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TFÖLDGÁZÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS  

TERVEZET 
 

amely létrejött egyrészről 

 Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 

 Székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

Adószám: 15735791-2-42 

Bankszámlaszám: 11784009-15516006 

KSH szám: 15735791-8411-321-01 

Képviseli: Kovács Péter, polgármester 

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 

másrészről  

…………………………………….   

Székhely:  

Cégjegyzékszám: ………………. 

Adószám: ………………………. 

Bankszámlaszám: ………………. 

Képviseli: …………………, ügyvezető 

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), 

Ta továbbiakban együttesen Felek 

Tközött alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett.  
 

A Szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás EU Hivatalos Lapjában (TED) 

……………………..-én megjelenő, 2020/S …………….. számú, illetve a ……………… számú, a 

Közbeszerzési Értesítőben …………………….-én megjelent ajánlati felhívása és az ajánlattételhez 

biztosított dokumentáció és a nyertes ajánlattevő részletes ajánlata. Az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben az eljárás száma: EKR 000 16122 2020. 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai közötti eltérés esetén az alkalmazandó dokumentumok 

sorrendje a következő: 

1. ajánlati felhívás 

2. dokumentáció 

3. kiegészítő tájékoztatás 

4. ajánlat és hiánypótlás 

5. jelen szerződés 
 

A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Földgáz Értékesítési Szerződést köti. 
 

1. TUSzerződési adatok 

TFogyasztási helyek adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1.1 TFogyasztási helyek vonatkozásában területileg illetékes Elosztói Engedélyes adatai 

TMegnevezése: NKM Földgázhálózati Kft. 
TSzékhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  
TLevelezési cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 
THonlap címe: http://www.foldgazelosztas.hu 

http://www.foldgazelosztas.hu/
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1.2 TGázmérő/Gázmérési rendszer tulajdon viszonyai: 

TA gázmérési rendszer tulajdonosa: Elosztói Engedélyes 

1.3 TSzerződött Éves és Havi Földgázmennyiség 

TA Vevő a Szerződés 19. pont szerinti időtartama alatt az alábbi Szerződött Éves és Havi 
Földgázmennyiség átvételére vállal kötelezettséget: 

Szerződési időszak (gázév) Szerződött Éves Földgáz-mennyiség 

       (GJ/év)  (ezer gnmP3P/év) 

2020/2021 

 

21 534,92 

 

 

633,380 

 

Szerződött Havi Földgázmennyiségek: 

2020. Július 6,855 ezer gnm3 

2020. Augusztus 8,425 ezer gnm3 

2020. Szeptember 20,650 ezer gnm3 

2020. III. negyedév 35.930 ezer gnm3 

2020. Október 51,725 ezer gnm3 

2020. November 78,400 ezer gnm3 

2020. December 105,000 ezer gnm3 

2020. IV. egyedév 235,125 ezer gnm3 

2021. Január 114,100 ezer gnm3 

2021. Február 94,650 ezer gnm3 

2021. Március 67,750 ezer gnm3 

2021. I. negyedév 276,500 ezer gnm3 

2021. Április 49,700 ezer gnm3 

2021. Május 25,250 ezer gnm3 

2021. Június 10,875 ezer gnm3 

2021. II. negyedév 85,825 ezer gnm3 
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Szerződési időszak (gázév) Szerződött Éves Földgáz-mennyiség 

       (GJ/év)  (ezer gnmP3P/év) 

2021/2022 

 

21 534,92 

 

 

633,380 

 

Szerződött Havi Földgázmennyiségek: 

2021. Július 6,855 ezer gnm3 

2021. Augusztus 8,425 ezer gnm3 

2021. Szeptember 20,650 ezer gnm3 

2021. III. negyedév 35.930 ezer gnm3 

2021. Október 51,725 ezer gnm3 

2021. November 78,400 ezer gnm3 

2021. December 105,000 ezer gnm3 

2021. IV. egyedév 235,125 ezer gnm3 

2022. Január 114,100 ezer gnm3 

2022. Február 94,650 ezer gnm3 

2022. Március 67,750 ezer gnm3 

2022. I. negyedév 276,500 ezer gnm3 

2022. Április 49,700 ezer gnm3 

2022. Május 25,250 ezer gnm3 

2022. Június 10,875 ezer gnm3 

2022. II. negyedév 85,825 ezer gnm3 

 

 

A mennyiségtől való eltérés lehetősége +60% (az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől 
pozitív irányba 60%-kal pótdíjmentesen eltérhet). Az egyes fogyasztási helyekre 
vonatkozó havi, éves ill. napi, havi csúcs földgázmennyiségeket a 1 sz. melléklet 
tartalmazza. 

1.4 TSzerződött teljesítmény (a vásárolt, a nyilvántartott és a lekötött kapacitás mértéke) 

TA Vevő a Szerződés 19. pont szerinti időtartama alatt az Átadási pontra az 1 sz. 
mellékletben megadott órai teljesítmény lekötésére vállal kötelezettséget, a megadott napi 
maximum teljesítmény figyelembe vételével. TVevő kizárólag a ténylegesen felhasznált 
gáz mennyiségének megfelelő, szerződés szerinti összeget fizeti meg eladó részére. 

 

2. TUFogalom meghatározások 

TA Szerződésben használt fogalmak a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény 
(továbbiakban GET), az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
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(továbbiakban Vhr), a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat 
(továbbiakban ÜKSZ) és egyéb kapcsolódó jogszabályokban rögzített jelentéssel bírnak, 
illetve a következőket jelentik: 

TElszámolási mérés: Ta földgázforgalomnak az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerint 
kialakított, a földgázszállító, a földgázelosztó vagy földgáztároló (a továbbiakban együtt: 
rendszerüzemeltető) által működtetett, a mérésügyi jogszabályok szerint mérésre alkalmas 
fogyasztásmérő berendezésekkel történő meghatározása. 
TFogyasztási igénybejelentés: TTaz átvételre tervezett földgázmennyiségnek a 
rendszerhasználó által lekötött kapacitás figyelembevételével a kiadási pontokra, az 
ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendnek megfelelően gáznapra történő megadása; 
TForráshiány: TTa földgázszállító rendszer azon állapota, amikor a fogyasztási igények 
meghaladják a forrás mennyiségét, és az együttműködő földgázrendszer forrásfogyasztás 
egyensúlya normál üzemmeneti intézkedésekkel nem biztosítható. 
TFűtőérték: TTaz a hőmennyiség, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 gnmP

3
P) 

mennyiségű földgáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az 
égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a 
kiindulási komponensek mind az égéstermékek gáz halmazállapotúak. Mértékegysége: 
MJ/gnmP

3 

TGázhét: TTaz adott hét hétfőn reggel 06:00-tól a következő hét hétfőn reggel 06:00-ig tartó 
időszak. 
TGáznap: TTaz adott nap reggel 06:00-tól a következő nap reggel 06:00-ig tartó időszak. 
TGáztechnikai normál mP

3
P: TTaz a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és 101,325 

kPa nyomáson 1 mP

3
P térfogatot foglal el. Mértékegysége: gnmP

3 

Kiegyensúlyozó földgáz: adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő 
földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti 
különbség kiegyenlítésére a földgázszállító által felhasznált földgázmennyiség. 
TKiegyensúlyozási pótdíj: Ta földgázszállító rendszeren a tényleges betáplálás és vételezés 
alapján megállapított, a megengedett eltérés túllépése miatt a földgázszállító által a 
rendszerhasználókkal szemben - külön jogszabály alapján - érvényesíthető pótdíj. 

TKorlátozás: Tföldgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt 
felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy 
az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly 
helyreálljon és fenntartható legyen. 

TAz időszakos és a kiegyenlítő fogyasztó fogyasztásának megszakítása nem minősül 
korlátozásnak. 
TMinőségi hiba: TTamennyiben a Szerződésben kikötött földgázminőségtől az ott 
meghatározott értéket meghaladó eltérés áll fenn. 
TNem normál üzemmenet: TTaz az állapot, amikor a szállítóvezetéki gázátadó állomás 
berendezései közül egy vagy több meghibásodik, nem üzemszerűen működik — ahogyan 
az a szállítói engedélyes Üzletszabályzatában rögzítve van. A folyamatos földgázátadás és 
a teljesítés ebben az esetben is biztosított. 
TSzerződött Éves és Havi Földgázmennyiségek: T Ta Szerződés 1.3. pontjában 
meghatározott és gázévenként, illetve havonként igényelt és átvenni vállalt 
földgázmennyiségek. 
TÜzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ): Taz együttműködő földgázrendszer technikai 
működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a 
Hivatal által jóváhagyott szabályzat. 
TÜzemzavar: minden olyan a földgáz termelését, tárolását, szállítását, elosztását korlátozó 
vagy megszüntető esemény, amelynek oka az együttműködő földgázrendszer normál 
üzemmenettől eltérő olyan működése, amelynek következménye veszélyeztetés vagy 
földgázellátási zavar, és amely egy vagy több felhasználó földgázellátásának szünetelését 
okozza. 
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TÜzleti titok: TTa gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, 
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő 
megszerzése, vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági érdekeit sértené 
vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges 
intézkedéseket megtette. 
Üzletszabályzat: az Eladó mindenkor hatályos, a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal  által jóváhagyott földgáz-kereskedelmi üzletszabályzata.” 

