Nem lakossági (üzleti) árszabások
2018. január 1-jétől
NKM Áramhálózati Kft. területe
Nem lakossági árszabások az
egyetemes szolgáltatásban

„A1” árszabás

2018.01.01-től hatályos egységárak

Egésznap

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*

22,5800

„A2” árszabás

Általános felhasználási célra

elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
Rendszerhasználati
díj*
elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
(Ft/kWh)**
Kedvezményes árú villamos energia támogatása
(Ft/kWh)**

„B Alap” árszabás

Csúcsidőszak

Völgyidőszak

"Éjszakai" vezérelt,
napi 8 óra felfűtési
idővel

26,2900

15,8200

13,6200

Vezérelt, napi 12 óra
felfűtési idővel

15,6600

13,6200

39,5000

13,7550

7,1750
0,0500
0,0900
0,8100

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)*

0,3105

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
ÁFÁ-val növelt ár (Ft/kWh)

„H” árszabás
Hőszivattyú és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezéshez

120,5000

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása
(Ft/kWh)**

ÁFÁ-val növelt összeg

"B Komfort" árszabás

153,0350
47,4898

50,1650

52,2015

38,9046

27,7540

30,3448

27,7540

„A3” árszabás
Árszabás neve

Villamosenergia-ár
(Ft/kWh)*

Közintézményi felhasználásra
Csúcsidőszak

Völgyidőszak

ÁFA nélküli egységár
(Ft/kWh)

26,9800

16,4200

ÁFÁ-s egységár (Ft/kWh)***

35,6089

22,1977

* ÁFA mértéke 27%
** Adó hatályán kívüli tételek, az egységárak már 2017.12.22-től hatályosak
*** Jövedéki adót, és egyéb tételeket tartalmazó, de a rendszerhasználati díjak
nélküli egységár

„A2” árszabás

E.ON Dél-dunántúli, Észak-dunántúli, és
Tiszántúli Áramhálózati Zrt-k. területe
Nem lakossági árszabások az egyetemes
szolgáltatásban
2018.01.01-től hatályos egységárak

„A1” árszabás

Egésznap

Csúcsidőszak

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*

22,8300

28,7300

"B Komfort" árszabás

„H” árszabás

Völgyidőszak

"Éjszakai" vezérelt,
napi 8 óra felfűtési
idővel

Vezérelt, napi 12 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyú és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezéshez

17,6100

14,0100

16,1100

14,0100

Általános felhasználási célra

elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
Rendszerhasználati
díj*
elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
(Ft/kWh)**
Kedvezményes árú villamos energia támogatása
(Ft/kWh)**

„B Alap” árszabás

120,5000

39,5000

13,7550

7,1750
0,0500
0,0900

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása
(Ft/kWh)**

0,8100

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)*

0,3105

ÁFÁ-val növelt összeg

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
ÁFÁ-val növelt ár (Ft/kWh)

153,0350
47,8073

55,3003

50,1650
41,1779

28,2493

30,9163

28,2493

„A3” árszabás
Árszabás neve

Villamosenergia-ár
(Ft/kWh)*

Közintézményi felhasználásra
Csúcsidőszak

Völgyidőszak

ÁFA nélküli egységár
(Ft/kWh)

31,5500

20,3100

ÁFÁ-s egységár (Ft/kWh)***

41,4128

27,1380

* ÁFA mértéke 27%
** Adó hatályán kívüli tételek, az egységárak már 2017.12.22-től hatályosak
*** Jövedéki adót, és egyéb tételeket tartalmazó, de a rendszerhasználati díjak
nélküli egységár
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„A2” árszabás

ELMŰ Hálózati Kft. területe
Nem lakossági árszabások az
egyetemes szolgáltatásban

