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1. SZ. MELLÉKLET
A KERESKEDELMI (MÉRLEGKÖR TAGSÁGI) SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A szerződések általános feltételei
A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során „felhasználó” alatt mind a VET 3.§ 17.
pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, mind a TVK- Erőművel
villamos energia kereskedelmi és/vagy mérlegkör tagsági szerződést kötő egyéb szerződéses
partner (így például villamos energiakereskedő, termelő stb.) értendő.
1.1 A szerződés teljesítése megkezdésének feltételei
A TVK- Erőmű által kötött minden kereskedelmi szerződés teljesítése megkezdésének feltétele,
hogy a szerződő fél rendelkezzen érvényes és hatályos:
(i)

hálózati csatlakozási szerződéssel;

(ii)

hálózati használati szerződéssel; és

(iii)

mérlegkör szerződéssel vagy mérlegkör tagsági szerződéssel.

1.2 Nyilatkozatok és szavatolások
A szerződő felek a kereskedelmi, illetve mérlegkör-tagsági szerződés aláírásával a következőket
jelentik ki és szavatolják a másik szerződő fél részére:
(i)

a szerződő fél a jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett és működő gazdasági
társaság és rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult
arra, hogy a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződést megkösse, és annak
feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint
ellene nincsen folyamatban lévő vagy fenyegető csőd-vagy felszámolási eljárás;

(ii)

az adott kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződés megkötésére és a szerződésben
meghatározott ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi,
közigazgatási és más közhatalmi intézkedés – ideértve többek között a közhatalmi
felhatalmazásokat is – megtörtént, és azok teljes mértékben hatályosak és
érvényesek;

(iii)

semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választottbíróságnál nincs
folyamatban, és a fél tudomása szerint nem várható a fél ellen indított vagy a felet
érintő olyan per vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a fél jelen Üzletszabályzat,
illetve a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződések szerinti kötelezettségeinek
teljesítését; és

(iv)

az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződések fél általi aláírására a
megfelelő társasági felhatalmazások rendelkezésre állnak, és ezek a fél jogszerű,
érvényes és kötelező erejű kötelezettségeinek tekinthetők, amelyek az abban foglalt
feltételeknek megfelelően érvényesíthetők, nem ellentmondóak és nem jelentik a
jogszabályok, a működési engedély (engedélyes fél esetén) és más olyan
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megállapodás vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában a szerződő fél félként
szerepel, vagy a szerződő félnek illetve a fél tulajdonának kötelezettsége lehet.
1.3 Titoktartás
A szerződő felek vállalják, hogy a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződés hatályának
fennállása alatt és azt követően 5 (öt) évig megőrzik minden olyan információ titkosságát, amelyet
a szerződés szerinti együttműködésük eredményeként, vagy azzal összefüggésben bocsátották
egymás rendelkezésére, vagy amely így jutott tudomásukra.
Bármilyen a szerződéssel kapcsolatos információ harmadik félnek történő átadásához a másik fél
előzetes (írásbeli) hozzájárulása szükséges.
A szerződő felek hasonló jellegű titoktartási kötelezettséget rendelnek el minden, a szerződések
szerint a felek által információval ellátott és tevékenységekkel megbízott természetes és jogi
személy irányába, mint amilyennek saját magukat a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződés
aláírásával is alávetették. Amennyiben ezen kötelezettségét valamelyik fél megszegi, úgy köteles
a kötelezettségszegéssel a másik félnek okozott kárt megtéríteni.
A felek megállapodnak abban, hogy kifejezett titoktartási kötelezettség terheli őket az egymás felé
fennálló szerződés ellenértékek és árak vonatkozásában is.
A felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses kapcsolat bármely okból történő megszűnése
esetén mindkét fél köteles bármely adatot, tényt vagy információt tartalmazó adathordozót
azonnali hatállyal visszajuttatni a másik szerződő fél részére, vagy pedig azokat megsemmisíteni.
A megsemmisítési kötelezettség nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyet jogszabály vagy
hatósági rendelkezés alapján valamelyik szerződő fél meghatározott ideig őrizni köteles.
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott bármely,
üzleti titokként kezelendő adatot, tényt vagy információt kizárólag a szerződés teljesítése
érdekében használhatják fel. Bármely ettől eltérő felhasználás esetén a másik szerződő fél
jogosult a szerződésszegés következményeinek alkalmazására.
A fentiekben leírt titoktartási kötelezettség nem vonatkozik vagy megszűnik vonatkozni arra az
adatra, tényre, információra, vagy ennek bármely részére:
(i)

amely a titoktartási
nyilvánosságra;

kötelezettség

megszegésén

kívül

álló

okokból

került

(ii)

amely az azt megszerző fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője,
részvényese tulajdonában volt az információ átadásakor;

(iii)

amelyet a fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt
annak átadására; és

(iv)

amelyet közhatalmi szerveknek (ideértve a bíróságot és a választott bíróságot is) vagy
bármely más kormányzati hatóságnak a jogszabályi vagy hatósági előírások szerint ki
kell adni.

Felek megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettségekre vonatkozó ezen fejezet bármely
pontjának megszegése esetén a másik félnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai
szerint felelnek.
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1.4 Szerződés időtartama és megszűnése
1.4.1 Időtartam
A TVK- Erőmű a szerződéses partnereivel határozott vagy határozatlan időtartamra köt
szerződést. A TVK- Erőmű által megkötött kereskedelmi keretszerződések határozatlan
időtartamú, a keretszerződések alapján megkötött egyedi szerződések határozott időtartamú
szerződések.
1.4.2 A felhasználó felhasználási helyében, illetőleg a villamos energia kereskedő személyében
beálló változás
(i)

A felhasználó felhasználási helyében beállt változás
Ha a felhasználó a felhasználási helyéről elköltözik, vagy a vételezéssel felhagy,
köteles azt 15 napon belül írásban a TVK- Erőműnek bejelenteni és villamosenergiavásárlási szerződését felmondani. A felhasználó határozott idejű szerződése
felmondása esetén – amennyiben a felhasználó az igényelt szerződéses mennyiség
vagy annak egy része átvételére a továbbiakban nem tart igényt vagy az átvételre
bármely okból nem képes – a szerződés felmondása az alábbi 1.5.4 pontban rögzített
bánatpénz megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.
Amennyiben a felhasználó kérése alapján a TVK- Erőmű az Üzletszabályzat 13.2
pontja alapján összevontan kezeli a felhasználó villamosenergia-vásárlási
szerződését, valamint egyedi hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződését,
úgy a villamosenergia-vásárlási szerződés felmondásával egyidejűleg a TVK- Erőmű
az egyedi hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést köteles a
jogszabályoknak és a hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglaltaknak
megfelelően megszüntetni, kivéve amennyiben a felhasználó kifejezetten másként
rendelkezik. Ez utóbbi esetben a felhasználó köteles a TVK- Erőműt mentesíteni
minden, az összevontan kezelt hálózati csatlakozási és hálózathasználati
szerződésből eredő kötelezettség alól és teljes körűen kártalanítani minden a TVKErőműt esetleg terhelő költség, díj, pótdíj és kár tekintetében.
A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén a bejelentés elmulasztása
esetén a villamos energia vételezéssel felhagyó felhasználó készfizető kezesként felel
a fogyasztás díjának megfizetéséért és a szabálytalan vagy jogellenes vételezéssel
megvalósított szerződésszegés jogkövetkezményeiért mindaddig, amíg a változást be
nem jelenti.
Ha a felhasználó az elköltözést követően az új felhasználási helyen a TVK- Erőművel
kíván villamos energia vásárlási szerződést kötni, akkor a jelen Üzletszabályzatnak
megfelelően köteles eljárni.

(ii)

A villamos energia kereskedő személyében beállt változás
Ha a felhasználó a szükséges villamos energiát a továbbiakban egyetemes
szolgáltatótól, vagy más villamos energia kereskedőtől kívánja az adott felhasználási
helyen beszerezni, köteles ezt 8 napon belül a TVK- Erőműnek bejelenteni, és
határozatlan időre kötött villamos energia vásárlási szerződését az abban foglalt
rendes felmondási határidővel felmondani. A határozott időre kötött szerződés

194945v3

TVK- Erőmű Kft. Kereskedelmi Üzletszabályzat melléket

TERVEZET

felmondása az alábbi 1.5.4
kötelezettségét vonja maga után.

pontban

rögzített

bánatpénz

megfizetésének

A villamos energia vásárlási szerződés felmondása esetén a hálózati csatlakozási és
a hálózathasználati szerződés változatlan tartalommal hatályban marad, a TVKErőmű helyébe a szerződésben a felhasználó részére villamos energiát értékesítő
más engedélyes lép, azzal, hogy a felhasználó köteles a TVK- Erőműt mentesíteni
minden, az összevontan kezelt egyedi hálózati csatlakozási és hálózathasználati
szerződésből eredő kötelezettség alól és teljes körűen kártalanítani minden a TVKErőműt esetleg terhelő költség, díj, pótdíj és kár tekintetében.
(iii)

Elszámolás a felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére villamos energiát
értékesítő engedélyes személyében beállt változás esetén
A felhasználási helyről elköltöző, illetve a felhasználási helyen a villamos energia
vételezéssel felhagyó, továbbá a villamos energia kereskedőt váltó, vagy – ha arra
jogosult – egyetemes szolgáltató általi ellátást választó felhasználó és a TVK- Erőmű
a szerződés megszűnésének napjára kötelesek egymással teljes körűen elszámolni
és a még meg nem fizetett tartozásokat megfizetni.
Amennyiben a felhasználó a villamos energia kereskedelmi szerződésével
összevontan kezelt egyedi hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel
rendelkezik, úgy az elszámolást a felek a hálózati jogviszonyra vonatkozóan is
kötelesek elvégezni.
Ha a felhasználó általános hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel
rendelkezik, akkor új felhasználási helyre történő költözése esetén a
hálózathasználatra vonatkozó szerződés megszüntetése és a felek közötti
elszámolásra a jogszabályban és az elosztó hálózati engedélyes üzletszabályzatában
foglaltak az irányadók.

1.4.3 A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik:
(i)

határozott időtartamú szerződés esetén a határozott időtartam lejártával;

(ii)

a felek bármelyike általi rendes vagy rendkívüli felmondással;

(iii)

a felek közös megegyezésével;

(iv)

a felek bármelyike által Vis Maior esemény alábbi 1.7.8 pont szerinti, 60 (hatvan)
napon át tartó fennállására tekintettel történő felmondással; és

(v)

egyedi szerződésnek a keretszerződés megszűnése miatt történő automatikus
megszűnésével.

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a TVK- Erőmű azon joga, hogy a
felhasználó tartozásainak megtérítését követelje, továbbá, hogy eljárjon a felhasználó
rendszerhasználatának felfüggesztése iránt kizárólag abban az időpontban szűnik meg, amikor a
felhasználó a szerződése alapján fennálló tartozásait maradéktalanul teljesítette.
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1.4.4 Megszüntetés rendes felmondással
(i)

Határozott időtartamra kötött szerződés esetén
A határozott időtartamra kötött szerződés 3 (három) hónap felmondási idővel
szüntethető meg írásban, amely felmondási jog gyakorlása esetén a felmondó felet az
alábbi 1.5.4 pont szerinti bánatpénz fizetési kötelezettség terheli.

(ii)

Határozatlan időtartamra kötött szerződés esetén
A határozatlan időtartamra kötött szerződést a felek bármelyike indokolás nélkül, 3
(három) hónap felmondási idővel, a felmondási idő leteltének naptári hónapja utolsó
napjának 24:00 órájára bármikor írásban felmondhatja.
A szerződés rendes felmondás alapján történő megszűnésétől számított 15 naptári
napon belül a felek kötelesek egymással maradéktalanul elszámolni. A szerződés
megszűnése esetén a TVK- Erőmű azon joga, hogy a felhasználó tartozásainak
megtérítését követelje, továbbá, hogy eljárjon a felhasználó rendszerhasználatának
felfüggesztése iránt kizárólag abban az időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó
a szerződése alapján fennálló tartozásait maradéktalanul teljesítette.

1.4.5 Megszüntetés rendkívüli felmondással
(i)

Határozott időtartamra kötött szerződés felmondása a felhasználó részéről
Súlyos szerződésszegés esetén a szerződést a felhasználó a TVK- Erőműhöz intézett
írásbeli rendkívüli felmondási nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi
2.3.5 (iii) alpont szerinti eljárást követve. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen az alábbi bármely ok bekövetkezte:
(a) a TVK- Erőmű neki felróható okból a villamosenergia-szolgáltatást a szerződés
szerinti időpontban nem kezdi meg és a felhasználó általi, teljesítésre irányuló
felszólítást követő 15 napon belül ezt nem orvosolja;
(b) a TVK- Erőmű megszegi valamely szavatossági nyilatkozatát;
(c) a TVK- Erőmű a MEH jogerős határozata alapján jogosulatlanná válik a
szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja,
amely erre jogosult lenne;
(d) a TVK- Erőmű a szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a
felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Általános Szerződési
Feltételek és a szerződés megszegésével engedményezi vagy átruházza.

(ii)

Határozott időtartamra kötött szerződés felmondása a TVK- Erőmű részéről
Súlyos szerződésszegés esetén a szerződést a TVK- Erőmű a felhasználóhoz intézett
írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja az alábbi 1.3.5 (iii) alpont szerinti
eljárást követve. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az alábbi bármely ok
bekövetkezte:
(a) ha a felhasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének 3 (három) alkalommal
nem tesz eleget;
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(b) ha a szerződő partnernek/felhasználónak az átviteli rendszerirányítóval és/vagy az
elosztó hálózati engedélyessel szemben – 30 napot meghaladó – kiegyenlítő
energia / általános rendszerhasználati díjtartozása van; és
(c) ha a felhasználó nem bocsátja a TVK- Erőmű rendelkezésére az egyedi
szerződésben meghatározott pénzügyi biztosítékot, vagy azt nem egészíti ki a
TVK- Erőmű kérésének megfelelően.
(d) ha a felhasználó megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát;
(e) ha a felhasználó megszegi a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati
szerződését;
(f) a felhasználó megszegi a mérlegkör szerződését vagy mérlegkör tagsági
szerződését;
(g) ha a felhasználó a szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a
TVK- Erőmű előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Általános Szerződési
Feltételek és a szerződés megszegésével engedményezi vagy átruházza;
(h) ha a felhasználó a szerződés szerinti összegek szerződésszerű kifizetésével
kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési határidőtől számított 30 (harminc)
napon belül, a TVK- Erőmű általi írásbeli felszólítás ellenére, nem teljesíti; és/vagy
(i) ha a felhasználó a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30
(harminc) napot meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre azért
nem képes, mert az adott felhasználási helyet a hálózati engedélyes a felhasználó
szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot meghaladóan az ellátásból
felfüggesztette vagy kikapcsolta.
A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a TVK- Erőmű azon joga,
hogy a felhasználó tartozásainak megtérítését követelje, továbbá, hogy eljárjon a
felhasználó rendszerhasználatának felfüggesztése iránt kizárólag abban az
időpontban szűnik meg, amikor a felhasználó a szerződése alapján fennálló
tartozásait maradéktalanul teljesítette.
(iii)

Határozatlan időtartamra kötött szerződés rendkívüli felmondása
A határozatlan időtartamra kötött szerződések rendkívüli, azonnali hatállyal történő
felmondására a határozott idejű szerződések rendkívüli felmondására vonatkozó
szabályok az irányadóak.

(iv)

Rendkívüli felmondás esetén követendő eljárás
(a) Előzetes felmondás
A felek a fentiekben és/vagy a szerződésükben meghatározott rendkívüli
felmondási okok bármelyikének bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az
adott felmondási ok bekövetkezéséről való tudomásszerzéstől számított
legkésőbb 30 (harminc) napon belül előzetes felmondási nyilatkozatban írásban
kötelesek tájékoztatni egymást. Az előzetes felmondási nyilatkozatnak megfelelő
részletességgel tartalmaznia kell a felmondási okot.
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(b) Egyeztetési kötelezettség
Az előzetes felmondási nyilatkozatnak a címzett fél általi átvételét követő 5 (öt)
napon belül a felek 2 (kettő) naptári napon át (vagy a felek megegyezése szerinti
hosszabb ideig) tartó egyeztetési időszakban a felek kötelesek az előzetes
felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat folytatni.
(c) Végleges felmondás
Ha a fenti (b) alpont szerinti egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az
előzetes felmondási nyilatkozatban foglalt felmondási ok orvoslása nélkül telt el,
az előzetes felmondási nyilatkozatot kiadó fél végleges felmondási nyilatkozatban
írásban felmondhatja a szerződést, azonnali hatállyal.
1.5 Szerződésszegés
1.5.1 A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének és a szerződésszegés bizonyításának módja
Az ellenkező bizonyításáig a szerződésszerű teljesítést vélelmezni kell. A szerződésszegés tényét
annak a félnek kell hitelt érdemlően bizonyítania, aki a szerződésszegésre hivatkozik.
1.5.2 A
szerződés
jogkövetkezményei

rendkívüli

felmondását

nem

eredményező

szerződésszegések

A szerződés rendkívüli felmondására okot nem adó és/vagy a szerződés rendkívüli felmondására
nem vezető szerződésszegés esetén az a fél, akinek felróható okból az adott szerződésszegés
bekövetkezett, köteles:
(i)

kötbért fizetni a másik félnek, amelynek alapja a hibásan vagy nem teljesített
szolgáltatás szerződés szerinti értéke. A kötbér napi mértékének, valamint maximális
mértékének meghatározását a felek között kötött kereskedelmi (mérlegkör-tagsági)
szerződés tartalmazza felek megállapodása alapján, tekintettel a szerződés
volumenére és a szolgáltatások értékére.
A kötbér követelésére jogosult fél a kötbért meghaladó igazolt kárának megtérítését
minden esetben követelheti.

(ii)

az egyéb jogkövetkezményeken túlmenően, amennyiben a rendkívüli felmondásra
okot nem adó vagy rendkívüli felmondásra nem vezető szerződésszegést a
felhasználó követte el, a TVK- Erőmű azt adott szerződésszegés felhasználó általi
orvoslásának megtörténtéig, a felhasználó teljesítésre történt felszólítását követő 8
nap eredménytelen elteltével, jogosult az adott szerződés szerint a TVK- Erőmű által
végzett szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni;

(iii)

fizetési késedelem esetén az alábbi 2.3.2 pont szerinti jogkövetkezmények is
alkalmazhatók az Üzletszabályzatban és az adott szerződésben kikötött egyéb
jogkövetkezményeken túlmenően.

1.5.3 A szerződés rendkívüli felmondására okot adó szerződésszegések jogkövetkezményei
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Amennyiben valamelyik fél általi rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény következik
be, abban az esetben:
(i)

ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fentiekben írtak
alapján a TVK- Erőmű jogosult a rendkívüli felmondásra és a TVK- Erőmű a
szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor a felhasználó köteles
kötbérként a TVK- Erőmű általi rendkívüli felmondás időpontjától a felmondással
érintett minden egyedi szerződés időtartamának lejártáig az érintett egyedi szerződés
szerint leszállítandó villamos energia mennyisége utáni vételárat egy összegben
megfizetni a TVK- Erőműnek;

(ii)

ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fentiek alapján a
felhasználó jogosult a rendkívüli felmondásra és a felhasználó a szerződést rendkívüli
felmondás útján felmondja, akkor a TVK- Erőmű köteles kötbérként a felhasználó általi
rendkívüli felmondás bekövetkezésének időpontjáig a felhasználó által a TVK- Erőmű
részére megfizetett vételár 10%-ának megfelelő összeget egy összegben megfizetni a
felhasználónak;

(iii)

rendkívüli felmondásra okot adó fizetési késedelem esetén az alábbi 2.3.2 pont
szerinti jogkövetkezmények is alkalmazhatók az Üzletszabályzatban és az adott
szerződésben kikötött egyéb jogkövetkezményeken túlmenően;

(iv)

a szerződést rendkívüli felmondással felmondó fél követelheti a másik féltől a kötbér
összegét meghaladó kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

1.5.4 A határozott időtartamú szerződés rendes felmondása esetén fizetendő bánatpénz
Amennyiben a határozott időtartamú szerződést rendes felmondás útján:
(i)

a felhasználó mondja fel, abban az esetben köteles a TVK- Erőműnek bánatpénzként
megfizetni a felmondással érintett egyedi szerződés szerint, a felhasználó általi
rendes felmondás időpontjától az adott egyedi szerződés időtartamának lejártáig, a
TVK- Erőmű által leszállítandó villamos energia mennyiség után járó vételár teljes
összegét; vagy

(ii)

a TVK- Erőmű mondja fel, akkor köteles a rendes felmondás szerinti felmondási időre
járó vételár 20%-át bánatpénzként elengedni és ezt az összeget a felhasználó nem
köteles a TVK- Erőműnek a felmondási idő alatt leszállítandó villamos energia
vételárából megfizetni.

1.6 Kártérítés
1.6.1 A szerződő fél köteles kártérítést nyújtani a másik félnek, és mentesíteni a másik felet
minden olyan kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért kifizetett indokolt
díjakat és összegeket is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben állt be, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen
követelések az általa - és/vagy valamely vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik
személynek a szerződésben foglalt kötelezettségei megszegésére vezethetőek vissza.
1.6.2 A jelen Üzletszabályzat, illetve a felek közötti szerződés szerint elrendelt minden kártérítési
összeget csökkenteni kell az ilyen követelések vonatkozásában a másik fél részére biztosításból
vagy más jogviszonyból, és egyéb kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel.
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1.6.3 A szerződő felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő károk tekintetében törvényes
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
1.7 Vis Maior
1.7.1 A Vis Maior bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az általa érintett fél
akaratától függetlenül következik be és amelyet az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő
gondossággal nem tud, és amely a felek közötti szerződésből eredő bármely kötelezettség
teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi.
1.7.2 A szerződés végrehajtása során a felek Vis Maiornak tekintik, többek között, az alábbi
eseményeket:
(i)

természeti csapások, zavargások, felkelések, háború, katonai műveletek, tűzvész,
árvíz, villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, kívülálló személy rongálása, országos
vagy helyi szintű vészhelyzet;

(ii)

a villamosenergia-rendszer jelentős zavara, villamosenergia-ellátási válsághelyzet
veszélye és válsághelyzet;

(iii)

kormány, felelős hatóság cselekedete vagy mulasztása;

(iv)

hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy
idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy
villongás;

(v)

országos sztrájk, munkabeszüntetés;

(vi)

hálózati automatikák működésének holt ideje alatti ellátás szünetelés, valamint az
Üzemi Szabályzatban ilyenként meghatározott üzemi események, továbbá bármely
üzemet, berendezést vagy készüléket érintő olyan meghibásodást, üzemszünetet,
vagy korlátozó tényezőt, amely az érintett fél vagy vállalat ésszerűen elvárható
eljárása mellett sem lett volna elhárítható; és

(vii)

bármely olyan eseményt vagy körülményt, amely valamely alkalmazandó jogból vagy
jogszabályból ered, s amely ésszerűen nem volt előrelátható kereskedelmi
(mérlegkör-tagsági) szerződés aláírásakor.

