
7. számú függelék  
 
A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia 
egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 
 
1. Általános rendelkezések 
 
A Kereskedő jelen fejezet szerinti árszabásokat kizárólag azon Felhasználási helyek illetve Felhasználók 
tekintetében alkalmazza, 

- amelyekre 2008. január 1-ig az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel, mint közüzemi engedélyes 
szolgáltatóval közüzemi szerződés volt érvényben; és 

- amelyekre vonatkozóan 2008. január 1-én nincs vagy a 2008. január 1-ét követő időszakban nem 
volt külön érvényes versenypiaci villamos energia adásvételi szerződés és hálózat használati 
valamint hálózati csatlakozási szerződés, hanem a korábbi közüzemi szerződésükbe jogutódként 
az E.ON Energiaszolgáltató Kft. mint Kereskedő lépett a VET 176.§. (2) bekezdése alapján, 
illetve 

- amelyek 2008. január 1-ét követően jelen Függelékben meghatározott tarifákra vonatkozó 
szabadpiaci szerződéssel rendelkeznek.  

 
A Felhasználót a Kereskedő tájékoztatta arról, hogy a közüzemi szerződése szerinti árszabása 2008. január 
1.-étől a jelen fejezet szerinti árszabásra módosult az alábbi táblázatnak megfelelően:  
 

A Felhasználó közüzemi 
szerződése szerinti 

árszabása 

A Kereskedő által nyújtott 
árszabás 

    
Nagyfeszültség Nagyfeszültség 

Teljesítménydíjas I. Teljesítménydíjas I. 
Teljesítménydíjas II. Teljesítménydíjas II. 
Alapdíjas kéttarifás Alapdíjas kéttarifás 

Középfeszültség Középfeszültség 
Teljesítménydíjas I. Teljesítménydíjas I. 
Teljesítménydíjas II. Teljesítménydíjas II. 
Alapdíjas kéttarifás Alapdíjas kéttarifás 

Kisfeszültség Kisfeszültség 
Teljesítménydíjas I. Teljesítménydíjas I. 
Teljesítménydíjas II. Teljesítménydíjas II. 
Alapdíjas kéttarifás Alapdíjas kéttarifás 
Alapdíjas egytarifás Alapdíjas egytarifás 
Alapdíjas vezérelt, külön mért Alapdíjas vezérelt, külön mért 

Közvilágítási Közvilágítási 



I.  
 
A Felhasználó a Kereskedő által nyújtott árszabását jelen fejezet szerinti másik árszabásra nem 
módosíthatja.  
 
Az árszabások díjtételeit a Kereskedő Hirdetménye tartalmazza, amelyet a Kereskedő a honlapján tesz 
közzé. Az átadott villamos energiáért az árszabás mindenkor hatályos díjtételei fizetendők, amelyeket a 
Kereskedő a piaci mozgások függvényében – a honlapján történő előzetes közzététel után - egyoldalúan 
jogosult módosítani. A díjak – közintézményi árszabások kivételével -a külön jogszabályban meghatározott 
általános rendszerhasználati díjakat tartalmazzák. 
 
A Hirdetményben megállapított díjak a VET 147 §-ában meghatározott, azon § alapján fizetendő 
pénzeszközöket, az általános forgalmi adót és az energiaadót nem tartalmazzák. 
 
A közvilágítási árszabás csak közvilágítási célra választható.  
 
2. Fogalom meghatározások 

 
2.1.  Közüzemi szerződés 
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tv. szerinti közüzemi szolgáltatás igénybevételére irányuló 
szerződés (a továbbiakban: szerződés). 
 
2.2. Egyetemes szolgáltató 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. szerinti egyetemes szolgáltatási engedéllyel 
rendelkező gazdálkodó szervezet. 
 
2.3. Közüzemi szolgáltató 
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. tv. szerinti közüzemi szolgáltatási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet.  
 
2.4. Fogyasztási hely 
Jelen ÜSZ szerinti Felhasználási hely 
 
2.5. Mérőpont/Mérési pont 
Mérőpont ill. mérési pont a hálózatnak a Felek közötti szerződésben meghatározott azon fizikai 
pontja, ahová az elszámolási mérőket vagy az azokat tápláló mérőváltókat beépítették. 
 
2.6. Többirányú ellátás 
A Felhasználó tulajdonában lévő átalakító és kapcsoló berendezés gyűjtősínére legalább két olyan 
közcélú vezeték csatlakozik, amelyeken a villamos energia több irányból érkezhet. 
  
