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SZERZŐDÉS 
TELJES ELLÁTÁSALAPÚ VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSÁRA 

III. KÖZBESZERZÉSI RÉSZ VONATKOZASABAN 

A jelen Szerződés létrejött 

egyrészről MVM Partner Zrt. (székhelye: l 031 Budapest, Szentendrei út 207-209., 
cégjegyzékszáma: 01 -10-044818, adószáma: 12898019-2-44, bankszámla száma: 10402142-
49575549-53551065, képviseli: Németh Ádám és Sipos László) 
tnint villamos energia-kereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") 

másrészről a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő 

Részvénytársaság (székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423 . II. em. 1., cégjegyzékszám: 01-
10-043324, adószám: 12238051-2-43 bankszámlaszám: 10918001 -00000005-38410009 
Unicredit Bank, képviseli: Banyár László vezérigazgató, mint felhasználó (továbbiakban, 
mint "Felhasználó") 

a továbbiakban együttes említésük esetén- "Felek" vagy "Szerződő Felek" - között az alábbi 
feltételekkel: 

l. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

1.1. A jelen szerződésben használt fogalmakat - amennyiben azok kifejezetten meghatározva 
nincsenek - a vonatkozó jogszabályokban (a VET, a VET Vhr., a Kbt. és egyéb kapcsolódó 
villamos-energia jogszabályokban) fogalom meghatározások szerint kell értelmezni. 
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötése és ezzel az energiakereskedő kiválasztása a 
Felhasználó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 20 ll. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban: "Kbt.") alapján közbeszerzési eljárást folytatott le "Villamos energia 
beszerzés" tárgyában (továbbiakban: "Közbeszerzési Eljárás"). 
Fentiek alapján jelen szerződés alapdokumentumait a Közbeszerzési Eljárást megindító 
Felhívása, Közbeszerzési Eljárás Dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatásra adott 
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), valamint a Kereskedő nyertes ajánlata a 
Kbt. 80. §-ában foglaltakra figyelemmel együttesen alkotják. 
A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája ( említési 
sorrendben a legmagasabb rendüvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő tájékoztatásra adott 
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került), (ii) a Közbeszerzési Eljárás Felhívása, 
(iii) Közbeszerzési Eljárás Dokumentációja, (iv) Kereskedő, mint Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 
80. §-ában foglaltakra figyelemmel. 
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A Kereskedő Üzletszabályzata és j elen szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás esetén 
a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak és alkalmazandónak 

1.2. A szerződésben használt rövidítések és fogalmak: 

VET: a 2007. évi LXXXVI tőrvény a villamos energiáról 
VET Vhr.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. l 9.) Korm. rendelet és módosításai 
MEKH: Jelenti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt és jogelődjét a 
Magyar Energia Hivatalt (MEH), 
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2011 . évi CVIII. törvény, 
Kereskedelmi Szabályzat: a VET 67.§ b) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelemre, 
a villamos energia határon keresztül történő szállítására, a rendszerszintű szolgáltatásokra és 
a szervezett villamosenergia-piac működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazza. 
Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a 
villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa. 
Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, 
ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja. 
Rendszerirányító: a villamos energia rendszer üzemvitelének, karbantartásának 
fej lesztésének - beleértve a hálózatok egységes kezelését - a rendszerszintű szolgáltatások, 
nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek működtetésének biztonságát, 
szabályosságát, rninőségét, környezetkímélő voltát szolgáló tevékenységeket ellátó személy 
Hálózati Engedélyes: az elosztói hálózati engedélyes, valamint hálózati tevékenysége 
vonatkozásában az átviteli rendszerirányító. 
Kereskedő : villamos energiát és a hozzátartozó teljesítményt üzletszerű, nem saját 
felhasználási célra értékesítő személy. 
Felhasználó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a VET 
szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy 
Ajánlatkérő: j elen szerződésben Felhasználóként megjelölt fél. 

1.3. A SZERZÖDÉS KBT. ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALMA 

1.3.1. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok 
részét képezi Kereskedő Ajánlata, így a nyertes ajánlat értéke lésre kerülő tartalmi elemei a 
szerződés részét, Kereskedő kötelezettségét képezile 

1.3.2. A Kbt. 125. §(4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Kereskedő 
a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, i Iletve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefuggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (l ) bekezdés k) pontja szerinti 
fe ltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel , és melyek a Kereskedő 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

1.3.3. A Kbt. 125. §(4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Kereskedő 
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Felhasználó számára megismerhetövé tenni . Kereskedő - a megismerhetövé tételre vonatkozó 
kötelezettségemellett-a j elen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Felhasználót 
minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, 
valamint a változás hatályának megjelölésével. Kereskedő a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Felhasználót értesíteni a Kbt. 125. § (5) 
bekezdésében megjelölt ügyletekrőL 
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1.3.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Felhasználó jogosult és 
egyben köteles a szerződést fe lmondani - ha szükséges olyan határidőve l , amely lehetövé teszi, 
hogy a szerződésse l érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -ha 

a) a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. §(l) bekezdés k) pon~ában meghatározott feltételeknek. 

b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 
felel meg a Kbt. 56. § (l ) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

1.3.5. A Kbt. 125. §(6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés 
szerinti felmondás esetén a Felhasználó a szerződés megszűnése e lőtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerü pénzbeli ellenértékére jogosult. 

1.3.6. A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külfóldi 
adóilletőségű Kereskedő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kereskedőre 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

1.3.7. Felhasználó nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. §(8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési 
eljárás előkészítése során. 

1.3.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések 
értelemszerüen irányadók. 

1.3.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó. 

1.3.10. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben 
tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 

2. A SZERZÖDÉS ÉRVÉNYESSÉGI ÉS HA T ÁL YOSULÁSI FEL TÉTELEI 

a) A Kereskedő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik; 
b) A Kereskedő a Rendszerirányítóval (MAVIR Zrt.-vel) kötött hatályos mérlegköri 

szerződéssel rendelkezik, melynek alapján jogosult mérlegkör-felelősként 

eljárni. Amennyiben a Rendszerirányítóval kötött hatályos mérlegköri szerződéssel nem 
a Kereskedő rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására 
jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel kötött hatályos megállapodással, 
amelynek értelmében a Kereskedő jogosult a Rendszerirányítóval mérlegköri 
szerződéssel rendelkező villamos energia kereskedői engedélyes nevében mérlegkör
felelősként eljárni; 

c) A Felhasználó a szállítás megkezdésének napján rendelkezik érvényes és hatályos 
hálózati csatlakozási szerződéssel, és hálózathasználati szerződéssel a II. sz. mellékletben 
meghatározott felhasználási helyei tekintetében; 

d) A Kereskedő és a Felhasználó közötti jelen villamos energia-szállítási szerződés 

leghamarabb azon a napon léphet hatályba, amely napon az a)-c) pont alatt felsorolt 
valamennyi feltétel teljesül az adott felhasználási helyek tekintetében. 

Felek a szerződést a hatálybalépésétől számított 12 hónapos határozott időtartarnra kötik. 

Kereskedőváltás esetén a szerződés a VET és annak felhatalmazása alapján alkotott 
jogszabály által kereskedőváltás esetére előírt összes feltétel bekövetkezésének napját követő 
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nap CET 00:00 órakor- de legkorábban 2015. április l. napján CET 00:00 órakor- lép 
hatályba. 

Ha nem tötiénik kereskedőváltás, akkor a szerződés a mindkét fél általi aláírását követő nap 
CET 00:00 órakor- de legkorábban 2015. április l . napján CET 00:00 órakor - lép hatályba. 

3. TELJESÍTÉSI HELYEK 

A Felhasználó jelen szerződés alapján a Kereskedőtől megvásárolt villamos energiát a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező Il. számú mellékletben felsorolt felhasználási 
helyei ellátására használhatja fel. 

4. A SZERZÖDÉS TÁRGY A 

4.1. A szerződés tárgya, típusa: 
Villamos energia adásvétele, és mérlegkör tagság 

4.1.1. A Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése érdekében a Kereskedőtől 
megvásáralja a Kereskedő által az MSZ 1:2002 illetve az MSZ EN 50 160 szabványban előírt 

minőség szerint biztosított villamos energiát jelen teljes ellátás-alapú menetrend adás nélküli 
villamos energia szállítási szerződés feltételei szerint. 
4.1.2. Jelen szerződés teljes ellátás alapú, a Felhasználó jelen szerződés II. sz. mellékletében 
megjelölt felhasználási helyein a teljes villamos energia fogyasztásához szükséges villamos 
energia mennyiséget jelen szerződés hatálya alatt kizárólag a Kereskedőtől vásáralja meg, 
illetve azt a Kereskedő biztosítja. 
4.1.3. Jelen szerződés alapján a Kereskedő köteles a Felhasználó által meghatározott villamos 
energia mennyiséggel a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett az átviteli 
hálózaton rendelkezésre állni . Jelen szerződés alapján a villamos energiát a Hálózati 
Engedélyes szállítja le a Felhasználó részére. A Felhasználó köteles a leszállított villamos 
energiát átvenni és az átvett villamos energia mennyiség után a szerződés szerinti díjat 
(energiadíj) a Kereskedő részére megfizetni. 
4.1.4. A jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a csatlakozási ponton/pontokon 
(felhasználási hely/helyeken) elhelyezett, mindenkori Kereskedelmi Szabályzatban 
meghatározott, a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, 

hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő. 
4.1.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó 
csatlakozási pontjáig az érintett Hálózati Engedélyes feladata, ezért a szolgáltatott villamos 
energia minőségi hibájáért, valamint a villamos energia átviteléért és elosztásáért a 
Kereskedőt jelen szerződés alapján felelősség nem terheli. 
4.1.6. Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával -a jelen szerződés szerinti 
csatlakozási pontjai vonatkozásában - csatlakozik a Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. 
Amennyiben szükséges, felek Felhasználó meghatározott csatlakozási pontjainak mérlegkör 
tagságára vonatkozóan külön megállapodást kötnek. 

4.2. Tulajdonjog és felelősség átruházás: 

4.2.1. A szállított villamos energia igénymentes tulajdonjogának átruházása, továbbá a 
felhasználási hely/helyek ellátása a Felhasználó hálózati csatlakozási szerződésében 

meghatározott csatlakozási ponton/pontokon történik. 

4 



4.2.2. A leszállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély-viselés átruházása a 
villamos energiának az átviteli vagy elosztói hálózatba való betáplálási pontjain történik. 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. A Kereskedő jogai és kötelezettségei: 

5.1.1. A Kereskedő felelős a felhasználási hely/helyek villamos energia igényének teljes 
beszerzéséért, vagyis köteles a Felhasználó által ott felhasznált villamos energia mennyiséget 
saját nevében megvásárolni, és azt a Felhasználónak a Hálózati Engedélyes 
közreműködésévelleszállítani. 

5.1.2. A Kereskedő köteles betartani a működési engedélyének és a mérlegköri 
szerződésének rendelkezéseit, és köteles a szerződés hatálya alatt kereskedelmi, valamint 
mérlegkör felelősi tevékenységét fenntartani. A Kereskedő a mérlegkör szerződésen 

keresztül biztosítja a mérlegkörbe tartozó Felhasználó korlátozás nélküli és biztonságos 
villamos energia ellátását jelen szerződés hatálya alatt. 
5.1.3. Jelen szerződés hatálya alatt a Kereskedő jelen szerződés l. számú mellékletében 
meghatározott villamos energia mennyiséget (Szerződött Villamos Energia Mennyiség) 
köteles a csatlakozási ponton/pontokon keresztül a Hálózati Engedélyes közreműködésével a 
Felhasználónak leszállítani amindenkori Felhasználói igényeknek megfelelően. 
5.1.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó jelen szerződés hatálya alatt létesült új - Il. 
számú mellékletben nem szereplő - felhasználási helyei villamos energia ellátását is 
biztosítja, amennyiben a Felhasználó teljes villamos energia mennyiségi igénye nem haladja 
meg az l. számú mellékletben meghatározott szerződött villamos energia mennyiséget. 
Új felhasználási helyek létesítése esetén a Felhasználó a szükséges adatok megadásával 8 
munkanapon belül írásban értesíti a Kereskedőt a felhasználási helyek mérlegkörbe való 
beléptetése érdekében. 
Felhasználó műszaki, üzemeltetési, beruházási okokból jogosult a II. számú mellékletben 
szereplő felhasználási helyeit megszüntetni, összevonni. Meglévő felhasználási helyek 
megszüntetése esetén Felhasználó a szükséges adatok megadásával 8 munkanapon belül 
írásban értesíti a Kereskedőt. 
Tekintettel arra, hogy a Kereskedő által betáplált Szerződött Villamos Energia Mennyiség 
leszállítása és Szerződött Villamos Teljesítmény biztosítása a Hálózati Engedélyes feladata, a 
Felhasználónál esetlegesen fellépő vételezési üzemzavarokért a Kereskedő nem tartozik 
felelősséggel, azonban jelen szerződés alapján vállalja a Felhasználó érdekeinek képviseletét 
a Hálózati rendszer azon tagjával szemben aki/akik a Felhasználónál a vételezési zavart 
előidézte. 

