
E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 7-én 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
 

Az előterjesztés tárgya: Az energiaválság miatt Komló város 
közvilágítását érintő változások 
 

 

Iktatószám: 11289/2022    Melléklet: 6 db 

A napirend előterjesztője:    Polics József polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Fulmer Kristóf jogi ügyintéző 
     Horváth Kata irodavezető 
       
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági 
Bizottság 

SzMSz. 29. § (2) bek. 

 

Meghívott: 

 

 

Határozatot kapja:  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022. évben bekövetkezett energiaválság okán Komló Város Önkormányzat – minden 
közfeladatot ellátóhoz hasonlóan - számos megtakarítási intézkedésre kényszerül. Tekintettel erre 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2022. (X. 18.) számú határozata alapján 
(1.sz. melléklet) döntött Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes intézmények 
intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyásáról. E határozatában a 
testület elfogadta az önkormányzat intézményeinek energiamegtakarításra irányuló intézkedési 
terveit a 2021. november 1. és 2022. április 30. között időszakra vetítve, azzal, hogy a 2022-2023. 
évi fűtési szezonban legalább 25 %-os energiamegtakarítás realizálódását célozzák meg, az 
önkormányzat egészét tekintve. 

 
A várhatóan legnagyobb többletkiadást eredményező villamosenergia kapcsán a jelenleg 
érvényben lévő, a 2021-2022. évre vonatkozó szerződés Komló Város Önkormányzat intézményei 
tekintetében bruttó 25,42 Ft/kWh áron, a közvilágítás tekintetében pedig 636 123 kWh 
mennyiségre, bruttó 22,34 Ft/kWh áron került megkötésre az NKM Energia Zrt.-vel, amely 
szerződés 2022. december 31-ig hatályos. A jelenlegi bekerülési költség díjszerkezete a fent 
részletezett bruttó 22,34 Ft/kWh villamosenergia díjból, valamint az ezen felül érvényesített egyéb 
szolgáltatói díjtételekből (elosztói alapdíj, jövedéki adó, KÁT, rendszerhasználati díjból) áll. 
A szerződés év végi lejárata okán a villamosenergia-beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
meghirdetésre került és annak lebonyolítása várható 2022. november 21. napján zárul le.  
Az előzetes prognosztizációk és információk alapján 2023. január 1. napjától a 2021-2022-re 
szerződött árnak a tízszerese-, illetőleg tizenötszörös közötti áremelkedés várható a 
villamosenergia árában. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh áram piaci ára várhatóan bruttó 200 és 300 
forint között fog alakulni, amely a ténylegesen mért 400 000 kWh fogyasztást tekintve is a 2023. 
évre vonatkozóan jelentős költségtöbblet költséget jelent majd önkormányzatunk számára.  
Ennek okán a 2022. október 18-i előterjesztésemben a közvilágítási hálózat üzemeltetéséhez 
kapcsolódó energiamegtakarítási javaslatokat terjesztettem a testület elé, amelyek az alábbiak 
voltak:  

1. A település területén a közvilágítási hálózat 22:00 óra és 04:00 óra közötti időszakban 
történő teljes lekapcsolása.  
Ezzel a megoldással 52%-os megtakarítás érhető el tekintve, hogy a teljes közvilágítási 
működési idő nagységrendileg a fele időtartamra csökkenne. 
A beavatkozás bekerülési költsége a Szolgáltató árajánlata alapján: 
nettó 1.673.164.- Ft + Áfa, azaz bruttó 2.124.918.- Ft 

2. A település területén a közvilágítási hálózat 22:00 óra és 04:00 óra közötti időszakban 
történő teljes lekapcsolása a gyalogátkelőhelyekkel érintett útszakaszok kivételével. 
Ezzel a megoldással 50%-os megtakarítás érhető el tekintve, hogy a teljes közvilágítási 
működési idő nagységrendileg a fele időtartamra csökkenne. 
A beavatkozás bekerülési költsége a Szolgáltató árajánlata alapján: 
nettó 5.803.889.- Ft + Áfa, azaz bruttó 7.370.939.- Ft 

3. A település területén a közvilágítási hálózaton működő minden második lámpatest 
kikapcsolása a közvilágítás teljes működési ideje alatt. Ezzel a megoldással 50%-os 



megtakarítás érhető el tekintve, hogy a teljes közvilágítási működés teljesítménye a felére 
csökkenne. 
A beavatkozás bekerülési költsége a Szolgáltató árajánlata alapján: 
nettó 15.256.200.- Ft + Áfa, azaz bruttó 19.375.374.- Ft 

A fentiek ismeretében a Képviselő-testület a 138/2022. (X. 18.) számú határozatában felkért, hogy 
további tárgyalásokat folytassak a Belügyminisztériummal és a Szolgáltatóval, majd a tárgyalás 
eredményének függvényében egy hónapon belül terjesszek újabb javaslatot a testület elé. 
 