3. TUA Szerződés tárgya 

TA Felek megállapodnak, hogy a Vevő a jelen Szerződésben meghatározott fogyasztási 
helyek vonatkozásában felmerülő teljes földgázigényét az Eladó, mint földgáz 
kereskedelmi működési engedélyes által a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott 
földgázzal elégíti ki. 

TA földgáz értékesítés részletes feltételeinek meghatározása érdekében a Felek a GET és a 

vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint állapodnak meg. 

TA jelen Szerződés teljes körűen tartalmazza a Felek közötti földgáz adásvétel szabályait. 

TA jelen Szerződés alapján és az ott meghatározott feltételek szerint az Eladó eladja, a Vevő 
pedig megvásárolja az 1.3. pontban meghatározott földgáz mennyiséget. A Vevő a 
vételezés során jelen szerződésben foglaltak, illetve az Eladó és a területileg illetékes 
Elosztói Engedélyesek üzletszabályzatait betartva jár el.  

TAz Eladó a Szerződés teljesítéséhez szükséges (szállítói, tárolói és elosztási) 
rendszerkapacitásokat, a Vevőt jogszabály alapján megillető rendszerhasználati 
kapacitások terhére vállalja. 

TA Szerződés alapján az Eladó megköti valamennyi rendszerhasználati és kapacitás-lekötési 
szerződést, és minden más olyan megállapodást, amely a Vevő ellátásához szükséges. A 
megbízottként vagy bizományosként az Eladó által megkötött szerződések időtartama 
megegyezik a Szerződés időtartamával.  

A Szerződés alapján a földgázt a Vevő részére az Eladó a szállítóvezetékről az Átadási 
Pontig az Elosztói Engedélyesek közreműködésével szállíttatja le. 

Vevő kéri Eladótól az elosztóhálózat-használati és a földgáz-kereskedelmi szerződések 
megbízottként történő összevont kezelését a törvényben foglaltak alapján. 

4. TUÁtadási pont 

4.1 TAz 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 állást ezen a ponton biztosítja. Vevő a 

földgázt az Átadási ponton veszi át kizárólag saját felhasználás céljából. Vevő az átvett 

földgázt a Fogyasztási helyről más területre nem vezeti át. 

4.2 TA Szerződés szerinti földgázminőség és átadási nyomás teljesítésének, valamint a 

kárveszély átszállásának helye az Átadási pont. 

4.3 TJelen szerződés hatálya alatt az Átadási ponton kizárólag az Eladó jogosult földgáz 

átadásra a Vevő részére. 

5. TUSzerződött éves és havi mennyiséggel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

5.1 TSzerződő felek a jelen szerződésben megállapodnak, hogy az Eladó 60 %-ot meg nem 

haladó felülvételezés esetében kötbér igénnyel nem lép fel Vevő irányában. 
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5.2 TVevő vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt a Felek által meghatározott minőség, 

teljesítmény és ütemezés szerint rendelkezésére bocsátott földgázt a Szerződésben foglalt 

feltételekkel az Átadási Ponton átveszi és annak ellenértékét Eladó részére megfizeti. 

6. TUSzerződött teljesítménnyel kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

6.1 TA Vevő által lekötött 1. melléklet szerinti napi és órai teljesítmény a mindenkor hatályos 

ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelő időben benyújtott éves igénybejelentés alapján 

módosítható. Ilyen esetben a szerződéses ár az új lekötéseknek megfelelően 

felülvizsgálatra kerül. 

7. TUFöldgázminőség 

7.1 A földgáz szagosított formában kerül átadásra a Vevőnek.  

7.2 TSzerződött fűtőérték: 34 MJ/gnmP

3 

TA napi átlagfűtőérték értékének ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték ±5%-os 

sávjánál, kivéve a gázátadó állomáson fellépő nem normál üzemmenet, az előre jelzett 

karbantartási munka vagy a vis major esetét. 

TMinőségi hibának tekintendő a földgáz fűtőértéke - mint minőségi elem szempontjából - 
ha az a fenti szerződött fűtőértékre vonatkozó megengedett eltérés mértékén kívül esik.  

7.3 TMinőségmérés 

TA földgáz minőségi paraméterei alatt az összetevőinek koncentrációja, relatív sűrűsége, 
fűtőértéke, égéshője, Wobbe száma valamint egyéb anyagok (S, SH szennyeződések), 
illetve nyomása értendők. 

TAz ellátórendszerbe betáplált földgáz minőségi jellemzőinek biztosításáért a 
földgázszállítói engedélyes a felelős. A földgázszállítói engedélyes által szolgáltatott 
minőségi jellemzőket a Felek a jelen Szerződés szerinti elszámolásukhoz elfogadják. 

Vevő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott 
üzletszabályzatban rögzített minőségi paramétereket és az általános szerződési 
feltételeinek alkalmazását elfogadja. 

8. TUFogyasztási igénybejelentés 

8.1 TA Vevő az Eladó részére NEM köteles napi, illetve heti nominálást végezni, ez a feladat és 

az ezzel kapcsolatos összes anyagi kockázat teljes mértékben az Eladó részére hárul.  

9. TUKorlátozás 

9.1 TA rendszerüzemeltető szállítói, tárolói, elosztói engedélyesek jogszabályban rögzített 

esetekben és feltételekkel a szükséges legkisebb fogyasztói körben és időtartamban a 

szállítást, tárolást, elosztást korlátozhatják, illetve szüneteltethetik. Az üzemzavar vagy 

forráshiány miatt szükségessé vált fogyasztáskorlátozást a rendszerirányító, a szállítói, 

tárolói, elosztói engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

meghatározott korlátozási sorrendben és mértékben köteles végrehajtani. Az Üzemzavar 

vagy Forráshiány miatt elrendelt fogyasztói korlátozás a 16. a) pontnak megfelelően 

minden esetben a szolgáltatás jogszerű megtagadásának minősül. 

9.2 TA Vevő korlátozás végrehajtásával megbízott kapcsolattartójának adatait a 26.2 pont 

tartalmazza. 
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9.3 Amennyiben Vevő korlátozási besorolásához szolgáltatott bármely adatában változás 

következik be, erről Eladót haladéktalanul írásban értesíteni köteles. 

9.4 A Vevő a korlátozást az értesítést követően önkorlátozással haladéktalanul köteles 

megkezdeni és a korlátozási besoroláshoz tartozó időn belül végrehajtani. A korlátozás 

megszüntetéséről a Vevő értesítést kap. 

9.5 Ha a korlátozási rendelkezést a Vevő nem, vagy nem megfelelően hajtja végre, az érintett 

rendszerüzemeltetői engedélyes jogosult Vevőt a korlátozás időtartamára a 

földgázellátásból kizárni, illetve jogszabályban meghatározott esetben a vételezést 

fizikailag korlátozni. 

10. TUGázmérés és elszámolás rendje 

10.1 TA földgázfelhasználás mérése és távfelügyelete 

T100m3/h lekötött teljesítményt meghaladó fogyasztási helyek esetén: 

TA Vevő részére átadott földgázmennyiség mérése mérőrendszerrel történik. Az Eladó 
és/vagy az Elosztói Engedélyes jogosult a lekötött legnagyobb teljesítmény igénybevételét 
bármely időpontban ellenőrizni, a gázmérő berendezésre teljesítménymérő készüléket 
felszereltetni. 

TFogyasztási helyen a mérőleolvasás naponta történik távleolvasás útján. 

T0-100 m3/h lekötött teljesítménnyel rendelkező fogyasztási helyek esetén: 

TA Vevő vállalja, hogy a szerződés futamideje alatt, a tárgyhónap követő hónap 5. napjáig 

az Eladó részére megküldi a tárgyhónap kezdő és záró mérőóra állásait a leolvasás 

dátumával. A ……………………….. e-mail címre. 

