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Földgázellátási szerződés 

(tervezet) 

1. Szerződő felek 

 

Egyrészről, az ………………………………. mint földgáz energia vásárló, a továbbiakban: Vevő  

 

 Székhelye:  

 Adószáma:  

 Bankszámlaszáma:   

 Képviselője:   

 

másrészről az ……………………………… mint földgáz energia kereskedő, a továbbiakban: Eladó  

 

 Székhelye:   

 Cégjegyzékszáma:  

 Adószáma:  

 Bankszámlaszáma:  

 Földgáz ker. engedély szám:  

 Képviselője: 

 

az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

2. Előzmények 

 

Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen Szerződés ezen közbeszerzési 

eljárás eredményeként jött létre. Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, 

különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció – annak valamennyi mellékletével együtt –, valamint Eladónak, mint a 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata a jelen Szerződés részét képezik. Felek tudomásul veszik azt is, 

hogy eltérés esetén jogviszonyukra a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. 

 

3. A szerződés tartalma 

 

Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Szerződésben meghatározott mennyiségű földgáz eladására a 

Vevő részére, a Vevő által megadott ütemezés szerint. Az Eladó minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, 

hogy a rendszerirányító, a szállító, a tároló és az elosztó a Szerződés szerinti földgázszállítást befogadja és jóváhagyja, 

illetve teljesítse.  

 

A Vevő e Szerződés aláírásával meghatalmazza az Eladót, hogy a kiszolgálásához szükséges rendszerhasználati 

szerződéseket Eladó  

- a saját nevében és Vevő javára 

- vagy a Vevő nevében és megbízásából  

megkösse, illetve az elosztóhálózat-használati szerződést megbízottként kezelje. 
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 Az Eladó teljes körű, a földgázrendszer használatát is biztosító földgázellátást nyújt Vevő részére, amelyre tekintettel a 

Vevő az őt jogszabály alapján megillető, a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges (szállítói, tárolói, elosztási) 

rendszerkapacitások tekintetében a rendelk ezési jogot átadja Eladó részére, illetve megbízza Eladót, hogy a jelen 

Szerződés teljesítéséhez szükséges rendszerhasználati szerződéseket a rendszerüzemeltetőkkel megkösse. 

 

Az Átadási pont egy adott fogyasztási hely vonatkozásában a Vevő fogyasztási helyét ellátó földgáz elosztóvezeték a 

fogyasztási hely telekhatárára eső végpontja. A földgáz átadása a Vevő részére az Átadási ponton történik. Eladó a jelen 

Szerződésben rögzített földgázmennyiség és teljesítmény rendelkezésre állását ezen a ponton biztosítja. Vevő a földgázt 

az Átadási ponton veszi át kizárólag saját felhasználás céljából. Vevő az átvett földgázt harmadik személy számára nem 

adja tovább, illetve a fogyasztási helyről más területre nem vezeti át. 

 

A Szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a kárveszély átszállásának helye az 

Átadási pont. 

 

4. A szerződés időtartama, teljesítési időszak 

 

A Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A földgázszállítás megkezdésének időpontja magyarországi helyi idő 

szerint: 2022. október 1-én, 06.00 óra. A Szerződés 2023. október 1-jén 06.00 óráig tartó határozott időtartamra szól 

(lejárat napja). 

 

5. Szerződéses mennyiség:  

 

5.1. A Felek az alábbiakban rögzítik a Fogyasztási helyre a szerződéses időszakban szállítandó földgáz 

mennyiséget (Szerződött Földgáz Mennyiség).  

 

A Szerződött Éves Földgáz Mennyiség 

[m3] 

A Szerződött Éves Földgáz Mennyiség 

[MJ]* 

700 000 m3 23 800 000 MJ 

 

*1 m3 földgázból 34 MJ energia nyerhető. 

5.2. A fogyasztási helyek szerződéses földgáz mennyiségét valamint a szerződött havi mennyiségeket telephelyi szintű 

bontásban részletezve az 1. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt valamely 

fogyasztási hely a Vevő birtokán kívül kerül, akkor az adott fogyasztási hely - a teljesített ellátás elszámolását követően 

- a jelen szerződés hatálya alól automatikusan kívül kerül. Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt valamely új 

fogyasztási hely kerül a Vevő birtokába, akkor – amennyiben az adott fogyasztási helyre nincs hatályos földgáz ellátási 

szerződés - az adott fogyasztási hely a jelen szerződés hatálya alá kerül.  

