
Árszabás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztási területén

Gázdíjak Gázdíjak

Érintett Alapdíj
felhasználói kör I. I. II. II.

árkategória3 árkategória3 árkategória3 árkategória3

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

A 1 <20m3/ h
gázmérővel
rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve
fogyasztói közösségek5 9 192 2,256 77,1 2,616 89,4

A 2 <20m3/ h
gázmérővel
rendelkező
nem lakossági
felhasználók 12 312 2,957 101,1 3,438 117,5

A 3 <20m3/ h
gázmérővel
rendelkező
fogyasztói
közösségek5 9 192 2,373 81,1

B 1 ≥20m3/ h gázmérővel
rendelkező lakossági
felhasználók 14 633 2,035 69,6

B 2 20m3/ h gázmérővel
rendelkező nem lakossági
felhasználók 19 564 2,661 91,0

C gázmérővel
nem
rendelkezők 2,465 84,3

A táblázat nettó árakat tartalmaz!

A táblázatban megadott díjak nem tartalmazzák a 27% áfát, továbbá a nem lakossági felhasználókat érintő 0,0605 Ft/MJ (2,07Ft/m3 4)
földgáz biztonsági készletezési tagi hozzájárulást és 0,0885 Ft/MJ (3,03Ft/m3 4) energiaadót.
1 A FŐGáz hagyományos egyetemes szolgáltatási területe a FŐGáz Földgázelosztási Kft. által ellátott elosztási területet jelenti.
2 A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2014. (III. 31.) NFM rendelete.
3 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: 1200m3). E fölött a II. kategória
díjszabása lép érvénybe.
4 Tájékoztató adat. A tényleges számlaérték függ a nyomáskorrekciótól és a tényleges fűtőértéktől, (átlagos 34,19 MJ/m3 fűtőértékkel
számolva).
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.

A FŐGáz zrt. egyetemes szolgáltatásban alkalmazott árai és díjelemei, az Üzletszabályzat valamint az általános Szerződési Feltételek
megtalálhatók a www.fogaz.hu oldalon és az Ügyfélszolgálati Irodákban. Üzletszabályzatunk tartalmazza az egyetemes szolgáltatási
szerződés megkötésével, módosításával, felmondásával kapcsolatos információkat is.

A FŐGÁZ Zrt. hagyományos egyetemes szolgáltatási területén1

a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete alapján2 az egyetemes
szolgáltatásban 2014. április 1-jétől alkalmazandó díjak


