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JAVASLAT 
 

Az önkormányzat és intézményei földgázenergia beszerzésére 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. májusi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előkészítette: Malomhegyi Lajos főmérnök 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat és intézményei földgázenergia beszerzésére két éve lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményeként kötöttünk adásvételi szerződést az GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 
földgázenergia kereskedővel. 2013. január 1-től az oktatási intézmények átadásával az iskolák 
földgáz fogyasztása elkerült az önkormányzattól, így az egyetemes szolgáltatásra jogosultakon 
kívül csak a városháza maradt 20-100 gnm3/h árkategóriájú fogyasztással. 
A két év határozott időre kötött szerződés 2014. június 30-án lejár. 
 
Az átszervezések miatt ismételten megvizsgáltuk a földgázenergia beszerzési lehetőségeket, 
aktualizáltuk a fogyasztói helyek nyilvántartását, éves fogyasztását (1. melléklet). 
Az önkormányzatnál és intézményeinél a városházán kívül az összes fogyasztási hely a 20 m3/h 
alatti árkategóriába tartozik, ezért egyetemes szolgáltatásra jogosultak és hatósági árszabással 
kialakított díjat fizetnek. Ezeknél a fogyasztási helyeknél az energiakereskedők árajánlat kérésre 
adott ajánlatukban a meghatározott, közzétett díjtól nem térhetnek el, ezért értelmetlen az 
ajánlatkérés (az aktuális árak az egyes szolgáltatóknál az interneten ellenőrizhetők). 
A földgáz egyetemes szolgáltatói engedélyesek 2014. április 1-jétől a nemzeti fejlesztési miniszter 
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2014. (III.31.) NFM 
rendeletével módosított, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások 
megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25.) KHEM rendelete alapján közzétett egységárakat 
alkalmazzák. Kimutatást mellékelünk az egyetemes és azon kívüli szolgáltatásról (2. melléklet). 
 
Az iskolák és az egyetemes szolgáltatásra jogosultak fogyasztásának kikerülésével a városháza 
fogyasztói szerződésének nettó összege nem éri el a közbeszerzési értékhatárt (8 millió Ft), ezért 
nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
 
Javasoljuk a városháza következő egy éves gázenergia beszerzéséhez az önkormányzatnál 
referenciákkal rendelkező, határozati javaslatban megnevezett három földgázenergia kereskedőt 
ajánlattételre felkérni. 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az önkormányzat és 
intézményei villamos energia beszerzésére tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei földgázenergia 2014. július 1- 2015. június 
30. időszakra vonatkozó beszerzésére a mellékelt ajánlatkérést és mellékleteit elfogadja. 
Az ajánlatkérést a következő földgázenergia kereskedőknek kell megküldeni és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel a földgázellátási szállítási szerződést megkötni. 

- GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 6724 Szeged, Pulcz u.44. 
- TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 
- E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 

 Határidő: 2014. május 31. 
 Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2014. május 20. 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 



Intézmények gázenergia fogyasztása Szerződés melléklete

Szerződő neve, címe: Pásztó Városi Önkormányzat   3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. FÖLDGÁZENERGIA BESZERZÉSÉHEZ

Tűzoltó szertár 3082 Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 63.
Fogorvosi rendelő 3060 Pásztó, Nagymező utca 6.

Temető 3060 Pásztó, Fő utca 2050 hrsz.
Rajecky ház 3060 Pásztó, Kossuth Lajos utca 1.

Volt MHSZ épület 3060 Pásztó, Fő utca 53.
Gömbcsobogó 3060 Pásztó, Gyárliget utca 1455/3 hrsz.

3060 Pásztó, Nagymező utca 2812 hrsz.
3060 Pásztó, Mágnes utca 1.

Hasznosi orvosi rendelő 3065 Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 226.
Volt kistérségi iroda 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. 301163918 39N110832058000H 2 257 20 m3/h alatti Nem aláírt szerződés Éves 5. havi leolvasás

A tervezett fogyasztás mennyisége: 2 257
Hasznosi volt iskola 3065 Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 181. 300830532 39N110300469000Y 4 527 20 m3/h alatti 2014.02.14-határozatlan Éves 4. havi leolvasás