 

5.3. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a területileg illetékes földgázelosztó engedélyes a TIGÁZ Zrt. (2000 Szentendre, 

Paprikabíró u. 16.) 

 

5.4. Földgáz minősége 

 

Az értékesített földgáz minősége megfelel az említett MSZ 1648:2016 2H jelű gázcsoportra vonatkozó szabvány 

előírásainak. A Földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek. A Fogyasztási helyre irányadó szabvány 

szerinti Fűtőérték a szerződéses időszakra: 34,00 +/-5% [MJ/ gnm3] 
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6. A földgáz ára 

 

6.1. Molekula díj: 

 

Molekula díj egységesen:: …HUF/GJ 

  

A fenti molekula díj nettó érték, amely nem tartalmazza az ÁFA-t és a jövedéki adót. 

 

6.2. Rendszerhasználati díjak: 

Rendszerhasználati díjak számítása a mindenkori rendszerhasználati díjakról szóló rendelet és hatósági határozat 

értelmében kerülnek meghatározásra. 

A rendszerhasználati díjak nem tartalmazzák az adókat (ÁFA, jövedéki adó, stb.), pótlékokat és egyéb hatóságilag 

előírt díjakat (MSZKSZ díj stb.), de tartalmazzák a szagosítás díját. 

A rendszerhasználati díj induló ára: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott vonatkozó 

határozat alapján, a jelen szerződésben szereplő teljesítmények, illetve mennyiségek figyelembevételével. 

 

Forgalom független rendszerhasználati díj (HUF/MJ/h/év): … 

 

Forgalmi díj (HUF/GJ):… 

A rendszerhasználati díjakra vonatkozó szabályozás változása esetén a 6.2. pont szerinti rendszerhasználati díjat 

Eladó jogosult az árváltozásnak megfelelően, a módosítás hatályba lépésével megegyező időponttal Vevővel 

szemben érvényesíteni. 

 

6.3. Szerződéses ár: 

A szerződéses ár a molekuladíjat és a rendszerhasználati díjat tartalmazza.  

A szerződéses földgáz ára nem tartalmaz fogyasztási típusú adókat, vagy más, a jelen Szerződéshez hasonló 

jogügyletekhez kapcsolódó, és a Felek akaratától függetlenül, kötelezendően alkalmazandó közterheket, 

költségeket, díjakat, illetékeket illetve más hasonló díjelemeket, így különösen általános forgalmi adót (ÁFA), a 

jövedéki adót, amelyeket Eladó jogosult Vevővel szemben érvényesíteni, illetve Vevőre áthárítani a mindenkori 

jogi szabályozással összhangban, függetlenül attól, hogy az érintett adó vagy más közteher, költség, díj, illeték, 

illetve egyéb díjelem már a Szerződés megkötése előtt is létezett, vagy csak azt követően került bevezetésre. Az 

ilyen adók, vagy más közterhek, költségek, díjak, illetékek, egyéb díjelemek módosítása esetén Eladó jogosult a 

díjváltozást – módosítással érintett tétel/díjelem díjváltozásnak megfelelően –, a díjmódosítás hatályba lépésével 

megegyező időponttal a Vevővel szemben érvényesíteni. 

Az MSZKSZ díjnak az arra jogosult szervezet általi módosítása esetén Eladó jogosult a díjváltozást – módosítással 

érintett tétel/díjelem díjváltozásnak megfelelően –, a díjmódosítás hatályba lépésével megegyező időponttal a 

Vevővel szemben érvényesíteni. 

A kibocsátásra kerülő számla a földgáz értékén túlmenően tartalmazza a számla kibocsátás napján hatályos 

magyar jogszabályok szerint a földgáz eladást terhelő adót (jövedéki adó, ÁFA stb.), pótlékot és egyéb hatóságilag 

előírt díjakat.  

