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

Érintett 
felhasználói kör

Gázdíjak

Alapdíj
Rezsicsökkentett ár Lakossági piaci ár

I. árkategória3 I. árkategória3 II. árkategória3 II. árkategória3 Versenypiaci költségeket tükröző ár 
(október – december)

Ft/MJ Ft/m3 4 Ft/MJ Ft/m3 4 Ft/MJ Ft/m3 4 Ft/év
Ft/m3/ 
h/év

A1

20m3/h alatti 
gázmérővel 
rendelkező lakos-
sági felhasználók 
kivéve fogyasztói 
közösségek5

3,0
(2,364)

104,7
(82,4)

22,002
(17,324)

767,2
(604,1)

11 674
(9 192)

A3

20m3/h alatti 
gázmérővel ren-
delkező fogyasztói 
közösségek5

3,2
(2,486)

110,1
(86,7)

22,002
(17,324)

767,2
(604,1)

11 674
(9 192)

B1

≥20m3/h
gázmérővel rendel-
kező lakossági
felhasználók

2,6
(2,029)

89,9
(70,8)

22,002
(17,324)

767,2
(604,1)

18 584
(14 633)

C
gázmérővel nem 
rendelkezők

3,2
(2,551)

113,0
(89,0)

A táblázatban megadott, vastagon írt számok tartalmazzák a 27% áfát, míg alattuk zárójelben a nettó ár szerepel.

1 A 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet alapján.
2 Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Magyarország teljes területén nyújt egyetemes földgázszolgáltatást.
3 2022. augusztus 1-jétől a lakossági felhasználó által az I., illetve a II. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmeny-
nyiség – a nagycsaládosok, továbbá a társasházak és lakásszövetkezetek többletkedvezményétől eltekintve – 63 645 MJ/év/mérési pont 
(felhasználási hely). E fölött a jogszabály szerinti, versenypiaci költségeket tükröző ár lép érvénybe. Társasházak és lakásszövetkezetek 
esetén a kedvezmény mértéke = (lakásszám + 1) x 63 645 MJ/év. A 63 645 MJ hőmennyiség a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti 
időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/
mérési pont (felhasználási hely) kedvezményes sávhatárt biztosít.
4 Tájékoztató adat, 34,87 MJ/ m3 fűtőértékkel számolva. A tényleges érték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fűtőértéktől.
5 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.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, Üzletszabályzata, valamint az 
Üzletszabályzat részét képező Általános Szerződési Feltételek megtalálhatók a  www.mvmnext.hu/foldgaz/Uzletszabalyzat oldalon és az 
ügyfélszolgálati irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötésével, módosításával, felmon-
dásával 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 fel-
használó 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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