
Árszabás az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj Teljesítmény-
vásárlói kör díj I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

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

100 m3/h és annál kisebb mérôvel rendelkezôk

A 1 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk,
kivéve
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,819 96,4 3,254 111,3

A 2 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezô
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,972 101,6

B > 20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk 19 068 2,401 82,1

C gázmérôvel
nem
rendelkezôk 3,092 105,7

100 m3/h-nál nagyobb mérôvel rendelkezô felhasználók

A 3131-17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,112 72,2

B >17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,407 82,3

A táblázat nettó árakat tartalmaz!
A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a számlázott hômennyiségre felszámításra kerülô pénzeszközt (import korrekciós
tényezô6), amelynek mértéke 0,092 Ft/MJ (3,15Ft/m3 4); a földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást7, amelynek mértéke
0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4); az energiaadót (nem háztartási fogyasztók esetén), amelynek mértéke 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) és az
áfát, amely 25%.

1 A Fôgáz kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területe: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Fenti tájékoztatónk az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. által ellátott elosztási területre vonatkozik.
2 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
3 A felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhetô földgázmennyiség – a Nagycsaládos ked-
vezményben foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41 040 MJ (tájékoztató adat: 1200m3). E fölött
a II. kategória díjszabása lép érvénybe.
4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fûtôértéktôl, (átlagos 34,19 MJ/m3 fûtô-
értékkel számolva)
5 Fogyasztói közösség: a közös gázmérôvel rendelkezô olyan lakóépületben vételezôk összessége, ahol a mûszakilag megosztott,
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévô önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
6 Az import korrekciós tényezô áfakörön kívüli tétel.
7 Magyarország stratégiai gázkészletének finanszírozására nyújt fedezetet, melyet Ön korábban a gáz árában eddig is megfizetett.
A 72/2009 sz. KHEM rendelet alapján az Egyetemes Szolgáltatás ára már nem tartalmazza ezt a tételt, ezért a számlán külön sor-
ban kerül feltüntetésre, hasonlóan az import korrekciós tényezôhöz. Az 5/2010 (IV.15) MSzKSz rendelet alapján a biztonsági kész-
letezési tagi hozzájárulás mértéke 2010. július 1-jétôl 0,0605 Ft/MJ

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint az Általános
Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.fogaz.hu oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az
egyetemes szolgáltatási szerzôdés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos információkat is.

A FÔGÁZ kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területén1

a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján2 az egyetemes
szolgáltatásban 2011. április 13-ától alkalmazandó díjak



A FÔGÁZ kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területén1

a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján2 az egyetemes
szolgáltatásban 2011. április 13-ától alkalmazandó díjak

Árszabás a Tigáz-DSO Kft. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj Teljesítmény-
vásárlói kör díj I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

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

100 m3/h és annál kisebb mérôvel rendelkezôk

A 1 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk,
kivéve
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,948 100,8 3,403 116,3

A 2 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezô
fogyasztói
közösségek5 12 000 3,107 106,2

B > 20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk 19 068 2,513 85,9

C gázmérôvel
nem
rendelkezôk 3,192 109,1

100 m3/h-nál nagyobb mérôvel rendelkezô felhasználók

A 3131-17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,357 80,6

B >17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,340 80

A táblázat nettó árakat tartalmaz!
A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a számlázott hômennyiségre felszámításra kerülô pénzeszközt (import korrekciós
tényezô6), amelynek mértéke 0,092 Ft/MJ (3,15Ft/m3 4); a földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást7, amelynek mértéke
0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4); az energiaadót (nem háztartási fogyasztók esetén), amelynek mértéke 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) és az
áfát, amely 25%.

1 A Fôgáz kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területe: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Fenti tájékoztatónk a Tigáz-DSO Kft. által ellátott elosztási területre vonatkozik.
2 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
3 A felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhetô földgázmennyiség – a Nagycsaládos ked-
vezményben foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41 040 MJ (tájékoztató adat: 1200m3). E fölött
a II. kategória díjszabása lép érvénybe.
4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fûtôértéktôl, (átlagos 34,19 MJ/m3 fûtô-
értékkel számolva)
5 Fogyasztói közösség: a közös gázmérôvel rendelkezô olyan lakóépületben vételezôk összessége, ahol a mûszakilag megosztott,
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévô önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
6 Az import korrekciós tényezô áfakörön kívüli tétel.
7 Magyarország stratégiai gázkészletének finanszírozására nyújt fedezetet, melyet Ön korábban a gáz árában eddig is megfizetett.
A 72/2009 sz. KHEM rendelet alapján az Egyetemes Szolgáltatás ára már nem tartalmazza ezt a tételt, ezért a számlán külön sor-
ban kerül feltüntetésre, hasonlóan az import korrekciós tényezôhöz. Az 5/2010 (IV.15) MSzKSz rendelet alapján a biztonsági kész-
letezési tagi hozzájárulás mértéke 2010. július 1-jétôl 0,0605 Ft/MJ

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint az Általános
Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.fogaz.hu oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az
egyetemes szolgáltatási szerzôdés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos információkat is.



