
 

VILLAMOS ENERGIA 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

(teljes ellátás alapú, menetrend-adás nélkül) 

(Jelen szerződés-tervezet tájékoztató jellegű, az egyes részek tekintetében külön-külön kerül aláírásra, 

az adott rész tartalmához kapcsolódóan aktualizálva a tartalmát!) 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Név:  

Képviseli:  

Székhely:  

Elérhetőség: 

tel.:  

fax.:  

e-mail:  

Adószám:  

Kapcsolattartó:  

Elérhetőség: 

tel.:  

fax.:  

e-mail:  

 

Mint energiakereskedő (a továbbiakban: Kereskedő, Mérlegkörfelelős, illetve Eladó), 

másrészről 

 

Név: MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Képviseli: DR. SÜTŐ LÁSZLÓ, polgármester 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Elérhetőség: 

tel.: 85/501-072 

fax.: 85/501-055 

e-mail: polghiv@marcali.hu  

Adószám: 15731436-2-14 

Bankszámlaszám: 10403947-39411321-00000000 (K&H Bank Zrt.) 

 

mint fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó, Vevő),  

között, (a továbbiakban együtt: Felek), az 1. sz. mellékletben felsorolt fogyasztási helyekre 

vonatkozóan (a továbbiakban: Fogyasztási Hely) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

A Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vevő Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerint nyílt közbeszerzési eljárást 

folytatott le „Villamos energia beszerzése Marcali Város Önkormányzata részére 2018” tárgyban. Az 

ajánlatok közül Vevő az Eladó ajánlatát minősítette – az …. rész tekintetében – nyertes ajánlatnak. A 

Felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező áru(k) beszerzésére az eljárást 

megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmára figyelemmel, azzal 

mailto:polghiv@marcali.hu


mindenben összhangban, továbbá különös tekintettel a Kbt-ben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvényben (Vet.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 

(Ptk.) foglalt előírásokra, az alábbi szerződést kötik. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Jelen szerződés típusa: teljes ellátás alapú szerződés. 

1.2. Jelen szerződés tárgya villamos energia ellátás és átvétel. Az 1. sz. mellékletben meghatározott 

felhasználási helyek villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés keretében történik, 

és Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó mérlegkörébe tartozik. Az Eladó biztosítja a Vevő 

felhasználási helyére a villamos energiát. 

Az Eladó által átadott villamos energia jelen szerződés szerinti díjait, a szerződés 

rendelkezései szerint, az 1. sz. mellékletben meghatározott egyes fogyasztási helyek szerinti 

szerződők fizetik meg az Eladó számára. 

1.3. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő által meghatározott villamos energia mennyiség a 

szerződésben meghatározott feltételek mellett az átviteli hálózaton az Eladó rendelkezésére áll. 

1.4. Jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya: a mérőeszközök bérlete, karbantartása és 

működtetése; illetőleg a villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása és megújítása. 

1.5. A villamos energia szállítására és átvételére vonatkozó irányadó mennyiségi adatok: 

 

 VILLAMOS ENERGIA BONTÁSA 

TERVEZETT 

IRÁNYADÓ 

FELHASZNÁLÁS 

1.  
1. RÉSZ: PROFILOS FOGYASZTÁSI 

HELYEK  
 KWH 

2.  
2. RÉSZ: TÁVLEOLVASOTT 

FOGYASZTÁSI HELYEK 
 KWH 

3.  3. RÉSZ: KÖZVILÁGÍTÁS  KWH 

 ÖSSZESEN  KWH 

A releváns díjtételek vonatkozásában az eladó a hatóságilag (jogszabályban stb.) rögzített 

díjtételektől nem térhet el. 

Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő +30%-os mértékben eltérhet a fenti táblázatban rögzített 

mennyiségektől (kWh). 

1.6. Eladó vállalja, hogy ha a fogyasztási helyek számában változás (új létesítése, meglévő 

megszűnése) áll be, az új fogyasztási helyeken is biztosítja az ajánlati áron és feltételekkel a 

villamosenergia-szolgáltatást. 

