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HIRDETMÉNY 
közzétéve: 2022. július 29. 

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

egyetemes földgázszolgáltató által 

a 1 489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett alkalmazott egységárakról és 

áralkalmazási feltételekről. 

A jelen hirdetményben meghatározott egységárak és áralkalmazási feltételek az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Egyetemes szolgáltató) és a 217/2022. (VI. 17.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel a Rendelet 7. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között fennálló egyetemes 

szolgáltatási szerződés részét képezik. 

A Egyetemes szolgáltató a Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése és az egyes egyetemes szolgáltatási 

árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján, figyelemmel az 

egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 

szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának 

meghatározásáról szóló 6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltakra 

1 489 m3/év/összes felhasználási hely fogyasztás felett a jelen hirdetmény szerinti egységárakat (a 

továbbiakban: hirdetményi ár) alkalmazza. 

Az Egyetemes szolgáltató által alkalmazott hirdetményi ár földgázelosztói működési területenként 

földgázelosztó 

hirdetményi ár 

alapdíj 

[Ft/év] 

gázdíj 

[Ft/MJ] 

Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 12 312 17,324 

E.GAS Gázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 12 312 17,324 

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
12 312 17,324 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
12 312 17,324 

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 12 312 17,324 

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 12 312 17,324 

ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
12 312 17,324 

MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
12 312 17,324 

NATURAL GAS SERVICE Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

12 312 17,324 

Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelemi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
12 312 17,324 

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
12 312 17,324 

A megadott hirdetményi árak a szolgáltatott földgáz árát (gázdíj) és a rendszerhasználati díjak (alapdíj) 

nettó egységárát tartalmazzák; így nem tartalmazzák különösen az áfát, a jövedéki adót és a földgáz 

biztonsági készletezési tagi hozzájárulást. 

Az elszámolással kapcsolatos további szabályokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes 

földgázszolgáltatói üzletszabályzata tartalmazza, amely ITT érhető el. 

Az Egyetemes szolgáltató a hirdetményi árak és áralkalmazási feltételek egyoldalú megváltoztatására 

a közzétételt követően bármikor – akár a közzétételt követően, de az alkalmazás megkezdése előtt – 

https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Jogszabalyok-szabalyzatok
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jogosult. A módosítás alkalmazását megelőzően újabb hirdetmény kerül közzétételre az Egyetemes 

szolgáltató honlapján. A módosított egységár, illetve áralkalmazási feltétel a Rendelet 7. § (2) 

bekezdése alapján az Egyetemes szolgáltató és a Felhasználó között fennálló egyetemes szolgáltatási 

szerződés részévé válik az azt közzétevő hirdetményben megjelölt időpontban. 

Az alkalmazandó hirdetményi árak, áralkalmazási feltételek megismerése érdekében kérjük, 

folyamatosan kísérje figyelemmel honlapunkat. 

E hirdetmény közzététele a 2022. június 24-én közzétett hirdetményt alkalmazását kizárja. 


