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HIRDETMÉNY 
közzétéve: 2022. november 8. 

 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően 
létrejött1 jogviszonyokban az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál 
pápa tér 20.) által alkalmazandó egységárakról és áralkalmazási feltételekről 
 
A jelen hirdetményben meghatározott áralkalmazási feltételek és módszer, valamint az az alapján 
kialakult egységár az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Kereskedő) és a 
Felhasználó között létrejött földgázkereskedelmi szerződés részét képezik. 
 
- Az gázdíj egységárának meghatározása a következő képlet alapján történik: 
 

TTFFMA_ICE *FX / 3,2493 / 1000 + S [HUF/MJ] 
ahol 

 
TTFFMA_ICE:  2022.12.12. – 2022.12.16. (5 kereskedési nap) során publikált, az Intercontinental 

Exchange Inc, (ICE) honlapján található TFM-Dutch TTF Natural Gas Base Load 
árjegyzés a szerződéses időszakra vonatkozó (EUR/MWh) havi árak számtani átlaga 3 
tizedesjegyre kerekítve. 

 
A TTFFMA_ICE árak publikus elérési útvonala: 
https://www.theice.com/marketdata/reports/159, ahol a tárgyidőszakra vonatkozó 
„SETTLE PRICE” árakat kell figyelembe venni. 
 

S:  Kereskedő által meghatározott Spread értéke, amely 2,245 [HUF/MJ] 
FX:  2022.12.12.-2022.12.16. (5 kereskedési nap) során publikált ICE euró/forint árfolyamok 
„SETTLE PRICE” alapján meghatározott havi értékek számtani átlaga a tárgyidőszakra vonatkozóan. A 
havi értékek az alábbi táblázat alapján kerülnek megállapításra. [HUF/EUR] 

 
2023. január 2022. december + 1 * (2023. március - 2022. december) / 3 

2023. február 2022. december + 2 * (2023. március - 2022. december) / 3 

2023. március Az árfolyam elérhető! 

2023. április 2023. március + 1 * (2023. június - 2023. március) / 3 

2023. május 2023. március + 2 * (2023. június - 2023. március) / 3 

2023. június Az árfolyam elérhető! 

2023. július 2023. június + 1 * (2023. szeptember - 2023. június) / 3 

2023. augusztus 2023. június + 2 * (2023. szeptember - 2023. június) / 3 

2023. szeptember Az árfolyam elérhető! 

 
Ezen árfolyamok publikus elérési útvonala:   

a) https://www.theice.com/marketdata/reports/12 

b) SELECTED CONTRACT  All Contracts  HR – EURO HUNGARIAN FORINT FUTURES  
c) SUBMIT  REPORT FILE  DOWNLOAD  

3,2493: FGSZ honlapján publikált kWh/MJ váltószám, melynek elérési útvonala: 
https://fgsz.hu/file/documents/2/2272/elszamolasi_rend_2022_10_01_2023_09_30_rev_1.pdf 

1000: GJ és MJ közötti váltószám 
 
- Az alapdíj megállapítása az alábbi táblázatban foglaltak alapján történik: 
 

földgázelosztó alapdíj [Ft/év] 

Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

12 312 

                                                 
1 különösen a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján létrejött jogviszonyokban 
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E.GAS Gázelosztó Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

12 312 

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

12 312 

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

12 312 

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.  12 312 
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.  12 312 
ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

12 312 

MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

12 312 

NATURAL GAS SERVICE Ipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

12 312 

Ózdi Energiaszolgáltató és 
Kereskedelemi Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

12 312 

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság  

12 312 

 
A megadott egységárak a szolgáltatott földgáz árát (gázdíj) és a rendszerhasználati díjak (alapdíj) nettó 
egységárát tartalmazzák; így nem tartalmazzák különösen az áfát, a jövedéki adót és a földgáz 
biztonsági készletezési tagi hozzájárulást. 
 
Az elszámolással kapcsolatos további szabályokat a földgázkereskedelmi szerződés tartalmazza, 
amely az https://www.mvmenergiakereskedo.hu/foldgaz/jogszabalyok-szabalyzatok internetes oldalon 
érhető el. 
 
A Kereskedő a jelen hirdetmény szerinti egységárak és áralkalmazási feltételek egyoldalú 
megváltoztatására a közzétételt követően bármikor – akár a közzétételt követően, de az alkalmazás 
megkezdése előtt is – jogosult. A módosítás alkalmazását megelőzően újabb hirdetmény kerül 
közzétételre a Kereskedő honlapján. A módosított egységár, illetve áralkalmazási feltétel az azt 
közzétevő hirdetményben megjelölt időpontban a Kereskedő és a Felhasználó között létrejött 
földgázkereskedelmi szerződés részévé válik. 
 
Az alkalmazandó egységárak, áralkalmazási feltételek megismerése érdekében kérjük, folyamatosan 
kísérje figyelemmel honlapunkat. 


