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I.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

1.  A DOKUMENTÁCIÓBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK

Ajánlatkérő: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat 

Ajánlattevő: A közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
4.§  1.  pontja  szerint  az  a  természetes  személy,  jogi  személy,  jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga 
szerint  jogképes  szervezet,  vagy  külföldi  székhelyű  vállalkozás 
magyarországi fióktelepe aki, illetőleg amely 
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az 
ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá
c) az Ajánlati határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, 
aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett,  illetőleg azt 
átvette,  vagy  kiegészítő  tájékoztatást  kér,  vagy  előzetes  vitarendezést 
kezdeményez;

Ajánlati felhívás: Az Ajánlatkérő által indított nyílt, közösségi közbeszerzési eljárásban TED 
2011/S 55-089816 számon közzétett Ajánlati felhívás. 

Dokumentáció: Az Ajánlati felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére 
szolgáló  jelen  részletes  Ajánlati  dokumentáció  (továbbiakban: 
dokumentáció), valamennyi mellékletével együtt.

Ajánlat: Az  Ajánlati  felhívásban  és  a  jelen  dokumentációban  foglaltakra  az 
Ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó: A Kbt. 4. § 2. pontja szerint az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az 
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a)  az  ajánlattevővel  munkaviszonyban  vagy  egyéb  foglalkoztatási 
jogviszonyban álló személyeket,
b)  azon  személyt  vagy  szervezetet,  aki  vagy  amely  tevékenységét 
kizárólagos jog alapján végzi,
c)  a szerződés teljesítéséhez igénybe  venni  kívánt  gyártót,  forgalmazót, 
alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

Erőforrást  nyújtó  szervezet:  az  a  szervezet  vagy  személy,  amely  vagy  aki  nem  minősül 
alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, 
hanem  a  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattevő  alkalmasságának 
igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;
Nem  minősülhet  erőforrásnak  a  66.  §  (1)  a)–d)  pontja,  a  67.  §  (1) 
bekezdésének  a),  d)–f)  pontja,  (2)  bekezdésének  a),  d)  és  f)  pontja, 
továbbá (3) bekezdésének  a), d)–f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha 
az  ajánlattevő  (részvételre  jelentkező)  és  az  erőforrást  nyújtó  szervezet 
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;
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2.  KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

Az ajánlattevő  –  a  megfelelő  ajánlattétel  érdekében  –  az  Ajánlati  felhívásban,  illetőleg  a 
dokumentációban  foglaltakkal  kapcsolatban  írásban  kiegészítő  (értelmező)  tájékoztatást 
kérhet  az  ajánlatkérőtől  az  Ajánlati  felhívásban  jelölt  kapcsolattartótól  az  ott   megjelölt 
elérhetőségeken. Az ilyen kérelmeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz (10) 
nappal kell  eljuttatni  az  ajánlatkérőhöz  írásban  (levélben,  telefaxon,  e-mailben).  Szóban 
kiegészítő  tájékoztatást  kérni  nem lehet.  Ajánlattevő  a  kérelmén  tüntesse  fel  azon pontos 
címet (faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri.

A kiegészítő  tájékoztatást  az  ajánlattételi  határidő  lejárta  előtt  legkésőbb hat  (6)  nappal 
írásban, egyidejűleg kapják meg az ajánlattevők a kérdések szövegével, de a kérdést feltevő 
megnevezése nélkül.
Ajánlattevőknek  levélben  vagy  telefaxon  vissza  kell  az  ajánlatkérő  képviselője  részére 
igazolniuk,  hogy  a  kiegészítő  tájékoztatást  megkapták.  Ugyanezen  előírás  vonatkozik  az 
ajánlatkérő vagy képviselője által a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére küldött 
valamennyi dokumentum esetére is.

A  Kbt.  56.  §  (3)  bekezdése  értelmében  az  ajánlatkérő  az  Ajánlati  határidőt 
meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja az Ajánlati határidő lejárta előtti 
legkésőbb  hatodik  napig  megadni.  Ebben  az  esetben  az  Ajánlati  határidő 
meghosszabbításáról  ajánlatkérő  valamennyi  ajánlattevőt  haladéktalanul,  írásban  és 
egyidejűleg értesíti. 

3.  A DOKUMENTÁCIÓ BIZALMAS JELLEGE

A dokumentáció  kizárólag  az  ajánlatok  elkészítéséhez  használható  fel,  annak  tartalmával 
kapcsolatban  semmiféle  adat  vagy információ  nem közölhető  olyan  személyekkel,  akik  a 
közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentációt, sem annak 
részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára. 
A dokumentáció másra át nem ruházható és nem tehető közzé.

4.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BENYÚJTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az Ajánlattevőket 
terhelik. Az Ajánlatkérő nem felel és nem fizet olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, 
amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az Ajánlattevőnél merültek 
fel.  Az  Ajánlatkérő  semmilyen  módon  nem  kötelezhető  az  ajánlat  elkészítésével  és 
benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

5.  AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

Az  Ajánlattevőknek  az  Ajánlati  felhívásban  és  a  jelen  dokumentációban  meghatározott 
tartalmi  és  formai  követelményeknek  megfelelően  kell  az  ajánlatukat  elkészíteniük  és 
benyújtaniuk.
Az Ajánlati  felhívás  és  a  dokumentáció  egyéb  részei  közötti  bármiféle  ellentmondás 
esetén az Ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak. 
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Az  Ajánlattevő  felelős  azért,  hogy  ellenőrizze  a  teljes  dokumentáció  átvételét  a 
tartalomjegyzék  felsorolása  szerint.  Nem fogadható  el  semmiféle  kifogás  azon az  alapon, 
hogy az Ajánlattevő elmulasztotta a dokumentáció valamely részének átvételét.

Ahol  az  Ajánlati  felhívás  vagy  a  jelen  dokumentáció  egyszerű  másolatot  említ,  azon 
fénymásolatot kell érteni, amelyet hitelesíttetni nem kell.

6.  AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. Fedlap (Ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya)
2. Tartalomjegyzék oldalszámokkal
3. Az  ajánlattételi  dokumentációban  meghatározott  tartalommal 

készített felolvasólap (Segédlet) 
4. Nyilatkozat a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján (Segédlet)
5. Ajánlattevő,  a  Kbt.  71.§  (1)  bekezdés  b)  pontja  szerinti 
alvállalkozója,  és  adott  esetben  az  erőforrás  szervezet  közjegyző 
által hitelesített nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a felhívásban 
megjelölt kizáró okok hatálya alá (Segédlet), valamint egyéb kizáró 
okok igazolását szolgáló dokumentumok
6. Ajánlattevő  71.  §  (1) és  Kbt.  63.§  (3)  bekezdése  szerinti 

nyilatkozatai (Segédlet)
7. Pénzügyi intézményekről szóló nyilatkozat
8. Számlavezető valamennyi pénzügyi intézménytől származó 

nyilatkozat a vizsgált időszakra az alábbi tartalommal:
— számlavezetés kezdő időpontja,
— tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről,
— tájékoztatás a számlán történő esetleges sorban állásról.
Amennyiben a jelzett pénzintézet(ek) 24 hónapnál rövidebb 
ideje vezetik folyószámláját, úgy csatolni kell a korábbi 
folyószámla vezető pénzintézet nyilatkozatát is a meghatározott 
időtartamra vonatkozóan.

P/1.Az  ajánlati  felhívás  feladását  (VI.5.)  megelőző  24  hónapban  bármely, 
számláját  vezető  pénzügyi  intézménytől  származó  igazolás  alapján:
—  bankszámláján  15  napot  meghaladó  sorban  állás  volt,
— fizetési kötelezettségének nem tett időben eleget.

9. Az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvénynek 
megfelelő beszámoló ajánlati felhívás III.2.2. P.2 pontja alapján

P/2. Az elmúlt három lezárt gazdasági (üzleti) évek tekintetében legalább 2 
évben a mérleg szerinti eredmény negatív.

10. A beszerzés  tárgya  szerinti  forgalmáról  szóló  nyilatkozata 
(ajánlati felhívás III.2.2. P.3) pontja)

P/3.  A beszerzés  tárgya  szerinti  nettó  éves  árbevétele  2008,  2009.,  2010. 
években összesen nem érte el a 500 000 000 HUF-ot.

11. Referencianyilatkozat (Segédlet)
12. A Kbt. 67. § (1) a) szerinti  tartalmú és a 68. § (1) bekezdése 

szerint igazolt szállítási referenciák bemutatásával.

M/1. az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.), 
évenként nem rendelkezik legalább 1 000 000 m³/év mennyiségű vagy évi 
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nettó 130 000 000 HUF értékű földgáz szállítására vonatkozó referenciával.

13. Ajánlatot  aláíró  cégjegyzésre  (képviseletre)  jogosult  aláírási 
címpéldánya,  vagy  aláírás  mintája  egyszerű  másolatban 
(amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, 
csatolni kell az aláírásra való jogosultság igazolására vonatkozó 
meghatalmazást)

14. Nyilatkozat a Kbt. 303. § vonatkozásában (Segédlet)
15. Szerződéstervezet
16. Engedély az ajánlati felhívás VI.3) 10. pont alapján
17. Nyilatkozat az ajánlati felhívás VI.3) 10. pont alapján
18. szerződéstervezet kitöltve (ott ahol ajánlatadásnál kitölteni)

A  nyilatkozatokat  pontosan  ki  kell  tölteni,  dátummal  és  cégszerű  aláírással  kell  ellátni, 
eredetiben kell benyújtani. 
Az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
Az ajánlattevő  a  dokumentáció  mintáit  felhasználva,  azok tartalmát  figyelembe  véve kell, 
hogy benyújtsa az ajánlatát. 

7.  KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

A közös ajánlattevőktől ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem követeli meg. 
A közös ajánlatnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
A közös ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az a közös ajánlattevőket jogilag egyetemlegesen 
is  kösse.  Amennyiben  az  ajánlatban  az  egyik  ajánlattevőt  megnevezik,  mint  a  közös 
ajánlattevők vezetőjét  (gesztorát)  és  képviselőjét,  úgy ezen  ajánlattevő  meghatalmazását  a 
közös ajánlatot tevő minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia. Ezen meghatalmazást 
eredetiben mellékelni kell. A vezetőnek (gesztornak) teljes felhatalmazással kell rendelkeznie 
arról, hogy a közös ajánlatot tevő valamennyi ajánlattevőt teljes jogkörrel képviselje.

A közös ajánlatot adó ajánlattevők mindegyikének egyetemleges felelősséget kell vállalnia a 
szerződés teljesítésért. A közös ajánlatot tevők közötti együttműködési megállapodást eredeti 
vagy  hiteles  másolatban  az  ajánlathoz  csatolni  kell,  melynek  tartalmaznia  kell  a  közös 
ajánlattevők hatásköreinek bemutatását, illetőleg a felelősségvállalásra vonatkozó egyértelmű 
nyilatkozatot.

A  közös  ajánlatot  benyújtó  ajánlattevőknek  –  az  Ajánlati  felhívás  III.2.2  P.1  és  P.2 
követelményei kivételével – együttesen kell megfelelniük az alkalmassági követelményeknek. 