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a felhasználási helyen a szolgáltatott villamos 
energia feszültség jellemzői nem felelnek meg az MSZ l :2002 illetve az MSZ EN 
50160:2001 szabvány előírásainak, vagy adott felhasználási hely ellátása szünetel, ezen 
körülményt haladéktalanul jelzi a Kereskedőnek és a Hálózati Engedélyesnek. A Kereskedő a 
Felhasználó bejelentése alapján tájékozódik a Felhasználónál felmerült ellátási zavar okáról, 
amelyről haladéktalanul értesíti a Felhasználót, és 15 napon belül tájékoztatja a rendelkezésre 
álló adatokról, továbbá arról, hogy - megítéléseszerint-a Felhasználó jogosult- e kártérítési 
igénnyel fellépni. 
5.1.5. A Kereskedő és a Hálózati Engedélyes egymással együttműködnek és tájékoztatják 
egymást a Felhasználóval kapcsolatos adatokról. A Kereskedő a Hálózati Engedélyestől 
kapott tájékoztatásról, vagy bármely Engedélyestől érkezett megkeresésről köteles a 
Felhasználót 8 munkanapon belül értesíteni. 

5 



5.1.6. A Kereskedő a Felhasználói panaszokat kivizsgálja, kapcsolatot tart fenn a 
fogyasztóvédelmi szervekkel. A Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
müködésével kapcsolatos esetleges hibákat, hiányosságokat feltárja és helyreállítsa, és a 
Felhasználó számára az általa nyújtott szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon 
biztosítsa. 
5.1.7. A Kereskedő vállalja, hogy j elen szerződés hatályának fennállta alatt a felhasználót 
kiemeit ügyfélnek minősíti, így részére 8-17 óráig kiemeit ügyfél-kapcsolattartót biztosít, aki 
a felmerült kérdésekre legfeljebb 2 munkanapon belül válaszol. 

5.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei: 

5.2.1. A Felhasználó köteles a j elen szerződés I. sz. mellékletében meghatározottak szerinti 
villamos energia mennyiséget átvenni (Átadott Villamos Energia Mennyiség) és annak díját a 
Kereskedő számára megfizetni. 
5.2.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen teljes ellátás alapú szerződés 
fennállása alatt kizárólag a Kereskedőtől szerzi be, vásárolja meg a szerződés II. számú 
mellékletében meghatározott felhasználási helyenihelyein a számára szükséges villamos 
energia mennyiséget. (kizárólagosság) 
5.2.3. A Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a 
hálózathasználati szerződését hatályban tartani. A szerződések médosulása vagy megszűnése 
előtt legalább 15 nappal köteles errő l a tényről a Kereskedőt értesíteni. A késedelmes 
bejelentés rniatt a Hálózati Engedélyessel vagy a Rendszerirányítóval szemben felmerülő 
esetleges többlet díjfizetési, kamat, kötbér vagy kártérítés fizetési kötelezettség teljes 
mértékben a Felhasználót terheli. 
Amennyiben a Felhasználó összes felhasználási helyére a hálózati csatlakozási szerződés 
megszűnt, akkor a jelen szerződés is megszűnik. 

5.2.4. A Felhasználó köteles a Kereskedőt az alábbi eseményekről az itt meghatározott 
időpontban értesíteni: 
a) A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű leállás) tervezett időpontjá(i)ról, 

időtartama(i)ró l legalább 8 nappal a tervszerű megelőző karbantartást (tervszerű leállást) 
megelőzően. 

b) A terven kívüli leállás vagy terheléscsökkenés vagy berendezés meghibásodás esetén 
a tudomására jutásakor haladéktalanul erről a tényről, illetve annak várható időpontjáró l és 
időtartamáróL 

Az itt meghatározottak szerinti értesítés esetén a szerződésszegés jogkövetkezményei nem 
alkalmazandók. 

6. AZ Á TADOTT VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSE 

6.1. Jelen szerződés alapján az Átadott Villamos Energia Mennyiség mérése a vonatkozó 
szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóság által hitelesített, a 
Hálózati Engedélyes tulajdonába tartozó fogyasztásmérő berendezéssel történik. A mérést, a 
fogyasztásmérő leolvasását és ellenőrzését a Hálózati Engedélyes végzi, és a mérési adatokat 
az irányadó szabályok szerint továbbítja a Kereskedő részére. A felek közötti elszámolás 
ezen az adatokon alapul. 
6.2. Amennyiben bármelyik fél a mérő meghibásodásáról szerez tudomást, errő l köteles a 
másik felet és a Hálózati Engedélyest haladéktalanul tájékoztatni. 
6.3. A mérőberendezés meghibásodásakor a fe lek további egyeztetést végeznek,- ellenkező 

megállapodás hiányában - a felhasználási adatokat a Felhasználó hálózathasználati 
szerződésében foglalt rendelkezések szerint állapítják meg. Ha a fogyasztásmérő hibás 
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működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat ennek megfelelően 
kell helyesbíteni. A helyesbített adatok meghatározásáig pedig ideiglenes elszámolásnak van 
helye, amelynek alapjául a meghibásadást megelőző év azonos elszámolási időszaka, vagy az 
előző elszámolási időszak eredményei, és a Felhasználó - feltéve, hogy párhuzamos mérést 
végez - nem hitelesített méréséből nyert adatok összehasonlításával közösen megállapított 
teljesítmény és felhasználási mennyiség, továbbá egyéb díjat befolyásoló adatai 
szalgálhatnak Amennyiben a helyesbítés mértéke nem állapítható meg, vagy a Felhasználó 
(mint rendszerhasználó) vételezésében időközben változás állott be, a hibás mérést megelőző 

év azonos elszámolási időszak fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját, 
figyelembe véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket. 

7. A SZERZÖDÉS SZERINTI VILLAMOSENERGIÁÉRT FIZETENDŐ DÍJ 

A Felhasználó jelen szerződés alapján köteles a Kereskedőnek a szerződés szerint mért, a 
ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség után a jelen szerződés l. számú 
mellékletében meghatározott villamos energiadíjat fizetni. 

8. SZÁMLÁZÁS! ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kereskedő az irányadó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának az adott Felhasználó nevére történő 
kiállításával érvényesíti a jelen szerződés alapján az adott Felhasználó vonatkozásában 
Kereskedőnek bármely jogcímen járó összeggel kapcsolatos jogait. Ennek megfelelően az 
alábbi alpontokban rögzített számlázási és fizetési feltételek a Kereskedőnek a j elen 
szerződés alapján felmerülő fizetési kötelezettsége telj esítésére is irányadóak. 
8.2. A havi szerződésszerű telj esítésről a jogszabályoknak megfelelően havonta kiállított, 
tételes, az energiaátadási pontonként részletezett elszámolási melléklettel ellátott számlát 
Felhasználó nevére kell kiállítani és azt Felhasználó egyenlíti ki banki átutalással a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bek. szerint. A Dokumentáció részletesen rendelkezik arról, hogy a 
Felhasználó fogyasztási helyenként külön vagy összevont számlát kér kiállítani az 
ajánlattevőtőL A számlákat Kereskedő a Felhasználónak köteles megküldeni. 
8.3. A Felhasználó a Kereskedő által havonta benyújtott számlákat magyar forintban (HUF) 
egyenlíti ki, és a számlán feltűntetett bankszámla számra történő átutalással. Kereskedő a 
kiállított számlát legkésőbb a tárgyhónapot (elszámolási időszakot) követő 15. munkanapig 
bezárólag postázza az adott Felhasználó kapcsolattartója részére. 

8.4. A j elen szerződés alapján fizetendő minden számla pénzügyi teljesítése - a kötelezően 

alkalmazandó jogszabályok, és/vagy a jelen szerződés eltérő rendelkezése illetve a Felek 
eltérő írásbeli megállapodása hiányában - mentes mindennemű beszámítástól (levonástól 
vagy visszatartástól) vagy viszontkeresettőL Mindez nem érinti Feleknek a Ptk. és Pp. 
szabályain alapuló beszámítási, illetve viszontkereseti jogát. 

8.5. Teljesítés időpontja, fiZetési késedelem: 

8.5.1. A Felhasználó által történt fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget 
a Kereskedő bankszámláján jóváírták. 

8.5.2. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a fizetés teljesítéséig (a 
jogosult számláján való jóváírás napjáig) a késedelmes összegre vetítve a Ptk. 6:155. § (1)
(2) bekezdéseiben meghatározott törvényes mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. 

7 



Késedelembe esés kezdete: a fizetési határidő lejártát követő nap. 

8.6. Számlakifogás: 

8.6.1 A Felhasználó reklamációt, kifogást jelenthet be dokumentáltan a Kereskedő 

elszámolásával, illetve számlázásával kapcsolatban, a számla postai kézhezvételét követő 15 
munkanapon belül. Számlakifogás esetén a nem vitatott összeget az eredeti fizetési határidő 
lejártáig be kell fizetni. 

8.6.2 A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a számla 
végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját. 

8.6.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlakifogásokkal kapcsolatos 
jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a számlakifogás Kereskedő 
általi kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül egyeztető megbeszélést tartanak. 

8.6.4. Amennyiben a Kereskedő a kifogás tartalmával egyetért, úgy a hatályos j ogszabályi 
előírásoknak megfelelő , helyesbítő számlát állít ki, melyet köteles haladéktalanul eljuttatni a 
Felhasználóhoz. A kijavított számlában meghatározott összeget a Felhasználó köteles a 
kijavított számla kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül átutalni. A Felhasználó által 
jogosan megkifogásolt számlaösszeg után késedelmi kamat nem számítható fel. 

8.6.5. Ha a Felek a kifogás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem rendezik a vitát, 
bármelyik Fél kezdeményezheti a 19. pont "vitás kérdések rendezése" szabályainak 
alkalmazását. 

8.6.6. A jelen szerződésben rögzített számlázási és fizetési feltételek a Feleknek egymással 
szemben, a jelen szerződés szerint esetleg felmerülő egyéb fizetési kötelezettségeinek 
teljesítésére is megfelelően irányadóak. 

8.6.7. A felek a számlázás és fizetés során alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv. (Art.) 36/A§ és 36/B §-ait. 

9. SZERZÖDÉSSZEGÉS 

9.1. A Felekjelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés 
elmulasztása vagy hibás teljesítése kötbér- és kártérítés fizetési kötelezettséget von maga után, 
illetve a szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg a jelen 
szerződésben foglaltak szerint. A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei 
alól, ha bizonyítják, hogy az Vis Maior (13. pont) miatt következett be. A jelen pontban 
rögzített szerződésszegési esetek és azok következményei nem érintik a jelen szerződés bármely 
más ponijában meghatározott szerződésszegési eseteket, illetve az azokhoz fűzött 

jogkövetkezményeket 

9.2. A Felhasználó szerződésszegése: 

A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
a) a jelen szerződés szerinti villamos energia fogyasztása az összes felhasználási hely 

tekintetében önhibájából szünetel, akkor is, ha erre azért kerül sor, mert az adott 
felhasználási helye(ke)t a Hálózati Engedélyes a Felhasználó szerződésszegése miatt 
kikapcsolta, vagy az ellátásból felfüggesztette, 
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b) a Felhasználó a jelen teljes ellátás alapú szerződésben foglalt kizárólagassági kikötést 
megsértve, a Kereskedő tudomása nélkül, illetve a vele való megállapodás hiányában más 
személlyel köt villamos energia beszerzésére vonatkozó szerződést, 

c) az energiadíj fizetési kötelezettségét nem, illetve késedelmesen teljesíti, kivéve a 
számlakifogással érintett összegeket a számlakifogás elbírálásáig, 

d) a Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási hely/helyek ellátására szolgáltatott 
villamos energiát a Kereskedő hozzájárulásának hiányában továbbadja, ide nem értve a 
VET Vhr. 38. §-a alá tartozó villamos energia továbbadást 

Felek rögzítik, hogy Felhasználók mindegyike csak a saját szerződésszegü magatartásáért 
tartozik felelősséggel. 

9.3. A Kereskedő szerződésszegése: 

A Kereskedő részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
a) a jelen szerződés hatálya alatt villamos energia kereskedői vagy mérlegkör felelősi 

tevékenységét szünetelteti, vagy kereskedői engedélye felfiiggesztésre kerül 
b) villamos energia kereskedői vagy mérlegkör felelősi tevékenységét megszünteti, illetve 

kereskedői engedélye visszavonásra kerül, 
c) Kereskedőnek felróható okból Felhasználó fogyasztási helyén az áramszolgáltatás 

szünetel, 
d) nem tesz eleget a Felhasználónak járó díj-visszatérítési, vagy jelen szerződés szerint 

egyéb jogcímen járó fizetési kötelezettségének. 

