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Az Energia Partnerségi Program célja az, hogy a hazai agrárgazdasági és élelmiszeripari szereplők a 

vezetékes földgázenergia költségeiket – a Nemzeti Agárgazdasági Kamara szerepvállalása mellett – 
csoportos beszerzési társulásokban tömörülten csökkenthessék.  
 
1. Jogosultság az Energia Partnerségi Programban való részvételre  
1.1. Az Energia Partnerségi Programban a Nemzeti Agárgazdasági Kamarának az a – földgáz-felhasználás 
vonatkozásában egyetemes szolgáltatásra nem jogosult - tagja vehet részt, aki vállalja a jelen 
alapokmányban foglalt kötelezettségeket.  

1.2. Az Energia Partnerségi Programban tárgyévenként vehetnek részt az arra jogosult Kamarai tagok. A Nemzeti 
Agárgazdasági Kamara weblapján tárgyévenként közzéteszi a részvételi szándék leadására nyitva álló határidőt.  

1.3. Az Energia Partnerségi Programban két típusú részvétel mód nyílik meg tagságunk számára. Az Energia 
Partnerségi Program elsősorban a Csoportos Beszerzési Társulás létrehozását szolgálja, azonban 
lehetőséget biztosít arra is, hogy a Kamarai tag szerződéskötési kötelezettség nélkül a közös Energetikai 
Piackutatásban vegyen részt, amely esetben az általuk elért földgáz díjtételeivel összehasonlítható, 
„benchmark” szintű visszajelzést kapnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiírt tenderen kialakult 
földgáz díjtételekkel (gázdíj, fix és forgalomarányos rendszerhasználati díjak).  

1.4. A Csoportos Beszerzési Társulás keretében a résztvevő Kamarai tag kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a Csoportos Beszerzési Társulás keretében lefolytatott pályázaton (a továbbiakban: Tenderen) 
nyertes földgáz kereskedő olyan kötelező érvényű árajánlatot nyújt be, amely a résztvevő Kamarai tag által 
a részvétel évében kezdődő gázévre vonatkozó – érvényes és hatályos – kereskedői árajánlathoz képest 
kedvezőbb, akkor a tenderen nyertes kereskedővel szerződik le a részvétel évében kezdődő gázévre 
vonatkozó földgáz-beszerzése kapcsán.  
 
2. Energia Partnerségi Programban történő részvételre vonatkozó alapvető szabályok  
2.1. Az Energia Partnerségi Programban való részvétel önkéntes.  

2.2. Az Energia Partnerségi Programhoz tagunk a Nemzeti Agárgazdasági Kamara weblapján létrehozott 
csatlakozási nyilatkozat megfelelő kitöltésével csatlakozhat a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) XVI. fejezetében foglalt, az elektronikus úton történő szerződéskötés különös 
szabályai szerint. A csatlakozási nyilatkozat a weblapon közzétett, adatfelvitelre, dokumentumcsatolásra, az 
Energia Partnerségi Program alapokmányának elfogadására és egyéb vállalások tételére szolgáló jelölő 
(„igen”) aktiválására és mindezeknek Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére történő megküldésére 
rendszeresített elektronikus űrlap.  

2.3. A csatlakozási nyilatkozat elfogadásának beküldésével és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről a 
Csatlakozó Partner csatlakozó nyilatkozatában megadott elektronikus levelezési címére történő elektronikus 
visszaigazolással szerződés jön létre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a csatlakozó Kamarai tag (a 
továbbiakban: Csatlakozó Partner) között. A szerződés a Csatlakozó Partner csatlakozási nyilatkozatának 
megfelelőn Csoportos Beszerzési Társulásban való részvételre és/vagy Energetikai Piackutatásban való 
részvételre terjed ki. Fennálló szerződés – Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eltérő döntése hiányában – 
kizárja az ugyanarra a tárgyévre vonatkozó, Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával további azonos tárgyú 
szerződés létesítését.  