Eladó ezzel összefüggésben vállalja továbbá, hogy amennyiben a közbeszerzés eredményeként 

megkötött szerződés hatálya alatt (a 2018-as évben) jogszabály erejénél fogva bármely 

szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási hely/intézmény állami fenntartásba, működtetésbe 

(irányítás, felügyelet alá) kerül, az átadás-átvételtől a működtetés és így az elhasznált villamos 

energia díjának összegét az állam köteles megfizetni. Ezen szabályok alkalmazandóak arra az 

esetre is, ha jelen szerződés hatálya alatt állami irányítás/felügyelet alá tartozó 

intézmény/szervezet működtetési költségeit, és így az elhasznált villamos energia díját a 

Vevőnek kell fizetni. – Ezen esetekben a Vevő által az 1.5. pont szerint vállalt irányadó 

fogyasztás kWh mértéke – amelyhez a +30% igazodik – értelemszerűen csökken ill. 



emelkedik, és a +30% mértékben meghatározott eltérési lehetőség az adott fogyasztási 

hely(ek)re eső kWh mennyiség kieséséhez/növekedéséhez igazodik. 

1.7. Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Fogyasztó mindenkori 

igénye szerinti villamos energia mennyiséget a csatlakozási pont(ok)on keresztül a területileg 

illetékes Elosztói Engedélyes közreműködésével leszállítja. 

1.8. A jelen szerződés szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Fogyasztó számára a szerződés 

szerinti, általa igényelt villamos energia az átviteli hálózaton a rendelkezésére áll. A villamos 

energia elosztása (eljuttatása) az átviteli hálózaton a fogyasztó csatlakozási pontjára a 

területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és felelőssége. 

1.9. Fogyasztó vállalja, hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a 

továbbiakban: Átadott Villamos Energia), és annak jelen szerződés szerinti energiadíját a 

Kereskedő számára a szerződés rendelkezései szerint megfizeti. 

1.10. A tárgyhónap ¼ órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia 

mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a mért ¼ órás 

terhelési adatok összesítésével továbbítja a Kereskedőnek. A Kereskedő és a Fogyasztó közötti 

elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt ¼ órás adatokon alapul, a Felek ezt tekintik 

az Átadott Villamos Energiának. 

1.11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Általános Szerződési Feltételek (2. sz. 

melléklet) és az Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés (3. sz. melléklet), mindkét 

dokumentum azon pontjai tekintetében, amelyek nem ellentétesek a jelen szerződésben 

foglaltakkal. E két dokumentum mindegyike a jelen szerződéssel egyidejűleg lép hatályba, és 

azzal együtt szűnik meg, önálló szerződéses léttel nem bírnak. 

 

2. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

 

2.1. A Vevő által fizetendő áramárak az alábbi, szerződéses időszak alatt érvényes és rögzített 

nettó, fix értékű egységárak. 

2.2.  

VILLAMOS ENERGIA BONTÁSA NETTÓ EGYSÉGÁRAK 

1. RÉSZ: PROFILOS FOGYASZTÁSI 

HELYEK  
 

HUF/KWH 

2. RÉSZ: TÁVLEOLVASOTT 

FOGYASZTÁSI HELYEK 
 

HUF/KWH 

3. RÉSZ: KÖZVILÁGÍTÁS  HUF/KWH 

 

2.3. Az előző pont szerinti áramár egy zónaidős ár, amely mentes az általános forgalmi adótól, a 

rendszerhasználati díjaktól, a Vet. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöktől, az 

energiaadótól, valamint egyéb adóktól, hatósági díjtételektől, és érvényes az adott fogyasztási 

csoport minden csatlakozási pontjára. 

2.4. Eladó vállalja, hogy a maximális szerződéses mennyiség felett igénybe vett villamos energia 

mennyiségre (túlvételezés) a 2.2. pont szerinti Vevő által fizetendő áramárat alkalmazza. Az 

Eladónak vállalni kell a fogyasztási helyek tekintetében az éves elszámolásból keletkező alul- 

és túlvételezés költségét. 