9.4. A szerződésszegés következményei: 

A jelen szerződés megszegésének következményei: 
• kötbér (hibás teljesítési, meghiúsulási), 
• kártérítés, 
• a villamos energia szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezése, 
• rendkívüli felmondás 

9.5. Szerződést biztosító mellékötelezettségek: 

9.5.1 A Kereskedő által fizetendő hibás teljesítési kötbér: 
A 9.3. a) és c) pontban foglalt szerződésszegése esetén a Kereskedő egy napi villamos 
energia mennyiség átvételi árának megfelelő összegü napi hibás teljesítési kötbért köteles 
fizetni a szerződésszegéssel érintett napokra, fogyasztási helyenként a Felhasználó 
részére, mindaddig, amíg a szerződés szerinti tevékenységét az adott fogyasztási helyen 
nem kezdi meg, tehát az áramszolgáltatás akadályozását okozó hibát nem javítja ki, illetve 
a szállítási tevékenységet nem folytatja, legfeljebb addig a napig, amíg a Felhasználó 
másik kereskedelmi szerződést nem köt, de maximum a szerződésszegés bekövetkezésétől 

számított 60 napig. A Felek egy napi villamos energia mennyiség alatt, az adott 
fogyasztási helyre vonatkozóan a müszaki dokumentációban közölt - százalékos eltérés 
nélküli- éves fogyasztás 365-öd részét értik. 

9.5.2. A Kereskedő által fiZetendő meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés kereskedőnek 
felróható okból meghiúsul, vagy lehetetlenül (pl. 9.3. b. pont esete), akkor kereskedő a jelen 
szerződésben meghatározott - százalékos eltérés nélküli - éves villamos energia mennyiség 
átvételi ára 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles Felhasználónak fizetni. 
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9 .6.Kártérítés: 

9.6.1. A Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott 
számszerűsíthető és a kötbér összegét meghaladó kár megtérítése alól. 

9.6.2. A szerződésszegés előzőekben nem nevesített, további eseteiben a szerződésszegő fél 
köteles megtéríteni a másik félnek okozott igazolt kárát. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 
elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
9.6.3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a nem teljesítés, a hibás teljesítés vagy a 
károkozás harmadik fél cselekményének, vis maiornak minősülő előre nem látott 
eseménynek, el nem hárítható akadályokkal járó időjárási viszonyoknak, illetőleg a hálózati 
kapacitás korlátainak tudható be, úgy egyik Felet sem terheli felelősség a másik Féllel 
szemben az itt megfogalmazott események okoztakárok mértékéig. 

9.7.A villamos energia szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezése: 
9.7.1. A Kereskedő kezdeményezheti a villamos energia szolgáltatás felfüggesztését a 
Hálózati Engedélyesnél a Felhasználó 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén. Ezt 
megelőzően azonban a Kereskedő köteles a Felhasználót igazoltan írásban fizetésre 
felszólítani, a szeigáitatás felfüggesztését, mint lehetséges következményt határidő kitűzése 
mellett kilátásba helyezni. A Felhasználó jogosult a fi zetési késedelmet illetően egyeztetést 
kezdeményezni, amelytől a Kereskedő nem zárkózhat el. 
9.7.2. A Hálózati Engedélyes a Felhasználót Üzletszabályzataszerint eljárva felfüggesztheti 
a villamos energia ellátásból, és csak a Kereskedő kezdeményezésére kapcsolja vissza. A 
Kereskedő akkor kezdeményezi a Felhasználó visszakapcsolását, ha a Felhasználó teljes 
tartozását rendezi. 

9.8. Rendkívüli felmondás: 
Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a j elen szerződést a 
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 10.2.1. pontban rögzített 
felmondási eljárás útján mondhatja fel. 

9.8.1.A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja ha, 
a) a Felhasználó 9.2. a) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Felhasználó fogyasztása 

az összes felhasználási helyen önhibájából 10 napot meghaladóan szünetel, 
b) a Felhasználó 9.2. b) pont szerinti szerződésszegése esetén, azaz ha teljes ellátás alapú 

szerződés esetén a Felhasználó megsérti a Kereskedő kizárólagos ellátási jogát, 
c) a Felhasználó 9.2. c) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha fizetési kötelezettségének 

45 napot meghaladóan, írásbeli felszólítás ellenére, az abban megjelölt határidőig sem 
tesz eleget; 

d) a Felhasználó 9.2. d) pontban meghatározott szerződésszegése esetén, azaz ha a 
Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási helyek ellátására szolgáltatott villamos 
energiát a Kereskedő hozzájárulásának hiányában továbbadja, (kivéve a VET Vhr. 38. § 
ában szabályozott esetet) 

9.8.2. A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem 
ki záró lago san, 
a) a Kereskedő 9.3. a) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Kereskedő tevékenységét 

önhibájából l O napot meghaladóan szünetelteti, vagy megszünteti, illetve kereskedői 
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engedélye visszavonásra kerül, 
b) a Kereskedő 9.3. b) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Kereskedő fizetési 

kötelezettségének az esedékességtől számított 20 napon belül nem tesz eleget. 

10. A SZERZÖDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZÜNÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

10.1. A szerződés időtartama: 
Jelen szerződés a hatálybalépésétől számított 12 hónapos határozott időtartamra jön létre a 
Közbeszerzési Eljárásban rögzítettek szerint. A szerződés a 12. hónap utolsó napjának 24:00 
órájakor szűnik meg. 

10.2. A szerződés megszűnése: 
A jelen szerződés megszűnik: 
a) a 10.1. pontban meghatározott időtartam elteltével automatikusan. 
b) a Felek kőzős megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában meghatározott 

időpontban; 

c) ha a szerződés érvényességének és hatályosságának jelen szerződés 2. pontjában felsorolt 
feltételei hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyen bármely előfeltétel már nem 
áll fenn az összes felhasználási hely tekintetében; 

d) a szerződés valamely Fél által rendkívüli felmondása esetén, vagy Vis Maior folyamatos 
30 napon túli fennállása okán, a felmondásban megjelölt időpontban. 

10.2.1.Felmondási eljárás rendkívüli felmondás esetén 

A Felek a rendkívüli felmondási okok bekövetkezéséről és felmondási szándékukról írásban 
tájékoztatják egymást. 

A Felek kötelesek a felmondási szándékot közlő tértivevényes levél átvételétől számított 3 
munkanapon belül egymással egyeztetéseket folytatni, abból a célból, hogy a szerződés 
felmondását elkerülj ék. 

Amennyiben a Felek egyeztetése 8 napon keresztül eredménytelen volt, azaz a felmondási 
okot nem sikerült orvosolni, akkor a szerződés felmondását kezdeményező Fél írásban 
(szintén tértivevényes levél útján) megerősíti felmondási szándékát. Ebben az esetben a 
szerződés a megerősítés kézhezvételével megszűnik. 

10.3. A szerződés módosítása: 
A jelen szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglaltak az irányadók. 

ll. VILLAMOS ENERGIATOVÁBBADÁSA 

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében vásárolt villamos 
energiát a VET Vhr. 38. §-a kivételével nem adja tovább. 

12. TITOKTARTÁS 

A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden egymásnak átadott üzleti titoknak minősülő 
információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban 
bármely Fél bizalmasnak vagy üzleti titoknak minősített, vagy jogszabály minősíti annak 
(bizalmas információ). 
Jelen szerződés tartalmának nyilvánosságra hozatalára a Kbt., a VET XVIII. fejezete, és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
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13. VIS MAIOR 

A "Vis Maior" rnindkét szerződő Fél tekintetében olyan elháríthatatlan eseményt vagy 
körülményt j elent, arnire az illető Fél nem tud befolyást gyakorolni, illetve amit harmadik, 
kívülálló személy/szerv közrehatása eredményez, és ami képtelenné teszi az illető szerződő 
Felet a jelen szerződésből eredő bármely vagy valarnennyi kötelezettsége teljesítésére. 
Jelen szerződés alkalmazása során Felek Vis Maiornak tekintik többek között az alábbi 
eseményeket: természeti csapások, zavargások, felkelések, háború, katonai műveletek, 

tűzvész, árvíz, villámcsapás, robbanás, talaj süllyedés, kívülálló személy rongálása, országos 
vagy helyi szintű vészhelyzet, a villamosenergia-rendszer j elentős zavara, villamosenergia
ellátási válsághelyzet veszélye és válsághelyzet 
Vis Maiornak tekintik még az olyan eseményt vagy körülményt, amely valamely 
alkalmazandó jogból vagy j ogszabályból ered, s amely ésszerűen nem volt előrelátható jelen 
szerződés aláírásakor. 
A kétségek elkerülése végett nem rninősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses 

mennyiség felhasználására vonatkozó képtelensége - amennyiben az nem az előző 

bekezdésben felsorolt következményekre vezethető vissza -, vagy a pénzeszközök hiánya. 
Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik a jelen szerződésből eredő bármely vagy összes 
kötelezettségének teljesítésére Vis Maior helyzet következtében, akkor a jelen szerződés 
felfiiggesztésre kerül, de továbbra is érvényben marad. Az érintett Fél a Vis Maior 
mértékében és fennállásának időtartamára mentesül ezen kötelezettségek nem-teljesítéséből 

eredő felelőssége, és ezen kötelezettségek teljesítése alól. 
A jelen fejezet szerinti Vis Maior eseményeket Felek kötelesek haladéktalanul bejelenteni a 
Rendszerirányító részére is. A Vis Maior eseménnyel érintett kereskedelmi ügyletek 
végrehajtása és a szállítási jogok fennállása kérdésében Felek a Rendszerirányító döntése és 
intézkedése szerint j árnak el. 
A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban foglalt jogszerű intézkedéseinek végrehajtásából eredő károkért. 
A szerződő Felek Vis Maior bekövetkezésének elismerését a következő további feltételekhez 
kötik: 

az érintett Fél erről írásban ét1esíti és részletes tájékoztatást ad a másik Félnek, a Vis 
Maior helyzet beálltát követően legkésőbb 5 napon belül; 

az érintett Fél rninden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának 
elhárítására; és 

mindezek nem nyújtanak mentesítést a Vis Maior helyzet beállta előtti kötelezettségek 
alól. 

Arnennyiben a jelen fejezet szerinti Vis Maior esemény időtartama meghaladja a 
folyamatos 30 napot, úgy bármely Fél jogosult jelen szerződést minden jogkövetkezmény 
nélkül azonnali hatállyal felmondani . 
A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet a Vis Maior 
megszűnéséről is. Az értesítés késedelmes teljesítése esetén, az ebből adódó károkért a 
rnulasztó Fél a polgári jog szabályai szerint felel a másik Féllel szemben. 

14. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

14.1. Arnennyiben a jelen szerződés hatályba lépése után a jelen szerződésre vagy a Felek 
működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha az Ellátási 
Szabályzatokjelentősen, a Felekre kihatóan rnódosulnak, és ez 
• azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségének 
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teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy 
• lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen szerződés szerinti jogait vagy növeli a Felek 
szerződés szerinti kötelezettségeit; 

A Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról és a jelen 
szerződésre való kihatásáróL 

14.2. A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 napon keresztül 
jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a szerződéshez. 
A Felek minden tőlük elvárbatót megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződést úgy 
módosítsák, hogy a szerződés legjobban tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt 
szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, - választásuk szerint - a vitás 
kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el, illetve élhetnek a 
rendes felmondás jogával. 

15. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a 
szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, 
felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely 
Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési 
eljárásban részt venni. 

16. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
Amennyiben a jelen szerződésben kikötött bármely rendelkezés alkalmazhatatlannak vagy 
végrehajthatatlannak bizonyulna, avagy érvénytelenné válna, akkor ez csak az érintett 
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti a jelen szerződés más rendelkezéseinek (vagy az 
egész szerződés) érvénytelenségét, végrehajthatatlanságát A felek kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy haladéktalanul jóhiszemü tárgyalásokat folytatnak az érvénytelenné vált 
rendelkezés más rendelkezéssei való helyettesítése tárgyában. 

17. NYILATKOZAT ÉS SZAVATOLÁSOK 
A szerződő Felek kijelentik, hogy nevükben eljáró és aláíró képviselők rendelkeznek minden 
olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a szerződésből 

származó kötelezettségeket vállalhatják. 

18. ÉRTESÍTÉSEK 

18.1. Alakisági követelmények: 
A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az írásbeli 
értesítéseket a szerződő fél székhelyre címezve bérmentesített (külön meghatározott esetben 
tértivevényes) levélküldeményként vagy a Felek részéről kapcsolattartóként kijelölt vagy 
nyilatkozattételre jogosult személy faxszámára, e-mail címére kell elküldeni. A Felhasználó 
felfüggesztése, kikapcsolásának kezdeményezése előtti értesítést, valamint a szerződés 

felmondásta Kereskedő köteles tértivevényes levélben is megküldeni. 

18.2. Kapcsolattartás: 
A Kereskedő részéről kapcsolattartásrajogosult személy( ek): 
név: Magócsy István 
beosztás: ügyfélmenedzser 
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tel: 06 20 588 2434 
fax: 06 l 202-0373 
e-mail: imagocsy@mvmp.hu 

A Kereskedő részéről nyilatkozattételre jogosult 
név: Sipos László 
beosztás: kis és közepes fogyasztói értékesítési osztályvezető 
tel: 06 l 304-2361 
fax: 06 l 202-0373 
e-mail: lsipos@mvmp.hu 

név: Németh Ádám 
beosztás: értékesítési igazgató 
tel: 06 l 304-2380 
fax: 06 l 202-0373 
e-mail: anemeth@mvmp.hu 

név: Bacsik György 
beosztás: létesítmény- üzemeltetési osztályvezető- helyettes 
tel: +36 30 297 8217 
fax: +36 l 292-3233 
e-mail: bacsik.gyorgy@varosgazda18.hu 

19. IRÁNYADÓ JOG, VIT ÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
19.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi Jogi 
szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET 
végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a 
Kereskedőnek a MEKH illetve aMEHáltal elfogadott Üzletszabályzata az irányadóak. 