10.2 TElszámolás 

TA Felek közötti elszámolás alapját a Vevő részére az Átadási Ponton átadott 
földgázmennyiség illetve az abból számított hőmennyiség képezi. 

TAz elszámolás alapja a mérési helyen az elszámolási időszakra vonatkozóan gnm P

3
P-re 

átszámított átadott-átvett földgázmennyiség és az elszámolási időszakra a két tizedes-jegy 
pontosságú átlag fűtőérték adatok szorzatával képzett energiamennyiség, MJ-ban 
kifejezve. 

TA Vevő a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó az Elosztói 
Engedélyestől, illetve a rendszerirányítói engedélyestől az elszámolási mérési adatokat 
megkérje, azokat tárolja, és kijelenti, hogy ezen adatokat a Szerződés szerinti elszámolás 
alapjául elfogadja. 

TA rendelkezésre bocsátott földgáz telemechanikai rendszerről távleolvasás útján 
meghatározott mennyiségi értékét a Felek a helyszíni leolvasással egyenértékűnek tekintik, 
s elszámolásuk alapjaként elfogadják. 

TTelemechanikai rendszer hiánya esetén az elszámolás alapját a korrektor által 
meghatározott gáztérfogat képezi. A térfogatkorrektor mérőállását a Vevő köteles az 
elszámolási időszak utolsó napján (munkaszüneti nap esetén az azt megelőző 

munkanapon) az Elosztói Engedélyes részére (telefon, e-mail, fax, internet) megküldeni. 

TA korrektor meghibásodása esetén az elszámolás a nyers mérő (korrektor nélküli mérő) 
mérőállása alapján az Eladó elszámolási rendszerében rögzített minőségi adatokból 
számolt korrekciós tényezővel átszámított gáztechnikai normál állapotnak megfelelő 
térfogattal történik. 
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TAmennyiben a mérőrendszer meghibásodik és nem áll rendelkezésre mérési adat, akkor az 
érintett időszakra vonatkozóan a földgázmennyiség elszámolása a Vevő és az Eladó 
megállapodása szerint a Vevő által megadott fogyasztási adat, annak hiányában az Eladó 
becslése alapján történik. Ez utóbbi esetben a fogyasztás elszámolásához, illetve a 
számlázáshoz az előző év azonos időszakának fogyasztását, a gázfogyasztó készülékek 
összteljesítményét, a méretlen időszak hőmérséklet alakulását, továbbá az üzemi-, illetve 
egyéb adatok alapján rögzített használati időt kell figyelembe venni. 

TA Vevő köteles a mérők helyszíni leolvasását az Eladó vagy megbízottja, illetve az 
Elosztói Engedélyes vagy megbízottja számára előzetesen egyeztetett időpontban lehetővé 
tenni. Ha a Vevő a mérő leolvasását nem teszi lehetővé vagy gátolja, az Eladó jogosult az 
aktuális elszámolási időszakra becsült mérőállás alapján számlát kibocsátani, mely nem 
mentesíti a Vevőt a fizetési kötelezettsége alól, illetve a Vevő a leolvasás időpontjáig a 
földgázellátásból kizárható. 

10.3 TElszámolási időszak 

TA Felek megállapodnak, hogy a földgázfogyasztás mennyiségi díjainak elszámolása a 
tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszakra történik. Ha a Vevő az 
elszámolási időszaktól eltérő helyszíni mérőleolvasást kér, úgy annak költségeit köteles 
külön megtéríteni. 

10.4 TSzámlázás 

TEladó a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos számviteli-, és 
adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja ki. 

THavonta egy számla kerül kiállításra kifizetői helyenként, melynek tartalma: 
 

TTartalma TAlapja TKiállítás időpontja TFizetési határidő 

TGázdíj 
T(GD) 

THő-
mennyiség 

10.3 pontnak megfelelően 
meghatározott elszámolási időszakot 

követően a hatályos, általános 

forgalmi adóról szóló jogszabályban 
foglaltak szerint  

TSzámla kiállításától 

számított 

T30 naptári nap 

TForgalomarányos 

rendszerhasználati 
díjak és egyéb 

díjtételek (RHDRForgR) 

THő-
mennyiség 

10.3 pontnak megfelelően 
meghatározott elszámolási időszakot 

követően a hatályos, általános 

forgalmi adóról szóló jogszabályban 

foglaltak szerint 

TSzámla kiállításától 

számított 

T30 naptári nap 

TRendszerhasználati 

kapacitás díjak 

(RHDKD) 

TSzerződött 

teljesítmény 

10.3 pontnak megfelelően 
meghatározott elszámolási időszakot 

követően a hatályos, általános 

forgalmi adóról szóló jogszabályban 

foglaltak szerint 

TSzámla kiállításától 

számított 

T30 naptári nap 

A kifizetői helyeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A felek földgáz szerződéses árát (HUF/MJ) rögzítik a szerződésben, amelynek értéke a 
szerződés futamideje alatt változatlan.  

 

11. TUA szolgáltatás díja 

11.1 Vevő a jelen Szerződés szerinti földgáz szolgáltatásért gázdíjat fizet. 

I. UFöldgáz ára: 
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Az átadott földgáz Fix nettó ár. A jelen pont rögzíti a szerződés futamideje alatt változatlan 
árat, amely Áfa, és jövedéki adó nélkül értendő.  

GDRFIXR:……………… HUF/MJ 
  

II. UForgalomarányos rendszerhasználati díjak és egyéb díjtételek: 
 

A földgáz szerződéses árán felül Vevő az átadás-átvételi pont(jain) a földgáz vételezéséből 
adódóan felmerülő és hatóságilag szabályozott forgalomarányos rendszerhasználati díjakat, 
így különösen a szagosítás és az MSZKSZ díjat fizeti meg az Eladó részére (RHDforg). 

Amennyiben a Rendszerhasználati díjtételeket meghatározó jogszabály vagy annak alapján 
kiadott kötelező érvényű hatósági rendelkezés a szerződés időtartama alatt módosul, vagy 
abban új díjelem kerül megállapításra, úgy az Eladó jogosult a Vevő részére azt áthárítani. 

A rendszerhasználati díjtételek módosulásából származó elszámolás változást az Eladónak 
tételesen be kell mutatnia a Vevő számára. 

 
III. URendszerhasználati kapacitás díjak: 
 
A 20 m3/h alatti, 20 - 99 m3/h közötti gázórák névleges teljesítményei, illetve a 100 m3/h 
vagy afeletti lekötött (szerződött) teljesítményei után kapacitás díj számítható fel a Vevő 
részére, melynek mértékét az Eladó csak a hatóságilag szabályozott rendszerhasználati 
díjak változásának megfelelően módosíthatja. 
Az RHDKD elszámolása a mindenkor érvényben lévő lekötött (szerződött), illetve 
névleges teljesítmények után számítandók. 

A II. és III. pontban megadott rendszerhasználati díjtételek nem tartalmazzák az jövedéki 
adót. Ezeket a díjelemeket külön tételként szükséges feltűntetni a számlázás során. 

A rendszerhasználati díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza telephelyek szerint. 

 

Rendszerhasználati díjak  

Forgalmi díj:  

B  = … HUF/MJ 

A rendszerhasználati költségek forgalomarányos díja a Gázdíjjal (GD) együtt kerül elszámolásra. 

Kapacitás díj: 

KD = KL * K              [HUF/év] 

A rendszerhasználati díjak kapacitás lekötéséért fizetendő kapacitásdíj (KD) meghatározásának módja: 

ahol 

KL:      A szerződéses időszakra lekötött legnagyobb órai teljesítmény (m3/h-ban) 

K :      A kapacitásdíj egységára az ajánlat beadásának időpontjában: 

K = …. Ft/m3/h/év” 

 

T11.2 A 11.1 pontban megállapított GD, RHDforg és RHDKD nem tartalmaz fogyasztási típusú T 

adókat, vagy más, a jelen Szerződéshez hasonló jogügyletekhez kapcsolódó és Felek 

akaratától függetlenül, kötelezően alkalmazandó közterheket, költségeket, díjakat, 

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

jövedéki adót, amelyeket Eladó jogosult Vevővel szemben érvényesíteni, illetve Vevőre 

áthárítani a mindenkori jogi szabályozással összhangban, függetlenül attól, hogy az érintett 
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adó vagy más közteher, költség, díj, illeték, illetve egyéb díjelem már a Szerződés 

megkötése előtt is létezett, vagy csak azt követően került bevezetésre. 