1.7.3 A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a feleknek a szerződéses
mennyiség felhasználására vagy viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök
hiánya.
1.7.4 Ha bármelyik szerződő fél (a továbbiakban: "érintett fél") Vis Maior helyzet következtében
képtelenné válik a szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére,
akkor a szerződés és a jelen Üzletszabályzat továbbra is érvényben marad.
1.7.5 Az az időszak, amely az érintett fél kötelezettségei teljesítésére rendelkezésre áll, annyival
hosszabbodik meg, amennyi idő az érintett fél számára az adott Vis Maior hatásainak
semlegesítéséhez szükséges, hozzátéve azonban, hogy az érintett fél a jelen pont szerint nem
kap mentességet, ha akkor is ilyen mulasztást követett volna el vagy késedelembe esett volna, ha
a Vis Maior esemény nem következett volna be.
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1.7.6 A felek nem felelnek az átviteli rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergiaellátási szabályzatokban, foglalt jogszerű intézkedéseinek végrehajtásából eredő károkért.
1.7.7 A szerződő felek Vis Maior bekövetkezésének elismerését a következő további feltételekhez
kötik:
(i)

az érintett fél erről értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik félnek, amint az
ésszerűen elvárható a helyzet beállta után;

(ii)

az érintett fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának
elhárítására; és

(iii)

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

1.7.8 Amennyiben a jelen fejezet szerinti Vis Maior esemény időtartama meghaladja a 60 (hatvan)
egymást követő napot vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot, úgy bármelyik fél
jogosult a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződést minden jogkövetkezmény nélkül azonnali
hatállyal felmondani.
1.8 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.
1.9 Szerződés módosítása
A szerződés valamennyi módosítását írásban kell megtenni.
Amennyiben a szerződés hatályba lépése után a köztük fennálló szerződésre vagy a felek
működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergiaellátási szabályzatok jelentősen, a felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik fél bármely szerződéses kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy
érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik fél szerződéses jogait vagy
növeli a felek szerződés szerinti kötelezettségeit; a felek kötelesek egymást értesíteni a
vonatkozó jogszabályváltozásról és annak a szerződésre való kihatásáról, annak tudomásukra
jutásától számított 15 (tizenöt) napon belül.
A felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 (harminc) napon keresztül
jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a szerződéshez. A
felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a szerződést úgy módosítsák,
hogy a szerződés a legjobban tükrözze a felek szerződéskötéskor fennállt szándékát.
Amennyiben a felek nem jutnak megegyezésre, a jogviták rendezésére irányadó szerződéses
szabályok szerint járnak el.

1.10 A szerződések teljesítésének hálózati engedélyes általi felfüggesztése
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A szerződés teljesítése a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási
válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) kormányrendelet
alapján az illetékes hálózati engedélyes általi felfüggesztésre kerülhet. A felfüggesztés
megszüntetésére és következményeire a hivatkozott kormányrendelet (vagy a helyébe lépő
mindenkori, vonatkozó jogszabályok) szabályait kell alkalmazni.
1.11 Irányadó jog
A szerződő felek irányadó jognak a magyar anyagi jogot határozzák meg.
A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a TVK- Erőmű Üzletszabályzata, a
magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtására kiadott rendeletek, és a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az
irányadóak.
A jelen 1.11 pont rendelkezései nem vesztik hatályukat a szerződés megszűnésével.
1.12 Jogviták rendezése
Ha a szerződő felek között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Üzletszabályzattal, illetve az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződésekkel
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a felek az ilyen vitát először
megpróbálják 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezni.
Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a felek
visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett
Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos illetékességének. A Választottbíróság saját
Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az eljárás helye Budapest és
az eljárás nyelve a magyar.
A jelen 1.12 pont rendelkezései nem vesztik hatályukat a szerződés megszűnésével.
1.13 Pénzügyi Biztosíték
A TVK- Erőmű jogosult a szerződéses partnereit pénzügyi kockázat tekintetében minősíteni és
ennek alapján a megkötendő szerződés biztosítására, illetve szerződésszegés esetére pénzügyi
biztosítékot kérni a szerződő féltől.
Szerződő felek az egyedi szerződés megkötésekor megállapodhatnak a biztosíték fajtájában és
pontos összegében, azzal, hogy amennyiben eltérően nem rendelkeznek, a pénzügyi biztosíték
mértéke az adott szerződés szerint a TVK- Erőmű által szállítandó villamos energia háromhavi
mennyiségének szerződés szerinti ellenértéke ÁFA-val növelt összegben.
A pénzügyi biztosítéknak a szerződés megszűnésétől számított egy hónapig érvényesnek és
kikényszeríthetőnek kell lennie.
Elfogadható pénzügyi biztosíték lehet:
(i)

az óvadék; és

(ii)

a bankgarancia.
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1.13.1 Óvadék
Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni. Az óvadék teljesítését a készpénz
befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a terhelés napján kelt
bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtéről szóló más
banki bizonylat eredeti példányával kell igazolni.
1.13.2 Bankgarancia
A pénzügyi biztosítékként elfogadható bankgaranciát a villamos energia kereskedő által
elfogadott, belföldi székhelyű pénzintézet adhatja ki, mely bankgarancia forintban megadott
meghatározott összegről szól, határozott időtartamra érvényes, és kedvezményezettként a TVKErőmű van megnevezve.
Csak az a bankgarancia fogadható el pénzügyi biztosítékként, amelyben a pénzintézet
kötelezettséget vállal a kereskedő által benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, legkésőbb
három banki napon belüli teljesítésére.
1.14 Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen Üzletszabályzat illetve az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági)
szerződések bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az
illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség
hiányát, az nem érinti a jelen Üzletszabályzat, illetve az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági)
szerződések egyéb rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a felek
az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a szerződés egészét nem fogadták
volna el. A felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést
mindkét fél számára elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthető rendelkezéssel
megfelelően helyettesítsék.
1.15 Engedményezés
1.15.1 A szerződő felek a szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatják át, illetve engedményezhetik, az alábbi 1.15.2 pont
szerinti kivétellel.
1.15.2 Mindkét szerződő fél jogosult engedményezni bármely szerződésből eredő jogát (beleértve
az illető szerződő félnek járó cash flow-t) valamely bankra vagy pénzintézetre, az illető szerződő
fél üzleti tevékenységének finanszírozása céljából. Az érintett szerződő fél köteles haladéktalanul
értesíteni a másik szerződő felet bármely ilyen engedményezésről.
2. Elszámolási feltételek
2.1 Az elszámolás alapja, időszaka és rendje, pénzügyi elszámolása
A TVK- Erőmű villamos energia kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának
részleteit jogszabályok illetve a konkrét, megkötendő kereskedelmi (mérlegkör-tagsági)
szerződések rögzítik.
A villamos energia kereskedelemmel kapcsolatos elszámolás keretében az illetékes hálózati
engedélyes (átviteli, illetőleg elosztó hálózati engedélyes) a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági)
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számlázás alapjául szolgáló adatokat köteles továbbítani a TVK- Erőmű, mint kereskedői
engedélyes részére.
2.1.1 Az elszámolás alapját képező villamos mennyiségek
(i)

Energia (kWh/elszámolási időszak)
A mért villamos energia a mérési ponton vételezett, illetve kiadott villamos energia
mennyisége az elszámolási időszakra vonatkoztatva. Az engedélyesekre,
kiserőművek üzemeltetőire, feljogosított felhasználókra vonatkoztatott mért villamos
energia a kijelölt mérési pontokon vételezett, illetve kiadott összes, vagy napszakra
bontott villamos energia mennyisége az elszámolási időszakra vonatkoztatva.

(ii)

Teljesítmény (kW)
A mért teljesítmény a mérési ponton, a kereskedelmi (mérlegkörtagsági)
szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott mért teljesítmény átlaga, vagy
pillanatnyi értéke. Az engedélyesekre, kiserőművek üzemeltetőire, feljogosított
felhasználókra vonatkoztatott mért teljesítmény a kijelölt mérési pontokon mért, a
kereskedelmi (mérlegkörtagsági) szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott
egyidejű összes átlagteljesítmény.

A szerződött teljesítmény a kereskedelmi szerződésben rögzített időtartamra vonatkoztatott
lekötött teljesítmény.
2.1.2 Az elszámolási időszak:
Az elszámolási időszak a felek által megkötendő egyedi kereskedelmi szerződésekben kerül
meghatározásra azzal, hogy az elszámolási mérési időintervallum minden esetben a hálózati
vételezések és betáplálások elszámolási mérési időgyakorisága.
2.1.3 Pénzügyi elszámolás
(i)

A menetrend alapú szerződések pénzügyi elszámolása
A menetrend alapú szerződések pénzügyi elszámolásának alapja a szerződésben
foglalt menetrend. A menetrend alapú szerződések rögzítik a szerződés tárgyát
képező villamos energia mennyiséget a szerződésben meghatározott időszakra,
elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel.

(ii)

Az ellátás alapú szerződések pénzügyi elszámolása
Az ellátás alapú szerződések esetében a pénzügyi elszámolás alapja az elszámolási
mérő mérési adata:
(a) Teljes ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő mérési adata
határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergia-mennyiséget.
(b) Részleges ellátás alapú szerződés esetén az elszámolási mérő mérési adatát
csökkenteni kell a menetrend alapú szerződések menetrend értékeivel. Az így
kapott érték határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergiamennyiséget.

194945v3

TVK- Erőmű Kft. Kereskedelmi Üzletszabályzat melléket

TERVEZET

Az ellátás alapú szerződések esetén az adott csatlakozási pontra vonatkozó mérési
adathoz való hozzáférés szabályait az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati
engedélyesek üzletszabályzatai határozzák meg, illetve a TVK- Erőmű és az elosztói
hálózati engedélyes viszonylatában a Kereskedelmi és az Üzemi Szabályzat. A
villamos energia forgalom elszámolásának alapja a hálózati engedélyesek által
leolvasott, átviteli rendszerirányító által az Üzemi, illetve Kereskedelmi Szabályzat
alapján végzett mérés és elszámolás.
(iii)

Egyéb szerződések pénzügyi elszámolása
A TVK- Erőmű az átviteli rendszerirányítóval az ellátási szabályzatoknak megfelelően
felszerelt fogyasztásmérő berendezések által mért adatok alapján számol el a
közöttük létrejött szerződéses kapcsolat feltételei szerint. A fogyasztásmérő
berendezések az átadás-átvételi pontok tulajdoni határán lévő csatlakozási pontokon
vannak felszerelve.
A TVK- Erőmű az átviteli rendszerirányítóval, valamint a szerződő féllel a megkötött
szerződéseikben foglaltak szerint számol el, a vonatkozó villamos energia ellátási
szabályzatokban foglaltak szerint.
Mérlegkör szerződés esetén az elszámolás rendjét felek között a Kereskedelmi
Szabályzat és az átviteli rendszerirányító Üzletszabályzata határozza meg.
A TVK- Erőmű elszámolási rendjére vonatkozó egyéb feltételeket minden esetben a
kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződésekben kell rögzíteni, amelynek
tartalmaznia kell az elszámolás alapját, az elszámolási időszakot, az elszámolás
alapját képező mérőberendezések helyét, műszaki adatait, az elszámolás pontos
elvégzéséhez szükséges egyéb körülményeket is.

2.1.4 Elszámolás hibás mérés esetén
Ha bebizonyosodik, hogy hálózati engedélyes(ek) által a TVK- Erőmű rendelkezésére bocsátott
vagy a TVK- Erőmű rendelkezésére álló vételezési adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a
TVK- Erőmű jogosult és köteles az Elosztói Szabályzatban, az illetékes hálózati engedélyes
üzletszabályzatában, illetve a felhasználó hálózathasználati szerződésében a hibás mérés
elszámolására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, a valós vételezési adatoknak
megfelelően helyesbíteni a számláit és / vagy új számlát kibocsátani. Ilyen esetben egyik felet
sem terheli kamatfizetési kötelezettség.
A hibás méréssel kapcsolatos részletes szabályokat az Elosztói Szabályzat, valamint a területileg
illetékes elosztói engedélyesek Üzletszabályzata tartalmazza.
2.2 A számlázás, és a számla elleni kifogások intézésének rendje
A szerződő felek üzleti érdekeiknek megfelelően, közös megegyezéssel a kereskedelmi
(mérlegkör-tagsági) szerződésekben és a jelen Üzletszabályzatban leírtaktól eltérő módon is
rendezhetik a számlázás és a számla elleni kifogás feltételeit.
2.2.1 Számlázás
A kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződés alapján számla kibocsátására jogosult fél
legkésőbb a szállítási hónapot követő hónap 3. napjáig dokumentáltan benyújtja a kötelezetthez a
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kereskedelmi
számláját.
(i)

(mérlegkör-tagsági)

szerződések

alapján

esedékes

összegekre

vonatkozó

A számla tartalma
A feleknek a számlákat minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kell kiállítani és csak minden vonatkozó előírást betartva kiállított számla
fogadható el.
A számlának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
(a) a számla sorszáma;
(b) a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási azonosító száma;
(c) a vevõ neve és címe;
(d) a teljesítés időpontja;
(e) a számla kibocsátásának kelte;
(f) a fizetés módja és határideje;
(g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább
szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához;
(h) a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben
kifejezhető – mennyiségi egysége és mennyisége;
(i) a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető – adó nélkül
számított egységára;
(j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke tételenként és összesen;
(k) a felszámított adó százalékos mértéke;
(l) az áthárított adó összege tételenként és összesen;
(m) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és
összesen;
(n) a számla végösszege; és
(o) a szerződés nyilvántartási száma.
A számlakötelező melléklete a teljesítési értesítő. A számla benyújtását teljesítettnek
kell tekinteni:
(a) személyes átadás esetén az átadás igazolt időpontjában;
(b) futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt időpontjában; és
(c) tértivevényes postai küldemény kézbesítése esetén a kézbesítés vélelmezett
időpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont.
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A számla esedékességével, illetőleg a számla benyújtásának teljesítettségével
kapcsolatos jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése
tekintetében a polgári jog szabályai értelemszerűen irányadóak.
2.2.2 Számlakifogás
(i)

A Számlakifogás Benyújtása
Amennyiben kötelezett számlakifogással él, úgy köteles a számlakifogásban nem
vitatott összeget a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződésben megállapított
időpontig befizetni. A felek a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeikkel
kapcsolatos számlákra vonatkozó kifogásaikat a számla kézhezvételétől számított 5
(öt) munkanapon belül közölhetik a jogosulttal a számla eredeti példányának ajánlott
postai küldeményként történő visszaküldésével és a kifogás külön levélben
megszövegezett egyidejű közlésével ("Számlakifogás").

(ii)

A Számlakifogás tartalma
A Számlakifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét,
a számla végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját. Amennyiben a kötelezett a
jogosult számlájában foglalt összeg vonatkozásában a fenti határidőn belül
Számlakifogást nem terjeszt elő, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget az 5.
(ötödik) munkanapot követő napon elismertnek kell tekinteni.

(iii)

A Számlakifogással kapcsolatos eljárás
Felek megtesznek mindent a vitatott összeg rendezése érdekében, a lehető
legrövidebb időn belül. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
Számlakifogásokkal kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek
érdekében a Számlakifogás jogosult általi kézhezvételétől számított 3 (három) naptári
napon belül egyeztető megbeszélést tartanak, amelyről írásban jegyzőkönyvet
vesznek fel.

(iv)

Eredményes Számlakifogás
Amennyiben a vitatott számla jogosultja a kötelezett kifogását elismeri (eredményes
számlakifogás), úgy a vitatott számlát köteles kijavítani, és a kijavított számlát az
egyeztetés lezárását követő 2 (kettő) munkanapon belül a kötelezettnek
dokumentáltan benyújtani. A kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével a
kijavított számla kézhezvételének időpontjáig nem esik késedelembe. A kijavított
számlában meghatározott összegnek a jogosult bankszámlájára történő átutalására a
kötelezettnek 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére.
Amennyiben az egyeztető megbeszélés eredményeképpen a kötelezett a vitatott
számlában foglalt összeg egy részét elismeri, úgy annak vonatkozásában a jogosult
az eredeti teljesítési időponttól kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat
másfélszeresének megfelelő mértékben késedelmi kamatot érvényesíthet oly módon,
hogy annak összegét a kötelezett által elismert számlaösszeget tartalmazó új
számlában feltünteti.
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(v)

Eredménytelen Számlakifogás
Amennyiben a kötelezett a számlakifogás során elismeri fizetési kötelezettségét
(eredménytelen számlakifogás), akkor a vita befejezése vagy megegyezés esetén a
befejezéstől vagy megegyezéstől számított 4 (négy) munkanapon belül kell kifizetni a
számlakifogás tartalmául megjelölt összeget a számla eredeti esedékessége és a
tényleges fizetés dátuma közötti időszakra esedékes a mindenkori jegybanki
alapkamat másfélszeresének megfelelő mértékben megnövelt kamattal együtt.

(vi)

A Számlakifogással kapcsolatos eljárás határideje
Amennyiben a Számlakifogás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a
felek a Számlakifogásban foglalt vitát nem tudják rendezni, úgy a számla vitatott része
vonatkozásában a Felek a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződésekben jogvita
rendezésére előírtak szerint járnak el.

(vii)

Késedelmi kamat
A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél
a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot
köteles fizetni a másik Fél részére. A késedelmi kamat éves mértéke a mindenkori
jegybanki alapkamat másfélszerese.

2.3 Fizetési feltételek
A szerződő felek üzleti érdekeiknek megfelelően, közös megegyezéssel döntenek a fizetési
feltételek – úgy, mint a fizetési módozatok, határidők, késedelmes fizetés esetére alkalmazható
szankciók – meghatározásáról, ami minden esetben a felek között megkötendő szerződések
kötelező tartalmi elemei, ezért annak részletes feltételrendszeré a kereskedelmi szerződések
tartalmazzák. E kereskedelmi szerződésekben a szerződő felek a jelen Üzletszabályzatban
leírtaktól eltérő módon is rendezhetik a fizetés feltételeit.
2.3.1 Fizetési módozatok, a számla kiegyenlítése
A TVK- Erőmű és szerződéses partnerei közötti pénzügyi elszámolás során a fizetés kizárólag
banki átutalással történik.
A felhasználó köteles a részére benyújtott számlát a szállítási hónapot követően a szabályosan
kiállított számlát annak kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül, a TVK- Erőmű által
a számlán megjelölt bankszámla számra történő átutalással kiegyenlíteni. A fizetést teljesítettnek
kell tekinteni amennyiben a TVK- Erőmű bankszámláján a számla összegének megfelelő összeg
a számlavezető bankintézet általi jóváírásra kerül.
Amennyiben a felhasználó a szabályosan kiállított számlát annak kézhezvételét követő 15
(tizenöt) naptári napon belül nem fizeti ki a TVK- Erőműnek, a TVK- Erőmű fizetési felszólítást
küld a felhasználónak, amelyben felszólítja, hogy 8 naptári napon belül rendezze a tartozását,
ellenkező
esetben
a
jelen
Üzletszabályzatban
és
a
szerződésben
részletezett
jogkövetkezményeket fogja alkalmazni a felhasználóval szemben. Ha a felhasználó az ilyen
fizetési felszólítás ellenére sem rendezi a tartozását a fizetési felszólítás szerinti végső határidőig,
akkor a TVK- Erőmű jogosult az Üzletszabályzat és az adott szerződés szerint a késedelmes
fizetés esetére vonatkozó jogkövetkezményeket alkalmazni.
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2.3.2 Szankciók késedelmes fizetés esetén
Késedelmes fizetés esetén:
(i)

a szerződésszegő fél a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresének megfelelő
mértékben késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél részére a késedelem minden
egyes napjára időarányosan az esedékesség időpontjától a tényleges fizetés közötti
időszakra vonatkozóan. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja az
esedékességet követő nap. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a fél a Ptk.
301. § (1) alapján kimentette magát;

(ii)

a felhasználó fizetési késedelme esetén, a teljesítésre történt felszólítás követő 8 nap
eredménytelen leteltét követően a TVK- Erőmű jogosult továbbá (az egyéb
jogkövetkezmények alkalmazásától függetlenül) kereskedelmi (mérlegkör-tagsági)
szerződésben meghatározottak szerint a felhasználó által nyújtott pénzügyi
biztosítékból kielégítést keresni az értékesített villamos energia és a nyújtott egyéb
szolgáltatások szerződés szerinti ellenértéke, a TVK- Erőműt illető késedelmi
kamatok, kötbér és a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült igazolt károk
tekintetében;

(iii)

a felhasználó fizetési késedelme esetén, az egyéb jogkövetkezményeken túlmenően,
a TVK- Erőmű, a felhasználó teljesítésre történt felszólítását követő 8 nap
eredménytelen elteltével a vonatkozó jogszabályok és a villamosenergia-ellátási
szabályzatok rendelkezései szerint jogosult kezdeményezni a felhasználó
villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolást a területileg illetékes hálózati
engedélyesnél. Kikapcsolásra csak a villamosenergia-ellátás szüneteltetéséről szóló,
a kikapcsolásra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg megküldött írásbeli értesítés
esetén kerülhet sor. A villamosenergia-ellátás szüneteltetését tértivevényes levélben
vagy egyéb, a kézbesítést igazoló módon kell a felhasználóval közölni. A kikapcsolást
követő visszakapcsolásra a díjtartozás, késedelmi kamat és a behajtással kapcsolatos
költségek (ideértve a ki- és visszakapcsolás díját is) hiánytalanul rendezését követően
- eltérő megállapodás hiányában – az új villamosenergia-vásárlási szerződés
hatályának beálltával egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a TVK- Erőmű nem köt új
villamosenergia-vásárlási szerződést a felhasználóval, a felhasználó által felhalmozott
valamennyi díj, kamat, költség (ideértve a kikapcsolás díját is) az általános elévülési
szabályok szerint követelhető a felhasználótól. Amennyiben a felhasználó
kikapcsolása nem volt jogszerű, a TVK- Erőmű köteles a felhasználó ezzel
kapcsolatos kárát megtéríteni;

(iv)

a jogosultnak a fizetési késedelemmel vagy más súlyos szerződésszegéssel okozott
és a pénzügyi biztosíték által nem fedezett, minden igazolt kárát a kötelezett a Ptk.
szabályai szerint köteles megtéríteni.

