
SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Vevő (Fizető) azonosító: 2002002000
Vevő (Fizető) neve: Minta Máté
Vevő (Fizető) címe: 9400 Sopron, Petőfi Sándor utca 6.
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 2002002000
Számla sorszáma: 100100100100
Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás

Teljesítés időpontja: 2022.09.12.
Számla kelte: 2022.08.31.
A szolgáltatás megnevezése: 
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás
Szj. szám: 40.22

Földgázelosztó:  
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Elszámolt mennyiség: 2 149 MJ (60,78 m3) 
Árszabás: Lakossági 
Mérési pont azonosító: 39N000123456789G (FH: 111222444)
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ÁFA összesítő (Ft) ÁFA(%) Nettó érték (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó érték (Ft)
27 25 813 6 970 32 783

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenleg a számla kibocsátásakor: 32 783Ft

Földgáz elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
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Felhasználó azonosító száma: 2002002000
Felhasználó neve: Minta Máté
Felhasználó címe: 
9400 Sopron, Petőfi Sándor utca 6.
Felhasználási hely címe:
9400 Sopron, Petőfi Sándor utca 6.

Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 11600006-00000000-77647302

MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 06 20 474 9999; 06 30 474 9999; 
06 70 474 9999; 06 1 474 9999
Online: www.mvmnext.hu/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu 
Gázszivárgás bejelentése:

Elszámolási időszak: 2022.07.28. – 2022.08.27.
Fizetendő összeg: 32 783 Ft
Fizetési határidő: 2022.09.12.

Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő.

Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége 
az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna: 57 283 Ft 

Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása: 24 501 Ft
(Ezen összeg az Ön számlájából előzetesen levonásra került.)

Minta Máté
Sopron
Petőfi Sándor utca 6.
9400

A földgáz energiatartalmát, 
a benne lévő hőmennyiséget 
a fűtőérték fejezi ki, amely 
függ a felhasználás helyétől 
és időszakától. Fontos adat, 
mert az elfogyasztott gáz 
hőmennyiségét számoljuk el, 
nem a térfogatát.

Részletek a 
www.mvmnext.hu/foldgaz/
gazminoseg 
oldalon.

Az Ön által korábban megadott 
levelezési cím, amelynek vál-
tozását azonnal jelezze felénk.

Utaláskor ezt kell a közlemény 
rovatba írni, hogy azonosítsa 
a befizetést.

Leolvasás módja (LM) lehet:
Leol – leolvasás elosztói en-
gedélyes által;
Becs – becsült;
Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – elosztói ellenőrzés.

Az elszámolt időszakban 
fogyasztott hőmennyiség 
(MJ) az elfogyasztott 
köbméterek (induló és záró 
mérőállás különbsége), a 
korrekciós tényező és a 
fűtőérték szorzata. A díjazás 
az elfogyasztott hő-
mennyiség alapján történik, 
Ft/MJ árak szerint.

2022. augusztus 1-jén új sza-
bályok léptek életbe a rezsi-
csökkentés elszámolásában.
Itt szerepel a 2022 augusztus 
1-jét megelőzően az I. árka-
tegóriában, illetve a II. árka-
tegóriában, valamint 2022. 
augusztus 1-jét követően a 
rezsicsökkentett, I. árkate-
góriában és a versenypiaci 
költségeket tükröző árkate-
góriában összesen elszámolt 
hőmenynyiség összege.¹ 

A 20 m3/h alatti egyedi gáz-
mérővel rendelkező ügyfe-
lek számára 2022. augusztus 
1-jét követően két árkategó-
ria van, az I. árkategóriához 
alacsonyabb, a versenypiaci 
költségeket tükröző árakhoz 
magasabb egységár tartozik.

A rezsicsökkentett, I. árkate-
góriás gázárral elszámolha-
tó mennyiség2 felhasználási 
helyenként 2022. augusztus 
1. és 2023 július 31. között  
63 645 MJ, legalább  
1729 m3. Efölött a verseny-
piaci költségeket tükrőző ár 
lép érvénybe.

Az adott felhasználási helyen 
szerződött ügyfél ezt a számot 
készítse elő ügyintézéshez.

Az Ön megtakarítása, azaz 
a világpiaci áron számolt és 
a rezsicsökkentett áron tény-
legesen fizetendő összeg kü-
lönbözete ebben az elszá-
molt időszakban.

Ön rezsicsökkentés nélkül 
a jelen elszámolt időszak-
ra vonatkozóan a sor végén 
szereplő összeget fizetné 
a meghatározott világpiaci 
áron számolva.

