AZ NKM ENERGIA ZRT. FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI
ENGEDÉLYES KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA
Az NKM Energia Zrt. által végzett szolgáltatások
Egyéb tevékenységek számlázása a 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (továbbiakban:
Rendelet) alapján
Az NKM Energia Zrt. külön díjat kérhet a felhasználótól földgáz számlamásolat készítése
esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához
tartozó készpénz-átutalási megbízásonként az adott naptári éven belüli második alkalmat
követően (első és második alkalom ingyenes) [Rendelet 1. § a) pont]
Fekete-fehér A/4 oldal fénymásolása
személyes átvétel esetén
postai úton történő továbbítás esetén

18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
összesen legfeljebb 200 Ft + áfa, azaz 254 Ft áfával
+ levélpostai küldemény díja Ft/db

Az NKM Energia Zrt. a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet az
általa könyvelt küldeményként küldött földgáz fizetési felszólításért és az általa
tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért. [Rendelet 2. §]
Fizetési felszólítás, kikapcsolási értesítő díja

18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
+ levélpostai küldemény díja Ft/db

Üzletszabályzat vagy részei adott naptári éven belüli első alkalmat követő másolása (első
alkalom ingyenes) [Rendelet 1. § b) pont]
Fekete-fehér A/4 oldal fénymásolása
személyes átvétel esetén
postai úton történő továbbítás esetén

18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
összesen legfeljebb 200 Ft + áfa, azaz 254 Ft áfával
+ levélpostai küldemény díja Ft/db

Formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő
dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása az adott naptári éven belüli első
alkalmat követően (első alkalommal ingyenes) (Rendelet 1. § d) pont)
Fekete-fehér A/4 oldal fénymásolása

18 Ft/oldal + áfa

23 Ft/oldal áfával

Peres eljárásban a bíróság részére becsatolásra kerülő mindennemű dokumentum, írásbeli
anyag nyomtatásának, fénymásolásának díja, mint a Polgári Perrendtartás alapján
érvényesíthető perköltség [Pp. 75. § (1) bek.]
A/4 oldal fénymásolása

18 Ft/oldal + áfa

23 Ft/oldal áfával

Előrefizetős gázmérő kártyapótlási díja [Ptk. 6:519. §]
1400 Ft/db + áfa

1778 Ft/db áfával

GÁZDÍJTARTOZÁS MIATTI KIZÁRÁSSAL ÉS VISSZANYITÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOLGÁLTATÁSOK
A díjakat a területileg illetékes elosztói engedélyes számlázza az Üzletszabályzatában szereplő
díjszabás szerint.
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Útmutató a díjszabás használatához
A díjszabás tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó, a felhasználó igénye
alapján vagy szerződésszegése esetén nyújtott szolgáltatások díjait, illetve az egyéb díjakat.
A társasági díjalkalmazás során mindenkor a közölt díjakat kell felszámítani mindaddig, amíg azokat
jogszabály vagy üzletszabályzat módosítás hatályon kívül nem helyezi.
A szolgáltatási tevékenységek nettó díja után 27% általános forgalmi adó kerül felszámításra.
A 71/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben külön nem szabályozott díjtételek alkalmazása során a
szolgáltatási díj mértékét meghatározó tényezőket (ráfordított idő, anyag stb.) a társasági számviteli
rendelkezéseknek megfelelően dokumentálni kell.
A díjszabás a következő hatályos rendelkezések alapján készült: Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.
törvény) / az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény / a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény / a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény / a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (1) bek. / a földgáz
egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló 71/2016. (XII. 29.)
NFM rendelet.
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