11.3 A Szerződésben megállapított díjak tartalmazzák a külön jogszabály szerinti MSZKSZ 

díjat, illetve a földgáz szagosításának díját. Az MSZKSZ díjnak és a szagosítási díjnak az 

arra jogosult szervezet általi módosítása esetén Eladó jogosult a szolgáltatás díját a 

díjváltozásnak megfelelően, a díjmódosítás hatályba lépésével megegyező időponttal 

egyoldalúan módosítani, és Vevővel szemben érvényesíteni. 

12. TUFizetési feltételek 

12.1 TA Vevő köteles az átvett földgáz vételárát illetőleg egyéb fizetési kötelezettségeit a 10.4. 

pont szerinti határidőben Eladó részére banki átutalás útján megfizetni. A jelen Szerződés 

tekintetében a pénzügyi teljesítés időpontja a Vevő bankszámlájának terhelési napja. 

Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, ünnepnapra, vagy bankszüneti napra 

esik, az ezt követő első banki nap a teljesítés határnapja.  

TA jelen Szerződés 12.3 pontja szerinti késedelmi kamat, illetve 17.3 pont szerinti kötbér 

megfizetésének esedékessége az azt kiterhelő levél keltétől számított 10 banki nap. 

12.2 A Vevő a számlázás vonatkozásában írásban jogosult kifogást előterjeszteni, a számla 

kiegyenlítésének határnapjáig. A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, 

valamint a kifogás alapját képező körülményeket. Amennyiben Vevő kifogást terjeszt elő, 

azt az Eladó a GET 19/2009. (I.30) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerinti határidőn 

belül elbírálja. 

12.3. TAmennyiben bármelyik Fél a jelen Szerződésben meghatározott valamely fizetési 

kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a késedelem időtartamára köteles a másik 

Fél részére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és behajtással kapcsolatos költségtérítést fizetni. 

12.4. Vevő által igazolt szerződésszerű teljesítésnek minősül, ha Eladó vonatkozó számláját 

Vevő befogadja, azzal szemben kifogással nem él. 

13. TU Szolgáltatás szüneteltetése, megtagadása 

13.1 TA Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás az Elosztói Engedélyes érdekkörében 

felmerülő okokból az alábbiak szerint szüneteltethető: 

a) Taz elosztó vezeték karbantartása, felújítása, átalakítása, hibaelhárítása, cseréje más 
módon nem végezhető el 

b) Túj fogyasztó bekapcsolása azt szükségessé teszi 
c) Ta csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezések külön jogszabályban 

meghatározott ellenőrzésének elvégzését a Vevő nem tudja igazolni. 

TA szüneteltetésről az Eladó — a tudomására jutást követően haladéktalanul - tájékoztatja a 
Vevőt. 

TIndokolt esetben — élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége esetén — az Elosztói 
Engedélyes előzetes értesítés nélkül is jogosult a szükséges intézkedések megtételére és a 
szolgáltatás szüneteltetésére. A szüneteltetést a lehető legrövidebb időre kell korlátozni. 

TA fent jelzett tájékoztatás teljesítése esetén az elosztási kapacitás időszakos csökkentése 
vagy az elosztás időszakos szüneteltetése az Eladó részéről nem minősül 
szerződésszegésnek. 
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13.2 TA Vevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást az Elosztói Engedélyes megtagadhatja a 

2008. évi XL. Törvény 16. § (1) bekezdésben felsorolt esetekben. 

TA szolgáltatás részben is megtagadható, ha olyan veszélyhelyzet keletkezik, amely a 
Vevőre, vagy a fogyasztás helyén kívüli más személyek életére, vagy vagyonbiztonságára 
veszélyt jelent (pl. égéstermék elvezető rendszer hibája). Ilyen esetekben a Vevő köteles 
lehetővé tenni a veszélyt jelentő gázkészüléknek a fogyasztásból történő kizárását. A 
területileg illetékes elosztói engedélyes a szolgáltatást 2 munkanapon belül helyreállítja, ha 
az annak megtagadását kiváltó ok megszűnt és erről tájékoztatást kapott. 

13.3 TFenti 13.1-13.2 pontokban foglaltak bekövetkezte esetén a szerződéses földgázmennyiség 

rendelkezésre bocsátásának illetőleg átvételének elmulasztása abban az esetben minősül 

szerződésszegésnek, ha az valamelyik Félnek felróható. 

14. TU Üzemeltetési előírások 

14.1 TEgyéb megállapodás hiányában a gázmérő (mérési rendszer) és a nyomásszabályozó 

üzemeltetése, javítása, karbantartása, hitelesítése, felülvizsgálata, szükség szerinti cseréje a 

tulajdonos kötelezettsége. A Vevő tulajdonában lévő mérőrendszeren bármilyen átalakítás, 

karbantartás kizárólag az Eladó és az Elosztói Engedélyes előzetes egyetértésével, az 

érintett Elosztói Engedélyes közreműködésével történhet. 

14.2 TA mérő és nyomásszabályozó védelme és állagmegóvása — függetlenül azok 

tulajdonjogától — a Vevő kötelezettsége. 

14.3 TAz Eladó és az Elosztói Engedélyes (vagy megbízottja) jogosult a Vevőnél felszerelt 

mérőberendezés működését, épségét, hitelességét, a mérőn lévő záró pecsétek meglétét és 

épségét bármikor ellenőrizni, melynek feltételeit a Vevő köteles biztosítani. 

14.4 TAz Eladó a fentebb jelzett ellenőrzés alkalmával észlelt, illetve egyéb módon tudomására 

jutó rendellenesség esetén (ideértve a mérő kerülővezetékébe épített záró szerelvényeinek 

rendellenességét is) jogosult az elszámolt gázmennyiséget visszamenőleg korrigálni, 

melynek ellenértékét a Vevő köteles megfizetni. 

14.5 A Vevő köteles a mérő elé beépített szűrőberendezést rendszeresen tisztítani és ennek 

megtörténtét üzemi naplóban dokumentálni. Amennyiben az Elosztói Engedélyes 

tulajdonában lévő gázmérő meghibásodása a szűrő tisztításának elmaradásából adódik, a 

gázmérő javításának és újra hitelesítésének költségeit a Vevő köteles megtéríteni. 

14.6 TA gázmérő és az átszámító szerkezet meghibásodását, a gázmérő sérülését, a zárópecsét 

felnyitását, a Vevő tulajdonában lévő gázmérő javításának és hitelesítésének időpontját, a 

kerülővezeték megnyitását a Vevő telefonon azonnal, majd 24 órán belül írásban, utólag is 

igazolható módon köteles az Eladó és az Elosztói Engedélyes részére bejelenteni. A 

gázmérő üzemi nyomása megváltoztatásának bejelentésére a Vevő a változást öt (5) 

munkanappal megelőzőleg köteles. 

14.7 THa a Vevő a mérő helyszíni ellenőrzését nem teszi lehetővé vagy gátolja, a mérőt 

megrongálta, működését befolyásolta, a mérő hitelesítését, javítását, cseréjét nem teszi 

lehetővé, illetve nem végzi el, a Fogyasztási helyre való bejutásig, valamint a jogszerű 

állapot helyreállításáig a szolgáltatás megtagadható. 

14.8 TA Vevő tulajdonában és műszaki ellenőrzése alatt álló, csatlakozó vezeték és fogyasztói 

berendezés, nyomásszabályozó szakszerű üzemeltetése, azok üzembiztonságának 

megóvása, javítása, karbantartása, szükség szerinti cseréje, eseteges üzemzavarainak a 

műszakilag lehetséges legrövidebb időn belüli elhárítása, és legalább ötévenkénti műszaki-

biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése, saját költségén a Vevő kötelezettsége. Ha az 
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ellenőrzés elvégzését a Vevő nem tudja igazolni, annak megtörténtéig a szolgáltatás 

szüneteltethető. 

14.9 TA Vevő köteles külön gondot fordítani az automatikus és védelmi berendezések 

karbantartására, amelyek esetleges meghibásodása a földgázellátás biztonságát 

veszélyezteti. 

14.10 TA gázmérő kerülővezetékébe épített záró szerelvények gáz-tömör zárásáért, a kerülőág 

zárt állapotáért, a záró pecsétek meglétéért, illetve azok sértetlenségéért a Vevőt terheli a 

felelősség. 

14.11 TA Vevő köteles a biztonságos gázfogyasztás előírásaink betartását célzó helyszíni 

ellenőrzés elvégzését az Elosztói Engedélyes vagy megbízottja számára biztosítani, illetve 

köteles az ellenőrzés során együttműködni. 