3. Eltérés az Általános Szerződési Feltételektől
A szerződő felek kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerződéseikben az Általános Szerződési
Feltételek bármely szabályától közös megegyezéssel jogosultak eltérni. Egyedi szerződéses
feltételek alkalmazása esetén a TVK- Erőmű a egyedi feltételrendszert honlapján nyilvánosságra
hozza és azokat minden az egyedi szerződéses rendelkezések alkalmazhatóságát lehetővé tevő
feltételrendszert teljesítő fél részére biztosítja. A nyilvánosságra hozatal a TVK- Erőmű honlapján
történik az adatvédelemre és az üzleti titokra vonatkozó mindenkori szabályok betartásával.
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2. SZ. MELLÉKLET
VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI MEGÁLLAPODÁS MINTA
VILLAMOS ENERGIA TERMELŐTŐL TÖRTÉNŐ VILLAMOS ENERGIA
VÁSÁRLÁS TÁRGYÁBAN

A jelen VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI MEGÁLLAPODÁS (az annak elválaszthatatlan részét
képező valamennyi függelékkel együtt: a "Jelen Megállapodás") z-n jött létre:
(1)

egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
05-09-007873, székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.), a továbbiakban:
"Eladó";

és a
(2)

másrészről z (Cg. z, székhely: z), a továbbiakban: „Termelő”

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.
A Termelő és a Kereskedő a továbbiakban egyenként a „Fél” és együttesen a „Felek”.
Előzmények
(A)
A Termelő a villamosenergia-termelésre vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar
Energia Hivatal („MEH”) által kiadott Termelői működési engedéllyel rendelkezik. A Kereskedő a
villamos energia kereskedelemre vonatkozó jogszabályok alapján a MEH által kiadott villamos
energia kereskedelmi működési engedéllyel rendelkezik.
(B)
Termelő az általa termelt villamos energiát el kívánja adni a Kereskedőnek, és a
Kereskedő azt meg kívánja vásárolni a Termelőtől a Jelen Megállapodásban foglalt feltételek
szerint.
Ennek megfelelően, az előbbiekre való tekintettel, valamint az alábbiakban megfogalmazott közös
kötelezettségvállalások és megállapodások figyelembevételével, a Termelő és a Kereskedő az
alábbiakban állapodnak meg:
1. Meghatározások
1.1 A Jelen Megállapodásban nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az
Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is), a VET-ben, a VET
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban
meghatározott jelentésükkel.
1.2 Definiált fogalmak
Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a Jelen Megállapodásban használt
fogalmak jelentése a következő:
„Általános Szerződési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának
mellékeltét képező Általános Szerződési Feltételek.
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„Átviteli hálózat" az Átviteli Engedélyes tulajdonában lévő hálózatot jelenti, amelyhez az Erőmű
az Átadási Ponton kapcsolódik.
„Átadási Pont" az Értékesített Villamos Energia átadási helye, ami a Jelen Megállapodás 2.
függelékében kerül feltüntetésre.
„Átviteli Engedélyes" az a vállalkozás, amely a Jogszabályok alapján villamos energia átvitelére
engedéllyel rendelkezik, azaz a VET 87.§-a szerinti átviteli rendszerirányítói engedélyes.
„Banki Nap" minden olyan Napot jelent, amelyen a főbb kereskedelmi bankok banki ügyintézés
céljából Budapesten nyitva vannak.
„Ellátási Szabályzatok” a VET 3.§ 67. pontja szerinti szabályzatokat jelentik.
„Elszámolási Időegység" a Napi Menetrend tervezésének és a Felek Napi Menetrend alapján
történő Jelen Megállapodás szerinti elszámolásának egységnyi időintervalluma, melynek értéke
15 perc.
„Értékesített Villamos Energia" az Átviteli Engedélyes által jóváhagyott Napi Menetrend szerinti
villamos energia mennyiség, amelyet a Termelőnek a Kereskedő részére az Átadási Ponton kell
átadnia.
„Év" magyar idő szerint január 1-jén 00.00 órakor kezdődő és ugyanazon év december 31-én
24.00 óráig tartó, 12 (tizenkét) hónapos időszakot jelenti.
„Hét" a magyar idő szerint hétfőn 00.00 órakor kezdődő és vasárnap 24.00 óráig tartó, 7 (hét)
egymást követő napot jelenti.
„Hónap" a Gregorián naptár szerinti naptári hónapot jelenti. (tárgyhó első napjának 00:00 órától
tárgyhó utolsó napjának 24:00 órájáig)
„Jogszabályok" jelentik a VET-et és a VET alapján kiadott minden kormány- vagy miniszteri
rendeletet, amely jelenleg hatályban van vagy amelyet időről-időre kibocsátanak; minden egyéb
olyan törvényt, kormány-, miniszteri és helyi önkormányzati rendeletet, amely jelenleg hatályban
van vagy amelyet időről-időre kibocsátanak a Felekre kiterjedő hatállyal.
„Jogszabályváltozás" jelenti bármely új Jogszabály kihirdetését vagy kihirdetett Jogszabály
módosítását, amely a Jelen Megállapodás aláírását követően következik be.
„Jó Közszolgáltatói Gyakorlat" a nemzetközi villamosenergia-szolgáltatási iparban, Európában
általános elfogadott és a villamosenergia-szolgáltatással foglalkozó mértékadó mérnöki
tudományban és működésben széleskörűen alkalmazott, folyamatosan változó gyakorlatot, illetve
módszereket, technikákat, normákat és korlátozásokat jelenti, amelyek a Lekötött Egységek
berendezéseinek jogszerű, biztonságos, hatékony és gazdaságos működtetését és karbantartását
szolgálják, a konkrét esetektől függően; és amelyek az Erőmű részét képező berendezések
vonatkozásában az esettől függően általánosságban megfelelnek a gyártók üzemeltetési és
karbantartási kézikönyveiben foglaltaknak.
„Kereskedelmi Szabályzat" jelenti a Jogszabályoknak megfelelően elkészített, időről-időre
módosított és a MEH által jóváhagyott, a VET 67.§ b) pontja szerinti kereskedelmi szabályzatot.
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„Kereskedői Működési Engedély" a Kereskedő részére a MEH által kiadott azon működési
engedélyt jelenti, amelynek alapján a Kereskedő a VET szerinti villamos energia kereskedelemre
jogosult.
„Kényszerkiesés" valamely Lekötött Egység Termelőképességének olyan ok vagy esemény
miatti csökkenése, vagy megszűnése, amely nem az alábbi okok vagy események
valamelyikének az eredménye:
(a)

a Kereskedő Jelen Megállapodásnak megfelelő kérése;

(b)

az Átviteli Engedélyes utasítása;

(c)

Tervszerű Karbantartás;

(d)

Vis Maior esemény;

(e)

Kereskedői Esemény; vagy

(f)

kizárólag a Kereskedő vagy az Átviteli Engedélyes által előidézett helyzet eredménye.

„Közhatalmi Felhatalmazások" a Közhatalmi Szervek által adott felhatalmazásokat,
beleegyezéseket, rendeleteket, engedélyeket, jóváhagyásokat, illetve az általuk hozott joghatályt
kiváltó azon bejelentéseket jelentik, amelyek a Jelen Megállapodásban megfogalmazott
kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, ideértve korlátozás nélkül a Kereskedői Működési
Engedélyt és a Termelői Működési Engedélyt.
„Közhatalmi Szerv" a saját vagy átruházott közhatalmi funkciót ellátó bármely
(a)
nemzetközi, állami, megyei, városi, önkormányzati, helyhatósági vagy kormányzati szerv,
központi bank, bíróság;
(b)
a fentiek bármelyikének bármely osztálya, képviselője, bizottsága, testülete vagy
hatósága; vagy
(c)
a fentiek bármelyikének nevében bármely szabályozási, kisajátítási vagy adózási jogkört
gyakorló kvázi-kormányzat vagy köztestület.
„MEH" a Magyar Energia Hivatalt jelenti.
„Nap" minden olyan 24 órás időszakot jelenti, amely magyar idő szerint 00.00 órakor kezdődik és
24.00-kor ér véget.
„Napi Menetrend" jelenti az Átviteli Engedélyes által jóváhagyott, az 5.1. pont szerint
meghatározott menetrendet, amelyben meghatározásra kerül az egyes Lekötött Egységekből, a
Jelen Megállapodás alapján, a Kereskedő részére az Átadási Ponton egy adott Nap minden
egyes Elszámolási Időegységében átadandó és megvásárolandó Értékesített Villamos Energia
összege.
„Nem Igényelt Energia" azt a Villamos Energia mennyiséget jelenti, amelyet a Kereskedő a
Rendelkezésre Álló Villamos Energiából nem igényelt.
„Nettó Igénybevehető Teljesítőképesség" jelenti az Üzemi Szabályzat szerinti Tervszerű
Karbantartással, egyéb teljesítőképesség változással, önfogyasztással, (beleértve azt a villamos
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energiát is, amelyet a Termelő saját maga részére felhasznál), csökkentett a Lekötött Egységek
rendelkezésre álló változó teljesítményét MW-ban kifejezve.
„Rendelkezésre Álló Villamos Energia" a Lekötött Egységek Nettó Igénybevehető
Teljesítőképessége alapján a Kereskedő részére a Jelen Megállapodás szerint mindenkor
maximálisan értékesíthető Villamos Energiát jelenti.
„Teljesítés Kezdőnapja" a 3.3. pontban meghatározott időpontot jelenti.
„Termelés" villamos energiának villamosenergia-termelői engedélyes, illetve kiserőmű által
történő előállítása;
„Termelői Működési Engedély" a Termelő részére a MEH által kiadott azon működési engedélyt
jelenti, amelynek alapján a Termelő villamos energia termelésére, felhasználására és az általa
megtermelt villamos energia értékesítésére jogosult.
„Többlet Villamos Energia" az egyes Hónapokban a Garantált Átvétel szerinti - kWh-ban
kifejezett - villamos energia mennyiségen felül a Napi Menetrendek szerint értékesített villamos
energia.
„Tüzelőanyag" a Lekötött Egységekhez felhasználható tüzelőanyag.
„Üzemi Szabályzat" jelenti a VET 67.§ a) pontja alapján készített, a MEH által jóváhagyott, a
magyar villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és
módszereket tartalmazó, időről-időre módosított szabályzatot.
„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedői üzletszabályzata.
"VET" a villamos energiáról szóló a 2007. évi LXXVI. törvényt jelenti.
„Vételár" az Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a Kereskedő által a Termelőnek
fizetendő összeg, amelyet a 7.2. pont és a 3. függelék alapján kell meghatározni.
„Vis Maior" bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az általa érintett Fél akaratától
függetlenül következik be és amelyet az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal
nem tud, és amely a Jelen Megállapodásból eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza
vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior események különösen az alábbi eseményeket foglalják
magukba (ha azok a fenti követelményeknek megfelelnek):
(a)
tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív
sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatornák vagy más, a hajózást
vagy navigációt segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bármely helyen vagy egy
helyen belül;
(b)
hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy
idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás;
(c)

országos sztrájk, munkabeszüntetés;

(d)
bármely hatóság (beleértve a Közhatalmi Szerveket) intézkedése, aktusa, akkor is, ha az
mulasztásban nyilvánul meg; valamint
(e)
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A fizetési eszközök hiánya nem minősül Vis Maior eseménynek.
1.3 Magyarázat
A Jelen Megállapodás alkalmazásában:
1.3.1 a Jelen Megállapodásban szereplő címszavak és a bekezdésszámozás kizárólag
hivatkozási alapul szolgálnak, azok a Jelen Megállapodás szövegének értelmezésénél nem
vehetők figyelembe;
1.3.2 a Jelen Megállapodás függelékei a Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik;
1.3.3 a személyekre tett hivatkozások magukban foglalják a jogi személyeket és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteket is;
1.3.4 bármely megállapodásra, törvényre, rendelkezésre vagy előírásra tett hivatkozás magában
foglalja annak módosításait vagy az azokat teljes egészében vagy részben felváltó
dokumentumokat; valamint
1.3.5 amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a pontokra és függelékekre
történő hivatkozás a Jelen Megállapodás pontjaira és függelékeire utal.
2. Adásvétel, szolgáltatások
2.1 A villamos energia adásvétele
2.1.1 A Termelő a Jelen Megállapodás feltételei szerint a Teljesítés Kezdőnapjától a Jelen
Megállapodás hatálya alatt az Átadási Ponton a Kereskedőnek átadja, a Kereskedő pedig a
Termelőtől megvásárolja az Értékesített Villamos Energiát. Az Értékesített Villamos Energia
ellenértékeként a Kereskedő a Termelő részére a 7. sz. pontban és a 3. függelékben
meghatározottak szerint Vételárat fizet.
2.1.2 A Termelő a Jelen Megállapodás feltételei szerint a Teljesítés Kezdőnapjától a Jelen
Megállapodás hatálya alatt az 5. pontban meghatározott feltételek alapján köteles a Lekötött
Egységek Rendelkezésre Álló Villamos Energiáját felajánlani a Kereskedő részére. A felajánlás
alapján a Felek Napi Menetrendeket állítanak össze. A Kereskedő az Átviteli Engedélyes által
jóváhagyott Napi Menetrend szerinti villamos energiát vásárolja meg és veszi át. A Napi
Menetrend Átviteli Engedélyes általi jóváhagyása jelenti az Átadási Ponton átadott villamos
energia megvásárlását. A Kereskedő a Napi Menetrendek összeállításakor jogosult a Te r m e lő
által a fentiek szerint felajánlott villamos energiánál kevesebb villamos energiát átvenni és
megvásárolni, azzal a feltétellel, hogy a Termelő mindenkor köteles legalább a Garantált Átvétel
szerinti villamos energiát átvételre felajánlani a Kereskedőnek és a Kereskedő mindenkor köteles
átvenni és megvásárolni a Garantált Átvétel szerinti villamos energiát az 5. pontban
meghatározott részletes feltételek figyelembevételével.
3. Időbeli hatály
3.1 Hatályba lépés napja
3.1.1 A Jelen Megállapodás mindkét Fél általi aláírását követően azon a napon lép hatályba,
amikor az alábbi előfeltételek mindegyike teljesült (a „Hatálybalépés Napja”).
(a)
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(b)

a Termelő rendelkezik az érvényes és hatályos Termelői Engedéllyel; és

(c)
a Termelő rendelkezik érvényes és hatályos mérlegkör szerződéssel vagy mérlegkör
tagsági szerződéssel.
3.2 Az időbeli hatály és a Lejárat Időpontja
3.2.1 A Jelen Megállapodás időbeli hatálya a Hatálybalépés Napjától a Lejárat Időpontjáig tart a
10. pontban (Felmondás) meghatározottak figyelembevételével. A fentiekben meghatározottaktól
függetlenül a 11. (Titoktartás) és 13. (Irányadó jog, viták rendezése) pontokban meghatározottak
a Lejárat Időpontját, vagy a Jelen Megállapodás más módon történő megszűnését követően is
hatályban maradnak.
3.2.2 A Lejárat Időpontja a Jelen Megállapodás vonatkozásában:
[•] A Teljesítés Kezdőnapja
3.2.3 A Teljesítés Kezdőnapja a Jelen Megállapodás vonatkozásában:
[•]
4. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
4.1 A Termelő részéről:
4.1.1 A Termelő a Jelen Megállapodás aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal
a Kereskedőnek azért, hogy:
(i)
a Termelő a Jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett és működő gazdasági társaság,
rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy a Jelen
Megállapodást aláírja és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá kijelenti, hogy
legjobb tudomása szerint a Termelő ellen nincs folyamatban és nem fenyegeti csőd- vagy
felszámolási eljárás;
(ii)
a Jelen Megállapodás Termelő általi aláírására és a Jelen Megállapodásban
meghatározott ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, közigazgatási
és más közhatalmi intézkedés – ideértve többek között a Közhatalmi Felhatalmazásokat is –
megtörtént, és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek;
(iii)
semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választottbíróságnál nincs
folyamatban, és a Termelő tudomása szerint nem várható a Termelő ellen indított vagy a
Termelőt érintő olyan per vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a Termelő Jelen
Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
(iv)
a Jelen Megállapodás Termelő általi aláírására a megfelelő társasági felhatalmazások
rendelkezésre állnak, és ezek a Termelő jogszerű, érvényes és kötelező erejű kötelezettségeinek
tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelően érvényesíthetők, nem
ellentmondóak és nem jelentik a Jogszabályok, a Termelői Működési Engedély és más olyan
megállapodás vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában a Termelő félként szerepel, vagy
a Termelőnek, vagy a Te r m e lő tulajdonának kötelezettsége lehet.
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4.1.2 A Termelő az alábbi kötelezettségeket vállalja:
(i)
A Termelő köteles a jelen Megállapodás hatálya alatt az Erőművet a Termelői Működési
Engedélynek, az 1. Függelékben meghatározottaknak, az Üzemi Szabályzatnak, a VET-nek, a Jó
Közszolgáltatói Gyakorlatnak és minden más vonatkozó Jogszabálynak vagy hatósági előírásnak
megfelelően üzemeltetni és karbantartani; és
(ii)
a Lekötött Egységeknek a Jelen Megállapodás teljesítésével összefüggő Tüzelőanyagellátása kifejezetten és kizárólag a Termelő joga, kötelezettsége és felelőssége.
4.2 A Kereskedő részéről:
4.2.1 A Kereskedő a Jelen Megállapodás aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot
vállal a Termelőnek azért, hogy:
(i)
a Kereskedő a Jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett és működő gazdasági
társaság és rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy a
Jelen Megállapodást aláírja, és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá kijelenti,
hogy legjobb tudomása szerint ellene nincsen folyamatban lévő vagy fenyegető csőd-vagy
felszámolási eljárás;
(ii)
a Jelen Megállapodás Kereskedő általi aláírására és a Megállapodásban meghatározott
ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, közigazgatási és más
közhatalmi intézkedés - ideértve többek között a Közhatalmi Felhatalmazásokat is - megtörtént,
és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek;
(iii)
semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választottbíróságnál nincs
folyamatban, és a Kereskedő tudomása szerint nem várható a Kereskedő ellen indított vagy a
Kereskedőt érintő olyan per vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a Kereskedő Jelen
Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
(iv)
a Jelen Megállapodás Kereskedő általi aláírására a megfelelő társasági felhatalmazások
rendelkezésre állnak, és ezek a Kereskedő jogszerű, érvényes és kötelező erejű
kötelezettségeinek tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelően
érvényesíthetők, nem ellentmondóak és nem jelentik a Jogszabályok, a Kereskedői Működési
Engedély és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában a
Kereskedő félként szerepel, vagy a Kereskedőnek, vagy a Kereskedő tulajdonának kötelezettsége
lehet.
4.2.2 A Kereskedő az alábbi kötelezettséget vállalja:
A Kereskedő köteles a jelen Megállapodás hatálya alatt a Kereskedői Működési Engedélynek, az
Üzemi Szabályzatnak, a Kereskedelmi Szabályzatnak, a VET-nek és a Jó Közszolgáltatói
Gyakorlatnak megfelelően, minden más Jogszabályi vagy hatósági előírásnak, valamint az összes
Közhatalmi Felhatalmazás feltételeinek megfelelően működni.
4.3 Üzemi Szabályzat
A Jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem értelmezhető úgy, hogy az előírja a Te r m e
lő részére az Erőmű olyan üzemeltetését, - beleértve a Szükséghelyzetet is - amely bármely
módon összeegyeztethetetlen az Üzemi Szabályzat rendelkezéseivel.
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5. Az Erőmű irányítása és üzemeltetése
A Felek kötelesek az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat üzemirányításra és
üzemeltetésre vonatkozó előírásait betartani.
A Felek az Erőmű irányítása és üzemeltetése során Napi Menetrendeket készítenek.
5.1 A Napi Menetrend meghatározása
5.1.1 Egyéb megállapodás hiányában az adott Elszámolási Időegységre vonatkozó Napi
Menetrend megegyezik az adott Elszámolási Időegységre vonatkozóan, 15 perc meghatározott
Értékesített Villamos Energia mennyiségével. Termelő köteles azonnal értesíteni Kereskedőt a
Lekötött Egységek bármilyen üzemzavaráról vagy egyéb más körülményről, amely akadályozza
vagy lehetetlenné teszi az adott Elszámolási Időegységekre vonatkozóan meghatározott
Értékesített Villamos Energia Kereskedő általi Napi Menetrendbe foglalását.
5.1.2 Kereskedő jogosult a teljesítés Napját megelőző második Banki Napon 15.00-ig bármely
Elszámolási Időegységre vonatkozóan az adott Nap Elszámolási Időegységeire vonatkozó
villamos energia mennyiség csökkentéséről vagy növeléséről a Termelőt értesíteni, azzal a
feltétellel, hogy Kereskedő csak abban az esetben jogosult az ilyen villamos energia növelésére,
ha azt harmadik féllel kötött szerződésekben rögzített termelési terv és/vagy a Lekötött Egységek
Nettó Igénybevehető Teljesítőképessége lehetővé teszi. Ha a jelen pont szerinti csökkentések és
növelések összességében csökkentik az adott Napra rögzített villamos energia mennyiséget,
akkor az menetrend-csökkentésnek minősül ("Napi Menetrend Csökkentése").
5.2 A Garantált Átvétel, Átadás nem teljesítése
5.2.1 Amennyiben valamely Hónapban a Napi Menetrendek szerinti összes Értékesített Villamos
Energia kevesebb, mint a Jelen Megállapodás 4. függelékében az adott Hónapra meghatározott
Garantált Átvétel, akkor a különbséggel növelni kell a következő Hónapban a Garantált Átvétel
mennyiségét.
5.2.2 Amennyiben valamely Évben a Kereskedő által átvett Értékesített Villamos Energia Éves
mennyisége kevesebb, mint a 4. függelékben rögzített Garantált Átvétel, akkor a Kereskedő
köteles a Termelőnek kötbért fizetni, amelynek összege az át nem vett energia után kWh-nként
számított, az adott Évben érvényes Energiadíj 37,5%-a (harminchét és fél százaléka).
5.2.3 Amennyiben Termelő által átadott Villamos Energia mennyisége kevesebb, mint a 4.
függelékben rögzített Garantált Átvétel, akkor a Termelő köteles a Kereskedőnek kötbért fizetni,
amelynek összege az át nem adott energia után kWh-nként számított, az adott időszakra
érvényes Energiadíj 37,5%-a (harminchét és fél százaléka).
5.3 Nyilvántartás
5.3.1 A Termelő és a Kereskedő köteles a Jelen Megállapodásban meghatározottak teljesítése
érdekében teljes és pontos nyilvántartást vezetni.
5.3.2 A másik Félnek küldött, ésszerű és megfelelő indokokat tartalmazó előzetes írásos
értesítést követően bármelyik Fél jogosult a másik Fél Jelen Megállapodásra vonatkozó
nyilvántartását és adatait a szokásos munkaidőben bármikor megvizsgálni és azokról a 11.
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pontban (Titoktartás) meghatározott titoktartási kötelezettség figyelembe vételével másolatot
készíteni, de kizárólag a Jelen Megállapodás megfelelő adminisztrációja, végrehajtása céljából.
6. Fizetés és számlázás
6.1 Számlázás és fizetési eljárások
6.1.1 A Termelő a vonatkozó Jogszabályok rendelkezései, a Kereskedelmi Szabályzat és a Jelen
Megállapodásban meghatározottak alapján kiállított számlája benyújtásával érvényesíti a Vételár
iránti igényét és a Jelen Megállapodásban meghatározott egyéb jogcímen járó esetleges
követeléseit.
6.1.2 Termelő Havonta kétszer számláz az alábbiak szerint:
(i)
Az első számlázási időpontban kiállított számlák a Felek között Jelen Megállapodásban az
adott Hónapra rögzített Vételár 50%-át tartalmazzák. Ezen számlát a Termelő minden Hónap 15ét követő két munkanapon belül a Kereskedőnek dokumentáltan megküldi és a Kereskedő köteles
azt legkésőbb a kézhezvételtől számított 5. (ötödik) Napig, amennyiben az munkaszüneti Napra
esik, az azt követő első Banki Napig kiegyenlíteni.
(ii)
A második számlázási időpontban kiállított számlák a Vételár Havi tényleges értékét
tartalmazzák az első számlázási időpont számlájának jóváírása mellett. A Termelő a második
alkalommal kiállított számláját legkésőbb a tárgyhónap utolsó munkanapját követő 3 (három)
Napon belül a Kereskedőnek a 3. függelék szerinti tartalommal dokumentáltan megküldi és a
Kereskedő köteles azt a kézhezvételtől számított 5. (ötödik) Napig, amennyiben az munkaszüneti
Napra esik, az azt követő első Banki Napon kiegyenlíteni.
(iii)
Amennyiben akár a Termelő, akár a Kereskedő kötbérre jogosult, azt az adott Év
december havi második számlában kell feltüntetnie, kivéve, ha jelen szerződés másképpen
rendelkezik.
6.1.3 A Kereskedő fizetési kötelezettségét azon a Napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a
Termelő bankja a jogosult számláján feltüntetett összeget a bankszámláján jóváírta. A késedelmi
kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.
6.1.4 Amennyiben a Kereskedő határidőre nem teljesíti valamely fizetési kötelezettségét,
késedelmi kamatot köteles fizetni késedelme minden Napja után, kivéve a fizetési kötelezettsége
teljesítésének Napját.
6.1.5 A számlának meg kell felelnie a számviteli, illetőleg az egyéb Jogszabályok által előírt
minimális tartalmi követelményeknek.
6.2 Számla Kifogásolás
6.2.1 Amennyiben a Kereskedő egy számlát kifogásolni kíván, úgy kifogásait a számla
kézhezvételétől számított legkésőbb 3. (harmadik) Napon dokumentáltan közölnie kell a
Termelővel ("Számla Kifogásolás"). A Számla Kifogásolásra vonatkozó előterjesztésnek
tartalmaznia kell a kérdéses számlát, a vitatott összeget és a vita alapját.
(i)
Amennyiben a Termelő a Számla Kifogásolás tartalmával egyetért, úgy módosított számlát
állít ki, amelyet köteles haladéktalanul visszajuttatni a Kereskedőnek; vagy
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(ii)
Ha az eredeti számlán feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi időpontját megelőző
utolsó Banki Napig a Felek nem jutnak egyezségre a Számla Kifogásolás tárgyában, a Termelő
köteles számláját két számlára megbontani, és azt haladéktalanul visszajuttatni Kereskedőnek az
eredetileg kiállított számla sztornírozása mellett. Az egyik számla a nem vitatott, a másik számla a
vitatott részt tartalmazza;
(iii)
A Termelő köteles a jelen pont (i),(ii) alpontjai szerint kiállított számláit legkésőbb az
eredeti számlákon feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi időpontját megelőző utolsó
Banki Napon benyújtani.
6.2.2 A Számla Kifogásolás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik, a nem
teljesítés késedelmi kamatot von maga után.
6.2.3 A Felek a Számla Kifogásolás átadását követő 2 (kettő) Banki Napon belül egyeztetni
kötelesek a vitatott követeléssel kapcsolatban.
6.2.4 Ha a Felek a Számla Kifogásolás kézhezvételét követő 30 (harminc) Napon belül nem
rendezik a vitát, bármelyik Fél a 13. pontban meghatározottak szerint választottbírósághoz
fordulhat. A vita rendezése esetén a jogosult Félnek járó összeget a vita rendezésétől számított 2
(kettő) Banki Napon belül kell kifizetni a késedelmi kamattal együtt.
6.3 Költség- és tehermentes kifizetések
Az alkalmazandó Jogszabályok által előírtakat kivéve a Jelen Megállapodás alapján kifizetendő
összegek kifizetésének mentesnek kell lennie
(a)