2.7. Közvilágítás 
Jelenti a közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott magánterületnek a közlekedés-, a köz- 
és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez 
kötött, villamos üzemű megvilágítását. Közvilágításnak kell tekinteni a közutak (autópálya, autóút, 
főút, mellékút, járda, gyalogút, és kerékpárút) megvilágítását, függetlenül attól, hogy a közút téren, 
parkban, alul- vagy felüljárón, alagútban, hídon, árkád alatt stb. vezet át. Ide kell érteni az 
autóparkolók világítását, illetőleg a középületek előtti területek, a menetrend szerint közlekedő 
közforgalmú járművek (tömegközlekedési járatok) megállóhelyei miatt esetleg szükséges világítási 
igényt, valamint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek emelt szintű világítását, továbbá minden olyan 
világítási berendezést, amelyet a jegyző igénybejelentésében közvilágításnak minősít. 
 
2.8. Szerződött teljesítmények 
Jelentik a Felhasználó szerződésében rögzített hatásos (kW), ill. látszólagos (kVA) teljesítmény értéket, 
illetve kisfeszültségű alapdíjas vételezés esetén a fázisonkénti áramerősség (A) értékeket. 
 



2.9. Rendelkezésre álló teljesítmény 
Jelenti azt a teljesítőképesség-értéket (látszólagos teljesítmény, kVA), amelynek mértékéig a 
csatlakozási pontot ellátó Hálózati Engedélyes a hálózati csatlakozási szerződésben foglalt 
megállapodások szerint köteles a közcélú hálózat felől a csatlakozási pontig a hálózati 
teljesítőképességet (kapacitást) biztosítani. 
 
2.10. Lekötött teljesítmény 
Jelenti a szerződésben csatlakozási pontonként, teljesítmény fajtánként, illetőleg zónaidőnként 
rögzített teljesítményértéket. 
 
 
2.11. Névleges csatlakozási teljesítmény 
Jelenti a szerződésben Felhasználási helyenként rögzített teljesítményértéket, amelyet a fogyasztásmérő 
berendezés részét képező áramkorlátozó berendezés névleges vagy beállított áramerőssége határoz 
meg. 
 
2.12. Tartalékteljesítmény 
Jelenti a több csatlakozási ponton keresztül ellátott Felhasználási hely egyes csatlakozási pontjain a 
Felhasználó által üzemszerű igénybevételre, a lekötött teljesítmény érték felett igénybe vehető 
teljesítményt, a hálózat átvivő képességének figyelembevételével, a Hálózati Engedélyessel egyeztetve, 
a rendelkezésre álló teljesítményt is meghaladóan. A Felhasználó a tartalékteljesítményt csak akkor 
veheti igénybe, ha a Felhasználási helyet ellátó közcélú vagy fogyasztói vezeték üzemzavara, hibája, 
illetőleg tervszerű megelőző karbantartása következtében a vételezés egy vagy több csatlakozási 
ponton átmenetileg részben vagy teljesen lehetetlenné válik. A Felhasználó köteles a 
tartalékteljesítmény igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor a Hálózati 
Engedélyesnek bejelenteni. A Felhasználási helyen vételezett teljesítmény összege a 
tartalékteljesítmény igénybevétele esetén sem haladhatja meg a Felhasználási helyre üzemszerű 
vételezésre összesen lekötött teljesítményt. 
 
2.13. Operatív teljesítmény 
Jelenti azt a teljesítményértéket, amelynek mértékéig a Felhasználó a Kereskedővel kötött 
megállapodás alapján, az abban meghatározott időtartamon belül a szerződésben lekötött teljesítmény 
felett, az elosztói teljesítményig vételezhet.  
 
2.14. Közintézmény 
A jelen üzletszabályzat alkalmazása során közintézmény a 2007. évi LXXXVI. tv. egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19) Korm. rendelet 26/A §-ban meghatározott 
felhasználó. 
 
2.15. Elosztói teljesítmény 
Jelenti a Felhasználó és Elosztói Engedélyes külön megállapodásának hiányában az Elosztói 
Engedélyes által az adott mérőpontra megállapított teljesítmény értéket. 
 
2.16. Profilos illetve idősoros fogyasztó 
Felhasználói besorolást a mindenkor hatályos Elosztói Szabályzat határozza meg.  

