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Az NKM Áramszolgáltató Zrt. által egyetemes szolgáltatás keretében
értékesített villamos energia ára
Az áralkalmazási feltételek és egységárak a villamosenergia-vásárlási szerződés mellékletét képezik.
Az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletét kell alkalmazni a villamos energia egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó árakra, áralkalmazási feltételekre, az árszabályozás kereteire, az
egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokra és az azokhoz kapcsolódó
árszabásokra, valamint a villamos energia egyetemes szolgáltató által benyújtott árváltoztatási
javaslatot megelőzően alkalmazandó induló tételes árszabásokra. (Jelen melléklet hatálybalépésekor
a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet.)
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendeletben megállapított
termékcsomagokon belül, a rendeletben nem megállapított, de az NKM Áramszolgáltató Zrt. által
jogszerűen alkalmazott árszabás árát és áralkalmazási feltételeit az egyetemes szolgáltató kérelmére
a Hivatal hagyja jóvá.
Az egységárak jogszabály-változás miatti változása esetén az NKM Áramszolgáltató Zrt. az
egységárakat köteles módosítani jelen mellékletben. A jogszabály-változás alapján kötelezően végzett
módosítás nem tartozik az üzletszabályzat-módosítás jóváhagyási eljárás alá.
Az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia árának változtatásának
eljárásrendjét jogszabályok és az Üzletszabályzat határozza meg.
A villamos energia értékesítését 27 % általános forgalmi adó terheli.
Jelen üzletszabályzat melléklet tartalmazza az értékesített villamos energia árát és az áralkalmazási
feltételeket, melyeket a teljes ellátás alapú villamosenergia-vásárlási szerződés szerint az NKM
Áramszolgáltató Zrt. érvényesít a felhasználóval szemben.
A villamosenergia-ellátás során a rendszerhasználati díjakat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökének rendeletei szerint kell alkalmazni. (Jelen melléklet hatálybalépésekor a
villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási
díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet.)

1. Fogalom-meghatározások
E melléklet alkalmazásában:
a) árszabás: az egyetemes szolgáltató által kínált villamosenergia-értékesítési termékcsomag,
amely magába foglalja a felhasználó által vásárolt villamos energiáért fizetendő árat és annak
alkalmazási feltételeit,
b) közintézményi felhasználó: a 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § (4)
bekezdésében, és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
VET-Vhr.) 26/A §-ában meghatározott felhasználó (ún. külön kezelt intézményi felhasználó
VET 3. § 74. pont szerint); Jelen közintézmény fogalom eltér a VET 63/A. § (1) bekezdésben
meghatározott közintézmény fogalomtól, ezért a közintézmény jelen pont szerinti fogalmát az
árszabással, áralkalmazással kapcsolatban kell értelmezni.
c) zónaidő: a villamos energia felhasználás elszámolása céljából meghatározott egy napon belüli
időtartam. (az egyes zónaidők időtartamait a vonatkozó rendelet alapján jelen melléklet 4.
pontja tartalmazza)
E mellékletben meg nem határozott fogalmakat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(VET), valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, a Villamosenergia-ellátási
Szabályzatok és az Üzletszabályzat rendelkezései szerint kell értelmezni.
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2. Árszabások és alkalmazási feltételek
2.1

Árszabások

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. az alábbi egyetemes szolgáltatói árszabásokat alkalmazza:
a) általános, egy zónaidős („A1”) árszabás,
b) általános, két zónaidős („A2”) árszabás,
c) közintézményi („A3”) árszabás
d) időszakos („B”) árszabások:
da) időszakos („B Alap”) árszabás
db) időszakos („B Komfort”) árszabás
e) idényjellegű, egy zónaidős („H”) árszabás.
Az egyes árszabások egységárait a 3. fejezet tartalmazza.