A FÔGÁZ hagyományos egyetemes szolgáltatási területén1

a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján2 az egyetemes
szolgáltatásban 2011. január 1-jétôl alkalmazandó díjak

Árszabás a FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj Teljesítmény-
vásárlói kör díj I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

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

100 m3/h és annál kisebb mérôvel rendelkezôk

A 1 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk,
kivéve
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,808 96,0 3,277 112

A 2 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezô
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,962 101,3

B > 20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk 19 068 2,520 86,2

C gázmérôvel
nem
rendelkezôk 3,080 105,3

100 m3/h-nál nagyobb mérôvel rendelkezô felhasználók

A 3131-17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,362 80,8

B >17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,349 80,3

A táblázat nettó árakat tartalmaz!
A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a számlázott hômennyiségre felszámításra kerülô pénzeszközt (import korrekciós
tényezô6), amelynek mértéke 0,092 Ft/MJ (3,15Ft/m3 4); a földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást7, amelynek mértéke
0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4); az energiaadót (nem háztartási fogyasztók esetén), amelynek mértéke 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) és az
áfát, amely 25%.

1 A Fôgáz hagyományos egyetemes szolgáltatási területe a FÔGÁZ Földgázelosztási Kft. által ellátott elosztási területet jelenti.
2 A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2010. (XII. 31.) NFM rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások
megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról.
3 A felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhetô földgázmennyiség – a Nagycsaládos ked-
vezményben foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41 040 MJ (tájékoztató adat: 1200m3). E fölött
a II. kategória díjszabása lép érvénybe.
4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fûtôértéktôl, (átlagos 34,19 MJ/m3

fûtôértékkel számolva)
5 Fogyasztói közösség: a közös gázmérôvel rendelkezô olyan lakóépületben vételezôk összessége, ahol a mûszakilag megosztott,
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévô önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
6 Az import korrekciós tényezô áfakörön kívüli tétel.
7 Magyarország stratégiai gázkészletének finanszírozására nyújt fedezetet, melyet Ön korábban a gáz árában eddig is megfizetett.
A 72/2009 sz. KHEM rendelet alapján az Egyetemes Szolgáltatás ára már nem tartalmazza ezt a tételt, ezért a számlán külön sor-
ban kerül feltüntetésre, hasonlóan az import korrekciós tényezôhöz. Az 5/2010 (IV.15) MSzKSz rendelet alapján a biztonsági kés-
zletezési tagi hozzájárulás mértéke 2010. július 1-jétôl 0,0605 Ft/MJ

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint az Általános
Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.fogaz.hu oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az
egyetemes szolgáltatási szerzôdés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos információkat is.



A FÔGÁZ kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területén1

a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján2 az egyetemes
szolgáltatásban 2011. április 13-ától alkalmazandó díjak

Árszabás az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj Teljesítmény-
vásárlói kör díj I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

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

100 m3/h és annál kisebb mérôvel rendelkezôk

A 1 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk,
kivéve
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,859 97,7 3,216 110

A 2 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezô
fogyasztói
közösségek5 12 000 3,014 103

B > 20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk 19 068 2,406 82,3

C gázmérôvel
nem
rendelkezôk 3,138 107,3

100 m3/h-nál nagyobb mérôvel rendelkezô felhasználók

A 3131-17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,251 77,0

B >17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,419 82,7

A táblázat nettó árakat tartalmaz!
A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a számlázott hômennyiségre felszámításra kerülô pénzeszközt (import korrekciós
tényezô6), amelynek mértéke 0,092 Ft/MJ (3,15Ft/m3 4); a földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást7, amelynek mértéke
0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4); az energiaadót (nem háztartási fogyasztók esetén), amelynek mértéke 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) és az
áfát, amely 25%.

1 A Fôgáz kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területe: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Fenti tájékoztatónk az az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által ellátott elosztási területre vonatkozik.
2 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
3 A felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhetô földgázmennyiség – a Nagycsaládos ked-
vezményben foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41 040 MJ (tájékoztató adat: 1200m3). E fölött
a II. kategória díjszabása lép érvénybe.
4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fûtôértéktôl, (átlagos 34,19 MJ/m3 fûtô-
értékkel számolva)
5 Fogyasztói közösség: a közös gázmérôvel rendelkezô olyan lakóépületben vételezôk összessége, ahol a mûszakilag megosztott,
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévô önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
6 Az import korrekciós tényezô áfakörön kívüli tétel.
7 Magyarország stratégiai gázkészletének finanszírozására nyújt fedezetet, melyet Ön korábban a gáz árában eddig is megfizetett.
A 72/2009 sz. KHEM rendelet alapján az Egyetemes Szolgáltatás ára már nem tartalmazza ezt a tételt, ezért a számlán külön sor-
ban kerül feltüntetésre, hasonlóan az import korrekciós tényezôhöz. Az 5/2010 (IV.15) MSzKSz rendelet alapján a biztonsági kész-
letezési tagi hozzájárulás mértéke 2010. július 1-jétôl 0,0605 Ft/MJ

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint az Általános
Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.fogaz.hu oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az
egyetemes szolgáltatási szerzôdés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos információkat is.



