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TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármesterei részére
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A települési önkormányzatok működésének napjainkban egyik nagy kérdése az önkormányzati
energiabeszerzés, amelyhez Szövetségünk részéről az alábbi tájékoztatóval szeretnénk segíteni
tagönkormányzatainkat.
Önkormányzatok energiabeszerzése – lehetséges szcenáriók
I.

Közbeszerzésre kötelezett önkormányzatok, amelyek 2022. augusztus 1. előtt
versenypiaci körülmények között – azaz nem egyetemes szolgáltatás keretében –
vételeztek villamos energiát és földgázt
 Villamosenergia-ellátás: a villamosenergia-ellátási szerződések lejárata jellemzően
december 31. Azon önkormányzatok esetében, amelyeknek 2022. december 31-én lejár
a villamosenergia-ellátási szerződésük – közbeszerzési kötelezettség megállapítása
esetén, közbeszerzés eljárás lefolytatása útján – gondoskodniuk kell új
villamosenergia-ellátási szerződések létrejöttéről.
 Földgáz ellátás: a földgáz ellátási szerződések jellemzően október 1. nappal járnak le.
Felhívjuk a figyelmet, hogy azon önkormányzatok, amelyek még nem kötöttek
szerződést és az állami tulajdonban lévő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (az „MVM
Next”) ellátásában voltak korábban, azoknak a jövőben az MVM Next biztosítja az
ellátást úgynevezett „BASIC tarifa” alkalmazásával. Fontos megjegyezni, hogy a „BASIC
tarifa” egy átmeneti megoldás, a jogszabályi kötelezettséget – miszerint közbeszerzési
eljárás alapján kell biztosítani az ellátást – nem helyettesíti. Ezeken felül a „BASIC tarifa”
alkalmazása hosszú távra nem javasolt, mert a „BASIC tarifa” feltételei rögzítettek,
azokon változtatni, az egyedi igényekre szabni nem lehetséges. A „BASIC tarifát”
alkalmazó önkormányzatoknak ezért mielőbb közbeszerzési eljárást célszerű
lefolytatniuk.

 Jelen helyzetben javasolt a közbeszerzési eljárásokat a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (a „KEF”) központosított közbeszerzési rendszerén keresztül
megvalósítani, azaz a KEF által biztosított Keretmegállapodásokhoz csatlakozni, és azok
keretein belül egyedi verseny-újranyitásokat elindítani. Az így indított eljárások
lebonyolításának időigénye rövidebb egy nyílt közbeszerzési eljáráshoz képest.
Lehetőség van kiszámítható fix áras, illetve piackövető termékkel való szerződéskötésre,
ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az így megkötött jogviszonyokban a szállítások
végdátuma földgáz esetén 2023. október 1. 6.00 óra, míg villamos energia esetén 2023.
december 31. 23:59 óra.
II.

Közbeszerzésre nem kötelezett önkormányzatok, amelyek 2022. augusztus 1. előtt
versenypiaci körülmények között – azaz nem egyetemes szolgáltatás keretében –
vételeztek villamos energiát és földgázt (Megjegyzés: az önkormányzatok alanyi jogon
közbeszerzésre kötelezettek, az adott beszerzési eljárás tárgya, és a becsült értéke
határozza meg, hogy közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, vagy elegendő normál
beszerzést a belső szabályzat alapján.)
 Villamosenergia-ellátás: azon önkormányzatok, akiknek 2022. december 31-én lejár a
villamosenergia-ellátási szerződésük, gondoskodniuk kell a következő szerződéses
időszakról annak érdekében, hogy villamos energia ellátásuk biztosított legyen.
Amennyiben az önkormányzat a villamos energia beszerzés vonatkozásában nem
köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni, akkor a vonatkozó beszerzési szabályok
alapján villamosenergia kereskedő útján köteles villamos energiát beszerezni.
Jelezzük, hogy az állami tulajdonban lévő MVM Next esetében e-mail-es
(onkormanyzat.ajanlatkeres@mvm.hu) ajánlatkérésre is van lehetőség.
 Földgáz ellátás: a földgáz ellátási szerződések jellemzően október 1. nappal járnak le.
Felhívjuk a figyelmet, hogy azon önkormányzatok, amelyek még nem kötöttek
szerződést és az állami tulajdonban lévő MVM Next ellátásában voltak korábban, annak
a jövőben az MVM Next biztosítja az ellátást úgynevezett „BASIC tarifa” alkalmazásával.
Ezeken felül a „BASIC tarifa” használata hosszú távra nem javasolt, mert a „BASIC tarifa”
feltételei rögzítettek, azokon változtatni, az egyedi igényekre szabni nem lehetséges.
Jelezzük, hogy az állami tulajdonban lévő MVM Next esetében e-mail-es
(onkormanyzat.ajanlatkeres@mvm.hu) ajánlatkérésre is van lehetőség.