8.  AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlatokat  a  Kbt.  70/A  §  (1)  bekezdésében  előírt  formai  követelmények  szerint  kell 
benyújtani.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések, átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett 
hibakiigazításokat,  melyeket  a  cégjegyzésre  jogosult  személy  vagy  az  általa  erre  írásban 
felhatalmazott  személy  kézjegyével  kell  ellátni.  Az  írásbeli  felhatalmazást  az  ajánlathoz 
csatolni kell. 

Az ajánlatokhoz tartalomjegyzéket kell készíteni. 
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Az  ajánlati  példányok  formai  vagy  tartalmi  eltérése  esetén  Ajánlatkérő  az  „eredeti” 
megjelölésű példányt tekinti hitelesnek.

Az Ajánlattevőnek  minden  idegen nyelvű  nyilatkozatot,  igazolást,  okiratot  hiteles  magyar 
fordításban  (24/1986.  (VI.  26.)  MT és  a  7/1986.  IM.  sz.  rendeletek)  kell  az  ajánlatához 
csatolnia.

Amennyiben  a  felolvasólap  és  az  ajánlat  más  részei  között  eltérés  van,  a  felolvasólap  az 
irányadó.

9.  AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Az ajánlatot 4 példányban – 1 eredeti és 3 másolati példányban – kell benyújtani, feltüntetve 
rajtuk az „EREDETI” és a „MÁSOLAT” jelzést. 
Az ajánlattevőnek az ajánlata eredeti és másolati példányait egy közös borítékban/csomagban 
kell  elhelyeznie,  lezárni  és  az  Ajánlati  felhívás  IV.3.8)  pontjában  megjelölt  helyre  kell 
eljuttatni. 
A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az Ajánlati határidőig sor kerül.

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási 
határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra. 
Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig 
felbontatlanul megőrzi. 

Az ajánlatokat  postai  úton is  be lehet  nyújtani.  Az ajánlat,  illetőleg  a jelen közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. 
késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az Ajánlattevő viseli. 

10.  AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az Ajánlattevők külön értesítést nem kapnak.

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2011. április 26. 10.00 óra
 
Az ajánlatokat az Ajánlatkérő megbízottja bontja fel az ajánlatok érkezési sorrendjében. Az 
ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), 
valamint  azok  a  főbb  számszerűsíthető  adatok,  amelyek  a  bírálati  szempontok  alapján 
értékelésre kerülnek.

Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított 
öt napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

11.  AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az  ajánlatokat  az  ajánlatkérő  Közbeszerzési  Bírálóbizottsága  (a  továbbiakban: 
Bírálóbizottság) értékeli az Ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján: 

Az ajánlatok értékelése:
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Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban, illetve az Ajánlati dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja 
el.  
Az ajánlati árnak a gázdíjat és rendszerhasználati díjat is tartalmaznia kell.
Egyéb elemet nem tartalmazhat!

A Bírálóbizottság  szakvéleményt  készít  a  döntéshozó részére,  amelyben  javaslatot  tesz az 
érvénytelen és érvényes ajánlatokra, valamint a nyertes ajánlattevőre.

Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz. Az ajánlatok tartalmával, vizsgálatával, értékelésével, a 
javaslatokkal  és  a  döntésekkel  kapcsolatban  az  ajánlatok  felbontását  követően  ajánlatkérő 
semmilyen információt nem közöl olyan személyekkel, akik az értékelési eljárással nincsenek 
hivatalos kapcsolatban.

12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Az eljárást lezáró döntést a Polgármester hozza meg.
Ajánlatkérő  az  Ajánlati  felhívásban  megjelölt  időpontban  eredményhirdetést  tart,  melyen 
eredményéről  szóló  összegezést  az  ajánlattevőknek  átadja  illetve  a  jelen  nem  lévőknek 
megküldi. 

13.  A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Ajánlatkérő  a  nyertes  ajánlattevővel  a  szerződést  az  Ajánlati  felhívásban  meghatározott 
időpontban, az összegezés megküldését követő naptól számított 10. napon köti meg, a Kbt. 
91. § (1) és (2) bekezdése szerint, az Ajánlati felhívás és a dokumentáció szerint. 
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II.  
SZERZŐDÉSTERVEZET

Teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés

Jelen szerződés létrejött 

Egyrészről  az  ………,1 mint  földgáz  kereskedelmi  engedélyes  és  földgáz  eladó  (a 

továbbiakban: „Eladó”)

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:  

Képviselője:

másrészről, …………………………a mint, vevő (a továbbiakban: „Vevő”)2

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma: 

Statisztikai száma:  

Bankszámlaszáma: 

Képviselője:  

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek”)

között az alábbiak szerint:

Felek rögzítik, hogy Vevő jelen szerződést, mint a jövőben egyetemes szolgáltatásra nem 

jogosult Vevő, Eladó, mint a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelmi 

működési engedéllyel rendelkező személy/szervezet köti meg.

1. Szerződésben használt fogalmak értelmezése

1 Szerződő tölti ki
2 Vevő tölti ki
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A  jelen  szerződésben  használt  fogalmak  alatt  a  földgázellátásról  szóló  2008.  évi  XL. 
törvényben  (továbbiakban  GET),  a  földgázellátásról  szóló  2008.  évi  XL.  törvény 
rendelkezéseinek  végrehajtásáról  szóló  19/2009.  (I.30.)  Kormányrendeletben  (GET  Vhr.), 
illetve az egyéb a szerződés tárgyával és teljesítésével összefüggő jogszabályokban, valamint 
az  ellátási  szabályzatokban,  különösen  az  Üzemi  és  Kereskedelmi  Szabályzatban 
(továbbiakban ÜKSZ) és a Rendszerirányító, illetve más engedélyesek Üzletszabályzatában 
és Eladó hatályos kereskedelmi üzletszabályzatában szereplő fogalmakat kell érteni.

2. A szerződés tárgya

2.1. A  jelen  szerződés  tárgya,  hogy  a  Vevő,  a  jelen  szerződésben  megjelölt 
telephelyé/einek  ellátásához  szükséges  1.  számú  melléklet  szerinti  földgáz 
mennyiséget az Eladótól vásárolja meg. 

2.2. A jelen  szerződés  és  mellékletei  szerinti  feltételek  alapján  Eladó  köteles  a 
szerződésben meghatározott  áron  és  ott  meghatározott  mennyiségi  és  minőségi 
követelmények szerint a szerződés hatálya alatt Vevőnek földgázt szállítani, Vevő 
a  szállított  földgáz  ellenértékét  a  szerződésben  meghatározott  feltételek  szerint 
köteles megfizetni.

2.3. A Vevő jelen Szerződés  aláírásával  a  számára  a Szállítónál,  a  Tárolónál  és az 
Elosztónál az ÜKSZ vonatkozó pontjai szerint rendelkezésére álló kapacitás feletti 
rendelkezési  jogát  ideiglenesen  -  a  jelen  Szerződés  időtartama  alatt  -  az  Eladó 
rendelkezésre  bocsátja,  továbbá  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  Eladó  az  előbbi 
rendelkezési  jog  gyakorlásához  szükséges  rendszerhasználati  szerződéseket 
megkösse  a  következő  feltételekkel.  A  Eladó  a  rendszerhasználati  szerződések 
megkötésével a Vevőt nem hozhatja a jelen Szerződés megkötését  megelőzőnél 
kedvezőtlenebb  helyzetbe,  ezért  közvetlen  és  korlátlan  kártérítési  felelősséggel 
tartozik  Az  Eladó  a  rendszerhasználati  szerződések  megkötésével,  nem 
veszélyeztetheti,  akadályozhatja meg saját  szerződésszerű teljesítését  és a Vevő 
jelen  szerződésben  meghatározott  jogait. Az  Eladó  a  rendszerhasználati 
szerződések  megkötéséről  haladéktalanul,  tartalmáról  pedig  a  Vevő  ez  irányú 
kérésére köteles a Vevőt tájékoztatni

2.4. Felek rögzítik - és Vevő jelen szerződés 2.3. alpontjában meghatározottakkal 
összhangban kifejezetten tudomásul veszi -, hogy jelen szerződés és a mellékletei 
teljesítése  érdekében  el  kell  járnia  és  anyagi  jellegű  kötelezettségeket  kell 
vállalnia,  ezért  a  Felek  együttműködési  kötelezettségének  fokozottan  kell 
teljesülnie. 

2.5. Minden  adásvétel  azon  az  alapon  jön  létre,  hogy  a  jelen  szerződés,  a 
mellékletek  egységes  szerződést  képeznek.  Ha  bármilyen  ellentmondás  vagy 
eltérés  áll  fenn  mellékletek,  illetve  a  jelen  szerződésben  foglalt  rendelkezések 
között, akkor a mindenkori Határozott Idejű Szerződés lesz irányadó.

3. Hatálybalépés

Jelen  szerződés  hatálybalépésének  feltétele  a  Felek  által  történő  aláírás  (írásbeliség).  A 
földgáz adás-vétel kezdete 2011. július 01.  06. 00 óra. A Szerződés 2012. július 1-jén 06.00 
óráig tartó meghatározott időtartamra szól.

4. A szerződött földgázmennyiség és teljesítmény lekötés
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A szerződött mennyiség (telephelyenkénti) havi, napi, órai részletezését az 1. sz. melléklet 
tartalmazza,  amely  szerződött  mennyiségekre  az  Eladó  a  Szerződés  időtartama  alatt 
folyamatos ellátást biztosít.

A szerződésben meghatározott mennyiségeket az MSZ ISO 13443 szabvány szerint 15 C° és 
101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm³).

A szerződött mennyiség (telephelyenkénti) havi, napi, órai részletezését az 1. sz. melléklet 
tartalmazza,  amely  szerződött  mennyiségekre  az  Eladó  a  Szerződés  időtartama  alatt 
folyamatos ellátást biztosít.

Az  átadás-átvétel  műszaki  feltételeit  az  2.  sz.  melléklet  tartalmazza.  Az  Éves 
Csúcsteljesítmény (lekötés) növelését vagy csökkentését a Vevő rendezi az illetékes Elosztói 
Engedélyessel, és közli azt a Eladóval.

A Vevő a tárgyhó 15. napjáig kezdeményezheti az adott fogyasztási hely tárgyhavi az 1. sz. 
mellékletben rögzített tárgyhavi gázigények minimum, ill. maximum mennyiség módosítását 
az Eladónál. A Felek tárgyhó 20. napjáig megállapodnak a módosításban. Az Eladó minden 
esetben elfogadja a tárgyhavi maximum mennyiség növelésére vonatkozó igényt, ha ezzel a 
Vevő a telephelyre vonatkozó Éves Csúcsteljesítményt nem lépi túl. 

A  Vevő,  gázfogyasztó  berendezéseiben  keletkezett  tartós  meghibásodás  esetén  a  Vevő  a 
szerződött  éves  mennyiség  módosítását  kezdeményezheti.  A  Vevő  köteles  a  tartós 
meghibásodás okáról és időtartamáról szakértői igazolást Eladó részére átadni.

Ha a Vevő a havi minimum mennyiség csökkentését kéri, akkor az Eladó az alábbiak szerint 
jár el, Vevő választása szerint:

• Az alulvételezés miatt kötbért fizet
• Vevő az alulvételezés  mennyiségét  az  alulvételezés  hónapját  követő  4 hónapban a 

teljes portfolióval elfogyasztja a havi minimális mennyiségek felett

A Eladó a Szerződés hatálya alatt vállalja a Vevő új, további telephelyei földgáz ellátását a 
Szerződés feltételei változatlanul hagyása mellett.