3. TELJESÍTMÉNYEK  IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI 

3.1. Tartalék-teljesítmény igénybevételének feltételei  

A Felhasználó köteles a tartalék, illetve kisegítő teljesítmény igénybevételét üzemzavar esetén 
legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor a Hálózati Engedélyes ügyfélszolgálatára vagy a 
szerződésben megjelölt kapcsolattartási címre bejelenteni. Az igénybevétel befejezését azonnal be kell 
jelenteni. 
A Felhasználó a tartalékteljesítményt - a szerződésben meghatározott eljárás mellett - csak akkor 
veheti igénybe, ha a Felhasználási helyen lévő saját használatú villamosmű, illetőleg fogyasztói 
vezetékhálózat üzemzavara, illetőleg tervszerű megelőző karbantartása következtében a vételezés egy- 



vagy több csatlakozási ponton átmenetileg részben vagy teljesen lehetetlenné válik. A Felhasználási 
helyen vételezett teljesítmény összege a tartalék teljesítmény igénybevétele esetén sem haladhatja meg 
a szerződésben a Felhasználási helyre üzemszerű vételezésre összesen lekötött teljesítményt. A 
tartalékteljesítmény igénybevételével kapcsolatos, a fogyasztásmérő berendezés maximummutatóinak 
átállítása miatt esetleg szükséges kiszállás költségei a Felhasználót terhelik. A tartalékteljesítmény a 
szerződés hatálya alatt azonos értékkel köthető le. 

3.2. Operatív teljesítmény igénybevételének feltételei  

Az operatív teljesítményt havonta 1 hónapra lehet igényelni, amennyiben az üzemszerűen lekötött 
teljesítménnyel együtt nem haladja meg a csatlakozási ponton az elosztói teljesítmény értéket. A 
Felhasználónak az operatív teljesítmény igényét a vételezhetőség igényelt időpontja előtt legalább 3 
nappal írásban (levélben, telefaxon) kell bejelentenie a kereskedőnek. A bejelentés elmulasztása, 
késedelme illetőleg megállapodás hiánya esetén a vételezett többletteljesítmény után a Felhasználó 
teljesítménytúllépés pótdíjat köteles fizetni. Az operatív teljesítmény a fentieken túlmenően az operatív 
teljesítmény igénybevételére létrejött megállapodásban leírt feltételekkel vehető igénybe. Az operatív 
teljesítményre vonatkozó megállapodás kötésének a feltétele, hogy a Felhasználónak ne legyen lejárt 
esedékességű díjtartozása a kereskedő felé. 

4. ÁRSZABÁSOK FELTÉTELEI 

4.1. Teljesítménydíjas árszabás 

A teljesítménydíj a szerződéses időszakban napszakonként (zónaidőnként) lekötött teljesítmény díja, 
az áramdíj az egyes napszakok (zónaidők) alatt elfogyasztott hatásos villamos energia díja. A 
Hirdetményben megadott díjtételek a VET 3. § 40. a) pontban felsorolt közvilágítási elemek (aktív 
elemek) karbantartási díjait nem tartalmazzák, amennyiben a teljesítménydíjas árszabást a Felhasználó 
közvilágítási célra választja. 
A teljesítménydíj a szerződés szerint 

─ a csúcsidőszakra havonkénti bontásban lekötött teljesítmények után fizetendő csúcsidei díj, és 
─ a csúcsidőn kívüli időszakra lekötött teljesítmény után fizetendő csúcsidőn kívüli díj összege. 

A teljesítménydíj éves díj, amelynek megfizetése 12 havi részletben - a szerződésben rögzített módon - 
az év minden hónapjának első munkanapján esedékes. A Felhasználó a szerződésben a csúcsidőszakra 
és a csúcsidőn kívüli időszakra eredetileg lekötött teljesítményeket a szerződéses időszakon (12 
hónapon) belül két alkalommal megváltoztathatja úgy, hogy ebből legfeljebb az egyik módosítás eshet 
november l és március 31 közé. 
Amennyiben a Felhasználó új igénybejelentést nem tesz - és a szerződés változatlan tartalommal 
marad érvényben a következő szerződéses időszakra - a továbbiakban az előző szerződés lejártakor 
érvényes állapot szerint kell a havonként lekötött teljesítményeket figyelembe venni az új szerződéses 
időszak azonos hónapjaira. 
A teljesítménydíjas árszabással elszámolt Felhasználó a szerződés szerint 