III.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, nyilatkozat útján végső menedékes ellátásban
lévő önkormányzatok
 Mind villamos energiában, mind földgázban azok az önkormányzatok, amelyek
nyilatkoztak, hogy adott – 2022. augusztus 1. előtt egyetemes szolgáltatásban lévő –
fogyasztási helyek (POD-ok) esetében kérik a végső menedékesi ellátást, úgy számukra
az MVM Next biztosítja a következő évben is az ellátást, ehhez az önkormányzatoknak
semmit nem kell tenniük, nem kell újra nyilatkozni november 30-ig sem. Ebben az
esetben 2023. január 1-jétől fix áron vásárolhatják a villamos energiát / földgázt. A fix ár
meghatározására 2022. december 16-át követően kerül sor a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a „MEKH”) által jóváhagyott MVM Next
földgázkereskedelmi üzletszabályzatban foglaltak szerint. 2022. november 30. előtt az
MVM Next-nek nincs lehetősége a szolgáltatási jogviszony időtartamára alkalmazott fix
ár megadására, hiszen az érintett volumen befolyásolja a fix ár kialakulását. Az MVM
Next jelenleg arról tud tájékoztatást adni, hogy az ár megállapítására használt képletben
milyen tényezőket vesz figyelembe.
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 Amennyiben az önkormányzatok az előző pontban nyújtott lehetőséggel nem kívánnak
élni, azaz más kereskedővel akarnak szerződni (vagy egyéb beszerzési eljárás keretében
kötnek szerződést azt MVM Next-tel), akkor 2022. november 30-ig nyilatkozniuk kell
arról, hogy nem kívánnak élni az előző bekezdésben szereplő lehetőséggel. Ebben az
esetben a beszerzési eljárás attól függ, hogy az érintett önkormányzat az
energiabeszerzés tekintetében közbeszerzésre kötelezett-e (ekkor igénybe veheti a fenti
KEF-es konstrukciót), vagy pedig saját hatáskörben bonyolíthatja e le az energia
beszerzését. Erről az MVM Next tájékoztató levelet küldött. A nyilatkozattételi lehetőség
elérhető a MVM Next honlapján (Nyilatkozattételi lehetőség @MVM Next), ha
visszautasítják az önkormányzatok ezt az ellátási formát, másik energiakereskedővel kell
szerződni.
IV.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, végső menedékes ellátásba be nem jelentkezett
önkormányzatok
Ezen önkormányzatoknak a lehető leghamarabb cselekedniük kell, mivel jogosultság
hiányában akár szankcionálható módon kerülhetnek ki az egyetemes szolgáltatásból. Az
érintett önkormányzatok a napokban kapnak tájékoztatást, hogy az egyetemes
szolgáltatásra jogosultságukról nyilatkozniuk kell az alábbi felületen:
- https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/esz-jogosultsag-aram
- https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/esz-jogosultsag-foldgaz
Az önkormányzatoknak azon felhasználási helyein, amelyek nem jogosultak egyetemes
szolgáltatásra, nincs teendőjük (kizárólag azokon a felhasználási helyeken kell
nyilatkozniuk, ahol jogosultak egyetemes szolgáltatásra). Részükre 2023. január 1-jétől az
MVM Next a III. pont 1. bekezdésében meghatározott konstrukcióval automatikusan
biztosítja az energia ellátást. Akik a fenti konstrukcióval nem szeretnének élni, az alábbi
linken tudják tájékoztatni az MVM Next-et vagy kérhetik ugyanezen a felületen a társaság
egyedi ajánlatát:
- https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/nem-esz-jogosult-tajekoztatas-aram
- https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/nem-esz-jogosult-tajekoztatas-foldgaz
Önkormányzati üdvözlettel:

Schmidt Jenő
elnök
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