19.2. A szerződő Felek jelen szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével 
kapcsolatban közöttük kialakult vitás kérdéseket egymás között, békés úton tárgyalásokkal 
igyekeznek rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján 
megállapodnak abban, hogy a szerzödésböl eredő helyi bíróság hatáskörébe tartozó 
vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességének. Törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Felek 
nem kívánnak bírósági kikötéssel élni. Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek 
jogutódaira is. 
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19.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kereskedő Általános Szerződési 
Feltételei (III. sz. melléklet) vonatkozó pontjai irányadók Amennyiben a jelen szerződés 
bármely rendelkezése ellentétes az Általános szerződési Feltételek bármely rendelkezésével, 
a jelen szerződés rendelkezései az irányadók 

Kelt: 2015. május hó 5. napján 

Képviselő neve: 
Banyárt~ftla'lit~ri~~fM!.tÓ 

Nonprofit Zrt. 
1181 Budapest, Üllői út 423. 

Tel : 292-0258 

P .ll 

l 
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I. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

1. SZERZÖDÖTT VILLAMOS ENERGIA MENNYISÉG 

Felek a teljes ellátás alapú szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiséget az 
alábbiak szerint értelmezik: 

Megnevezés Mennyiség l mértékegység Fogalom 

Szerződött Villamos 
Energia Mennyiség (E 
szerz) 

12 hónap 

1350MWh 
+ 40% 

A szerződés időbeli hatálya 
alatt a szerződés 5.1.3. 

pontja alapján szállítani 
vállalt villamos energia -
fogyasztási mennyiség. 

(tájékoztató adat) 

A fent meghatározott mennyiségnek való megfelelést a szerződésszerű teljesítés 
szempontjából a felhasználási helyek összességének figyelembe vételével kell vizsgálni . 

2. A VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRA 
Jelen teljes ellátás alapú szerződés fennállása alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a 
hálózati csatlakozási szerződések szerinti csatlakozási pontokon a Hálózati Engedélyes 
közreműködésével a villamos energiát az alábbiakban meghatározott egységáron ( energiadíj) 
szállítja le a Fogyasztó részére: 

Egységár meghatározása: 

A megadott egységár a villamos energia szolgáltatás költségét foglalja magában tiszta 
áramdíjas energiaár (FtlkWh) fonnájában. Az árnak tartalmazza kell a villamos energia 
beszerzés és az értékesítés költségét, a kiegyenlítő energia költségét és a hazai és nemzetközi 
határkeresztező kapacitások díj át, a mérlegkör tagsági díjat, a menetrendadás áthárításából 
adódó mindenfajta költségeket és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 9-
13. §-okban meghatározott és a 389/2007 (XII.23.) Kormányrendeletben valamint a 63/2013 . 
(X. 29.) NFM rendeletben szabályozott, az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által 
kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁ T) mennyiségének és szabályozásának 
költségét. 

Az ár azonban nem tartalmazza a hazai villamos energia szállítás költségét, tehát az általános 
rendszerhasználati díjakat (RHD), a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket (a 
kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj, a szénipari szerkezetátalakítási támogatást, a 
kedvezményes árú villamos energia-támogatást ), az energia adót, az ÁF Á-t, valarnint a 
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és 
költségeket 

A rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül fizeti meg a Hálózati Engedélyesnek 
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Kereskedő a fentieken kívül további díjakat nem számíthat fel. 

3. A TÉNYLEGES Á TADOTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRA 

Az alkalmazott nettó egységár a ténylegesen átadott, elfogyasztott villamos energiafogyasztás 
után a szerzödött villamos energia mennyiség értékén belül: 

Villamos energia nettó egységára 16,79 Ft/kWh 

ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓADATSZOLGÁLTATÁS 

A Kereskedő a Felhasználó kérésének, választásának megfelelöen minden fogyasztási helyről 

havonta külön számlát állít ki vagy 

havonta összevont számlát állít ki 

A havonta kibocsátott számláknak legalább a következő adatokat kell tartalmazniuk. 
• V evő adatai 
• Fogyasztó adatai 
• Fogyasztási mennyiség az adott méröpont azonosítóhoz trutozó fogyasztásmérő 

azonosítónként (a fogyasztásmérőket abban az esetben kell feltüntetni a számlákon, ha 
azokat a Felhasználó a Kereskedő rendelkezésére bocsátotta, a méröpont azonosítókat 
minden esetben) 

• Egységár (ÁFA nélkül) 
• Energiadíj (fogyasztási mennyiség egységárral felszorozva) 
• Energiaadó 
• ÁFA 

a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket (a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási 
díj, a szénipari szerkezetátalakítási támogatást, a kedvezményes árú villamos energia
támogatást) 

II. SZÁMÚ MELLÉKLET 
A FELHASZNÁLÁSI HELYEK LISTÁJA 

Mérőpont azonosítók szerinti felsorolás: 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság 

Irányitószám Helység (az új Utca (az új Házszám (az új Fogyasztási hely Mérőpont i azonosító (számláról) 
(az új szolgáltatónak az szolgáltatónak az szolgáltatónak az azonosító 

szolgáltatónak áram számlán áram számlán áram számlán (számláról) 
az áram használandó használandó használandó 
számlán adatok) adatok) adatok) 

használandó 
adatok) 

1188 Budapest Kisfaludy utca 140 482/2 20117438 HU000210F11-
S00000000000000006851 
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1185 Budapest Nagyszalonta 25 20008386 HU000210F11-
utca S00000000000005001272 

1183 Budapest Thököly út 5 20008398 HU00021 OF11-
E660351233482-1000002 

11 81 Budapest Városház utca 40 20015501 HU00021 OF11-
S00000000000005008463 

11 81 Budapest Városház utca 40 20015502 HU00021 OF11-
S00000000000005008464 

1188 Budapest Ady Endre utca 55 20099004 HU00021 OF11-
E660452229493-2000001 

1188 Budapest Ady Endre utca 100/8 20100622 HU000210F11-
E660818228972-2000001 

1181 Budapest Barcsay 20805609 HU00021 OF11-
Parkoló S00000000000008489165 

1181 Budapest Baross utca 4 20099006 HU000210F11-
E659723233271-2000001 

1181 Budapest Baross utca 7 20099302 HU000210F11-
S00000000000005110925 

1188 Budapest Bethlen Gábor 3. 20099008 HU000210F11-
u. E659717229600-2000001 

1188 Budapest Címer utca 93 20101032 HU00021 OF11-
E660732229003-2000001 

1188 Budapest Deák Ferenc 9 20099010 HU00021 OF11-
utca S00000000000005110624 

1184 Budapest Fáy utca 2 20099306 HU00021 OF11-
S00000000000005110929 

1183 Budapest Gyömrői út 89/A 20099012 HU000210F1 1-
S00000000000005110626 

1183 Budapest Gyömrői út 89/8 20099013 HU00021 OF11-
S00000000000005110627 

1183 Budapest Gyöngyvirág 49 20099023 HU000210F11-
utca S00000000000005110637 

1181 Budapest Havanna Piac 20024132 HU00021 OF11 -
S00000000000005028815 

1181 Budapest Havanna utca 78 20012026 HU000210F11-
S00000000000005004939 

1184 Budapest Hengersor utca 39 20099014 HU000210F11-
E658310233717-2000001 

1184 Budapest Hengersor utca 55 22295170 HU00021 OF11-
S00000000000000122462 

1181 Budapest Kondor Béla 16 20012024 HU00021 OF11-
sétány E658870232449-1000001 

1181 Budapest Nemes utca 56 20015503 HU00021 OF11 -
E661016229442-1000001 

1182 Budapest Péterhalmi út 5 20100460 HU00021 OF11-
S00000000000005112177 

11 82 Budapest Petőfi utca 24 20101033 HU00021 OF11- f' E660286232501-2000001 ~ 
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1183 Budapest Szil utca 7 200990 26 HU00021 OF11-
E660297234267-2000001 

1183 Budapest Thököly út 5 22320705 HU00021 OF11-
S00000000000000156679 

1184 Budapest Üllői út 317 20099030 HU00021 OF11-
E658608234009-2000001 

1184 Budapest Üllői út 333 200990 31 HU00021 OF11-
E658767233910-2000001 

1184 Budapest Üllői út 344 20099032 HU00021 OF11-
E659084233796-2000001 

1184 Budapest Üllői út 350 20099033 HU00021 OF11-
E659115233762-2000001 

1184 Budapest Üllői út 362 20099292 HU00021 OF11-
E659203233708-2000001 

1184 Budapest Üllői út 398 20099288 HU000210F11-
E659655233432-2000003 

1181 Budapest Üllői út 423. fsz. 20741454 HU00021 OF11-
E659668233335-6000004 

1181 Budapest Üllői út 423. 2.2 20741458 HU00021 OF11-
E659668233335-6000005 

1181 Budapest Üllői út 423. 2.1 20741460 HU00021 OF11-
E659668233335-6000006 

1181 Budapest Üllői út 453 20101250 HU00021 OF11-
E659907233183-2000002 

1181 Budapest Üllői út 483 20099039 HU00021 OF11-
E660098233059-2000001 

1182 Budapest Üllői út 577 20099041 HU00021 OF11-
E660912232624-2000001 

1182 Budapest Üllői út 684 200990 34 HU000210F11-
E662776231844-2000001 

1181 Budapest Városház utca 3 200990 27 HU00021 OF11-
E659921233122-2000001 

1188 Budapest Vasút utca 48 20100783 HU00021 OF11-
S00000000000005112511 

1181 Budapest Vörösmarty 20023992 HU00021 OF11-
Parkoló S00000000000005028660 

1182 Budapest Wlassics Gyula 111 20099285 HU00021 OF11-
utca E660548232475-2000001 

1181 Budapest Baross utca 7 HU00021 OF11-
S00000000000008530514 

Budapest Harmat utca 10 HU00021 OF11-
E656699238502-6000034 

1188 Budapest Kisfaludy utca 140 482/2 20117438 HU00021 OF11-
S00000000000000007495 

1185 Budapest Nagybecskerek 30 20 788651 HU000210F11-
utca E663018232800-6000001 
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
(ÁSZF)  

(NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK 
RÉSZÉRE) 

 

1. SZERZŐDÉS FOGALMA 
Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek 
Szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi 
Szerződést és mellékleteit (továbbiakban: 
Egyedi Szerződés), valamint az Általános 
Szerződési Feltételeket (továbbiakban: 
ÁSZF) együttesen értik. 
 

2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
HATÁLYA 

2.1 Jelen ÁSZF hatálya a Felhasználó részére 
történő villamosenergia-értékesítési 
Egyedi Szerződésre terjed ki. 

2.2 Az adott szerződés típusra - mint termékre- 
vonatkozó egyedi feltételeket az Egyedi 
Szerződés tartalmazza. 

2.3 A villamos energia adásvételi Szerződés 
hatályba lépésének feltétele, hogy a 
Felhasználó:  
 rendelkezzen a Szerződésben érintett 

felhasználási hely(ek)re vonatkozó 
hálózathasználati szerződéssel; 

 rendelkezzen a Szerződésben érintett 
felhasználási hely(ek)re vonatkozó 
hálózati csatlakozási szerződéssel; 

 a Szerződésben érintett felhasználási 
hely(ek)en villamos energia díj 
megfizetésével nem tartozik, amiatt 
ellene behajtási eljárás a Szerződés 
megkötésének időpontjában nincs, és az 
elmúlt 6 hónapban nem is volt 
folyamatban. 

A Felhasználó a Szerződés aláírásával 
elismeri, hogy vele szemben fennállnak a 
villamos energia adásvételi szerződés 
hatálybalépésének fenti feltételei.  

2.4 Kereskedő a Felhasználó nyilatkozatának 
valóságtartalmát a Szerződés 
megkötésekor nem vizsgálja, de 
amennyiben a Felhasználó nyilatkozata a 
Szerződés megkötésének időpontjában 
valótlan, úgy a Szerződés nem jön létre, 
illetve, amennyiben a nyilatkozat 
valótlanságára utóbb derül fény, úgy a 
Szerződést a Kereskedő jogosult azonnali 
hatállyal felmondani. A Szerződés ilyen 
okból történő megszűnése esetén a 
Felhasználó a Szerződés szerinti díjak 
alapul vételével számított 10 (tíz) napi 
átlagfogyasztásnak megfelelő összeget 

köteles kötbér jogcímén a Kereskedő 
részére megfizetni. 

 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
Villamos energia adásvétele az Egyedi 
Szerződésben meghatározott Felhasználó 
és a Kereskedő között. 
 

4. A SZERZŐDÉS TÍPUSA 
A Szerződés a Magyar Villamos Energia 
Rendszer (VER) Kereskedelmi 
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 
lehet: 

- teljes ellátás alapú, 
- részleges ellátás alapú 

villamos energia adásvételi szerződés. 
 

5. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 
A Kereskedő és a Felhasználó a Szerződést 
az Egyedi Szerződésben meghatározott 
teljesítési időtartamra köthetik, a 
Szerződés azonban a teljesítési időtartamot 
követően a Felek teljeskörű elszámolásával 
szűnik meg.  
 

6. A SZERZŐDÉS ALANYAI 
6.1 A Felhasználó a villamos energiát saját 

felhasználás céljára vételező, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
(továbbiakban: VET) által meghatározott 
Felhasználó. 

6.2 A Kereskedő a Magyar Energia Hivataltól 
villamos energia kereskedelemre 
vonatkozó működési engedéllyel 
rendelkezik és jogosult villamos energiát 
rendszeresen és üzletszerűen vásárolni és 
értékesíteni, emellett a villamosenergia-
értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat 
közvetíteni. 

 

7. TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE  
A Kereskedő villamos energia átadásával 
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítési 
helye a Magyar Villamos Energia Rendszer 
(VER) Átviteli Hálózata, a teljesítés ideje 
megegyezik az érvényes Egyedi 
Szerződésben foglalt teljesítési időszak 
idejével. 

 

8. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 
8.1 A Kereskedő kötelezettsége, hogy a 

Felhasználó Egyedi Szerződés szerinti 
igényének megfelelő mennyiségű villamos 
energia teljesítés helyén történő 
betáplálásáról gondoskodjon.  
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8.2 A megfelelő mennyiségű villamos energia 
átviteli hálózatba történő betáplálásáról a 
Rendszerirányító bármelyik fél kérésére 
igazolást ad, amely a vita esetén 
bizonyítékul szolgál. 

8.3 A Felhasználó kötelezettsége, hogy a 
villamos energiát átvegye, az átvétel 
feltételeiről a hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerződések alapján 
gondoskodjon, továbbá a szerződéses árat 
Kereskedő részére megfizesse. 

8.4 A villamos energia továbbítása a 
Felhasználó csatlakozási pontjáig a 
Felhasználó hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerződése szerint a 
Rendszerirányító, az Átviteli Engedélyes és 
a területileg illetékes Elosztói Engedélyes 
feladata.  

8.5 Amennyiben a Kereskedő nem biztosította 
a Szerződés szerint a megfelelő 
mennyiségű villamos energia betáplálását a 
villamos energia rendszerbe, úgy a 
különbség tekintetében köteles a 
Rendszerirányítóval elszámolni és viselni a 
szükséges kiegyenlítő energia költségét. A 
Kereskedőnek a villamos energia 
biztosítása vonatkozásában további 
felelőssége nincs a Felhasználóval 
szemben.  

8.6 A Szerződés tekintetében az Egyedi 
Szerződés szerinti szerződéses mennyiség 
értékesítését a Villamos Energia 
Rendszerre (VER) alkalmazandó 
szabályozásoknak és előírásoknak, a 
Kereskedelmi Szabályzatnak, Üzemi 
Szabályzatnak és a Rendszerirányító 
szabályainak megfelelően kell 
lebonyolítani. 

8.7 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 
mérlegkör-felelőssel kötött mérlegkör-
tagsági szerződés megszűnésének napján a 
Szerződés automatikusan hatályát veszti. 

8.8  Felhasználó a Szerződés aláírását 
megelőzően köteles tájékoztatni a 
Kereskedőt az általa vételezőként ellátott 
természetes vagy jogi személyekről, 
akiknek a Kereskedőtől vásárolt villamos 
energiát – a VET és végrehatási 
rendeletének megfelelően – a szerződés 
megkötésekor és a jövőben is tovább 
kívánja adni. Ha Felhasználó a Szerződés 
hatálybalépését követően mérővel 
rendelkező újabb vételező(k)nek, más 
természetes vagy jogi személyeknek is 
tovább akarja adni a felhasználási helyen 
átvett villamos energiát, akkor erről a 
Kereskedőt írásban haladéktalanul 

értesítenie kell. Kereskedő a villamos 
energia továbbadását jogosult megtagadni, 
vagy feltételhez kötni. Ha a Felhasználó 
által ellátott vételező a Szerződés 
hatálybalépését követően felhasználóvá 
válik, akkor erről Felhasználónak a 
Kereskedőt haladéktalanul írásban 
értesítenie kell. 

8.9 A Felhasználó köteles Kereskedőt 
haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben a 
Szerződés aláírásakor a Szerződés hatálya 
alá tartozó csatlakozási pontokon 
háztartási méretű kiserőművet 
csatlakoztat, illetve üzemeltet. Felhasználó 
köteles a Kereskedőt a létesítés 
megkezdése előtt haladéktalanul 
tájékoztatni, amennyiben háztartási 
méretű kiserőművet, illetve kiserőművet 
kíván csatlakoztatni a közcélú hálózathoz. 
Felhasználó és Kereskedő a tájékoztatás és 
a területileg illetékes elosztói engedélyes 
által jóváhagyott Csatlakozási terv adatai 
alapján a háztartási méretű kiserőműre, 
vagy a kiserőműre vonatkozóan 
villamosenergia-kereskedelmi szerződés-
kiegészítést köthet. A Felhasználó jelen 
pont szerinti tájékoztatási 
kötelezettségének elmulasztása Súlyos 
Szerződésszegésnek minősül. 

 

9. MÉRLEGKÖRTAGSÁG 
9.1 A teljes vagy részleges ellátásra szerződő 

Felhasználó a VET alapján köteles 
mérlegkörhöz csatlakozni. A Felhasználó 
jelen Szerződés aláírásával csatlakozik a 
Kereskedő mérlegköréhez.  

9.2 A Felhasználó mérlegkör tagsága kapcsán 
vállalja, hogy a tervezett villamos energia 
fogyasztásáról a Szerződésben 
meghatározott módon adatszolgáltatást 
biztosít a Kereskedő részére. 

9.3 A Kereskedő átvállalja a mérlegkör-tag 
Felhasználóktól a Rendszerirányítóval való 
kapcsolattartás adminisztratív feladatait, 
valamint vállalja, hogy a szolgáltatott 
tervadatoktól eltérő vételezés esetén a 
kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval 
elszámolja, és ezzel kapcsolatosan vele 
szemben pénzügyileg helytáll. A felmerülő 
költségeket a Szerződés szerint 
meghatározott módon háríthatja tovább a 
Felhasználóra, mint mérlegkör tagra. A 
Felhasználót teljes ellátás alapú szerződés 
esetén mérlegkör tagsága kapcsán külön 
díjfizetési kötelezettség nem terheli. 
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10. A VILLAMOS ENERGIA ÉS TELJESÍTMÉNY 
MÉRÉSE, LEOLVASÁSA 

10.1 A villamos energia mennyiség mérésére és 
igazolására a vonatkozó jogszabályok és a 
Kereskedelmi Szabályzat, valamint az 
Üzemi Szabályzat rendelkezései az 
irányadóak.  

10.2 A Felek közötti villamos energia forgalom 
mérése a vonatkozó szabványoknak 
megfelelő, - idősoros felhasználó esetén 
működő távleolvasással rendelkező - 
hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő 
berendezéssel történik, amely a 
csatlakozási ponton, vagy annak közvetlen 
közelében a Felhasználó rendelkezésére áll. 

10.3 A fogyasztásmérő berendezés leolvasását 
az illetékes hálózati engedélyes végzi, és az 
adatokat továbbítja a Kereskedő részére.  

10.4 Profilos elszámolású felhasználási hely 
esetén a Kereskedő jogosult a vételezési 
szokásoktól jelentősen eltérőnek látszó 
MÉF (Mértékadó Éves Fogyasztás) érték 
esetén rendkívüli leolvasást végezni vagy 
azt az Elosztói Engedélyestől megrendelni 
és ennek eredménye alapján, vagy a 
Felhasználóval egyetértésben egyéb 
esetekben is a MÉF-et módosítani. 

10.5 A Felhasználó idősoros elszámolású mérési 
pont esetében hozzájárul ahhoz, hogy az 
Elosztói Engedélyes a távmérést kiépítse. 
Amennyiben a felhasználási helyen a mobil 
adatátviteli szolgáltatás lefedettsége nem 
biztosított, a Felhasználó biztosítja a 
távleolvasáshoz szükséges telefonvonalat 
és annak működtetését. 

 

11. FOGYASZTÁS ELSZÁMOLÁSA 
11.1 Profil elszámolású Mérési Pont 

elszámolása:  
Profil elszámolású Mérési Pont esetén a 
Kereskedő a Felhasználó számára havonta 
számlát, valamint – az Elosztói Engedélyes 
által küldött leolvasásból eredő fogyasztási 
adatok alapján - mennyiségi eltérést 
tartalmazó számlát állít ki. A havi 
számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás 
(MÉF) 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. 
A mennyiségi eltérést tartalmazó számlán a 
mért fogyasztás alapján az Egyedi 
Szerződés szerinti egységárral kiszámított 
éves díj és a korábban kiállított számlákon 
már kiszámlázott díjak különbözete kerül 
elszámolásra. 

 
11.2 Idősoros elszámolású Mérési Pont 

elszámolása: 

Idősoros elszámolású Mérési Pont esetén a 
Kereskedő az Elosztói Engedélyes által 
közölt negyedórás mérési adatok alapján 
készíti el minden hónapban a Felhasználó 
havi villamosenergia-számláit, amennyiben 
nem áll rendelkezésre a mérési adat, úgy a 
szerződésben foglalt VÉF/12 (Várható Éves 
Fogyasztás) alapján készül el a számla. 

 
11.3 Minimális villamos energia mennyiség 

ellenértékének megfizetése („take or pay”)  
A Kereskedő és a Felhasználó az Egyedi 
Szerződésben megállapodhatnak abban a 
minimális villamos energia mennyiségben, 
amelynek ellenértékével megegyező 
összegű pótdíjat a Felhasználó akkor is 
köteles megfizetni, ha a ténylegesen 
elfogyasztott villamos energia mennyisége 
– bármely okból – a minimális villamos 
energia mennyiséget nem érte el 
(alulfogyasztás) Alulfogyasztás esetén 
Felhasználót az alábbi fizetési kötelezettség 
terheli:  
- pótdíj, amelynek összege a ténylegesen 

elfogyasztott és a Szerződés szerinti 
minimális villamos energia mennyiség 
közti különbözet Szerződés szerinti – a 
jelen ÁSZF 12. pontjában foglaltak 
szerinti - ára alapján számítandó; 

- a Felhasználó felróható magatartásától 
függetlenül, objektív alapon fizetendő 
(csak abban az esetben nem kell 
megfizetni, ha az alulfogyasztást vis 
maior vagy olyan körülmény okozta, ami 
a Kereskedő felelőssége); 

- ÁFA fizetési kötelezettséget nem von 
maga után; 

- meg nem fizetése esetén a Felhasználó a 
Szerződésben foglalt általános szabályok 
szerint a villamos energia ellátásból 
kikapcsolható. 

11.4 A fogyasztás elszámolásának részletes 
szabályait, a termék speciális jellemzőit az 
Egyedi Szerződés tartalmazza. 

 

12. SZERZŐDÉSES ÁR 
12.1 A szerződéses árat a Felek között aláírt 

Egyedi Szerződés tartalmazza. 
12.2 A szerződéses ár tartalmazza a 

határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági 
díjat, de nem tartalmazza a 
rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §–
ában meghatározott pénzeszközöket, az 
energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint 
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő 
egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 
járulékokat és költségeket, amelyeknek a 
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vonatkozó jogszabályokban foglalt 
mértékben és módon lehetővé tett 
megfizetésére 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, a szerződéses áron felül a 
Kereskedő jogosult ezen új tételeket is 
felszámítani és számlázni, feltéve, hogy azt 
jogszabály nem zárja ki. 

12.3 Az energia adóról szóló törvény alapján a 
törvény hatálya alá tartozó Felhasználók 
energia adó megfizetésére kötelezettek, 
melynek összegét a villamosenergia-
fogyasztásról szóló számlán fel kell 
tüntetni. 

12.4 Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett 
meghatározva, a Forintban megadott 
energiaadó árának Euróra történő 
átszámítása a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
által tárgyhónap utolsó munkanapján 
közzétett, hivatalos HUF/EUR 
devizaárfolyamon történik. 

12.5 A Felhasználó a rendszerhasználati díjakra 
vonatkozó számlát az Elosztói 
Engedélyestől kapja. A Felhasználónak 
lehetősége van arra, hogy a Kereskedő és a 
Felhasználó között létrejött megállapodás 
alapján a rendszerhasználati díjakat a 
Kereskedő fizesse meg az Elosztói 
Engedélyes részére, majd közvetített 
szolgáltatásként havonta továbbszámlázza 
a Felhasználónak.  
 

13. KÁT KÖLTSÉGEK 
13.1 A KÁT költség a VET 9.-13. §-okban 

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 
mennyiségének és szabályozásának 
költsége. 

13.2 Az olyan szerződések esetében, ahol a 
szerződéses ár nem tartalmazza a KÁT 
költségét, a Felhasználó köteles azt „átfolyó 
tételként”, azaz a MAVIR ZRt. által az adott 
hónapra közzétett KÁT átvételi arány és ár 
szerint a Kereskedőtől megvásárolni és 

kifizetni, a szerződéses árral azonos 
devizanemben és fizetési feltételek szerint. 

