
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022/2023. 
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Ózd, 2022. október 13.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 

Alapító Okiratának 6.1. pontja 

- „Az ügyvezető köteles minden olyan szerződés megkötését megelőzően az alapító 

előzetes jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000,- Ft-ot eléri vagy 

meghaladja.” –  

figyelembevételével, a 37/2022.(III.16.) sz. határozatában feladatként jelölte meg a 

2022/2023. évi gázévre vonatkozó gázbeszerzési szerződésének megkötését az alábbiak 

szerint: 

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 

a 2022/2023. évi gázévre vonatkozóan a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 

Szövetsége (MaTáSzSz) gázbeszerzési portfóliójához csatlakozva folytassa le 

beszerzésre vonatkozó tárgyalásait, s a legkedvezőbb feltételeket biztosító szerződést 

kösse meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a szerződés aláírásával egy időben 

írásban tájékoztassa a Polgármestert és a soron következő ülésen a Képviselő-

testületet a megállapodásról. 

A fentiek értelmében a gázbeszerzési szerződésről a következők szerint adunk tájékoztatást. 

  



A 2022/2023. évi gázbeszerzési szerződés megkötése 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-nél 

A MaTáSzSz a tagvállalatok 2022/2023. gázévi csoportos, teljes alapú 

földgázbeszerzésének lebonyolítására pályázatot írt ki. A földgázbeszerzés lebonyolítását a 

korábbi évekhez hasonlóan az ENERGIQ Kft. végezte. 

2018-tól a távhőszolgáltatók felügyeletét (költségeinek ellenőrzését, a távhőtámogatás 

társaságonként történő megállapítását) végző Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal (MEKH) hirdetményt tesz közzé, mely célja „hogy motiválja a földgázt vásárló 

távhőtermelőket arra, hogy a földgázbeszerzésük során érdemben versenyeztessék meg a 

földgázkereskedőket, valamint, hogy a kapott ajánlatok közül az elérhető legkisebb 

összköltségűt válasszák. A motiváció abban nyilvánul meg, hogy a Hivatal a referencia ár 

figyelembevételével fogja megtenni a javaslatát az energetikáért felelős miniszternek a 

távhőtermelői árakra és a távhőszolgáltatói támogatásokra vonatkozóan, így, ha az előzetesen 

meghirdetett referencia árhoz képest a távhőtermelő tényleges szerződéses ára alacsonyabb, 

akkor ez a különbözet a távhőtermelő eredményét fogja gyarapítani. A jelenleg hatályos 

szabályozás szerint – amennyiben a távhőtermelői engedélyesnek e miatt nyereségkorlát 

feletti eredményrésze keletkezik – azt fejlesztési forrásként használhatja fel a távhőtermelés és 

távhőszolgáltatás korszerűsítésének érdekében.” A hirdetményben megfogalmazott fő célt a 

MaTáSzSz által bonyolított tenderek a korábbi években is biztosították, a motivációs 

eszközök megegyeztek a tavalyival, tehát a MEKH által meghatározott referencia ár alapján 

történik a támogatás meghatározása. Ebben az évben a Hivatal nem tett közzé a 

gázbeszerzések során betartandó hirdetményt, ennek ellenére a beszerzést a jogszabályi 

megfelelések érdekében el kellett kezdeni.  

Az előző évhez képest a résztvevő MaTáSzSz tagvállalatok száma három 

megyeszékhelyi – pécsi, miskolci, szegedi – és három várpalotai hőszolgáltatóval – nőtt, a 

többi vásárló a tavalyi volt: Ózdi Távhő Kft., EVAT ZRt., Régióhő Kft., valamint a 

kapuvári, a salgótarjáni, a szekszárdi és a szentendrei távhőszolgáltató, továbbá a sárvári 

önkormányzati társaság. Idén nem csatlakozott sem a Fővárosi Csatornázási Művek, sem a 

Nyírtávhő Kft. A teljes tendereztetett földgázmennyiség 857.014.282 kWh (tavaly 

299.242.813 kWh, ez majdnem háromszoros növekedés), melyből 35% szegedi, 11% 

miskolci, 11% ózdi, 10% egri, míg a maradék kb. 23%-on a többiek osztoztak. 

A tendert lebonyolító ENERGIQ Kft. a megszokott 4 különböző számítási módszerrel 

elkészített ajánlatot kért a gázkereskedőktől. A gázpiaci és a geopolitikai helyzetre való 

tekintettel a kereskedők értékelhető ajánlatot nem tudtak adni, és mint ezt előre is jelezték, 

ajánlatadásnál egyedül a tőzsdei árakat lekövető változó ár jöhetett szóba. A kiírásra 

mindössze 1 kereskedőtől érkezett ajánlat, az is indikatív, tehát elfogadásra alkalmatlan, 

továbbá olyan „feltételek és árszintek jelentek meg az ajánlatban, hogy arról tárgyalni is csak 

abban az esetben lehet, ha ismert a Hivatal hozzáállása a következő gázévre elismerhető 

földgáz költségek tekintetében”. A problémát a MEKH felé jeleztük, megemlítve a 7-8-szoros 

árat és a szerződés megkötésének feltételéül szabott 5 milliárd forintos pénzügyi biztosítékot, 

mely a cég értékének több mint duplája. A földgáz árának emelkedése miatt a kereskedő fix 

áras szerződéskötésre nem volt hajlandó, ami viszont a távhőtámogatás meghatározásának 

alapfeltétele.  

  



A MEKH által 2022. április 25-én közzétett hirdetmény – a körülmények ellenére – 

továbbra is a szerződések határidőre történő megkötését javasolta, még akkor is, ha abban 

változó ár szerepel. Ugyanis bízva az árak csökkenésében, lehetőséget kívánt biztosítani a 

feleknek a szerződéses ár fixálására, melynek határidejét augusztus 26-ban szabta meg. A 

Hirdetmény kiegészítésében a Hivatal a pénzbeli biztosíték helyett a bankszámlára vonatkozó 

inkasszó engedményezését tette lehetővé a kereskedő felé.  

Sajnos a nagykereskedelmi piaci árak a tender során tovább emelkedtek, ebben a 

következő okok játszottak szerepet: a tél elmúltával meg kell tölteni a tárolókat, mindenki 

vásárolni szeretett volna, az orosz tulajdonú gázszállítási útvonalak viszont kapacitásuk 

töredékén üzemelnek, így a háború miatti szankciók hatására a földgáz stratégiai tényezővé 

vált. Az idei nyár végére a tőzsdei árak az egekbe szöktek, melynek folyamata a következők 

szerint zajlott időrendi sorrendben: míg 2020. szeptember végén 11 EUR/MWh ár volt 

tapasztalható, 2021. május végére már 25 EUR/MWh, ezen a szinten kötöttük meg a jelenleg 

élő szerződést. 2022. március végén 225 EUR/MWh, 2022. augusztus 26-án, az ár fixálás 

utolsó napján, 339 EUR/MWh. Az így kialakult szerződéses ár 43,12 Ft/MJ, a jelenlegi ár 15-

szöröse. 

A kialakult helyzetben az egyetlen ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi ZRt. 

adta, így vele az Ózdi Távhő Kft. a gázbeszerzési szerződést megkötötte. A többi tagvállalat 

szintén megkötötte szerződését az MVM ZRt-vel. Szeptember első tíz napjában a tőzsdei ár 

200 EUR/MWh környékén stagnál.  

A fentiek alapján kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását. 


