
TÁJÉKOZTATÓ
A 2013/2014. GÁZÉVRE VONATKOZÓ KÖZÖS FÖLDGÁZ KÖZBESZERZÉSI PROJEKTRŐL



A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetése a  
vizsgálja az MNV Zrt. és a közvetlen vagyonkezelésében lévő társaságok költséggazdálkodását, és a 
kedvezőbb feltételek elérése érdekében közös beszerzéseket szervez.

Az MNV Zrt. gesztorálásában az elmúlt két évben összesen 
került lebonyolításra. A kedvezőbb szerződési feltételek elérése mellett portfóliószinten több 

 sikerült elérni, így a társaságok által kifizetendő összeg jóval 
alacsonyabb, mintha a társaságok külön-külön tenderen szerezték volna be a számukra szükséges 
energiát. 

2011. október 1. - 2012. június 30. közötti időszakra vonatkozóan az MNV Zrt és további 10 
többségi állami tulajdonú társaság közbeszerzési mintaprojekt keretében 

szerzett be. A közös beszerzés eredményeként portfóliószinten
 értünk el. 

2012. március 1. - 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az MNV Zrt. és további 14 
társaság közbeszerzési mintaprojektjének keretében
került beszerzésre. A közös beszerzés eredményeként portfóliószinten  
értünk el.

2012. július 1. – 2013. június 30. közötti időszakra az MNV Zrt. és további 55 többségi állami 
tulajdonú társaság közbeszerzése került központilag lebonyolításra. Az

mennyiség szállítására kiírt eljárás eredményeként portfóliószinten
értünk el.

2013. január 1. - 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az MNV Zrt. és további 62 
társaság közbeszerzési projekt keretében szerzett be. A 
közös beszerzés eredményeként portfóliószinten  értünk el.

2013. július 1. – 2014. június 30. közötti időszakra az MNV Zrt. és további 59 többségi állami 
tulajdonú társaság  közbeszerzése került központilag lebonyolításra. Az 

mennyiség szállítására kiírt eljárás eredményeként portfóliószinten
értünk el.

A közös versenyeztetés további, számszerűen ki nem fejezhető eredménye, hogy a résztvevők 
fogyasztását on belül kezelik a szolgáltatók, továbbá minden résztvevő

szerződést ír alá.

Az MNV Zrt. menedzsmentje a vagyonkezelésébe tartozó többségi állami tulajdonú társaságok közös 
tenderekben való együttműködésének kezdeményezésével bebizonyította, hogy

. A projektek sikere pedig igazolja, hogy nemcsak lehetséges, de érdemes is 
ezen az úton továbblépni, mert a jó céllal kezdeményezett együttműködésből fakadó szinergia és 
eredmény túlmutat a résztvevő társaságokon, hiszen a közjót is szolgálja.

 takarékos gazdálkodás és az ésszerűsítés jegyében

öt energetikai tárgyú közbeszerzési 
projekt 
mint 1 milliárd Ft megtakarítást

közel 5,8 millió m3 
földgázt  132 millió Ft megta-
karítást

 összesen mintegy 20 GWh villamos energia 
 36 millió Ft megtakarítást

 

 földgáz  összesen 23,4 
millió m3 földgáz  450 millió 
Ft megtakarítást 

összesen 258 GWh villamos energiát 
158 millió Ft megtakarítást

földgáz összesen 24,4 
millió m3 földgáz  274 millió 
Ft megtakarítást 

portfóliószintű toleranciasáv  
egységes, átlátható és a társaságok számára kedvező 

 az állam is lehet jó 
gazda és felelős tulajdonos
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Az MNV Zrt. és további 59 többségi állami tulajdonú társaság 2013-2014. gázévre vonatkozó 
együttes földgáz közbeszerzésé

 egységes és átlátható szerződési feltételek 
 beszerzési árának csökkentése  

 elektronikus árlejtésen

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
Tigáz Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. Tigáz Tiszántúli 
Gázszolgáltató Zrt. 

elért megtakarítás 274 millió forint, 

tender nem számszerűsíthető eredményei, 20%-os 
toleranciasáv ugyanazt a 
szerződést  fogyasztási mennyiséget egyszer módosíthatja.

nek elindítását az MNV Zrt. Igazgatósága a 146/2013 (III.19.) IG 
határozatában hagyta jóvá. A beszerzéshez az 59 állami vállalat szabad elhatározásából csatlakozott. A 
projekt célja az mellett a korábbi években elért kedvező 
árszint megtartása, és lehetőség szerint a felhasznált energia volt.

A közbeszerzés keretében kétfordulós versenyeztetés került meghirdetésre, amely során a fogyasztási 
jellemzők alapján elkülönített négy részre lehetett ajánlatot tenni. A korábbi évek fogyasztását alapul 
vevő, összesen 24,4 millió m3 földgáz mennyiség szállítására kiírt pályázatra az ajánlati árat előbb 
írásban kellett beadni, majd az érvényesen pályázók ún.  vettek részt. 