2.5. Eladó vállalja, hogy sem az induktív, sem a kapacitív meddőenergiára, továbbá a kiegyenlítő, 

kiegyensúlyozó energiára vonatkozóan díjigénnyel nem lép fel.  

2.6. A számlák kiállítása havonta történik, az 1. sz. mellékletben meghatározott szerződő 

(intézmény) nevére, vételező intézményenként, fogyasztási helyenként. 



2.7. A jelen szerződésben meghatározott árra, díjakra a mindenkor hatályos adótörvények szerinti 

adók kerülnek felszámításra. 

2.8. Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy 

bármely egyéb, a villamos energia ellátással kapcsolatos új költségelem kötelező 

alkalmazásáról rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a fizetendő díj után ezen új 

tétel(ek) akkor kerülhetnek jelen szerződés módosítása nélkül felszámításra és számlázásra, 

illetőleg ez alapján kifizetésre, ha az eladó előzetes írásos kezdeményezésére a Felek 

megállapodást kötnek az új tételek alkalmazásáról. 

2.9. Eladó az előző hónapban leszállított villamos energiáról a szállítást követő naptári hónap során 

a 2.5. pont szerint állít ki számlát a Vevő által megjelölt fogyasztó részére, amely tartalmazza: 

2.9.1. Az általa az előző naptári hónapban (Elszámolási időszak) a Vevő részére értékesített 

villamos energia teljes mennyiségét;  

2.9.2. Az egységárat (szerződéses ár (Ft/kWh));  

2.9.3. A 2.2.-2.4. pontok szerint meghatározott fizetendő összeget;  

2.9.4. Az általános forgalmi adó összegét;  

2.9.5. A törvényben meghatározott energiaadó összegét;  

2.9.6. A rendszerhasználati díjakat 

2.9.7. Egyéb, jogszabályban rögzített, a Vevőt terhelő és az Eladó által számlázandó tételeket;  

2.9.8. Az adott fogyasztási hely azonosítását biztosító POD azonosítót és a fogyasztásmérő 

gyári számát.  

2.9.9. a Szerződés hatálybalépését követően kiállított első számlában a Felhasználási helyeken 

felszerelt mérők szerződés hatálybalépésekori időpontra vett induló számlálóállásait. 

2.9.10. a szerződés megszűnését követően kiállított elszámoló számlában a Felhasználási 

helyeken felszerelt mérők számlálóállásának értékeit. 

A számlák mellé Eladó részletes analitikát (elektronikus formában is) mellékel, melyek 

fogyasztási helyenként (egyértelmű beazonosíthatóság mellett) tartalmazzák a számla alapját 

képező fogyasztási mennyiségeket (leolvasási adatokat, leolvasási időszakot), egységárakat, 

számlaértékeket. Az elektronikus mellékletet Eladó a kapcsolattartó számára juttatja el. 

2.10. Vevő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékét fogyasztási helyenként a fogyasztási 

hely(ek) szerinti szerződő (intézmény) nevére, a havi teljesítés alapján havonta kiállított, 

tételes elszámolási melléklettel is ellátott számla ellenében a fogyasztási hely(ek) szerinti 

szerződő (intézmény) átutalással egyenlíti ki. A számlázás pénzneme: HUF. 

2.11. Abban az esetben, ha a Feleknek ugyanazon időpontban azonos pénznemben áll fenn 

egymással szemben jelen szerződésből eredő esedékes tartozásuk, akkor a Felek az őket 

terhelő fizetési kötelezettségeiket külön-külön összesítik, és egymással szemben 

beszámíthatják, azaz a nagyobb összesített összeggel tartozó fél a másik félnek a két fennálló 

tartozás különbözetét köteles megfizetni. 

2.12. A számlázás és a kifizetés alapja az adott elszámolási időszakban az Eladó által ténylegesen 

szállított villamos energia mennyisége, amelynek meghatározása az alábbiak szerint történik. 

2.12.1. Az elszámolási időszak minden egyes mérési intervallumára vonatkozóan összegzésre 

kerül az egyes csatlakozási pontokon felhasznált villamos energia mennyisége a mérés 

és távmérés alapján, illetve profilelszámolás esetén a csatlakozási pontra vonatkozó 

statisztikai menetrend alapján számított fogyasztás. 