14.12 TAmennyiben az Elosztói Engedélyes a csatlakozóvezetéken és/vagy fogyasztói 

berendezésen keletkezett gázömlés, üzemzavar miatti közvetlen veszélyhelyzetet hárít el, 

úgy a Vevő köteles megfizetni a veszélyhelyzet megszüntetésének költségeit, továbbá saját 

költségén köteles intézkedni a gázömlést, üzemzavart okozó hiba végleges elhárítása 

érdekében. 

15. TUAdat és információszolgáltatás 

T15.1 A Vevő az alábbi adatszolgáltatásra köteles: 

Ta.) Eseti adatszolgáltatás 

TA Vevő köteles a rendkívüli üzemzavarról az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni. A 

Vevő továbbá köteles a tervezett karbantartásról, annak pontos időtartamának 

megjelölésével az Eladót annak tervezett időpontját 30 naptári nappal megelőzően 

értesíteni. Eseti adatszolgáltatásnak minősül továbbá a Vevővel vagy a Fogyasztási hellyel 

kapcsolatos minden egyéb adatszolgáltatás. Ezen belül a Vevő köteles az Eladó ezirányú 

írásbeli megkeresésének kézhez vételétől számított öt (5) munkanapon belül megadni 

minden olyan információt és adatot, amely az Elosztói Engedélyes számára az 

együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemeltetéséhez szükséges. 

TEseti adatszolgáltatás esetén az adatátviteli csatorna lehet: elektronikus levél (e-mail); 

telefax; levél. 

T15.2 Eladó a földgáz kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott 

információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan 

kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz a Vevő személyes adatainak védelméért. 

TAmennyiben az Eladó jogszabály, vagy hatósági határozat alapján adatszolgáltatásra 
köteles, és ezen adatszolgáltatás Vevőt érinti, a Vevő köteles e célból megfelelően 
együttműködni, és Eladó által megadott határidőre az adatszolgáltatások teljesítéséhez 
valós adatokat szolgáltatni, mely elmulasztásának jogkövetkezményei Vevőt terhelik.  

TA Felek az adatszolgáltatásból és az adatok felhasználásából eredő jogaikat és 
kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen gyakorolni. A szolgáltatott adatok 
megfelelőségéért a felelősség az adatszolgáltatót terheli. 

TA jelen pontban meg nem határozott egyéb eseti adatigénylés a Felek külön megállapodása 
alapján, az ott meghatározott módon, tartalommal, és határidővel történhet. 
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16. TUTeljesítés jogszerű megtagadása 

TEladó részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést, T és kérheti, hogy az Elosztói 
Engedélyes a Vevő hálózathasználatát függessze fel, 

a) Tha az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel 
feltételei megszűntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig,  

b) T- Földgázellátási zavar esetén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint,  

T- Földgázellátási válsághelyzet I. fokozata esetén a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrend és szabályozás szerint, 
illetve II. fokozata esetén az illetékes miniszter által elrendelt intézkedéseknek 
megfelelően, 

Tc) Vevő fizetési kötelezettségének elmulasztása esetén az alábbi sorrendiség betartása 
mellett: 

 T15 nap fizetési késedelem esetén az Eladó fizetési felszólítást küld Vevőnek 

 TVevő 15 napon belül köteles a fizetési felszólításnak megfelelő tartozás kifizetésére 
intézkedni, és erről Eladót haladéktalanul írásban értesíteni, 

 Tamennyiben a tartozás kifizetésére a fenti határidőn belül intézkedés nem történik,  
úgy az Eladó a teljesítést jogszerűen megtagadhatja. 

17. TU Szerződésszegés 

T17.1 Szerződésszegésnek minősül T TEladó részéről T Tkülönösen: 

a) TUMinőségi hibaU: amennyiben a Szerződésben meghatározott minőségtől a megengedett 
eltérés mértékét meghaladó eltérés áll fenn. A Minőségi hiba időtartama az az időszak, 
mely a vizsgált és a kifogásolt minta vételének napját megelőző elszámolás utolsó 
mérési naptól a Minőségi hiba megszüntetésének — vagy a Szerződés megfelelő 
módosításának - napjáig tart. 

b) TA fogyasztói UrendszerenU az Eladónak felróható okból bekövetkezett UüzemzavarU. 

c) TJogszerűtlen UmagatartásaU folytán a Ugázszolgáltatás megszakadU, vagy azt a 
jogszabályokban és a jelen Szerződésben foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg 
korlátozza. 

 
d) A hálózati hozzáférésből kizárt Vevő részére - az arra okot adó szabálytalanság vagy 

szerződésszegés megszűnését követően (figyelemmel a GET. 29. § (5) bekezdésében 

foglaltakra) a tudomásra jutástól számított 24 órán belül a hálózati hozzáférés 

biztosítását nem kezdeményezi. 

T17.2 Szerződésszegésnek minősül T TVevő részéről TTkülönösen: 

a) TA Uszolgáltatott U földgázt a gázmérő vagy mérési rendszer megkerülésével, 
működésének bármilyen módon való befolyásolásával, jóváhagyás nélküli 
változtatásával, vagy egyéb Uszabálytalan módon vételezi 

b) TAz Eladó vagy közreműködő megbízottja (teljesítési segédje) ellátórendszerén a 
Vevőnek felróható okból okozott UüzemzavarU. 

c) TAmennyiben a Vevő a kapott korlátozási Ufelszólítást U nem, vagy nem megfelelően 
hajtja végre 

d) TA Fogyasztási UhelyenU olyan fogyasztásmérő üzemel, amely érvényes Uhitelesítéssel 
nem rendelkezikU, de annak hitelesítésére megállapodás a Vevőt kötelezi. 

e) TA gázmérő vagy a Umérési rendszer megrongálódikU, a gázmérőn vagy a mérési 
rendszeren, annak ki- és belépő pontján, valamint az esetleges kerülővezeték 
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zárószerelvényén elhelyezett zárópecsét eltávolításra kerül, illetőleg ennek sérülését, 
hiányát a 14.6. pont szerint a Vevő nem jelenti be. 

f) TA hibás Ugázmérő U vagy Umérési rendszer javítását, cseréjét nem teszi lehetővé U illetve - 
ha erre megállapodás a Vevőt kötelezi - a javítást vagy a cserét nem végzi el. 

g) TA Ugázmérő U vagy mérési rendszer helyszíni leolvasását, ellenőrzést a Szerződésben 
előírtak szerint nem teszi lehetővé. 

h) TA vételezett U gázt a Szerződésben meghatározott Fogyasztási helyen kívüli területre 
átvezeti, vagy az Eladó és az Elosztói Engedélyes hozzájárulása nélkül más részére 

bármilyen formában továbbadja. 

TAz Eladó a Vevő gázellátásból való kizárását csak végső esetben, a részére küldött 
felszólítás eredménytelensége esetén, kárenyhítés céljából kezdeményezi. 

T17.3 Kötbér 

TA Felek a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként kötbér fizetését kötik ki. 

THibás teljesítési kötbér: Egy órát meg nem haladó üzemzavar esetén 50.000 Ft, egy órát 

meghaladó üzemzavar esetén az első órától kezdve megkezdett óránként 80.000 Ft., 

amelyet a Vevő jogosult az üzemzavar elhárításáig felszámolni. 

TMeghiúsulási kötbér: 20.000.000 Ft. 

TA kötbér megfizetésének esedékessége az azt kiterhelő levél kézhezvételétől számított 10 

banki nap. 

T17.4 Kártérítés 

TA Felek a Szerződés megszegésével egymásnak okozott igazolt károkat – a 18. pontban 
foglaltak figyelembe vételével – a kártérítés általános szabályai szerint tartoznak 
megfizetni. A Felek a szerződésszegéssel okozott károk megtérítését akkor is követelhetik, 

ha kötbérigényüket nem érvényesítették, illetőleg jogosultak a kötbért meghaladó károk 
megtérítésére. 
TAz érintett Fél a bekövetkezett kárról való tudomásszerzést követően haladéktalanul 

köteles a másik Felet írásban értesíteni kártérítési igényének indokolásával és hitelt 

érdemlő igazolásával együtt. Amennyiben a másik Fél a kár bekövetkeztét vagy 

felelősségét vitatja, köteles tizenöt (15) napon belül egyeztetést kezdeményezni.  