2.2

Áralkalmazási feltételek

2.2.1
„A1” árszabás
Az „A1” árszabás esetén - zónaidőtől függetlenül - egy naptári napon belül azonos árat kell
alkalmazni.
Lakossági fogyasztó esetén az „A1” árszabás kedvezményes egységárával kell elszámolni a
felhasználási helyre vonatkozóan az éves szinten 1320 kWh-t meg nem haladó
fogyasztásmennyiséget. A részszámlákban az éves 1320 kWh napi időarányos része kerül
felszámításra a számlában szereplő számlázási időszaknak megfelelően. Az egyetemes szolgáltató a
lakossági fogyasztóval a kedvezményes egységár elszámolását az éves leolvasáskor, árváltozáskor,
vagy két mérőálláson alapuló számla közötti időszakra időarányosan végzi el.
2.2.2
„A2” árszabás
Az „A2” árszabás esetén az egyes zónaidők esetében eltérő, az adott zónaidőre jellemző beszerzést
is figyelembe vevő árakat kell alkalmazni. Az „A2” árszabást akkor lehet alkalmazni, ha a
villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott.
Ha a felhasználó elektromos gépjármű üzemben tartója vagy tulajdonosa és ezt a tényt az NKM
Áramszolgáltató Zrt-nek előre, évente igazolja, akkor az „A1” árszabás mellé „A2” árszabást is
választhat. Ez esetben az elektromos gépjármű töltésére szolgáló csatlakozásról külön áramkört (a
felhasználási hely „A1” árszabású elszámolású csatlakozásával villamos kapcsolatban nem lévő
áramkört) kell létesíteni, továbbá a többzónaidős elszámolás feltételeit biztosítani kell. A különmért
áramkör kialakítására a „B” árszabásoknál megadott feltételeket kell alkalmazni. Az „A2” árszabással
elszámolt áramkörre csak az elektromos gépjármű töltését szolgáló eszköz csatlakoztatható.
Amennyiben a felhasználási helyen csak egy csatlakozási pont üzemel, és annak elszámolása az A2
árszabással történik, akkor elektromos gépjármű töltéséhez nem kell önálló, külön áramkört létesíteni.
2.2.3
„A3” árszabás
„A3” árszabást csak közintézmény választhat.
Az „A3” árszabás esetén az egyes zónaidők esetében eltérő, az adott zónaidőre jellemző beszerzést
is figyelembe vevő árakat kell alkalmazni. Az „A3” árszabást akkor lehet alkalmazni, ha a
villamosenergia-fogyasztás zónaidőnkénti mérése megoldott.
2.2.4
„B” árszabások
A „B” árszabás szerint számolható el – a közvilágítási célra vételező felhasználó kivételével - a
felhasználó által meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető, külön mért az elosztó vezérlőberendezésével a vezérelt felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő
segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem
dugaszolhatóan csatlakoztatott - felhasználói berendezés fogyasztása. A felhasználó a „B” árszabásra
szóló szerződés megkötésével felelősséget vállal arra, hogy a kizárólag a vezérelt áramkörre fixen,
nem dugaszolhatóan csatlakoztatott berendezések szakaszosan is biztonságosan üzemeltethetők.
A hálózatra kapcsolásra vonatkozó előző bekezdésbeli feltételek megsértése felhasználói
szerződésszegésnek minősül.
Villamosenergia-vásárlási szerződésében a felhasználó az „A1”, „A2”, vagy az „A3” árszabás mellé „B”
és „H” árszabást is választhat a felhasználási hely villamosenergia-vételezésének elszámolására a
feltételek megléte esetén.
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„B” árszabás szerint elszámolt felhasználói berendezések részére az egyetemes szolgáltató - az
elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás alapján - naponta összesen
minimum 8 (a nyári időszámítás idején 7) óra időtartamra köteles a villamosenergia-ellátást biztosítani,
amiből munkanapokon legalább 5, legfeljebb 6 (a nyári időszámítás idején legalább 4, legfeljebb 5)
óra eshet a 4. pontban meghatározott völgyidőszakba. A csúcsidőszakba eső villamosenergia-ellátás
alkalmankénti időtartama nem lehet rövidebb 30 percnél.