2.12.2. Hibás mérés esetén a Felek kötelezik magukat, hogy együttműködnek egymással és az 

Elosztói Engedélyessel azért, hogy a tényleges vételezésnek megfelelő elszámolás 

elkészíthető legyen. 



2.13. Késedelmes fizetés esetén az esedékesség napját követő naptól a kifizetés napjáig, de azt nem 

beleszámítva, a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell megfizetni. Eladó a késedelmi kamaton 

felül a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány 

követelési jogosultságáról jelen szerződés aláírásával lemond. 

2.14. Ha valamelyik fél jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, akkor ennek a Félnek az 

esedékesség napján vagy azt megelőzően írásban kell ismertetnie az ezt alátámasztó okokat. 

Amennyiben valamely – a számla helyességével kapcsolatos – jóhiszeműen vitatott tényről 

bebizonyosodik, hogy megalapozott, úgy az Eladó új számla kiállítására köteles, és az 

esedékesség napja az újonnan kiállított számla kézhezvételéhez igazodik. – Amennyiben – a 

számla helyességével kapcsolatos – jóhiszeműen vitatott tényről bebizonyosodik, hogy nem 

volt megalapozott, úgy az esedékesség napja a vita rendezésének napját követő nap. 

2.15. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy jelen szerződés alapján történő kifizetések teljesítése az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a hatálya alá esik (a havi nettó 

200 ezer Ft-ot meghaladó kifizetések feltétele nemleges adóigazolás benyújtása, vagy a NAV 

köztartozásmentes adatbázisában történő szereplés). 

 

3. KÖTBÉR 

 

3.1. Eladó szerződésszegése esetén kötbért köteles fizetni. A teljesítés elmaradása esetén 

meghiúsulási, továbbá hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetendő. 

3.2. Amennyiben az Eladó tájékoztatási kötelezettségét saját hibájából nem teljesíti, napi 10.000.-

Ft, azaz tízezer forint összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, továbbá mint mérlegkör-

felelős, a havi adatszolgáltatás elmulasztása esetén fizetendő havi hibás teljesítési kötbér 

mértéke: 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint. 

Meghiúsulási kötbér: az éves villamos energia mennyiség nettó átvételi ára 5%-ának 

megfelelő összeg. 

3.3. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésszegés napját követő napon esedékessé válik, annak 

összegét Vevő jogosult a szerződésszegés napját követően benyújtott első számlából (majd az 

azt követő számlákból) visszatartani és levonni. 

3.4. A Felek mindahány kötbér tekintetében rögzítik, hogy a kötbér esetleges felmerülése esetén 

annak megfizetése Eladót nem mentesíti a szerződésszegése folytán a Vevőt megillető egyéb 

polgári jogi igények teljesítése alól. Ennek megfelelően, amennyiben az adott 

szerződésszegésből (hibás teljesítés, nemteljesítés) a Vevőt érő kár összege meghaladja az 

adott kötbér mértékét, úgy Vevő jogosult a kötbért is és a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesíteni az Eladó felé. 

 

 

4. ÁTADÁS, MÉRÉS, SZÁLLÍTÁS, KOCKÁZAT 

 

4.1. A villamos energiát az adott átadási pont tekintetében a vonatkozó szabványokban 

meghatározott frekvencián és feszültségi szinten kell átadni az átadási pontért felelős Hálózati 

Engedélyes üzletszabályzatával összhangban. 

4.2. A szerződéses mennyiség átadása és átvétele, valamint az igénymentes tulajdonjognak az 

Eladóról a Vevőre való átszállása az átadási ponton történik. 

4.3. A Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy az elszámolás alapját képező mérési adatok az 

Elosztói Engedélyes, illetve a Rendszerirányító vagy a Mérlegkör-felelős üzletszabályzataival 

összhangban rendelkezésre álljanak. 