(i) tartalékteljesítményt, 
(ii) operatív teljesítményt 
(iii) többirányú ellátást, 

vehet igénybe, ha azt a hálózati viszonyok lehetővé teszik. Ezen teljesítmény elemekhez kapcsolódó 
díjak megfizetése - a szerződésben rögzített módon - előre, az egyes elszámolási időszakok első 
munkanapján esedékes. 
A szerződésben lekötött teljesítmények túllépése esetén pótdíjat kell a Felhasználónak fizetnie. A 
pótdíjat a Kereskedő a teljesítményfajták havi legnagyobb túllépése után havonta külön-külön – a 
Hirdetmény szerinti időszakonként – számítja fel. A pótdíj mértéke a túllépés minden megkezdett kW-
jára 

─ csúcsidőszakban történő teljesítménytúllépés esetén a tárgyhavi csúcsidei teljesítménytúllépés 
éves szintű csúcsidei díjának 1/4 része, 

─ csúcsidőn kívüli időszakban történő teljesítménytúllépés esetén a csúcsidőn kívüli 
teljesítménytúllépés éves szintű csúcsidőn kívüli díjának 1/4 része. 

4.2. Alapdíjas árszabás 

Az alapdíjas árszabás díjtételei a VET 3. § 40. a) pontban felsorolt közvilágítási elemek (aktív elemek) 



karbantartási díjait nem tartalmazzák, ha az alapdíjas árszabást a Felhasználó közvilágítási célra 
választja. 
A Vezérelt, külön mért vételezés árszabás szerint számolja el a Kereskedő a Felhasználó által 
meghatározott bármely, szakaszosan is biztonságosan üzemeltethető - a vezérelt áramkörre nem 
dugaszolhatóan csatlakoztatott - Felhasználói berendezés fogyasztását. 
Az alapdíjat az elszámolási időszaknak megfelelő havonkénti részletekben 12 hónapra kell a 
Felhasználónak megfizetnie. Az alapdíjat a Kereskedő az elszámolási időszakban az áramdíjjal együtt 
számlázza. 
Az alapdíjas árszabással elszámolt Felhasználó a szerződés szerint tartalékteljesítmény vehet igénybe, 
ha azokat a hálózati viszonyok lehetővé teszik. Az alapdíj megfizetése a tartalék teljesítménydíjával 
együtt havonként - a szerződésben meghatározott módon - az előző havi áramdíjjal együtt esedékes. 
 
Alapdíj meghatározása kisfeszültségen 
 
Kisfeszültségen az elszámolás alapját képező áramértéket 
(i) kismegszakító és késes olvadóbiztosító betét alkalmazása esetén a névleges áramerősségek 

fázisonkénti összegzésével, 
(ii) beállítható túláramvédelemmel ellátott megszakító alkalmazása esetén a Felhasználó által 

meghatározott és a Kereskedő részéről elfogadott (de 1 óránál nagyobb) kioldó áram 
fázisonként beállított értékeinek összegével veszi a Kereskedő figyelembe. 

Ha a Felhasználási hely üzemszerű ellátására több, önálló túláramvédelemmel ellátott vezeték, illetve 
transzformátor - ide nem értve az egyidejűleg nem üzemeltethető tartalék transzformátort - szolgál, 
akkor az egyes túláramvédelmek névleges vagy fázisonként beállított áramerősség értékeinek összege 
alapján állapítja meg a Kereskedő az alapdíj mértékét. 
 
Alapdíj meghatározása közép- és nagyfeszültségen 
 
(i) Közép- és nagyfeszültségen - az (ii) pontban leírtakon kívüli esetekben – a Kereskedő az 

alapdíjat a Felhasználó által kért és szerződésben rögzített látszólagos teljesítmény (kVA) 
értékével határozza meg. Ez a teljesítmény nem lehet nagyobb a csatlakozási ponton 
rendelkezésre álló teljesítménynél. 

(ii) A nagyvasúti és közúti vontatásnál elszámolt látszólagos teljesítmény (kVA) alapja a 
havonkénti elszámolási időtartamban az arra alkalmas fogyasztásmérővel mért félórás 
átlagteljesítmény.  
 

A szerződésben rögzített teljesítmény túllépése esetén a Felhasználó pótdíjat fizet. A pótdíj mértéke a 
túllépés minden megkezdett kVA-jára az éves alapdíj 1/4 része. 

 
Teljesítmény módosítás 
 
(i) Ha a Felhasználó a Felhasználási hely névleges csatlakozási teljesítményét meghatározó 

túláramvédelem áramerősségét (amper) vagy a szerződésben rögzített teljesítményét növelni 
kívánja, a növelt érték után az alapdíjat a Kereskedő az annak rendelkezésre állását követő 
hónap első napjától kezdődően számítja fel. 