bármely korlátozástól vagy feltételtől; és

(b)

bármely levonástól, visszatartástól, beszámítástól vagy viszontkeresettől.

7. A Vételár
7.1 Vételár
A Kereskedő a Napi Menetrendben meghatározott Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a
7.2 pontban meghatározott és kiszámított díjak alapján havonta Vételárat fizet a Termelő részére.
7.2 A Kereskedő Vételárként az Értékesített Villamos Energia után a Jelen Megállapodás 3.
függelékében meghatározott Energiadíjat fizet. A Kereskedő Vételárként a Többlet Energia után a
Jelen Megállapodás 3. függelékében meghatározott Többlet Energiadíjat fizet.
8. Vis Maior
8.1 Értesítési követelmények
8.1.1 Az esemény bekövetkezte
Bármely Félnek, amely Vis Maiorra hivatkozik, írásban értesítenie kell a másik Felet a Vis Maior
esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül.
8.1.2 Az esemény megszűnése
A Vis Maiorra hivatkozó Félnek írásban értesíteni kell a másik Felet
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(i)

a Vis Maior esemény megszűnéséről; és

(ii)
a Vis Maior esemény azon hatásának megszűnéséről, amely az adott Fél jogainak
gyakorlását és a Jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza,
a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy ezek a tudomására jutottak.
8.1.3 Egyik Fél sem menthető fel a Jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésének
elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése alól addig, amíg a 8.1.1. pontban említett értesítést a
másik Félnek el nem juttatta. Ha az értesítést a 8.1.1. pontban meghatározott idő alatt
megküldték, az a Fél, amelyre a Vis Maior vonatkozik, a jelen pont (Vis Maior) értelmében
felmentést kap az ilyen késedelem vagy mulasztás alól a Vis Maior esemény bekövetkezésétől
kezdődően.
8.2 Mérséklés
A Felek kötelesek ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy mérsékeljék bármely Vis
Maior esemény hatásait, és hogy együttműködjenek egy helyreállítási terv és ésszerű alternatív
intézkedések kidolgozásában és megvalósításában a Vis Maior esemény hatásának
megszüntetése érdekében.
8.3 A Vis Maior hatása; haladék
8.3.1 A 8.1.1. pontban meghatározott értesítés átadását követően egyik Fél sem felelős a Jelen
Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes
teljesítéséért, amennyiben az ilyen mulasztást egy vagy több Vis Maior esemény vagy annak
(azoknak) hatásai vagy azon események és hatások bármely kombinációja okozta, vagy annak
tulajdonítható.
8.3.2 Az az időszak, amely az ilyen Fél kötelezettségei teljesítésére rendelkezésre áll, annyival
hosszabbodik meg, amennyi idő az adott Fél számára az adott Vis Maior hatásainak
semlegesítéséhez szükséges, hozzátéve azonban, hogy a Fél a jelen pont szerint nem kap
mentességet, ha akkor is ilyen mulasztást követett volna el vagy késedelembe esett volna, ha a
Vis Maior esemény nem következett volna be.
8.3.3 A Jelen Megállapodásban meghatározott határidők a 8.3.2. pont rendelkezéseinek
figyelembevételével meghosszabbodnak azon időtartammal, amely alatt a Vis Maior fennáll.
9. Engedményezés
9.1 A 9.2. pont figyelembevételével egyik Fél sem engedményezheti a Jelen Megállapodás
szerinti jogait és nem ruházhatja át a kötelezettségeit a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül.
9.2 A Kereskedő nem tagadhatja meg 9.1. pont szerinti hozzájárulást ahhoz, hogy a Termelő a
Jelen Megállapodásból származó árbevételeit finanszírozás érdekében engedményezze, vagy
biztosítékul adja.
9.3 A Termelő hozzájárulása nem szükséges a Kereskedő Jelen Megállapodás szerinti jogainak
engedményezéséhez és Jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei, átruházásához a Kereskedő
számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozására.
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10. A Jelen Megállapodás megszűnése
10.1 Megszüntetés
A Felek a Jelen Megállapodást írásban, az általuk meghatározott feltételek és kikötések szerint
közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik; a megszüntetésnek azonban a Jogszabályokkal
és a Felek működési engedélyeivel összhangban kell lennie.
10.2 Felmondás a Kereskedő részéről
A Kereskedő értesítheti a Termelőt a Jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékáról az
alábbi események (mindegyik a "Termelői Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis
Maior vagy Kereskedői Esemény következményei:
10.2.1 a Termelői Működési Engedély MEH által történő visszavonása;
10.2.2 a Termelő megszüntetése, kivéve ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy
átszervezés, amely
(i)

nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a Termelő a Jelen

Megállapodás szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és
(ii) biztosítja, hogy a létrejövő társaság feltétel nélkül vállalja a Termelő a Jelen Megállapodásban
meghatározott minden kötelezettségét;
10.2.3 a Termelő ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene felszámolási eljárás
indul;
10.2.4 a Termelő
(i)

a Jelen Megállapodás szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek, vagy

(ii)

összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának

olyan módon történő átruházása, amely
rendelkezéseivel, illetve a Jogszabályokkal;

nincs

összhangban

a

Jelen

Megállapodás

10.2.5 a Termelő Tervszerű Karbantartás kivételével
(i)
a Lekötött Egységekben egymást követő 60 (hatvan) Napon keresztül vagy 12 hónapos
időszakban összességében 90 (kilencven) Napon keresztül nem termel villamos energiát, vagy a
Rendelkezésre Álló Villamos Energiával nem áll rendelkezésre;
(ii)
egymást követő 60 (hatvan) Nap alatt az adott időszakra meghatározott Garantált Átvétel
50% (ötven százalékánál) kevesebb villamos energiát ad át a Kereskedőnek.
10.3 Felmondás a Termelő részéről
A Termelő értesítheti a Kereskedőt a Jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékáról az
alábbi események (valamennyi a "Kereskedői Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok
Vis Maior vagy Termelői Esemény következményei:
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10.3.1 a Kereskedői Működési Engedély MEH által történő visszavonása;
10.3.2 a Kereskedő megszüntetése, kivéve ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy
átszervezés, amely
(i)
nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a Kereskedő Jelen Megállapodás
szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és
(ii)
biztosítja, hogy a létrejövő társaság feltétel nélkül vállalja a Kereskedő a Jelen
Megállapodásban meghatározott minden kötelezettségét;
10.3.3 a Kereskedő ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene felszámolási
eljárás indul;
10.3.4 a Kereskedő
(i)
a Vételárat, az arra vonatkozóan, a 6.1.2. pont alapján kibocsátott, a Kereskedő által
kézhez vett számlában, 6.1.2. pont alapján megjelölt fizetési határidő lejártát követő 60 (hatvan)
Napon belül nem fizeti ki;
(ii)
egymást követő 180 (száznyolcvan) Nap alatt az adott időszakra meghatározott Garantált
Átvétel 50%-ánál (ötven százalékánál) kevesebb Értékesített Villamos Energiát vásárol;
10.3.5 a Kereskedő
(i)

a Jelen Megállapodás szerinti jogainak, illetve kötelezettségeinek; vagy

(ii)

összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának

olyan módon történő átruházása, amely
rendelkezéseivel, illetve a Jogszabályokkal.

nincs

összhangban

a

Jelen

Megállapodás

10.4 Felmondás bármely Fél részéről
Bármelyik Fél jogosult a Jelen Megállapodás felmondására abban az esetben, ha valamely Vis
Maior esemény megszakítás nélkül 3 (három) Hónapig fennáll, kivéve, ha a Vis Maior esemény
vagy körülmény a Lekötött Egységeket csak részlegesen érinti.
10.5 Felmondási eljárás
10.5.1 A 10.2. és 10.3. szerint kiadott felmondási szándékról szóló értesítés kézhezvételét
követően a Felek 1 (egy) Hónapig (vagy megegyezésük szerint hosszabb ideig) egyeztetést
folytatnak arról, hogy milyen lépéseket tegyenek a Termelői Esemény vagy a Kereskedői
Esemény következményeinek enyhítésére. A 10.2. és a 10.3. pont szerinti értesítéstől függetlenül,
a Felek kötelesek Jelen Megállapodás alapján fennálló kötelezettségeik teljesítését mindaddig
folytatni, amíg a Jelen Megállapodás a 10.5.2. pont szerint nem szűnik meg.
10.5.2 Amennyiben a 10.5.1. pontban meghatározott időszakot követően, a felmondásra jogosult
Fél a másik Félnek küldött írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a Jelen
Megállapodást, kivéve, ha a Felek írásban másként állapodnak meg, vagy ha a Termelői
Esemény vagy a Kereskedői Esemény orvoslásra került.
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10.6 A Megállapodás megszüntetésének jogkövetkezményei
A Felek felmondás esetén az alábbi jogokkal rendelkeznek, illetve a Feleket az alábbi
kötelezettségek terhelik:
10.6.1 Kereskedői Esemény
Olyan Kereskedői Esemény esetén, amellyel kapcsolatban a 10.5.2. pont szerint írásbeli
felmondás kerül kiadásra:
(i)
az adott felmondást az összes Lekötött Egység által termelhető a Kereskedő által lekötött
villamos energiáról való Kereskedő általi lemondásnak kell tekinteni, és a Termelő jogosult
további villamosenergia-adásvételi megállapodásokat kötni a Jogszabályok által engedélyezett
módon; és
(ii)
a Kereskedő köteles a Termelőnek a 10.5.2. pont szerinti írásbeli felmondás
kézhezvételétől számított 60 (hatvan) Napon belül kötbért fizetni, amelynek összege a rögzített
Garantált Átvétel után, kWh-nként számított, a Kereskedői Esemény bekövetkezése idején
meghatározott Energiadíj z%-a (z százaléka).
10.6.2 Termelői Esemény
Olyan Termelői Esemény esetén, amellyel kapcsolatban a 10.5.2. pont szerinti írásbeli felmondás
került kiadásra:
(i)
a Kereskedő mentesül a Jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségei alól,
kivéve a Napi Menetrend szerinti Vételár megfizetésével kapcsolatos kötelezettségét; és
(ii)
a Termelő a 10.5.2. pont szerinti írásbeli felmondás kézhezvételének időpontjától
számított 60 (hatvan) Napon belül köteles kötbért fizetni a Kereskedőnek, melynek összege a
rögzített, nem teljesített Garantált Átvétel után kWh-nként számított, a Termelői Esemény
bekövetkezése idején meghatározott Energiadíj z%-a (z százaléka). A Kereskedő jogosult a
kötbér összegét meghaladó kárát érvényesíteni a Termelővel szemben.
11. Titoktartás
11.1 Bizalmas Információk
Mindegyik Fél beleegyezik, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy megbízottai,
alkalmazottai, tisztségviselői bizalmasan kezeljék a másik Fél által átadott minden olyan
információt, dokumentációt, adatokat és/vagy know-how-t, amelyeket írásban bizalmasnak
minősítettek („Bizalmas Információ"), és nem adja át harmadik félnek, vagy nem használja fel a
Bizalmas Információt, vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása
nélkül. A Felek beleegyeznek, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre fogják korlátozni azon
személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ami a legminimálisabban
szükséges ahhoz, hogy a Jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják. A
Felek írásos értesítést adnak egymásnak azon személyek kilétéről, akiknek a Bizalmas
Információ átadásra kerül.
11.2 Korlátozások
A jelen 11. pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak vagy megszűnnek vonatkozni a
Bizalmas Információ bármely olyan részére:
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11.2.1 amely a fenti 11. pont megszegésén kívül álló okokból került nyilvánosságra;
11.2.2 amely az azt megszerző Fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője,
részvényese tulajdonában volt az információ átadásakor;
11.2.3 amelyet a Fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt
annak átadására;
11.2.4 amelyet Közhatalmi Szerveknek vagy bármely más kormányzati hatóságnak a Jogszabályi
vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni;
11.2.5 amelyeket olyan pénzintézeteknek bármelyik Fél jóhiszemű potenciális vásárlójának,
részvényeseinek, tanácsadóknak és vállalkozóknak adtak át, amelyeknek feladata indokolta az
ilyen információ átadását, feltéve, hogy – kivéve a független jogi tanácsadóknak való jóhiszemű
információátadást – az ilyen fél előbb beleegyezett, hogy semmilyen más személynek semmilyen
célból nem adja át a vonatkozó Bizalmas Információt.
12. Kártérítés
12.1 A Felek kötelesek kártérítést nyújtani, és mentesíteni a másik Felet minden olyan kár, kiadás
és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért kifizetett indokolt díjakat és összegeket is),
amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset kapcsán felmerült igénnyel
összefüggésben állt be, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen követelések az általuk –
és/vagy valamely velük szerződéses kapcsolatban álló harmadik személynek – a Jelen
Megállapodásban foglalt kötelezettségeik megszegésére vezethetőek vissza.
12.2 A Jelen Megállapodás szerint elrendelt minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen
követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb
kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel.
12.3 A szerződő felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő károk tekintetében törvényes
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
12.4 A Felek Jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos kártérítési kötelezettsége nem
terjed ki az elmaradt haszonra, a közvetett kárra és egyéb következmény-károkra. A Felek
kijelentik, hogy a Vételárat a jelen pont rendelkezéseire figyelemmel állapították meg.
13. Irányadó jog, viták rendezése
13.1 A Jelen Megállapodásra és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
13.2 A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergiaellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A Jelen Megállapodás és az Eladó
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerződési Feltételeket) közötti eltérés
esetén a Jelen Megállapodás rendelkezései az irányadóak.
13.3 Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződésekkel
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
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érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát először
megpróbálják 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezni.
13.4 Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a
Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett
Állandó
Választottbíróság
(Budapest)
kizárólagos
illetékességének.
A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás helye Budapest és az eljárás nyelve a magyar.
14. Vegyes rendelkezések
14.1 Értesítések
14.1.1 Ha a Jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, minden értesítés vagy egyéb
érintkezés írásban történik az alábbi személynek címezve és az vagy személyesen, vagy pedig
postán vagy faxon kerül továbbításra. A Felek címei, faxszámai és elektronikus levélcímei az
alábbiak:
(a)

A Kereskedő esetében:
Cím: z
Fax: z
Figyelmébe: z

(b)

A Termelő esetében:
Cím: z
Fax: z
Figyelmébe: z

vagy más olyan címek és faxszámok, amelyekről bármelyik Fél korábban értesítette a másik Felet
a jelen pont értelmében.
14.1.2 A 6. pont (Fizetés és Számlázás) szerinti dokumentumok és számlák átadására átvételére,
az átvétel visszaigazolására jogosult szervezeti egységek és személyek az alábbiak:
[•]
14.1.3 Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás időpontjában kell megtörténtnek
tekinteni; fax útján történő értesítés esetén az értesítést az elküldésre vonatkozó gépi
visszaigazoláson feltüntetett időpontban kell kézbesítettnek tekinteni; tértivevényes postai
kézbesítés esetén a kézbesítés vélelmezett időpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont.
14.1.4 Minden, a 10. ponttal (Jelen Megállapodás megszűnése) összefüggő faxon leadott
értesítést írásban meg kell erősíteni és személyesen vagy postán kézbesíteni.
14.2 Részleges érvénytelenség
Amennyiben a Jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen,
vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetőleg a jogi úton való
kikényszeríthetőség hiányát, az nem érinti Jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek
érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen vagy
kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Jelen Megállapodást nem kötötték volna meg. A Felek
jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthető rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék.
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14.3 Jogról való lemondás
14.3.1 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a Jelen Megállapodás bármely rendelkezését, e lemondás:
(i)
nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; vagy
(ii)
nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
14.3.2 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a Jelen Megállapodás rendelkezéseinek
másik Fél által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott
időbeli vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél
lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más lehetőséget.
14.4 Módosítás
A Jelen Megállapodás csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható vagy
változtatható meg.
14.5 Jogszabály-változási esemény, vagy az Ellátási Szabályzatok jelentős módosulása
14.5.1 Amennyiben a Jelen Megállapodás hatályba lépése után a Jelen Megállapodásra vagy a
Felek működésére irányadó olyan Jogszabályváltozás következik be, illetve, ha az Ellátási
Szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy bármelyik
Fél jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy
érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti
jogait vagy növeli az adott Fél Jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeit; a Felek kötelesek
egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a Jelen Megállapodáshoz való
kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított öt (5) napon belül.
14.5.2 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb harminc (30) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a Jelen
Megállapodáshoz. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a Jelen
Megállapodást úgy módosítsák, hogy a Megállapodás legjobban tükrözze a Felek
szerződéskötéskor fennállt szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a vitás
kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
14.6 A Megállapodás teljessége
A Jelen Megállapodás, ideértve a csatolt függelékeket, a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek
között a teljes megállapodást jelenti. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, ajánlat
vagy a Jelen Megállapodásban tárgyaltakra vonatkozó bármifajta más közlés hatályát veszti.
14.7 További cselekedetek és biztosítékok
Mindegyik Fél beleegyezik, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot, megtesz és
végrehajt minden olyan további cselekedetet és dolgot, amely szükséges és alkalmas a Jelen
Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtására.
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14.8 Eredeti példányok
A Jelen Megállapodás 4 (négy) eredeti példányban készült és került aláírásra.
A fentiek tanúsításaként a Felek a Jelen Megállapodást Budapesten, z-n egyező akarattal
aláírták.