A „B Alap” árszabás ára nem haladhatja meg az „A1” árszabásához tartozó (legmagasabb) ár 70% -át.
Az NKM Áramszolgáltató Zrt. a „B Komfort” árszabást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal jóváhagyásával alkalmazza. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. a B”Komfort” árszabás egységárát a
„B Alap” árszabáshoz tartozó egységár 115 %-ában határozza meg. Az egységárat két tizedesjeggyel
kell meghatározni Ft/kWh mértékegységgel. A „B Komfort” árszabás egységára a miniszteri
rendeletben kihirdetett „B Alap” árszabás egységárának módosításával azonos módon és hatállyal
módosul.
Az időszakos „B Komfort” árszabást az alábbi feltételekkel nyújtja az NKM Áramszolgáltató Zrt., illetve
vehető igénybe:
- a „B Komfort” árszabás szerint elszámolt felhasználói berendezések részére az egyetemes
szolgáltató - az elosztóval, valamint az átviteli rendszerirányítóval kötendő megállapodás
alapján - naponta összesen minimum 12 (a nyári időszámítás idején is 12) óra időtartamra
biztosít villamosenergia-ellátást, amiből munkanapokon legalább 5, legfeljebb 6 (a nyári
időszámítás idején legalább 4, legfeljebb 5) óra eshet a 4. pontban meghatározott
völgyidőszakba. A B Komfort árszabás csak ott alkalmazható, ahol az elosztó biztosítani tudja
B Komfort árszabás szerinti vezérlést, és a felhasználó a mérés feltételeit kialakíttatta.
- amennyiben a felhasználó a helyszíni vezérlés átállítást előzetesen egyeztetett időpontban
nem teszi lehetővé a szerződés érvényességétől számított 30 napon belül, akkor a „B
Komfort” árszabásra vonatkozó szerződés megszűnik, az eredeti szerződéses állapot áll
vissza. Amennyiben a felhasználó nincs jelen a vezérlés átállításra egyeztetett időpontban, és
ezért az átállítás nem végezhető el, vagy megakadályozza a felszerelést, akkor az illetékes
elosztó vagy megbízottja részére meg kell fizetnie a felmerült kiszállási díjat.
- a felhasználó köteles a „B Komfort” árszabással történő vételezés megszüntetéséhez
szükséges az illetékes elosztó kezelésében lévő hálózaton történő munkavégzés költségét
megfizetni. A munkavégzés költsége az illetékes elosztó mindenkor hatályos
Üzletszabályzatában meghatározott kiszállási és szerelési díjat jelenti.
- a felhasználó egy naptári éven belül csak egy alkalommal jogosult a „B Komfort” árszabás
igénybe vételére vonatkozó igényét az NKM Áramszolgáltató Zrt.-hez benyújtani.
2.2.5
„H” árszabás
Annak a +2 Celsius fok levegőhőmérsékletnél és +35 Celsius fok előremenő vízhőmérsékletnél mérve
legalább 3 jósági fokú hőszivattyúnak, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból
nyert hőt épület hőellátására hasznosító berendezésnek az üzemeltetését közvetlenül szolgáló
készüléknek a villamosenergia-fogyasztását (pl. keringető-szivattyúk, automatikák), amely a külön
mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, nem dugaszolással és úgy csatlakoztatott, hogy arról
kizárólag az állag sérelme nélkül megfelelő eszközzel választható le
a) a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési
idényben (a továbbiakban: fűtési idény) „H” árszabás szerint,
b) a fűtési idényen kívül — a felhasználó és az egyetemes szolgáltató egyéb
megegyezésének hiányában — az „A1” árszabás NKM Áramszolgáltató Zrt-nél
érvényes legmagasabb díjtétele szerint kell elszámolni.
A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet szerinti fűtési
idény: az év október hó 15. napja és a következő év április hó 15. napja közötti időszak.
A hálózatra kapcsolásra vonatkozó feltételeinek megsértése felhasználói szerződésszegésnek
minősül.
A „H” árszabás esetén - zónaidőtől függetlenül - egy naptári napon belül azonos árat kell alkalmazni.
A „H” árszabás ára nem haladhatja meg a „B Alap” árszabásához tartozó árat.