(ii) Ha a Felhasználó a Felhasználási hely névleges csatlakozási teljesítményigényét meghatározó 
túláramvédelem áramerősségét (amper) csökkenteni kívánja, akkor a Felhasználó által 
megjelölt hónapot megelőző hónap 20-áig megtett írásbeli igénybejelentés esetén az alapdíjat 
a Kereskedő a megjelölt hónaptól kezdve a csökkentett érték után számítja fel. 
 

A módosítási igények kielégítését követően a Felhasználó újabb módosítást csak legalább három 
hónap elteltével kezdeményezhet. 

4.3. Közvilágítási árszabás 

A közvilágítási árszabás esetén a Felhasználónak a beépített teljesítményért teljesítménydíjat, a 
fogyasztott villamos energia mennyiségért áramdíjat kell fizetnie. 
A teljesítménydíj hónap első napjáig üzembe helyezett (beépített) fényforrásoknak az előtétekkel 



együtt számított névleges teljesítmény felvétele (kW) után számolt éves díj. A díj 1/12-ed részének 
megfizetése havonként, az elszámolási időszak első munkanapján - a szerződésben rögzített módon - 
esedékes. 
Az áramdíj megfizetése 

(i) fogyasztásmérő berendezés alkalmazása esetén az annak leolvasását követően 
benyújtott számla alapján, 

(ii)  fogyasztásmérő berendezés hiányában a fényforrásoknak az előtétekkel együtt 
számított hatásos névleges teljesítményfelvétele és a szerződésben az egyes 
hónapokra megállapított világítási időtartam alapján számított villamosenergia-
fogyasztásnak megfelelően 

esedékes.  
 
Ha a közvilágítási hálózat fényáramszabályzóval van ellátva, akkor a Hálózati Engedélyes 

(i) a teljesítménydíj kiszámításának alapjául szolgáló teljesítmény meghatározásához a 
megállapított névleges teljesítményt a szabályzóberendezés által beállított legnagyobb 
feszültségnek megfelelő szabályozási tényezővel módosítja; 

(ii) mérés hiányában a vételezett villamos energia mennyiségét a Hálózati Engedélyes 
üzletszabályzatában rögzített módon, a szabályozási tényezőket figyelembe vevő 
számítással határozza meg. 

Az árszabás díjai tartalmazzák a VET 3. § 40. b) c) és d) pontokban felsorolt közvilágítási elemek 
(passzív elemek) karbantartásának külön jogszabályban meghatározott elosztási díját, és a VET 3. § 
40. a) pontban felsorolt közvilágítási elemek (aktív elemek) karbantartási díjait is 

4.4. A meddő villamos energia elszámolása 

A meddő villamos energiát a Kereskedő a hálózati engedélyes adatszolgáltatása alapján a 
Hirdetményben megadott díjakon számolja el. 

4.5. Kis Mérőpontok 

Jelen Üzletszabályzat szerint Kis Mérőpontnak minősülnek azon – nem közintézményhez tartozó –
Mérőpontok, amelyek Irányadó fogyasztása nem éri el az 500 MWh-t. Az Irányadó fogyasztást a 
Kereskedő az alábbiak szerint állapítja meg: 

(i) 2007. december 31-én havi elszámolású mérőpont esetén a Mérőpontra a közüzemi 
szolgáltató által kiállított utolsó 12 havi számlában elszámolt hatásos villamos energia 
fogyasztás mennyisége.  

(ii) 2007. december 31-én éves elszámolású mérőpont esetén, a 2007.12.31-et megelőző 
időszakban a Mérőpontra a közüzemi szolgáltató által kiállított utolsó éves elszámoló 
számlában elszámolt éves hatásos villamos energia fogyasztás mennyisége. 
Amennyiben e számlában nem egy naptári év fogyasztásának elszámolása történt 
meg, akkor az Irányadó fogyasztás a számlában elszámolt fogyasztás mennyisége 
időarányosan egy naptári évre vetítve. 

4.6. Közintézményi árszabások alkalmazásának feltételei 

A 2.14. pontban meghatározott közintézmények a hirdetményben közintézményi mérőpontokra 
megadott árszabások igénybevételére jogosultak azon felhasználási helyeik tekintetében, amelyeken a 
közintézményi minősítésre feljogosító alaptevékenység folyik. A közintézményi árszabások 
közvilágítási célú vételezésre nem alkalmazhatóak. A kereskedő 2009. január 1-ei hatállyal minden 
olyan mérőpontot, amely a nyilvántartása szerint közintézmény felhasználóhoz tartozik a 
közintézményi mérőpontokra vonatkozó árszabásokba sorol át.  

