
KLASSZIK STABIL
TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ
VILLAMOSENERGIA-ÉRTÉKESÍTÉSI
EGYEDI SZERZŐDÉS

amely az alább meghatározott Felhasználó és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Kereskedő 
(székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-140263; adószáma: 26713111-2-
44;  között – együttesen Felek – jött létre a jelen egyedi szerződésben (továbbiakban: Egyedi Szerződés) felsorolt 
felhasználási hely(ek) villamos energia ellátásának vonatkozásában. Az Egyedi Szerződés keretében a Felek 
teljes ellátás alapú villamosenergia ellátásban állapodnak meg, menetrendadási kötelezettség nélkül. Az Egyedi 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Kereskedő mindenkor hatályos Villamos energia kereskedelmi 
üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat) M.4. számú mellékletében található Villamosenergia 
Szerződés Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF). A Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-t 
megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen Egyedi Szerződés és a mindenkor 
hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni, azonban az Egyedi Szerződés és az 
ÁSZF közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók (az Egyedi Szerződés és az ÁSZF a 
továbbiakban együttesen: Szerződés). A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 
ÁSZF irányadó.
 
A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán 
(www.mvmenergiakereskedo.hu).

1. Felhasználó

2. Kapcsolattartó személyek

3. Teljesítési időszak

4. Szerződött villamos energia mennyiség

Székhelye:

Neve:

Adószáma:
Cégjegyzékszáma:

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

15568106-2-19

Vevőkódja: 100126874

E-mail:
Név:

Telefon:
Mobil:

Fax:

Fiskál János

+36-20-360-3490

polgarmester@epleny.hu

Felhasználó részéről
Kertész Anna Sára
kertesz.anna.sara@mvm.hu

+36-1-304-3866

Kereskedő részéről

Szerződött mennyiség: 16 000 kWh

55-33

Jelen Szerződés határozott időtartamra jött létre, amely rendes felmondás útján nem szüntethető meg. 

Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő jogosult a határozott idejű Szerződés lejáratát megelőző 60. napig 
írásban, ajánlat megtételével a Szerződés meghosszabbítását kezdeményezni, melyben közli a meghosszabbított 
időszakra vonatkozó feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés meghosszabbítására irányuló ajánlat 
kézhezvételét követő 20. napig nem jelzi írásban a Kereskedő felé, hogy a Szerződés meghosszabbítását nem 
kéri, a Szerződés a Felhasználó ráutaló magatartása alapján a Kereskedő ajánlatában meghatározott feltételekkel 
és időtartamra meghosszabbodik. A jelen pont alapján a Szerződés meghosszabbítására több alkalommal is sor 
kerülhet. 

2022.09.21. 00:00 órától - 2023.12.31. 24:00 óráigTeljesítési időszak: 
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5. Számlázás, fizetés és elszámolás

7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, szerződéses ár (áramdíj)

Profil elszámolású felhasználási hely(ek):

Sorsz. Cím Egyéb 
azonosító*

Felhasználási hely 
azonosító**

MÉF***
Mérési pont azonosító (POD) Áramdíj

1 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 945373 12 000 kWh

HU000110-11-
S00000000000000020026 271,36 Ft/kWh

6. Számla postázási címe

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi 
kötelezettsége, („take or pay”).

Profil elszámolású POD esetén a Kereskedő jogosult a vételezési szokásoktól jelentősen eltérőnek látszó MÉF 
érték esetén az elosztói engedélyestől rendkívüli leolvasást megrendelni, és ennek eredménye alapján vagy a 
Felhasználóval egyetértésben, egyéb esetekben is a MÉF-et módosítani.

5.2. Idősoros elszámolású POD elszámolása:
Idősoros elszámolású POD esetén a Kereskedő az elosztói engedélyes által közölt negyedórás mérési adatok 
alapján készíti el minden hónapban a Felhasználó havi villamosenergia-számláját. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre mérési adat, úgy a Szerződésben foglalt, szerződött éves mennyiség, azaz a 
Várható Éves Fogyasztás 1/12-ed része kerül kiszámlázásra.

5.3. Hibás mérés esetén követendő eljárás:
Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez a fogyasztásmérő meghibásodásáról, köteles erről a másik Felet 
és a területileg illetékes elosztói engedélyest haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, faxon, vagy e-mailben) 
tájékoztatni. 
Amennyiben a fogyasztásmérő meghibásodik, a fogyasztási adatokat a Felhasználó hálózathasználati 
szerződésének rendelkezései szerint és az elosztói engedélyes üzletszabályzatában leírtaknak megfelelően 
állapítja meg az elosztói engedélyes. Emellett, ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás 
működésének időtartama visszamenőlegesen megállapítható, a már leolvasott adatokat az elosztói engedélyes 
jogosult és köteles helyesbíteni.

5.4. Fizetés:
Az ÁSZF 5.1. pontja kiegészül: A Felhasználó a számlán feltüntetett összeget a Kereskedő bankszámlájára 
átutalással, azonnali beszedési, csoportos beszedési vagy készpénz-átutalási megbízással, valamint elektronikus 
számla esetén a Kereskedő által elfogadott egyéb módon köteles megfizetni.
A további számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket részletesen az ÁSZF tartalmazza.