Árszabás a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj Teljesítmény-
vásárlói kör díj I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

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

100 m3/h és annál kisebb mérôvel rendelkezôk

A 1 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk,
kivéve
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,819 96,4 3,254 111,3

A 2 <20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezô
fogyasztói
közösségek5 12 000 2,972 101,6

B > 20m3/ h
gázmérôvel
rendelkezôk 19 068 2,401 82,1

C gázmérôvel
nem
rendelkezôk 3,092 105,7

100 m3/h-nál nagyobb mérôvel rendelkezô felhasználók

A 3131-17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,112 72,2

B >17100 MJ/h
teljesítmény-
lekötés 1 000 2,407 82,3

A táblázat nettó árakat tartalmaz!
A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a számlázott hômennyiségre felszámításra kerülô pénzeszközt (import korrekciós
tényezô6), amelynek mértéke 0,092 Ft/MJ (3,15Ft/m3 4); a földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást7, amelynek mértéke
0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4); az energiaadót (nem háztartási fogyasztók esetén), amelynek mértéke 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) és az
áfát, amely 25%.

1 A Fôgáz kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területe: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Fenti tájékoztatónk a MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft. által ellátott elosztási területre vonatkozik.
2 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
3 A felhasználók által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhetô földgázmennyiség – a Nagycsaládos ked-
vezményben foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41 040 MJ (tájékoztató adat: 1200m3). E fölött
a II. kategória díjszabása lép érvénybe.
4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fûtôértéktôl, (átlagos 34,19 MJ/m3 fûtô-
értékkel számolva)
5 Fogyasztói közösség: a közös gázmérôvel rendelkezô olyan lakóépületben vételezôk összessége, ahol a mûszakilag megosztott,
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévô önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
6 Az import korrekciós tényezô áfakörön kívüli tétel.
7 Magyarország stratégiai gázkészletének finanszírozására nyújt fedezetet, melyet Ön korábban a gáz árában eddig is megfizetett.
A 72/2009 sz. KHEM rendelet alapján az Egyetemes Szolgáltatás ára már nem tartalmazza ezt a tételt, ezért a számlán külön sor-
ban kerül feltüntetésre, hasonlóan az import korrekciós tényezôhöz. Az 5/2010 (IV.15) MSzKSz rendelet alapján a biztonsági kész-
letezési tagi hozzájárulás mértéke 2010. július 1-jétôl 0,0605 Ft/MJ

A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint az Általános
Szerzôdési Feltételek megtalálhatók a www.fogaz.hu oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az
egyetemes szolgáltatási szerzôdés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos információkat is.

A FÔGÁZ kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területén1

a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján2 az egyetemes
szolgáltatásban 2011. április 13-ától alkalmazandó díjak



Árszabás az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. és az Alpiq Csepeli Erômû Kft. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj Teljesítmény-
vásárlói kör díj I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

Ft/év Ft/m3/h/év Ft/MJ/h/év Ft/MJ Ft/m3    4 Ft/MJ Ft/m3    4
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0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4); az energiaadót (nem háztartási fogyasztók esetén), amelynek mértéke 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) és az
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2 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelete
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4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fûtôértéktôl, (átlagos 34,19 MJ/m3 fûtô-
értékkel számolva)
5 Fogyasztói közösség: a közös gázmérôvel rendelkezô olyan lakóépületben vételezôk összessége, ahol a mûszakilag megosztott,
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévô önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.
6 Az import korrekciós tényezô áfakörön kívüli tétel.
7 Magyarország stratégiai gázkészletének finanszírozására nyújt fedezetet, melyet Ön korábban a gáz árában eddig is megfizetett.
A 72/2009 sz. KHEM rendelet alapján az Egyetemes Szolgáltatás ára már nem tartalmazza ezt a tételt, ezért a számlán külön sor-
ban kerül feltüntetésre, hasonlóan az import korrekciós tényezôhöz. Az 5/2010 (IV.15) MSzKSz rendelet alapján a biztonsági kész-
letezési tagi hozzájárulás mértéke 2010. július 1-jétôl 0,0605 Ft/MJ
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