5. A szerződéses ár

Az értékesítendő földgáz vételárát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

6. Elszámolás, számlázás, fizetés rendje

Az elszámolás, számlázás, fizetés rendjét a szerződés 2-es számú melléklete szabályozza.

7. Számlakifogás
7.1. A Vevő jogosult a benyújtott számla ellen az Eladónál az elszámolás kézhezvételét követő 

három  munkanapon  belül  írásban,  a  hiba  megjelölésével  kifogást  emelni.  A  kifogás 
bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs.

7.2. Az Eladó köteles a kifogást megvizsgálni, és ennek eredményéről a Vevőt legkésőbb a 
kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül írásban értesíteni.

7.3. A hiba  elismerése  esetén  az  Eladó  a  felülvizsgálati  kérelem beérkezését  követő  3 
munkanapon belül korrekciós elszámolást/adatszolgáltatást küld a Vevőnek.
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7.4. Az  Eladó  a  számlakifogás  beérkezését  követő  3  munkanapon  belül  az  elutasítás 
okának írásbeli indoklásával elutasíthatja az elszámolás korrekcióját. 

7.5. Az Eladónak a Vevő részére minden olyan adatot mellékelni kell, amely alapján a vitatott 
elszámolás készült.

7.6. A vitás kérdések lezárását követően szükség esetén az Eladó és a Vevő külön korrekciós 
elszámolást és számlát készít.

7.7. Ha  a  hibás  vagy  elmaradt  elszámolás  miatt  az  Eladót,  vagy  a  Vevőt  díj  vagy 
díjkülönbözet illeti meg, a másik fél azt a korrekciós elszámolást követő 15 napon belül 
köteles kiegyenlíteni. Ezen fizetési határidőn túli teljesítés késedelmes fizetésnek minősül 
és  a  késedelmesen  teljesítő  fél  a  gazdálkodó  szervezetek  közötti  Ptk  301./A  §  (2) 
bekezdése  szerinti  kamat  megfizetésére  köteles,  abban  az  esetben  is,  amennyiben  a 
szerződő felek valamelyike nem gazdálkodó szervezet.

7. Súlyos Szerződésszegés

7.1. Eladó szerződésszegése különösen:

• Minőségi Hibás földgáz átadása, 
• a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadásának indok nélküli vagy jogellenes 

korlátozása, ill. szüneteltetése,
• a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiség rendelkezésre bocsátása esetén.
• a Vevő földgáz ellátó rendszerén vétkesen okozott üzemzavar

7.2. Vevő szerződésszegése különösen:

• a jelen Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, 
• a Eladó vagy közreműködő megbízottja földgáz ellátórendszerén okozott és a vevőnek 

közvetlenül felróható üzemzavar,
• a tárgyhavi minimum mennyiségnél kisebb, illetve a Kereskedő előzetes hozzájárulása 

nélkül a tárgyhavi maximum mennyiséget meghaladó átvétel esetén.

Nem minősül  szerződésszegésnek,  és a Felek egyikét  sem terheli  felelősség,  ha a földgáz 
átadás-átvétel  csökkentésének vagy szüneteltetésének oka:

• Korlátozás,  amelyet  a  Rendszerirányító  vagy  az  Elosztó  rendelt  el.  A  földgáz 
teljesítmények korlátozási besorolását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

• Vis Major 
• Előzetesen egyeztetett tervszerű karbantartás a 5.sz. melléklet szerint  

7.3. Súlyos szerződésszegés és jogkövetkezményei:

Súlyos szerződésszegést követ el az Eladó, ha saját hibájából 

• Az 1.  sz.  mellékletben  szabályozott,  nem megszakítható  földgáz teljesítmény (Órai 
Maximum Teljesítmény) átadását 10 napot meghaladóan korlátozza vagy szünetelteti,

• a szerződött Havi Maximális Mennyiségnél kevesebbet ajánl fel,
• a Napi Mennyiségnél 10 napot meghaladó ideig kevesebb mennyiséget ajánl fel 
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• forrás, vagy rendszerhasználati szerződése a Szerződés hatálya alatt lejár, vagy nem 
újítható meg

• csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás megindulásáról a tudomásszerzéstől 
számított két munkanapon belül a Vevő értesítésének az elmulasztása  

Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő, ha:

• 30 napon túli fizetési késedelembe esik, akár hó-közi számlával is
• földgáz átvételét 10 napot meghaladóan szerződésbe ütközően szünetelteti

7.4. Súlyos szerződésszegés jogkövetkezményei:

Bármely  Fél  súlyos  szerződésszegése  esetén  a  másik  Fél  a  szerződést  azonnali  hatállyal 
rendkívüli  felmondással  megszüntetheti.  A  károk  megtérítésére  ebben  az  esetben  is 
alkalmazni kell a 9. pont szerinti felelősség mértékének korlátozásáról szóló rendelkezést.

"A  Vevő  késedelmes  fizetése  esetén  az  Eladó  a  lejárt  követelésekre  a  Ptk  301./A  §  (2) 
bekezdése szerinti kamatot számol fel. Amennyiben a vevő a 7.2.a) pont szerinti felszólítás 
után 10 banki  nap elteltével  sem rendezi  lejárt  tartozását,  az  Eladó a  szerződést  azonnali 
hatállyal felmondhatja, illetve a további teljesítést inkasszó nyújtásához, vagy a szolgáltatás 
esedékes díjának előre történő megfizetéséhez kötheti." 

8. A Jelen szerződés megszűnése 

a) Felek közös megegyezése

Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

b) Felmondás

A jelen földgáz kereskedelmi szerződés és a mellékletei egységes szerződést képeznek, így a 
jelen  szerződés  felmondása  kizárólag  az  1.  sz.  mellékletben  foglalt  határozott  idejű 
Megállapodás megszűnésének időpontjában szűnik meg, amennyiben a Vevő nem köt újabb 
egyedi megállapodást az Eladóval.  

c) Rendkívüli Felmondás 

Amennyiben jelen szerződésből eredő jogok gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése olyan 
magatartás  vagy esemény következtében válik  tartósan vagy véglegesen lehetetlenné  vagy 
egyébként  nagymértékben  megnehezül,  melyért  valamelyik  Fél  közvetve  (alvállalkozója, 
teljesítési  segédje)  vagy  közvetlenül  felel,  a  másik  fél  jogosult  a  szerződést  egyoldalúan 
felmondani, és az esetlegesen felmerült kára megtérítését követelni.

Ilyen  események  különösen:  Végelszámolási  eljárás,  felszámolási  eljárás,  csődeljárás 
megindulása, egyébként bekövetkező fizetőképtelenség.

Jogszabályból - különösen Get Vhr. 110 - 114.§-aiból - eredő kötelező földgáz korlátozásra 
hivatkozással  a  szerződés  nem  mondható  fel  rendkívüli  felmondással  és  kártérítés  sem 
követelhető.
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A rendkívüli felmondásra okot adó egyéb esetekről a jelen szerződés 7. pontja rendelkezik.

9.  A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

9.1 A  Felek  kölcsönösen  kizárják  felelősségüket  a  következmény  károk  -  különösen: 
elmaradt haszon, jó hírnév sérelme - esetére.

9.2 A  Felek  a  fentiekben  foglalt  felelősség  korlátozó  megállapodása  az  alábbi 
ellenszolgáltatásra  és  egyéb  előnyre  való  tekintettel  került  meghatározásra:  A 
fizetendő  díjak  összege,  az  ár  meghatározása,  az  esedékessége,  a  szerződésszerű 
teljesítésre  nyújtott  biztosítékok,  valamint  a  Felek  közötti  bizalmi  alapú 
együttműködés. 

9.3 A felek elfogadják, hogy az Eladó kártérítési kötelezettsége esetén az általa okozott 
kár  megtérítésének  felső  határa  az  1.  számú  melléklet  szerinti  Megállapodásban 
meghatározott, az egyéves, vagy ha a Megállapodás időtartama ennél rövidebb, akkor 
a teljes szerződéses mennyiségre megállapított szerződéses ár összege.    

10. Lehetetlenülés

a) A jelen szerződés alapján az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye a Vevő 
csatlakozási pontja, ezért a hazai forrás vagy rendszerkapacitás hiánya miatt, 
illetve a rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében a rendszerirányító vagy 
rendszerüzemeltető  engedélyes  által  végrehajtott  korlátozás,  megszakítás,  a 
szolgáltatás  üzemszünete  és  a  rendszerhasználat  rendszerirányító  vagy  a 
rendszerüzemeltető  engedélyesek  általi  megtagadása  a  Vevő  és  az  Eladó 
viszonylatában a szolgáltatás lehetetlenülésének minősül (Ptk. 312.§)

b) Lehetetlenülésnek  minősül  az  Eladót  érintő,  rajta  kívülálló  okból  hozott 
hatósági  vagy  rendszerirányítói  határozat  illetve  döntés,  amely  az  Eladó 
kereskedelmi  tevékenységének  folytatását  lehetetlenné  teszi,  vagy  vevői 
korlátozást  vezet  be,  s  emiatt  az  Eladó  a  szerződésben  vállalt  földgáz 
szolgáltatási kötelezettségének nem tud eleget tenni.

c)  Az  időszakos  lehetetlenülés  nem  eredményezi  a  szerződés  megszűnését. 
Amennyiben a lehetetlenülésért  egyik Fél sem felelős,  sem a Vevő, sem az 
Eladó  nem  kötelezett  teljesítésre  és  nem  jogosult  a  másik  fél  teljesítését 
követelni, illetve kártérítési felelősség sem terheli. 

11. Havária

Havária helyzetnek minősül Felek között az a Vevő földgázellátását biztosító szállító, tároló, 
vagy  elosztó  rendszerben,  vagy  létesítményben  fellépő  súlyos  üzemzavar  (pl.:  törés, 
felszakadás,  kilyukadás,  tűz,  robbanás), vagy olyan üzemzavar,  amely miatt  közúti,  vasúti 
forgalmat  korlátozni  kell,  lakóterületet  kell  kiüríteni,  vagy  ha  az  a  környezet  jelentős 
szennyezését  okozza  és  ezek  következtében  a  szállító/elosztó  vezetéken  történő 
szállítás/elosztás  vagy  a  tároló  üzemképessége  –  tekintet  nélkül  annak  időtartamára  – 
korlátozottá válik, vagy megszűnik és ezáltal a jelen szerződés alapján a Vevő felé vállalt 
ellátási  kötelezettség  szerződésszerűen  nem  biztosítható.  A  Havária  helyzet  esetére  a 
Lehetetlenülés (10. pont) szabályai az irányadóak.

