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A cég története
A Budapesti Energiakereskedô Kft. 2003 decemberében alakult egy magyar tulajdonú
hálózatépítô vállalkozás leányvállalataként,
Észak-Budai Energiakereskedô Kft. néven, azzal
a céllal, hogy a fogyasztók számára a verseny
piac biztosította költségelônyöket közvetítse a
fogyasztók felé.
2004-ben az engedély megszerzése, az üzleti
megoldások kifejlesztése mellett már az elsô
szerzôdéskötésekre is sor került.
2005. január 1-tôl a cég Önálló mérlegköre
mûködésbelépett, és azóta folyamatos a
növekedés. 2005. augusztustól a cég tulajdonosi szerkezetében változást történt és a cég
új irodába költözve, Budapesti Energiakereskedô
Kft. néven folytatja tevékenységét.
2008. évtôl – az országhatárokon átlépve –
megkezdtük az aktív kereskedelmet a környezô
országokban, elsôsorban Ausztriában, Szerbiában, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban. Cégünk tevékenységének eredményeit az
alábbiakkal jellemezhetjük a legjobban:
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••
••

••

a nagykereskedelmi tevékenység dinamikus fejlôdése is hozzájárult ahhoz, hogy a
cégünk által kezelt energia mennyisége –
éves szinten – meghaladta a 360 GWh-t
kiskereskedelemi üzletágunk segítségével
jelenleg több mint ezer fogyasztó számára
biztosítunk villamos energiát
beruházási üzletágunk keretében hamarosan átadjuk negyvenedik állomásunkat,
melyek üzembiztos mûködését folyamatos
felügyeletünkkel és megelôzô karbantartásunkkal biztosítjuk
2008-ban realizált árbevételünk túllépte a
18 milliárd Forintot

Nagykereskedelmi tevékenységünk során fô cél
kitûzésünk, hogy az általunk vállalt szállítási és
fizetési kötelezettségeket minden körülmények
között teljesítsük.
Cégünk ismérvei:
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Flexibilitás
Jelentôs fogyasztói portfolió
Széles körû termékpaletta
Spot ügyletek
Tôzsdei és tôzsdén kívüli határidôs ügyletek
Nemzetközi swap ügyletek
Opciós ügyletek

Villamos energia kiskereskedelem
A villamos energia költségelem, így a villamosenergia számla csökkentése, mint általános költség csökkentés minden vállalat számára fontos.
Az egységköltségben elért csökkenés a fogyasztó
számára profitnövekedést, illetve költségoldali
versenyelônyt jelent. A villamos energia liberali
záció megszüntette a korábbi közüzemet és
teljesen új törvényi alapra helyezte a fogyasztók
ellátását és a hálózat használatát.
Célunk a nagyfogyasztók számára olyan ajánlatok kialakítása, melyek által a fogyasztó felé
közvetíteni tudjuk a liberalizált villamos-energia
szolgáltatás elônyeit:

•
•
•

Kedvezô ár
Szabadon tervezhetô beszerzési források
Egyedi igényeket lefedô szerzôdések

Szerzôdéses rendszerünkben megtalálhatóak
mind a teljes, mind a részleges ellátás alapú
szerzôdések, akár menetrend adási kötelezett
séggel vagy anélkül.

Villamos energia nagykereskedelem

Beruházási tevékenység

Fogyasztóink hatékony ellátásához elengedhetetlen a nemzetközi kereskedelmi kapcsolati rendszer, illetve a nagykereskedelmi pozíciók
felvállalása. Cégünk 2008-tól jelen van a régió
több piacán, így Ausztriában, Németországban, Szerbiában, Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban. Beszerzési portfoliónk hazai és külföldi, termelôi illetve kereskedôi szerzôdésekbôl
áll. Nagykereskedelmi partnereinkkel éves, havi
és napi kereskedelmet is folytatunk.

Új beruházások hálózat építésének részfinanszírozása:

„Nekünk van energiánk Mindenre Mindekire!”

A Budapesti Energiakereskedô Kft. megalakulásakor elindította az „X-Trafó” projektet, mely az
energetikai piacon ez idáig egyedülálló mûszaki
megoldást jelent üzleti partnereinknek. Célunk
hogy a partnereink rövid és hosszú távon is profitáljanak a cégünkkel való együttmûködésbôl,
melynek teljesülését az alábbiakkal garantáljuk:
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A beruházás indításakor jelentôs anyagi terhet veszünk le partnereink válláról azzal, hogy
a középfeszültségû kapcsoló berendezést,
valamint a transzformátort megfinanszírozzuk. Az anyagi költségeken felül vállaljuk
továbbá, hogy a teljes munkafolyamatot
(tervezéstôl a kivitelezésig) lebonyolítjuk.
A több éves tapasztalatunk, valamint a
különbözô áramszolgáltatókkal történô jó
viszony kialakítása révén garantáljuk a gyors
és pontos munkavégzést.
Az állomás elkészültekor kölcsönösen
elônyös kereskedôi szerzôdést kötünk a
partnerrel.
Vállaljuk a már megépített állomás üzemeltetését, karbantartását

Meglévô transzformátorállomások rekonstrukció
jának részfinanszírozása:
Középfeszültségen vételezô fogyasztók gyakori
problémája, hogy az elavult, rossz mûszaki állapotban lévô állomás egyrészt drága, nagy
veszteséggel mûködtethetô, másrészt ala
csony ellátás biztonságú villamos-energia ellátást enged meg. A közcélú elosztóhálózat és
a magáncélú hálózat határpontján szereplô
transzformátorállomások, áramszolgáltatói és fogyasztói kapcsoló berendezések mûszaki állapotából eredô ellátás biztonsági és költségoldali
problémái rekonstrukcióval, új beruházásokkal
nagyrészt kiküszöbölhetôk.
Részvétel a folyamat teljes egészén
Az ajánlott szolgáltatások-beruházások mûszaki
megvalósíthatóságával, az elérhetô gazdasági
hasznok számszerûsítésével, a szolgáltatásokberuházások részfinanszírozásával, tervezésével
és megvalósításával, a berendezések karbantartásával, üzemeltetésével a fogyasztók számára
komplex, a partner igényeire leginkább illeszkedô konstrukciót dolgozunk ki.
Alaptevékenységeink összekapcsolásával így
partnereink számára olyan teljes szolgáltatást
tudunk kínálni, ami a folyamat minden elemét
(tanácsadás, részfinanszírozás, megvalósítás,
üzemeltetés) magas színvonalon nyújtja.