6.4. Eladó  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és 

a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 
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6.5. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

7. Igénybejelentés 

 

     Igény bejelentési eltérési díj  

Vevőnek sem a 100 m3/h alatti sem a 100 m3/h feletti kapacitással vételező fogyasztási helyek esetén nincs napi 

igény bejelentési kötelezettsége. 

 

 

8. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek 

 

8.1. A számla kiállítása a felek közötti egyeztetés szerint  

- vagy a leolvasott mérőállás alapján,  

- vagy a 20m3/h és az alatti fogyasztási helyek esetében az elosztó havi végleges allokációja alapján, ennek 

hiányában a szerződött havi mennyiség figyelembe vételével,  

- vagy a 20 m3 alatti fogyasztók esetében a szerződésben rögzített várható éves fogyasztás mennyiségének 1/12-

ed része alapján, a 20 – 100 m3 közötti fogyasztási helyek esetében pedig az Elosztói adatszolgáltatás alapján 

történik. 

8.2. Elszámolás az évente 1 alkalommal történő elosztói leolvasást követően történik. 

8.3. A számlázás alapját a Szerződés 6.1. pontjában rögzített molekula díj és a 6.2. pontban rögzített 

rendszerhasználati díjak együttesen képezik.  

8.4. Eladó a számla kibocsátását követő 10. napon belül elektronikus számla másolatot küld az összes fogyasztói 

hely számlájáról a futomu@szentendre.hu email címre. 

8.5. Eladó a számla kibocsátását követő 10. napon belül fogyasztási helyenként elektronikus számlaösszesítőt küld 

a futomu@szentendre.hu email címre. 

8.6. A fizetési felszólítóban Eladó nem ír dátumot azzal kapcsolatban, hogy mikor várható a kikapcsolás dátuma. 

Ezt az Elosztó küldi meg Vevő részére. 

8.7. Számlázás pénzneme: HUF.  

8.8. A számla tartalmazza a fogyasztási hely(ek) azonosítására, valamint a fogyasztásra vonatkozó adatokat. 

8.9. A számlázás számlafizetőnként külön-külön történik fogyasztási helyenkénti bontásban. 

8.10. A számlák benyújtása 2 részben történik. 

- 1. rész a forgalom független RHD (A fix rendszerhasználati díj (kapacitásdíj) éves díjának elszámolása 12 

egyenlő részletben, havonta történik. Számla kiállításának időpontja a tárgyhót megelőző hónap 10. napja, 

fizetési határideje tárgyhó első munkanapja.)  

- 2. rész a Molekula díja és a Forgalom arányos RHD. (a forgalommal arányos díjak (gázdíj, forgalomarányos 

rendszerhasználati díj és az egyéb díjak) elszámolása havonta egy alkalommal történik az illetékes elosztói 

engedélyes adatszolgáltatása alapján. Számla kiállításának időpontja a tárgyhót követő hónap 15. napja, 

fizetési határideje a számla kézhezvételét követő + 30 napon belül. 

8.11. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint 

kerülnek kiegyenlítésre. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti törvényes kamat az 

irányadó. 

8.12. A fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a 

jelen szerződés kapcsán felmerülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy 

számlavezető bankja által kivetett díjakat és költségeket. 

 

mailto:futomu@szentendre.hu
mailto:futomu@szentendre.hu
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9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Kötbérek 

Eladó kötbért nem érvényesíthet a Vevő általi túlfogyasztás illetve alul fogyasztás esetén. 

 

10.  Szerződésszegés és következményei 

 

10.1. Szerződésszegés esetei 

10.1.1.  Szerződésszegést követ el az Eladó különösen, ha 

• a földgázellátást a Szerződésben maghatározott időpontban nem kezdi meg, 

• a nem megszakítható földgáz teljesítmény átadását indok nélkül vagy jogellenesen korlátozza, 

illetve szünetelteti (következménye kártérítés), 

• saját hibájából a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiséget bocsát a Vevő rendelkezésére, 

• nem a szabványoknak, illetve a közbeszerzési eljárás dokumentációjának műszaki 

mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő minőségű földgázt szállít Vevő részére, 

• a hatályos jogszabályokban, jelen Szerződésben és az Eladó általános szerződési feltételeit 

tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeket megsérti. 