Hasznos orvosi lakás 3065 Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 226. 300391934 39N110354046000C 865 20 m3/h alatti 2013.05.03-határozatlan Éves 4. havi leolvasás

Gondozóközpont 3060 Pásztó, Semmelweis utca 2. 300210212 39N110301502000G 10 026 20 m3/h alatti 2011.11.10-határozatlan Éves 6. havi leolvasás

Volt orvosi rendelő 3060 Pásztó, Hársfa út 1. 300853124 39N110301477000U 16 040 20 m3/h alatti 2011.04.15-határozatlan Éves 6. havi leolvasás

A tervezett fogyasztás mennyisége: 35 972
Önálló intézményi fogyasztók:
Pásztói Polgármesteri Hivatal 
3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. Városháza 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. 39N110302131000N 14 670 20-100 m3/h 2012.07.01- 2014.06.30

Hétpettyes Tagóvoda 3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 7.

Százszorszép Óvoda 3060 Pásztó, Madách utca 22. 300557197 39N110302303000H 23 307 20 m3/h alatti Nem aláírt szerződés Éves 5. havi leolvasás

Pitypang Tagóvoda 3065 Pásztó-Hasznos, Vár utca 61. 300797478 39N110300508000V 11 150 20 m3/h alatti Nem aláírt szerződés Éves 4. havi leolvasás

Mátrakeresztesi Erdei Iskola 3082 Pásztó-Mátrakeresztes, Kékesi út 82/A.

A tervezett fogyasztás mennyisége: 34 457
Teleki László Városi Könyvtár 3060 Pásztó, Nagymező utca 3. 300396540 39N110302178000I 13 872 20 m3/h alatti Éves 5. havi leolvasás

Teleki László Művelődési Központ (Pásztó) 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 14. 300694784 39N110301418000O 8 952 20 m3/h alatti Éves 6. havi leolvasás

Teleki László Művelődési Központ (Hasznos) 3065 Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 155. 39N110300464000M 924 20 m3/h alatti Éves 4. havi leolvasás

Teleki László Művelődési Központ (Mátrakeresztes) 3082 Mátrakeresztes, Kékesi út 104.

A tervezett fogyasztás mennyisége: 23 748
Pásztói Múzeum 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 300702382 39N110301449000I 6 192 20 m3/h alatti 2013.02.01-határozatlan Éves 6. havi leolvasás

Oskolamester háza 3060 Pásztó, Múzeum tér 6.

Csohány Galéria 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 300995850 39N110401887000N 3 248 20 m3/h alatti 2013.03.25-határozatlan Éves 6. havi leolvasás

Turisztikai Fogadó 3060 Pásztó, Múzeum tér 4. 300264177 39N110399981000M 2 684 20 m3/h alatti 2013.04.24-határozatlan Éves 6. havi leolvasás

A tervezett fogyasztás mennyisége: 5 932
A tervezett fogyasztás időtartama: 2014.július 1 - 2015. június 30. 114 779
Területi elosztó: TIGÁZ DSO

I. árkategória 3,101 Ft/MJ 105,7441 Ft/gnm3
II. árkategória 3,567 Ft/MJ 121,6347 Ft/gnm3

* 34,1 MJ/m3-es 
fűtőértékkel számolva

Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ       
3060 Pásztó, Nagymező utca 3.

Tartályos PB gázos

Pásztói Múzeum                 3060 
Pásztó, Múzeum tér 5.

Nincs vezetékes gáz

Nincs vezetékes gáz
A háziorvos fizeti

Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft.    
3060 Pásztó, Kossuth Lajos 
utca 116.

Pásztó Városi Önkormányzat 
Óvodája                              3060 
Pásztó, Madách utca 22.

Egy fűtési rendszer a Madách utcai épülettel

Nincs vezetékes gáz

Megjegyzés

Pásztó Városi Önkormányzat 
3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.