4.4. A ténylegesen szállított mennyiség mérése az 1. sz. mellékletben felsorolt csatlakozási 

pontokon elhelyezett, a felelős Hálózati Engedélyes mérőberendezésével történik. 



4.5. A ténylegesen szállított mennyiség pénzügyi elszámolásának alapját, az előző pontban említett 

mérőberendezés által mért, a felelős Hálózati Engedélyes által összegyűjtött, a 

Rendszerirányító által az Eladóhoz elküldött leolvasási adatok képezik. 

4.6. Amennyiben valamely elszámolási időszakban a mérőberendezés leolvasása nem történik 

meg, úgy az elszámolás alapja profilba sorolt fogyasztási hely esetén a Hálózathasználati 

Szerződésben meghatározott profil, mértékadó éves fogyasztás alapján, az elszámolási 

időszakra meghatározott fogyasztás mennyisége. 

4.7. Az Eladó köteles minden elszámolási időszakban: 

4.7.1. A számla mellé átadni a rendelkezésére álló dokumentációt, amely a villamos energia 

mennyisége, szállítása és átvétele tekintetében bizonyítékul szolgál ahhoz, hogy 

meghatározhatók legyenek a jelen szerződés feltételei és a ténylegesen leszállított és 

átvett villamos energia jellemzői közötti esetleges eltérések okai; továbbá 

4.7.2. Minden tőle ésszerűen elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy az Elosztói 

Engedélyestől minden olyan további dokumentációt beszerezzen, amely az elszámolás 

szerinti és a tényleges villamos energiaszállítás közötti eltérések feloldásához 

szükséges, valamint köteles ezen dokumentációkat a Vevő számára hozzáférhetővé 

tenni; továbbá 

4.7.3. A számlák mellékleteként a Vevővel egyeztetett tartalmú és formájú részletes 

összegző kimutatást készíteni a felhasznált mennyiségekről és költségelemekről, amit 

a számlákkal együtt meg kell küldeni; illetőleg a szerződés lejártakor a Vevő részére – 

hasonló módon – éves részletes összegző kimutatást készíteni a felhasznált 

mennyiségekről, költségelemekről. 

4.8. Amennyiben az egyik fél kérésével összefüggésben, vagy az egyik fél által kezdeményezett 

jogvita rendezése érdekében a másik félnek indokolt költségei merülnek fel annak bizonyítása 

kapcsán, hogy a másik fél a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit nem megfelelően 

teljesítette, akkor felhívásra a nem szerződésszerűen teljesítő fél köteles megtéríteni az ilyen 

bizonyítással kapcsolatos költségeket. 

4.9. Eladó köteles a szerződéses mennyiség meghatározásával, szállításával és átadásával 

kapcsolatban az átadási pontig felmerülő összes kockázatot és az ezekkel összefüggésben 

felmerülő minden költséget és díjat saját maga viselni. A Vevő köteles a szerződéses 

mennyiségnek az átadási ponton történő átvételével vagy az azt követő szállításával 

kapcsolatban felmerülő összes kockázatot és az ezekkel összefüggésben felmerülő minden 

költséget és díjat saját maga viselni. 

 

 

5. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

5.1. A teljesítési helyeket jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak 

abban, hogy az 1. sz. mellékletet Eladó a szerződés mindkét fél általi aláírását követően a 

területileg illetékes Elosztói Engedélyessel pontosítja, a hiányzó adatokat rögzíti – jelen 

szerződés külön módosítása nélkül. 

5.2. Jelen szerződés a Felek (cégszerű) aláírásával válik érvényessé. 

5.3. Jelen szerződés 2018. január 01. napján 00:00 órakor lép hatályba. 

5.4. Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre, 2018. december 31. napján 24:00 óráig. 

 

 

 

 



6. A VIS MAIOR MIATT ELMARADT TELJESÍTÉS KEZELÉSE 

 

6.1. Jelen szerződés alkalmazásában „vis maior” minden olyan, a vis maiorra hivatkozó fél (a 

„hivatkozó fél”) befolyásán kívül eső esemény, amelyet a hivatkozó fél ésszerű módon nem 

tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a hivatkozó fél számára lehetetlenné teszi a szállítási 

vagy átvételi kötelezettsége teljesítését, ideértve a teljesítésnek többek között az alábbi okok 

közül egy vagy több miatt történő elmaradását is. 