12. Vis Maior

Felek az olyan  eseményt,  mely előre nem látható,  el  nem hárítható és a bekövetkezéséért 
senki nem tehető felelőssé vis maiornak tekintenek. Vis maior-nak tekinthető különösen:
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a) Tűz,  árvíz,  földrengés,  földcsuszamlás,  vihar,  villámcsapás,  járvány,  karantén, 
radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatornák vagy 
más, a hajózást vagy navigációt segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bármely 
helyen vagy egy helyen belül; 
b) Hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy 
idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás; 
c) Országos sztrájk, munkabeszüntetés; 
d) Bármely  szerződő  fél  (továbbiakban  „Érintett  Fél”)  létesítményeiben  bekövetkező 
bojkottok,  sztrájkok, üzemek vagy telephelyek  elfoglalása,  melyeknek következményeit  az 
érintett Felek nem képesek elhárítani;

Vis Maior eseménynek minősül felek között a Vevő ellátását biztosító, az országhatáron 
kívüli földgázrendszert érintő a)-d) pontban meghatározott bármely esemény, ideértve a 
földgázrendszeren bekövetkező, a szállítást részben vagy egészben lehetetlenné tevő 
üzemzavart.

Nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses mennyiség felhasználására vonatkozó 
képtelensége, vagy a pénzügyi teljesítőképesség megszűnése.

12.1. Vis  maior  helyzet  fennállása  alatt  a  Feleket  nem illetik  meg  a  jogok,  illetve  nem 
terhelik  kötelezettségek  a  teljesítés  vonatkozásában,  azonban  a  vis  maior  helyzet 
megszűnését  követően  Feleket  a  szerződésből  eredő  jogok  ismét  megilletik  és  a 
szerződésből eredő kötelezettségek ismét terhelik.

12.2. A kifejezetten a vis maior miatti károkért egyik Felet sem terheli felelősség.
12.3. A  Feleket  a  vis  maior  ideje  alatt  fokozott  együttműködési,  azonnali  értesítési, 

tájékoztatási és fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli.
12.4. Amennyiben a Vis Maior esemény megszakítás nélkül egy hónapig áll fenn, bármely 

Fél  jogosult  Jelen  Szerződést  minden  jogkövetkezmény  nélkül  harminc  napos 
felmondási határidővel felmondani.

13. Jogszabályváltozás

a) Amennyiben jelen szerződés teljesítése jogszabály változása miatt  teljes egészében nem 
lehetséges  (lehetetlenülés)  a  szerződés  a  teljesítést  lehetetlenné  tevő  jogszabály  hatályba 
lépésének napján hatályát veszíti.

b) Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése válik  jogszabályellenessé,  Felek az 
erről szóló tudomásszerzés estén jóhiszemű tárgyalást kezdenek, azzal, hogy amennyiben nem 
tudnak  megállapodni  az  érintett  szerződéses  rendelkezés  módosításáról,  a  szerződés  a 
megváltozott jogszabály szerinti tartalommal és értelmezéssel marad hatályban.

14. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

Felek  tudomásul  veszik,  hogy amennyiben  jelen  szerződésben  és  mellékleteiben  szereplő 
valamely egyedi, szerződő Félre vonatkozó adat, tény, információ vagy megoldás üzleti titkot 
képez, akkor azt Felek bizalmasan kezelik.

15. Irányadó jog és jogviták

a) A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti  rendezésére.  Sikertelen egyeztetés 
esetén mindent, ami a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
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megszűnésével,  érvényességével  vagy  értelmezésével  kapcsolatban  keletkezik,  átadnak  a 
budapesti székhelyű bíróságnak. 

b) Felek jelen szerződés és Határozott Idejű Szerződések szerinti jogaira és kötelezettségeire 
és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak.

 A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében  a  hatályos  jogszabályok, 
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, és a hatályos Üzletszabályzat irányadó.

16. ENGEDMÉNYEZÉS

a) Mindkét  Fél  jogosult  a  jelen  szerződésből  vagy  mellékleteiből  származó 
bármely  vagy  összes  jogát  bármikor  engedményezni  és/vagy  valamennyi 
kötelezettségét átruházni intézményére, leányvállalatára a másik Fél előzetes, 
írásbeli  hozzájárulásával.  A  másik  fél  az  engedményezéshez  hozzájárulását 
indokolatlanul nem tagadhatja meg.

b) Mindkét Szerződő Fél jogosult engedményezni bármely, a jelen szerződésből 
és/vagy  egy  Határozott  Idejű  Szerződésből  származó  árbevételét  valamely 
bankra vagy pénzintézetre, a Fél üzleti tevékenységének finanszírozása vagy 
biztosítékul  adás céljából.  Az érintett  Fél köteles haladéktalanul  értesíteni  a 
másik Felet bármely ilyen engedményezésről vagy átruházásról.

c) Jogutódlás esetén a Feleket kölcsönös értesítési kötelezettség terheli, melynek 
a jogutódlás tényén túl tartalmazni kell az érintett fél hatósági/cégbírósági vagy 
egyéb  nyilvántartási  adataiban  bekövetkezett  olyan  adatokat,  melyek  a 
jogutódlás  miatt  megváltozott  és  jelen  szerződés  vagy  valamely  melléklete 
tartalmazza.

17. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a) A  jelen  szerződés  ……….azonos,  a  Felek  által  aláírt  példányban  készült, 
magyar nyelven, melyből egy-egy példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti meg.

b) Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági 
engedély  megszerzése  érdekében,  valamint  mindent  megtesznek  az 
adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy 
hivatal  felé.  A Felek  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy a  jelen  szerződés 
aláírását  követően  folyamatosan  együttműködnek  egymással  az  esetlegesen 
felmerülő  műszaki,  pénzügyi,  jogi  vagy  kereskedelmi  kérdések  kölcsönös 
megoldása érdekében. 

c) Amennyiben  egyik  fél  lemond  jogainak  érvényesítéséről  a  másik  Fél 
szerződésszegése esetén, e lemondás nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, 
hogy  a  fél  lemond  bármely  más  vagy  további  mulasztás  esetén  a  jogai 
érvényesítéséről (kiterjesztő értelmezés kizárása).

d) Annak  elmulasztása,  hogy  az  egyik  fél  a  jelen  szerződésből,  illetőleg 
mellékleteiből eredő jogát nem gyakorolja és nem követeli teljesítését, illetve 
az  egyik  fél  által  a  másiknak  biztosított  haladék  (póthatáridő)  nem 
értelmezhető  a  jogosult  Félnek  őt  megillető  jogok  érvényesítéséről  történő 
lemondásaként.

e) Amennyiben jelen szerződés hatálya  alatt  Eladónak új,  illetve a jelenlegitől 
eltérő tartalmú kereskedelmi üzletszabályzata és annak részeként új általános 
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szerződési  feltétele  lép  hatályba  és  annak  valamely  (bármely)  pontja 
kifejezetten  ellentétes  jelen  szerződés  valamely  rendelkezésével,  Felek 
kijelentik  és  Eladó szavatolja,  hogy jelen szerződési  feltételek,  mint  egyedi 
szerződési feltételek érvényesek és továbbra is hatályosak.

f) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:

1. sz. melléklet:  Határozott Idejű Megállapodás 

2. sz. melléklet: Elszámolás, számlázás, fizetés rendje

3. sz. melléklet: Kapcsolattartói adatlap

4. sz. melléklet: Gázipari eljárási, szabályozási melléklet

5. sz. melléklet: Együttműködés karbantartás elvégzésére

6. sz. melléklet Rendszerhasználat számítása

Jelen  szerződést  Felek,  mint  akaratukkal,  mindenben  megegyezőt,  jóváhagyólag 

aláírják.

Kelt: 

-------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------

    Eladó Vevő
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1. sz. melléklet Határozott Idejű Megállapodás

Szerződő Felek:3

Egyrészről:

Továbbiakban: mint Eladó,

Másrészről:

CÉGNÉV4

SZÉKHELY CÍME

 (jelen Határozott Idejű szerződésben a továbbiakban mint Vevő) 

Eladó és Vevő közösen: a FELEK.

A jelen Határozott Idejű Megállapodás (továbbiakban Megállapodás) elválaszthatatlan részét 

képezi  a Felek között  2011 ………….  napján aláírt  Földgáz Kereskedelmi  Szerződésnek 

(továbbiakban: szerződés). 

I. Kapcsolattartó személyek:

Az Eladó részéről kereskedelmi kapcsolattartó:5 

Telefon: 

Mobil:    

Fax:       

E-mail: 

Telefon: 

Mobil:    

Fax:       

E-mail: 

A Vevő részéről kapcsolattartó:6

név:

cím:

e-mil:

telefon:

fax: 

3 Szerződő tölti ki
4 Vevő tölti ki
5 Szerződő tölti ki
6 Vevő tölti ki
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1. sz. melléklet 

2. SZÁLLÍTÁSI IDŐSZAK:

2011. július 01. nap. 06:00 - 2012. július 01. nap. 06:00

3. TELEPHELY  PONTOS  MEGNEVEZÉSE,  GÁZÁTADÓ  ÁLLOMÁS  ÉS  A 

SZOLGÁLTATOTT FÖLDGÁZ MINŐSÉGE:

A Vevő telephelyein szolgáltatott földgáz minősége megfelel az MSZ 1648/2000. sz. magyar 

szabványnak.

A földgáz fűtőértéke: 34,0 MJ/normál m³ ± 5 %

A földgáz fűtőértéke a Földgázszállító Zrt. által 'A földgázszállító rendszer átvételi és kiadási 

pontjainak  földgázminőségi  elszámolási  rendje  2010-2011.  gázévre'  dokumentumban 

publikált adatoknak megfelelően áll rendelkezésre

47.

Telephely megnevezése POD azonosító Átadó

   

   

   

7 Vevő táblázata alapján szerződő tölti ki szerződésekötéskor
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5. SZERZŐDÉSES MENNYISÉG:

A telephelyek szerződéses éves földgáz mennyisége a szerződött havi mennyiségek alapján 

(m3):8

Felhasználók

Év
Hónap

Szerződött 

földgáz 

mennyiség

(m³)

Összes 

telephely

Mennyiség

(m³)
2011 július

augusztus
szeptember
október
november
december

2012 január
február
március
április
május
június

2011-2012 

szerződött 

mennyisége:

6. SZERZŐDÖTT MENNYISÉGTŐL VALÓ ELTÉRÉS:

A Felek az alábbiak szerint határozzák meg a Vevő által  a szerződéses időszak alatt  éves 

kötelezően átvételre kerülő minimális és az átvehető maximális földgáz mennyiségét:

Éves minimum mennyiség: az adott naptári év szerződött mennyiségének …… %-a.9

Éves maximum mennyiség: az adott naptári év szerződött mennyiségének ……. %-a.10

A mennyiségtől való eltérés az adott naptári évben …………….11 van értelmezve a Belváros-

Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat intézményeire. 