____________________________________
Termelő
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1. sz. Függelék
A Lekötött Egységek leírása
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2. Függelék
Az Átadási pontok meghatározása
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3. Függelék
Ármeghatározás, árképzés, díjak
A Kereskedő a Jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelően havonta Vételárat fizet a
Termelő részére.
A Vételár meghatározásánál alkalmazott díjak a jelen függelékben rögzített alapdíjak és
árképletek alkalmazásával kerülnek meghatározásra és jelen függelékben rögzítésre:
Energiadíj
……………………………………………
Többlet Energia Díj
……………………………………………
Vételár
A havonta fizetendő Vételár (V) forintban kifejezve:
…………………………………………….
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4. Függelék
Garantált átvétel és egyéb villamos energia mennyisége, valamint az
ezekhez rendelt díjak

Garantált Átvétel Éves/havi értéke:

MWh

Többlet Villamos Energia Éves értéke:

MWh

Rendelkezésre Álló Villamos Energia Éves értéke:

MWh

Díjak

Energiadíj:

Ft/kWh

Többlet Energia Díj:

Ft/kWh
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3. SZ. MELLÉKLET
KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS
MINTA

A jelen Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Keretszerződés („Keretszerződés”) létrejött:
(1)
egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 0509-007873, székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.), a továbbiakban: „Eladó";
(2)

másrészről z (Cg. z, székhely: z), a továbbiakban: „Vevő",

Eladó és a Vevő a továbbiakban külön „Fél”, együttesen: „Felek"
között villamos energia kereskedelmi szerződés megkötése érdekében, az alulírott helyen, időben
és a következő feltételekkel:
Előzmények
Tekintettel arra, hogy:
(A)
a Vevő, mint villamos energia kereskedő társaság a villamos energia értékesítését 2008.
január 1-től szabályozó 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) alapján villamos energiát kíván
vásárolni az Eladótól;
(B)
az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által eredetileg 228/2003. számon kiadott,
azóta többször módosított villamos energia kereskedői engedéllyel rendelkezik („MEH
Engedély”), amely alapján jogosult villamos energiát a Vevőnek értékesíteni; és
(C)
a Felek a jelen villamos energia értékesítési Keretszerződés alapján egyedi villamos
energia adásvételi szerződés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerződés időbeli
hatálya alatt
ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Fogalom-meghatározások
1.1 A jelen Keretszerződésben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az
Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is), a VET-ben, a VET
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban
meghatározott jelentésükkel.
1.2 Fogalmak:
„Ajánlat” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;
„Általános Szerződési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának
mellékeltét képező Általános Szerződési Feltételek;
„Egyedi Szerződés” az alábbi 2.2 pontban kerül meghatározásra;
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„Eladói Költségek” az alábbi 6.5 pontban kerül meghatározásra;
„Hiányzó Mennyiség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra;
„MEH” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„MEH Engedély” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„Nem Igényelt Energia” az alábbi 6.6 pontban kerül meghatározásra
„Pótlási Költség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel
rendelkező társaság;
„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedői üzletszabályzata;
„VET” az Előzmények (A) pontjában kerül meghatározásra; és
„Vételár” az alábbi 4.1 pontban kerül meghatározásra.
2. A keretszerződés tárgya
2.1 A jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt a Felek írásban értesíthetik egymást, arról hogy
az Eladó rendelkezésére áll villamos energia eladás céljából, vagy a Vevőnek villamos energia
vásárlási igénye van az Eladótól („Ajánlat”).
2.2 Az Ajánlatot kézhez kapó Fél köteles az Ajánlat kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül
írásban nyilatkozni a másik Félnek az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a másik
Fél az Ajánlatot elfogadta, akkor a Felek ezt követően egyedi írásbeli megállapodást kötnek a
villamos energia Eladó általi szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti időszakra és
tartalommal, amelynek legalább a jelen Keretszerződés 1. sz. függeléke szerinti szerződéses
elemeket kell tartalmaznia („Egyedi Szerződés”).
2.3 A jelen Keretszerződés és a vonatkozó Egyedi Szerződés egységes szerződést képeznek a
Felek között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerződés és az Egyedi
Szerződés rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerződésben meghatározott
rendelkezés az irányadó.
3. Időtartam és hatály
3.1 Jelen Keretszerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba.
3.2 A jelen Keretszerződés határozatlan időtartamra szól. A jelen Keretszerződés alapján
megkötésre kerülő Egyedi Szerződés(ek) határozott időtartamra szól(nak).
3.3 A jelen Keretszerződésnek bármely okból történt megszüntetése nem érinti a Feleknek a jelen
Keretszerződésből, illetve bármelyik Egyedi Szerződésből származó minden követelésük
egymással történő teljes körű elszámolására irányuló igényét.
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4. Szállítás és kapcsolódó ügyek
4.1 Szállítás és Vételár
4.1.1 Az Egyedi Szerződésben kikötött adásvételi ügyletek tekintetében az Eladó kötelezettséget
vállal arra, hogy szállítja és átadja és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi az Egyedi
Szerződésben meghatározott átadási pont(ok)on („Átadási Pont(ok)”) az Egyedi Szerződés
szerinti szerződéses villamos energia mennyiséget („Szerződött Mennyiség”) a vonatkozó Egyedi
Szerződési Szerződésben kikötött feltételek szerint és megfizeti az Eladónak a Szerződött
Mennyiség Egyedi Szerződésben meghatározásra kerülő vételárát („Vételár”) a szállítási időszak
alatt.
4.1.2 Az Egyedi Szerződésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerződés időtartamára
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendő. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerződés aláírásának idején vagy azt követően bármikor
hatályos jogszabályok alapján fizetendő bármilyen energiaadót és további adókat és járulékokat,
valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a megújuló
energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésből származó energia kötelező
átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak
abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a
vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben és módon jogosult a Vevő részére
továbbszámlázni.
4.2 Átadás, jogcím és kockázat
A Szerződött Mennyiség átadása az Átadási Pontokon történik, és a Szerződött Mennyiséggel
kapcsolatos tulajdonjog, kockázat és kötelezettség az Átadási Pont(ok)-on száll át az Eladóról a
Vevőre.
4.3 Az átadott Szerződött Mennyiség igazolása
A másik Fél kérésére az adott Fél köteles a másik Fél részére – az villamos energia
rendszerirányító által kiadott igazolások alapján készített – kimutatásokat átadni, amelyek
tanúsítják az adott Egyedi Szerződés vonatkozásában az Átadási Pont(ok)on átadott Szerződött
Mennyiséget.
4.4 Az átadás vagy átvétel meghiúsulása
Amennyiben az Eladónak felróható okból meghiúsul az Egyedi Szerződés szerinti Szerződött
Mennyiség átadása a Vevő részére:
(i)
a Vevő nem köteles a Vételárat megfizetni a le nem szállított villamos energia mennyisége
után; és
(ii)
az Eladó köteles a le nem szállított villamos energia mennyisége („Hiányzó Mennyiség”)
Vevő általi beszerzésének minden költségét és a Hiányzó Mennyiség beszerzése miatt a Vevő
által elszenvedett minden kárt megtéríteni a Vevő részére. A Hiányzó Mennyiség Vevő általi
beszerzésének költsége és a Vevő által elszenvedett kár együttes összege egyenlő a Hiányzó
Mennyiség után fizetendő Vételár és a Hiányzó Mennyiség tényleges beszerzési ára közötti
különbség összegével („Pótlási Költség”). Amennyiben a Pótlási Költség összegében a Felek nem
értenek egyet, akkor a Pótlási Költség összege egyenlő a Hiányzó Mennyiség Vevő általi
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beszerzésének idejére az illetékes Rendszerirányító által megállapításra kerülő felszabályozási
kiegyenlítő energia díjával.
5. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
5.1 A Felek a jelen Keretszerződés aláírásával a következőket jelentik ki és szavatolják
kölcsönösen másik szerződő Fél részére, az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képező
Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakon túlmenően:
(i)
Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerződés aláírásával a Vevőnek, hogy a jelen
Keretszerződés hatálya alatt villamos energia kereskedői engedélyes jogállását fenntartja.
(ii)
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos
energiát harmadik személy részére – a vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva – tovább kívánja adni, erről a villamos energia
továbbadásának megkezdését legalább 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja az Eladót,
aminek az elmulasztása esetén az Eladó nem köteles a VET 66.§ (11) bekezdésében előírt
szabályokat a Vevő kikapcsolása során betartani.
6. Együttműködés
6.1 Eladó köteles mindenkor a Vevő érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevő ellátásában
résztvevő hálózati engedélyesek vonatkozásában.
6.2 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen
Keretszerződés aláírását követően, akkor lehetőséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új
felhasználási hely villamos energiával történő ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevőnek.
7. Szállításra vonatkozó előírások
7.1 A szállítás teljesítésére vonatkozó szabályok
7.1.1 A Szerződött Mennyiség szállítását a szállítással érintett villamos energia rendszerre
alkalmazandó jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási szabályzatoknak és előírásoknak,
mindenekelőtt a Rendszerirányító szabályainak megfelelően kell lebonyolítani, ideértve a mindig
aktuális szállítások megfelelő időben és módon történő mindenkori bejelentését az illetékes
villamos energia rendszerirányító részére.
7.1.2 Az átadott és átvett Szerződött Mennyiséget a szállítással érintett villamos energia
rendszerre alkalmazandó jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási szabályzatoknak és
előírásoknak és az UCTE előírásoknak megfelelően kell szolgáltatni.
7.2 A szerződéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára
a Vevő csatlakozott és amelyik a Vevő felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti.
A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak.
8. A szerződés megszűnése és megszüntetése
8.1 A Keretszerződés megszűnése
A jelen Keretszerződés megszűnik:
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(i)

a Felek közös megegyezésével, a Felek megállapodásában meghatározott időpontban;

(ii)

automatikusan az alábbi 8.6 pont szerinti esetekben;

(iii)

a Felek valamelyike általi rendes felmondás által; vagy

(iv)

a Felek valamelyike általi rendkívüli felmondás által.

8.2 Rendes felmondás
A Felek bármelyike felmondhatja a jelen Keretszerződést rendes felmondás útján, a másik Félhez
intézett írásbeli felmondási nyilatkozat által, a felmondási nyilatkozat másik Fél általi
kézhezvételétől számított 3 (három) hónap felmondási idővel.
8.3 Rendkívüli felmondás az Eladó részéről
Az Eladó rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződés(eke)t a 10.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az Vis Maior
következménye:
(i)

a Vevő megszegi bármely, a fenti 5. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)
a Vevő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul vagy a Vevő legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
(iii)
a Vevő jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét az Eladó
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(iv)
a Vevő az Eladónak a jelen Keretszerződés és/vagy bármely Egyedi Szerződés alapján
járó összegek szerződésszerű kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési
határidőtől számított 30 (harminc) napon belül, az Eladó általi írásbeli felszólítás ellenére, nem
teljesíti;
(v)
a Vevő a Keretszerződés és/vagy az Egyedi Szerződés szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének 3 (három) alkalommal határidőben nem tesz eleget;
(vi)
ha a Vevő az Eladó erre irányuló felszólítása ellenére, nem bocsátja az Eladó
rendelkezésére az Egyedi Szerződésben meghatározott pénzügyi biztosítékot, vagy azt nem tartja
fenn vagy nem egészíti ki az Eladó kérésének megfelelően; és/vagy
(vii)
a Vevő a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot
meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre azért nem képes, mert az adott
felhasználási helyet a hálózati engedélyes a Vevő szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot
meghaladóan az ellátásból felfüggesztette vagy kikapcsolta.
8.4 Rendkívüli felmondás a Vevő részéről
A Vevő rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződés(eke)t a 8.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az Vis Maior
következménye:
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(i)

az Eladó megszegi bármely, a fenti 5. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)
az Eladó a MEH jogerős határozata alapján jogosulatlanná válik a jelen
Keretszerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre
jogosult lenne;
(iii)
az Eladó jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Vevő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(iv)
az Eladó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul, vagy az Eladó legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
és/vagy
(v)
az Eladó villamos energia szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc)
napot meghaladóan nem teljesíti.
8.5 Rendkívüli felmondási eljárás
8.5.1 Az Előzetes Felmondás
A Felek a fenti 8.3 vagy 8.4 pontban meghatározott rendkívüli felmondási okok bármelyikének
bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az adott felmondási ok bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül előzetes felmondási
nyilatkozatban írásban („Előzetes Felmondás”) kötelesek tájékoztatni egymást. Az Előzetes
Felmondás megfelelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot.
8.5.2 Egyeztetési kötelezettség
Az Előzetes Felmondásnak a címzett Fél általi átvételét követő 5 (öt) napon belül a Felek 2 (kettő)
naptári napon át (vagy a Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó egyeztetési
időszakban a Felek kötelesek az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat
folytatni.
8.5.3 A Végleges Felmondás
Ha a 8.5.2 pont egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt
felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél végleges felmondási
nyilatkozatban („Végleges Felmondás”) írásban felmondhatja a jelen Keretszerződést, azonnali
hatállyal.
8.6 A Keretszerződés automatikus megszűnése az érvényességi előfeltételek fennállásának
hiánya miatt
A jelen Keretszerződés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor az Eladó MEH
Engedélye hatályát veszti, kivéve a fenti 8.4 (ii) pontban leírt esetet.
A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.
8.7 Az érintett Fél a fenti 8.6 pontban meghatározott
haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik Felet.
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8.8 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani
a Keretszerződést, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek szerinti Vis Maior esemény
időtartama meghaladja egybefüggően vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot.
8.9 A jelen Keretszerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg automatikusan
megszűnik minden, a jelen Keretszerződés alapján a Felek között megkötött Egyedi Szerződés.
9. Kártérítés és kötbér
9.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden
olyan kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és
egyéb fizetendő díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen
követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy
gondatlanságára és/vagy a jelen Keretszerződésben foglalt kötelezettségének megszegésére
vezethető vissza.
9.2 A jelen Keretszerződés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen
követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb
kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel.
9.3 A szerződő Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő károk tekintetében törvényes
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
9.4 Amennyiben a Vevő a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen Keretszerződés alapján
megkötött Egyedi Szerződést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az
Eladónak bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerződés szerint, a Vevő
általi rendes felmondás időpontjától az adott Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig, az Eladó
által leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét.
9.5 Amennyiben a fenti 8.3 vagy 8.4 pont szerinti, valamelyik Fél általi rendkívüli felmondásra okot
adó tény vagy körülmény következik be, abban az esetben:
(i)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 8.3 pont alapján
az Eladó jogosult a rendkívüli felmondásra és az Eladó a Keretszerződést és/vagy az adott
Egyedi Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor a Vevő köteles kötbérként az
Eladó általi rendkívüli felmondás időpontjától a jelen Keretszerződés alapján megkötött minden
Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig az érintett Egyedi Szerződés szerinti Menetrendek
alapján leszállítandó villamos energia mennyisége utáni Vételárat egy összegben megfizetni az
Eladónak;
(ii)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 8.4 pont alapján a
Vevő jogosult a rendkívüli felmondásra és a Vevő a Keretszerződést és/vagy az adott Egyedi
Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor az Eladó köteles kötbérként a Vevő általi
rendkívüli felmondás bekövetkezésének időpontjáig a Vevő által az Eladó részére megfizetett
Vételár z%-ának megfelelő összeget egy összegben megfizetni a Vevőnek; és
(iii)
a jelen Keretszerződést rendkívüli felmondással felmondó Fél követelheti a másik Féltől a
kötbér összegét meghaladó kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
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10. A számlázás, és a számla elleni kifogások intézésének és a fizetés rendje
A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
11. Pénzügyi biztosíték
11.1 A Vevő az Egyedi Szerződés szerint általa fizetendő Vételár előzetesen becsült költségeire,
az Eladónak az Egyedi Szerződés megkötésekor vagy azt követően az adott Egyedi Szerződés
időtartama alatt bármikor a Vevő részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára.
11.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerződés szerint szállítandó, három havi
Szerződött Mennyiség után fizetendő Vételár ÁFA-val növelt összege.
11.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintő egyéb kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
12. Vis Maior
A Felek a Vis Maior-t érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazzák.
13. Értesítések
A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az alábbiak:
A Vevő részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

Az Eladó részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

14. Titoktartási kötelezettség
A Felek a titoktartási kötelezettséget érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
15. Irányadó jog, viták rendezése
15.1 A jelen Keretszerződésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
15.2 A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergia194945v3
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ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerződés és az Eladó
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerződési Feltételeket) közötti eltérés
esetén a jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a jelen Keretszerződés
és a Keretszerződés alapján megkötésre kerülő Egyedi Szerződés rendelkezései között eltérés
van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadóak.
15.3 Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződésekkel
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát először
megpróbálják 30 (harminc)napon belül tárgyalások útján rendezni.
15.4 Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a
Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett
Állandó
Választottbíróság
(Budapest)
kizárólagos
illetékességének.
A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás helye Budapest és az eljárás nyelve a magyar.
16. Módosítás
16.1 A Keretszerződés csak mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.
16.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés hatályba lépése után a jelen Keretszerződésre vagy a
Felek működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergiaellátási szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik Fél jelen Keretszerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé
vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen
Keretszerződés szerinti jogait vagy növeli az adott Fél Keretszerződés szerinti kötelezettségeit; a
Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen
Keretszerződésre való kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon
belül.
16.3 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 (harminc) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a
Keretszerződéshez. A Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtenni annak
érdekében, hogy a jelen Keretszerződést úgy módosítsák, hogy a Keretszerződés legjobban
tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt eredeti szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak
megegyezésre, a vitás kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
17. Engedményezés
17.1 A Felek a szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre.
17.2 Mindkét Fél jogosult engedményezni bármely a jelen Keretszerződésből és/vagy egy Egyedi
Szerződésből eredő jogát (beleértve az illető Félnek járó cash flow-t) valamely bankra vagy
pénzintézetre, az adott Fél üzleti tevékenységének finanszírozása céljából. Az érintett Fél köteles
haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet bármely ilyen engedményezésről.
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18. Vegyes és záró rendelkezések
18.1 A jelen Keretszerződés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban
készült, magyar nyelven, melyből kettő-kettő példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti meg.
18.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy
kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét,
illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerződést nem kötötték volna meg. A Felek
jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthető rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék.
18.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a jelen Keretszerződés bármely rendelkezését, e lemondás:
(i)
nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; és
(ii)
nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
18.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerződés rendelkezéseinek másik
Fél által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott időbeli
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond
az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más lehetőséget.
18.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági engedély
megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerződés aláírását követően folyamatosan együttműködnek
egymással az esetlegesen felmerülő műszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések
kölcsönösen kielégítő megoldása érdekében.
18.6 Jelen Keretszerződés függelékei a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerződést Budapesten, z-n egyező akarattal
aláírták.

____________________________________
Eladó
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1. sz. Függelék
Egyedi Szerződés Minta

Dátum:

(

)

Címzett:

Vevő (fax szám: z)

Küldi:

Eladó (fax szám: z)

Szerződésszám:

(

)

A jelen Egyedi Szerződés végrehajtja az Eladó és a Vevő között villamos energia eladásáról és
vásárlásáról létrejött keretszerződést („Keretszerződés”) a jelen Egyedi Szerződésben
meghatározott szerződéses időtartam és szerződéses villamos energia mennyiség tekintetében.
A jelen Egyedi Szerződés a Felek között [•] megkötött Keretszerződés részét képezi és a jelen
Egyedi Szerződésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerződésben foglalt feltételek
irányadóak.
Eladó:

(

)

Vevő:

(

)

Vételár:

(

) Ft/MWh

Menetrend:
[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

Szállítás jellege:

zsinór / csúcs

Szállítási időszak:

(

Átadási Pont / Felhasználási hely:

(

Eladó kér pénzügyi biztosítékot:

igen / nem

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak

[•] Forint

összege:

A rendkívüli felmondást nem eredményező [•] Forint
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szerződésszegés esetére a kötbér mértéke:
A jelen Egyedi Szerződés aláírásával a Vevő elismeri, hogy az Eladó MEH által jóváhagyott
Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte és, a jelen
Egyedi Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A jelen Egyedi Szerződés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a
fentiekben megjelölt szállítási időszak kezdő időpontjában kezdődik meg. A jelen Egyedi
Szerződés időbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási időszak záró időpontjában ér véget.
Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni
az Eladó részére (cím: [•]) faxon a [•] számra.