A közbeszerzés I. része olyan feltételekkel került kiírásra, amelyek alapján a nyertes ajánlattevő 
legfeljebb a mindenkori egyetemes szolgáltatói tarifa mértékéig érvényesíthetett volna árat. Ezen 
részajánlatra nem érkezett be ajánlat, eredménytelenül zárult, és így nyílt lehetőség az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak kedvező árszintjének biztosítására (az egyetemes szolgáltatási tarifa az 
érvényes hatósági döntések alapján jelenleg kedvezőbb, mint a versenypiaci ellátás ára). Az 
eredménytelen részcsoportban található 20 m3/h alatti mérőórával rendelkező fogyasztási helyek az 
MNV Zrt. által kiadott iránymutatás segítségével lehetőséget kaptak arra, hogy a versenypiacról 
visszaléphessenek az egyetemes szolgáltatásba, ahol a számukra legkedvezőbb fogyasztói árazásban 
részesülhetnek.

A közbeszerzés II. részének nyertese a , III. részének nyertese a 
, míg IV. részének nyertese szintén a 

lett.

A közös közbeszerzés eredményeként amely, figyelembe véve a 
tavalyi évben már elért alacsony árakat, kiemelkedően jó teljesítménynek számít. 

A közös hogy a résztvevők fogyasztását +/- 
on belül portfólió szinten kezeli a szolgáltató, minden résztvevő egységesen 

írta alá, amiben 2013. év végéig a vállalt
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A KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AZ ALÁBBI TÁRSASÁGOK VETTEK RÉSZT:

AGRIA VOLÁN ZRT.

AKVAKOM KFT.

ALBA VOLÁN ZRT.

ÁLLAMI GYÜMÖLCS- ÉS DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉSI 

KUTATÓ-FEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ATEV ZRT.

BÁCS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT.

BAKONY VOLÁN ZRT.

BALATON VOLÁN ZRT.

BMSK BERUHÁZÁSI, MŰSZAKI FEJLESZTÉSI, 

KÖZBESZERZÉSI ÉS SPORTÜZEMELTETÉSI ZRT.

BORSOD VOLÁN ZRT.

CEGLÉDI GYÜMÖLCSTERMESZTÉSI KUTATÓ-FEJLESZTŐ 

INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.

DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.

ERFO NONPROFIT KFT.

ÉRV ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK 

ZRT.

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZRT.

FŐKEFE NKFT.

FŰSZERPAPRIKA NONPROFIT KFT.

GABONAKUTATÓ NONPROFIT KFT.

GÁLFI BÉLA NONPROFIT KFT.

GEMENC VOLÁN ZRT.

GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KN KFT.

HAJDÚ VOLÁN ZRT.

HATVAN VOLÁN ZRT.

HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NKFT.

HOLLÓHÁZI HUNGARIKUM NKFT.

HORTOBÁGYI HALGAZDASÁG ZRT.

HUNGARORING ZRT.

JÁSZKUN VOLÁN ZRT.

KAPOS VOLÁN ZRT.

KÉZMŰ NONPROFIT KFT.

KISALFÖLD VOLÁN ZRT.

KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT.

KÖRÖS VOLÁN ZRT.

KUNSÁG VOLÁN ZRT.MAGYAR NEMZETI 

VAGYONKEZELŐ ZRT.

MAGYAR TEJGAZDASÁGI KÍSÉRLETI INTÉZET KFT.

MÁTRA VOLÁN ZRT.

MECSEKÉRC ZRT.

MECSEK-ÖKO ZRT.

MILLENÁRIS NONPROFIT KFT.

MŰCSARNOK NONPROFIT KFT.

NEMZETI FILMSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

NÓGRÁD VOLÁN AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI ZRT.

OMSZI NONPROFIT KFT.

PANNON VOLÁN ZRT.

RADAR HOLDING ZRT.

SOMLÓ VOLÁN ZRT.

SZABOLCS VOLÁN ZRT.

SZERENCSEJÁTÉK ZRT.

TISZA VOLÁN ZRT.

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT

TOKAJ KERESKEDŐHÁZ ZRT.

VASI VOLÁN ZRT.

VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KIEMELTEN 

KÖZHASZNÚ KFT.

VÉRTES VOLÁN ZRT.

VOLÁNBUSZ ZRT.

ZALA VOLÁN ZRT.

ZÁNKA - ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT NONPROFIT KFT.

ZKI ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI KUTATÓ INTÉZET ZRT.



AZ MNV ZRT. ÁLTAL GESZTORÁLT 2013-14-ES 
KÖZÖS GÁZTENDER RÉSZLETEI:

ADOTTSÁG:
•  

 ajánlatkérő
•  

3•  24,4 millió m
•  

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK:
•  
•  
•  

MNV Zrt. és 59 többségi állami
    tulajdonú

részben már a versenypiacon
 éves mennyiség

6 szolgáltató

4 fogyasztási csoport
felhasználásfüggő gázképlet
elektronikus árlejtés

SZÁMSZERŰ EREDMÉNYEK:
•  
•  
•  2,9 milliárd Ft 
•  274 millió Ft megtakarítás*
•  közel 10%

TOVÁBBI EREDMÉNYEK:
•  
•  

MINDEZT:
•  
•  

6 beérkezett ajánlat
 ajánlattevő

éves költség

-os kiadáscsökkentés

portfólió szintű +/- 20% tolerancia
egységes, átlátható szerződési feltételek

4 hónap „átfutási idő“ alatt
MNV-s erőforrásokkal és külső szakértőkkel

2 nyertes

*A tenderben elért megtakarítás értékelése egy rendkívül komplex és sokváltozós számításon alapul.

NYÍLT 
KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁS
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