A Vevő napi adatszolgáltatás hibája ± 12 % (napi allokált adathoz viszonyítva)

8 Vevő táblázata alapján szerződő tölti ki a szerződés megkötésekor
9 Szerződő tölti ki ajánlatadáskor. 
10 Szerződő tölti ki ajánlatadáskor. 
11 Szerződő tölti ki. (vagy összevontan, vagy intézményenként)
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7. Lekötött teljesítmény

A szerződéses időszakra vonatkozó lekötött teljesítménye felhasználónként az alábbi:

Fogyasztási hely neve Fogyasztási hely címe
2010. évi gázfogyasztás (m3)

V. ker Önkormányzat 1051 Bp. Erzsébet tér 4.
85.000

V. ker Önkorm ESZI Központ 1056 Bp. Havas u. 2.
6600

Magyar u.-i Idősek Klubja 1053 Bp. Magyar u. 12-14.
4200

Kossuth Lajos u.-i Gond. Közp 1053 Bp. Kossuth Lajos u. 3.
3000

Falk Miksa u.-i Idősek Klubja 1053 Bp. Falk Miksa u. 28.
240

B-L Idősek Gondozóháza 1051 Bp. Nádor u. 6.
55000

B-L Idősek Otthona 1053 Bp. Vadász u. 10-13.
165000

Belv-Lipótv Nevelési Tanácsadó 1052 Bp. Vármegye u. 11-13.
5700

Belv-Lipótv Pedagógiai Szolg Közp. 1051 Bp. Szent István tér 16
4200

Kormos István Ált Isk 1054 Bp. Szemere u. 3.
90000

Hild József Ált Isk 1051 Bp. Nádor u. 12.
91000

Szent István Ált Isk 1051 Bp. Szent István tér 13-14.
55000

Szemere Bertalan Ált Isk 1051 Bp. Szemere u. 3-5.
82850

Váci u.-i Ének-Zene Ált Isk 1056 Bp. Váci u. 43.
43000

Szabolcsi Bence Zeneisk 1052 Bp. Vármegye u. 9.
24000

Balaton Óvoda és Bölcsőde 1055 Bp. Balaton u. 10.
40050

Bástya Óvoda 1056 Bp. Bástya u. 4-6.
116000

Tesz-Vesz Óvoda 1051 Bp. József Attila u. 18.
19000

Játékkal Mesével Óvoda 1055 Bp. Kossuth L. tér 9.
15000

Egyesített Bölcsődék 1054 Bp. Széchenyi rkp. 7. V.em
4800

Bölcsőde 1053 Bp. Papnövelde u. 4-6.
11400

B-L Közterület-felügyelet 1051 Bp. Dorottya u. 9.
3000

B-L Óvoda 1053 Bp. Alkotmány u. 19.
2400

B-L Egészségügyi Szolgálat 1051 Bp. Hercegprímás u. 14-16.
150000

Polgári Védelem 1051 Bp. Erzsébet tér 4.
2000

Kisebbségi Irodák

Vármegye u. 11-13. fszt. és II. em.
Magyar u. 3.
Semmelweis u. 17.
Károly krt. 12-14. 7000

8. GÁZKORLÁTOZÁS

A Kormány 265/2009. (XII.1.) sz. rendeletének 12§-a értelmében a Vevőket ún. Korlátozási 

kategóriákba kell besorolni a felhasználásuk jellege szerint:

Teljesítmények korlátozási kategóriánkénti besorolása (m3/h)
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Felhasználó I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Nem 

korlátozhat

ó

Összesen

X

A Vevő korlátozási megbízottja:

A Vevőnek ki kell dolgoznia a korlátozás végrehajtására vonatkozó intézkedési tervét!

9. SZERZŐDÉSES FÖLDGÁZ ÁRA – MOLEKULA ÁR: 12

PG=P0×0,5×
G
G0

0,5×
F
F 0



P0 a  gázdíj  referenciaértéke  az  adott  pénznemben  kifejezve,  ahol  a  termék  ára  USD 

pénznemben 1000 m³-enként van meghatározva

P0 = ……USD/1000 m³

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.)

F = …… USD/t.

F0 Referenciaérték,  amely az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj  9 havi  átlagára USD/t-ban a 

2010. első negyedévre:

Fo = 399,545 USD/t. 

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.)
12 A 9 pont adatait szerződő tölti ki ajánlatadáskor
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G = …… USD/t.

G0 Referenciaérték, amely a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) 9 havi átlagára 

USD/t-ban, a 2010. első negyedévre:

Go = 547,970 USD/t. 

10. Rendszerhasználati díjak:

Rendszerhasználati  díjak számítása a  mindenkori  rendszerhasználati  díjakról szóló rendelet 

értelmében kerülnek meghatározásra.

A  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  Eladó  a  rendszerhasználati  díjakat  –  közvetített 

szolgáltatásként  -  csak  átszámlázza  Vevő  részére  a  jelen  Szerződés  6.  sz.  mellékletében 

foglaltaknak megfelelően.

A rendszerhasználati díjak az adókat nem tartalmazzák (Különösen: ÁFA, energiaadó, 

MSZKSZ díj).

A rendszerhasználati díj induló ára: ……………………..  Ft/MJ,13 a mindenkor érvényben 

lévő tarifarendeletek alapján, az 1. sz. melléklet 7. pontban szereplő teljesítmények, illetve a 

5. pontban írt mennyiségek figyelembevételével.

11. Számlázási cím:

CÉGNÉV, CÍM14

12. Adatszolgáltatási Kötelezettség

A Vevő telephelyeire az Eladó ad napi igénybejelentést a 100 m3/ó alatti telephelyek esetében 

a Vevő által előre megadott fogyasztási profilok alapján. 

A Vevő havonta leolvasással a fogyasztási adatait felhasználónként szolgáltatja Eladónak. 

13 Szerződő tölti ki ajánlatadáskor
14 Vevő tölti ki
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13. Tervszerű Megelőző Karbantartás

KARBANTARTÁS szállítói- és elosztói engedélyes esetében:

FGSZ Zrt. és Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. 

14.

Felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött Szerződést, a jelen Megállapodást, és a szerződés 

további mellékleteit mindig együtt, egybefoglaltan kezelik.

A jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt alábbi napon jóváhagyólag 

írták alá:

Kelt: 2011. ……………..    -án.

----------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------

                Eladó Vevő 
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2. számú melléklet Elszámolás, számlázás, fizetés rendje

Szerződő Felek:15

Egyrészről:

Továbbiakban: mint Eladó,

Másrészről:

CÉGNÉV16

SZÉKHELY CÍME

 (jelen Határozott Idejű szerződésben a továbbiakban mint Vevő) alábbi telephelye: 

Eladó és Vevő közösen: a FELEK.

A jelen melléklet elválaszthatatlan részét képezi a Felek között 2011…….. .      napján aláírt 

Földgáz  Kereskedelmi  Szerződésnek  (továbbiakban:  szerződés)  és  mellékleteinek.  Annak 

feltételei kötelező érvénnyel vonatkoznak rá. 

1. A pénzügyileg elszámolandó földgáz-mennyiséget az elszámolási mérőkör 

mérési  adata  határozza  meg.  Az  elszámolás  alapját  képező,  a  Vevő 

csatlakozási  pontján  mért  fogyasztási  adatokat,  az  elosztói  engedélyes 

bocsátja a Felek rendelkezésére az Eladón keresztül.

2. Az  elszámolási  időszakban  szolgáltatott  földgáz  mennyiségét  a  Vevő 

csatlakozási  pontján  elhelyezett  elszámolási  mérőkör  leolvasásával  az 

érintett elosztói engedélyes, illetve a megbízottja állapítja meg. Az elosztói 

engedélyes  a  számlázás  alapjául  szolgáló  adatokat  eljuttatja  az  Eladó 

részére. Vevő köteles az elosztói engedélyest, vagy annak megbízottját a 

telephelyre  beengedni,  annak  érdekében,  hogy  elosztói  engedélyes  a 

mérőkör  leolvasását  elvégezze,  a  mérőkört  ellenőrizze.  A  Felek 

megállapodnak  abban,  hogy  az  elosztói  engedélyes  üzletszabályzatában 

foglaltak a Vevőre nézve is kötelező erejűek, a Vevő köteles lehetővé tenni 

az  elosztói  engedélyes  részére,  hogy  az  elosztói  engedélyes 

üzletszabályzatában  foglalt  jogokat  és  kötelezettségeket  az  elosztói 

15 Szerződő tölti ki
16 Vevő tölti ki
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engedélyes  a  Vevő  telephelyén  is  gyakorolja.  Amennyiben  a  jelen 

Szerződés tartalma bármely pontban ellentétes rendelkezést tartalmazna az 

elosztói engedélyes üzletszabályzatához képest,  abban az esetben a jelen 

Szerződés szövege az irányadó.

Az elosztó által megküldött végleges fogyasztási adatok alapján Eladó a tárgyhónapot követő 

hónapban egy számlát állít ki. 

Az „1.  sz.  melléklet  Határozott  idejű  megállapodás”  9.  pontjában  meghatározott  USD/GJ 

molekulaárat  az  Eladó  a  tárgyhónapot  követő  hónap  14.  napján  (amennyiben  ez  a  nap 

munkaszüneti nap, vagy banki szünnap, illetve devizakereskedési szünnap, akkor a következő 

munkanapon) érvényes MNB árfolyamon számítja át Ft-ra és a számlát ennek alapján Ft-ban 

állítja ki. A számlához részletes intézményi fogyasztási lebontást kell csatolni. Minden egyes 

felhasználó esetén a számlázás a hó elején Eladó által történő leolvasás alapján kell történjen 

és a nyertesnek vállalnia kell, hogy nem kér semmilyen hó közi adatszolgáltatást

Vevő ellátásával  összefüggésben felmerülő rendszerhasználati  díjat  az elosztói,  szállítói  és 

tárolói engedélyesek részére az Eladó fizeti meg, Eladó jogosult azonban a Vevő részére ezen 

díjakat továbbszámlázni. A számla tartalmazza a fix díjakat és a forgalommal arányos díjakat, 

a fogyasztás után fizetendő a jogszabályban meghatározott egyéb adót és díjakat. A számlába 

HUF-ban kerülnek beállításra.

A Vevő köteles a szabályosan kiállított elszámoló számlákat azok kiállításától számított 15 

naptári napon belül banki átutalással kiegyenlíteni. 

Bank17 

IBAN szám: 

SWIFT (BIC) CODE 

 

3. Amennyiben  Eladónak  Vevővel  szemben  a  jelen  mellékletben 

rögzítetteken  túl  valamely  tárgyhónap  fogyasztásával  összefüggésben  a 

szerződés,  vagy  valamely  Határozott  Idejű  Megállapodás  alapján 

követelése  keletkezik  a  Vevővel  szemben  erről  a  következő  hónapban 

jogosult számlát kiállítani, amely számlát Vevő a kiállításától számított 15 

napon belül köteles banki átutalással kiegyenlíteni.

17 Szerződő tölti ki ajánlatadáskor
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4. A 100 m³/ó  alatti  felhasználók  esetében  az  elszámolás  a  Vevő óraállás 

leolvasása alapján történik,  mely adatot  a Vevő köteles  az Eladó felé  a 

hónapot követő 3. napig közölni. A számlázott érték a budapesti gázátadóra 

vonatkozó  aktuális  fűtőérték  alapján  kerül  kiszámításra.  Amennyiben  a 

fogyasztásmérő-berendezés  leolvasása  nem valósul  meg,  a  szerződésben 

rögzített időpontban, abban az esetben az elszámolási időszak a tényleges 

leolvasási  időszakig  meghosszabbodik.  Ezen  időszak  alatt  az  Eladó 

jogosult az adott hónapra vonatkozó a szerződésben rögzített havi névleges 

fogyasztási adaton alapuló részszámlát kibocsátani a szerződésben rögzített 

elmaradt leolvasás időpontjára vonatkozóan. 

5. Késedelmes  fizetés  esetén  Vevő  a  gazdálkodó  szervezetek  között 

késedelmes  fizetésre  meghatározott  mértékű  késedelmi  kamatot  (Ptk. 

