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Kategória  Tranzakció 

Alapanyagokra/árukra vonatkozó 

ügyletek, kereskedelmi ügyletek 

beleértve a díjakat is  

• Fosszilis, nukleáris, gáz és biomassza fűtőanyagok és villamos energia, ide 

értve a szállítási költségeket 

• Erőművi újrahasznosított anyagok  

• Áramellátás és kereskedelem 

 Földgázellátás és - kereskedelem 

• Megújuló kötelezettségigazolások / környezetvédelmi (zöld) igazolások  

• Széndioxid kibocsátási jogok  

• Energiakereskedelmi díjak és fizetési tranzakciók  

• Árukereskedelmi tranzakciók jutalékai és díjai  

• Szabályozott szolgáltatások szerződései, pld. átviteli és elosztói költségek  

• Kezdeti és változó árrések  

Pénzügyi és kereskedelmi ügyletek, 

beleértve a kapcsolódó díjakat is  

(STANDARD: a WSS Treasury rendszer 
kezeli, csak kivételes esetekben a 
Könyvelési rendszeren keresztül)  

• Vállalatfelvásárlási költségek  

• M&A (felvásárlási-beolvadási- egyesülési) költségek  

 Bankügyletek 

 Pénzügyi szolgáltatások 

• Pénzpiaci tranzakciók (származékos ügyletek, FX, MM, biztosítékok)  

• Pénzügyi eszközgazdálkodási tranzakciók  

 Részvényekkel kapcsolatos költségek 

• Pénzügyi tranzakciók díjai és egyéb díjak, ide értve a KELER költségeket is 

  közvetítői / ügynöki jutalékok  

Biztosítási kiadások  •         Pld. ingatlan ügyletekhez tartozó biztosítási díjak 

Ingatlan ügyletek  • Telek / ingatlan vagy épület adásvétele  

• Lízing díjak* (ide értve a Solar telepítéssel kapcsolatos lízing díjakat is) 

• Bérleti díjak*  

• További ingatlannal kapcsolatos költségek, ide értve a kapcsolódó 

közműszámlákat (áram, gáz, víz, szemétdíj stb) 

Munkavállalókkal kapcsolatos kiadások  

(STANDARD: a HR rendszer kezeli, 

csak kivételes esetekben a Könyvelő 

rendszereken keresztül)  

• Bérkifizetések, bővített bérkifizetések, munkabérre eső adók (beleértve a 

nem bérjellegű munkaköltségeket is)  

• Nyugdíjkifizetések  

• Gépjármű lízing (elhatárolt kompenzáció)*  

 Gépjármű javítási költsége 

 Gépjárművek mosatási díja * 

• Gyakornoki és diák bérek * 

• Álláshirdetésre jelentkezők kompenzációja  

• E.ON alkalmazottak által tartott képzések  

 Hivatalos, szakmai szervezetek tagsági díjai 

 Konferencia részvételi díjak 

 Bérletek (munkába járással kapcsolatos költségtérítés) 

 Utalványok (Étkezés, üdülés) 

 Iskolakezdési támogatás 

 Lakásbérlet munkavállaló részére 

 Tanulmányi szerződések 

 

 



  

 
 

Utazási és reprezentációs kiadások  • Utazási költségek  (autóbérlés, szállásköltség, vonatjegy, repülőjegy, taxi,      
tömegközlekedés, parkolás, üzemanyag elszámolás)* 

• Reprezentációs költségek (ebéd, ital, szállás)  

Adókifizetések 
 
 
 
 
 
 
 

• ÁFA  

• Társasági nyereségadó  

• PAYE adó (személyi jövedelemadó) 

• Energiaadók  

• Egyéb adók  

Kiállítási területek lefoglalása • Bérleti díjak, beleértve a többletköltségeket is (elektromos áram, víz …) 

Jogviták  • Jogi tanácsadás díjai külön titoktartással együtt  

• Bírósági költségek, közjegyzői díjak, végrehajtási díjak  

• Joghatóságok által kiszabott büntetések, bírságok 

 Illetékek, adók, vámok 

 Bejegyzési kötelezettségek 

 Jogszabály által előírt vizsgálatok díjai (amennyiben hivatalos díjszabáson 

alapulnak) 

 Hatósági díjak, vezetékjog 

 Közműegyeztetéssel kapcsolatos költségek 

 Pályázati díjak 

 Szakfelügyelettel kapcsolatos költségek 

 Közterület foglalási díjak 

 Jogdíjak 

 Kártérítés, kártalanítás 

Kormányzati díjak és számlák  • Kormányhivatalok, állami hivatalok, önkormányzatok, és egyéb 

közintézmények díjaira szóló számlák  

 Rendszerhasználati díjak / Hálózati költségek 

Egyéb kiadások és díjak  • Művészeti alkotások vásárlása  

 Munkavállalók és társaságok egyesületi tagdíja 

 Szponzorálás, adományozás, támogatás 

 Törvény által előírt felülvizsgálatok szolgáltatási költsége, amennyiben 

hivatalos tarifán alapszik  

• Telefon- és postaköltség, ide értve a futárköltségeket is és 

telekommunikációs adatátvitel (internet, URH)* 

• Bevásárlói kártyák számlakiegyenlítése  

 konszern díjak 

 Újság előfizetés 

 Ügyfeleknek / Munkatársaknak szánt ajándékutalványok ** 

 Együttműködési megállapodások (pl. Egyetemekkel) 

 Óvodai / gyermeknapközi költségek 

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat • Üzemorvosi ellátás az üzemorvosi ellátásra vonatkozó szabályozások 
értelmében * 

 

„:agile” • :agile katalizátorprojektek 

 

*-al jelölt szolgáltatások kizárólag az EGS Beszerzés által szerződött partnerektől vehető igénybe, 
ill. kiküldetéssel kapcsolatos utazási igények esetében Kiküldetési Szabályzatban leírtak szerint. 
**-al jelölt szolgáltatások elsődlegesen az EGS Beszerzés által szerződött partnerektől 



  

 
 
szerezhetők be. Amennyiben az adott szolgáltatásra az E.ON nem rendelkezik szerződött 
partnerrel, úgy egyedi beszerzés lehetséges. 
 
Az EGS Beszerzés dönthet úgy, hogy egyes konkrét esetekben a transzparencia biztosíthatósága 
miatt a fenti kivétellistán szereplő szerződéseket / megrendeléseket egyedileg SAP-ban kívánja 
kezelni, amelyről érintett szakterületeket előzetesen tájékoztatja. 

 


