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Tárgy: Versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása villamos energia beszerzésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A villamos energiáról szóló törvény (VET) értelmében 2003. január 1-től választhatnak 
kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Az energia-beszerzés 
modellváltásának lényege, hogy a fogyasztók az energiakereskedőktől, a kereskedők a 
termelőktől szabadpiaci körülmények között szerezhetik be a vezetékes villamos energiát. A 
villamos energiát termelő erőművek ugyanilyen módon értékesítik a rendszerirányítók 
közreműködésével. 
Az egyes önkormányzati intézményeknek önálló energiavásárlóként történő megjelenése 
veszélyes, gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Elgondolkodtató, hogy az önkormányzat 
milyen felkészültséggel lépjen ki a tőkeerős szolgáltatókat felsorakoztató energiapiacra. Az 
önkormányzati intézményeknek együttesen, beszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük 
valódi alkupozíció, partneri viszony kialakítására. Ezzel realizálható méretgazdaságosságból 
adódó ún. árvezérlő funkció kiharcolására, relatív árelőny és nem tervezett 
költségmegtakarítás elérésére a jelenleg érvényes egyetemes szolgáltatói árakkal szemben. 
Fülöpháza Város Önkormányzata nem rendelkezik energetikai, energia-kereskedelmi 
szervezettel. Az új modell számol az energetikai tanácsadó-szervező társaságok 
megjelenésével, amelyek szakmai támogatása eredményeként a megfelelő felkészültséggel 
nem rendelkező fogyasztó számára is megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia 
szolgáltatási portfolió kialakítására. A villamos energia beszerzése, mint ahogy bármi 
beszerzése esetén is a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell betartanunk. A 
villamos energia beszerzésére közbeszerzési eljárást nem kell kiírni. A villamos energia 
versenypiaci beszerzési eljárás keretében történő beszerzése terén tapasztalatokkal nem 
rendelkezünk. A beszerzési eljárás különlegesen speciális voltára való tekintettel 
szükségszerű a beszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása végett műszaki és 
beszerzési szakértő bevonása. 
Alábbi önkormányzatok már sikerrel léptek ki egyetemes szolgáltatásból a szabadpiacra 
villamos energia beszerzés útján. A sikeres beszerzéssel realizáltak nem tervezett, rövid 
távon elért költség megtakarításokat az egyetemes szolgáltatói árakhoz képest több millió Ft. 
összegben, a szerződéses időszakra számolt fogyasztási mennyiség alapján. 
 
 

 Dabas Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
25% megtakarítás = 16,8 millió Ft. 

 

 Heves Megye Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
25% megtakarítás = 3,5 millió Ft. 

 

 Paks Város Önkormányzat és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
26,5% megtakarítás = 8,5 millió Ft. 

 

 Tatabánya MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
20% megtakarítás = 28, 4 millió Ft. 

 



 Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Villamos energia közbeszerzés 
18,9% megtakarítás = 44,2 millió Ft.  

 
 
A villamos energia beszerzésre Fülöpháza Község Önkormányzata összes fogyasztási helye 
vonatkozásában javasolom versenypiaci beszerzési eljárás lefolytatását, a Sourcing Kft. 
megbízása mellett.  
 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati 
javaslatot és szerződéseket elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Fülöpháza, 2016. október 7. 
 
 
 
 
          Nagyné Balogh Csilla  
               polgármester 
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Határozat 
 

1./ Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a villamos energia 
beszerzését versenypiaci beszerzési eljárás keretében biztosítja.  
 
2./ A Képviselő-testület a villamos energia versenypiaci beszerzési eljárás 
lebonyolítása érdekében elfogadja – a határozat mellékletét képező – Sourcing 
Hungary Szolgáltató Kft-vel megkötendő megbízási szerződést. 
 
Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt közbeszerzési 
eljárás eredményes lezárását követően az energia kereskedelmi szerződések 
aláírására. 
 
Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester, Vincze Miklós jegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
A határozatról értesül: -  Vincze Miklós jegyző, és általa: 

- Sourcing Hungary Kft. 
- Pénzügyi iroda 

 