10.1.2. Szerződésszegést követ el a Vevő különösen, ha 

• fizetési kötelezettségének nem, vagy a Szerződésben meghatározott határidőn túl, 

késedelmesen tesz eleget,  

• a hatályos jogszabályokban, jelen Szerződésben és az Eladó általános szerződési feltételeit 

tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott egyéb feltételeket megsérti. 

 

10.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei 

A Felek jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése esetén a Szerződésben, a vonatkozó 

hatályos jogszabályokban és a rendszerirányító, az elosztó és az Eladó általános szerződési feltételeit 

tartalmazó Üzletszabályzatában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak. 

Amennyiben Vevő a számla összegének megfizetésével 15 napot meghaladó mértékű késedelembe 

esik, úgy Eladó fizetési felszólítót küld a Vevő részére. A fizetési felszólító levélben nincs megjelölve 

határidő, a kikapcsolás napjáról az Elosztó küld tájékoztatást. 

Amennyiben Vevő a számla összegének megfizetésével 30 napot meghaladó mértékű késedelembe 

esik, és fizetési kötelezettségének az Eladó írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget, Eladó jogosult 

a fizetési felszólításban szereplő határidőt követő első munkanapon a Vevőt a gázellátásból 

kikapcsoltatni.  

Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt Vevő valamennyi lejárt tartozását rendezi és a külön díj 

ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, 

Eladó a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni Vevőnek az 

ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről 

súlyos szerződésszegésnek minősül.  

 

11. Szerződés megszűnése, megszüntetése 

 

11.1. A szerződés megszűnik 

• a 4. pontban meghatározott időpontban (lejárat napja); 

• bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén; 
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• ha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból visszavonásra kerül. 

11.2. A szerződés megszüntetése 

• a szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, 

• a szerződés – figyelemmel arra, hogy azt a Felek határozott időtartamra kötik – egyoldalúan 

történő felmondással nem szüntethető meg, kivéve: 

- rendkívüli felmondással, bármely fél súlyos szerződésszegése estén,  

- ha azt jogszabály előírja. 

 

A Szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Szerződésből származó valamennyi fizetési kötelezettség 

haladéktalanul esedékessé válik. 

 

12. Korlátozás  

 

A korlátozás a hatályos jogszabályok alapján történhet. 

Az egyes Fogyasztási helyekre vonatkozó korlátozási kategóriát a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 A jogszabályban előírtaknak megfelelően elrendelt felhasználói korlátozás minden esetben a szolgáltatás jogszerű 

megtagadásának minősül. 

A megszakítható módon lekötött teljesítmény mértékéig a Vevő felhasználásának megszakítása nem minősül 

korlátozásnak. 

A Vevő korlátozás elrendelése esetén köteles a rendszerirányító, a földgázszállító, földgáztároló valamint a 

földgázelosztó utasításait végrehajtani, és az ebből fakadó terheket jogszabályban meghatározott módon viselni, kivéve, 

ha Vevő a jogszabályi rendelkezések alapján nem korlátozható felhasználónak minősül. 

Vevő kijelenti, hogy tudomással bír a korlátozási besorolás hatályos szabályozásáról és azok alapján őt terhelő 

kötelezettségekről, eljárási szabályokról. Vevő ennek megfelelően kidolgozza a korlátozás esetén alkalmazandó 

intézkedési tervét, és jelen Szerződésben megjelölt kapcsolattartója ilyen esetben rövid úton (telefon vagy fax) is 

értesíthető. 

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a GET. rendelkezései az irányadóak. 

 

13. Teljesítés jogszerű megtagadása és vis maior 

 

13.1. Teljesítés jogszerű megtagadása 

Eladó részben vagy egészben jogszerűen megtagadhatja a teljesítést 

a) ha az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel feltételei megszűntek, 

vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig (pl. Vis Maior, Havária), 

b) Földgázellátási zavar esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEH) által 

jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, 

c) Földgázellátási válsághelyzet esetén a Magyarország Kormánya által elrendelt intézkedéseknek 

megfelelően. 