Kelt:

Kelt:

___________________________________
Eladó

_____________________________________
Vevő

Képviseli:

Képviseli:
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4. SZ. MELLÉKLET
TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIAKERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS MINTA

A jelen Ellátás Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Keretszerződés („Keretszerződés”)
létrejött:
(1)
egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 05-09-007873, székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.), a továbbiakban:
„Eladó";
(2)

másrészről z (Cg. z, székhely: z), a továbbiakban: „Vevő",

Eladó és a Vevő a továbbiakban külön „z”, együttesen: „z"
között villamos energia ellátási szerződés megkötése érdekében, az alulírott helyen, időben és a
következő feltételekkel:
Előzmények
Tekintettel arra, hogy:
(A)
a Vevő, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nemlakossági fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-től szabályozó 2007. évi
LXXXVI. törvény („VET”) alapján villamos energia kereskedőtől kívánja beszerezni az ellátásához
szükséges villamos energiát;
(B)
az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által eredetileg 228/2003. számon kiadott,
azóta többször módosított villamos energia kereskedői engedéllyel rendelkezik („MEH
Engedély”), amely alapján jogosult villamos energiát a Vevőnek értékesíteni; és
(C)
a Vevő villamos energia ellátása érdekben a Felek a jelen villamos energia értékesítési
Keretszerződés alapján [éves / féléves / havi] 1 egyedi villamos energia adásvételi
szerződés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt ezért a
Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Fogalom-meghatározások
1.1 A jelen Keretszerződésben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az
Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is), a VET-ben, a VET
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban
meghatározott jelentésükkel.
1.2 Fogalmak
„Ajánlat” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;

1

A szükséges rész kiválasztandó.
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„Általános Szerződési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának
mellékeltét képező Általános Szerződési Feltételek;
„Egyedi Szerződés” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;
„Kereskedelmi Szabályzat” a VET 67.§ b) pontja szerinti, a Rendszerirányító által kidolgozandó
kereskedelmi szabályzat;
„MEH” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„MEH Engedély” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„Mérlegkör Tagsági Megállapodás” az alábbi 3.1 (iv) pontban kerül meghatározásra;
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel
rendelkező társaság;
„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedői üzletszabályzata;
és
„VET” az Előzmények (A) pontjában kerül meghatározásra.
2. A keretszerződés tárgya
2.1 A jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt Eladó évente legkésőbb minden év z hó z
napjáig írásbeli ajánlatot („Ajánlat”) ad villamos energia értékesítése céljából a Vevő részére. A
Vevő az Ajánlat kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül köteles az Eladó részére írásban
nyilatkozni az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Vevő az Ajánlatot elfogadta,
akkor a Felek ezt követően egyedi írásbeli megállapodást kötnek a villamos energia Eladó általi
szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti időszakra és tartalommal, amelynek legalább a jelen
Keretszerződés 1. sz. függeléke szerinti szerződéses elemeket kell tartalmaznia („Egyedi
Szerződés”).
2.2 A jelen Keretszerződés és az ezen Keretszerződés alapján megkötendő Egyedi Szerződések
teljes ellátás alapú szerződések, amely alapján a Vevő kizárólag az Eladótól szerzi be a villamos
energia szükségletét. A teljes ellátásra vonatkozó szerződés a Vevő adott felhasználási helyének
hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített teljesítmények mértékéig
köthető.
2.3 A jelen Keretszerződés és a vonatkozó Egyedi Szerződés egységes szerződést képeznek a
Felek között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerződés és az Egyedi
Szerződés rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerződésben meghatározott
rendelkezés az irányadó.
3. Szerződés időbeli hatálya
3.1 Jelen Keretszerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba.
3.2 A jelen Keretszerződés Felek általi teljesítésének kezdő napja az a nap, amikor az alábbi
feltételek mindegyike teljesült:
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(i)

Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedői engedéllyel;

(ii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel azon
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerződést megköti;
(iii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerződéssel azon felhasználási
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerződést megköti; és
(iv)
Vevő mérlegkör tagsági megállapodást kötött Eladóval
Megállapodás”) az Eladó mérlegköréhez történő csatlakozás céljából.

(„Mérlegkör

Tagsági

3.3 A jelen Keretszerződés határozatlan időtartamra szól. A jelen Keretszerződés alapján
megkötésre kerülő Egyedi Szerződés(ek) határozott időtartamra szól(nak).
4. Szerződéses ár
4.1 Az értékesítendő villamos energia vételárát („Vételár”) az Egyedi Szerződés határozza meg.
4.2 Az Egyedi Szerződésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerződés időtartamára
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendő. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerződés aláírásának idején vagy azt követően bármikor
hatályos jogszabályok alapján fizetendő bármilyen energiaadót és további adókat és járulékokat,
valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a megújuló
energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésből származó energia kötelező
átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak
abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a
vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben és módon jogosult a Vevő részére
továbbszámlázni.
5. Teljesítés helye és ideje
5.1 A jelen Keretszerződés mint ellátás alapú szerződés alapján az Eladó villamos energia
szállítási és átadási kötelezettségeinek a teljesítési helye a villamos energia átviteli vagy elosztói
hálózat, és a teljesítés ideje megegyezik a Vevő tényleges fogyasztásával/betáplálásával.
5.2 Az Egyedi Szerződés szerinti villamos energia Vevő részére Eladó által történő szállítását
teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása megvalósul:
(i)
amennyiben az Eladó az Egyedi Szerződés rendelkezései szerint a Vevő mindenkori
igényének megfelelő mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózatba betáplálta; vagy
(ii)
amennyiben a Felek teljesítési helyként az Egyedi Szerződésben a Vevő csatlakozási
pontját határozták meg, akkor abban az esetben, ha a Vevő számára az általa igényelt villamos
energia a csatlakozási ponton rendelkezésre áll.
5.3 A villamos energia továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati
engedélyes feladata. Amennyiben az Eladó nem biztosította a megfelelő mennyiségű villamos
energia betáplálását kereskedelmi szerződés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles az
átviteli rendszerirányítói engedélyessel („Rendszerirányító”) elszámolni a szükséges kiegyenlítő
villamos energiát. Az Eladónak a szerződés teljesítésének vonatkozásában további felelőssége
nincs a Vevővel szemben.
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5.4 Tekintettel a fenti 5.3 pont rendelkezéseire, az Eladó nem felelős a Vevő felé:
(a)
a villamos energia Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati
engedélyes által történő továbbításában bekövetkező zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy
szüneteléséért; és
(b)
az illetékes hálózati engedélyes által a Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára)
továbbított villamos energia minőségét érintő bármilyen problémáért.
5.5 A villamos energiának a Vevő felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történő
továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és költségeket az Eladó, a Vevő felhasználási
helyétől (csatlakozási pontjától) történő továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és
költségeket a Vevő köteles viselni.
6. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
6.1 A Felek a jelen Keretszerződés aláírásával a következőket jelentik ki és szavatolják
kölcsönösen másik szerződő Fél részére az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képező
Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakon túlmenően:
6.1.1 Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerződés aláírásával a Vevőnek, hogy a jelen
Keretszerződés hatálya alatt villamos energia kereskedői engedélyes jogállását fenntartja.
6.1.2 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
(i)
a vonatkozó jogszabályokban, a Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító
Üzletszabályzatában foglalt elszámolási szabályok szerint az Eladó által alapított mérlegkörbe
belép, ezen mérlegkörre vonatkozóan a Mérlegkör Tagsági Megállapodást megköti és a
mérlegkörökre vonatkozó szabályokat betartja;
(ii)
az Eladó által történő villamos energia ellátásának
Keretszerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja; és

kizárólagosságát

a

jelen

(iii)
amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos energiát harmadik személy részére – a
vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt rendelkezéseket
betartva – tovább kívánja adni, erről a villamos energia továbbadásának megkezdését legalább
15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja az Eladót, aminek az elmulasztása esetén az Eladó
nem köteles a VET 66.§ (11 bekezdésében előírt szabályokat a Vevő kikapcsolása során
betartani.
7. Együttműködés
7.1 Eladó köteles mindenkor a Vevő érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevő ellátásában
résztvevő hálózati engedélyesek vonatkozásában.
7.2 Az Eladó a Vevő választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó
Üzletszabályzatának 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendő megbízási,
illetve bizományosi mintaszerződés keretében) szerint közvetlenül szerződést köthet a Vevő
nevében a hálózathoz történő hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása
érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe
vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részletes feltételei az Eladó
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Üzletszabályzatának 13.2 pontja és 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti megbízási, illetve
bizományosi szerződés tartalmazza.
7.3 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen
Keretszerződés aláírását követően, akkor lehetőséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új
felhasználási hely villamos energiával történő ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevőnek.
8. Éves energia igény és teljesítmény adatok
8.1 Jelen Keretszerződés elválaszthatatlan függelékét képezi a Vevőnek a Keretszerződés
megkötésekor fennálló éves villamos energia igény és teljesítmény adatai (2. sz. függelék). A
Vevő felelősséget vállal azért, hogy a 2. sz. függelékben foglalt adatok szolgáltatása a legjobb
tudása és szándéka szerint a lehető legpontosabban (mért adatokkal alátámasztva) került
meghatározásra.
8.2 A 2. sz. függelékben megadott adatok jelentős mértékű, a teljesítmény igénybevételének
jellegét, vagy a felhasználandó villamos energia mennyiségét érintő megváltozása esetén
bármelyik Fél jogosult kezdeményezni jelen Keretszerződés módosítását.
8.3 A jelen Keretszerződés alapján megkötendő Egyedi Szerződésben kell meghatározni a Felek
döntésétől függően, hogy a Vevő köteles-e menetrendet adni az Eladónak. Amennyiben a Vevő:
(a)
nem köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor kiegyenlítő energia elszámolási
kötelezettsége sem keletkezik az Eladóval szemben;
(b)
köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor az adott Egyedi Szerződés
rendelkezéseinek megfelelően keletkezik kiegyenlítő energia elszámolási kötelezettsége az
Eladóval szemben.
9. Szállításra vonatkozó előírások
9.1 Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy szállítja és átadja, és a Vevő kötelezettséget vállal
arra, hogy átveszi az Egyedi Szerződés szerinti szerződéses villamos energia mennyiséget és az
átvett villamos energia mennyiségére vonatkozó Vételárat megfizeti az Eladónak a szállítási
időszak alatt a vonatkozó Egyedi Szerződésben kikötött feltételek szerint.
9.2 A szerződéses mennyiség szállítását az érintett villamos energia hálózatra alkalmazandó
szabályozásoknak és előírásoknak, mindenekelőtt a Kereskedelmi Szabályzatnak, Üzemi
Szabályzatnak és a Rendszerirányító szabályainak megfelelően kell lebonyolítani.
9.3 A szerződéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára
a Vevő csatlakozott és amelyik a Vevő felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti.
A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a Kereskedelmi
Szabályzat, valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
10. A szerződés megszűnése és megszüntetése
10.1 A Keretszerződés megszűnése
A jelen Keretszerződés megszűnik:
(i)
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(ii)

automatikusan az alábbi 10.6 pont szerinti esetekben;

(iii)

a Felek valamelyike általi rendes felmondás által; vagy

(iv)

a Felek valamelyike általi rendkívüli felmondás által.

10.2 Rendes felmondás
A Felek bármelyike felmondhatja a jelen Keretszerződést rendes felmondás útján, a másik Félhez
intézett írásbeli felmondási nyilatkozat útján, a felmondási nyilatkozat másik Fél által történő
kézhezvételétől számított 3 (három) hónap felmondási idővel.
10.3 Rendkívüli felmondás a Kereskedő részéről
A Kereskedő rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött egyedi Szerződéseket a 10.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve, ha az Vis Maior
következménye:
(i)

a Vevő megszegi bármely, a fenti 6. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)

a Vevő megszegi az Eladó általi villamos energia ellátásának kizárólagosságát;

(iii)

a Vevő megszegi a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződését;

(iv)

a Vevő megszegi a Mérlegkör Tagsági Megállapodást;

(v)
a Vevő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul vagy a Vevő legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
(vi)
a Vevő jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét az Eladó
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(vii)
a Vevő az Eladónak a jelen Keretszerződés és/vagy bármely Egyedi Szerződés alapján
járó összegek szerződésszerű kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési
határidőtől számított 30 (harminc) napon belül, az Eladó általi írásbeli felszólítás ellenére, nem
teljesíti;
(viii) ha a Vevő az Eladó erre irányuló felszólítása ellenére, nem bocsátja az Eladó
rendelkezésére az Egyedi Szerződésben meghatározott pénzügyi biztosítékot, vagy azt nem tartja
fenn vagy nem egészíti ki az Eladó kérésének megfelelően;
(ix)

amennyiben a Vevő nem teljesíti a 7.3 pontban foglalt kötelezettségét; és/vagy

(x)
a Vevő a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot
meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre azért nem képes, mert az adott
felhasználási helyet a hálózati engedélyes a Vevő szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot
meghaladóan az ellátásból felfüggesztette vagy kikapcsolta.
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10.4 Felmondás a Vevő részéről
A Vevő rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött egyedi Szerződéseket a 10.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az Vis Maior
következménye:
(i)

az Eladó megszegi bármely, a fenti 6. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)
az Eladó a MEH jogerős határozata alapján jogosulatlanná válik a jelen
Keretszerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre
jogosult lenne;
(iii)
az Eladó jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Vevő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(iv)
az Eladó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul, vagy az Eladó legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
és/vagy
(v)
az Eladó villamos energia szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc)
napot meghaladóan nem teljesíti.
10.5 Rendkívüli felmondási eljárás
10.5.1 Az Előzetes Felmondás
A Felek a fenti 10.3 vagy 10.4 pontban meghatározott rendkívüli felmondási okok bármelyikének
bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az adott felmondási ok bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül előzetes felmondási
nyilatkozatban írásban („Előzetes Felmondás”) kötelesek tájékoztatni egymást. Az Előzetes
Felmondás megfelelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot.
10.5.2 Egyeztetési kötelezettség
Az Előzetes Felmondásnak a címzett Fél általi átvételét követő 5 (öt) napon belül a Felek 2 (kettő)
naptári napon át (vagy a Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó egyeztetési
időszakban a Felek kötelesek az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat
folytatni.
10.5.3 A Végleges Felmondás
Ha a 10.5.2 pont egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt
felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél végleges felmondási
nyilatkozatban („Végleges Felmondás”) írásban felmondhatja a jelen Keretszerződést, azonnali
hatállyal.
10.6 A Keretszerződés automatikus megszűnése az érvényességi előfeltételek fennállásának
hiánya miatt
A jelen Keretszerződés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor:
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(i)
az Eladó MEH Engedélye bármely okból hatályát veszti, kivéve a fenti 10.4 (ii) pontban
leírt esetet;
(ii)
az Eladó mint mérlegkör felelős mérlegkör szerződése a Rendszerirányítóval bármely
okból megszűnik;
(iii)
a Vevő hálózati csatlakozási szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 10.3 (ii) pontban
leírt eset következménye;
(iv)
a Vevő hálózathasználati szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 10.3 (ii) pontban leírt
eset következménye; és/vagy
(v)
a Felek közötti Mérlegkör Tagsági Megállapodás megszűnik, kivéve ha az a fenti 10.3 (iii)
pontban leírt eset következménye.
A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.
10.7 Az érintett Fél a fenti 10.6 pontban meghatározott eset bekövetkezéséről köteles
haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik Felet.
10.8 A jelen Keretszerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg automatikusan
megszűnik minden, a jelen Keretszerződés alapján a Felek között megkötött Egyedi Szerződés.
10.9 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani
a Keretszerződést, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek szerinti Vis Maior esemény
időtartama meghaladja egybefüggően vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot.
11. Kártérítés és kötbér
11.1 Amennyiben a Vevő a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen Keretszerződés alapján
megkötött Egyedi Szerződést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az
Eladónak bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerződés szerint, a Vevő
általi rendes felmondás időpontjától az adott Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig, az Eladó
által leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét.
11.2 Amennyiben a fenti 10.3 vagy 10.4 pont szerinti, valamelyik Fél általi rendkívüli felmondásra
okot adó tény vagy körülmény következik be, abban az esetben:
(i)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 10.3 pont alapján
az Eladó jogosult a rendkívüli felmondásra és az Eladó a Keretszerződést és/vagy az adott
Egyedi Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor a Vevő köteles kötbérként az
Eladó általi rendkívüli felmondás időpontjától a jelen Keretszerződés alapján megkötött minden
Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig az érintett Egyedi Szerződés alapján leszállítandó
villamos energia mennyisége utáni Vételárat egy összegben megfizetni az Eladónak;
(ii)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 10.4 pont alapján
a Vevő jogosult a rendkívüli felmondásra és a Vevő a Keretszerződést és/vagy az adott Egyedi
Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor az Eladó köteles kötbérként a Vevő általi
rendkívüli felmondás bekövetkezésének időpontjáig a Vevő által az Eladó részére megfizetett
Vételár [•]%-ának megfelelő összeget egy összegben megfizetni a Vevőnek; és
(iii)
a jelen Keretszerződést rendkívüli felmondással felmondó Fél követelheti a másik Féltől a
kötbér összegét meghaladó kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
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12. A számlázás , és a számla elleni kifogások intézésének rendje
A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
13. Pénzügyi biztosíték
13.1 A Vevő az Egyedi Szerződés szerint általa fizetendő Vételár előzetesen becsült költségeire,
az Eladónak az Egyedi Szerződés megkötésekor vagy azt követően az adott Egyedi Szerződés
időtartama alatt bármikor a Vevő részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára.
13.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerződés szerint szállítandó három havi
villamos energia mennyisége] után fizetendő Vételár ÁFA-val növelt összege.
13.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintő egyéb kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
14. Vis Maior
A Felek a Vis Maior-t érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazzák.
15. Értesítések
15.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerződési
Feltételek vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az
alábbiak:
A Vevő részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

Az Eladó részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

16. Titoktartási kötelezettség
A Felek a titoktartási kötelezettséget érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
17. Irányadó jog, viták rendezése
17.1 A jelen Keretszerződésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
17.2 A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes
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rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergiaellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerződés és az Eladó
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerződési Feltételeket) közötti eltérés
esetén a jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a jelen Keretszerződés
és a Keretszerződés alapján megkötésre kerülő Egyedi Szerződés rendelkezései között eltérés
van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadóak.
17.3 Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződésekkel
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát először
megpróbálják 30 (harminc)napon belül tárgyalások útján rendezni.
17.4 Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a
Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett
Állandó
Választottbíróság
(Budapest)
kizárólagos
illetékességének.
A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás helye Budapest és az eljárás nyelve a magyar.
18. Módosítás
18.1 A Keretszerződés csak mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.
18.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés hatályba lépése után a jelen Keretszerződésre vagy a
Felek működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergiaellátási szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik Fél jelen Keretszerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé
vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen
Keretszerződés szerinti jogait vagy növeli az adott Fél Keretszerződés szerinti kötelezettségeit; a
Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen
Keretszerződésre való kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon
belül.
18.3 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 (harminc) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a
Keretszerződéshez. A Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtenni annak
érdekében, hogy a jelen Keretszerződést úgy módosítsák, hogy a Keretszerződés legjobban
tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt eredeti szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak
megegyezésre, a vitás kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
19. Engedményezés
19.1 A Felek a szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre.
19.2 Mindkét Fél jogosult engedményezni bármely a jelen Keretszerződésből és/vagy egy Egyedi
Szerződésből eredő jogát (beleértve az illető Félnek járó cash flow-t) valamely bankra vagy
pénzintézetre, az adott Fél üzleti tevékenységének finanszírozása céljából. Az érintett Fél köteles
haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet bármely ilyen engedményezésről.
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20. Vegyes és záró rendelkezések
20.1 A jelen Keretszerződés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban
készült, magyar nyelven, melyből kettő-kettő példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti meg.
20.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy
kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét,
illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerződést nem kötötték volna meg. A Felek
jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthető rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék.
20.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a jelen Keretszerződés bármely rendelkezését, e lemondás:
(i)
nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről;és
(ii)
nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
20.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerződés rendelkezéseinek másik
Fél által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott időbeli
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond
az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más lehetőséget.
20.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági engedély
megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerződés aláírását követően folyamatosan együttműködnek
egymással az esetlegesen felmerülő műszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések
kölcsönösen kielégítő megoldása érdekében.
20.6 Jelen Keretszerződés függelékei a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerződést Budapesten, [•]-n egyező akarattal
aláírták.