Nincs vezetékes gáz
Nincs vezetékes gáz
Nincs vezetékes gáz
Nincs vezetékes gáz
Nincs vezetékes gáz
Nincs vezetékes gáz

Strand Nincs vezetékes gáz

Mérési pont azonosító 
azonosító

Fogyasztás 
(gnm3*/év) Árkategória Szerződés időtartamaSzámlafizető intézmény neve, 

címe
Felhasználási hely megnevezése Felhasználási hely címe Felhasználási 

hely száma

2014.05.23 1. oldal Malomhegyi Lajos főmérnök



Földgáz közszolgáltatás

Elosztási 
átalánydíj

Elosztási 
alapdíj 

Elosztási 
alapdíj

Elosztási 
forgalmi díj

Ft/GJ Ft/év Ft/m3/h/év Ft/GJ
a) 375,25 - - -
b) - 9192 - 102,88

c) - - 14633 60,52

Díjak 2014. április 1-jétől

Alapdíjak 
(éves)

Alapdíjak 
(éves) 

Teljesítmén
y díjak 

Gázdíjak I. 
árkategória*

Gázdíjak II. 
árkategória 

Ft/év Ft/(m3/h)/é Ft/(MJ/h)/év Ft/MJ Ft/MJ

A1 < 20 m3/h gázmérővel rendelkezők, 
kivéve fogyasztói közösségek

9192 - - 2,264 2,599

A2 < 20 m3/h gázmérővel rendelkező nem 
lakossági felhasználók

12312 - - 2,968 3,415

A3 20 m3/h gázmérővel rendelkező 
fogyasztói közösségek

9192 - - - 2,381

B1 > 20 m3/h gázmérővel rendelkezők - 14633 - - 1,943
B2 20 m3/h gázmérővel rendelkező nem

lakossági felhasználók
- 19564 - - 2,539

C gázmérővel nem rendelkezők - - - - 2,474

Az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség – a Nagycsaládos kedvezményben 
foglaltaktól eltekintve – felhasználási helyenként és naptári évenként 41040 MJ. Ezen mennyiség feletti fogyasztásra 
a II. árkategória díjszabása vonatkozik.

Tájékoztatjuk, hogy társaságunkkal határozatlan időtartamra kötött egyetemes szolgáltatási szerződését a GET. 31/A 
(3) bekezdése értelmében 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja.

*Fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők összessége, ahol a műszakilag 
megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. 

Egyéb díjak: Biztonsági készletezési díj mértéke: 0,0605 Ft/MJ

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.), mint földgáz egyetemes 
szolgáltatói engedélyes 2014. április 1-jétől a nemzeti fejlesztési miniszter egyes energetikai tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 14/2014. (III.31.) NFM rendeletével módosított, a földgázpiaci egyetemes 
szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009 (VI.25.) KHEM rendelete alapján az alábbi 
egységárakat alkalmazza:
Árszabás
Érintett vásárlói kör
Szolgáltatói árszabások

A földgáz egyetemes szolgáltatás ára az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók, 
valamint - a földgáz biztonsági készletezési díjat nem tartalmazza, amelyeknek az egyetemes szolgáltatók felé történő 
megtérítésére a felhasználók kötelesek. 

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó
20 m3/h-nál nál kisebb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h és annál nagyobb névleges kapacitású 
gázmérővel rendelkező felhasználó

Egyetemes szolgáltatói árak 

Elosztási díjak egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén 
Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli 
Gázhálózati Zrt. elosztási területén
A táblázatban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
A hálózati társaságok (elosztói engedélyesek) a hálózathasználatért ún. rendszerhasználati díjakat (RHD) számítanak 
fel. Az ügyfeleknek külön a hálózati cégeknek nem kell fizetniük, mert az egyetemes szolgáltató közvetített 
szolgáltatásként a számlájában feltünteti.
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Földgáz közszolgáltatás

I. árkategória
Alapdíjak 
 (éves) Ft

Gázdíjak 
Ft/MJ

9192 2,364

12312 3,101
II. árkategória

Árszabás Gázdíj
Érintett vásárlói kör Ft Ft/m³/h Ft/MJ

A1) 9192 - 2,712
A2) 12312 - 3,567
A3) 9192 - 2,486
B1) - 14633 2,029
B2) - 19564 2,654
C) - - 2,551

Az általános forgalmi adót egységesen a felhasználónak, az energiaadót és a 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti 
tagi hozzájárulást 2013.01.01-től csak a nem lakossági felhasználónak kell megfizetnie. (A tagi hozzájárulás mértéke 
2011. január 1-jétől annak módosításáig: 60,50 Ft/GJ, az általános forgalmi adó mértéke 2012. január 1-től annak 
módosításáig: 27%, az energiaadó mértéke 2010. január 1-től annak módosításáig: 88,50 Ft/GJ)
A TIGÁZ Zrt. tájékoztatja egyben a tisztelt felhasználóit, hogy a határozatlan időtartamra kötött egyetemes 
szolgáltatási szerződést a felhasználó a GET 31/A. § (3) bekezdése szerint 30 napos felmondási idővel, írásban 
mondhatja fel, a felhasználó felmondása az egyetemes szolgáltató által megjelölt szerződési feltételek teljesülésével 
hatályosul.