 

13.2. Vis Maior 

Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 

esetén, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén kívül felmerült esemény vagy körülmény, melyet 

az adott Fél ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a Fél számára lehetetlenné teszi a 

jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó 

Fél szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során, illetve amennyiben 

e kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A Vis Maior eseményre hivatkozó Fél 
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mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés alapján fennálló 

kötelezettségeinek teljesítése alól. E mentesítés azonban nem terjed ki a jelen pontban rögzített értesítési 

kötelezettség elmulasztására vagy a jelen Szerződés alapján esedékes bármely összeg kifizetésének 

elmulasztására. Nem minősül Vis Maiornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, 

felhatalmazások hiánya, illetve a Vevő pénzügyi nehézsége. 

 

13.3. Lehetetlenülés 

A teljesítés lehetetlenné válásának esetére a Ptk. rendelkezései irányadóak. Az átmeneti lehetetlenülés nem 

eredményezi a szerződés megszűnését. 

 

13.4. Havária 

Haváriának minősül Felek között a földgázellátást biztosító, szállító, tároló illetve elosztó rendszer vagy 

létesítmény súlyos üzemzavara, amelynek következtében Eladó nem tudja szerződésszerűen biztosítani Vevő 

felé vállalt ellátási kötelezettségét. Havária esetére a Lehetetlenülés szabályai irányadóak. 

 

Az e pontban írt esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges legrövidebb időn belül köteles a 

másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis Maior, lehetetlenülés, Havária várható időtartamáról és a jelen 

Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá minden tőle elvárhatót megtenni az említett események megszüntetése, 

elhárítása, következményeinek enyhítése érdekében. A szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérelmező Fél a 

másik Fél kérésére az esemény fennálltát, körülményeit hitelt érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló 

dokumentumok csatolásával igazolni köteles. 

 

14. Adatvédelem 

 

A jelen szerződés a közbeszerzésre tekintettel nyilvános. A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a 

Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel. 

Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a másik fél 

kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése illetve jogai érvényesítése 

érdekében.  

 

15. A Felek közti kapcsolattartás módja, és a szerződés módosítása 

 

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során 

mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös egyeztetés alapján járnak el. 

A jelen Szerződés teljesítése során Felek a 3. számú mellékletben megjelölt kapcsolattartóik útján járnak el. 

A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező minden, a Szerződés teljesítését érintő változásról 

egymást kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni. Felek írásos értesítésnek tekintik a telefaxon, az olvasás 

visszaigazolása mellett megküldött elektronikus levélben, a postai úton, valamint személyesen kézbesített levél útján 

történő közléseket. A közlés a címzetthez történő megérkezéssel tekinthető kézbesítettnek. Ennek tényét a közlő Fél 

köteles bizonyítani.  

Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a mulasztó Felet terheli. 

 

A szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a Kbt. 141. § szerinti 

korlátozások figyelembe vételével.  

 

16. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése  
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A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A jelen Szerződésben nem, vagy eltérően nem szabályozott 

kérdésekben, illetve a szerződésben szereplő fogalmak tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és 

az annak végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet és az egyéb földgázipari jogszabályok, az Eladó 

mindenkor hatályos Földgáz kereskedelmi Üzletszabályzata, a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes 

üzletszabályzata, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Polgári Törvénykönyv és a hatályos egyéb magyar 

jogszabályok irányadók.  Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek 

eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 

fordulnak. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem 

értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén illetve bármely más vagy további 

mulasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről. 

 

17. Vegyes rendelkezések 

A jelen Szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt:  

_________________________________ _________________________________ 

  . 

képviseletében képviseletében 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Fogyasztási helyek listája 

2. sz. melléklet: Korlátozási kategória fogyasztási helyenként 

3. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

4. sz. melléklet: A teljesítésbe bevont alvállalkozók megnevezése (adott esetben) 

5. sz. melléklet: Nyilatkozat a 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján 
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1. sz. melléklet: Fogyasztási helyek listája 

 

 