18. TUVis Major 

T18.1 Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem 

szerződésszerű teljesítése esetében, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén 

kívül felmerült esemény vagy körülmény, melyet ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy 

elhárítani, és amely az arra hivatkozó Fél számára lehetetlenné teszi a jelen Szerződésben 

foglalt kötelezettségei teljesítését. Ebben az esetben a Vis Major fennálltára hivatkozó Fél 

szerződéses kötelezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során 

illetve amennyiben e kötelezettségek teljesítését a Vis Major esemény megakadályozza. A 

Vis Major eseményre hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik 

Fél is mentesül a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. E 

mentesítés azonban nem terjed ki a 18.2 pont szerinti értesítési kötelezettség 

elmulasztására vagy a jelen Szerződés alapján esedékes bármely összeg kifizetésének 

elmulasztására. 

T18.2 Vis Major esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges legrövidebb 

időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis Major várható 

időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles továbbá minden tőle 

elvárhatót megtenni a Vis Major esemény megszüntetése, elhárítása, következményeinek 

enyhítése érdekében. A Vis Major alapján szerződéses kötelezettségei alól mentesítést 
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kérelmező Fél a másik Fél kérésére a Vis Major esemény fennálltát, körülményeit, hitelt 

érdemlő módon az annak igazolásául szolgáló dokumentumok csatolásával igazolni 

köteles. 

T18.3 A Felek rögzítik, hogy Vis Major alatt különösen a következőket kell érteni: 

(a) Tháború, forradalom, sztrájk, természeti katasztrófák; 

(b) TA rendszerirányító vagy a területileg illetékes rendszerüzemeltetők rendszerének 

bármely meghibásodása, amely a Felet meggátolja abban, hogy a Szerződésben foglalt 

kötelezettségeit teljesítse; 

(c) TA rendszerirányító vagy a területileg illetékes hálózati engedélyes a földgáz szállítását, 

átvételét a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan teljesülésétől függetlenül 

felfüggeszti. 

T18.4 Nem minősül Vis Majornak a Szerződés teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, 

engedélyek, felhatalmazások hiánya, vagy a gazdasági válság. 

19. TUSzerződés hatálya 

TA jelen Szerződés annak Felek általi aláírását követően 2020. július 01. napján 06 óra 00 

perckor lép hatályba. 

TA Szerződést a Felek a 2022. július 0l-jén 06 óra 00 percig tartó határozott időtartamra 
kötik. 

20. TUMódosítás 

TJelen Szerződés kizárólag a Felek ezirányú közös megállapodása alapján, írásban 

módosítható a mindenkori hatályos törvényekben foglaltak szerint T a Kbt. rendelkezéseinek 

figyelembevételével. 

21. TUSzerződés megszűnése, megszüntetése 

T21.1 A Szerződés megszűnik 

a) Ta 19. pont szerinti időtartam elteltével; 

b) Tbármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén; 

c) Tha az Eladó földgáz kereskedelmi működési engedélye bármely okból visszavonásra 

kerül. 

 

 

T21.2 A Szerződés megszüntetése 

T21.2.1 Tekintettel a Szerződés 19. pont szerinti határozott időtartamára, a jelen Szerződést 

egyoldalúan rendes felmondás útján egyik Fél sem szüntetheti meg. A felek a felmondási 

jog korlátozását a gázdíj mértékének a megállapításakor figyelembe vették. 

T21.2.2 Jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez címzett rendkívüli felmondással, 

azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a másik Fél jelen Szerződésben foglalt 

lényeges kötelezettségének az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhez vételétől számított 

legkésőbb tizenöt (15) napon belül nem tesz eleget A Felek megállapodnak, hogy a jelen 

pont alkalmazásában lényeges kötelezettségszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: 

a) TEladó részéről a földgáz átadásának jogellenes megszakítása, illetőleg indokolatlan 
vagy a megengedett mértéket meghaladó szüneteltetése amennyiben az az Eladónak 
felróható; 
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b) TAmennyiben bármely Fél — a 16. illetve 18. pontban foglaltak kivételével - írásbeli 
felszólítást követő öt (5) munkanapon belül elmulasztja szerződéses kötelezettségének 
teljesítését; 

c) TAmennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott 
nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel 
meg a valóságnak. 

d) TAmennyiben bármely Fél a 18. pont szerinti Vis Major esemény révén a jelen 
Szerződésben TTfoglalt TTkötelezettségeinek teljesítése alól több mint három (3) egymást 
követő hónapig mentesül. 

T21.2.3 A Szerződés megszűnésével, illetőleg megszüntetésével egyidejűleg a jelen Szerződésből 

származó valamennyi fizetési kötelezettség haladéktalanul esedékessé válik. 

22. TUTitoktartás 

T Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos titoktartásra a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottakat tartják irányadónak és magukra nézve kötelezőnek. 

23. TUAdatvédelem 

T23.1 A Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződésben 
általuk megadott, továbbá a Szerződés teljesítésével összefüggésben szükségszerűen a 
másik Fél tudomására jutó személyes adatait a másik Fél vagy megbízottja a Szerződés 
teljesítése céljából, a Szerződés hatálya, illetve az azzal összefüggő eseteges 
igényérvényesítés időtartama alatt kezelje. 

T23.2 Szerződő Felek a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy fentebb jelzett 

adataikat a másik Fél a megbízottja részére továbbítsa, melyről a másik Felet írásban 
tájékoztatja. 

24. TUJogok és kötelezettségek átruházása 

T24.1 A Felek egymással szemben elismert pénzköveteléseinek engedményezése kivételével 
egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződésben foglalt jogai és kötelezettségei harmadik 
személy részére történő átruházására, engedményezésére a másik Fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül, mely hozzájárulás csak alapos indokkal tagadható meg. 

25. TUEgyüttműködés 

T25.1 A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlása és 

kötelezettségeik teljesítése során mindenkor egymással együttműködve, kölcsönös 
egyeztetés alapján járnak el. 

T25.2 A Felek a jelen Szerződés hatályba lépését követően bekövetkező, személyüket, 
jogállásukat, illetőleg a Szerződés teljesítését érintő minden változásról (ideértve 
különösen, ha bármelyik Féllel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy 
végelszámolási eljárás indul) a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni köteles. E 
kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű kár a mulasztó Felet terheli. 

T25.3 Eladó vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt Vevő részére biztosítja: 

a) Ta tudomására jutott minden olyan, rendkívüli eseményről a tájékoztatást, amely a 
várható gázfogyasztás jelentősen befolyásolja, nem ideértve az új jogszabályok 
megjelenéséről szóló tájékoztatást. 

b) Tenergetikai tanácsadást 

c) TVevő igénye szerint Vevő képviseletét az Elosztói Engedélyes felé 

T25.4 Vevő vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt Eladó részére biztosítja: 
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Ta) minden olyan, rendkívüli esemény azonnali jelentését, amely a várható gázfogyasztását 
befolyásolja 

26. TUKapcsolattartás, értesítések 

T26.1 TSzerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

 a) Vevő részéről: Pordán Rita Dóra 

Tel: +36 1 4011-516, Fax: +36-4011-543, E-mail: pordanrita@bp16.hu 

 b) Eladó részéről: ……………………...  

Tel.: + 36-………………………….  
Fax: + 36-………………………….  
E-mail:  …………………………….  
jogosultak eljárni. 

T26.2 Korlátozással kapcsolatos kérdésekben: 

 a) ) Vevő részéről: Pordán Rita Dóra 

Tel: +36-401-1537 

Fax: +36-4011-543 

E-mail: pordanrita@bp16.hu 

 b) Eladó részéről: ……………………...  

Tel.: + 36-………………………….  
Fax: + 36-………………………….  
E-mail:  …………………………….  

jogosultak eljárni. 

TA Felek a kapcsolattartásra a fentebb jelzett személyek helyett bármikor más személyeket 
jelölhetnek meg, melyről a másik Felet a változást megelőző két (2) munkanappal írásban 
értesíteni kötelesek. 

TFelek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél részére címzett 
mindennemű értesítés és közlés akkor tekintendő kézbesítettnek, ha az írásban, a Felek 
fent meghatározott címére személyes kézbesítéssel, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, 
telefaxon vagy e-mail üzenet útján történik. 

Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy e-mail-ben történő értesítés esetén a címzett Fél 

levelező rendszere automatikus visszaigazolást küldjön az e-mail üzenet címzett 

számítógépén történő megjelenítéséről, illetve annak időpontjáról, amennyiben azt az e-

mail üzenetet küldő Fél kezdeményezte. Ha a visszaigazolást a küldő Fél kezdeményezte, 

azonban visszaigazolás nem érkezik, az e-mail üzenetet az elküldést követő 2. 

munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

TA jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
értesítések kizárólag személyes kézbesítés útján, tértivevénnyel kísért ajánlott levélben, 
minősített elektronikus aláírással ellátott e-mail-ben vagy telefaxon történhetnek. 

