
Árszabás az OPUS TIGÁZ Zrt. és a Natural Gas Service Kft. elosztási területén

Érintett felhasználói kör

Gázdíjak
Alapdíj

I. árkategória2 I. árkategória2 II. árkategória2 II. árkategória2 Hirdetményi ár

Ft/MJ Ft/m3 3 Ft/MJ Ft/m3 3 Ft/MJ Ft/m3 3 Ft/év
Ft/m3/ 
h/év

A2
<20m3/h alatti gázmérővel 
rendelkező nem lakossági 
felhasználók

3,938
(3,101)

137,3
(108,1)

22,002
(17,324)

767,2
(604,1)

15 636
(12 312)

B2
20m3/h gázmérővel
rendelkező nem lakossági 
felhasználók

3,371
(2,654)

117,5
(92,5)

22,002
(17,324)

767,2
(604,1)

24 846
(19 564)

A táblázatban megadott, vastagon írt számok tartalmazzák a 27% áfát, míg alattuk zárójelben a nettó ár szerepel. Ezen egységárak nem 
tartalmazzák a nem lakossági felhasználók által fizetendő jövedéki adót és földgáz biztonsági készletezési díját. Az aktuális törvényi szabá-
lyozásnak megfelelően a jövedéki adót és a biztonsági készletezési díjat kWh mértékegységben tüntetjük fel a számlán (a szabályozás szerint 
2022. szeptember 30-ig 1kWh = 3,2494 MJ, 2022. október elsejétől 1kWh = 3,2493 MJ). A jövedéki adó mértéke 2022. július 1-jétől 0,3492 
Ft/kWh (azaz kb. 3,747 Ft/m3 3), a biztonsági készletezési díj mértéke 2022. január 1-jétől 0,17995 Ft/kWh (azaz kb. 1,931 Ft/m3 3), a különle-
ges biztonsági készletezési díj mértéke 2022. október 1-jétől 0,72642Ft/kWh (azaz kb. 7,796 Ft/m3 3), 2023. január 1-je és 2023. március 31-e 
között hatályos értéke is ismert 0,53774 Ft/kWh (azaz kb. 5,771 Ft/m3). A jövedéki adó és a biztonsági készletezési díj is áfa alapot képez.

1 Az árkategória szerinti egységárakat a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalma-
zásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet tartalmazza, a hirdetményi árakat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  www.mvmnext.hu 
honlapján tesszük közzé.
2 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozás az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től – a 2021. január 
1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján legalább 1489 
gáztechnikai normál m3/év/összes felhasználási hely mérték biztosítása érdekében – 54 810 MJ/év/összes felhasználási hely mértékig a föld-
gázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló miniszteri rendeletben meghatá-
rozott I. kategória szerinti áron, a felett az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hirdetményében közzétett versenypiaci áron vételez földgázt. 
3 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomás- és hőmérséklet korrekciótól és a tényleges fűtőértéktől (a 2022. január 1-jétől 
érvényes átlagos 34,87 MJ/m3 fűtőértékkel számolva).

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, a üzletszabályzata valamint az üz-
letszabályzat részét képező általános szerződési feltételek megtalálhatók a www.mvmnext.hu/foldgaz/Uzletszabalyzat oldalon és az ügyfél-
szolgálati 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 szerződését 
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 Energi-
akereskedelmi 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 Energiake-
reskedelmi Zrt. felé fennálló tartozását megfizeti), felmondása hatályosul.
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