Azon felhasználók, amelyek a közintézményi árszabás alkalmazása iránti igényüket 2009. január 1. 
napját követően jelentik be a kereskedő részére, de egyébként a 2.14. pont alapján közintézménynek 
minősülnek, a bejelentést követő második hónap első napjától jogosultak közintézményi árszabás 
alkalmazására.  

A kereskedő 2.14. pontban írt feltételeknek történő megfelelést bármikor jogosult ellenőrizni. 
Amennyiben a közintézményi árszabást igénybe vevő szervezet valótlan nyilatkozatot tesz és a 2.14. 
pontban írtaknak nem felel meg, úgy a következő hónap első napjától a közintézményi tarifa 



alkalmazásának jogát elveszti, és köteles a közintézményi árszabás alkalmazásának kezdő időpontjától 
a közintézményi tarifa és a valótlan nyilatkozatot tevő szervezet esetén alkalmazandó tarifa közti 
különbözet 150%-t, a kereskedő felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni.  

A közintézményi árszabás alkalmazásának feltételeit, különös tekintettel a jogosultak körére, illetve az 
alkalmazott díjakra a kereskedő bármikor jogosult felülvizsgálni, módosítani illetve megszűntetni.  

 

5. LEOLVASÁS, SZÁMLÁZÁS 

A Kereskedő a villamos energiafogyasztásra vonatkozó számlákat a területileg illetékes Elosztói 
Engedélyes által megadott, illetve leolvasott adatok alapján, az Elosztói Engedélyes adatküldéséhez 
igazodó ütemezésben állítja ki.  
Ötszáz forint alatti összegű részszámlát csak a Felhasználó kérésére készít. 

5.1. Árváltozás 

A Kereskedő az árszabások árait csak hónap 1-ei hatállyal változtatja meg. Árváltozás esetén éves 
elszámolású mérőpont esetén a fogyasztást felhasználói önbevallás vagy a fogyasztás időarányos 
megosztásával állapítja meg és számlázza. 

5.2. Teljesítménydíjas árszabású mérőpontok  

Teljesítménydíjas árszabású mérőpontok esetében a Kereskedő a leolvasott adatok, a szerződött 
értékek, és az árszabás szerint készíti el a számlát. Az elszámolási időszakon belüli részletfizetések 
időpontját és összegét a szerződés fizetési megállapodása tartalmazza. 

5.3. Közvilágítási célú mérőpontok 

Közvilágítási célú mérőpontok esetében a Kereskedő a számlát az Elosztói Engedélyes 
fogyasztásmérése, vagy átalány elszámolás alapján készíti. 

─ Mért fogyasztású közvilágítás esetében a számlázása havonta történik. 
─ Átalány elszámolás esetén: közvilágítási naptár, vagy egyedi megállapodás szerinti üzemóra és 

a beépített névleges teljesítmény függvényében havonként kerül meghatározásra a fogyasztás, 
és az alapján készül számla. 

5.4. Az eladott villamos energia ellenértékének kiegyenlítése 

A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél részére 
történő benyújtásával érvényesítik a jelen Üzletszabályzatban meghatározott bármely jogcímen járó 
összegekkel kapcsolatos jogaikat. 
A Felhasználó a számlák összegét 14 napos fizetési határidővel egyenlíti ki. A Fogyasztó a kiállított 
számlák ellenértékét HUF-ban egyenlíti ki, és átutalási megbízással vagy postai csekkel teljesíti. Ha a 
Felhasználót az elszámolás alapján díjvisszatérítés illeti meg, azt a Kereskedő a lejárt követelésekbe 
beszámíthatja. Ha a Felhasználónak lejárt tartozása nincs, megállapodás hiányában 1.000 Ft 
értékhatárig a díjvisszatérítés összegét a Kereskedő a következő számlákba beszámíthatja. 

5.5. Késedelmes fizetés 

Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Kereskedő minden 
késedelmes napra vonatkozóan a PTK szerinti késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé 
kiszámlázni. 

6. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK 

Amennyiben a VET 176.§ (2) bekezdése alapján ellátott felhasználó a 2008. január 1. előtt fennállt 
közüzemi jogviszonyával összefüggésben, 2007. naptári évben legalább egy számla megfizetésével 60 
napot meghaladóan késedelembe esett, vagy a közüzemi szerződésének fennállása alatt 2007. naptári 
évben legalább két számla megfizetésével késedelembe esett és fizetési kötelezettségét kizárólag a 
közüzemi szolgáltató ismételt írásbeli fizetési felszólítása alapján fizette meg, vagy a közüzemi 
szolgáltató bármely számla megfizetése iránt vele szemben peres eljárást (ide értve a fizetési 



meghagyásos eljárást is) vagy felszámolási eljárást kezdeményezett, úgy az E.ON Energiaszolgáltató 
Kft. jogosult a felhasználótól pénzügyi biztosítékot kérni.  
 