6.2. Amennyiben az egyik fél vis maior miatt részben vagy teljes mértékben nem tud eleget tenni a 

jelen szerződésben foglalt szállítási vagy átvételi kötelezettségének, és a nevezett fél eleget 

tesz a jelen szerződés vis maior eseményről szóló értesítésre és a vis maior esemény 

enyhítésére vonatkozó rendelkezéseinek, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a hivatkozó fél 

nem esett szerződésszegésbe, és a hivatkozó fél mentesül adott kötelezettsége alól arra az 

időtartamra és mértékben, ameddig és ahogy a vis maior esemény megakadályozza az említett 

kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a hivatkozó felet kártérítési kötelezettség nem 

terheli. 

6.3. A vis maior eseményről való tudomásszerzést követően a hivatkozó fél a lehető legrövidebb 

időn belül köteles értesíteni a másik felet a vis maior esemény bekövetkeztéről, és köteles a 

lehetőségéhez képest megbecsülni, hogy előreláthatólag milyen mértékben és meddig nem 

lesz képes kötelezettsége teljesítésére, továbbá minden tőle elvárható lépést megtenni a vis 

maior esemény hatásainak enyhítése érdekében. 

 

7. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

7.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem, rendkívüli felmondással az alábbi esetekben 

szüntethető meg: 

7.1.1. Bármelyik fél súlyos szerződésszegő magatartása. Súlyos szerződésszegésnek minősül 

a Ptk. 6:152. § szerinti szerződésszegések. 

7.1.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá az Eladó részéről a szállításnak a Vevő 

általi írásbeli felszólítást követő 5 munkanapon belüli nem teljesítése, elmaradása. 

7.1.3. Bármely fél megszűnik, vagy végelszámolásáról határoz. 

7.2. A rendkívüli felmondás joga a másik félhez intézett, a felmondási okot és a felmondás 

időpontját tartalmazó nyilatkozattal gyakorolható. 

7.3. A rendkívüli felmondás napja nem lehet a felmondás kézbesítésének időpontjában 

folyamatban lévő elszámolási időszak utolsó napjánál későbbi. 

7.4. A rendkívüli felmondás napjától kezdődően a Felek mentesülnek a jelen szerződésben foglalt 

szállítási és – a felmondás napjáig esedékes követelések kivételével – a fizetési és egyéb 

kötelezettségük alól. 

7.5. A szerződés megszűnése esetén az a fél, amelynek oldalán a megszűnésre okot adó körülmény 

felmerült, köteles megtéríteni a másik félnek a szerződés megszűnése kapcsán keletkezett 

valamennyi költségét, kárát, beleértve az elmaradt hasznot is. 

7.6. Felek rögzítik, hogy a fentiekhez igazodóan az Eladó nem jogosult jelen szerződés hatálya 

alatt a szolgáltatás kikapcsolására, a Vevő által teljesítendő ellenszolgáltatás késedelmes 

teljesítése, illetőleg egyéb ok fennállása esetén sem. 

7.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 1.6. pontjában meghatározottak szerint, ha a 

fogyasztási helyek számában változás (új létesítés, megszűnés) áll be, és az Eladó új 

fogyasztási helyeken is biztosítja az ajánlati áron és feltételekkel a villamosenergia-

szolgáltatást – ezen eset nem minősül jelen szerződés felmondásának, sem módosításának, 



illetőleg a +30%-os mértékben meghatározott eltérési lehetőség az adott fogyasztási helyre eső 

kWh mennyiség kieséséhez ill. többletéhez igazodik. (Tehát ilyen jellegű változás az 1.6. 

pontban meghatározott szerződéses keretek között marad.) 

 

8. EGYEBEK 

 

8.1. A villamos energia szolgáltatást jelen szerződés aláírása idején biztosító, 2017. december 31-

ig szerződéssel rendelkező kereskedő váltásával kapcsolatos teendőket Vevő megbízásából 

Eladó köteles lebonyolítani (Vet. 47/B. § (1) bek.). 