2.4. A Csatlakozó Partner felel  
a) az általa megadott adatok helyességéért, valódiságáért,  

b) amennyiben adatszolgáltatása személyes adatot érint, úgy az érintett – teljes körű, előzetes 
tájékoztatáson alapuló – hozzájárulásának rendelkezésre állásáért, továbbá az ahhoz történő hozzájárulás 



meglétéért, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az adatokat elemzési célból független – titoktartási 
nyilatkozatot tevő - szereplőnek átadhatja a tender paramétereinek kialakításához 

c) amennyiben az általa megadott adatok üzleti titkot érintenek, úgy annak jogszerű továbbításáért,  

d) a csatlakozási jognyilatkozat megtételére vonatkozó eljárási illetve képviseleti jogosultság korlátozástól 
mentes meglétéért,  

e) a jelen alapokmányban a Csoportos Beszerzési Társulásban való részvétel és/vagy Energetikai 
Piackutatásban való részvétel esetére előírt egyéb kötelezettségek teljesítésért.  
2.5. Nem vehet részt az Energia Partnerségi Programban az a tag, aki a csatlakozási nyilatkozatában a 
kötelező adatszolgáltatással megjelölt mezőket nem vagy nem megfelelően tölti ki, valamint, aki a 
kötelezően csatolandó mellékleteket a csatlakozási nyilatkozatához nem mellékeli.  
 
3. Csoportos Beszerzési Társulásban történő részvételre vonatkozó szabályok  
3.1. A Csoportos Beszerzési Társuláshoz történő csatlakozással Csatlakozó Partner hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatait felhasználja egy energetikai adatbázis létrehozásához.  

3.2. A Csoportos Beszerzési Társulást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a következőképpen támogatja  
a) a Csatlakozó Partnerek által megadott adatokat energetikai adatbázisában nyilvántartja, rendszerezi,  

b) egyes, különböző fogyasztási szokásokkal és szerződéses feltételekkel rendelkező földgáz-felhasználó 
Kamarai tagokat – titoktartásra kötelezett, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával szerződéses jogviszonyban 
lévő külső szereplő elemzései alapján – szegmentálja, homogén fogyasztási csoportokba rendezze,  

c) a földgáz árára vonatkozó prognózisokat tesz közzé az első félévben havonta és a prognózisok alapján a 
legalacsonyabb várható földgázárral rendelkező időszakra időzíti a Tender kiírását, 

d) a Tender kiírását megelőzően - piacfelmérési célzattal - előzetes, illetve indikatív ajánlatokat kér be a 
földgáz kereskedőktől az egyes csoportokra,  

e) kialakítja egy – vagy szükség esetén több – Tenderkiírás részleteit,  

f) Tendert ír ki, és részletesen tájékoztatja Csatlakozó Partnert a Tenderrel kapcsolatos valamennyi fontos részletéről,  

g) a Tendert legkésőbb 2018. július 31. napján – a 2018. évet követő évben történő csatlakozás esetén pedig 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara weblapján közzétett közleményében foglalt dátumig – elbírálja, és erről 
haladéktalanul tájékoztatja Csatlakozó Partnert,  

h) megadja a szükséges tanácsadást a Csatlakozó Partnerek számára tender győzteseként kihirdetett földgáz 
kereskedővel történő szerződéskötéshez.  

3.3. A Csoportos Beszerzési Társuláshoz történő csatlakozással Csatlakozó Partner  
a) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen alapokmányban foglalt szerződéses feltételeket,  

b) vállalja, hogy 2018. július 31. napjáig – a 2018. évet követő évben történő csatlakozás esetén pedig a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara weblapján közzétett közleményében foglalt dátumig – önálló piackutatást nem végez 
a földgáz díjak vonatkozásában és egyénileg nem köt a csatlakozás évében induló gázévre vonatkozó vezetékes 
földgáz kereskedelmi szerződést a Tender lezárásáig, illetve – a kereskedelmi szerződése felmondási 
határidejére vonatkozó feltételek figyelembe vételével – mihamarabb, de legkésőbb a Tender érvényes és 
eredményes lezárását követően, augusztus 31-ig felmondja a jelenlegi vezetékes földgáz kereskedelmi 
szerződését (kivételt képeznek a kereskedelmi szerződésükben bizonyíthatóan „last call” opcióval <kereskedő 
utolsó ajánlattételi lehetősége> rendelkezők, akik esetében külön képzett csoport(ok)ra valósul meg a 
tendereztetés és a Tenderen elért ár visszamutatható a jelenlegi kereskedőjüknek),  
c) vállalja, hogy amennyiben a tenderen nyertes földgáz kereskedő olyan árajánlatot nyújt be, amely a 
következő időszakra vonatkozó, általa a csatlakozás során megadott - érvényes és hatályos - kereskedői 
árajánlatban foglaltakhoz képest kedvezőbb, úgy ezzel a nyertes földgáz kereskedővel a csatlakozás évében 
induló gázévre vonatkozóan földgáz kereskedelmi szerződést köt,  

