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Teljes ellátás alapú 

villamos energia kereskedelmi szerződés 

 

 

1. Szerződő felek 

 

Egyrészről Városi Művelődési Központ Lenti mint villamos energia felhasználó, a to-

vábbiakban: Vevő  

 Székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 5.  

 Adószáma:   15560816-2-20 

 Bankszámlaszáma:   14100299-10942749-01000005 

 Képviselője:    Völgyiné Boa Katalin igazgató 

 

másrészről az E.ON Energiaszolgáltató Kft. mint villamos energia kereskedő, a további-

akban: Eladó  

 Székhelye:  1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.  

 Cégjegyzékszáma: 01-09-881828 

 Adószáma: 13958147-2-44 

 Bankszámlaszáma: Deutsche Bank: 16300000-04008918-90006403 (HUF) 

 Mérlegköri azonosító kódja: 15X-EON-HUN----2 

 Képviselője: Pál Norbert, Lehoczki Balázs ügyvezető 

 

Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

 

2. Előzmények 

 

Vevő, mint ajánlatkérő a jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen Szerződés 

ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre.  

Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különösen az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció – annak valamennyi mellékletével együtt –, valamint 

Eladónak mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata a jelen Szerződés 

alapját képezik. Felek rögzítik, hogy az előzőekben említett dokumentumokat fizikailag 

ugyan nem csatolják jelen Szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma mindkét Fél számára 

ismert. Felek tudomásul veszik azt is, hogy eltérés esetén jogviszonyukra elsősorban a közbe-

szerzési eljárás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak. 
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3. A szerződés időtartama, teljesítési időszak 

 

Felek a jelen szerződést 2013.01.01 00:00 órától – 2013.12.31 24:00 óráig tartó határozott 

időtartamra kötik, mely időtartam alatt az Eladó a villamos energiát Vevő részére folyamato-

san biztosítja.  

 

Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként c. táblázat a szerződés 1. sz. 

melléklete. 

 

4. Energiadíj 

 

Az energiadíj egységára nettó: 19,02 HUF/kWh, 

azaz tizenkilenc egész kettő század HUF/kWh 

 

mely egységár a szerződés időtartama alatt nem változhat. 

A szerződéses ár tartalmazza a villamos energia és kiegyenlítő energia költségét is, a mérleg-

köri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját, valamint a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. tv. 9-13. §-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben, 

valamint a 109/2007. (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és 

hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az 

Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia 

(KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. 

A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. 

§-ában meghatározott pénzeszközöket – így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat –, az 

energia adót, az ÁFÁ-t, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő 

egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.  

 

5. Az átadott energia mérése 

 

Az Energia mérését a Hálózati Engedélyesek és az Átviteli Rendszerirányító végzik.  

A távmért felhasználási helyek esetén a tárgyhónap ¼ órás átlagteljesítményeire, valamint az 

elfogyasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosz-

tói Engedélyes a mért ¼ órás terhelési adatok összesítésével továbbítja az Eladónak. Az Eladó 

és a Vevő közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt ¼ órás adatokon alapul, 

a felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának. 

A profilos telephelyek esetén az előre meghatározott MÉF-ek (Mértékadó Éves Fogyasz-

tás) alapján történik az elszámolás. 
 

6. A szerződött mennyiség 

 

Eladó jelen Szerződés alapján a szerződéses időszak alatt 39.766 kWh villamos energia 

mennyiséget szállít Vevő részére (szerződött mennyiség). 

Vevő a szerződött mennyiségtől különdíjmentesen eltérhet, vagyis nincs minimális átvé-

teli kötelezettség, illetve maximális korlát. 

Eladó vállalja, hogy Vevő jelen szerződés hatálya alatt létesült új – az 1. számú mellékletben 

nem szereplő – fogyasztási helye(i) villamos energia ellátását is biztosítja. Új fogyasztási 
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hely(ek) létesítése esetén Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos jogszabályokban 

foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíti Eladót a fogyasztási hely(ek) mérleg-

körbe való beléptetése érdekében. 

 

7. Számlázás és fizetés 

 

Vevő a szerződés 5. pontja szerint mért mennyiségű villamos energiáért a 4. pont szerinti 

energiadíjat köteles fizetni az Eladó részére. Vevő előleget nem fizet. 

Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése Eladó által havonta, a teljesítés elis-

merését követően kiállított számla alapján átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 130. §-ra, 

illetve az Art 36.A §-ra. A számlafizetés határideje a számla kézhezvételétől számított 15. 

nap. 

A profilos fogyasztási helyek esetén ahol a havonta kiszámlázott energia mennyiségről 

Eladó a Vevő által meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás alapján (MÉF 1/12 része) 

állít ki számlát, Vevő jelen szerződés aláírásával elismeri Eladó teljesítését. Ez alapján 

Eladó a havi energiaszámláit további – teljesítés-elismerést bizonyító – okirat nélkül 

kiállíthatja. 

Eladó az energiaszámlákat havonta, fogyasztási helyenkénti bontásban állítja ki, egy gyűjtő-

számlát Vevő valamennyi profilos fogyasztási helyéről és egy gyűjtőszámlát Vevő valameny-

nyi távmért fogyasztási helyéről. A profilos számlák az elszámolási időszak utolsó napját kö-

vető 15. napig készülnek el. Az elszámolási időszak megegyezik az Elosztó által meghatáro-

zott elszámolási egységgel. 

