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2012/1 sz. Hirdetmény a Basic tarifacsomagok díjairól
Közzétéve: 2012. 06. 29.
A FŐGÁZ Zrt. 2009. július 1-jétől bevezetett versenypiaci termékportfoliójához kapcsolódó,
hűségidőt nem tartalmazó alap ellátási díjtételei 2012. 07. 01-től az alábbiak szerint alakulnak.
Amennyiben hűségidő vállalása mellett biztosított kedvezményes tarifacsomagjainkat szeretné
megismerni, a részletekkel kapcsolatban keresse bizalommal üzleti ügyfélszolgálatunkat a 06
40 454 454 telefonszámon, illetve az uzletiugyfelek@fogaz.hu e-mail címen.
Basic tarifacsomagok díjai
Jelen hirdetmény az alábbi tarifacsomagok díjait tartalmazza:
0-20 Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít 20 m³/óra alatti névleges mérőösszteljesítménnyel rendelkező felhasználók részére
20-100 Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít a 20-100 m³/óra névleges mérőösszteljesítménnyel rendelkező felhasználók részére
101-500 Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít a 3.131-17.100 MJ/óra
teljesítmény lekötéssel rendelkező felhasználók részére
500 + Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít az 17.100 MJ/óra felett
teljesítmény lekötéssel rendelkező felhasználók részére
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1. Tarifa díjtételek
1.1.

Fix jellegű díjak, melyek a lekötött kapacitás, illetve névleges mérő összteljesítmény
után fizetendő díjakat, illetve a szolgáltatás egyéb nem változó jellegű költségeit
tartalmazó díjelemek.
Alapdíj
Teljesítménydíj
[HUF/m³/óra/év]
[HUF/m³/óra/év]
0-20 Basic - tarifacsomag

37.300

-

20-100 Basic - tarifacsomag

58.400

-

101-500 Basic - tarifacsomag

-

67.800

500 + Basic - tarifacsomag
1.2.

57.900

Forgalmi díj, amely a felhasznált földgáz hőmennyisége után fizetendő díjelem, mely
tartalmazza a szolgáltatott földgáz díját, a forgalomarányos rendszerhasználati díjat, és a
szolgáltatás egyéb változó költségeit.
Meghatározásánál az alábbi képlettel kiszámított árból kell kiindulni tarifacsomagonként (a
gázdíj kalkuláció valamennyi részeredményét 3 tizedesre kell kerekíteni, az olajár függő
szorzótag naptári negyedévenként kerül újrakalkulálásra):

0-20 Basic - tarifacsomag

Forgalmi díj árképlet
P0 * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) * D + B

20-100 Basic - tarifacsomag

P0 * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) * D + B

101-500 Basic - tarifacsomag

P0 * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) * D + B

500 + Basic-tarifacsomag

P0 * (0,5 * F/Fo + 0,5 * G/Go) * D + B

ahol
P0

(Gázdíj induló ára:)
P0 (Gázdíj induló ára)

0-20 Basic – tarifacsomag

14,49 USD/GJ

20-100 Basic – tarifacsomag

14,49 USD/GJ

101-500 Basic – tarifacsomag

14,49 USD/GJ

500 + Basic – tarifacsomag

14,49 USD/GJ
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B

(Rendszerhasználati díj forgalom arányos része)
B (Forgalomarányos
rendszerhasználati díj)
[HUF/GJ]
0-20 Basic - tarifacsomag

395

20-100 Basic - tarifacsomag

130

101-500 Basic - tarifacsomag

125

500 + Basic - tarifacsomag

120

D

a CIB Bank Zrt. számla kiállítás napját megelőző banki napon érvényes HUF/USD
deviza kereskedelemi eladási árfolyama

G:

A 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak számtani középértéke
USD-ben metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári
hónap során. (A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj árait a „Platt’s Oilgram Price Report”
tartalmazza az „European Bulk” FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a
napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi
átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.) Me.: USD/t

G0:

Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára
USD/t-ban, a a 2009. április - 2009. december időszakban.
Go = 547,972 USD/t

F:

az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak számtani középértéke USD-ben
metrikus tonnánként, az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap
során. (Az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj árait a „Platt’s Oilgram Price Report”
tartalmazza az „European Bulk” FOB Med. Basis Italy részben. A havi jegyzésár a
napi legmagasabb ill. legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi
átlagok számtani középértéke 3 tizedesre kerekítve.). Me.: USD/t.

F0:

Referenciaérték, amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj 9 havi átlagára USD/t-ban, a
2009. április – 2009. december időszakban.
Fo = 399,546 USD/t.

Szerződött fűtőérték: 34,2 MJ/gnm³
A feltüntetett díjak tartalmazzák a szállítói, tárolói és az illetékes elosztói engedélyeseknél
lekötendő kapacitások biztosítását, a szagosítás költségét, ellenben a külön jogszabály szerinti
MSZKSZ díjat, a Get. 138/A. § szerinti pénzeszközt és a fogyasztás típusú adókat, így
különösen általános forgalmi adó-t (ÁFA-t) és energiaadót nem tartalmazzák.
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2. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek
2.1.

Elszámolás
Alapdíj
Teljesítménydíj
Forgalmi díj

havonta, 12 részletben
havonta, 12 részletben
havonta 1 alkalommal

A Felek közötti elszámolás a mindenkori meghirdetett Basic tarifacsomagok szerint történik.
2.2.
Fizetési feltételek
A Teljesítménydíj esedékessége a hónap első napja. Az Alap-, és Forgalmi díjak esetén a
kiegyenlítést a számla keltétől számított 10 banki napon belül kell teljesíteni banki átutalás
formájában.
3. További rendelkezések, vonatkozó szabályzás
Az ellátással kapcsolatos szabályzást a FŐGÁZ Zrt. weboldalán közzétett – felhasználói
kategóriának megfelelő - hatályos Általános Szerződési Feltételek, és a FŐGÁZ Zrt. Földgáz
Kereskedelmi Üzletszabályzata tartalmazza.
További információkkal, kapcsolatban keresse bizalommal Üzleti ügyfélszolgálatunkat a
06 40 454 454 telefonszámon, illetve az uzletiugyfelek@fogaz.hu e-mail címen.
4. A Basic tarifacsomagok módosítása
A FŐGÁZ Zrt. az Általános Szerződési Feltételek alapján a Basic tarifacsomagok egyoldalú
módosítására a közzétételt követően bármikor – akár a közzétételt követően, de az alkalmazás
megkezdése előtt is – jogosult, erről a módosított Basic tarifacsomagok alkalmazását
megelőzően újabb hirdetmény kerül közzétételre a FŐGÁZ Zrt. honlapján.
Az alkalmazandó Basic tarifacsomagok megismerése érdekében kérjük, folyamatosan kísérje
figyelemmel honlapunkat.