8.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződést – különös tekintettel az árra, a Felek jogaira és 

kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. figyelembe vételével 

módosíthatják. 

8.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak minősül, az a szerződés többi rendelkezésének jogszerűségét, 

érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti.  

8.4. Jelen szerződés – a Kbt-ben foglaltak szerinti kivétellel – nyilvános, annak tartalma közérdekű 

adatnak minősül. 

8.5. Felek egymás számára a jelen szerződés megkötésekor kijelentik, és szavatolják, hogy 

rendelkeznek minden olyan állami vagy hatósági felhatalmazással, jóváhagyással és 

engedéllyel, amely a jelen szerződés jogszerű teljesítéséhez szükséges. 

8.6. Eladó kijelenti, hogy érvényes villamosenergia-eladói működési engedéllyel rendelkezik. 

8.7. Az Eladó kijelenti továbbá, hogy a Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegköri 

szerződéssel rendelkezik, vagy szerződésben áll egy a Rendszerirányítóval hatályos 

mérlegköri szerződéssel rendelkező mérlegkör-felelőssel, aki a jelen szerződésben foglalt 

villamos energia mennyiségek szállításával összefüggő kiegyenlítő energia elszámolását 

biztosítja. 

8.8. A Vevő jelen szerződés aláírásával az Eladó mérlegköréhez csatlakozik. 

8.9. Jelen szerződés mellékletét képezi a fogyasztási helyek és vételező intézmények felsorolása 

(1. sz. melléklet), az Általános Szerződési Feltételek (2. sz. melléklet), a Fogyasztó és a 

Kereskedő által megkötött mérlegkör tagsági szerződés (3. sz. melléklet). 

8.10. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 

a) ajánlattételi felhívás és további közbeszerzési dokumentumok  

b) az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok (kiegészítő tájékoztatás) és minden egyéb, az 

ajánlat elkészítése alatt keletkezett információ, 

c) Eladó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata a részletes költségvetéssel. 

8.11. Eladó  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 

 

 

 



8.12. Kapcsolattartás a Felek között műszaki és kereskedelmi ügyekben: 

 

ELADÓ 

 MŰSZAKI ÜGYEKBEN 
KERESKEDELMI 

ÜGYEKBEN 

NÉV …. … 

CÍM ….  

TEL./FAX   

E-MAIL   

 

VEVŐ 

 MŰSZAKI ÜGYEKBEN 
KERESKEDELMI 

ÜGYEKBEN 

NÉV BERECZK BALÁZS BERECZK BALÁZS 

CÍM 
8700 MARCALI, RÁKÓCZI 

U. 11. 

8700 MARCALI, RÁKÓCZI 

U. 11. 

TEL./FAX 
85/501-046 

FAX: 85/501-055 

85/501-046 

FAX: 85/501-055 

E-MAIL bereczk.balazs@marcali.hu   bereczk.balazs@marcali.hu  

 

8.13. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban 

peren kívüli tárgyalás és egyeztetés útján kívánják rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége 

esetén a Felek alávetik magukat a Kaposvári Törvényszék illetékességének, illetve helyi 

bírósági hatáskörbe tartozó vita esetén a Marcali Járásbíróság illetékességének. 

8.14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Vet. előírásai, valamint a 

kapcsolódó közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő további 

közbeszerzési dokumentumok rendelkezései, az ajánlattevő(k) kérdéseire adott válaszok, az 

Eladó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata, illetőleg az egyéb jogszabályi előírások az 

irányadóak. 

8.15. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés 

hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 

 

Marcali, 2017. november … 

 

 

………………………………………… 

Marcali, 2017. november … 

 

 

………………………………………… 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ 

polgármester 

Vevő 

……………………. 

[vezető tisztségviselő] 

Eladó 
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PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL ELLENJEGYZEM: 

 

………………………………………… 

ZAJCSUK LAJOS 

pénzügyi irodavezető 
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