„A1” árszabás

2018.01.01-től hatályos egységárak

Egésznap

Csúcsidőszak

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*

22,6100

27,7200

"B Komfort" árszabás

„H” árszabás

Völgyidőszak

"Éjszakai" vezérelt,
napi 8 óra felfűtési
idővel

Vezérelt, napi 12 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyú és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezéshez

16,9900

13,6700

15,7200

13,6700

Általános felhasználási célra

elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
Rendszerhasználati
díj*
elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
(Ft/kWh)**
Kedvezményes árú villamos energia támogatása
(Ft/kWh)**

„B Alap” árszabás

120,5000

39,5000

13,7550

7,1750
0,0500
0,0900

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása
(Ft/kWh)**

0,8100

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)*

0,3105

ÁFÁ-val növelt összeg

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
ÁFÁ-val növelt ár (Ft/kWh)

153,0350
47,5279

50,1650

54,0176

40,3905

27,8175

30,4210

27,8175

„A3” árszabás
Árszabás neve

Villamosenergia-ár
(Ft/kWh)*

Közintézményi felhasználásra

* ÁFA mértéke 27%

Csúcsidőszak

Völgyidőszak

ÁFA nélküli egységár
(Ft/kWh)

28,1500

17,4200

ÁFÁ-s egységár (Ft/kWh)***

37,0948

23,4677

** Adó hatályán kívüli tételek, az egységárak már 2017.12.22-től hatályosak
*** Jövedéki adót, és egyéb tételeket tartalmazó, de a rendszerhasználati díjak
nélküli egységár

„A2” árszabás

ÉMÁSZ Hálózati Kft. területe
Nem lakossági árszabások az
egyetemes szolgáltatásban

„A1” árszabás

2018.01.01-től hatályos egységárak

Egésznap

Csúcsidőszak

Villamosenergia-ár (Ft/kWh)*

22,3700

25,6900

"B Komfort" árszabás

„H” árszabás

Völgyidőszak

"Éjszakai" vezérelt,
napi 8 óra felfűtési
idővel

Vezérelt, napi 12 óra
felfűtési idővel

Hőszivattyú és
hasonló megújuló
energiát hasznosító
berendezéshez

15,7500

13,2300

15,2100

13,2300

Általános felhasználási célra

elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
Rendszerhasználati
díj*
elosztási és átviteli díjak
(Ft/kWh)
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás
(Ft/kWh)**
Kedvezményes árú villamos energia támogatása
(Ft/kWh)**

„B Alap” árszabás

120,5000

39,5000

13,7550

7,1750
0,0500
0,0900

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás támogatása
(Ft/kWh)**

0,8100

Energiatermék jövedéki adója (Ft/kWh)*

0,3105

ÁFÁ-val növelt összeg

Elosztói alapdíj
(Ft/csatlakozási pont/hó)
ÁFÁ-val növelt ár (Ft/kWh)

153,0350
47,2231

50,1650

51,4395

38,8157

27,2587

29,7733

27,2587

„A3” árszabás
Árszabás neve

Villamosenergia-ár
(Ft/kWh)*

Közintézményi felhasználásra

* ÁFA mértéke 27%

Csúcsidőszak

Völgyidőszak

ÁFA nélküli egységár
(Ft/kWh)

26,1200

16,1800

ÁFÁ-s egységár (Ft/kWh)***

34,5167

21,8929

** Adó hatályán kívüli tételek, az egységárak már 2017.12.22-től hatályosak
*** Jövedéki adót, és egyéb tételeket tartalmazó, de a rendszerhasználati díjak
nélküli egységár

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 külön díjak alkalmazási szabályairól szóló a 10/2016. (XI. 14.)
MEKH rendelet és azok mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) számú MEKH rendelet tartalmaz.

Egyes zónaidők időtartama munkanapokon:
Téli időszámítás

Nyári időszámítás

Csúcsidőszakban

06-22 óra között

07-23 óra között

Völgyidőszakban

22-06 óra között

23-07 óra között

Nem munkanapnak számító napokon a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül.
-2-