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Villamosenergia-vásárlási szerződésében a felhasználó az „A1”, „A2”, vagy az „A3” árszabás mellé „B”
és „H” árszabást is választhat a felhasználási hely villamosenergia-vételezésének elszámolására a
feltételek megléte esetén.
2.2.6
Minden árszabásra vonatkozó feltételek
E fejezetben meghatározott árszabások alapján történő villamosenergia-fogyasztás leghosszabb
elszámolási időszaka 12 hónap, amely nem feltétlenül egyezik meg a naptári évvel.
A villamos energia árváltozása esetén, amennyiben az árváltozás időpontjára a fogyasztásmérőberendezés leolvasása vagy adatrögzítés nem történik, az egyetemes szolgáltatásért fizetendő árat
az NKM Áramszolgáltató Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, vagy ennek
hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.
Az egyetemes szolgáltatási ár - e pontban meghatározott árszabásoknak megfelelően - a villamos
energia fogyasztásával arányos (Ft/kWh alapú) termékár.
A termékár elosztó működési területre kerül meghatározásra, ezért az adott felhasználási helyen azt
az egységárat kell alkalmazni, amely a felhasználási hely szerint illetékes elosztó területén az adott
időszakban hatályos.
Az egyetemes szolgáltatási ár a jogszabály szerinti rendszerhasználati díjak, a VET 147. §-ában
meghatározott pénzeszközök, az általános forgalmi adó, valamint az energiaadó összegét nem
tartalmazza, azok a vonatkozó jogszabályok szerint kerülnek felszámításra.
A 0 Ft értékű számlaelemek a számlán nem jelennek meg.
A számlán az általános forgalmi adót nem tartalmazó egységárakkal történik az árak kiszámítása,
majd az így számított árakra kerül kiszámításra az általános forgalmi adó összege.
2.2.7
Közintézményekre vonatkozó feltételek
Profil elszámolású felhasználási helyre a közintézmény a rendelet szerinti bármely árszabást
választhat.
Idősoros felhasználási helyre a közintézmény „A1” és „A2” árszabást nem választhat.
A közintézmény - eltérő nyilatkozata hiányában - a kiegyenlítő energiát az „A3” árszabás keretében az
egyetemes szolgáltatóval számolja el.
Ha a közintézmény az „A3” árszabással elszámolt felhasználási hely tekintetében az egyetemes
szolgáltatóval, a mérlegkör-felelősével, vagy az átviteli rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát külön
kívánja elszámolni, akkor az egyetemes szolgáltató az „A3” árszabás egységárait a menetrend szerint
elszámolt villamos energiára a MEKH rendeletben megállapított elosztói menetrend kiegyensúlyozási
díjnak megfelelő mértékkel csökkentett értékeken köteles alkalmazni.
Ha a profil elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de
igénybejelentésében a rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott,
akkor a villamosenergia-fogyasztását az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig
a) a zónaidőnkénti villamosenergia-fogyasztás mérési feltételeinek megléte esetén az „A2”
árszabás,
b) az a) pont szerinti feltételek hiányában az „A1” árszabás szerint
kell elszámolni.
Ha az idősoros elszámolású közintézmény közszolgáltatás keretében vételez villamos energiát, de
igénybejelentésében a rendelet szerinti árszabások közötti választásra vonatkozóan nem nyilatkozott,
akkor a villamosenergia-fogyasztását, az erre vonatkozó nyilatkozatának megtételéig, az „A3”
árszabás szerint kell elszámolni.
A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének
elszámolására – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a villamos energia
rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló rendeletében (a továbbiakban: MEKH
rendelet) meghatározott módon számított villamos energia mennyiségek figyelembevételével – az
„A2” árszabást kell alkalmazni.
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elosztói
működési
területén