27. TUIrányadó jog 

TFelek kijelentik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

Földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény és az annak végrehajtásáról szóló 19/2009. 
(I. 30.) Korm. Rendelet, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok, az Eladó mindenkor 
hatályos Földgázkereskedelmi Üzletszabályzata, az Elosztói Engedélyesek 
Üzletszabályzata, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, a Polgári Törvénykönyv és a 
hatályos jogszabályok irányadók. 

mailto:pordanrita@bp16.hu
mailto:%20kozigazgatas@eon.hu
mailto:pordanrita@bp16.hu
mailto:%20kozigazgatas@eon.hu
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28. TUNyilatkozatok 

T28.1 A Felek mindegyike a következő nyilatkozatot teszi és szavatolja a másik Fél felé: 

Ta) a magyar jogszabályok szerint érvényesen létezik; képes és jogosult arra, hogy a jelen 

Szerződést megkösse és teljesítse, továbbá rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges minden felhatalmazással, hatósági engedéllyel; 

Tb) nincs ellene folyamatban csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, illetve 
ilyen eljárások megindítása nem történt meg; 

Tc) nincs ellene folyamatban bíróság, közigazgatási szerv vagy egyéb hatóság előtt olyan 

peres vagy egyéb eljárás, mely a Szerződésben foglaltak teljesítését akadályozza vagy 

hátrányosan érinti; 

Td) a jelen Szerződés szabályszerű felhatalmazással került aláírásra és a Felek érvényes és 
jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalását tartalmazza, mely az abban foglalt 
feltételek szerint kikényszeríthető; 

Te) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem eredményezi az adott Fél létesítő okirata, 
illetőleg egyéb általa kötött megállapodás vagy okirat rendelkezéseinek megszegését. 

T28.2 Vevő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy 

Ta) TAz előző földgáz kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződését jogszerűen 

megszüntette a Szerződés hatálybalépésének napjáig; 

Tb) a jelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatkozásában a területileg illetékes 

elosztói engedélyessel az igényelt teljesítménynek megfelelő hálózati csatlakozási 

szerződéssel rendelkezik; 

Tc) jelen Szerződésben meghatározott Átadási pont vonatkozásában rendelkezik az ÜKSZ 

szerinti adatátviteli rendszerrel ellátott mérővel, mely képes a mérési adatokat 

automatikusan kezelni és továbbítani, illetve azzal a Szerződés maradéktalan 

teljesítéséhez szükséges határidőben rendelkezni fog, figyelemmel a Szerződés 19. pont 

szerinti hatályba lépésének időpontjára is, 

Tígy a jelen Szerződés megkötése részéről akadályba nem ütközik. 

29. TUZáró rendelkezések 

T29.1  A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a földgázpiacra vonatkozó szabályozást ismerik, 

és a Szerződést a hatályos földgázipari és egyéb jogszabályok ismeretében kötötték meg. 

T29.2 A csatolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A mellékletek tartalma, 
valamint a Szerződés tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás esetén a Szerződés 
rendelkezései irányadók. 

T29.3 TEladó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik érvényes (all-risk) 
felelősségbiztosítással és a biztosítási kötvény másolatát a szerződéskötés időpontjáig 
Vevőnek átadta. 

29.4 Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 

alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére. 

 
29.5 Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés a) 

és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

T29.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat 
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elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet 

eredményre, a Pp-ben foglalt hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók. 

 

29.7 Felek megállapodnak, hogy az Eladó által bevont alvállalkozók személye változik, azt nem 

tekintik szerződésmódosításnak. Ezen változásokat egyszerű nyilatkozattal kell bejelenteni. 

 

29.8. Eladó vállalja, hogy teljesítése során a megjelölt alvállalkozókat veszi igénybe a 

kivitelezés során. Amennyiben az alvállalkozók személyében változás áll be, Vállalkozó 

köteles azt előzetesen írásban bejelenteni Megrendelőnek, és nyilatkozni arról, hogy az új 

alvállalkozó(k) tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn.  

 

29.9 A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

TBudapest, 2020 ……………….. 

 

Budapest Főváros XVI. Kerületi 

Önkormányzat 

 

 

 

 

Kovács Péter 

polgármester 

 

 

 

              ……………………… 

 

 

Vevő  Eladó 
 

 

 

TPénzügyi ellenjegyző: 
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 Földgáz-értékesítési szerződés 1. sz. Melléklete Az egyes fogyasztási helyekre vonatkozó fogyasztási adatok   

Sorsz
ám 

Fogyasztó neve (Ügyfél - Vevő) Fogyasztási hely címe 
Fogy. Hely 
azonosító 

POD azonosító 
Mérő 

teljesítmény 
Éves 

fogyasztás 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - önkormányzati irodaház 1165 Jókai u. 6. 26100550 39N061064633000S 16 21 000 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 48 lakásos garzonház 1165 Újszász u. 88. 25100565 39N0610665720000 40 23 700 

2. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Havashalom u. 43. 24100563 39N0608006590003 31 39 200 

3. Corvin Művelődési Ház  1165 Hunyadvár u. 43/b. 24016110 39N0611672550000 65 57 000 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Napsugár Bölcsőde 1164 Felsőmalom u. 5 - 7 63614 39N061421583000P 25 39 000 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Szivárvány Bölcsöde  1163 Cziráki u. 22. 24016058 39N061116380000G 16 23 200 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centenáriumi Bölcsőde 1165 
Centenáriumi sétány 
5/A. 

24016030 39N061167215000O 
40 42 500 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Módszertani Bölcsőde 1163 Kolozs u. 36 24016025 39N061426754000L 10 1 800 

5. Gyerekkuckó Óvoda                                            1165 Centenáriumi sétány 3. 24016030 39N061426753000Q 40 30 500 

6. Napsugár Óvoda 1163 Lándzsa u. 23. 24016041 39N060909865000W 6 21 000 

7. Napsugár Óvoda - Vadvirág tagóvoda 1163 Borotvás u. 8-10. 24016025 39N061167206000P 25 41 600 

8. Sashalmi Manoda Óvoda 1163 Könyvtár u. 26. 24016040 39N061116487000B 25 19 600 

9. Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Baross u. 141. 24016073 39N0609098630005 25 37 500 

10. Szentmihályi Játszókert Óvoda - Varázskorona tagóvoda 1161 Szent Korona u. 53-57. 24016047 39N061167298000Z 56 34 880 

11. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross G. u. 32-34. 24100632 39N061012326000R 25 51 500 

12. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Pipitér tagóvoda 1165 Farkashalom u. 42-44. 24016046 39N060910081000B 16 27 500 

13. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Tekla u. 2. 24016007 39N061116447000Z 80 71 400 

14. Területi Szociális Szolgálat 1161 Érsekújvár u. 7. 24016111 39N0610647110006 35 50 500 
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Földgáz-értékesítési szerződés 1. sz. Melléklete 

Havi fogyasztások 

2020-2021 

2021-2022 

 

 

 

 Az egyes fogyasztási helyekre vonatkozó fogyasztási adatok  

Sors

zám 
Fogyasztó neve (Ügyfél - Vevő) Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec 

Éves 

fogyasztá

s 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 

önkormányzati irodaház 
5 400 2 500 2 500 2 500 1 000 200 200 200 500 1 500 2 000 2 500 21 000 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 48 lakásos 

garzonház 
4 500 3 800 2 500 1 500 1 000 200 100 100 200 2 000 3 800 4 000 23 700 

2. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 7 000 7 000 3 500 2 500 1 000 100 100 100 900 3 000 5 000 9 000 39 200 

3. Corvin Művelődési Ház  14 500 10 500 6 000 3 500 500 0 0 0 500 4 500 7 000 10 000 57 000 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Napsugár 

Bölcsőde 
6 000 4 800 4 800 3 000 1 800 1 200 600 600 1 200 3 600 5 400 6 000 39 000 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Szivárvány 

Bölcsöde  
3 200 2 400 2 400 1 600 800 400 400 800 1 600 2 400 3 200 4 000 23 200 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centenáriumi 

Bölcsőde 
5 950 5 100 3 400 2 550 1 700 425 425 1 275 3 400 4 675 5 950 7 650 42 500 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Módszertani 