Fogyasztási hely 

megnevezése: 
Fogyasztási hely címe: Mérési pont azonosító 

Kereskedőház 
2000 Szentendre Fő tér 2-

5 
39N1102177070004 

Ceglédi 

raktárbázis 
2700 Cegléd Alszegi út 7 39N1106707410009 

Római kőtár 
2000 Szentendre 

Dunakanyar körút 1 
39N1108178780001 

Gödöllői 

látványraktár 

2100 Gödöllő Kiss József 

utca 2 
39N111279638000I 

Kereskedelmi ház 2000 Szentendre Fő tér 2 39N110407608000W 

V8 Szentendrei 

Uszoda és 

Szabadidőkp 

2000 Szentendre Kálvária 

út 16/C 
39N110463942000W 

Szentendre és 

Térsége TDM 

Nonprofit Kft 

2000 Szentendre Dumtsa 

Jenő utca 22 
39N110395419000H 

Okmányiroda 
2000 Szentendre 

Városház tér 2 
39N110215453000V 

Raktárak 
2000 Szentendre 

Paprikabíró utca 14 
39N1104002000008 

Óvoda központ 
2000 Szentendre 

Pannónia utca 3 
39N110216322000G 

Bimbó utcai 

Tagóvoda 

2000 Szentendre Bimbó 

utca 8-10 
39N1102153610005 

Vasvári Pál úti 

Tagóvoda 

2000 Szentendre Vasvári 

Pál utca 39 
39N110216764000S 

Izbégi Tagóvoda 
2000 Szentendre 

Szentlászlói út 84 
39N110215600000P 

SZEI 
2000 Szentendre Bükkös 

part 29 
39N1102153680007 

Kovács Margit 

múzeum 

2000 Szentendre Vastagh 

György utca 2 
39N1126175290008 

Ferenczy Múzeum 
2000 Szentendre Kossuth 

Lajos utca 5 
39N110391808000W 

Pest Megyei 

Könyvtár 

2000 Szentendre 

Pátriarka utca 7 
39N110216544000H 

Fehér Ház 

2000 Szentendre Duna 

korzó 18 helyesen Duna 

korzó 25 

39N110216433000Z 

Gondozási központ 

/ Szolgálati 

férőhely 

2000 Szentendre 

Sztaravodai út 2 
39N110216829000K 

Hold utcai 

Tagóvoda 

2000 Szentendre Hold 

utca 10 
39N1102166450005 
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Polgármesteri 

Hivatal 

2000 Szentendre 

Városház tér 3 
39N110216559000N 

SZEI 
2000 Szentendre 

Kanonok utca 1 
39N110216562000F 

Művészet Malom 
2000 Szentendre 

Bogdányi út 32 
39N110395421000E 

VSZ, Bajcsy 

konyha 

2000 Szentendre Bajcsy-

Zsilinszky utca 6 
39N112578959000L 

Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. 

Központ 

2000 Szentendre 

Szabadkai út 9. 
39N1102166200005 
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2. sz. melléklet: Korlátozási kategória fogyasztási helyenként 

 

Fogyasztási hely megnevezése: Fogyasztási hely címe: Korlátozási kategória 

Kereskedőház 2000 Szentendre Fő tér 2-5 

Korlátozható 

Ceglédi raktárbázis 2700 Cegléd Alszegi út 7 

Korlátozható 

Római kőtár 2000 Szentendre Dunakanyar körút 1 

Korlátozható 

Gödöllői látványraktár 2100 Gödöllő Kiss József utca 2 

Korlátozható 

Kereskedelmi ház 2000 Szentendre Fő tér 2 

Korlátozható 

Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre Pátriarka utca 7 

Korlátozható 

V8 Szentendrei Uszoda és 

Szabadidőkp 
2000 Szentendre Kálvária út 16/C 

Korlátozható 

Szentendre és Térsége TDM 

Nonprofit Kft 
2000 Szentendre Dumtsa Jenő utca 22 

Korlátozható 

Fehér Ház 2000 Szentendre Duna korzó 18 

Korlátozható 

Okmányiroda 2000 Szentendre Városház tér 2 

Korlátozható 

Raktárak 2000 Szentendre Paprikabíró utca 14 

Korlátozható 

Gondozási központ / Szolgálati 

férőhely 
2000 Szentendre Sztaravodai út 2 

Nem korlátozható 

Óvoda központ 2000 Szentendre Pannónia utca 3 

Nem korlátozható 

Bimbó utcai Tagóvoda 2000 Szentendre Bimbó utca 8-10 

Nem korlátozható 
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Hétszínvirág Tagóvoda 2000 Szentendre Vasvári Pál utca 39 