A felhasználó adatai és a fel-
használási hely címe.

A gáz térfogata változik a hőmérséklettel és a légköri nyomással, ezért az egységes elszámolás érdekében a gázmérőn leolvasott, 
üzemi állapotú gázmennyiséget gáztechnikai normálállapotra számítjuk át a négy tizedes pontossággal meghatározott korrekciós 
tényező alkalmazásával. Elszámoló számla esetén értéke az aktuális elszámolt időszak napi tényértékeinek átlaga.

Felhasználási hely azonosítója

FÖLDGÁZSZÁMLA-MAGYARÁZÓ

A pénz beérkezésének ha-
tárideje, a csekket minimum 
két munkanappal korábban 
kell feladni.

Változhat, utaláskor mindig az 
adott gázszámlán szereplő 
bankszámlaszámot kell 
megadni.

A felhasználás helyétől függ, 
gázszivárgás esetén a saját 
földgázszámláján található 
telefonszámot hívja.

1 Kivéve a fogyasztói közösségeket.
2  A Nagycsaládos kedvezményben 
foglaltaktól eltekintve.

Tétel megnevezése Elszámolt időszak Mennyiség Mérték- 
egység

Nettó egységár és 
mértékegysége

Nettó érték 
(Ft)

ÁFA 
(%)

Bruttó érték 
(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint
I. árkategória 2022.07.28. - 2022.07.31. 49 MJ 2,2950 Ft/MJ 112 27
II. árkategória 2022.07.28. - 2022.07.31. 202 MJ 2,5700 Ft/MJ 519 27
I. árkategória 2022.08.01. - 2022.08.27. 521 MJ 2,2950 Ft/MJ 1 196 27
Versenypiaci költségeket tükröző ár 2022.08.01. - 2022.08.27. 1 377 MJ 16,8630 Ft/MJ 23 220 27
Energiadíj összesen 2 149 MJ 25 047 27
Fizetendő energiadíj összesen 25 047 27 31 810
Háztartási alapdíj 2022.08.01. - 2022.08.31. 1 hó 766 Ft/hó 766 27
Alapdíj összesen 1 hó 766 27
Fizetendő alapdíj összesen 766 27 973
Nettó számlaérték összesn 25 813 27
Bruttó számlaérték összesen** 27 32 783
Fizetendő összeg összesen 32 783

Mérő 
gyártási 
száma

Elszámolási időszak Induló 
mérőállás

Záró 
mérőállás

LM Fogyasztás 
(m3)

Korrekciós 
tényező

Korrigált 
mennyiség 
(m3)

Fűtőérték 
(MJ/m3)

Hőmennyiség 
(MJ)

400590431 2022.07.28. – 2022.07.31. 4 075 4 082 Becs 7 1,0130 7,09 35,35 251
400590431 2022.08.01. – 2022.08.27. 4 082 4 135 Dikt 53 1,0130 53,69 35,35 1 898

Fogyasztás 
összesen: 60 60,78 2 149
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Tájékoztató adatok:
*Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
**A számlatétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási 
időszakban kibocsátott részszámlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A tájékoztató adatok közt 
tüntetjük fel a következő 
éves leolvasás és a mérő-
csere tervezett időpontját.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Hőmérsékletfüggő részszámlázásra állítjuk át az éves elszámolást követően azon diktálós ügyfelünk felhasználási helyét, aki az el-
számolási időszakon belül bármely három hónapban vagy két egymást követő hónapban nem vagy határidőn túl rögzítette a mérőállását.
A csekkes számlát átállíthatjuk átutalósra, ha ügyfelünk az utolsó fél évben legalább három alkalommal banki átutalással fizetett, nem 
használta a postai csekket. Az átállítást követően Üzletszabályzatunknak megfelelően banki utalás fizetési móddal küldjük ki a számláit. 
Ha ügyfelünk ragaszkodik a csekkes fizetéshez, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunknak, és haladéktalanul visszaállítjuk.

Következő leolvasás várható időpontja: 2023.01.18.-2023.01.24. 

Az Ön mérőállás diktálási időszaka: minden hónap 24 - 27 közötti időszak
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)
Jelen számla a feltüntetett elszámolási időszaknál korábbi időszakra vonatkozó, visszamenőleges árkategória korrekciót is tartalmazhat. 
A számlát kiállító informatikai rendszer a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 100. § (1b)–(1j) bekezdéseiben foglalt 
követelményeknek megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.