d) vállalja, hogy – amennyiben a hatályos földgáz kereskedelmi szerződésének titoktartásra vonatkozó része 
engedi – a jelen időszakra megkötött, hatályos földgáz kereskedelmi szerződését, a hálózatcsatlakozási és 
hálózathasználati szerződését, vagy – titoktartási kötelezettség fennállása esetén – az előbbi szerződések 
alapján kitölthető, az elektronikus űrlap felületéről letölthető excel-táblát, valamint mérési pontonként egy 



havi gázszámlát és a következő időszakra vonatkozó legkedvezőbb kereskedői árajánlatot, továbbá a tender 
kiírásához minimálisan szükséges fogyasztási adatokat az elektronikus űrlap részeként megküldi a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara számára az energetikai adatbázisban történő nyilvántartás végett.  
3.4. A 3.3. pont c) alpontjában foglalt szerződéskötési kötelezettség Csatlakozó Partnert abban az esetben terheli, 
amennyiben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legkésőbb 2018. július 31. napjáig – a 2018. évet követő évben 
történő csatlakozás esetén pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara weblapján közzétett közleményében foglalt 
dátumig – kihirdeti a Tender nyertesét. A kereskedelmi szerződésükben bizonyíthatóan „last call” opcióval 
rendelkezők esetében csak akkor alakul ki e kötelezettség, ha a jelenlegi kereskedők nem élnek az utolsó 
ajánlattételi lehetőséggel ügyfelüknél és nem biztosítják számukra legalább a tenderen elért kedvezőbb árat. 

3.5. Csatlakozási Partner jogosult földgáz kereskedelmi szerződést kötni a Tender nyertesével abban az 
esetben is, ha a Tender nyertesének ajánlata nem kedvezőbb az általa a csatlakozás során megadott, 
következő időszakra vonatkozó – érvényes és hatályos – kereskedői árajánlat árához képest, viszont a Tender 
kiírás alapján kialakuló szerződés egyéb feltételeit kedvezőbbnek találja, amennyiben erről a szándékáról a 
Tender eredményéről szóló tájékoztatást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarát az energiapartnersegiprogram@nak.hu e-mail címen.  
 
4. Energetikai Piackutatásban történő részvételre vonatkozó szabályok  
4.1. Az Energetikai Piackutatásban való részvétellel Csatlakozó Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara adatait felhasználja egy energetikai adatbázis létrehozásához.  

4.2. Az Energetikai Piackutatást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a következőképpen támogatja  
a) a Csatlakozó Partnerek által megadott adatokat energetikai adatbázisában nyilvántartja, rendszerezi,  

b) egyes, különböző fogyasztási szokásokkal és szerződéses feltételekkel rendelkező földgáz energia 
felhasználó Kamarai tagokat – titoktartásra kötelezett, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával szerződéses 
jogviszonyban lévő külső szereplő elemzései alapján – szegmentálja,  

c) piacfelmérési célzattal előzetes, illetve indikatív ajánlatokat kér be a földgáz kereskedőktől,  

d) részletesen tájékoztatja Csatlakozó Partnert a Csoportos Beszerzési Társulás keretében bonyolított 
Tenderrel kapcsolatos fontosabb részleteiről, így a Tender eredményéről, a Tender alapján megkötött 
szerződések számáról.  
 
5. Záró és felelősségkorlátozó rendelkezések  
5.1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját hatáskörében, megbízottja közreműködésével jogosult a 
Csatlakozó Partnereknek az energetikai adatbázisban történő szegmentálására, valamint arra szegmentálás 
alapján egy vagy több Tendert írjon ki. Csatlakozó Partner nem jogosult igényt támasztani a Nemzeti 
Agárgazdasági Kamarával szemben a szegmentálás, a Tender kiírásba sorolás miatt.  
5.2. Amennyiben valamely Csatlakozó Partnernek a Csoportos Beszerzési Társulás keretében kiírt Tenderbe 
foglalása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meglátása szerint kedvezőtlen hatást gyakorolna a Tender 
eredményére, úgy a Tender kiírását megelőzően, saját hatáskörében jogosult a Csatlakozó Partner 
kihagyásáról dönteni, amiről haladéktalanul értesíti az érintett Csatlakozó Partnert. Ilyen tartalmú értesítés 
a tárgyévi szerződés felmondásának minősül, aminek kapcsán Csatlakozó Partner nem jogosult igényt 
támasztani a Nemzeti Agárgazdasági Kamarával szemben.  