Fizetési biztosíték:
Fizetési határidő:

Nem szükséges szerződéskötéskor 
Tárgyhót követő 25. naptári nap

5.1. Profil elszámolású Mérési Pont (továbbiakban: POD) elszámolása: 
Profil elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő a Felhasználó számára havonta számlát állít ki, amely a 
Mértékadó Éves Fogyasztás (továbbiakban: MÉF) arányos mennyiségén kívül tartalmazhatja az elosztói 
engedélyes által küldött leolvasásból eredő fogyasztási adatok alapján számított mennyiségi eltérést is. A havi 
számlákon a területileg illetékes elosztói engedélyes gyakorlatához igazodva a MÉF 1/12-ed része, vagy a 
MÉF/365 szorozva az adott hónap napjainak számával meghatározott mennyiség kerül kiszámlázásra, mennyiségi 
eltérésként pedig a mért fogyasztás alapján számított díjak és a korábban kiszámlázott díjak különbözete kerül 
feltüntetésre. Kereskedő a mennyiségi eltérést tartalmazó számlán a KÁT és prémium pénzeszközből eredő díjat is 
jogosult kiszámlázni.
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Az áramdíj tartalmazza a mérlegkör tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 13/A. §-ában a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú 
támogatási rendszer működtetésének finanszírozása céljából, valamint a VET 147. §–ában meghatározott 
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFA-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyek megfizetésére – amennyiben jogszabály nem zárja ki – a 
Felhasználó kötelezettséget vállal. Amennyiben jogszabály olyan új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármilyen 
egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amelynek hatálya 
kiterjed jelen Szerződésre, az áramdíjon felül a Kereskedő jogosult ezen új tételeket is felszámítani és számlázni, 
feltéve, hogy azt jogszabály nem zárja ki.

* (1)  Elosztó Felhasználási hely azonosító, (2) Előző kereskedőnél nyilvántartott szerződés szám, (3) Mérő gyári 
száma
**      Kereskedői Felhasználási hely azonosító
***   Várható Éves Fogyasztás/Mértékadó Éves Fogyasztás

A POD azonosítók 3-8. karaktere az illetékes Elosztói engedélyest jelöli a következők szerint:
Elosztói engedélyes kódszáma Elosztói engedélyes neve Elosztói engedélyes székhelye

000110 E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.

Tekintettel az ajánlati árra, a Felhasználó biztosítja, hogy felhasználási helyeire a szerződéses időszakot követő 
ajánlatkérés során az utolsó ajánlattétel joga a Kereskedőt illeti meg. A Kereskedő az utolsó ajánlattételi jogával, a 
Felhasználó írásos – mástól érkezett ajánlat(ok) üzleti feltételeit, különösen az árat tartalmazó – értesítésének 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül élhet, amely esetben a Felhasználó a Kereskedővel köteles a 
szerződést megkötni. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen pont szerinti kötelezettségeit, úgy kötbér 
megfizetésére köteles Kereskedő részére, melynek mértéke a 4. pontban meghatározott szerződött 
energiamennyiség 1/12-ed része és szerződéses egységár szorzata alapján kerül meghatározásra, de minimum 
100.000,- (azaz Százezer) Ft.

8. Mérlegkör tagság

A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében hatályos mérlegkör-tagsági 
szerződéssel rendelkezik, mely alapján jogosult mérlegkör aggregátorként eljárni. Felhasználó a jelen 
Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a Szerződés hatályának tartamára Kereskedő, mint mérlegkör 
aggregátor által képviselt mérlegkörhöz csatlakozik. A Felhasználó, mint mérlegkör tag külön mérlegkör tagsági díjat 
nem fizet. A Kereskedő, mint mérlegkör aggregátor átvállalja a Felhasználótól, mint mérlegkör tagtól az átviteli 
rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör aggregátort terheli, aki 
mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól.

Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett meghatározva, a KÁT és Prémium pénzeszköz díja, valamint a 
Forintban meghatározott jövedéki adó Euróra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által tárgyhónap 
utolsó munkanapján közzétett, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon történik.

A Felhasználó a rendszerhasználati díjat közvetlenül az elosztói engedélyessel számolja el, így a 
rendszerhasználati díjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyestől kapja. A Felhasználónak lehetősége van arra, 
hogy a Kereskedővel kötött külön megállapodás alapján a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizesse meg az 
elosztói engedélyes részére, majd közvetített szolgáltatásként havonta tovább számlázza azt a Felhasználónak.
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A Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót és Felek jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy 
kapcsolattartóit/közreműködőit, hogy a jelen Szerződésben, illetve más dokumentumokban 
kapcsolattartóként/közreműködőként megjelölt természetes személyek személyes adatai kezeléséről szóló 
részletes adatkezelési tájékoztatót (Adatkezelési Tájékoztató az MVM Vállalkozáscsoport 1. sz. melléklet szerinti 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek, továbbá a tagvállalatok egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes személyek 
személyes adatainak kezeléséről) a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-
tajekoztatasok elérhetőségen tekintheti meg a Felhasználó és Felek jelen Szerződésben feltüntetett természetes 
személy kapcsolattartói/közreműködői.

