
Hatályos: 2022. augusztus 1-jétől visszavonásig.  HVEVM1 

HIRDETMÉNY 
közzétéve: 2022. június 24. 

az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) mint a 

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2)-(3) bekezdése szerinti 

végső villamosenergia-menedékes által alkalmazott egységárakról és áralkalmazási 

feltételekről. 

A jelen hirdetményben meghatározott egységárak és áralkalmazási feltételek az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Végső villamosenergia-menedékes) és a Felhasználó között 

a Rendelet 3. § (5) bekezdése alapján létrejött villamosenergia-vásárlási szerződés részét képezik. 

A végső menedékes ellátás során alkalmazott egységárak az egyetemes szolgáltatás keretében 2022. 

július 31-én alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) 

NFM rendelet (a továbbiakban: ESZ árrendelet) és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes 

villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzata (a továbbiakban: ESZ üzletszabályzat) szerinti 

árszabásokhoz igazodnak az alábbiak szerint. 

A Végső villamosenergia-menedékes által alkalmazott végső menedékes egységár azon mérési pont 

(POD) esetében, ahol 2022. július 31-én az ESZ árrendelet szerinti 

1. A1, A2 vagy A3 árszabás került alkalmazásra: 

VM A árszabás 106,17 Ft/kWh 

2. B alap vagy ESZ üzletszabályzat szerinti B Geo vagy B Komfort árszabás került alkalmazásra: 

VM B árszabás 97,97 Ft/kWh 

3. H árszabás került alkalmazásra: 

VM H árszabás 102,21 Ft/kWh 

A fentiektől eltérően az alkalmazott végső menedékes egységár közvilágítási célú felhasználás esetén: 

VM KZV árszabás 92,05 Ft/kWh 

A megadott végső menedékes egységárak kizárólag a villamos energia nettó egységárát tartalmazzák; 

így nem tartalmazzák különösen az áfát, a jövedéki adót, a villamos energiáról szóló törvény szerinti 

pénzeszközöket és a rendszerhasználati díjakat. 

Az elszámolással kapcsolatos további szabályokat a villamosenergia-vásárlási szerződés tartalmazza, 

amely a Rendelet 3. § (4) bekezdés alapján ITT érhető el. 

A Végső villamosenergia-menedékes a jelen hirdetmény szerinti egységárak áralkalmazási feltételek 

egyoldalú megváltoztatására a közzétételt követően bármikor – akár a közzétételt követően, de az 

alkalmazás megkezdése előtt – jogosult. A módosítás alkalmazását megelőzően újabb hirdetmény kerül 

közzétételre a Végső villamosenergia-menedékes honlapján. A módosított egységár, illetve 

áralkalmazási feltétel az azt közzétevő hirdetményben megjelölt időpontban a Végső villamosenergia-

menedékes és a Felhasználó között a Rendelet 3. § (5) bekezdése alapján létrejött villamosenergia-

vásárlási szerződés részévé válik.  

Az alkalmazandó egységárak, áralkalmazási feltételek megismerése érdekében kérjük, folyamatosan 

kísérje figyelemmel honlapunkat. 

https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/vegsomenedekes-aram