A biztosíték lehet bankgarancia, óvadék vagy készfizető kezesség vállalása. A bankgarancia vagy óvadék 
összege nem lehet alacsonyabb, mint a felhasználó részére a 2008. január 1. napját megelőzően hatályos 
közüzemi szerződés alapján a közüzemi szolgáltató által 2007. év második naptári félévében kiállított 
számlák együttes összege.  
 
Amennyiben a felhasználó a pénzügyi biztosíték megadását megtagadja, vagy annak mértékét nem 
egészíti ki a kereskedő által meghatározott határidőre és a fentiekben meghatározott mértékre, úgy az a 
felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a felhasználóval 
létrejött szerződést a jelen Üzletszabályzat III.5.4. pontjában foglaltak szerint azonnali hatállyal 
felmondhatja.  

 



HIRDETMÉNY 

2009. július 1-étől hatályos árak 

1.1. Teljesítménydíjas árszabás 

Árszabások Teljesítménydíjak Áramdíjak 

 Ft/kW/év Ft/kWh 

  csúcsidei csúcsidőn csúcsidei csúcsidőn 

  díj kívüli díj díj kívüli díj 

Középfeszültség     

Teljesítménydíjas I.     

Minden Mérőpont 35 592 23 544 32,8 26,2 

Teljesítménydíjas II.     

Minden Mérőpont 24 672 14 808 35,6 28,5 

Kisfeszültség     

Teljesítménydíjas I.     

Közvilágítási célú Mérőpontok 25 860 16 740 41,5 27,5 

Minden egyéb Mérőpont 31 440 20 352 41,1 32,6 

Teljesítménydíjas II.     

Közvilágítási célú Mérőpontok 18 984 11 508 44,2 30,5 

Minden egyéb Mérőpont 23 340 14 148 41,9 34,6 

 
Egyéb árak 
(i) A tartalékteljesítmény rendelkezésre tartásának díja a csatlakozó berendezés feszültségszintjének 

megfelelő - berendezésenként számított - csúcsidőn kívüli díj: 
a) 40%-a, középfeszültségen; 
b) 70%-a, kisfeszültségen. 

(ii) A többirányú ellátás díja a csúcsidőn kívüli díj: 
a) 40%-a, középfeszültségen; 
b) 70%-a, kisfeszültségen. 

A Felhasználónak a (i) és (ii) pontokban felsorolt díjakat a zónaidők szerint lekötött nagyobb teljesítmény után kell 
megfizetnie. 
Az operatív teljesítményért minden többlet kW-ra a csúcsidőszakban igénybe vehető többlet esetén a csatlakozási 
pontra vonatkozó éves csúcsidei díj 1/12 részét, csúcsidőn kívüli időszakban igénybe vehető többlet esetén a 
csatlakozási pontra vonatkozó éves csúcsidőn kívüli díj 1/12 részét kell fizetni. 

1.2. Alapdíjas árszabás 

Árszabások Alapdíj Áramdíjak 

 Ft/kVA/év Ft/kWh 

      csúcsidei Cs. kívüli 

NAF Alapdíjas kéttarifás       

Minden Mérőpont 18 276 25,6 19,8 

KÖF Alapdíjas kéttarifás    

Minden Mérőpont 18 684 41,1 31,8 

 
Árszabások Alapdíj fázisonként Áramdíjak 

 Ft/Amper/év Ft/kWh 

      csúcsidei Cs. kívüli 

KIF Alapdíjas kéttarifás       

Közvilágítási célú Mérőpontok 3 108 51,2 36,4 



Minden egyéb Mérőpont 4 272 51,4 40,9 

KIF Alapdíjas egytarifás  

Közvilágítási célú Mérőpontok 1 944 38,1 

Minden egyéb Mérőpont 2 724 42,2 

KIF Alapdíjas vezérelt  

Minden Mérőpont 588 30,4 

 
Egyéb árak 
A tartalékteljesítmény rendelkezésre tartásának díja a csatlakozóberendezés feszültségszintjének megfelelő 
alapdíj: 

a. 5%-a, nagyfeszültségen; 
b. 25%-a, középfeszültségen; 
c. 80%-a, kisfeszültségen. 