301/A.§) köteles fizetni Eladó részére, a késedelem minden egyes napjára 

időarányosan,  az  esedékesség  időpontjától  a  tényleges  fizetés  időpontja 

közötti időszakra vonatkozóan.

6. A  jogszabályok,  illetőleg  jelen  szerződés  vagy  a  Határozott  Idejű 

Megállapodás  által  előírt  eseteket  kivéve,  a  jelen  szerződés  alapján 

esedékes minden fizetés bárminemű adó, vagy egyéb összeg beszámítása, 

vagy  más  módon  történő  levonása,  illetve  visszatartása  nélkül  kerül 

teljesítésre. 

7. Ha az Eladó valamennyi egyéb jogának sérelme nélkül, a Vevő nem fizet 

ki  valamely  összeget  a  jelen  szerződés  vagy  a  Határozott  Idejű 

Megállapodás alapján az esedékesség napjáig, és ennek a kötelezettségnek 

az Eladó írásbeli felszólítását követő öt napon belül sem tesz eleget, akkor 

az  Eladó  minden  további  felszólítás  nélkül  jogosult  kezdeményezni  az 

érintett  elosztói  engedélyesnél  Vevő  földgázellátásának  felfüggesztését 

addig,  amíg  ez  az  összeg  késedelmi  kamattal  növelten  hiánytalanul 

megfizetésre nem kerül.
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Az Kereskedő vagy a Vevő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést: a feltételek 

helyreállásáig, ha Vis Major működési körén kívül eső rendkívüli esemény következtében az 

átadás-átvétel feltételei megszűntek.

A Vevő részben vagy egészben megtagadhatja az átvételt minőségi hiba esetén

Az Eladó részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést Gázforrás-hiány esetén a 

jogszabályok szerint

8. Vevő  fizetési  kötelezettségét  azon  a  napon  kell  teljesítettnek  tekinteni, 

amikor  az  Vevő  pénzintézete  az  Eladó  számláján  feltüntetett  összeget 

Eladó bankszámláján jóváírta.
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3. sz. melléklet  Kapcsolattartói adatlap

Képviselők ADATAI

A jelen melléklet elválaszthatatlan részét képezi a Felek között 2010 ……….      napján aláírt 

Földgáz  Kereskedelmi  Szerződésnek  (továbbiakban:  szerződés)  és  mellékleteinek.  Annak 

feltételei kötelező érvénnyel vonatkoznak rá. 

1.) Felek által nyilatkozattételre jogosult:

              Az Eladó részéről nyilatkozattételre jogosult személy:  18  

név: 

cím:

e-mail:  

telefon:

fax: 

név: 

cím:

e-mail:  

telefon:

fax: 

              A Vevő részéről nyilatkozattételre jogosult személy  19  :  

név:

cím:

e-mail:

telefon:

fax: 

18 Szerződő tölti ki
19 Vevő tölti ki
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2.) A nyilatkozattételre jogosultak esetleges megváltozást az érintett fél köteles 

haladéktalanul írásban közölni a másik féllel. 

3.) Értesítési szabályok: Az ajánlott levél kézbesítettnek tekintendő a feladást követő 

ötödik munkanapon. A közép-európai idő szerint 17:00 óra után küldött fax a küldést 

követő munkanapon közép-európai idő szerint 08:00 órakor tekintendő kézbesítettnek.
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4. sz. melléklet Gázipari eljárási, szabályozási melléklet

1. A Vevői igény igazolása

Annak  érdekében,  hogy  Eladó  Vevő  földgáz  ellátását  szerződés  és  mellékletei  szerint 

biztosítani tudja, meg kell határozni Vevő kapacitás lekötési igényét. Vevő a Határozott Idejű 

Szerződésben meghatározott  szerződéses  időszakra  irányadó  kapacitás  lekötési  igényét,  az 

ÜKSZ szerinti Vevői igényigazolással köteles bejelenteni.

2. Kötelező adatszolgáltatás

a) 1.  számú mellékletben  meghatározott  szerződéses  időszak megkezdése  előtt 

Vevő  közli  Eladóval  a  szerződéses  időszakra  vonatkozó  havi  fogyasztások 

tervezett  mértékét,  a  napi  minimum  és  csúcslekötés,  valamint  az  órai 

csúcslekötés mértékét, amely adatok az 1. számú melléklet alapjául szolgálnak. 

A  fenti  adatokat  Vevő  1.  számú  mellékletben  meghatározott  szerződéses 

időszak megkezdése előtt legalább annyi idővel köteles közölni, hogy azok a 

következő gázévre vonatkozó kapacitás lekötési igény bejelentésére az ÜKSZ-

ben nyitva álló határidő lejárta előtt Eladó rendelkezésére álljanak. 

b) Amennyiben  a  Vevő  a  jelen  szerződésben  és  a  1.  számú  mellékletben 

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 

az ebből eredő költségek és Eladó minden igazolt kárának megfizetése a Vevő 

kötelezettsége. 

3. Szerződött mennyiségtől való eltérés 

a) A Vevő felelősséget vállal azért, hogy a 1. és 2 pont szerinti adatokat a legjobb 

tudása  és  szándéka  szerint  és  a  lehető  legpontosabban,  az  1.  számú 

mellékletben  -  mely  a  névleges  adatokat  és  attól  való  eltérés  lehetőségét 

tartalmazza – betartja és az Eladót adatszolgáltatási kötelezettsége tekintetében 

támogatja. 

Az  Eladó  kizárólag  azon  pótdíjakat  számlázhatja  Vevőnek,  amelyeket  számára  a 

Rendszerirányító vagy az Elosztó ténylegesen kiszámlázott, a Vevő által érintett fogyasztási 

pontok  tekintetében  és  Vevő  egyértelműen  hibás  adatközléséből  eredtek,  valamint  annak 

megfelelő mértékben. 
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b) A Vevő nem kötelezett  heti  és  napi  adatközlésre  a  100 m³/ó  lekötés  alatti 

felhasználási  helyei  esetében.  A   100m3/ó  feletti  felhasználók  napi 

adatszolgáltatást kell teljesítsenek a következők szerint:

• Ahhoz  hogy  a  Vevő  adatszolgáltatási  kötelezettségének  eleget  tegyen  az  Eladó 

megnyitja  informatikai  platformját  a  Vevő  számára,  aki  meghatározott  formában 

(Excell) e-mail-en küldi adatszolgáltatásait

• A heti előrejelzés megadása érdekében Vevőnek minden héten legkésőbb csütörtök 

8h00 óráig napi szintű bontásban előrejelzést kell adnia írásban az Eladó elektronikus 

informatikai platformjára, a következő hét hétfőn reggel 06:00-tól az azt követő hét 

hétfő reggel 06:00-ig tervezett fogyasztásáról Eladónak telephelyenkénti bontásban. A 

tervezett fogyasztási előrejelzés alapjául szolgáló megadott adatokat a Vevő jogosult a 

napi nomináláshoz megadásra kerülő tervezett fogyasztási értékeknél pontosítani.

• A heti előrejelzés tartalmi elemei:

o Az adott hét tervezett fogyasztási adatai normál m3 /nap és MJ/nap bontásban

o Az adott hét tervezett fogyasztási adatai órai maximális gázmennyisége napi 

bontásban (normál m3 /h, MJ/h)

o Az adott hét tervezett  fogyasztási  adatai  órai minimális gázmennyisége napi 

bontásban (normál m3 /h, MJ/h)

• A  Vevő  által  vételezni  kívánt  órai  maximális  gázmennyiség  (normál  m3/h),  nem 

haladhatja meg adott telephelyre az 1. sz. mellékletben rögzített lekötött legmagasabb 

szerződéses órai csúcslekötést. Amennyiben Vevő órai fogyasztása ezt meghaladja a 

vonatkozó jogszabályok szerinti pótdíjat köteles megfizetni.

• A nominálás elvégzése érdekében a Vevőnek legkésőbb a gáznapot megelőző naptári 

nap 10h.00 óráig kell eljuttatnia az Eladó elektronikus informatikai platformjára, az 

adott gáznapra tervezett pontosított gázigényét. Az adatszolgáltatás tartalmi elemei - a 

mindenkori ÜKSZ szerint - jelenleg:

o napi vételezés (normál m3/nap): adott gáznapon Vevő által a megadott kiadási 

ponton az elosztórendszerből vételezni kívánt gázmennyiség

o órai vételezés (normál m3/h):  az adott gáznapon Vevő által vételezni kívánt 

órai minimális és maximális gázmennyiség, amely nem haladhatja meg adott 
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telephelyre  az  1.  sz.  mellékletben   rögzített  szerződéses  legmagasabb  órai 

csúcslekötést. 

o A  Vevőnek  lehetősége  nyílik  módosítani  a  megadott  tervezett  napi 

mennyiséget az adott napra vonatkozóan legkésőbb az adott napot megelőző 

nap 19h00-ig. Az adott napot megelőző nap előallokált gázmennyiség 12.00 

óráig megjelenik az Eladó elektronikus informatikai platformján.

o Adatpontosítás  a  gáznapon:  a  gáznap  megkezdését  követően  a 

Rendszerirányítási Engedélyes értesítése alapján van mód adatpontosításra. A 

Vevő az adatpontosítást az adatpontosítás javaslat kiküldését követő fél órán 

belül adhat meg Eladó részére.

 

c) Felek  megállapodnak,  szerződés  1.  számú  mellékletben  rögzítettek  alapján 

meghatározzák a Vevő által  a szerződéses időszak alatt  kötelezően átvételre 

kerülő  minimális  és  az  átvehető  maximális  földgáz  mennyiségét,  havi 

időszakok tekintetében.

A éves minimum mennyiség nem teljesülése esetén a Vevő köteles megfizetni a minimum és 

a ténylegesen átvett mennyiség különbözetének a szerződéses árral szorzott értékének ….. %-

át kötbérként.20

A éves maximum mennyiség túllépése esetén a Vevő köteles megfizetni a maximum és a 

ténylegesen  átvett  többletmennyiség  különbözetéhez  tartozó  földgáz  árát,  valamint  ezen 

összeg további ……%-át kötbérként, és az Eladó további költségeit21.

A kötbér számításának alapja az indexált gázár.

A Felek megállapodnak abban, hogy Vevő a 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott - 

1. számú mellékletben felsorolt  valamennyi  szerződött  intézményére - havi mennyiségeket 

…………… kezeli22,  azonban ez nem érinti  a 1. számú mellékletben meghatározott  egyes 

telephelyekre vonatkozó órai teljesítmény igény túllépéseket,  melyek külön-külön kerülnek 

meghatározásra  minden  telephelyre,  és  mely  teljesítmény  igények  túllépése  minden 

telephelyre külön-külön, a hatályos rendelet szerint kerül szankcionálásra.   

20 Ide a szerződő „0” vagy nem nagyobb mint 70%-ot rögzíthet ajánlatadásnál
21 Ide a szerződő „0” vagy nem nagyobb mint 25%-ot rögzíthet ajánlatadásnál
22 Ide a szerződő az összevontan szót vagy a külön szót rögzítheti
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A szállítói, tárolói, elosztói engedélyes Karbantartás ideje alatt - amennyiben a Karbantartás 

gázszünettel párosul - a Felek az érintett telephely havi mennyiség egy órára jutó arányos 

részét szorozzák meg a Karbantartás gázszünettel  járó óráinak számával,  mely mennyiség 

csökkenti az érintett telephely 1. számú mellékletében meghatározott mennyiségét.   