____________________________________
Eladó
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1. sz. Függelék
Egyedi Szerződés Minta
Dátum:

(

)

Címzett:

Vevő (fax szám: z)

Küldi:

Eladó (fax szám: z)

Szerződésszám:

(

)

A jelen Egyedi Szerződés végrehajtja az Eladó és a Vevő között villamos energia eladásáról és
vásárlásáról létrejött keretszerződést („Keretszerződés”) a jelen Egyedi Szerződésben
meghatározott szerződéses időtartam és szerződéses villamos energia mennyiség tekintetében.
A jelen Egyedi Szerződés a Felek között z megkötött Keretszerződés részét képezi és jelen
Egyedi Szerződésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerződésben foglalt feltételek
irányadóak.
Eladó:

(

)

Vevő:

(

)

Vételár:

(

) Ft/kWh

Teljesítmény:

(

) kW

Szerződéses mennyiség:

(

) kWh

Szállítási időszak:

(

Átadási Pont / Felhasználási hely:

(

Vevő köteles menetrendet adni

igen / nem

Ha a Vevő köteles menetrendet adni, akkor a kiegyenlítő

[•]

)-tól (

)-ig (mindkettő beleértve)
)

energia elszámolására vonatkozó feltételek:
Eladó kér pénzügyi biztosítékot:

igen / nem

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak összege:

[•] Forint

A rendkívüli felmondást nem eredményező szerződésszegés

[•] Forint

esetére a kötbér mértéke:

A jelen Egyedi Szerződés aláírásával a Vevő elismeri, hogy az Eladó MEH által jóváhagyott
Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte és, a jelen
Egyedi Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A jelen Egyedi Szerződés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a
fentiekben megjelölt szállítási időszak kezdő időpontjában kezdődik meg. A jelen Egyedi
Szerződés időbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási időszak záró időpontjában ér véget.
Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni
az Eladó részére (cím: z) faxon a z számra.
Kelt:

Kelt:

___________________________________
Eladó

_____________________________________
Vevő

Képviseli:

Képviseli:
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2. sz. Függelék
A Vevő Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai
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5. SZ. MELLÉKLET
RÉSZLEGES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIAKERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS MINTA

A jelen Részleges Ellátás Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Keretszerződés
(„Keretszerződés”) létrejött:
(1)
egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.
05-09-007873, székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.), a továbbiakban: "Eladó";
(2)

másrészről z (Cg. z, székhely: z), a továbbiakban: "Vevő",

Eladó és a Vevő a továbbiakban külön „Fél”, együttesen: "Felek"
között részleges villamos energia ellátási szerződés megkötése érdekében, az alulírott helyen,
időben és a következő feltételekkel:
Előzmények
Tekintettel arra, hogy:
(A)
a Vevő, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nemlakossági fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-től szabályozó 2007. évi
LXXXVI. törvény („VET”) alapján villamos energia kereskedőtől kívánja beszerezni az ellátásához
részben szükséges villamos energiát;
(B)
az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által eredetileg 228/2003. számon kiadott,
azóta többször módosított villamos energia kereskedői engedéllyel rendelkezik („MEH
Engedély”), amely alapján jogosult villamos energiát a Vevőnek értékesíteni; és
(C)
a Vevő villamos energia ellátása érdekben a Felek a jelen villamos energia értékesítési
Keretszerződés alapján [éves / féléves / havi] 2 egyedi villamos energia adásvételi
szerződés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt
ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Fogalom-meghatározások
1.1 A jelen Keretszerződésben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az
Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is), a VET-ben, a VET
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban
meghatározott jelentésükkel.
1.2 Fogalmak
„Ajánlat” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;

2

A szükséges rész kiválasztandó
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„Általános Szerződési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának
mellékeltét képező Általános Szerződési Feltételek;
„Egyedi Szerződés” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;
„Kereskedelmi Szabályzat” a VET 67.§ b) pontja szerinti, a Rendszerirányító által kidolgozandó
kereskedelmi szabályzat;
„MEH” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„MEH Engedély” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„Mérlegkör Tagsági Megállapodás” az alábbi 3.1 (iv) pontban kerül meghatározásra;
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel
rendelkező társaság;
„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedői üzletszabályzata;
és
„VET” az Előzmények (A) pontjában kerül meghatározásra.
2. A keretszerződés tárgya
2.1 A jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt Eladó évente legkésőbb minden év z hó z
napjáig írásbeli ajánlatot („Ajánlat”) ad villamos energia értékesítése céljából a Vevő részére. A
Vevő az Ajánlat kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül köteles az Eladó részére írásban
nyilatkozni az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Vevő az Ajánlatot elfogadta,
akkor a Felek ezt követően egyedi írásbeli megállapodást kötnek a villamos energia Eladó általi
szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti időszakra és tartalommal, amelynek legalább a jelen
Keretszerződés 1. sz. függeléke szerinti szerződéses elemeket kell tartalmaznia („Egyedi
Szerződés”).
2.2 A jelen Keretszerződés és az ezen Keretszerződés alapján megkötendő Egyedi Szerződések
részleges ellátás alapú szerződések, amely alapján a Vevő jogosult a villamos energia
szükségletét más Kereskedőtől is beszerezni. Részleges ellátásra vonatkozó szerződés a Vevő
adott felhasználási helyének hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített
teljesítmények mértékéig köthető.
2.3 A jelen Keretszerződés és a vonatkozó Egyedi Szerződés egységes szerződést képeznek a
Felek között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerződés és az Egyedi
Szerződés rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerződésben meghatározott
rendelkezés az irányadó.
3. Szerződés időbeli hatálya
3.1 Jelen Keretszerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba.
3.2 A jelen Keretszerződés Felek általi teljesítésének kezdő napja az a nap, amikor az alábbi
feltételek mindegyike teljesült:
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(i)

Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedői engedéllyel;

(ii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel azon
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerződést megköti;
(iii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerződéssel azon felhasználási
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerződést megköti; és
(iv)
Vevő mérlegkör tagsági megállapodást kötött Eladóval
Megállapodás”) az Eladó mérlegköréhez történő csatlakozás céljából.

(„Mérlegkör

Tagsági

3.3 A jelen Keretszerződés határozatlan időtartamra szól. A jelen Keretszerződés alapján
megkötésre kerülő Egyedi Szerződés(ek) határozott időtartamra szól(nak).
4. Szerződéses ár
4.1 Az értékesítendő villamos energia vételárát („Vételár”) az Egyedi Szerződés határozza meg.
4.2 Az Egyedi Szerződésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerződés időtartamára
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendő. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerződés aláírásának idején vagy azt követően bármikor
hatályos jogszabályok alapján fizetendő bármilyen energiaadót és további adókat és járulékokat,
valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a megújuló
energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésből származó energia kötelező
átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak
abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a
vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben és módon jogosult a Vevő részére
továbbszámlázni.
5. Teljesítés helye és ideje
5.1 A jelen Keretszerződés mint ellátás alapú szerződés alapján az Eladó villamos energia
szállítási és átadási kötelezettségeinek a teljesítési helye a villamos energia átviteli vagy elosztói
hálózat, és a teljesítés ideje megegyezik a Vevő tényleges fogyasztásával/betáplálásával.
5.2 Az Egyedi Szerződés szerinti villamos energia Vevő részére Eladó által történő szállítását
teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása megvalósul:
(i)
amennyiben az Eladó az Egyedi Szerződés rendelkezései szerint a Vevő mindenkori
igényének megfelelő mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózatba betáplálta; vagy
(ii)
amennyiben a Felek teljesítési helyként az Egyedi Szerződésben a Vevő csatlakozási
pontját határozták meg, akkor abban az esetben, ha a Vevő számára az általa igényelt villamos
energia a csatlakozási ponton rendelkezésre áll.
5.3 A villamos energia továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati
engedélyes feladata. Amennyiben az Eladó nem biztosította a megfelelő mennyiségű villamos
energia betáplálását kereskedelmi szerződés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles az
átviteli rendszerirányítói engedélyessel („Rendszerirányító”) elszámolni a szükséges kiegyenlítő
villamos energiát. Az Eladónak a szerződés teljesítésének vonatkozásában további felelőssége
nincs a Vevővel szemben.
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5.4 Tekintettel a fenti 5.3 pont rendelkezéseire, az Eladó nem felelős a Vevő felé:
(a)
a villamos energia Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati
engedélyes által történő továbbításában bekövetkező zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy
szüneteléséért; és
(b)
az illetékes hálózati engedélyes által a Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára)
továbbított villamos energia minőségét érintő bármilyen problémáért.
5.5 A villamos energiának a Vevő felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történő
továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és költségeket az Eladó, a Vevő felhasználási
helyétől (csatlakozási pontjától) történő továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és
költségeket a Vevő köteles viselni.
6. Teljesítménylekötés és átvételi kötelezettség
6.1 Teljesítménylekötés
Az Egyedi Szerződés időtartama alatt az Eladó köteles a Vevő rendelkezésére állni az Egyedi
Szerződésben meghatározott teljesítménnyel (a „Szerződött Teljesítmény”).
Amennyiben a Vevő által az Egyedi Szerződés időtartama alatt bármely elszámolási időszakban
igénybe vett teljesítmény meghaladja a Szerződött Teljesítmény mértékét a Vevő köteles a
teljesítménytúllépés után pótdíjat fizetni. A pótdíj kiszámításának módját a Felek az Egyedi
Szerződésben határozzák meg. A pótdíj összegének elszámolása havonta történik.
6.2 Átvételi kötelezettség
Az Eladó beszerzési kockázatának csökkentése érdekében a Vevő vállalja, hogy a Szerződött
Teljesítménynek megfelelő mennyiségű energiamennyiséget (a „Szerződött Energiamennyiség”)
az Egyedi Szerződés időtartamának minden elszámolási időegységében átveszi. A Szerződött
Energiamennyiség és a Vevő által ténylegesen átvett energiamennyiség elszámolását az Eladó
az Egyedi Szerződés megszűnését követő 30 napon belül teszi meg. Amennyiben a Vevő által az
Egyedi Szerződés időtartama alatt ténylegesen átvett energia mennyisége eltér a Szerződött
Energia mennyiségétől a Felek az alábbiak szerint járnak el:
6.2.1 Alulvételezés
(i)
Amennyiben a Vevő által az Egyedi Szerződés Időtartama alatt ténylegesen átvett energia
mennyisége kevesebb, mint a Szerződött Energiamennyiség, a kettő közti különbözet után
fizetendő, az Egyedi Szerződésben meghatározott Vételárat a Vevő köteles az Eladónak
megfizetni.
(ii)
Amennyiben a Vevő által az Egyedi Szerződés Időtartama alatt ténylegesen átvett energia
mennyisége több mint [25] százalékkal kevesebb, mint a Szerződött Energiamennyiség, akkor a
Vevő, a fenti 6.2.1 (i) pontban foglalt fizetési kötelezettségén túlmenően, köteles a Szerződött
Energiamennyiség után fizetendő Vételár [10] százalékának megfelelő mértékű kötbért fizetni.
6.2.2 Túlvételezés
Amennyiben a Vevő által az Egyedi Szerződés Időtartama alatt ténylegesen átvett energia
mennyisége több mint [5] százalékkal több, mint a Szerződött Energiamennyiség, akkor a Vevő
köteles az öt százalékot meghaladóan átvett energiamennyiség után fizetendő Vételárat, az
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Eladónál a Vevő túlvételezése miatt esetlegesen felmerült és máshonnan meg nem térült
kiegyenlítő energia költséget, valamint a Szerződött Energiamennyiség után fizetendő Vételár [10]
százalékának megfelelő mértékű kötbért fizetni.
7. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
7.1 A Felek a jelen Keretszerződés aláírásával a következőket jelentik ki és szavatolják
kölcsönösen másik szerződő Fél részére az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képező
Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakon túlmenően:
7.1.1 Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerződés aláírásával a Vevőnek, hogy a jelen
Keretszerződés hatálya alatt villamos energia kereskedői engedélyes jogállását fenntartja.
7.1.2 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
(i)
a vonatkozó jogszabályokban, a Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító
Üzletszabályzatában foglalt elszámolási szabályok szerint az Eladó által alapított mérlegkörbe
belép, ezen mérlegkörre vonatkozóan a Mérlegkör Tagsági Megállapodást megköti és a
mérlegkörökre vonatkozó szabályokat betartja; és
(ii)
amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos energiát harmadik személy részére – a
vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt rendelkezéseket
betartva – tovább kívánja adni, erről a villamos energia továbbadásának megkezdését legalább
15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja az Eladót, aminek az elmulasztása esetén az Eladó
nem köteles a VET 66.§ (11) bekezdésében előírt szabályokat a Vevő kikapcsolása során
betartani.
8. Együttműködés
8.1 Eladó köteles mindenkor a Vevő érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevő ellátásában
résztvevő hálózati engedélyesek vonatkozásában.
8.2 Az Eladó a Vevő választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó
Üzletszabályzatának 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendő megbízási,
illetve bizományosi mintaszerződés keretében) szerint közvetlenül szerződést köthet a Vevő
nevében a hálózathoz történő hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása
érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe
vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részletes feltételei az Eladó
Üzletszabályzatának 13.2 pontja és 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti megbízási, illetve
bizományosi szerződés tartalmazza.
8.3 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen
Keretszerződés aláírását követően, akkor lehetőséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új
felhasználási hely villamos energiával történő ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevőnek.
9. Éves energia igény és teljesítmény adatok
9.1 Jelen Keretszerződés elválaszthatatlan függelékét képezi a Vevőnek a Keretszerződés
megkötésekor fennálló éves villamos energia igény és teljesítmény adatai (2. sz. függelék). A
Vevő felelősséget vállal azért, hogy a 2. sz. függelékben foglalt adatok szolgáltatása a legjobb
tudása és szándéka szerint a lehető legpontosabban (mért adatokkal alátámasztva) került
meghatározásra.
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9.2 A 2. sz. függelékben megadott adatok jelentős mértékű, a teljesítmény igénybevételének
jellegét, vagy a felhasználandó villamos energia mennyiségét érintő megváltozása esetén
bármelyik Fél jogosult kezdeményezni jelen Keretszerződés módosítását.
9.3 A jelen Keretszerződés alapján megkötendő Egyedi Szerződésben kell meghatározni a Felek
döntésétől függően, hogy a Vevő köteles-e menetrendet adni az Eladónak. Amennyiben a Vevő:
(a)
nem köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor kiegyenlítő energia elszámolási
kötelezettsége sem keletkezik az Eladóval szemben;
(b)
köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor az adott Egyedi Szerződés
rendelkezéseinek megfelelően keletkezik kiegyenlítő energia elszámolási kötelezettsége az
Eladóval szemben.
10. Szállításra vonatkozó előírások
10.1 Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy szállítja és átadja, és a Vevő kötelezettséget vállal
arra, hogy átveszi az Egyedi Szerződés szerinti szerződéses villamos energia mennyiséget és az
átvett villamos energia mennyiségére vonatkozó Vételárat megfizeti az Eladónak a szállítási
időszak alatt a vonatkozó Egyedi Szerződésben kikötött feltételek szerint.
10.2 A szerződéses mennyiség szállítását az érintett villamos energia hálózatra alkalmazandó
szabályozásoknak és előírásoknak, mindenekelőtt a Kereskedelmi Szabályzatnak, Üzemi
Szabályzatnak és a Rendszerirányító szabályainak megfelelően kell lebonyolítani.
10.3 A szerződéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára
a Vevő csatlakozott és amelyik a Vevő felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti.
A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a Kereskedelmi
Szabályzat, valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
11. A szerződés megszűnése és megszüntetése
11.1 A Keretszerződés megszűnése
A jelen Keretszerződés megszűnik:
(i)

a Felek közös megegyezésével, a Felek megállapodásában meghatározott időpontban;

(ii)

automatikusan az alábbi 11.6 pont szerinti esetekben;

(iii)

a Felek valamelyike általi rendes felmondás által; vagy

(iv)

a Felek valamelyike általi rendkívüli felmondás által.

11.2 Rendes felmondás
A Felek bármelyike felmondhatja a jelen Keretszerződést rendes felmondás útján, a másik Félhez
intézett írásbeli felmondási nyilatkozat útján, a felmondási nyilatkozat másik Fél által történő
kézhezvételétől számított 3 (három) hónap felmondási idővel.
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11.3 Rendkívüli felmondás a Kereskedő részéről
A Kereskedő rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött egyedi Szerződéseket a 11.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az Vis Maior
következménye:
(i)

a Vevő megszegi bármely, a fenti 7. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)

a Vevő megszegi a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződését;

(iii)

a Vevő megszegi a Mérlegkör Tagsági Megállapodást;

(iv)
a Vevő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul vagy a Vevő legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
(v)
a Vevő jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét az Eladó
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(vi)
a Vevő az Eladónak a jelen Keretszerződés és/vagy bármely Egyedi Szerződés alapján
járó összegek szerződésszerű kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési
határidőtől számított 30 (harminc) napon belül, az Eladó általi írásbeli felszólítás ellenére, nem
teljesíti;
(vii)
ha a Vevő az Eladó erre irányuló felszólítása ellenére, nem bocsátja az Eladó
rendelkezésére az Egyedi Szerződésben meghatározott pénzügyi biztosítékot, vagy azt nem tartja
fenn vagy nem egészíti ki az Eladó kérésének megfelelően;
(viii)

amennyiben a Vevő nem teljesíti a 8.3 pontban foglalt kötelezettségét; és/vagy

(ix)
a Vevő a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot
meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre azért nem képes, mert az adott
felhasználási helyet a hálózati engedélyes a Vevő szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot
meghaladóan az ellátásból felfüggesztette vagy kikapcsolta.
11.4 Felmondás a Vevő részéről
A Vevő rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött egyedi Szerződéseket a 11.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az Vis Maior
következménye:
(i)

az Eladó megszegi bármely, a fenti 6. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)
az Eladó a MEH jogerős határozata alapján jogosulatlanná válik a jelen
Keretszerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre
jogosult lenne;
(iii)
az Eladó jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Vevő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
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(iv)
az Eladó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul, vagy az Eladó legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
és/vagy
(v)
az Eladó villamos energia szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc)
napot meghaladóan nem teljesíti.
11.5 Rendkívüli felmondási eljárás
11.5.1 Az Előzetes Felmondás
A Felek a fenti 11.3 vagy 11.4 pontban meghatározott rendkívüli felmondási okok bármelyikének
bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az adott felmondási ok bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül előzetes felmondási
nyilatkozatban írásban („Előzetes Felmondás”) kötelesek tájékoztatni egymást. Az Előzetes
Felmondás megfelelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot.
11.5.2 Egyeztetési kötelezettség
Az Előzetes Felmondásnak a címzett Fél általi átvételét követő 5 (öt) napon belül a Felek 2 (kettő)
naptári napon át (vagy a Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó egyeztetési
időszakban a Felek kötelesek az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat
folytatni.
11.5.3 A Végleges Felmondás
Ha a 10.5.2 pont egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt
felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél végleges felmondási
nyilatkozatban („Végleges Felmondás”) írásban felmondhatja a jelen Keretszerződést, azonnali
hatállyal.
11.6 A Keretszerződés automatikus megszűnése az érvényességi előfeltételek fennállásának
hiánya miatt
A jelen Keretszerződés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor:
(i)
az Eladó MEH Engedélye bármely okból hatályát veszti, kivéve a fenti 11.3 (ii) pontban
leírt esetet;
(ii)
az Eladó mint mérlegkör felelős mérlegkör szerződése a Rendszerirányítóval bármely
okból megszűnik;
(iii)
a Vevő hálózati csatlakozási szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 11.3 (ii) pontban
leírt eset következménye;
(iv)
a Vevő hálózathasználati szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 11.3 (ii) pontban leírt
eset következménye; és/vagy
(v)
a Felek közötti Mérlegkör Tagsági Megállapodás megszűnik, kivéve ha az a fenti 11.3 (iii)
pontban leírt eset következménye.
A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.
194945v3

TVK- Erőmű Kft. Kereskedelmi Üzletszabályzat melléket

TERVEZET

11.7 Az érintett Fél a fenti 11.6 pontban meghatározott eset bekövetkezéséről köteles
haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik Felet.
11.8 A jelen Keretszerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg automatikusan
megszűnik minden, a jelen Keretszerződés alapján a Felek között megkötött Egyedi Szerződés.
11.9 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani
a Keretszerződést, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek szerinti Vis Maior esemény
időtartama meghaladja egybefüggően vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot.
12. Kártérítés és kötbér
12.1 Amennyiben a Vevő a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen Keretszerződés alapján
megkötött Egyedi Szerződést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az
Eladónak bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerződés szerint, a Vevő
általi rendes felmondás időpontjától az adott Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig, az Eladó
által leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét.
12.2 Amennyiben a fenti 11.3 vagy 11.4 pont szerinti, valamelyik Fél általi rendkívüli felmondásra
okot adó tény vagy körülmény következik be, abban az esetben:
(i)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 11.3 pont alapján
az Eladó jogosult a rendkívüli felmondásra és az Eladó a Keretszerződést és/vagy az adott
Egyedi Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor a Vevő köteles kötbérként az
Eladó általi rendkívüli felmondás időpontjától a jelen Keretszerződés alapján megkötött minden
Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig az érintett Egyedi Szerződés alapján leszállítandó
villamos energia mennyisége utáni Vételárat egy összegben megfizetni az Eladónak;
(ii)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 11.4 pont alapján
a Vevő jogosult a rendkívüli felmondásra és a Vevő a Keretszerződést és/vagy az adott Egyedi
Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor az Eladó köteles kötbérként a Vevő általi
rendkívüli felmondás bekövetkezésének időpontjáig a Vevő által az Eladó részére megfizetett
Vételár z%-ának megfelelő összeget egy összegben megfizetni a Vevőnek; és
(iii)
a jelen Keretszerződést rendkívüli felmondással felmondó Fél követelheti a másik Féltől a
kötbér összegét meghaladó kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
13. A számlázás , és a számla elleni kifogások intézésének rendje
A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
14. Pénzügyi biztosíték
14.1 A Vevő az Egyedi Szerződés szerint általa fizetendő Vételár előzetesen becsült költségeire,
az Eladónak az Egyedi Szerződés megkötésekor vagy azt követően az adott Egyedi Szerződés
időtartama alatt bármikor a Vevő részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára.
14.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerződésben meghatározott Szerződött
Energiamennyiség után fizetendő Vételár 30 százalékának ÁFA-val növelt összege.

194945v3

TVK- Erőmű Kft. Kereskedelmi Üzletszabályzat melléket

TERVEZET

14.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintő egyéb kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
15. Vis Maior
A Felek a Vis Maior-t érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazzák.
16. Értesítések
16.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerződési
Feltételek vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az
alábbiak:
A Vevő részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax:z

E-mail:z

Az Eladó részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax:z

E-mail:z

17. Titoktartási kötelezettség
A Felek a titoktartási kötelezettséget érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
18. Irányadó jog, viták rendezése
18.1 A jelen Keretszerződésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
18.2 A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergiaellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerződés és az Eladó
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerződési Feltételeket) közötti eltérés
esetén a jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a jelen Keretszerződés
és a Keretszerződés alapján megkötésre kerülő Egyedi Szerződés rendelkezései között eltérés
van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadóak.
18.3 Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződésekkel
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát először
megpróbálják 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezni.
18.4 Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a
Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
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szervezett
Állandó
Választottbíróság
(Budapest)
kizárólagos
illetékességének.
A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás helye Budapest és az eljárás nyelve a magyar.
19. Módosítás
19.1 A Keretszerződés csak mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.
19.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés hatályba lépése után a jelen Keretszerződésre vagy a
Felek működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergiaellátási szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik Fél jelen Keretszerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé
vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen
Keretszerződés szerinti jogait vagy növeli az adott Fél Keretszerződés szerinti kötelezettségeit; a
Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen
Keretszerződésre való kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon
belül.
19.3 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 (harminc) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a
Keretszerződéshez. A Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtenni annak
érdekében, hogy a jelen Keretszerződést úgy módosítsák, hogy a Keretszerződés legjobban
tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt eredeti szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak
megegyezésre, a vitás kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
20. Engedményezés
20.1 A Felek a szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre.
20.2 Mindkét Fél jogosult engedményezni bármely a jelen Keretszerződésből és/vagy egy Egyedi
Szerződésből eredő jogát (beleértve az illető Félnek járó cash flow-t) valamely bankra vagy
pénzintézetre, az adott Fél üzleti tevékenységének finanszírozása céljából. Az érintett Fél köteles
haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet bármely ilyen engedményezésről
21. Vegyes és záró rendelkezések
21.1 A jelen Keretszerződés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban
készült, magyar nyelven, melyből kettő-kettő példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti meg.
21.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy
kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét,
illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerződést nem kötötték volna meg. A Felek
jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthető rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék.
21.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a jelen Keretszerződés bármely rendelkezését, e lemondás:
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(i)
nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről;és
(ii)
nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
21.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerződés rendelkezéseinek másik
Fél által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott időbeli
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond
az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más lehetőséget.
21.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági engedély
megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerződés aláírását követően folyamatosan együttműködnek
egymással az esetlegesen felmerülő műszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések
kölcsönösen kielégítő megoldása érdekében.
21.6 Jelen Keretszerződés függelékei a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerződést Budapesten, z-n egyező akarattal
aláírták.