13.3 Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett 
meghatározva, a KÁT energia díja az MNB 
által tárgyhónap utolsó munkanapján 
közzétett, hivatalos HUF/EUR 
devizaárfolyamon kerül átváltásra. 

13.4 Az olyan szerződések esetében, ahol a 
szerződéses ár tartalmazza a KÁT 
költségét, a Felhasználónak nem kell külön 
KÁT költséget megfizetnie a Kereskedő 
felé. 

13.5 Amennyiben a KÁT elszámolásának 
szerződéskötéskor, MAVIR ZRt. által 
meghatározott elszámolási rendszere hitelt 
érdemlően megváltozik, és ezzel a KÁT 
elszámolásának díjai megemelkednek, 
akkor Kereskedő jogosult a KÁT díjának 
megváltoztatásából eredő esetleges vételár 
emelkedést érvényesíteni, amely vételár 
emelkedést Felhasználó tudomásul vesz. 
Változatlan KÁT elszámolási rendszer 
mellett a KÁT energia havi, illetve átlagos 
részarányának és egységárának 
szerződéses időszak alatt történő 
megváltozása miatt a Kereskedő nem 
emelheti meg a szerződéses árat. 
 

14. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
14.1 A Kereskedő a szállítási hónapot követő 10 

munkanapon belül megküldi a Felhasználó 
szállítási időszakra vonatkozó villamos 
energia fogyasztási számláját.  

14.2 A Felhasználó a szállítási hónapot követően 
25 napon belül köteles megfizetni 
Kereskedő részére a megküldött számla 
szerinti összeget. A Felhasználó a részére 
benyújtott számlán feltüntetett összeget a 
Kereskedő bankszámlájára átutalással, 
csoportos beszedési megbízással vagy 
elektronikus számla esetén a Kereskedő 
által elfogadott egyéb módon köteles 
megfizetni. A kétségek elkerülése végett a 
Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének 
a Kereskedő bankszámláján történő 
jóváírást kell érteni.  

14.3 A Felek kijelentik, hogy amennyiben 
valamely fizetési határidő napja hétvégi 
vagy munkaszüneti napra esik, abban az 
esetben a hétvégi vagy munkaszüneti napot 
követő első munkanapot tekintik határidő-
napnak. A Felek kijelentik továbbá, hogy a 
számla tartalmával kapcsolatban a 
vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi 
előírások az irányadóak. 

14.4 Amennyiben bármely Fél a jelen szerződés 
alapján elismert esedékes összeget a lejárat 
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napjáig nem fizeti meg és ezt a mulasztást a 
másik Fél írásbeli felszólítását követően 
haladéktalanul nem orvosolja, az adott Fél 
ezt az igényét fizetési meghagyás útján is 
érvényesítheti.  

 
14.5 Késedelmi kamat 

A fizetési kötelezettségek késedelmes 
teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő 
Fél a késedelembe esés napjától a kifizetés 
napjáig terjedő időszakra a mindenkori 
jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő késedelmi kamatot fizet a másik 
Fél részére. 
 

14.6 Számlamódosítás 
Amennyiben Kereskedő a számla 
kibocsátását követően, de még a 
Felhasználó által történő kifizetést 
megelőzően a kibocsátott számlában hibát 
észlel (különösen az Elosztói Engedélyes 
által szolgáltatott mérési adatok utólagos 
korrekciója esetén), jogosult módosított 
számlát kiállítani és megküldeni 
Felhasználó részére. Ebben az esetben 
Felhasználó köteles a módosított számla 
keltétől számított 10 naptári napon belül a 
módosított számla ellenértékét a 
Kereskedő részére megfizetni. 
 

15. SZÁMLAKIFOGÁS 
15.1 Ha a Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy 

számla helyességét, a Felhasználó köteles a 
vonatkozó számla fizetési határidejét 
megelőzően írásban ismertetni azon 
okokat, amelyek alapján a számla 
helyességét vitatja. A vitatás 
bejelentésének a számla kiegyenlítésére 
halasztó hatálya nincs, ha a számla alapjául 
szolgáló mennyiségek a Felhasználó által a 
korábbi azonos időszakban vételezett 
mennyiségek 130%-át nem haladja meg.  

15.2 Amennyiben bebizonyosodik, hogy a 
vitatott összeg kifizetése mégsem volt 
indokolt, a megállapított és mindkét fél 
által elfogadott összeget a Kereskedő a 
Felhasználó részére a Felek megállapodása 
alapján a következő esedékes számlában 
köteles jóváírni vagy eltérő megállapodás 
hiányában köteles azt az 
Üzletszabályzatában foglaltak szerint 
visszafizetni.  

15.3 Amennyiben a Felhasználó 
számlakifogásának a számla 
kiegyenlítésére halasztó hatálya volt és 
bebizonyosodik, hogy a Felhasználó 
alaptalanul vitatta a számla helyességét, 

köteles a számla szerinti összeget 
haladéktalanul megfizetni Kereskedő 
részére, amely esetben Kereskedő jogosult 
késedelmi kamatot is érvényesíteni a 
számla esedékessége és a Felhasználó általi 
kifizetésig terjedő időszakra. 

15.4 Ha bebizonyosodik, hogy a hálózati 
engedélyes(ek) és/vagy a rendszerirányító 
által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott 
vagy a Kereskedő rendelkezésére álló 
vételezési adatok nem felelnek meg a 
valóságnak, úgy a Kereskedő jogosult a 
valós vételezési adatoknak megfelelően 
módosítani a számláit és/vagy új számlát 
kibocsátani. 
 

16. BIZTOSÍTÉK KIKÖTÉSE 
16.1 Amennyiben Felhasználó fizetési 

kötelezettségét két egymást követő 
alkalommal késedelmesen teljesíti, a 
Kereskedő kérésére a Felhasználó köteles 
biztosítékot, illetve kiegészítő biztosítékot 
adni. 

16.2 A Kereskedő – a Felek eltérő 
megállapodásának hiányában – a 
Felhasználó tervezett átlagos havi 
fogyasztási díja háromszorosának 
megfelelő mértékű biztosítékra (bank 
garancia, óvadék) jogosult. 

16.3 A Felhasználó köteles a Szerződésben 
rögzített, illetve a Kereskedővel történt 
megegyezés szerinti biztosítékokat a 
Kereskedő rendelkezésére bocsátani. A 
Kereskedő – választása szerint és a 
Szerződés rendelkezéseinek megfelelően – 
különösen, de nem kizárólag a következő 
biztosítékok nyújtását követelheti a 
Felhasználótól: zálogjog, kezesség, óvadék, 
bankgarancia, fedezetigazolás, váltó, 
azonnali beszedési megbízás a Felhasználó 
bankszámlájára vonatkozóan és az Egyedi 
Szerződésben rögzített egyéb biztosítékok.  

16.4 Súlyos szerződésszegésnek minősül, 
amennyiben a Felhasználó a Kereskedő 
kérésére a biztosítékot a Kereskedő által 
meghatározott módon és az általa megjelölt 
határidőben nem nyújtja. 

16.5 A Felhasználó köteles a Kereskedő által 
megjelölt határidőn belül minden ahhoz 
szükséges nyilatkozatot és egyéb 
jogcselekményt – a Kereskedő és a 
jogszabályok által megkívánt formában – 
megtenni, hogy a Kereskedő által kikötött 
biztosítékok érvényesen létrejöjjenek 
(különös tekintettel az ingó és ingatlan 
jelzálogjogoknak a megfelelő 
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nyilvántartásokba a Kereskedő javára 
történő bejegyzésére). 

16.6 A Felhasználó köteles gondoskodni a 
Kereskedő javára lekötött vagyontárgyak 
és jogok fenntartásáról és megóvásáról. A 
Kereskedő jogosult (a helyszínen is) a 
Felhasználó üzleti, kereskedelmi 
tevékenységének zavarása nélkül 
ellenőrizni, hogy a Szerződés alapjául 
szolgáló ügylet fedezet és biztosítéka 
megfelelő-e. A biztosítékok értékében, 
értékesíthetőségében bekövetkezett 
változásokról a Felhasználó írásban köteles 
a Kereskedőt haladéktalanul tájékoztatni. 
Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak 
értéke és a Felhasználó fennálló tartozása 
közötti arány a Szerződés megkötésének 
időpontjában fennállott arányhoz képest a 
Kereskedő hátrányára megváltozik, a 
Felhasználó köteles az eredeti arányt – a 
biztosítékok kiegészítésével, illetve más a 
Kereskedő által elfogadott módon – a 
Kereskedő által meghatározott időre 
helyreállítani. Súlyos szerződésszegésnek 
minősül, amennyiben a Felhasználó a 
Kereskedő kérésére a meglévő 
biztosítékokat a Kereskedő által 
meghatározott módon és az általa megjelölt 
határidőben nem egészíti ki. 

16.7 A Kereskedő a Felhasználó 
kezdeményezésére lemondhat, de nem 
köteles azokról a biztosítékokról, amelyek 
megítélése szerint a továbbiakban nem 
szükségesek a Szerződésből származó 
követelései biztosításához. 

16.8 A Kereskedő jogosult beszerezni minden 
olyan iratot, amelyet szükségesnek vél 
megvizsgálni a biztosítékok nyújtásával, 
kezelésével, feldolgozásával és 
érvényesítésével kapcsolatosan. 
Ugyanakkor jogosult kezdeményezni az 
ezzel kapcsolatosan szükséges hatósági, 
illetve bírósági eljárást, valamint 
közreműködőt igénybe venni a biztosíték 
megőrzéséhez és érvényesítéséhez. A 
biztosítékok létesítésével, rögzítésével, 
kezelésével és érvényesítésével 
kapcsolatos minden felmerülő költség – 
ellenkező megállapodás hiányában – a 
Felhasználót terheli. 

16.9 A biztosítékok értékét a Kereskedő által 
meghatározott értéken kell figyelembe 
venni, azok összértéke a Felhasználó teljes 
tartozását meghaladhatja. A 
Felhasználónak a fedezet felajánlása során 
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az 
általa felajánlott biztosíték más ügylet 

kapcsán már terhelésre került-e, és ha igen 
akkor milyen mértékben. Továbbá 
nyilatkoznia kell a felajánlott biztosíték 
per-, és igénymentességéről. A felajánlott 
biztosíték elfogadásáról a Kereskedő 
jogosult dönteni, azzal, hogy jogszabályi 
tilalomba ütköző biztosítékot nem lehet 
felajánlani és ilyet a Kereskedő nem fogad 
el. A biztosíték egyéb szabályai szükség 
szerint külön biztosítéki szerződésben 
kerülnek szabályozásra. 

16.10 A biztosítéki szerződések, illetve az 
azokhoz kapcsolódó nyilatkozatok és egyéb 
dokumentumok a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik.  
 

17. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS 
JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

17.1 Súlyos Szerződésszegés 
A Felek szerződéses kötelezettségeinek 
megszegése, így különösen a teljesítés, az 
átvétel elmulasztása jelen Szerződésben 
meghatározott jogcímen fizetési 
kötelezettséget keletkeztet. A Felek 
mentesülnek a Szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, 
hogy az Vis Maior miatt következett be.  

