásos leolvasással,
vagy ennek elmaradása esetén a felhasználás időarányos megosztásával kell eljárni.
A DÉMÁSZ Zrt. által alkalmazott közcélú hálózatból vételezett villamos energia
egységára (Ft/kWh):
Nettó:
31,44

Bruttó:
39,93

Azon Felhasználó, aki a villamosenergia-vásárlási szerződésében rögzített áron
vásárolta meg a villamos energiát, azonban a szerződése bármilyen okból nem szűnt
meg vagy meghosszabbodott, akkor a meghosszabbodott időszak első napját követő
időszakban egyéb megállapodás hiányában a jelen mellékletben és a DÉMÁSZ Zrt.

Hatályos: 2017. május 15-től
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Kereskedelmi Üzletszabályzatában foglaltak szerint köteles a vásárolt villamos
energia ellenértékét megfizetni.
Azon háztartási méretű kiserőművel rendelkező felhasználó, aki bármi okból
kifolyólag írásba foglalt szerződéssel nem rendelkezik vagy aki villamosenergiavásárlási szerződésében rögzített áron vásárolta meg a villamos energiát, azonban a
szerződése bármilyen okból nem szűnt meg vagy meghosszabbodott, akkor ebben
az időszakban a betáplálási többlet villamosenergia mennyiségének elszámolása –
egyéb megállapodás hiányában az alábbi egységáron történik (Ft/kWh):
Nettó:
7,00

Bruttó:
8,89

Az Egyetemes Szolgáltatásra jogosult, nem lakossági Felhasználó által fizetendő
villamos energia egységára (Ft/kWh), aki a határozatlan időre szóló „KORLÁTLAN”
tarifa alapján vételez:
Nettó:
21,31
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Bruttó:
27,06

Hatályos: 2017. május 15-től

