
 

 MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek jelenleg 2 db szabadpiaci szolgáltatásban levő 

objektuma van. Ezen objektumok villamos energia fogyasztása 2016-ben kb. 1 GWh volt. A megadott 

adat tájékoztató jellegű a fogyasztást tekintve. 2017-ben az Erzsébetligeti Strandon bővítés történt, 

mely szezonálisan működik. 

 
Műszaki adatok 

HU000210F11-S00000000000000054913 POD esetében a betáplálás 400/230V, 3x400A 
HU000210F11-S00000000000000072062 POD esetében a betáplálás 400/230V, 3x200A 
 

Feladat 

 Villamos energia értékesítése évi 2 220 MWh + 30 % eltéréssel, a 2 db szabadpiaci 
szolgáltatásban levő objektum teljes körére kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói 
körülmények közötti, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül 
számított Ft/kWh villamos energia áron, (közép- és kisfeszültségű szintre) 24 hónapra. 

 A jelenleg szabadpiacon üzemelő középfeszültségű (KÖF) és kisfeszültségű (KIF) fogyasztói 
helyek teljes ellátás alapú szerződtetése, kereskedő váltás esetén az összes Hálózat 
Használati Szerződésen (HHSZ) a fizető átvezetése. 

 

 

A megadott fogyasztási adatok tájékoztató jellegűek. Amennyiben a tényleges fogyasztás ettől 

eltér, Ajánlatkérő a villamos energia fogyasztási díjat köteles megtéríteni, de Ajánlatkérőnek a 

megajánlott energiadíjon felüli többletköltsége nem keletkezhet. 

 

 

Szerződés típusa: Teljes ellátás alapú fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélküli szerződés.  

 

 

Ajánlattevő vállalja, hogy: 

 a szerződés szerinti valamennyi fogyasztási hely villamos energia ellátását, a szükséges 
műszaki paraméterek figyelembevételével, egyidejűleg folyamatosan biztosítja, 

 megbízottként összevontan kezeli a felhasználó HHSZ és HCSSZ (hálózati csatlakozási), illetve 
villamos energia vásárlási szerződéseit (VET 63. § (1)), 

 a Kereskedőváltáshoz kapcsolódó összes adminisztrációt (HHSZ átíratás, stb.) intézi, 



 teljes körű számlázást biztosít a 2 db objektumra, 1 db számlaküldési cím bontásában, 
objektumonként részletezve (mely tartalmazza az energia díjat, a rendszerhasználati díjakat, 
a MAVIR pénzeszközöket, valamint az energiaadót és az ÁFÁ-t), 

 ellátja a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos valamennyi feladatot, 

 a rendszerhasználati díjakat és a Mennyiségi Eltérést fizeti a területileg illetékes Hálózati 
Engedélyes vonatkozásában, 

 a szerződés időtartama alatt újonnan létesülő, illetve megszűnő fogyasztási helyek be- illetve 
kiléptetésével kapcsolatos szerződéskötési, módosítási feladatokat ellátja, (a VET 58.§; 59.§ 
szerint), 

 alkalmazottja köteles folyamatos ügyfélgondozásra (pl. energetikai tanácsadás, 
információnyújtás, számlázási folyamatok nyomon követése, segítség nyújtás a felmerülő 
számlázási problémák tisztázásában, stb.). 

 

 

Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy: 

 rendelkezik a működéséhez szükséges a VET és a vonatkozó rendeletekben foglaltak szerinti 
engedélyekkel és feltételekkel, 

 rendelkezik olyan saját mérlegkörrel, amelybe a már jelenleg is meglévők mellé újabb tagnak 
az ajánlatkérőt is felveheti, 

 rendelkezik olyan számlázási rendszerrel, amely képes több fogyasztási hely összevont 
kezelésére. 

 kiegyenlítő energia díjat az ajánlatkérő felé külön nem számol fel. 
 

 