Az időközben beérkezett lakossági javaslatokat megfontolva és azoknak teret engedve, a 
közvilágítás korlátozására egy órával később, 23.00 órakor kerülne sor. 
 

Az azóta eltelt időben a Belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a települési 
önkormányzatoknak esetleges finanszírozási támogatást adóerőképesség arányában ad és csak 
abban az esetben, amennyiben az adott település saját intézkedési jogkörében eljárva is 
kimutatható megtakarítást ér el. 
Továbbá a Képviselő-testület legutóbbi ülése óta a közvilágítás biztosítása kapcsán kért 
állásfoglalások a Komlói Rendőrkapitányság és az Állami Közútkezelő részéről is megérkezett, 
amelyek a jelen előterjesztés mellékletként csatolásra kerültek.  (2. és 3. számú melléklet) 
A szolgáltatókkal történ további egyeztetések során pedig mind E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt., mind a MVM WATT-ETA Kft. munkatársait kértem, hogy a korábban megadott 
árajánlataikat (4. és 5. számú melléklet) egészítsék ki a kivitelezések pontos időtartamával és az 
átépítés, illetve programozások egyértelmű és pontos bekerülési költségeivel. A szakmai 
egyeztetések során a szolgáltatók arról is tájékoztattak, hogy a korábbi előterjesztésben részletezett 
52%-os megtakarítást eredményező, 22:00 és 04:00 óra közötti közvilágítási korlátozással 
ellentétben a 23:00 és 04:00 óra közötti korlátozás 56%-os teljesítmény megtakarítást 
eredményezne. Valamint kértem tőlük, hogy az 50%-os megtakarítást eredményező, minden 
második közvilágítási lámpatest üzemelését eredményező megoldás esetében úgy tervezzék a 
megvalósítást, hogy minden közlekedési csomópontban és gyalogátkelőhelyen biztosítsák a 
szabvány szerinti megvilágítást. 

A fentiekben részletezett műszaki megoldási variációkhoz és az azokhoz kapcsolódó adatok 
alapján a 6. mellékletként csatolt táblázatban kerültek összefoglalásra (kerekített értékkel) a 
közvilágításhoz tényleges 400 000 kWh teljesítményhez kapcsolódó esetleges működési és 
bekerülési értékek. A táblázat a jelenlegi és a közbeszerzési lejárás során várhatóan kialakuló 
villamosenergia ár több változatát (250.- Ft, 200.- Ft, 150.- Ft és 100,-Ft ) és a kapcsolódó műszaki 
megoldások beruházási értékeit szemlélteti. 

 
A települési közvilágítás biztosítása ugyan kötelező önkormányzati feladat, annak mértékére 
vonatkozóan jogszabályi előírás - a közvilágításról szóló 11/1985. (XI. 30) IpM rendeletet 2009. 
január 1.-jei hatályon kívül helyezése óta – nincs. A közvilágítás világítástechnikai 
követelményeire vonatkozóan létezik ugyan egy szabvány (az MSZ EN 13201), amely jogi 
kötelező erővel nem bír, de a bíróságok ítélkezési gyakorlatában megjelenik akként, hogy 
amennyiben a nem megfelelő közvilágítás miatt történik a településen egy esemény, legyen az 
közúti baleset, rablás, vagy éppen nagy kárt okozó betörés, az igazságügyi szakértő és a bíróság a 
szabvány előírásait veszi alapul a szakvélemény elkészítésekor, illetőleg az ítélet meghozatalakor.  
 



