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 Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás a „A 

MÁV-START Zrt. egyes villamos 

mérőhelyeinek jogszabályi kötelezettség 

megfelelése érdekében történő 

átalakítása” tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 

2022.07.27-én nyílt beszerzési eljárást indított „A MÁV-START Zrt. egyes villamos 

mérőhelyeinek jogszabályi kötelezettség megfelelése érdekében történő átalakítása” 
tárgyban. 

 

A tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett (2022.08.12-

én), amelyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát: 

1. kérdés:  

A tenderkiírás hivatkozik az 1/2020 (I.16.) MEKH rendeletre a kötelező almérések 

kiépítéséről, azonban annak csak azon részéről, amely az önálló villamos 

berendezések és a hűtő/fűtő berendezések vonatkozásában ír elő kötelezettséget. A 

rendelet előír kötelezettséget a 100kW feletti egyidejű teljesítmény feletti technológiai 

sorok mérésére is. Az volna a kérdésem, hogy történt-e ilyen irányú felmérés is?  

Ez azért merült fel, mert részt vettünk a budapesti telephelyen a kerékeszterga 

üzemben szervezett bejáráson. A villamos fogadóban látható volt, hogy több leágazás 

is 3x160A-re, vagy fölé van biztosítva, amely elméletileg lehetővé teszi a 100kW feletti 

egyidejű terhelést az adott hálózati szakaszon.” 

Válasz: 

A 100 kW fölötti egyidejű teljesítményű sorokkal kapcsolatosan is megtörtént az 

előzetes felmérés, és a Keleti kerékeszterga műhelyben csak a kerékeszterga gép maga 

az a berendezés, melyhez a jogszabály szerint almérő telepítendő (a beépített 

teljesítmény és az éves üzemóra alapján).   

 

 

 

http://www.mavcsoport.hu/


2. kérdés:  

Tudomásunk szerint a villamos fogadó nem a MÁV-START Zrt. tulajdona, így oda 

telepíteni sem lehet mérést. Az eredtileg kiírt mérési pontot meg tudjuk valósítani a 

kerékesztergánál, azonban a további pontok mérésének szükségessége továbbra is 

kérdés számomra. Kell-e foglalkoznunk vele? Amennyiben igen, akkor szükséges volna 

egy ezirányú felmérés elvégzése (erre igény estén szívesen adunk ajánlatot), illetve 

annak tisztázása, hogy lehet-e telepíteni mérést az adott helyiségbe. Ha az az utolsó 

biztosított pont az adott szakaszra, akkor a mérést ott volna célszerű és lehetséges 

kialakítani. Ez a kérdés érvényes az összes telephely vonatkozásában. 

  

Válasz: 

Az adott helyiségbe történő telepítés kapcsán előzetes egyeztetések történtek a MÁV-

START Zrt. helyi munkatársaival. Az egyeztetések eredményeképpen minden 

helyszínen lehetséges az új almérők más helyre telepítése, amennyiben a MÁV Zrt. 

nem járulna hozzá, hogy azok az adott – mérendő – épület villamos fogadóhelyiségébe 

kerüljenek be. Ebben az esetben az új almérőket minden helyszínen az adott – 

mérendő – épületvillamos fogadóhelyiségéhez legközelebb eső, megfelelő falfelületére 

szükséges telepíteni, mely körülményt az ajánlatadás során is figyelembe kell venni. 

Tárgyi beszerzés kapcsán az Érdeklődő Gazdasági Szereplőknek a műszaki leírásban 

foglaltakon túl további teendőjük nincs. 

 

Kelt, az elektronikus aláírás szerint 
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