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A legmagasabb elérhető támogatás 150 ezer 
forint. A fogyasztó az önrész megfi zetésé-
hez egyedi részletfi zetési megállapodást 
köthet, legfeljebb 12 havi és minimum 
ötezer forintos törlesztő részlet vállalá-
sával. A hátralékmentes fogyasztók egy 
évben háromszor kaphatnak különböző 
mértékű jóváírást, amennyiben számláikat 
határidőre befi zetik. 

A pályázat beadásához kérjen segítsé-
get a családsegítő irodában!
A PROGRAM ELÉRHETŐSÉGEI:
telefon: 06-1-3914-757 
e-mail cím: halozat@maltai.hu
 www.halozat.maltai.hu
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉMÁSZ hátralékkezelő 
programja hátrányos helyzetű családoknak, hátralékos vagy már kikap-
csolt fogyasztóknak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az EDF DÉMÁSZ hátralékkezelő 
programja hátrányos helyzetű családoknak, hátralékos vagy már kikap-
csolt fogyasztóknak.

Támogatásban hátralékos és hátralékkal 
nem rendelkező fogyasztók egyaránt része-
sülhetnek. 

Segítséget kaphatnak az áramszolgálta-
tásból már kikapcsolt, és az előre fi zetős 
mérővel rendelkező fogyasztók is. A rend-
szeresen fi zetők  szociális helyzetük alapján 
részesülhetnek támogatásban. 

A pályázaton az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási te-
rületén (Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megye, 
valamint Pest megye délkeleti része) élő 
fogyasztók vehetnek részt. A nyertes pályá-
zóknak önrészt kell fi zetniük, az elnyerhető 
támogatás az általuk befi zetett díjhátralék 
összegével azonos mértékű lehet. 
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