17.2 A Kereskedő jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül, 
írásban, az ok megjelölésével felmondani - 
kivéve ha az Vis Maior következménye –, ha  
a) Felhasználó megszegi bármely 

szavatossági nyilatkozatát vagy a 
Felhasználó bármely 
jognyilatkozatáról bebizonyosodik, 
hogy az nem felel meg a valóságnak 
vagy tájékoztatási kötelezettségének 
elmulasztása jelen Szerződés szerint 
Súlyos Szerződésszegésnek minősül;  

b) Felhasználó hálózati csatlakozási vagy 
hálózathasználati szerződése bármely 
okból megszűnik; 

c) Felhasználó mérlegkör tagsági 
megállapodása vagy mérlegkör 
szerződése bármely okból megszűnik; 

d) Felhasználó fizetésképtelenségét az 
illetékes bíróság jogerős végzésben 
megállapítja és ellene felszámolási 
eljárás indul; 

e) Felhasználó megszűnik, kivéve, ha a 
megszűnés célja olyan átalakulás, 
egyesülés vagy átszervezés, amely 
nem érinti a jogutód társaság azon 
képességét, hogy Felhasználó a 
Szerződés szerinti kötelezettségeit 
teljesíteni tudja és erről a Kereskedőt 
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megfelelő garancia nyújtásával 
biztosítja;  

f)  Felhasználó a Szerződés szerinti 
bármely jogát és/vagy kötelezettségét 
a Kereskedő előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül engedményezi 
vagy átruházza;  

g) Felhasználó a Kereskedőnek a 
Szerződés alapján járó összegek 
szerződésszerű kifizetésével 
kapcsolatos kötelezettségét az eredeti 
fizetési határidőtől számított 15 
(tizenöt) napon belül, a Kereskedő 
általi írásbeli felszólítás ellenére nem 
teljesíti; 

h) Felhasználó a Kereskedő erre irányuló 
felszólítása ellenére nem bocsátja a 
Kereskedő rendelkezésére a 
Szerződésben meghatározott 
biztosítékot, vagy azt nem tartja fenn, 
vagy nem egészíti ki a Kereskedő 
kérésének megfelelően, vagy más, az 
Üzletszabályzatban, jelen ÁSZF-ben 
vagy Egyedi Szerződésben foglalt, a 
biztosítékkal kapcsolatos 
kötelezettségének nem tesz eleget; 

i)  Felhasználó a villamosenergia-átvételi 
kötelezettségét neki felróható okból 
15 (tizenöt) napot meghaladóan nem 
teljesíti, ideértve, de nem kizárólag, 
azt az esetet is, ha erre azért nem 
képes, mert az adott felhasználási 
helyet a hálózati engedélyes a 
Felhasználó szerződésszegése miatt 
15 (tizenöt) napot meghaladóan az 
ellátásból felfüggesztette vagy 
kikapcsolta; 

j)  egyetemes szolgáltatásra jogosult 
Felhasználó esetén, ha a 
villamosenergia-szolgáltatás 
szüneteltetése a 30 napot meghaladja;  

k) Felhasználó a Szerződés szerinti 
jogainak, illetve kötelezettségeinek, 
vagy összes, illetve lényegében összes 
eszközének vagy 
kötelezettségvállalásának olyan 
módon történő átruházása esetén, 
amely nincs összhangban a Szerződés 
rendelkezéseivel, illetve a 
jogszabályokkal; 

l)  Felhasználó – teljes ellátás alapú 
szerződés esetén – megsérti a 
Kereskedő teljes ellátási jogát; 

m) Felhasználó a Kereskedő által a 
felhasználási helyek ellátására 
szolgáltatott villamos energiát 

hozzájárulása nélkül vagy tilalma 
ellenére továbbadja; 

n) Felhasználó a részletfizetési, illetve 
fizetési haladékra vonatkozó 
megállapodás esetében a fizetési 
határidőt elmulasztja. 

17.3 Felhasználó jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül, 
írásban, az ok megjelölésével felmondani – 
kivéve, ha az Vis Maior következménye –, 
ha 
a) a Kereskedő megszegi bármely, 

szavatossági nyilatkozatát;  
b) a Kereskedő a Szerződés szerinti 

bármely jogát és/vagy 
kötelezettségét Felhasználó előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül a 
Kereskedővel egy 
vállalkozáscsoportba tartozó 
vállalkozásokon kívül másra 
engedményezi vagy átruházza; 

c) a Kereskedő  fizetésképtelenségét az 
illetékes bíróság jogerős végzésben 
megállapítja és ellene felszámolási 
eljárás indul, vagy a Kereskedő 
legfőbb szerve jogutód nélküli 
megszűnést kimondó határozatot 
hoz; és/vagy 

d) a Kereskedő villamosenergia-
szolgáltatási kötelezettségét neki 
felróható okból 15 (tizenöt) napot 
meghaladóan nem teljesíti. 

 
17.4 A Súlyos Szerződésszegések 

jogkövetkezményei 
17.4.1 Amennyiben a Felhasználó Súlyos 

Szerződésszegést követ el és emiatt a 
Kereskedő rendkívüli felmondással 
megszünteti a Szerződést, a Felhasználó 
köteles a Kereskedő részére kötbért fizetni. 
A kötbér összege megegyezik a Felek 
viszonylatában megszűnő Szerződés 
alapján: 
 meghatározott (kWh egységre 

vetített) szerződéses ár, és (kWh 
egységre vetített) a Rendszerirányító 
által alkalmazott leszabályozás 
elszámolási egységára különbözete, és  

 a Felhasználó által át nem vett 
villamos energia mennyiség (kWh) 
összegének számtani szorzatával. 

17.4.2 Amennyiben a Szerződésben minimális 
villamosenergia-mennyiség megállapításra 
került, és a Kereskedő a Felhasználó 
felmondási jogot keletkeztető Súlyos 
Szerződésszegése miatt a Szerződést 
rendkívüli felmondással megszünteti, úgy 
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Felhasználó köteles a ténylegesen 
elfogyasztott és az Egyedi Szerződésben 
meghatározott minimális villamos energia 
mennyiség közti különbözet Szerződés 
szerinti ára alapján számított ellenértékével 
megegyező összegű pótdíjat Kereskedőnek 
megfizetni. 
 

17.5 A villamos energia ellátás felfüggesztése 
A Kereskedő – az egyéb jogain túlmenően – 
megtagadhatja a teljesítést, illetve jogosult 
kérni Felhasználó rendszerhasználatának 
felfüggesztését az érintett hálózati 
engedélyestől, amennyiben: 
 A Felhasználó – a Vis Maior eseteinek 

kivételével – 15 napon keresztül, 
egyetemes szolgáltatásra jogosult 
Felhasználó 30 napon keresztül 
elmulasztja esedékessé vált tartozása 
megfizetését, vagy nem tesz eleget 
valamely egyéb lényeges 
kötelezettségnek vagy 

 A Felhasználó a Kereskedő kérelmére 
nem bocsátja rendelkezésére a 
biztosítékot a 16. pontban foglaltak 
szerint vagy 

 A Felhasználó bármely 
jognyilatkozatáról vagy általa 
szolgáltatott adatról bebizonyosodik, 
hogy az nem felel meg a valóságnak.. 

17.6 A Kereskedő a teljesítés megtagadására 
és/vagy a rendelkezésre állás 
felfüggesztésére vonatkozó jogát a 
szerződésszerű teljesítésre felszólító 
írásbeli nyilatkozat kézhezvételét követő 2 
munkanap eltelte után gyakorolhatja.  

17.7 Amennyiben a villamosenergia-ellátásból 
kikapcsolt Felhasználó rendezi valamennyi 
lejárt tartozását és a külön díj ellenében 
végezhető szolgáltatásokról szóló 
jogszabályban meghatározott egyéb 
költségeket is megfizeti, a Kereskedő a 
tudomására jutást követően 24 órán belül 
kezdeményezi a Felhasználó ellátásba 
történő ismételt bekapcsolását. 

17.8 Amennyiben a Felhasználó/Fizető a 
kikapcsolási és/vagy visszakapcsolási díjat 
nem közvetlenül az Elosztói Engedélyesnek 
fizette meg, akkor a Kereskedő az Elosztói 
Engedélyessel történt egyeztetés alapján 
megteheti ezen díjakról a számla kiállítását 
és annak behajtását. 
 

18. FELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉG 
KORLÁTOZÁSA 

18.1 A Kereskedő és a Felhasználó a Ptk. 314. § 
(1) bekezdésben rögzített esetekben, a 
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy 
bűncselekménnyel okozott károkért, 
továbbá az életet, testi épséget, egészséget 
megkárosító szerződésszegésért 
felelősséggel tartozik. 

18.2 Kereskedő és Felhasználó kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a Szerződéssel 
kapcsolatban okozott károk elhárítása és 
csökkentése érdekében együttműködnek 
és minden üzletileg ésszerű intézkedést 
megtesznek.  

18.3 A Felek kölcsönösen kizárják 
felelősségüket a Ptk. 314. § (1) 
bekezdésben rögzített esetek és a 
vagyonukban keletkezett károk kivételével 
valamennyi egyéb következményi kár 
(szükséges kiadások, elmaradt hasznok) 
esetére. 

18.4 A Felek a fentiekben foglalt felelősség 
korlátozó megállapodása a fizetendő díjak 
összegére, esedékességére, a 
szerződésszerű teljesítésre nyújtott egyéb 
biztosítékokra, valamint a villamos energia, 
mint dolog speciális jellegére és a Felek 
közötti bizalmi alapon nyugvó 
együttműködésre tekintettel került 
meghatározásra. 

18.5 Tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti 
villamos energia eljuttatása a Felhasználó 
csatlakozási pontjáig az érintett átviteli és 
elosztói hálózati engedélyes feladata, a 
Kereskedő a szolgáltatott villamos energia 
minőségi hibájáért, hálózati 
üzemzavarokból eredő 
következményekért, a villamos energia 
átviteléért és elosztásáért nem tartozik 
felelősséggel. 

18.6 A Felhasználó által átadott adatok, 
információk valóságnak nem megfelelő 
tartalmából, pontatlanságából eredő 
károkért a Kereskedőt nem terheli 
felelősség. 
 

19. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS 
MEGSZŰNÉSE: 

19.1 A Kereskedő és a Felhasználó a Szerződést az 
Egyedi Szerződésben meghatározott 
időtartamra köti. 
 

19.2 A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 

a.) A Kereskedő és a Felhasználó közös 
megegyezésével.  
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b.) A Szerződés hatályának lejárati 
időpontjában, ha a Szerződés nem került 
Felek által meghosszabbításra. 

c.) Határozatlan időtartamra kötött 
szerződés esetén – az Üzletszabályzatban 
foglaltakra figyelemmel – valamelyik fél 
rendes felmondásával.  

d.) A Kereskedő vagy a Felhasználó jelen 
Szerződés szerinti rendkívüli 
felmondásával. 

19.3 Amennyiben a Kereskedő működési 
engedélye a Magyar Energia Hivatal 
vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, 
illetve ha a fennálló mérlegkör tagsági 
szerződését a mérlegkör-felelős felmondja, 
Kereskedő köteles a Felhasználót a határozat 
vagy a felmondás kézhezvételétől számított 
3 munkanapon belül erről tájékoztatni. 
 

19.4 A villamos energia ellátás megszüntetése 
A Szerződés megszüntetése esetén a 
Kereskedő a Felhasználó részére történő 
villamosenergia-ellátást megszünteti és erről 
a Hálózati Engedélyeseket értesíti. Ezen 
értesítéstől kezdődően az igénybe vett 
villamos energiát a Felhasználó nem a 
Kereskedőtől vásárolja meg. 
Kereskedő a felhasználó részére 
szükségellátást nem biztosít!  
 

19.5 A szerződés megszűnése a határozott idő 
letelte előtt 

19.5.1 Amennyiben a Felhasználó határozott időre 
szóló Szerződést kötött a Kereskedővel és a 
Szerződést a határozott időtartam lejárta 
előtt meg kívánja szüntetni, úgy 
kezdeményezheti a Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését a 
Kereskedőnél. Amennyiben a Kereskedő a 
közös megegyezéssel történő 
megszüntetéssel egyetért, úgy a Szerződés 
közös megegyezéssel történő 
megszüntetését jogosult a Szerződés 
időtartamából még hátralévő időre járó, a 
Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése kezdeményezésének 
időpontjáig felmerült átlagos havi fogyasztás 
összegének alapul vételével számított díj 
összegének megfelelő mértékű bánatpénz 
fizetéséhez kötni. 

19.5.2 A Kereskedő a Szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetésének 
kezdeményezését nem köteles elfogadni. 
Amennyiben a Felhasználó a bánatpénz 
fizetését megtagadja, úgy a Kereskedő a 

Szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését megtagadhatja. 

19.5.3 Amennyiben a Szerződésben minimális 
villamos energia mennyiség nem került 
meghatározásra és a Felhasználó a 
vételezéssel a felhasználási helyen felhagy 
és/vagy a hálózathasználati és/vagy hálózati 
csatalakozási szerződését megszünteti, 
köteles a Kereskedő részére a 19.5.1. pont 
szerinti bánatpénz összegének megfelelő 
mértékű kötbért megfizetni. 
 

19.6 Elállás  
19.6.1 Amennyiben Szerződésében minimális 

villamos energia mennyiség nem került 
meghatározásra, és a Felhasználó a 
Szerződés aláírását követően, de a vételezés 
megkezdését megelőzően a Kereskedővel 
megkötött Szerződéstől eláll, köteles a teljes 
szerződött mennyiség Szerződés szerinti 
nettó díjának 30%-át - bánatpénz jogcímén – 
az elállás közlésével egyidejűleg a Kereskedő 
részére megfizetni.   

19.6.2 Amennyiben a Szerződésében minimális 
villamos energia mennyiség nem került 
meghatározásra, és a Felhasználó a 
Szerződés aláírását és a vételezés 
megkezdését követően, a Szerződés 
határozott időtartamának letelte előtt a 
Szerződéstől eláll, úgy köteles az elállás 
közlésének időpontjában a szerződött 
mennyiségből még el nem fogyasztott 
mennyiség Szerződés szerinti díját, de 
minimum a teljes Szerződött mennyiség 
Szerződés szerinti nettó díjának 30-%-át – 
bánatpénz jogcímén – az elállás közlésével 
egyidejűleg a Kereskedő részére megfizetni.  

19.6.3 Amennyiben a Szerződésben minimális 
villamos energia mennyiség nem került 
meghatározásra és a Felhasználó a 
vételezéssel a felhasználási helyen felhagy 
és/vagy a hálózathasználati és/vagy hálózati 
csatalakozási szerződését megszünteti, 
köteles a Kereskedő részére a 19.5.1. pont 
szerinti bánatpénz összegének megfelelő 
mértékű kötbért megfizetni.  

19.6.4 A félreértések elkerülése érdekében, 
amennyiben a Szerződésében minimális 
villamosenergia-mennyiség került 
meghatározásra, a Felhasználó elállása 
esetén a 11.3 pont szerinti pótdíj összegének 
megfelelő összegű bánatpénzt köteles a 
Kereskedő részére megfizetni.  