Felek erről kötelesek a jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartóikat/közreműködőiket 
tájékoztatni és igazolható módon meggyőződni arról, hogy ezen érintett természetes személyek a fenti 
dokumentumokat elolvasták.

Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő következményért felelősség 
terheli, és a kötelezettsége megszegéséből eredően a Kereskedővel szemben támasztott igény, követelés alól 
Kereskedőt teljes körűen mentesíti, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll.

10. Személyes adatok kezelése

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel 
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az 
adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. 

9. Szerződéses ajánlat érvényessége, üzleti titok

A szerződéses ajánlat érvényességi ideje 2022. 09. 13. 12:00, ameddig a Felhasználó köteles a cégszerűen aláírt 
Szerződést a Kereskedőnek visszaküldeni. Kereskedő jogosult a jelen szerződéses ajánlatot az érvényességi időn 
belül a Felhasználó részére küldött írásbeli értesítés útján visszavonni, amellyel a jelen szerződéses ajánlat 
érvényét és hatályát veszti. 
A Szerződés a szerződéses ajánlat Felhasználó általi elfogadását követően, az elfogadott szerződéses ajánlat 
Kereskedő általi, hiánytalan kézhezvételével jön létre és lép hatályba, azzal, hogy a Szerződés hatálybalépésének 
feltétele, hogy a Felhasználó érvényes és hatályos hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződéssel 
rendelkezzen. Kereskedő a Szerződés szerinti villamosenergia-mennyiség rendelkezésre bocsátását a teljesítési 
időszak kezdő időpontjában kezdi meg.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Felhasználó által elfogadott szerződéses ajánlat az érvényességi 
határidőn túl kerül a Kereskedő által kézhez vételre, úgy az aláírt szerződéses dokumentumok Kereskedő általi 
befogadása esetén a teljesítési időszak kezdő időpontja módosulhat. Felek rögzítik, hogy Kereskedő általi kézhez 
vételre a Kereskedő iktatórendszere szerinti időpontban kerül sor.

Felek rögzítik, hogy a Kereskedő a Szerződés lényeges feltételeit a Szerződés megkötését megelőzően 
egyértelmű, közérthető és világos módon ismertette a Felhasználóval, és erre tekintettel a Felhasználó a VET 61.§ 
(2) bekezdésére figyelemmel a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a Szerződés lényeges feltételeit a 
Szerződés megkötése előtt teljeskörűen megismerte, megértette és azok kifejezett elfogadásával köti meg a 
Szerződést.

A Szerződésben foglaltak a Kereskedő üzletileg bizalmas információit képezik, ezért jelen dokumentum, illetve 
annak bármely része – különös tekintettel a szerződéses árra – harmadik személynek a Kereskedő előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem adható át.
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Kelt: Budapest, 2022.09.12.

A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba.

12. Szerződés példányai és mellékletei

Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből 
egy példány a Felhasználót, egy példány a Kereskedőt illet meg. A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek 
minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a jelen Szerződés aláírására 
jogosultak. Az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF.

Kereskedő
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

……………………………………….
Felhasználó

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

……………………………
Fodor Imre

üzleti kereskedelmi igazgató

……………………………
Sipos László

kisvállalati ügyfelek és 
partner hálózat értékesítési 

osztályvezető

11. Egyéb rendelkezések

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés keretében ellátott felhasználási helyeinek adásvétele, 
bérletbe vagy használatba adása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a felhasználási hely egészének 
birtoklása, használata vagy a felette való rendelkezési jog a Felhasználón kívül harmadik személyt illetne meg, a 
Felhasználó az ilyen irányú megállapodás megkötését megelőzően legalább 15 nappal értesíti a Kereskedőt. A 
Kereskedő ilyen esetben jogosult a Szerződés újratárgyalását kezdeményezni, szükség esetén az érintett harmadik 
személy(ek) bevonásával. Amennyiben a Felek az újratárgyalás során 30 napon belül nem jutnak olyan 
eredményre, amely valamennyi Fél számára elfogadható, úgy a Szerződés a Felek közös megegyezésével 
megszüntetésre kerül.

Kereskedő a Szerződésben foglalt jogait, illetve kötelezettségeit jogosult a Kereskedő Vállalatcsoporton belüli 
bármely egyéb vállalkozásra a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is átruházni. Jelen pont vonatkozásában 
„Kereskedő Vállalatcsoport” jelenti az MVM Zrt-t, továbbá mindazon társaságok összességét, amelyekben az MVM 
Zrt. a Ptk. szerinti közvetlen vagy közvetett többségi befolyással rendelkezik, továbbá ezen utóbbi társaságok 
Számviteli törvény szerinti leányvállalatait.

A Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek között létrejött, a Szerződés tárgyát érintő minden korábbi 
megállapodás, jognyilatkozat és egyéb dokumentum érvényét és hatályát veszti, és a Feleknek a Szerződés tárgyát 
érintő jogviszonyát kizárólag a Szerződés határozza meg.

A Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely 
veszélyezteti Szerződés teljesítését.
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