Amennyiben a T. Képviselő-testület amellett dönt, hogy a település területén a közvilágítási 
hálózaton működő minden második lámpatest kerüljön kikapcsolásra a közvilágítás teljes 
működési ideje alatt (a csomópontok és gyalogátkelőhelyek teljes megvilágítása mellett), úgy 
ugyan az MSZ-EN 13201 szabványban előírtakat el nem érve, de az Önkormányzat biztosítani 
tudja a még elégséges közvilágítást a városban, ezáltal eleget téve az adott helyzetben elvárhatóság 
jogszabályi kritériumának (amely egy későbbi, önkormányzat ellen indított jogvitánál perdöntő 
jelentőséget nyerhet). 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy dönthet ugyan a közvilágítási hálózat 23:00 óra és 
04:00 óra közötti időszakban történő teljes lekapcsolásáról is, azonban az a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 45. § (1) bekezdésébe 
ütközne: „Az úttesten álló járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, 
kivéve, ha közvilágítás van vagy a járművet egyéb külső fényforrás kellően megvilágítja. A 
gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet a helyzetjelző lámpákkal kell 
kivilágítani.” . Erre tekintettel életszerűtlen, hogy egy esetleges teljes lekapcsolás esetén az úttesten 
álló (parkoló) járműveket tulajdonosaik a sötétség idejére kivilágítsák helyzetjelző lámpákkal. 
Továbbá aggályos, hogy e megoldás elfogadásával az önkormányzat nem tudna hivatkozni 
bírósági eljárásban a fent már említett elvárhatósági feltétel teljesítésére. 
 
A határozati javaslat A. variációjának elfogadása esetén - tekintve, hogy az kizárólag a hálózat 
üzemeltetője által elvégezhető programozási feladat – szükséges és indokolt a beszerzési 
szabályzat alól történő felmentés megadása és az E.ON az Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
közvetlen kijelölése. E megoldás költsége legfeljebb bruttó 3.000.000.-Ft. 
 

A határozati javaslat B. verziójának megalapozása érdekében - ahogy az fent már említésre került, 
az előkészítés során informális jelleggel - a munka elvégzésére több ajánlat is bekérésre került a 
piaci szereplőktől, amely alapján a legkedvezőbb ajánlatot és kivitelezés elvégzésére a legrövidebb 
határidőt az MVM Watt Eta Kft adta. Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján 
egyszerű beszerzési eljárás keretén belül kellene kiválasztani a kivitelezést végző gazdasági 
szereplőt, azonban a feladat speciális, komplex jellegére és az idő rövidségére tekintettel indokolt 
a kivitelező kiválasztásának folyamatát a beszerzési szabályzatban foglaltak alól mentesíteni. A 
városi közvilágítási hálózat karbantartására egyébként is ezzel a céggel közbeszerzés keretében 
megkötött szerződésünk, megbízható partner és ismeri a hálózatot. 
A legjobb ajánlattevőtől beérkezett árajánlatban foglalt egységárak elfogadását javaslom. Ez 
kandeláberes hálózat esetén 2.000.- Ft + Áfa/db, légvezetékes hálózat esetén: 6.750.- Ft + Áfa/db. 
A kikapcsolni tervezett lámpatestek számát és a különböző hálózati adottságokat figyelembe véve 
a teljes költség legfeljebb bruttó 7.000.000.- Ft prognosztizálható.  
Mindkét megoldás fenti esetében oly módon számoltuk a költségeket, hogy a jóváhagyandó keret 
néhány százezer forintos tartalékot is tartalmaz az esetleges, nem várt körülmények felmerülése 
esetén. A végleges költségről a Képviselő-testületet természetesen tájékoztatni fogom. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és általa támogatott 
megoldás szerint válasszon a határozati javaslat A. vagy B. verziója közül. 
 



 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság, véleményének figyelembevételével 
- megtárgyalta „az energiaválság miatt Komló város közvilágítását érintő változások” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A:  

1. A Képviselő-testület a közvilágítási feladatellátáshoz kapcsolódó villamosenergia 
megtakarítás kapcsán úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő 1. sz. megoldást fogadja 
el, azaz a közvilágítás Komló város teljes területén 23 és 4 óra között lekapcsolásra kerül.  
A Képviselő-testület a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás során felmentést ad 
Komló Város Önkormányzat beszerzési szabályzatának alkalmazása alól. A Képviselő-
testület kijelöli az E.ON az Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t (továbbiakban: Szolgáltató) 
a munka elvégzésére. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szolgáltatóval legfeljebb bruttó 
3.000.000,- Ft összegben kiépítéshez kapcsolódó szerződést aláírja, azzal, hogy a 
Szolgáltató a kapcsolódó kiépítést 2023. január hónapban kezdje meg. 
 

Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. november 15. 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az önkormányzat 2023. évi költségvetési 
rendeletének tervezése során legfeljebb bruttó 3.000.000.- Forint összegű előirányzat 
szerepeltetéséről gondoskodjon.  

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határid ő:  a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

B:  

1. A Képviselő-testület a közvilágítási feladatellátáshoz kapcsolódó villamosenergia 
megtakarítás kapcsán úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő 3. sz. megoldást fogadja 
el, azaz a Komló város teljes területén a közvilágítási hálózaton működő minden második 
lámpatest kikapcsolásra kerül (a csomópontok és gyalogátkelőhelyek teljes megvilágítása 
mellett) a közvilágítás teljes működési ideje alatt. A Képviselő-testület a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó eljárás során felmentést ad Komló Város Önkormányzat 
beszerzési szabályzatának alkalmazása alól. A Képviselő-testület kijelöli MVM Watt Eta 
Kft-t (továbbiakban: Szolgáltató) a munka elvégzésére. 
 
Felelős:   Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. november 15. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szolgáltatóval legfeljebb bruttó 
7.000.000,- Ft összegben írja alá a beavatkozás kivitelezését biztosító szerződést azzal, 
hogy a Szolgáltató a beavatkozást a lehető leghamarabb kezdje meg. 
 



Felelős:  Polics József polgármester 
Határid ő:  2022. november 15. 
 

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, az önkormányzat 2023. évi költségvetési 
rendeletének tervezése során bruttó 7.000.000,- Forint összegű előirányzat 
szerepeltetéséről gondoskodjon. 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határid ő:  a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 

 
Komló, 2022. november 2.   
 
      

   Polics József 
 polgármester 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 



1. számú melléklet 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2022. október 18-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 
138/2022. (X. 18.) sz. határozata 

 
Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes intézmények 

intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása 
 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési 
Bizottság, valamint a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének 
figyelembevételével - megtárgyalta „Komló Város Önkormányzat energiaválság miatti, az egyes 
intézmények intézkedési terveiből összeálló energiamegtakarítási tervének jóváhagyása” című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megismerte Komló Város Önkormányzat intézményeinek 
energiamegtakarításra irányuló intézkedési terveit, amelyek - a 2021. november 1. és 2022. 
április 30. között időszakra vetítve - a 2022-2023. évi fűtési szezonban legalább 25 %-os 
energiamegtakarítás realizálódását célozzák, az Önkormányzat egészét tekintve. 
 

2. Az 1. pontban megjelölt intézkedési terveket a Képviselő-testület - a fennálló 
energiaválságra adott válaszlépésként – jóváhagyja, az alábbi intézkedésekre és célokra 
kiemelt figyelemmel: 

2.1. Komló Város Önkormányzat elsődleges célja, hogy a kormányzat által is célul 
tűzött, legalább 25 %-os energiamegtakarítást érjen el a teljes, irányítása alatt álló 
felhasználói körben, az előző év azonos időszakához képest. 
 
2.2. A távhő szolgáltatást ellátó hőközpontok oly módon kerülnek beállításra, hogy 
az adott épületben a feladat-ellátásra irányadó minimális hőmérséklet biztosított 
legyen. Mindezek mellett az adott önkormányzati foglalkoztatott a szabályozható 
fűtésszelepek megfelelő használatával, és a villamosenergia felhasználás 
csökkentésével jogosult és köteles hozzájárulni az Önkormányzat 
energiamegtakarítási törekvéseihez. 
 
2.3. A Komlói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási időtartamának 
változatlanul hagyása, de tömbösítése mellett heti három munkanapnyi távmunka 
elrendelésére kerül sor, azzal, hogy a távmunka ideje alatt a fűtés mindössze 14 
fokos temperálást lát el.  
 
2.4. Az óvodák és bölcsődék változatlanul ellátják a köznevelési feladatokat a fenti 
takarékossági előírások maximális betartása mellett. 
 
2.5. A Komlói Színház- és Hangversenyterem épülete a Komlói Amatőr Színházi 
Találkozót követően bezárására kerül, oly módon, hogy a bérletet váltottak 



megfelelő kompenzációban részesüljenek. A Színházat igénybe vevő csoportok a 
bezárást követően a Közösségek Háza épületét vehetik igénybe, amely a fenti 
szabályok betartása mellett változatlan szolgáltatást nyújt.  
 
a. A József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épülete –
folyamatban lévő felújítására tekintettel - nem igényel külön intézkedést, 
beavatkozást.  

