
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVASLAT 
 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.  

2019/2020. évi gázbeszerzési szerződésének 

megkötésére vonatkozó    
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                      Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

          Előkészítő:    Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

 

 

Ózd, 2019. április 25.  



Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. alapítója és tulajdonosa Ózd Város 

Önkormányzata. A társaság Alapító Okiratának 6.1. pontja tartalmazza az alábbiakat: 

 

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

jóváhagyását kérni, melynek értéke a 100.000.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja.” 

 

Fentiek alapján jelen előterjesztés az alapítói hozzájárulás megadására vonatkozik. 

 

 

Előzmény: 

 

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. szabadpiacon történő gázbeszerzésére 

minden évben új gázbeszerzési szerződés keretein belül kerül sor. A legkedvezőbb 

gázbeszerzési feltételek elérése érdekében korábban a Sinergy Kft. gázbeszerzési tenderéhez 

csatlakozva történt a gázkereskedők versenyeztetése, az utóbbi hét gázév vonatkozásában a 

távhőszolgáltató társaságok közös gázbeszerzési tárgyalásokat is indítottak, melyhez szintén 

lehetőség volt csatlakozni. 

 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (továbbiakban: MaTáSzSz) által 

először hét éve szervezett közös beszerzéshez még 18 távhőtársaság csatlakozott. A 

tenderezés során mintegy 150 Mm3 éves gázigény kielégítése volt a tét. Az utóbbi években a 

támogatási rendszer átalakulása miatt az érdeklődés csökkent, azonban utólagos információk 

alapján mindig a piaci ár alatti árat sikerült elérni. A MaTáSzSz tenderezés lebonyolítója újra 

az ENERGIQ Kft.  

 

A 2018 áprilisában kezdett előző tenderhez képest a résztvevő MaTáSzSz 

tagvállalatok száma csökkent, a dunakeszi, a csornai és a kisvárdai szolgáltatók nem 

csatlakoztak a tenderhez, így a vásárlók köre a következő volt: Nyírtávhő Kft., Ózdi 

Távhőtermelő és Szolgáltató Kft., Régióhő Kft., valamint a salgótarjáni és a szentendrei 

távhőszolgáltató. Újként csatlakozott a sárvári és várpalotai önkormányzati társaság, több 

kisebb fogyasztási hellyel csatlakozott a Fővárosi Csatornázási Művek. A teljes tendereztetett 

földgázmennyiség 288.826.167 kWh-ra (938.425 GJ-ra) nőtt a tavalyi 892 465 GJ-ról, ez 5 

%-os növekedés, melyből 27 % ózdi, 23 % Várpalotai, 21 % salgótarjáni, 10 % szentendrei, 

míg a maradék kb. 19 %-on a többiek osztoztak. 

  

 A tendert lebonyolító ENERGIQ Kft. 18 gázkereskedőtől kért 4 különböző számítási 

módszerrel elkészített ajánlatot, melyeket előre meghirdetett, és a MEKH által meghatározott 

(HUF/EUR árfolyam, maximális spread érték, havi gáztőzsdei előre jelzett árfolyamok) 

paraméterek mellett kellett beárazniuk, majd külön megadniuk az így elérhető éves 

összköltséget. A tendereztetés során figyelemmel kellett lenni a MEKH által elismert éves 

összköltség-limitre, mely feltétel eddig nem szerepelt. Az előzetesen számított, MEKH által 

elismert költségszint a tavalyihoz képest tovább emelkedett, követte a piaci áremelkedéseket 

és árfolyam-változásokat. Az ajánlatokat a jogszabályi környezet változásainak megfelelően 

kWh-alapú árakon kellett megjelölni. A kiírásnak részben megfelelve hat kereskedő összesen 

20 ajánlatot adott, ezek közül első körben csak 2 db volt MEKH által elismert költséglimit 

alatt, tehát a kereskedőknek komoly átdolgozást kellett eszközölniük a további versenyben 

maradás érdekében. Az egyes ajánlatok értékelésében továbbra is kizáró okot jelentettek 

bizonyos szerződéses paraméterek (pl. bankgarancia), a többi fontosabb pénzügyi és 

működési paramétert pedig a második fordulóban egységesítették. 

 



A második fordulóban mindegyik kereskedő pontosíthatta ajánlatát, hogy teljes 

egészében megfeleljenek a kiírásnak, és összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatok. 

Ezután a három legjobb, teljes körű ajánlatot adó kereskedőt a tender lebonyolítója személyes 

megbeszélésre hívta be, melyen a MaTáSzSz-csoport tagvállalatainak képviselői is részt 

vettek. 

 

Az utolsó ajánlatok kiértékelése alapján a 2018/2019. gázévre várható éves 

legalacsonyabb összköltséget jelentő ajánlatot az NKM ZRt. (korábbi nevén FŐGÁZ Zrt.) 

adta, így vele az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a gázbeszerzési szerződést 

megkötötte. A többi tagvállalat szintén megkötötte szerződését az NKM ZRt-vel. Az elért ár 

alapján a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által kalkulált távhőár-támogatás 

is változott, mely elismerte a növekvő gázárak miatti költségnövekedést, így az az előző év 

kedvezőtlen -13 Ft/GJ mértéke helyett a fogyasztási ütemhez sokkal jobban igazodó, 

egyenletesebb finanszírozást lehetővé tevő +1054 Ft/GJ-ra változott. 

 

 Fontos, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a 2018. február 

végén közzétett Hirdetményében előírt követelményrendszert nem enyhítette, melynek 

betartása alapvető az egyes költségelemek elismertethetősége érdekében. 

 

A t. Képviselő-testület előzetes hozzájárulása az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 

2019/2020. évi gázbeszerzési szerződésének megkötéséhez: 

 

Az előzőekben bemutatott gázbeszerzési eljárás kapcsán ki kell emelni, hogy számos 

szempont elemzése, értékelése a versenyeztetés során napról napra, hétről hétre változó 

helyzetben azonnali, gyors döntéseket kíván. 

 

Javaslat: 

 

Fentiek alapján javasolom, a t. Képviselő-testület előzetesen járuljon hozzá, hogy az Ózdi 

Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a MaTáSzSz által szervezett közös földgázbeszerzésben 

részt vehessen a 2019. október 1-től 2020. október 1-ig terjedő időszak vonatkozásában. 

 

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője a majdani gázszerződés aláírásával 

egy időben írásban tájékoztassa a Polgármestert, és a soron következő ülésen a Képviselő-

testületet a szerződés megkötéséről. 

 

Kérem a t. Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására. 





 

Határozat i  javas la t  

Ózd Város  Önkormányzata  Képvi se lő - t es tüle tének  

……/2019.(IV.25.) határozata 

az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2019/2020. évi gázbeszerzési 

szerződésének megkötésére 

vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának 6.1. 

pontja alapján az alábbi döntést hozta: 

 

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

Szolgáltató Kft. a 2019/2020. 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. 

 

 

Felelős:  Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

Határidő:  A szerződés aláírását követő Képviselő-testületi ülés 
 

 

 