5.3. A Nemzeti Agárgazdasági Kamara továbbá a szegmentálást követően cégszerűen aláírt csatlakozási 
nyilatkozatot kérhet a Csatlakozó Partnertől, és abban az esetben, amennyiben Csatlakozó Partner a 
nyilatkozattételre megjelölt határidőig nyilatkozatát nem teszi meg, úgy a Nemzeti Agárgazdasági Kamara 
jogosult a Csatlakozó Partner csatlakozását érvénytelennek tekinteni és emiatt őt a Tenderkiírás során 
mellőzni, ami a tárgyévi szerződés felmondásának minősül.  

5.4. A Tenderkiírás tekintetében a Nemzeti Agárgazdasági Kamara technikai közreműködőként, valamint 
támogatóként vesz részt. A Tenderkiírás ajánlatkérői az adott Csoportos Beszerzési Társulásba tömörült 
Csatlakozó Partnerek, akiket a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésében és a 3.3. pont c) alpontjában, 3.4. pontjában 
foglalt feltételek esetén szerződéskötési kötelezettség terhel a Tenderen nyertes földgáz kereskedő 
irányába. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával jelen Alapokmány szerint létrejött szerződés keretében az 



adott Csoportos Beszerzési Társulásba tömörült Csatlakozó Partnerek technikai közreműködésre 
hatalmazzák meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízottját.  

5.5. A Nemzeti Agárgazdasági Kamara a Tender kiírásához a Csatlakozó Partner által megadott adatokat 
felhasználja, ennek keretében a vele szerződéses viszonyban lévő, titoktartása kötelezett, független szereplő 
és a Tenderen résztvevő, titoktartásra kötelezett földgáz kereskedők ezen adatokat – a Csatlakozó Partner 
által a csatlakozás során megadott hatályos földgáz kereskedelmi szerződés szolgáltatójának nevét és az 
abban szereplő díjtételeket leszámítva – megismerhetik. A Nemzeti Agárgazdasági Kamara a Tenderen 
nyertes földgáz kereskedő számára, annak kérésére kiadja azon Csatlakozó Partnerek nevét, akiket irányába 
szerződéskötési kötelezettség terhel, valamint kiadja a szerződéskötési kötelezettség fennállásának 
igazolásához szükséges egyéb információkat.  

5.6. A szerződéskötési kötelezettség szempontjából a csatolt legkedvezőbb kereskedői árajánlatban foglalt 
gázdíj, fix és forgalomarányos rendszerhasználati díj és a következő időszakra lekötendő földgázmennyiség, 
kapacitás alapján kalkulált összköltség, valamint Tenderen kialakuló gázdíj, fix és forgalomarányos 
rendszerhasználati díj és az előbbivel azonos földgázmennyiség, kapacitás alapján kalkulált összköltség 
relációja számít. Amennyiben az utóbbi összköltsége kisebb az előbbinél, úgy a Csoportos Beszerzési 
Társulásban résztvevő Csatlakozó Partnernek szerződéskötési kötelezettsége keletkezik a Tenderen nyertes 
kereskedővel. 

5.7. A Csoportos Beszerzési Társulásba tömörült Csatlakozó Partnerek nem jogosultak ajánlatuk 
visszavonására.  

5.8. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megbízottja a Csatlakozó Partnerek által rendelkezésére bocsátott 
adatokat azoknak átvételétől számított 8 évig őrzi meg a jelen Alapokmányban foglalt jogok és 
kötelezettségek teljesítéshez, az esetleg jogviták elbírálhatóságához. A Csatlakozó Partnerek által 
rendelkezésére bocsátott adatok alapján az érintettekhez egyedileg nem rendelhető statisztikai adatok 
megőrzésére és felhasználására a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara időbeli korlátozás nélkül jogosult.  

5.9. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jogosult a jelen Alapokmány egyoldalú módosítására, melyről 
haladéktalanul tájékoztatja a Csatlakozó Partnereket az általuk a csatlakozási nyilatkozaton megadott 
elektronikus levelezési címen. Csatlakozó Partner kizárólag abban az esetben jogosult felmondani a 
Csoportos Beszerzési Társulásra vonatkozó szerződését, amennyiben a jelen Alapokmány egyoldalú 
módosítása jogát egyértelműen sérti.  
 


