VILLAMOS ENERGIA DÍJAK AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN
LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK 2020. JANUÁR 1-JÉTŐL
NKM Áramhálózati Kft. területén
hatályos egységárak

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*
Rendszerhasználati
díjak*

A1 árszabás

A2 árszabás

Kedvezményes egy
zónaidős (évi 1320
kWh fogyasztásig)

Általános egy
zónaidős
(évi 1320 kWh
fogyasztás feletti rész)

Két zónaidős
elszámolás,
csúcsidőszak

B Alap árszabás B Komfort árszabás

Két zónaidős
elszámolás,
völgyidőszak

H árszabás

„Éjszakai” vezérelt,
napi 8 óra
felfűtési idővel

Vezérelt, napi 12 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyúk és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezések részére

12,760

13,640

16,460

8,560

9,180

10,560

9,180

Elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)

15,900

15,900

15,900

15,900

8,910

8,910

8,910

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)

120,500

120,500

120,500

120,500

39,500

39,500

39,500

Áfával növelt Ft/kWh árak

36,398

37,516

41,097

31,064

22,974

24,727

22,974

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó)

153,035

153,035

153,035

153,035

50,165

50,165

50,165

E.ON Dél-dunántúli, Észak-dunántúli és
Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-k területén
hatályos egységárak

A1 árszabás

A2 árszabás

B Alap árszabás

H árszabás

„Éjszakai” vezérelt,
napi 8 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyúk és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezések részére

9,910

9,620

9,620

15,900

15,900

8,910

8,910

120,500

120,500

120,500

39,500

39,500

35,306

37,744

43,421

32,779

23,533

23,533

153,035

153,035

153,035

153,035

50,165

50,165

B Alap árszabás

H árszabás

„Éjszakai” vezérelt,
napi 8 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyúk és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezések részére

Kedvezményes egy
zónaidős (évi 1320
kWh fogyasztásig)

Általános egy
zónaidős
(évi 1320 kWh
fogyasztás feletti rész)

Két zónaidős
elszámolás,
csúcsidőszak

11,900

13,820

18,290

Elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)

15,900

15,900

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)

120,500

Áfával növelt Ft/kWh árak
Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó)

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*
Rendszerhasználati
díjak*

ELMŰ Hálózati Kft. területén hatályos
egységárak

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*
Rendszerhasználati
díjak*

A1 árszabás

Két zónaidős
elszámolás,
völgyidőszak

A2 árszabás

Kedvezményes egy
zónaidős (évi 1320
kWh fogyasztásig)

Általános egy
zónaidős
(évi 1320 kWh
fogyasztás feletti rész)

Két zónaidős
elszámolás,
csúcsidőszak

Két zónaidős
elszámolás,
völgyidőszak

12,620

13,660

17,540

9,440

9,330

9,330

Elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)

15,900

15,900

15,900

15,900

8,910

8,910

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)

120,500

120,500

120,500

120,500

39,500

39,500

Áfával növelt Ft/kWh árak

36,220

37,541

42,469

32,182

23,165

23,165

Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó)

153,035

153,035

153,035

153,035

50,165

50,165

ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén hatályos
egységárak

A1 árszabás

A2 árszabás

B Alap árszabás

H árszabás

„Éjszakai” vezérelt,
napi 8 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyúk és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezések részére

8,510

8,960

8,960

15,900

15,900

8,910

8,910

120,500

120,500

120,500

39,500

39,500

36,005

37,313

40,513

31,001

22,695

22,695

153,035

153,035

153,035

153,035

50,165

50,165

Kedvezményes egy
zónaidős (évi 1320
kWh fogyasztásig)

Általános egy
zónaidős
(évi 1320 kWh
fogyasztás feletti rész)

Két zónaidős
elszámolás,
csúcsidőszak

12,450

13,480

16,000

Elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)

15,900

15,900

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)

120,500

Áfával növelt Ft/kWh árak
Áfával növelt elosztói alapdíj (Ft/csatlakozási pont/hó)

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*
Rendszerhasználati
díjak*

Két zónaidős
elszámolás,
völgyidőszak

*nettó ár, hozzáadódik 27% áfa

A táblázatban szereplő rendszerhasználati díjtételek kizárólag profil elszámolású, kisfeszültségű I-es és II-es csatlakozású felhasználási helyekre vonatkoznak. A rendszerhasználati díjtételek idősoros elszámolású felhasználási helyek esetén a fenti táblázattól
eltérőek, melyeket a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és különdíjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és azok mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) számú MEKH rendelet tartalmaz.
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet és annak alapján a villamos energia egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat tartalmazza az értékesített villamos energia árszabásait, áralkalmazási feltételeit és az
egységárakat. Az üzletszabályzatot elérheti honlapunkon a www.nemzetikozmuvek.hu címen, valamint ügyfélszolgálati irodáinkban.
Jogszabályban előírt kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy ha ügyfelünk a jelen ármódosítást nem kívánja elfogadni, úgy jogosult – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 62. § (4) bekezdése alapján – 30 napos felmondási idővel felmondani
jelenleg hatályos, nem határozott időtartamú villamosenergia-vásárlásra vonatkozó szerződését. Felhívjuk azonban a felmondással élő ügyfelek figyelmét, hogy a jelenlegi villamosenergia-vásárlásra irányuló szerződésük megszűnését követően további
vételezés kereskedelmi engedélyessel vagy egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-adásvételi szerződés alapján, a kereskedőváltás szabályai szerint lesz lehetséges. Új szerződés hiányában a területileg illetékes elosztói engedélyes a
villamosenergia-ellátásukat megszünteti.
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