Bölcsőde 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 800 

5 Gyerekkuckó Óvoda                                            4 000 4 000 3 000 2 500 1 500 1 000 500 500 1 000 2 000 4 000 6 500 30 500 

6 Napsugár Óvoda 3 000 2 500 3 000 1 500 500 500 1 000 1 000 1 000 1 500 2 500 3 000 21 000 

7 Napsugár Óvoda - Vadvirág tagóvoda 6 400 6 400 4 000 4 000 2 400 800 400 400 1 200 3 200 5 200 7 200 41 600 

8 Sashalmi Manoda Óvoda 4 000 2 500 3 000 2 000 1 000 200 200 200 500 1 500 2 000 2 500 19 600 

9 Szentmihályi Játszókert Óvoda 7 500 5 000 3 500 3 000 1 500 1 000 500 500 1 500 3 000 4 000 6 500 37 500 

10 Szentmihályi Játszókert Óvoda - Varázskorona tagóvoda 6 800 5 200 2 800 2 400 2 000 400 80 400 1 200 3 200 4 000 6 400 34 880 

11 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 7 000 7 500 6 000 4 000 3 500 1 000 0 500 2 000 5 000 7 000 8 000 51 500 

12 Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Pipitér tagóvoda 5 000 4 000 4 500 3 000 1 000 500 0 0 500 1 500 3 500 4 000 27 500 

13 XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 13 200 13 800 7 200 6 000 2 400 1 800 1 200 1 200 1 800 6 000 7 200 9 600 71 400 

14 Területi Szociális Szolgálat 10 500 7 500 5 500 4 000 1 500 1 000 1 000 500 1 500 3 000 6 500 8 000 50 500 

 Összesen 114 100 94 650 67 750 49 700 25 250 10 875 6 855 8 425 20 650 51 725 78 400 105 000  366 380 

 Negyedév összesen   276 500     85 825     35 930     235 125     
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Földgáz-értékesítési szerződés 2. sz. Melléklete 
 

Számlázási cím (Levelezési cím) Fogyasztó neve (Ügyfél - Vevő) Fogyasztási hely címe 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat , 1163 Havashalom u. 43. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - önkormányzati irodaház Jókai u. 6. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 1163 Havashalom u. 43. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 48 lakásos garzonház Újszász u. 88. 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Havashalom u. 43. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Havashalom u. 43. 

Corvin Művelődési Ház - 1165 Hunyadvár u. 43/b. Corvin Művelődési Ház  Hunyadvár u. 43/b. 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centi Bölcsőde - 1165 Centenáriumi sétány 5/A. XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Napsugár Bölcsőde Felsőmalom u. 5 - 7 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centi Bölcsőde - 1165 Centenáriumi sétány 5/A. XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Szivárvány Bölcsöde  Cziráki u. 22. 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centi Bölcsőde - 1165 Centenáriumi sétány 5/A. XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centenáriumi Bölcsőde Centenáriumi sétány 5/A. 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centi Bölcsőde - 1165 Centenáriumi sétány 5/A. XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Módszertani Bölcsőde Kolozs u. 36 

Gyerekkuckó Óvoda - 1165 Centenáriumi sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda                                            Centenáriumi sétány 3. 

Napsugár Óvoda – 1163 Bp. Cziráki u. 8-10. Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. 

Napsugár Óvoda – 1163 Bp. Cziráki u. 8-10. Napsugár Óvoda - Vadvirág tagóvoda Borotvás u. 8-10. 

Sashalmi Manoda Óvoda - 1163 Könyvtár u. 26. Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. 

Szentmihályi Játszókert Óvoda - 1161 Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. 

Szentmihályi Játszókert Óvoda - 1161 Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda - Varázskorona tagóvoda Szent Korona u. 53-57. 

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - 1165 Baross G. u. 32-36. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. 

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - 1165 Baross G. u. 32-36. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. 

XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata, 1163 Tekla u. 2/C XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Tekla u. 2. 

Területi Szociális Szolgálat – 1165 Bp. Veres Péter út 109. Területi Szociális Szolgálat Érsekújvár u. 7. 
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Földgáz-értékesítési szerződés 3. sz. Melléklete-  Rendszerhasználati díjak 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

Név 
Fogyasztási hely címe 

 

Fogy. 

Hely 
azonosító  

POD azonosító  

Mérő 

teljesít
mény 

Rendszerhasználat

i kapacitás díjak 

(Ft/év) 

Forgalomarányo

s rendszer-

használati díjak 

(Ft/MJ) 

MSZKSZ 

(Ft/MJ) 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - önkormányzati irodaház Jókai u. 6. 26100550 39N061064633000S 16    

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 48 lakásos garzonház Újszász u. 88. 25100565 39N0610665720000 40    

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Havashalom u. 43. 24100563 39N0608006590003 31    

Corvin Művelődési Ház  Hunyadvár u. 43/b. 24016110 39N0611672550000 65    

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Napsugár Bölcsőde Felsőmalom u. 5 - 7 63614 39N061421583000P 25    

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Szivárvány Bölcsöde  Cziráki u. 22. 24016058 39N061116380000G 16    

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Centenáriumi Bölcsőde 
Centenáriumi sétány 
5/A. 

24016030 39N061167215000O 
40    

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Módszertani Bölcsőde Kolozs u. 36 24016025 39N061426754000L 10    

Gyerekkuckó Óvoda                                            Centenáriumi sétány 3. 24016030 39N061426753000Q 40    

Napsugár Óvoda Lándzsa u. 23. 24016041 39N060909865000W 6    

Napsugár Óvoda - Vadvirág tagóvoda Borotvás u. 8-10. 24016025 39N061167206000P 25    

Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár u. 26. 24016040 39N061116487000B 25    

Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross u. 141. 24016073 39N0609098630005 25    
Szentmihályi Játszókert Óvoda - Varázskorona tagóvoda Szent Korona u. 53-57. 24016047 39N061167298000Z 29    

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Baross G. u. 32-34. 24100632 39N061012326000R 25    

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Pipitér tagóvoda Farkashalom u. 42-44. 24016046 39N060910081000B 16    

XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Tekla u. 2. 24016007 39N061116447000Z 80    
Területi Szociális Szolgálat Érsekújvár u. 7. 24016111 39N0610647110006 26    
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Földgáz-értékesítési szerződés 4. sz. Melléklete 

Korlátozási besorolás 

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

Név Irányító-szám Fogyasztási cím 
Fogy. hely. 

azon. 

Korlátozási besorolás a 

265/2009. (XII.1) Kormány-

rendelet 12. § (1) bekezdése 

alapján 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 

önkormányzati irodaház 
1165 Jókai u. 6. 26100550 

VI. kategória 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - 48 

lakásos garzonház 
1165 Újszász u. 88. 25100565 

Nem korlátozható 

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Havashalom u. 43. 24100563 VI. kategória 

Corvin Művelődési Ház  1165 Hunyadvár u. 43/b. 24016110 VI. kategória 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - 

Napsugár Bölcsőde 
1164 Felsőmalom u. 5 - 7 63614 

Nem korlátozható 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - 

Szivárvány Bölcsöde  
1163 Cziráki u. 22. 24016058 

Nem korlátozható 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - 

Centenáriumi Bölcsőde 
1165 Centenáriumi sétány 5/A. 24016030 

Nem korlátozható 

XVI. Kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - 

Módszertani Bölcsőde 
1163 Kolozs u. 36 24016025 

Nem korlátozható 

Gyerekkuckó Óvoda                                            1165 Centenáriumi sétány 3. 24016030 Nem korlátozható 

Napsugár Óvoda 1163 Lándzsa u. 23. 24016041 Nem korlátozható 

Napsugár Óvoda - Vadvirág tagóvoda 1163 Borotvás u. 8-10. 24016025 Nem korlátozható 

Sashalmi Manoda Óvoda 1163 Könyvtár u. 26. 24016040 Nem korlátozható 

Szentmihályi Játszókert Óvoda 1161 Baross u. 141. 24016073 Nem korlátozható 

Szentmihályi Játszókert Óvoda - Varázskorona 

tagóvoda 
1161 Szent Korona u. 53-57. 24016047 

Nem korlátozható 

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 1165 Baross G. u. 32-34. 24100632 Nem korlátozható 

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda - Pipitér tagóvoda 1165 Farkashalom u. 42-44. 24016046 Nem korlátozható 

XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1163 Tekla u. 2. 24016007 Nem korlátozható 

Területi Szociális Szolgálat 1161 Érsekújvár u. 7. 24016111 Nem korlátozható 
 

 