1.1. Közvilágítási árszabás 

Árak 
(i) Teljesítménydíj: 70 476 Ft/kW/év 
(ii) Áramdíj: 31 Ft/kWh 

1.2. A meddő villamos energia díjai (Ft/kVArh) 

 
 

Elosztói meddő energia díj 
(Ft/kVArh) 

2011.01.01-től 

Elosztói meddő energia díj 
(Ft/kVArh) 

2010.11.01-től 

NAF 2,11 2,01

NAF/KÖF 2,54 2,47

KÖF 2,54 2,47

KÖF/KIF I. 3,52 3,43

KÖF/KIF II. - -

KÖF/KIF III. 3,52 3,43

KIF I. 3,52 3,43

KIF II. - -

KIF III. 3,52 3,43

 

1.3. Az egyes napszakok (zónaidők) időtartama 

Az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon 
- a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint 
- a külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a Kereskedő az alábbiak szerint veszi 
figyelembe 
 

 Napszakok (zónaidők) Nyári időszámítás Téli időszámítás 
 Csúcsidőszak  nappali 08-14 óra között 07-13 óra között 
   esti 18-21 óra között 17-20 óra között 
 Völgyidőszak  nappali 14-18 óra között 13-17 óra között 
   éjszakai 21-08 óra között 20-07 óra között 

 
Nem munkanapnak számító napokon – jelen Hirdetmény szerinti árak alkalmazása szempontjából - a 
csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül. 

1.4. Közintézményi árszabások 

Jelen függelék 4.6 pontja szerinti átsorolással a közintézményi felhasználók –nem közvilágítási célú- 
mérőpontjain alkalmazott árszabások 2009. január 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosulnak: 

 
A Felhasználó árszabása 2009. A Felhasználó árszabása 2009. január 1-ét követően  



január 1-ét megelőzően. idősoros elszámolású 
mérőpontok esetében 

profilos elszámolású 
mérőpontok esetében 

Nagyfeszültség közintézményi („A3”) 
árszabás 

általános, két zónaidős 
(„A2”) árszabás  Teljesítménydíjas I. 

Teljesítménydíjas II. 
Alapdíjas kéttarifás 

Középfeszültség 
Teljesítménydíjas I. 
Teljesítménydíjas II. 
Alapdíjas kéttarifás 

Kisfeszültség 
Teljesítménydíjas I. 
Teljesítménydíjas II. 
Alapdíjas kéttarifás 
Alapdíjas egytarifás általános, egy zónaidős 

(„A1”) árszabás 
Alapdíjas vezérelt, külön mért időszakos („B”) árszabás

 
Az árszabások díjtételei 
A közintézményi árszabások megegyeznek a mindenkor hatályos villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás 
árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló rendelet (ESZ 
árrendelet) megfelelő árszabásaival. 
 
Az ESZ árrendelet szerinti 2009. január 1-én hatályos egységárak az alábbiak: 
 

Árszabás megnevezése Csúcsidőszaki díj (Ft/KWh) Völgyidőszaki díj (Ft/KWh)
általános, egy zónaidős („A1” 
árszabás 

21,68 

általános, két zónaidős („A2”) 
árszabás 25,88 15,98 

közintézményi („A3”) árszabás 28,00 18,00 
időszakos („B”) árszabás 13,57

 
A közintézményi árszabások esetében csúcs és völgyidőszaknak az ESZ árrendelet 1. mellékletében 
meghatározott időszak minősül. 

1.5. Árszabásváltozások 2009. június 1-ei hatállyal. 

A Kereskedő a Kis Mérőpontokra valamint a Nagyfeszültségű teljesítménydíjas árszabásokra vonatkozó, jelen 
függelékben történő ármegállapítást 2009. június 1-ei hatállyal megszünteti. Ezen mérőpontokra –amennyiben a 
mérőpontra a Kereskedő és a Felhasználó között ettől eltérő megállapodás nem lép hatályba- 2009. június 1-től 
egységesen az alábbi árszabást alkalmazza: 

Energiadíj: 58 Ft/kWh 

Ezen egységár a 109/2007. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatározott átvételi kötelezettség alá eső villamos 
energia költségét tartalmazza, a külön jogszabályban meghatározott általános rendszerhasználati díjakat, az 
energiaadót, a Vet 147. §-ában meghatározott egyéb pénzeszközöket és az áfát nem tartalmazza. 

 

 

 

 