Nem korlátozható 

Izbégi Tagóvoda 2000 Szentendre Szentlászlói út 84 

Nem korlátozható 

Hold utcai Tagóvoda 2000 Szentendre Hold utca 10 

Nem korlátozható 

Polgármesteri Hivatal 2000 Szentendre Városház tér 3 Korlátozható 

SZEI 2000 Szentendre Bükkös part 29 

Nem korlátozható 

SZEI 2000 Szentendre Kanonok utca 1 

Nem korlátozható 

Művészet Malom 2000 Szentendre Bogdányi út 32 

Korlátozható 

Kovács Margit múzeum 2000 Szentendre Vastagh György utca 2 

Korlátozható 

Ferenczy Múzeum 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 5 

Korlátozható 

VSZ, Bajcsy konyha 2000 Szentendre Bajcsy-Zsilinszky utca 6 

Nem korlátozható 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 

Központ 
2000 Szentendre Szabadkai út 9. 

Nem korlátozható 
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3. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

 

Az értesítések és a nyilatkozatok megküldése írásbeli formában érvényes. 

 

Az Eladó kapcsolattartója 

 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 

 

A Vevő kapcsolattartója 

 

Neve: 

Telefonszáma: 

Fax száma: 

E-mail címe: 
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4. sz. melléklet: A teljesítésbe bevont alvállalkozók1 

 

A közbeszerzésnek azon részei, melynek teljesítésében 

alvállalkozók közreműködnek 

 

 

 

 

 

 

 

A már ismert alvállalkozó megnevezése 

A közbeszerzésnek az a része, melynek 

teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közreműködnek 

  

  

  

 

 
1 szerződéskötéskor kerül kitöltésre 
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Nyilatkozat 

 

 

Alulírott [képviselő neve] [képviselő tisztsége], mint a(z) [név/cégnév] ([székhely: [*]; nyilvántartási 

szám/törzsszám/cégjegyzékszám: [*]; adószám: [*]; továbbiakban: Felhasználó) képviseletére jogosult 

tisztviselő, a Felhasználó nevében és képviseletében eljárva a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz 

biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 

intézkedésekről szóló 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján kijelentem, hogy a 

Felhasználó a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 75. pontjának [*] alpontja alapján, mint 

[egészségügyi intézmény] VAGY [szociális intézmény] VAGY [rendvédelmi szerv] VAGY [honvédelemben 

közreműködő szerv] VAGY [a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti 

intézmény] VAGY [köznevelési intézmény] VAGY [felsőoktatási intézmény] VAGY [központi államigazgatási 

szerv] VAGY [helyi önkormányzati szervek intézménye], alapvető szociális szolgáltatónak minősül, amelyet a 

Felhasználó a létesítő okiratával tud igazolni. 

 

Szerződő/Számlafizető 

megnevezése 
Szerződő/Számlafizető címe 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény 3. § 75. pont szerinti státusz 

Ferenczy Múzeumi 

Centrum 
2000 Szentendre, Fő tér 2-5 

helyi önkormányzati szervek intézménye 

Hamvas Béla Pest 

Megyei Könyvtár 
2000 Szentendre, Pátriárka utca 7. 

helyi önkormányzati szervek intézménye 

Aquapalace Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 16. 

- 

Szentendre Város 

Önkormányzata 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

helyi önkormányzati szervek intézménye 

Szentendre Városi 

Óvodák 
2000 Szentendre, Pannónia utca 5. 

köznevelési intézmény, helyi 

önkormányzati szervek intézménye 

Szentendrei Közös 

Önkormányzati Hivatal 
2000 Szentendre, Városház tér 3. 

helyi önkormányzati szervek intézménye 

Szentendre Város 

Egészségügyi 

Intézménye 

2000 Szentendre, Kanonok utca 1. 

egészségügyi intézmény, helyi 

önkormányzati szervek intézménye 

Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. 
2000 Szentendre, Szabadkai utca 9. 

- 

 

 

…….. 2020. …….. 

 

 

 

_________________________ 

[név/cégnév] 

[képviselő neve és beosztása] 

Felhasználó 

 

 

 

 

 

 