20 m³/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők

*A földgáz egyetemes szolgáltatás díja tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.

Az alkalmazott díj a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 8. §-a szerinti tagi 
hozzájárulás, az általános forgalmi adó, valamint az energiaadó összegét nem tartalmazza.

<20 m³/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve 
fogyasztói közösségek
<20 m³/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
<20 m³/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek
>=20 m³/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

<20 m³/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók

Alkalmazandó díjak*
Alapdíjak (éves)

A TIGÁZ-DSO Kft és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft elosztói működési területén alkalmazandó díjak
Alkalmazandó díjak*

Érintett vásárlói kör
<20 m³/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, 
kivéve fogyasztói közösségek

20–100 m3/h gázmérővel rendelkező, nem háztartási
felhasználók esetén

Felhasználónként egyedileg
Meghatározott

Tigáz-DSO elosztási terület egyetemes szolgáltatói árai
A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 
út 184. cégjegyzékszám: 09-10-000109), mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban: GET) 
32. § szerinti egyetemes szolgáltatási engedélyes ezúton tesz eleget a GET. 107/A. § (2) bekezdés szerinti 
kötelezettségének, és közzéteszi a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról 
szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendeletnek megfelelően, a TIGÁZ Zrt. 2014. április 01-től alkalmazandó – elosztói 
működési területenkénti bontásban meghatározott – egyetemes szolgáltatási árait, amelyek az alábbiak:

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult üzleti ügyfelek
Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2011. július 1-től a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt az egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult üzleti ügyfelek részére: a 100 m3/h vagy annál nagyobb teljesítményű gázmérővel 
rendelkező felhasználók árszabása alapdíjból vagy teljesítménydíjból és gázdíjból áll. A földgáz szolgáltatás ára 
tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.
Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókra irányadó árszabás 2012. január 1-jétől:
2010. június 30-án az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-nél alkalmazott árszabás
A Kereskedő által nyújtott árszabás
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Földgáz közszolgáltatás

Érintett vásárlói kör 
Alapdíj 
(Ft/év) 

Alapdíj 
(Ft/m3/h) 

Gázdíj 
(Ft/MJ) 

A2) 12312  3,376
A3) 11076   2,905
B2)  19564 2,544
C) Gázmérővel nem rendelkezők    3,021

Tervezett éves fogyasztás: m3 14 670
m3/h 25

Kalkulált éves számla (bruttó) MJ:
Költség:
Alapdíj: 

http://www.eon.hu/Gazdij_kalkulator Összesen:

1 238 034
384 409

1 622 443

Számolja ki, hogy milyen tételekből áll a számlája
A kalkulátor átlagfűtőértékkel számol (34,2 MJ). (az adatok tájékoztató jellegűek, kis 
mértékben eltérhetnek a számláján szereplő értékektől pl. a számlázási időszakok hossza, a 
valós fűtőértékek, stb. miatt)
Kérjük válasszon melyik csoportba tartozik:

Gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye
20 m3/h-nál nagyobb gázmérővel rendelkezők

501 714

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók 

E.ON Gázdíj kalkulátor

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági 
felhasználók 12312 3,009
Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak:

Ezúton tájékoztatjuk fogyasztóinkat a 78/2012. (XII 22.) NFM rendelet alapján a 2013. január 01-től érvényes, 
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabásokról. 
Ennek megfelelően az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 
alkalmazandó díjak: 
Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör Alapdíj (Ft/év) Gázdíj (Ft/MJ)

GDF SUEZ Egyetemes szolgáltatási ajánlat
https://www.gdfsuez-energia.hu/# https://www.gdfsuez-energia.hu/# 

Oldal 4

http://www.eon.hu/Gazdij_kalkulator�
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