14,06

ÉMÁSZ
Hálózati
Kft. elosztói
működési
területén

törölt: 76,8

...

törölt: 87,7

...

törölt: 87,5

...

kedvezményes egy
zónaidős áramár

14,20

E.ON Déldunántúli
Áramhálózati
Zrt., E.ON
Északdunántúli
Áramhálózati
Zrt., E.ON
Tiszántúli
Áramhálózati
Zrt. elosztói
működési
területén
13,34

18,03

16,94

17,86

17,64

törölt: 2019,44

...

általános egy zónaidős
áramár

15,08

15,26

15,10

14,92

törölt: 98,69

...

19,15

19,38

19,18

18,95

törölt: 87,15

...

17,90

19,73

18,98

17,44

törölt: 32,64

...

22,73

25,06

24,10

22,15

10,00

11,35

10,88

9,95

12,70

14,42

13,82

12,64

törölt: 71

10,46

10,89

10,60

10,23

törölt: 21,06

...

13,28

13,83

13,46

12,99

törölt: 10,59

...

12,03

12,52

12,19

11,76

törölt: 109,66

...

15,28

15,90

15,48

14,94

törölt: 32,6

...

10,46

10,89

10,60

10,23

törölt: 54,3

...

13,28

13,83

13,46

12,99

törölt: 43,7

...

törölt: 32,5

...

(Ft/kWh)
nettó egységár
bruttó egységár

„A1”
árszabás

...

törölt: 77
törölt: 43,60

3. Egységárak 2019. január 1-től
3.1 Árszabások egységárai
lakossági fogyasztói szerződés
esetén

törölt: 43,05

„A2” árszabás
csúcsidőszakban:
völgyidőszakban:
„B Alap” árszabás:
„B Komfort” árszabás:
„H” árszabás fűtési idényben:
3.2 Árszabások egységárai nem
lakossági fogyasztói szerződés
esetén
(Ft/kWh)
nettó egységár
bruttó egységár

„A1” árszabás
„A2” árszabás
csúcsidőszakban:
völgyidőszakban:

NKM
Áramhálózati
Kft. elosztói
működési
területén

törölt: 79
törölt: 97
törölt: 81
törölt: 54,63

...

törölt: 2019,0

...

törölt: 2019,2

...

törölt: 2019,0

...

törölt: 9,8

...

13,89

törölt: 87,61

...

törölt: 54,01

...

törölt: 32,0

...

törölt: 94

E.ON Déldunántúli
Áramhálózati
Zrt., E.ON
Északdunántúli
Áramhálózati
Zrt., E.ON
Tiszántúli
Áramhálózati
Zrt. elosztói
működési
területén

ELMŰ
Hálózati Kft.
elosztói
működési
területén

26,80

27,09

26,83

26,55

törölt: 21,29

34,04

34,40

34,07

33,72

törölt: 9

31,20

34,10

32,90

30,49

39,62

43,31

41,78

38,72

18,77

20,90

20,16

18,69

23,84

26,54

25,60

23,74

NKM
Áramhálózati
Kft. elosztói
működési
területén

ÉMÁSZ
Hálózati
Kft. elosztói
működési
területén

törölt: 9

törölt: 10,36

...

törölt: 10,07

...

törölt: 70
törölt: 89
törölt: 43,4

...

törölt: 43,0

...

törölt: 32,5

...

törölt: 58
törölt: 32,05

...

törölt: 71
...

törölt: 65,57

...

törölt: 65,14

...

törölt: 5,61

...

törölt: 94
törölt: 10,36

...

törölt: 10,07

...

törölt: 70
törölt: 89
Hatályos: 2019. január 1-től

NKM Áramszolgáltató Zrt.
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...

törölt: 43,0

...

törölt: 32,5

...
...
...
...
...
...
...
...
...
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32,02

37,44

33,41

31,00

törölt: 26…2,98

...

40,67

47,55

42,43

39,37

törölt: 1,55

...

19,49

24,10

20,67

19,20

törölt: 28…3,15

...

24,75

30,61

26,25

24,38

törölt: 26…1,12

...

16,16

16,63

16,22

15,70

törölt: 34…0,2

...

20,52

21,12

20,60

19,94

törölt: 07,07

...

18,58

19,12

18,65

18,06

törölt: 35…2,75

...

törölt: 39,31

23,60

24,28

23,69

22,94

...

törölt: 6,42

...

16,16

16,63

16,22

15,70

törölt: 04,31

...