A Felek a kötbér mértékét közös megegyezéssel állapították meg, a Felek kijelentik, hogy a 

kötbér fogalmát ismerik, annak jelen Szerződésben meghatározott mértékét túlzottnak nem 

tekintik. 

 

d) Amennyiben a Vevő által  a rendszerből  vételezett  havi gázmennyiség az 1. 

számú mellékletben rögzített százaléknál nem nagyobb mértékben haladja meg 

a fogyasztási helyre Vevő által előre jelzett értéket, abban az esetben kizárólag 

az emiatt  felmerülő kiegyensúlyozási  díjat és kiegyenlítő gáz költségeket az 

Eladó fizeti meg közvetlenül az érintett rendszerüzemeltető engedélyesnek. 

e) Amennyiben a Vevő által a rendszerből vételezett havi gázmennyiség nem éri 

el a fogyasztási helyre Vevő által előre jelzett értéket, de az eltérés nem haladja 

meg a 1. számú mellékletben rögzített százalékos tolerancia értéket, abban az 

estben kizárólag az ezzel kapcsolatos kiegyensúlyozási díjat az Eladó viseli. 

4. A teljesítés helye és ideje

a) A jelen szerződés és mellékletei alapján az Eladó földgáz szállítási és átadási 

kötelezettségeinek  teljesítési  helye  a  Vevő  földgázrendszerhez  való 

csatlakozási  pontja  (felhasználási  hely),  a  teljesítés  ideje  megegyezik  az 

érvényes  1.  számú  mellékletben  foglalt  szolgáltatási  időszak  idejével, 

mennyisége megegyezik a Vevő tényleges fogyasztásával.

b) A jelen szerződés alapján megkötött  1.  számú mellékletet  teljesítettnek  kell 

tekinteni  Eladó vonatkozásában, amennyiben a Vevő 1. számú mellékletben 

meghatározott  toleranciahatárok közötti  igényének megfelelő mennyiségű és 

minőségű földgáz  a  Vevő fogyasztási  helyén  a  szerződésben meghatározott 

időtartam alatt rendelkezésre állt. 

c) A földgáz továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig az Eladó által megkötött 

szerződések  szerint  a  Rendszerirányító,  a  Szállítói  Engedélyes,  a  Tárolói 

Engedélyes és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes feladata. Amennyiben 
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az  Eladó  nem  biztosította  a  1.  számú  melléklet(ek)  szerint  a  megfelelő 

mennyiségű és minőségű földgáz betáplálását a földgázrendszerbe,  köteles a 

Rendszerirányítóval  elszámolni  és  viselni  a  szükséges  kiegyenlítő  földgáz 

költségét.

5. A szolgáltatott energia minősége

a) Az együttműködő földgázrendszerbe betáplált, szolgáltatott földgáz minőségi 

jellemzőit  az  MSZ  1648/2000.  sz.  magyar  szabvány  előírásai  figyelembe 

vételével  a  beszállítókkal  és  a  rendszerüzemeltető  engedélyesekkel  kötött 

szerződések  rögzítik,  meghatározva  egyben  a  beszállítók  és  a 

rendszerüzemeltető  engedélyesek  felelősségét  is  a  földgáz  minősége 

tekintetében.

b) A gázminőségi adatokat az Eladó az alábbiak szerint biztosítja a Vevő részére: 

A  Szállító  üzemeltetésében  lévő  kromatográf  adataiból  a  Eladó  naponta 

megkapja az Kereskedőtől a fűtőérték értékeket. Ezt a Vevő kérésére köteles 2 

napon belül rendelkezésre bocsátani. A gázmérő havi leolvasási jegyzőkönyve 

tartalmazza a leolvasott időszak átlagos fűtőértékét, amely a számlázás alapja. 

Az  átlagos  fűtőértéket  a  napi  átlagos  fűtőértékek  számtani  közepeként 

határozzák meg.  Ha az Eladó által felajánlott, a szerződött minőségtől eltérő 

minőségű  földgáz  átvételét  a  Vevő  elutasítja,  akkor  az  át  nem  vett  eltérő 

minőségű földgáz mennyiségét az átvételi kötelezettségből le kell vonni. 

c) Az  elosztóvezeték  kiadási  pontján  mért  földgáz  minőségi  és  nyomási 

paramétereiért Eladó annyiban vállal felelősséget, amennyiben a Vevő ellátása 

érdekében a szerződés 2.3. pontja szerint kötött rendszerhasználati szerződések 

alapján a tárolói, szállítói, elosztói, rendszerirányítási engedélyesek a minőség 

és a nyomási paraméterek tekintetében felelősségüket nem korlátozzák vagy 

nem zárják  ki  és  ezzel  kapcsolatos  bármely  vevői  igényt  Eladó  az  előbbi 

engedélyesekkel szemben sikeresen érvényesít. 

d) Amennyiben  a  minőségi  és/vagy  nyomási  paraméterekben  olyan  mértékű 

eltérés mérhető az elosztóvezeték kiadási  pontján, amely miatt  a földgáz az 

ÜKSZ-ben és  a  fenti  szabványban  foglalt  minőségi  előírásoknak  nem felel 
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meg, abban az esetben Eladó vállalja,  hogy Vevő érdekében eljár a tárolói, 

szállítói, elosztói, rendszerirányítási engedélyeseknél.

6. Szállításra vonatkozó előírások

a) Valamennyi 1. számú melléklet vonatkozásában az Eladó kötelezettséget vállal 

arra,  hogy  az  abban  foglaltaknak  megfelelő  mennyiségű  földgáz  szállítói 

hálózatába történő betáplálásáról gondoskodik, és a Vevő kötelezettséget vállal 

arra,  hogy átveszi  és  a  szerződéses  áron kifizeti  a  szállítási  időszak alatt  a 

szerződéses mennyiséget a vonatkozó 1. számú mellékletben kikötött feltételek 

szerint.

b) Valamennyi  1.  számú  melléklet  tekintetében  a  szerződéses  mennyiség 

szállítását  a  földgáz  szállítói  rendszerre  alkalmazandó  szabályozásnak  és 

előírásoknak,  mindenekelőtt  az  ÜKSZ,  a  szállítói  engedélyes,  az  elosztói 

engedélyes,  a  tárolói  engedélyes,  valamint  a  rendszerirányítási  engedélyes 

szabályainak  megfelelően  kell  lebonyolítani,  az  Eladó  és  az  előbbi 

engedélyesek közötti szerződésekben foglaltak alapján.

c) A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és 

az ÜKSZ rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok értelmében 

a Vevő 100 m³ / ó feletti lekötésű földgáz vételezésének elszámolási mérését, a 

Vevő csatlakozási pontján elhelyezett, az ÜKSZ-ben foglaltaknak megfelelően 

távfelügyeleti  rendszerrel  ellátott  mérőkör  alapján  -  amely  képes  a  mérési 

adatokat automatikusan kezelni és továbbítani - a területileg illetékes elosztói 

engedélyes végzi.

d) A  100  m³  /  ó  alatti  lekötésű  felhasználók  fogyasztását  a  Vevő  leolvasása 

alapján  számolja  el  eladó.  A leolvasott  értékeket  a  Vevő  köteles  az  Eladó 

számára adott hónap 3.-áig közölni, mely az elszámolás alapját képezi. Ennek 

helyességét  az  eladó  jogosult  ellenőrizni  ill.  az  elosztói  engedélyessel 

ellenőriztetni. 

7. Karbantartás
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Eladó nem tehető felelőssé a szállító- és/vagy elosztó vezetékeken a gáztárolókban történő 

bármely KARBANTARTÁS, valamint elosztói szolgáltatás szünetelés miatt. A szállítói, az 

elosztói  vezetékek,  vagy  a  gáztárolók  karbantartására,  felújítására,  ill.  szolgáltatás 

szünetelésére és az ezekre vonatkozó tervekre a GET-ben és az ÜKSZ-ben, valamint előbbi 

engedélyesek Üzletszabályzataiban meghatározottak az irányadóak. A KARBANTARTÁS-

ból származó átvételi kötelezettségtől való eltérésre Eladó nem érvényesít pótdíjat Vevő felé. 
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5. sz. melléklet Együttműködés karbantartás elvégzésére

Karbantartás

1. Felek a tulajdonukban lévő vagy általuk üzemeltetett, a jelen Szerződés teljesítéséhez 

kapcsolódó berendezések éves karbantartási időpontját a tárgyévet megelőzően egyeztetik. A 

szolgáltatási szünet az Eladó részéről indokolt esetben - csak gáznyomás mentes állapotban 

végezhető  karbantartási,  fejlesztési  munkáknál  -  legfeljebb  48  óra  lehet.  Ennél  hosszabb 

időtartam, vagy eltérő időpont esetén külön megállapodás szükséges, azonban a Fél ésszerű 

igényének teljesítése nem utasítható vissza.

Az  Eladó,  a  Szállító  és  az  Elosztó  által  tervezett  TMK  időpontjáról  a  Vevőt  az 

értesítés kézhezvételét követő 2 munkanapon belül, de lehetőleg a TMK időpontját legalább 

15 nappal megelőzően köteles tájékoztatni a Vevőt, és egyeztet a TMK időpontnak a Vevő 

érdekeit figyelembe vevő esetleges módosításairól.

2. Üzemzavari  ill.  időközben  felmerülő  karbantartási  igény  esetén  a  Felek  egymást 

értesítik, amint a leállás szükségessége ismertté válik, és ebben az esetben is törekednek a 

szolgáltatás folytonosságát legkevésbé érintő megoldásra.
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6. sz. melléklet Rendszerhasználati díjak kiszámítása

1. Kapacitás-lekötési díj

RD = TDentry *Kentry +TDexit*Kexit + TDcsúcs + TDbetar+ TDkitar+ TDmobil száll +TDelosztási*Kelosztási 

[(HUF/év]

Ahol:
RD A tárolási,  szállítási  és  elosztási  költségeknek  a  teljesítményarányos 

része.
Kentry Igényelt entry kapacitások [MJ/nap]
Kexit Igényelt exit kapacitások (téli + megszakítható + szezonális többlet 

lekötés) [MJ/h]
Kelosztási Igényelt elosztói kapacitások (téli + megszakítható + szezonális többlet 

lekötés) [MJ/h]
TDentry Éves szállítói entry díj [HUF/(MJ/nap)/év]
TDexit Éves szállítói exit díjak (téli + megszakítható + szezonális többlet lekötés 

szerinti súlyozott átlag) [HUF/(MJ/h)/év]
TDcsúcs Éves tárolói kapacitásdíj [HUF/év]
TDbetar Éves betárolási forgalmi díj [HUF/év]
TDkitar Éves kitárolási forgalmi díj [HUF/év]
TDmobil száll Éves tárolói mobil szállítási díj (a tárolói mobil kapacitás lekötés és a 

szállítói forgalmi díj szorzata) [HUF/év]
TDelosztási Éves elosztási teljesítménydíjak (téli + megszakítható + szezonális többlet 

lekötés és tarifa szerinti súlyozott átlag) [HUF/(MJ/h)/év]

2. Forgalmi díj elemei

A fizetendő  forgalmi  díj  az  egységnyi  forgalmi  díj  és  a  ténylegesen  átvett  m3-ben 
kifejezett gázmennyiség szorzata. Az egységnyi forgalmi díjat a következő képlettel kell 
meghatározni:

FG = FDszáll + FDelosztás + FDszagosítás [HUF/év]

Ahol:
FG Forgalmi díj [HUF/év]
FDszáll Szállítási forgalmi díj [HUF/év]
FDelosztás Elosztási forgalmi díj [HUF/év]
FDszagosítás Szagosítási forgalmi díj [HUF/év]

3. Fajlagos

RH=(RD+FG)/éves gázmennyiség [HUF/m3]
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III.

