FÖLDGÁZDÍJAK AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN
2014. ÁPRILIS 1-JÉTŐL1

Árszabás az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
a Csepeli Erőmű Kft. és az ISD POWER Kft. elosztási területén
Gázdíjak

Gázdíjak

Alapdíj
Érintett felhasználói kör
Ft/év

Ft/m3/h/év

I. árkategória2

I. árkategória2

II. árkategória2

II. árkategória2

Ft/MJ

Ft/m3 3

Ft/MJ

Ft/m3 3

A1

<20m3/ h alatti gázmérővel
rendelkező lakossági
felhasználók kivéve
fogyasztói közösségek4

9 192

2,256

78,7

2,616

91,2

A2

<20m3/ h alatti gázmérővel
rendelkező nem lakossági
felhasználók

12 312

2,957

103,1

3,438

119,9

A3

<20m3/ h alatti gázmérővel
rendelkező fogyasztói
közösségek4

9 192

2,373

82,7

B1

≥20m3/ h gázmérővel
rendelkező
lakossági
felhasználók

14 633

2,035

71,0

B2

20m3/ h gázmérővel
rendelkező nem lakossági
felhasználók

19 564

2,661

92,8

C

gázmérővel nem
rendelkezők

2,465

86,0

A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a 27% áfát, továbbá a nem lakossági felhasználókat érintő, az energiaadót felváltó jövedéki adót és földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást. Az aktuális törvényi szabályozásnak megfelelően a jövedéki adót és
a biztonsági készletetési díjat kWh mértékegységben tüntetjük fel a számlán (a szabályozás szerint 2022. január 1-jétől 1kWh = 3,2494
MJ). A jövedéki adó 0,3038 Ft/kWh (azaz kb. 3,260 Ft/m3 4), a földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulás pedig 2022. január 1-jétől
0,17995 Ft/kWh (azaz kb. 1,931 Ft/m3 4).
2014. április 1-jétől 2016. december 31-ig a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, 2017. január 1-jétől a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
alapján.
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A felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség – a Nagycsaládos kedvezményben
foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41 040 MJ (tájékoztató adat: 1200 m3). Efölött a II. kategória díjszabása lép érvénybe.
3
Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fűtőértéktől (a 2022. január 1-jétől érvényes átlagos
34,87 MJ/m3 fűtőértékkel számolva).
4
Fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag megosztott, önálló
lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
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Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint
az Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a www.mvmnext.hu/foldgaz/Uzletszabalyzat oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban.
Üzletszabályzatunk tartalmazza az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos részletes információkat is. Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási
szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban mondhatja fel. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a felhasználó és – ha a felhasználó
megbízásából az új földgázkereskedő jár el – az új földgázkereskedő részére a felmondás kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban
értesítést küld a felmondás visszaigazolásáról vagy a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről (pl. a felhasználó
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.felé fennálló tartozásáról). A felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételeket a felhasználó az értesítés keltétől számított 18 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználó időben teljesíti a szerződéses feltételeket (pl. az
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé fennálló tartozását megfizeti), felmondása hatályosul.
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