20,52

21,12

20,60

19,94

törölt: 17…0,42

...

törölt: 69,18

...

törölt: 04,8

...

törölt: 25…0,79

...

4. Az egyes zónaidők időtartama

törölt: 26,12

...

Az egyes zónaidők időtartamát munkanapokon
- a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint
- jogszabályban meghatározott nyári időszámítás tartama alatt:

törölt: 04,55

...

törölt: 36,62

...

törölt: 46,01

...

törölt: 36,67

...

törölt: 35,23

...

törölt: 17…0,30

...

törölt: 17…1,79

...

törölt: 17…0,36

...

törölt: 69,80

...

törölt: 58,66

...

törölt: 69,11

...

törölt: 58,72

...

törölt: 58,21

...

törölt: 19…3,89

...

törölt: 04,46

...

törölt: 19…3,96

...

törölt: 19…2,32

...

törölt: 36,62

...

törölt: 46,01

...

törölt: 3,67

...

törölt: 35,7023

...

törölt: 17…0,30

...

törölt: 17…1,79

...

törölt: 17…0,36

...

törölt: 69,80

...

törölt: 79. december 22

...

„A3” árszabás
csúcsidőszakban:
völgyidőszakban:
„B Alap” árszabás:
„B Komfort” árszabás:
„H” árszabás fűtési idényben:

A táblázat szerinti bruttó árak a vonatkozó törvény szerinti 27 % ÁFA kulccsal kerültek kiszámításra a
nettó (ÁFA nélküli) árakból.

Napszakok (zónaidők)
Téli időszámítás
Nyári időszámítás
Csúcsidőszak
06-22 óra között
07-23 óra között
Völgyidőszak
22-06 óra között
23-07 óra között
Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül.

5. A villamos energiához kapcsolódó további díjak, adók és pénzeszközök
Rendszerhasználati díjak
A villamos energia árát tartalmazó számlán az alábbi villamoshálózat-rendszer használatával
kapcsolatos díjak jelenhetnek meg:
I. hatásos energiaforgalomra vonatkozó díjelemek (részletesen, vagy összegezve)
a. átviteli díj
b. elosztói forgalmi díj
c. elosztói veszteség díja
d. elosztói menetrend kiegyensúlyozás díja
e. közvilágítási elosztási díj
II. meddő energiaforgalomra vonatkozó díjelemek (részletesen, vagy összegezve)
a. elosztói meddő energia díja
III. nem energia forgalomra vonatkozó díjelemek
a. csatlakozási pontok mennyisége alapján fizetendő elosztói alapdíj
b. idősoros elszámolású csatlakozási pont esetén a hálózathasználati szerződésben
lekötött teljesítmény alapján vagy profilos elszámolású felhasználási helyen
üzemeltetett háztartási méretű kiserőmű számított teljesítménye alapján fizetendő
elosztói teljesítménydíj

Villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó pénzeszköz befizetések
A nem lakossági felhasználók villamos energia árát tartalmazó számláján az alábbi, a VET-ben előírt
kötelező befizetésekből származó pénzeszközök is kötelezően felszámítandóak, melyek nem
képeznek általános forgalmi adó alapot, adó hatályán kívüli tételek:
Az alábbi egységárak 2019. január 1-től hatályosak a következő módosításig:
a. szénipari szerkezetátalakítási támogatásra fizetendő pénzeszköz: 0 Ft/kWh
b. kedvezményes árú villamos energia támogatására fizetendő pénzeszköz: 0,08 Ft/kWh
c. kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatására fizetendő pénzeszköz:
0,81 Ft/kWh

törölt: ,05
törölt: 9

törölt: 89. június…nuár 18…tó
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...
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Jövedéki adó
A nem lakossági felhasználók villamos energia árát tartalmazó számláján energiatermék jövedéki adó
számítandó fel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján, mely általános forgalmi adó
alapot is képez.
A jövedéki adó mértéke a következő módosításig: 0,3105 Ft/kWh.

törölt: 8
törölt: únius
törölt: 8
törölt: ó

Hatályos: 2019. január 1-től

NKM Áramszolgáltató Zrt.