 

20. NYILATKOZATOK, GARANCIÁK 
20.1 A Kereskedő és a Felhasználó 

szavatossággal tartoznak azért, hogy 
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rendelkeznek mindazokkal a 
szerződésekkel, felhatalmazásokkal, 
hozzájárulásokkal és engedélyekkel, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy képesek 
legyenek a szerződéses mennyiség 
Szerződés szerinti átadására, illetőleg 
átvételére. Kereskedő és Felhasználó 
kötelesek minden tőlük ésszerűen 
elvárhatót megtenni annak érdekében, 
hogy ezen felhatalmazásaik és működési 
engedélyeik teljes mértékben érvényben 
maradjanak. 

20.2 Kereskedő és a Felhasználó szavatossággal 
tartoznak azért, hogy a Szerződés 
teljesítésével nem valósítanak meg 
szerződésszegő magatartást valamely más 
szerződésük vonatkozásában, valamint a 
Szerződés teljesítése nem ütközik 
jogszabályba vagy az ellátási szabályzatok 
rendelkezéseibe; tekintetükben nem 
merült fel, vagy nem áll fenn a 16. pontban 
rögzített felmondási ok, illetve a Szerződés 
általuk történő megkötése, vagy a 
Szerződés szerinti kötelezettségei 
teljesítése eredményeként ilyen esemény, 
vagy körülmény nem léphet fel. 

20.3 A Felhasználó szavatossággal tartozik 
azért, hogy a teljes szállítási időszak alatt 
nem rendelkezik harmadik személyekkel 
fennálló – a jelen Szerződés szerinti 
felhasználási helyre illetve csatlakozási 
pontokra vonatkozó - villamos energia 
vételezési kereskedelmi / szolgáltatási 
szerződéssel. 

20.4 A Felhasználó szavatossággal tartozik 
azért, hogy a villamos energiát saját 
fogyasztási célra vételezi és harmadik 
személyek részére – a felhasználási helyen 
belül a saját vagy általa üzemeltetett, mért 
hálózatán történő továbbadás kivételével – 
nem adja tovább. 
 

21. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK 
A Kereskedő a következő szolgáltatásokat 
garantálja a Felhasználó számára. 
 

21.1 Információadás dokumentált megkeresésre 
A villamosenergia-ellátással kapcsolatos 
dokumentált megkeresés esetén a 
beérkezéstől számított 15 napon belül a 
Kereskedő választ ad. 
Abban az esetben, ha a megkeresés a 
Kereskedőnél kerül dokumentálásra, de az 
Elosztói Engedélyes tevékenységét illeti, 
akkor a Kereskedő gondoskodik arról, hogy 
az Elosztói Engedélyeshez az 8 napon belül 
eljusson, és erről a Felhasználó egyidejűleg 

értesítést kapjon. Az illetékes Elosztói 
Engedélyeshez átadástól számítandó a 
válaszadási határidő. 
Amennyiben a Kereskedő és az Elosztói 
Engedélyes a megkeresésben egyaránt 
érintett, akkor 15 napon belül érdemben 
egyeztetnek. Az egyeztetés lefolytatásától 
számítandó a válaszadási határidő. A 
benyújtástól számított maximum 30 nap 
alatt a választ meg kell adni. 
 

21.2 Visszatérítés téves számlázás esetén 
A Kereskedő a számlakifogás jogosságának 
megállapítását követően 8 napon belül - a 
Felhasználó fizetési módjának megfelelően - 
a túlfizetést visszatéríti. 
 

21.3 A Felhasználó visszakapcsolásának 
kezdeményezése 
A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt 
érdemlő rendezését követően – hatályos 
szerződés megléte esetén – a Kereskedő a 
tudomásszerzéstől számított 24 órán belül 
kezdeményezi az Elosztói Engedélyesnél a 
visszakapcsolást. 
 

21.4 Nem jogszerű kikapcsolás 
Nem jogszerű kikapcsolás esetén a 
Kereskedő kötbért fizet. 

 

22. VIS MAIOR 
22.1 A Vis Maior bekövetkezte 
22.1.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha a 

szerződő felek működési körén kívül eső, a 
technika adott szintjén el nem hárítható 
okból, vagy ellenállhatatlan erőnek 
tulajdonítható okból (vis maior) a felek 
bármelyike nem tudja teljesíteni a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis 
maior körülménynek kell tekinteni azokat 
az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, 
országos sztrájk, földrengés, árvíz, 
járványok, tűzvész, terrorcselekmény stb.), 
amelyek nem függnek a Felek akaratától és 
közvetlenül akadályozzák az adott felet a 
szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében. A másik szerződő fél 
kérésére a vis maior tényéről az érintett fél 
köteles megfelelő igazolást bemutatni. 

22.1.2 A Vis Maior események különösen az alábbi 
eseményeket foglalják magukba (ha azok a 
fenti követelményeknek megfelelnek): 
- a magyar villamosenergia-rendszer 

működésére vonatkozó Üzemi 
Szabályzatban meghatározott hálózati 
üzemzavar; 
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- a Rendszerirányító az átviteli 
hálózathoz való hozzáférést, a közcélú 
hálózathoz való hozzáférést, a villamos 
energia határon keresztül történő ki-, 
illetve beszállítását megtagadja, illetve a 
mennyiségét csökkenti jogszabályon 
alapuló kötelezettségének teljesítése 
érdekében. 

22.1.3 A fizetési eszközök hiánya, a gazdasági 
válság a Felek közötti jogviszonyban nem 
tekinthető vis maiornak, a Felhasználó 
gazdasági válságra hivatkozással a 
szerződés teljesítése alól nem mentesülhet.  

22.1.4 Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik 
a Szerződésből eredő bármely vagy összes 
kötelezettségének teljesítésére Vis Maior 
helyzet következtében, akkor a Szerződés 
továbbra is érvényben marad. Az érintett 
Fél a Vis Maior mértékében és 
fennállásának időtartamára mentesül a 
kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő 
felelőssége és ezen kötelezettségek 
teljesítése alól. 

22.1.5 Amennyiben a Vis Maior időtartama a 30 
napot meghaladja, bármely Fél jogosult a 
szerződést írásban felmondani minden 
hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve 
abban az esetben is, ha erre egyébként a 
Szerződés alapján nem lenne jogosult.  
 

22.2 A Vis Maior megszűnése 
A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik 
Felet értesíteni a Vis Maior megszűnéséről, 
illetve a Vis Maior azon hatásainak 
megszűnéséről, amelyek az adott Fél 
jogainak gyakorlását és a Szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek teljesítését 
korlátozza, a lehető legrövidebb időn belül 
azt követően, hogy ezek a tudomására 
jutottak. 

 

23. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 
23.1 A Felek vállalják, hogy jelen Szerződés 

hatályának fennállása alatt és azt követően 
3 (három) évig megőrzik minden olyan 
információ titkosságát, amelyet 
együttműködésük eredményeként, vagy 
azzal összefüggésben bocsátották 
titoktartási kötelezettséggel egymás 
rendelkezésére, vagy amely így jutott 
tudomásukra. Bármilyen, a jelen 
Szerződéssel illetve ezek teljesítésével 
kapcsolatos információ harmadik félnek 
történő átadásához a másik fél előzetes 
(írásbeli) hozzájárulása szükséges. 

23.2 Ezen titoktartási kötelezettség – ellenkező 
megállapodása hiányában – nem terjed ki a 

jogszabályi vagy Kereskedelmi 
Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettség alá tartozó adatok, tények 
vagy információk körére, továbbá a 
Felhasználó részére külön szerződés 
alapján jogi, pénzügyi- és számviteli 
szolgáltatást nyújtó harmadik személy(ek) 
részére átadott adatokra. 

23.3 Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő, 
mint az MVM Elismert Vállaltcsoport tagja 
jogosult a jelen Szerződésben rögzített 
információkat a Szerződés teljesítésével 
kapcsolatos tényeket és adatokat az 
Elismert Vállaltcsoport uralkodó tagja, azaz 
az MVM ZRt. részére – annak kérése esetén 
- korlátlanul átadni, magát a Szerződést, a 
Szerződés megkötésével, a Felek 
jogviszonyával kapcsolatos levelezést, vagy 
egyéb dokumentumokat az MVM ZRt. 
rendelkezésére bocsátani. Felek rögzítik 
továbbá, hogy nem sérti a jelen Szerződés 
rendelkezésit, ha a Kereskedő a Szerződést, 
vagy azzal kapcsolatban valamely 
információt - a szükséges mértékben - az 
MVM Elismert Vállaltcsoportba tartozó más 
olyan társaság rendelkezésre bocsátja, 
amely a Kereskedő részére a tevékenysége 
végzéséhez szolgáltatásokat nyújt. 

23.4 A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy 
Kereskedő a Felhasználóra referenciaként 
hivatkozzon a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően. 
 

24. IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE 
24.1 A Felek Szerződés szerinti jogaira és 

kötelezettségeire és azok értelmezésére a 
magyar jogszabályok az irányadóak.  

24.2 A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos 
jogvitájukat megkísérlik elsősorban 
békésen rendezni. A békés egyeztetési 
eljárás meghiúsulása esetén a Felek a 
jogvitáik rendezésére a Kereskedő 
székhelye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki, 
amennyiben az ügyben a helyi bíróság 
illetékes, egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználók tekintetében pedig a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény illetékességre vonatkozó általános 
szabályai szerint járnak el. 

24.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdések tekintetében a Polgári 
törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.), a villamos energiáról szóló 2007. 
LXXXVI. törvény (VET) valamint a VET 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) sz. 
Korm. rend. (Vhr.), és egyéb vonatkozó 
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jogszabályok rendelkezései, a 
Kereskedelmi Szabályzat, az Üzemi 
Szabályzat és a Kereskedő 
Üzletszabályzatának rendelkezései az 
irányadóak.  
 

25. MÓDOSÍTÁS 
25.1 A Szerződés módosítása – fő szabály 

szerint – a Felek közös egyetértésével, a 
Szerződések aláírására jogosultak által, 
írásban történhet. A Szerződés a Kereskedő 
Üzletszabályzatában meghatározott egyéb 
módon is módosítható.  

25.2 Nem minősül szerződés-módosításnak a 
Felek cégjegyzékben nyilvántartott 
adataiban, így különösen a székhelyében, 
képviselőiben, bankszámlaszámában 
bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró 
szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – 
az eset körülményeitől függően – vagy 
előzetesen írásban 10 napos határidővel 
vagy a változás bekövetkezését 
(bejegyzését) követő 10 napon belül 
köteles értesíteni. 

25.3 Ha a Felek jogviszonyában a Szerződés 
hatályba lépését követően rajtuk kívül álló, 
előre nem látható ok - melynek 
kiváltásában a hivatkozó Fél nem hatott 
közre – miatt beállott tartós 
körülményváltozás folytán a Fél lényeges, 
jogos érdeke olyan mértékben sérül, hogy a 
szerződés feltételei alapján ésszerűen nem 
várható el a teljesítés, a Fél igényelheti a 
Szerződés módosítását. 
A módosítás nem eredményezheti, hogy a 
szerződésmódosítás folytán lényeges, jogos 
érdeksérelmet a másik Fél viseljen. 

25.4 Amennyiben a Felhasználó belső szervezeti 
felépítésében változás következik be, és a 
Felhasználó egyes belső felhasználási 
helyei a Felhasználó által alapított új 
társaság tulajdonába kerülnek, vagy az 
ellátás technikai teljesítési rendszerében 
kap az új társaság szerződésre kiható 
szerepet, akkor a Felek változatlan 
feltételekkel biztosítják a fogyasztáshoz 
szükséges villamos energiát.  
 

26. ENGEDMÉNYEZÉS 
26.1 A Kereskedő és Felhasználó a jelen 

Szerződésből eredő pénzköveteléseit 
jogosult harmadik fél részére 
engedményezni. A Kereskedő a jelen 

Szerződésben foglalt jogait illetve 
kötelezettségeit jogosult a Kereskedői 
vállalatcsoporton belüli bármely egyéb 
vállalkozásra a Felhasználó külön 
hozzájárulása nélkül is átruházni.  

26.2 A jelen pontban foglaltak kivételével egyik 
Fél sem engedményezheti a jelen 
Szerződésben foglalt jogait harmadik félre 
és nem állapodhat meg a kötelezettségek 
átvállalásáról a másik Fél hozzájárulása 
nélkül.  

26.3 Valamely szerződő Fél csak akkor 
tagadhatja meg jóváhagyását, ha a 
harmadik fél műszaki vagy gazdasági 
teljesítő képességével kapcsolatban 
megalapozott kételyei merülnek fel, vagy 
ha nem várhatók el azonos energia átvételi 
és pénzügyi teljesítési feltételek. A 
harmadik fél pénzügyi teljesítésére a 
Kereskedő biztosítékot kérhet. 

 

27. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
Amennyiben az Általános Szerződési 
Feltételek és az Egyedi Szerződés 
rendelkezései között ellentmondás állna 
fenn, úgy az Egyedi Szerződés 
rendelkezései az irányadók. 
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