2022/1 sz. Hirdetmény a Basic tarifacsomagok díjairól
Közzétéve: 2022.09.28.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (és jogelődjei által) 2009. július 1-jétől bevezetett földgáz
versenypiaci termékportfoliójához kapcsolódó, hűségidőt nem tartalmazó alap ellátási díjtételei jelen
Hirdetmény közzétételét követően az alábbiak szerint alakulnak.
Amennyiben hűségidő vállalása mellett biztosított kedvezményes tarifacsomagjainkat szeretné
megismerni, a részletekkel kapcsolatban keresse bizalommal üzleti ügyfélszolgálatunkat az
uzletiugyfelek@mvm.hu e-mail címen.
Basic tarifacsomagok díjai
Jelen hirdetmény az alábbi tarifacsomagok díjait tartalmazza:
•
•
•
•

0-20 Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít a 20 m³/óra alatti névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók részére;
20-100 Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít a 20-99 m³/óra névleges
(össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók részére;
101-500 Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít a 100 m3/óra vagy annál nagyobb,
de 500 m3/óra-nál kisebb névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező
felhasználók részére;
500 + Basic tarifacsomag, ami standard ellátást biztosít az 500 m3/óra vagy annál nagyobb
névleges (össz)kapacitású fogyasztásmérővel rendelkező felhasználók részére;

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.

0-20 Basic - tarifacsomag
20-100 Basic - tarifacsomag
101-500 Basic - tarifacsomag
500 + Basic - tarifacsomag

Rendszerhasználati
kapacitásdíj
[HUF/m³/óra/év]
53 842,453
80 775,309
-

Rendszerhasználati
kapacitásdíj
[HUF/MJ/óra/év]
2 420,242
2 444,727

1.2. Forgalomarányos díjak
1.2.1. Gázdíj, amely a felhasznált földgáz hőmennyisége után fizetendő díjelem, mely tartalmazza a
szolgáltatott földgáz díját, és a szolgáltatás egyéb változó költségeit.
Meghatározásánál az alábbi képlettel kiszámított árból kell kiindulni tarifacsomagonként:
Gázdíj árképlet:
0-20 Basic - tarifacsomag GD = (TTFFMA_ICE + S) * FX / 3,2493 / 1000 [HUF/MJ] (NCV)
20-100 Basic - tarifacsomag GD = (TTFFMA_ICE + S) * FX / 3,2493 / 1000 [HUF/MJ] (NCV)
101-500 Basic - tarifacsomag GD = (TTFFMA_ICE + S) * FX / 3,2493 / 1000 [HUF/MJ] (NCV)
500 + Basic-tarifacsomag GD = (TTFFMA_ICE + S) * FX / 3,2493 / 1000 [HUF/MJ] (NCV)
ahol
TTFFMA _ICE: Az Intercontinental Exchange Inc, (ICE) honlapján található TFM-Dutch TTF Natural Gas
Base Load árjegyzés a tárgyhónapot megelőző hónapban és az azt megelőző hónap utolsó banki
napján jegyzett, a tárgyhónapra vonatkozó (EUR/MWh) havi árak számtani átlaga 3 tizedesjegyre
kerekítve.
Az aktuális TTFFMA_ICE értékét minden naptári hónap első napjára a fentiek szerint újra kell számítani.
S = spread, 25 EUR/MWh
FX: A tárgyhót követő hónap 1-5 banki napjain, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR/HUF
árfolyamok számtani átlaga.
3,2493: MWh (GCV) és GJ (NCV) közötti váltószám
1000: GJ és MJ közötti váltószám
1.2.2. Forgalomarányos rendszerhasználati díj
A szagosítás díja a forgalomarányos rendszerhasználati díjban kerül megjelenítésre
FD (forgalomarányos rendszerhasználati díj)
[HUF/MJ]
0,952
0-20 Basic – tarifacsomag
0,336
20-100 Basic – tarifacsomag
0,275
101-500 Basic – tarifacsomag
500 + Basic – tarifacsomag

0,253

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

és a fogyasztás típusú adókat, így különösen az általános forgalmi adót (áfát) és a jövedéki adót
nem tartalmazzák. A feltüntetett díjak ezen túlmenően nem tartalmaznak más, a földgáz
kereskedelmi jogügyletekhez kapcsolódó közterheket, költségeket, díjakat, illetékeket, illetve más
díjelemeket amelyeket az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult érvényesíteni, illetve
áthárítani a vele szerződött felhasználókra a mindenkori jogi szabályozással és az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzatával összhangban, függetlenül
attól, hogy az érintett adó vagy más közteher, költség, díj, illeték, illetve díjelem már a felhasználó
szerződésének megkötése előtt is létezett, vagy csak azt követően került bevezetésre.
2. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek
2.1. Elszámolás
Rendszerhasználati kapacitásdíj
Forgalmi díj

havonta
havonta

A Felek közötti elszámolás a mindenkori meghirdetett Basic tarifacsomagok szerint történik.
2.2. Fizetési feltételek
A Rendszerhasználati kapacitásdíj esedékessége 101-500 Basic, illetve 500+ Basic tarifacsomagok
esetén a hónap első napja, a Forgalmi díjak esedékessége a számla keltétől számított 10 banki nap.
0-20, 20-100 Basic tarifacsomagoknál a Rendszerhasználati kapacitásdíj, és Forgalmi díjak esetén
a kiegyenlítést a számla keltétől számított 10 banki napon belül kell teljesíteni banki átutalás
formájában.
3. További rendelkezések, vonatkozó szabályozás
Az ellátással kapcsolatos szabályozást az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. weboldalán közzétett
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzata tartalmazza. További
információkkal
kapcsolatban
keresse
bizalommal
Üzleti
ügyfélszolgálatunkat
az
uzletiugyfelek@mvm.hu e-mail címen.
4. A Basic tarifacsomagok módosítása
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata alapján a Basic
tarifacsomagok egyoldalú módosítására a közzétételt követően bármikor – akár a közzétételt
követően, de az alkalmazás megkezdése előtt is – jogosult, amelyről a módosított Basic
tarifacsomagok alkalmazását megelőzően újabb hirdetmény kerül közzétételre az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. honlapján.
Az alkalmazandó Basic tarifacsomagok megismerése érdekében, kérjük, folyamatosan kísérje
figyelemmel honlapunkat.