A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bank-

számláján történő jóváírást kell érteni. Minden fél maga viseli a jelen szerződés kapcsán fel-

merülő összegek kifizetésével vagy fogadásával kapcsolatban az elszámoló vagy számlaveze-

tő bankja által kivetett díjakat és költségeket.  

 

8. Késedelmes fizetés a Vevő részéről 

 

Amennyiben a Vevő késedelembe esik az Eladónak teljesítendő fizetéssel, köteles az Eladó-

nak a meg nem fizetett összeg után késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat mértéke a 

Ptk. 301/A. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott. 

15 napon túli késedelmes teljesítés esetén az Eladó jogosult a szállítás szüneteltetésére, és 

kezdeményezheti a fogyasztó kikapcsolását az elosztó hálózatból. 

 

9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Az Eladó kötelezettségei: 

Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által megrendelt villamos-energia mennyiség rendelkezés-

re bocsátására, a lekötött villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történő biztosítására. Az 

Eladó által szállított villamos energiát szerződésszerűen átadottnak kell tekinteni, amennyiben 

Eladó jelen Szerződés rendelkezései szerint Vevő mindenkori igényének megfelelő mennyi-

ségű villamos energiát az átviteli hálózat valamely átadás-átvételi pontján betáplálta.  

Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Nem szerződésszerű 

teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyi-

ségből le nem szállított mennyiség nettó díjának 5 %-át fizeti meg Vevő részére. 
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Vevő számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek kijelentik, 

hogy adott esetben a pénzügyi rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfi-

zetésére köteles. 

 

A Vevő kötelezettségei: 

Vevő a szerződött mennyiségtől különdíjmentesen eltérhet, vagyis Vevőnek nincs alul- vagy 

felülvételezésből eredő kötbérfizetési kötelezettsége. 

 

10. Adatvédelem 

 

A felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra 

jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel. Felek hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik fél tudomására jutott információkat a má-

sik fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesíté-

se illetve jogai érvényesítése érdekében.  

 

11. A Szerződés módosítása és megszüntetése 

 

A Szerződés módosítása csak mindkét fél által aláírt írásos dokumentum útján lehetséges a 

Kbt. 132. § szerint. 

Jelen Szerződés határozott idejű, mely a 3. pontban meghatározott időszak (szerződéses idő-

szak) elteltével Felek további nyilatkozatai nélkül megszűnik. A szerződés megszűnése nem 

érinti Felek egymással szemben jelen Szerződés alapján fennálló esetleges pénzügyi kötele-

zettségeit. 

 

12. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése  

 

A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A szerződésben nem szabályozott kérdé-

sekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a 

VET., a VET Vhr., és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, továbbá 

az Eladónak a MEH által elfogadott Üzletszabályzata, illetőleg az ÁSZF-ben foglaltak az 

irányadóak. Az Eladó Üzletszabályzata/ÁSZF-e és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi 

ellentmondás esetén Felek a jelen Szerződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak és 

alkalmazandónak.  

Vitás ügyeiket Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredményte-

lensége esetén Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. A pe-

reskedés nyelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a 

Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy a jogosult Fél lemond 

az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mulasztás/szerződésszegés 

esetén a jogai érvényesítéséről 
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13. Záró rendelkezések 
 

A jelen Szerződést Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Lenti, 2012. szeptember hó 28. nap.  

 

 

 

Lehoczki Balázs sk. 

ügyvezető igazgató 

E.ON Energiaszolgáltató Kft. 

Eladó 

  

 

Völgyiné Boa Katalin sk. 

Igazgató 

Városi Művelődési Központ Lenti 

Vevő 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

Lenti, 2012. szeptember 28. 

 

……………………….. 

Sebestyén Sándorné sk. 

        gazdasági ügyintéző 

 
 

 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként 
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1.sz. melléklet: Szerződött villamos energia mennyiség fogyasztási helyenként 
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Szerződő: 
Szerződő 

címe: 
Számlafizető: 

Számlafi-
zető 

székhe-
lye: 

Fogyasz-
tási hely 

neve: 

Fogyasz-
tási hely 

címe 
SZÁMLÁN 

2012: 

Fogyasztá-
si hely címe 

TÉNYLE-
GES: 

Elosztó 
Mérési pont azono-

sító  
(POD)  

Tervezett 
fogyasztás 
a szerző-
dött idő-
szakban 

(kWh) 

Fogyasztási 
hely jellege 

1.  
Városi Művelő-
dési Központ 

Lenti 

8960 Lenti, 
Templom 

tér 5. 

Városi Művelődési 
Központ Lenti 

8960 Lenti, 
Templom 

tér 5. 

Művelődési 
Ház 

8960 Lenti, 
Templom 
tér 0005. 

8960 Lenti, 
Templom tér 

5. 

E.ON Észak-
Dunántúli 

Áramszolgál-
tató Zrt. 

HU000110F11-U-
MUVELOD-KOZP-

LENTI- 
39 766 távmért  

 

 

 

 

 

 

 