 
2.7. A Komló Városi Sportközpont épülete a fenti szabályok betartása mellett 
továbbra is üzemel, biztosítja az iskolák úszás oktatását és az NB I-es kézilabda 
csapat működését. 

 
2.8. A karácsonyi díszkivilágítás az Ünnepek alatt várhatóan nem kerül 
kihelyezésre. 

 
2.9. Kizárólag a nemzeti ünnepekhez és jelentős eseményekhez kapcsolódó, kis 
költségű és kevés energiát igénylő rendezvények kerülnek megtartásra, minden más 
rendezvény takarékossági okokból elmarad. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítási energia megtakarítás 
kapcsán folytasson további tárgyalásokat a Belügyminisztériummal és a Szolgáltatóval. A 
tárgyalás eredményének függvényében egy hónapon belül terjesszen újabb javaslatot a 
Képviselő-testület elé. 
 
Felelős:   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Határid ő:  2023. február 15. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervekben foglaltak 
végrehajtásának alakulásáról folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Felelős:   Polics József polgármester 
Határid ő:  értelem szerint 

 

K.m.f. 
 

  dr. Vaskó Ernő                     Polics József  
             címzetes főjegyző          polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 

 
 



3. számú melléklet 

 
 



4. számú melléklet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



5. számú melléklet 
 

Feladó: Szabó Gábor <szabo.gabor@mvmwatteta.hu> 

Date: 2022. nov. 3., Cs 18:24 

Subject: Re: árajánlat kérése 

To: Bareith Péter <bareith.peter@kvgondnoksag.hu> 

Kedves Péter!  

Hivatkozva mai telefonbeszélgetésünkre, az alábbiak szerint szeretném összefoglalni aktualizált 

ajánlatunk tartalmát: 

Közvilágítási lámpatestek kikötésének költségei: 

Kandeláber esetén 2 000 Ft + Áfa/db 

Légvezetékes hálózat esetén: 6 750 Ft + Áfa/db 

E.on által kért egyszerűsített terv egyszeri díja: 50 000 Ft + Áfa/db 

Kiviteleésbe állási határidő: munkaterület átadást követő 1 hét, kb. napi 100 lámpatest kapacitással. 

 

Felmerülő kérdések kapcsán természetesen állok a rendelkezésedre. 

 

Üdvözlettel: 

Szabó Gábor 

Közvilágítás fejlesztési üzletág szakterület vezető 

szabo.gabor@mvmwatteta.hu 

Tel: +36 72 511 599           
MVM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft. 
7630 Pécs 

Engel János J. u. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. sz. m
elléklet  

Energiadíj (bruttó) Egyéb kapcsolódó ktg (bruttó) Energiadíj (bruttó) Egyéb kapcsolódó ktg (bruttó) Energiadíj (bruttó) Egyéb kapcsolódó ktg (bruttó)

22,3393 17,59 8 935 720 21 349 744 0 30 285 464 0 0 0 0 0 0 0 0 

317,5 250 127 000 000 21 349 744 0 148 349 744 71 120 000 14 093 220 2 124 918 87 338 138 63 500 000 10 678 385 7 000 000 81 178 385 

254 200 101 600 000 21 349 744 0 122 949 744 56 896 000 14 093 220 2 124 918 73 114 138 50 800 000 10 678 385 7 000 000 68 478 385 

190,5 150 76 200 000 21 349 744 0 97 549 744 42 672 000 14 093 220 2 124 918 58 890 138 38 100 000 10 678 385 7 000 000 55 778 385 

127 100 50 800 000 21 349 744 0 72 149 744 28 448 000 14 093 220 2 124 918 44 666 138 25 400 000 10 678 385 7 000 000 43 078 385 

Egységár 

Ft/kwh 

(bruttó)

Kihasználtság
Egységár 

Ft/kwh (nettó)
Működési ktg Működési ktg Működési ktg

Összesen Összesen

Összesen

Beruházásái ktgBeruházásái ktg Beruházásái ktg

100% (400 000 kwh) 56% (23-04 kikapcsolva) (264 000 kwh) 50% minden 2. kikapcsolása (200 000 kwh)