MINTÁK
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1. számú minta

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő neve: …………………………………………………………………………..
címe: …………………………………………………………………………..  

telefonszáma: …………………………………………………………………………..
faxszáma: …………………………………………………………………………..

e-mail-címe: …………………………………………………………………………..

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 
“Földgáz  szabadpiaci  vétele”  tárgyában  indított  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlatkérő 
Ajánlati felhívására Ajánlattevő ajánlatot nyújt be az alábbiak szerint:

………………………………………………….HUF/MJ

Kelt: …………………………….., 2011………………………

……………………..
cégszerű aláírás
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2. sz. minta

Nyilatkozat23

 a kizáró okok tekintetében

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a A 
Belváros-Lipótváros  Budapest  Főváros  V.  kerületi  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  a 
“Földgáz szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom,

hogy  az  általam  képviselt  ……………………………………………………………. 
(Ajánlattevő neve) 

nem  tartozik  a  Kbt.  60.§  (1)  bekezdésében,  a  Kbt.  61.§  (1)  bekezdés  a)-d)  pontjaiban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás

23 A kizáró okok igazolása a Kbt. 63.§ (2) – (9) alapján történik
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3. sz. minta

Nyilatkozat24

a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve),  mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 
“Földgáz szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
 

nyilatkozom,

hogy  az  általam  képviselt 
………………………………………………………………………………….  (Ajánlattevő 
neve) ajánlatot kíván benyújtani.

Nyilatkozom,  hogy  az  Ajánlati  felhívás  és  a  dokumentáció  feltételeit  teljes  egészében 
elfogadjuk.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy – nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésünk esetén 
–  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött  szerződésben  foglaltakat  maradéktalanul 
teljesítjük.

Az általunk megajánlott ajánlati ár*: ……………………

Ajánlattevőnek  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény 
szerinti minősítése:.............................................................................................

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás

24  felolvasólappal azonos értéket kell szerepeltetni 
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4. sz. minta
Ajánlattevői nyilatkozat 25

a Kbt. 71. § (1) bekezdésének a)  b)  c) és d) pontjában foglaltakról, továbbá 
a 63.§ (3) bekezdésben foglaltakról

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a 
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 
“Földgáz szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban  

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt ………………….…………….. (Ajánlattevő neve)

1/  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  közbeszerzés  alább  megjelölt  részei 
tekintetében vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát m e g  n e m  h a l a d ó  
mértékben alvállalkozót:
…………………………………………………………

2/ a Kbt. 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének  tíz százalékát  m e g h a l a d ó  mértékben  az alábbi alvállalkozókat kívánja 
igénybe venni, valamint a közbeszerzésnek az a  része, melynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közreműködnek:

I. Alvállalkozó neve: ………………………………………………………………………...
Alvállalkozó címe: …………………………………………………………………………..

Közbeszerzés része(i):……………………………………………………………………….
%- os arány: …………………………………………………………………………………

(stb.)

3./ Erőforrás szervezet megnevezése a 71. § (1) c) alapján:.................................................
Az Ajánlati felhívás mely pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény igazolására: 
………………………………………………………………………………….

4./ A Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozó megnevezése, címe:…………..

5./ A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás

25értelemszerűen kitöltve, nemleges esetben: „nem veszek igénybe” 
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Földgáz szabadpiaci vétele
Ajánlattételi dokumentáció

5. sz. minta

Nyilatkozat arról, hogy 
az ajánlattevő a nyilatkozatot adó(ko)n kívül más pénzügyi intézménynél 

nem vezet számlát 

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 
“Földgáz szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban  

nyilatkozom,

hogy  az  általam  képviselt  ……………………………………………………………. 
(Ajánlattevő  neve)  az  ajánlatához  becsatolt  nyilatkozatot  adó  pénzügyi  intézmény(ek)en 
kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás
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Földgáz szabadpiaci vétele
Ajánlattételi dokumentáció

6. sz. minta

Nyilatkozat 
Közbeszerzés tárgya szerinti forgalomról

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve), mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője a
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 
“Földgáz szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban  

nyilatkozom,

hogy  az  általam  képviselt  ……………………………………………………………. 
(Ajánlattevő neve) 
az elmúlt három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz eladási forgalomból 
származó) nettó árbevétele az alábbiak szerinti:

………….év : ………………………..Ft

………….év : ………………………..Ft

………….év : ………………………..Ft

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás
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Földgáz szabadpiaci vétele
Ajánlattételi dokumentáció

7. sz. minta

Nyilatkozat26 
a referenciákról

Alulírott  ……………………………..  (képviselő  neve),  mint  a  ………………………… 
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője 
a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a 
“Földgáz szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom,

hogy  az  általam  képviselt  ………………………………………………………… 
(Ajánlattevő neve) az Ajánlati felhívás III.2.3  M.1 pontjában előírt alkalmassági feltételnek 
megfelelést az alábbi referenciákkal kívánja igazolni:

A teljesítés ideje:………….
A szerződést kötő másik fél: ………….
A szállítás tárgya: ………….
Az  ellenszolgáltatás  összege  vagy  a  korábbi  szállítás  mennyiségére  utaló  más  adat 
megjelölése: ………….

Stb.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás

26 Amennyiben a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jelen nyilatkozatban bemutatott referenciát 
igazolni is szükséges, az igazolásokat jelen dokumentum mögé kell csatolni
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8. sz. minta

Nyilatkozat
a Kbt. 303. §-ában foglaltakra vonatkozóan

Alulírott ………………………………, mint a(z)………………………………….(cégnév), 
……………………………………………. (székhely)  képviselője   a  Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a “Földgáz szabadpiaci 
vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul 
veszem, hogy a Kbt.  303. § alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a 
felhívás,  a  dokumentáció  feltételei,  illetőleg  az  ajánlat  tartalma  alapján  meghatározott 
részét,  ha  a  szerződéskötést  követően  -  a  szerződéskötéskor  előre  nem  látható  ok 
következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét 
sérti.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás
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9. sz. minta

Nyilatkozat
Szerződés teljesítéséhez szükséges mennyiség rendelkezésre állásáról

Alulírott  ………………………………,  mint  a(z)………………………………….
(cégnév), ……………………………………………. (székhely) képviselője  a  Belváros-
Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a “Földgáz 
szabadpiaci vétele” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy

hogy  rendelkezünk  akkora  földgázmennyiséggel,  amely  az  ajánlattételi  felhívásban 
megjelölt  teljesítési  mennyiség  kiszolgálásához  szükséges.
Nyertességünk  esetére  vállalniuk  kell,  hogy  amennyiben  a  szerződéses  időszakban  a 
fogyasztási  helyek számában változás (új létesítés, megszűnés) áll be, az új fogyasztói 
helyeken is - az éves mennyiségi korlátok figyelembe vételével - biztosítjuk az ajánlati 
áron  és  feltételekkel  a  földgáz-szolgáltatást.

Kelt, …………………… 2011. …………………..

                                                                              …………………………………………
                                                                                                  cégszerű aláírás
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IV.

A Kbt. 55.§ (3) bekezdése és 72.§-a SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
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Földgáz szabadpiaci vétele
Ajánlattételi dokumentáció

Ajánlatkérő  a  Kbt.  55.§  (3)  bekezdése  alapján  előírja,  hogy  az  ajánlattevő 

tájékozódjon  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó  olyan 

kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg 

kell felelni:

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) központ

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacím:1399 Budapest 62. Pf. 639.
Telefon: 06-1-346-9400
Fax: 06-1-346-9415
e-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

1094 Budapest, Páva u. 6.
Postacím: 1450 Budapest Pf. 153.
tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest  Fővárosi  Kormányhivatal  Munkavédelmi  és  Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

1088 Budapest, Szentkirályi u. 8. III.em.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
Tel.: 06-1-429-8010
Fax: 06-1-429-8013
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu

1054 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
Tel.: 06-1-484-8080
Fax: 06-1-484-8083
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-
mmszsz@ommf.gov.hu
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V.

KÜLÖN DOKUMENTUMKÉNT TÁJÉKOZTATÁS A FOGYASZTÁSI 
HELYEKRŐL
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Földgáz szabadpiaci vétele
Ajánlattételi dokumentáció

Fogyasztási hely neve Fogyasztási hely címe

V. ker Önkormányzat 1051 Bp. Erzsébet tér 4.

V. ker Önkorm ESZI Központ 1056 Bp. Havas u. 2.

Magyar u.-i Idősek Klubja 1053 Bp. Magyar u. 12-14.

Kossuth Lajos u.-i Gond. Közp 1053 Bp. Kossuth Lajos u. 3.

Falk Miksa u.-i Idősek Klubja 1053 Bp. Falk Miksa u. 28.

B-L Idősek Gondozóháza 1051 Bp. Nádor u. 6.

B-L Idősek Otthona 1053 Bp. Vadász u. 10-13.

Belv-Lipótv Nevelési Tanácsadó 1052 Bp. Vármegye u. 11-13.

Belv-Lipótv Pedagógiai Szolg Közp. 1051 Bp. Szent István tér 16

Kormos István Ált Isk 1054 Bp. Szemere u. 3.

Hild József Ált Isk 1051 Bp. Nádor u. 12.

Szent István Ált Isk 1051 Bp. Szent István tér 13-14.

Szemere Bertalan Ált Isk 1051 Bp. Szemere u. 3-5.

Váci u.-i Ének-Zene Ált Isk 1056 Bp. Váci u. 43.

Szabolcsi Bence Zeneisk 1052 Bp. Vármegye u. 9.

Balaton Óvoda és Bölcsőde 1055 Bp. Balaton u. 10.

Bástya Óvoda 1056 Bp. Bástya u. 4-6.

Tesz-Vesz Óvoda 1051 Bp. József Attila u. 18.

Játékkal Mesével Óvoda 1055 Bp. Kossuth L. tér 9.

Egyesített Bölcsődék 1054 Bp. Széchenyi rkp. 7. V.em

Bölcsőde 1053 Bp. Papnövelde u. 4-6.

B-L Közterület-felügyelet 1051 Bp. Dorottya u. 9.

B-L Óvoda 1053 Bp. Alkotmány u. 19.

B-L Egészségügyi Szolgálat 1051 Bp. Hercegprímás u. 14-16.

Polgári Védelem 1051 Bp. Erzsébet tér 5..

Kisebbségi Irodák

Vármegye u. 11-13. fszt. és II. em.
Magyar u. 3.
Semmelweis u. 17.
Károly krt. 12-14.
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