____________________________________
Eladó
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1. sz. Függelék
Egyedi Szerződés Minta

Dátum:

(

)

Címzett:

Vevő (fax szám: z)

Küldi:

Eladó (fax szám: z)

Szerződésszám:

(

)

A jelen Egyedi Szerződés végrehajtja az Eladó és a Vevő között villamos energia eladásáról és
vásárlásáról létrejött keretszerződést („Keretszerződés”) a jelen Egyedi Szerződésben
meghatározott szerződéses időtartam és szerződéses villamos energia mennyiség tekintetében.
A jelen Egyedi Szerződés a Felek között [•] megkötött Keretszerződés részét képezi és jelen
Egyedi Szerződésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerződésben foglalt feltételek
irányadóak.

Eladó:

(

)

Vevő:

(

)

Vételár:

(

) Ft/kWh

Szerződött Teljesítmény:

(

) kW

Szerződött Energiamennyiség:

(

) kWh

Szállítási időszak:

(

Átadási Pont / Felhasználási hely:

(

Vevő köteles menetrendet adni

igen / nem

Ha a Vevő köteles menetrendet adni, akkor a kiegyenlítő

[•]

)-tól (

)-ig (mindkettő beleértve)
)

energia elszámolására vonatkozó feltételek:
Eladó kér pénzügyi biztosítékot:

igen / nem

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak összege:

[•] Forint

A Szerződött Teljesítménytől való eltérés esetén fizetendő

[•]

pótdíj kiszámításának módja:
A rendkívüli felmondást nem eredményező szerződésszegés

[•] Forint

esetére a kötbér mértéke:

A jelen Egyedi Szerződés aláírásával a Vevő elismeri, hogy az Eladó MEH által jóváhagyott
Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte és, a jelen
Egyedi Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A jelen Egyedi Szerződés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a
fentiekben megjelölt szállítási időszak kezdő időpontjában kezdődik meg. A jelen Egyedi
Szerződés időbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási időszak záró időpontjában ér véget.
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Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni
az Eladó részére (cím: [•]) faxon a [•] számra.

Kelt:

Kelt:

___________________________________
Eladó

_____________________________________
Vevő

Képviseli:

Képviseli:
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2. sz. Függelék
A Vevő Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai
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6. SZ. MELLÉKLET
TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIAKERESKEDELMI SZERZŐDÉS PROFIL ELSZÁMOLÁSÚ FELHASZNÁLÓK
RÉSZÉRE
A jelen Teljes Ellátás Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Szerződés (a „Szerződés”)
létrejött:
(1)
egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszáma: 05-09-007873, székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.), a
továbbiakban: "Eladó";
(2)

másrészről [•] (Cg. [•], székhely: [•]), a továbbiakban: "Vevő",

Eladó és a Vevő a továbbiakban külön „Fél”, együttesen: "Felek"
között villamos energia ellátási szerződés megkötése érdekében, az alulírott helyen, időben és a
következő feltételekkel:
Előzmények
Tekintettel arra, hogy:
(A)
a Vevő, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nemlakossági fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-től szabályozó 2007. évi
LXXXVI. törvény („VET”) alapján a teljes villamos energia szükségletét az Eladótól kívánja
beszerezni;
(B)
a Vevő a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19.) Korm.
rendelet („VET Vhr.”) alapján profil elszámolású felhasználónak minősül;
(C)
az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által eredetileg 228/2003. számon kiadott,
azóta többször módosított villamos energia Eladói engedéllyel rendelkezik („MEH Engedély”),
amely alapján jogosult villamos energiát értékesíteni a Vevőnek
ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Fogalom meghatározások
1.1 A jelen Szerződésben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az
Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is), a VET-ben, a VET
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban
meghatározott jelentésükkel.
1.2 „Általános Szerződési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának
mellékeltét képező Általános Szerződési Feltételek;
„Elosztói Engedélyes” azon elosztói engedélyest jelenti, akivel a Vevő a hálózati csatlakozási és
hálózati használati szerződéseit megkötötte;
„Elosztói Szabályzat” az Elosztói Engedélyes elosztói szabályzatát jelenti;
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„Mértékadó Éves Fogyasztás” jelenti a profil elszámolású felhasználó adott elszámolási időszak
alatti fogyasztására vonatkozóan az időszak elején megállapított azon villamos energia
mennyiséget (kWh), amely alapadatként szolgál az időszak végén a mennyiségi eltérés
elszámolására;
„Profil Mennyiségi Eltérés” jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a
mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség
különbségét. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent;
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényt jelenti;
„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedői üzletszabályzata.
2. A Szerződés tárgya
2.1 A jelen Szerződés tárgya villamos energia adás-vétele.
2.2 A Jelen Szerződés alapján az Eladó köteles a Vevő mindenkori fogyasztási igényének
megfelelő mennyiségű villamos energiát szolgáltatni. A Vevő köteles az elfogyasztott villamos
energia jelen Szerződés alapján kiszámított ellenértékét az Eladónak megfizetni.
2.3 A Vevő köteles a Mértékadó Éves Fogyasztását az Eladó részére a Szerződés megkötését
megelőzően írásban bejelenteni. A Vevő köteles a tényleges fogyasztását a profilcsoportja illetve
a Mértékadó Éves Fogyasztása figyelembevételével alakítani.
2.4 Amennyiben a Vevő vételezési szokásaiban olyan változás következik be, mely a VET Vhr.
szerinti profilcsoportba sorolást, illetve a Mértékadó Éves Fogyasztása Mértékét befolyásolja, úgy
a Vevő az Elosztói Szabályzatban rögzített módon jogosult a Mértékadó Éves Fogyasztásának
mértékét, illetve a profilcsoport megváltoztatását kezdeményezni az Eladónál. Az Eladó ilyen
esetben az Elosztói Szabályzat szerint a Vevő értesítését követő [15] napon belül eljár annak
érdekében, hogy az Elosztói Engedélyes az adatváltozást regisztrálja. A változás a Vevő és az
Eladó jogviszonyában abban az időpontban lép hatályba, amikor az Elosztói Engedélyes a
változást saját nyilvántartásában regisztrálja.
3. Szerződés időbeli hatálya
3.1 Jelen Szerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba.
3.2 A jelen Szerződés Felek általi teljesítésének kezdő napja az a nap, amikor az alábbi feltételek
mindegyike teljesült:
(i)

Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedői engedéllyel;

(ii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel azon
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződést megköti;
(iii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerződéssel azon felhasználási
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerződést megköti; és
(iv)
Vevő mérlegkör tagsági megállapodást kötött Eladóval
Megállapodás”) az Eladó mérlegköréhez történő csatlakozás céljából.
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3.3 A jelen Szerződés [év/hónap/nap/óra-tól év/hónap/nap/óra-ig] tartó határozott időtartamra
szól.
4. Szerződéses ár
4.1 Az Eladó által a Vevőnek értékesített villamos energia vételára az alábbi díjelemekből áll:
(i)

energiadíj;

(ii)

rendszerhasználati díjak; és

(iii)

profil mennyiségi eltérési díj.

4.1.1 Energiadíj
Az energiadíj egységára: z HUF/kWh.
Az energiadíj a jelen Szerződés időtartamára vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendő. Az
energiadíj nettó összeg, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót és a jelen Szerződés
aláírásának idején vagy azt követően bármikor hatályos jogszabályok alapján fizetendő bármilyen
energiaadót és további adókat és járulékokat, valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további
díjat vagy költséget, amely a megújuló energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs
energiatermelésből származó energia kötelező átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog
terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden, az energiadíjban benne nem
foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett
mértékben és módon jogosult a Vevő részére továbbszámlázni.
4.1.2 Rendszerhasználati díj
A rendszerhasználati díjak megállapítás a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A
félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a profil elszámolási díj a rendszerhasználati
díjak közé tartozik.
4.1.3 Profil Mennyiségi Eltérési díj
A Profil Mennyiségi Eltérési díj a Profil Mennyiségi Eltérés esetén fizetendő díj, amelynek mértéke
a Profil Mennyiségi Eltérés mértékétől függ.
5. Teljesítés helye és ideje
5.1 A jelen Szerződés mint ellátás alapú szerződés alapján az Eladó villamos energia szállítási és
átadási kötelezettségeinek a teljesítési helye a villamos energia átviteli vagy elosztói hálózat, és a
teljesítés ideje megegyezik a Vevő tényleges fogyasztásával/betáplálásával.
5.2 A jelen Szerződés szerinti villamos energia Vevő részére Eladó által történő szállítását
teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása megvalósul
amennyiben az Eladó a jelen Szerződés rendelkezései szerint a Vevő mindenkori igényének
megfelelő mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózatba betáplálta.
5.3 A villamos energia továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati
engedélyes feladata. Amennyiben az Eladó nem biztosította a megfelelő mennyiségű villamos
energia betáplálását kereskedelmi szerződés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles az
átviteli rendszerirányítói engedélyessel („Rendszerirányító”) elszámolni a szükséges kiegyenlítő
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villamos energiát. Az Eladónak a szerződés teljesítésének vonatkozásában további felelőssége
nincs a Vevővel szemben.
5.4 Tekintettel a fenti 5.3 pont rendelkezéseire, az Eladó nem felelős a Vevő felé:
(a)
a villamos energia Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati
engedélyes által történő továbbításában bekövetkező zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy
szüneteléséért; és
(b)
az illetékes hálózati engedélyes által a Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára)
továbbított villamos energia minőségét érintő bármilyen problémáért.
5.5 A villamos energiának a Vevő felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történő
továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és költségeket az Eladó, a Vevő felhasználási
helyétől (csatlakozási pontjától) történő továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és
költségeket a Vevő köteles viselni.
6. Fizetési, számlázási feltételek
6.1 Eladó az elszámolási időszakot követő hónap [15]. naptári napjáig bocsátja ki számláját azt
követően, hogy az elosztói engedélyes a Vevő tényleges fogyasztását – az esettől függően – a
teljesítés kezdete után először, illetve két egymást követő leolvasás közötti időszakra a
mérőóra(ák) leolvasásával megállapítja és a mérési adatokat az Eladónak megküldi. Az
elszámolási időszak egy naptári hónap. A számla fizetési határideje a számla keltétől számított
[8]. naptári nap.
6.2 Az Eladó a Vevő további beleegyezése nélkül is jogosult az elosztói engedélyest felkérni arra,
hogy végezzen soron kívüli mérőóra leolvasást. Amennyiben a jelen Szerződés a Vevőnek
felróható okból szűnik meg, a leolvasás költsége a Vevőt terheli.
6.3 A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjének további
kérdéseit az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
7. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
A Felek az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szavatossági nyilatkozatokat és
kötelezettségvállalásokat vállalják. rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
8. Együttműködés
8.1 Eladó köteles mindenkor a Vevő érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevő ellátásában
résztvevő hálózati engedélyesek vonatkozásában.
8.2 Az Eladó a Vevő választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó
Üzletszabályzatának 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendő megbízási,
illetve bizományosi mintaszerződés keretében) szerint közvetlenül szerződést köthet a Vevő
nevében a hálózathoz történő hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása
érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe
vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részletes feltételei az Eladó
Üzletszabályzatának 13 pontja és 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti megbízási, illetve
bizományosi szerződés tartalmazza.

194945v3

TVK- Erőmű Kft. Kereskedelmi Üzletszabályzat melléket

TERVEZET

8.3 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen
Szerződés aláírását követően, akkor lehetőséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új
felhasználási hely villamos energiával történő ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevőnek.
9. A Szerződés megszűnése és megszüntetése
9.1 A Szerződés megszűnése
A jelen Szerződés megszűnik:
(i)

a Felek közös megegyezésével, a Felek megállapodásában meghatározott időpontban;

(ii)

automatikusan az alábbi 9.5 pont szerinti esetekben;

(iii)

a Felek valamelyike általi rendes felmondás által; vagy

(iv)

a Felek valamelyike általi rendkívüli felmondás által.

9.2 Rendes felmondás
A Felek bármelyike felmondhatja a jelen Szerződést rendes felmondással, a másik Félhez intézett
írásbeli felmondási nyilatkozat útján, a felmondási nyilatkozat másik fél általi kézhezvételétől
számított 3 (három) hónap felmondási idővel.
9.3 Rendkívüli felmondás az Eladó részéről
Az Eladó rendkívüli felmondás útján írásban felmondhatja a jelen Szerződést, az alábbi
események bármelyikének bekövetkezése esetén:
(i)

a Vevő megszegi bármely, a fenti 7. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)

a Vevő az Eladón kívüli személytől is vásárol villamos energiát;

(iii)

a Vevő megszegi a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződését;

(iv)

a Vevő megszegi a Mérlegkör Tagsági Megállapodást;

(v)
a Vevő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul vagy a Vevő legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
(vi)
a Vevő jelen Szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét az Eladó előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(vii)

amennyiben a Vevő nem teljesíti a fenti 8.3 pontban foglalt kötelezettségét

(viii) a Vevő az Eladónak a jelen Szerződés alapján járó összegek szerződésszerű kifizetésével
kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési határidőtől számított 30 (harminc) napon belül, az
Eladó általi írásbeli felszólítás ellenére, nem teljesíti;
(ix)
ha a Vevő az Eladó erre irányuló felszólítása ellenére, nem bocsátja az Eladó
rendelkezésére a jelen Szerződésben meghatározott pénzügyi biztosítékot, vagy azt nem tartja
fenn vagy nem egészíti ki az Eladó kérésének megfelelően; és/vagy
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(x)
a Vevő a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot
meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre azért nem képes, mert az adott
felhasználási helyet a hálózati engedélyes a Vevő szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot
meghaladóan az ellátásból felfüggesztette vagy kikapcsolta.
9.4 Rendkívüli felmondás a Vevő részéről
A Vevő rendkívüli felmondás útján írásban felmondhatja a jelen Szerződést, az alábbi események
bármelyikének bekövetkezése esetén:
(i)

az Eladó megszegi bármely, a fenti 7. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)
az Eladó a MEH jogerős határozata alapján jogosulatlanná válik a jelen Szerződésben
foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne;
(iii)
az Eladó jelen Szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Vevő előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(iv)
az Eladó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul, vagy a Eladó taggyűlése jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
és/vagy
(v)
az Eladó villamos energia szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc)
napot meghaladóan nem teljesíti.
9.5 Rendkívüli felmondási eljárás
9.5.1 Az Előzetes Felmondás
A Felek a fenti 9.3 vagy 9.4 pontban meghatározott rendkívüli felmondási okok bármelyikének
bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az adott felmondási ok bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül előzetes felmondási
nyilatkozatban írásban („Előzetes Felmondás”) kötelesek tájékoztatni egymást. Az Előzetes
Felmondás megfelelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot.
9.5.2 Egyeztetési kötelezettség
Az Előzetes Felmondásnak a címzett Fél általi átvételét követő 5 (öt) napon belül a Felek 2 (kettő)
naptári napon át (vagy a Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó egyeztetési
időszakban a Felek kötelesek az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat
folytatni.
9.5.3 A Végleges Felmondás
Ha a 9.5.2 pont egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt
felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél végleges felmondási
nyilatkozatban („Végleges Felmondás”) írásban felmondhatja a jelen Szerződést, azonnali
hatállyal.
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9.6 Felmondás Vis Maior alapján
Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani a
Keretszerződést, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek szerinti Vis Maior esemény
időtartama meghaladja egybefüggően vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot.
9.7 A Szerződés automatikus megszűnése az érvényességi előfeltételek fennállásának hiánya
miatt
A jelen Szerződés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor:
(i)

az Eladó MEH Engedélye bármely okból hatályát veszti;

(ii)
az Eladó mint mérlegkör felelős mérlegkör szerződése a Rendszerirányítóval bármely
okból megszűnik;
(iii)
a Vevő hálózati csatlakozási szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 9.3 (iii) pontban
leírt eset következménye;
(iv)
a Vevő hálózathasználati szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 9.3 (iii) pontban leírt
eset következménye; és/vagy
(v)
a Felek közötti Mérlegkör Tagsági Megállapodás megszűnik, kivéve ha az a fenti 9.3 (iv)
pontban leírt eset következménye.
A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.
10. Kártérítés és kötbér
10.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden
olyan kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és
egyéb fizetendő díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen
követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy
gondatlanságára és/vagy - a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségének megszegésére
vezethető vissza.
10.2 A jelen Szerződés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen követelések
vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb
kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel.
10.3 A szerződő Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő károk tekintetében törvényes
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
10.4 Amennyiben a Vevő a jelen Szerződést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben
köteles az Eladónak bánatpénzként megfizetni a Vevő általi rendes felmondás időpontjától a jelen
Szerződés időtartamának lejártáig, az Eladó által leszállítandó villamos energia mennyiség után
járó Vételár teljes összegét.
10.5 Amennyiben a fenti 9.3 vagy 9.4 pont szerinti, valamelyik Fél általi rendkívüli felmondásra
okot adó tény vagy körülmény következik be, abban az esetben:
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(i)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 9.3 pont alapján
az Eladó jogosult a rendkívüli felmondásra és az Eladó a Szerződést rendkívüli felmondás útján
felmondja, akkor a Vevő köteles kötbérként az Eladó általi rendkívüli felmondás időpontjától a
jelen Szerződés időtartamának lejártáig leszállítandó villamos energia mennyisége utáni Vételárat
egy összegben megfizetni az Eladónak;
(ii)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 9.4 pont alapján a
Vevő jogosult a rendkívüli felmondásra és a Vevő a Szerződést rendkívüli felmondás útján
felmondja, akkor az Eladó köteles kötbérként a Vevő általi rendkívüli felmondás
bekövetkezésének időpontjáig a Vevő által az Eladó részére megfizetett Vételár [•]%-ának
megfelelő összeget egy összegben megfizetni a Vevőnek; és
(iii)
a jelen Szerződés rendkívüli felmondással felmondó Fél követelheti a másik Féltől a kötbér
összegét meghaladó kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
11. A számlázás, és a számla elleni kifogások intézésének és a fizetés rendje
A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
12. Pénzügyi biztosíték
12.1 A Vevő a Szerződés szerint általa fizetendő Vételár előzetesen becsült költségeire, az
Eladónak a jelen Szerződés megkötésekor vagy azt követően a Szerződés időtartama alatt
bármikor a Vevő részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles pénzügyi
biztosítékot nyújtani az Eladó számára.
12.2 A pénzügyi biztosíték értéke a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján szállítandó három havi
villamos energia mennyisége után fizetendő energiadíj és rendszerhasználati díj ÁFA-val növelt
összege.
12.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintő egyéb kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
13. Vis Maior
A Felek a Vis Maior-t érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazzák.
14. Értesítések
14.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerződési
Feltételek vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az
alábbiak:
A Vevő részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z
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Az Eladó részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

15. Titoktartási kötelezettség
A Felek a titoktartási kötelezettséget érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
16. Irányadó jog ,viták rendezése
16.1 A jelen Szerződésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
16.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergiaellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Szerződés és az Eladó
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerződési Feltételeket) közötti eltérés
esetén a jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak.
16.3 Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Szerződéssel
kapcsolatosan,
vagy
azzal
összefüggésben,
annak
megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát
először megpróbálják 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezni.
16.4 Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a
Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett
Állandó
Választottbíróság
(Budapest)
kizárólagos
illetékességének.
A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás helye Budapest és az eljárás nyelve a magyar.
17. Módosítás
17.1 A Szerződés csak mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.
17.2 Amennyiben a jelen Szerződés hatályba lépése után a jelen Szerződésre vagy a Felek
működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergiaellátási szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy
érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti
jogait vagy növeli az adott Fél Szerződés szerinti kötelezettségeit; a Felek kötelesek egymást
értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen Szerződésre való kihatásáról, annak
tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon belül.
17.3 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 (harminc) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a
Szerződéshez. A Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtenni annak érdekében,
hogy a jelen Szerződést úgy módosítsák, hogy a Szerződés legjobban tükrözze a Felek
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szerződéskötéskor fennállt eredeti szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a
vitás kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
18. Engedményezés
18.1 A Felek a szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre.
18.2 Mindkét Fél jogosult engedményezni bármely a jelen Szerződésből eredő jogát (beleértve az
illető Félnek járó cash flow-t) valamely bankra vagy pénzintézetre, az adott Fél üzleti
tevékenységének finanszírozása céljából. Az érintett Fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni
a másik Felet bármely ilyen engedményezésről
19. Általános Szerződési Feltételek
A jelen Szerződés aláírásával a Vevő elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételeket
megismerte és, a jelen Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel, magára nézve kötelezőnek
fogadja el.
20. Vegyes és záró rendelkezések
20.1 A jelen Szerződés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban
készült, magyar nyelven, melyből kettő-kettő példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti meg.
20.2 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a jelen Szerződés bármely rendelkezését, e lemondás:
20.3 nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről;és
20.4 nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
20.5 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Szerződés rendelkezéseinek másik Fél
által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott időbeli vagy
más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond az őt
megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más lehetőséget.
20.6 Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági engedély
megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés aláírását követően folyamatosan együttműködnek
egymással az esetlegesen felmerülő műszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések
kölcsönösen kielégítő megoldása érdekében.
20.7 Jelen Szerződés függelékei a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerződést Budapesten, [•]-n egyező akarattal aláírták.

____________________________________
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7. SZ. MELLÉKLET
MENETREND ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI
KERETSZERZŐDÉS MINTA
A
jelen
Menetrend
Alapú
(„Keretszerződés”) létrejött:

Kétoldalú

Villamosenergia-kereskedelmi

Keretszerződés

(1)
egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 0509-007873, székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.), a továbbiakban: "Eladó";
(2)

másrészről z (Cg. z, székhely: z, a továbbiakban: "Vevő",

Eladó és a Vevő a továbbiakban külön „Fél”, együttesen: "Felek"
között villamos energia ellátási szerződés megkötése érdekében, az alulírott helyen, időben és a
következő feltételekkel:
Előzmények
Tekintettel arra, hogy:
(A)
a Vevő, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nemlakossági fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-től szabályozó 2007. évi
LXXXVI. törvény („VET”) alapján villamos energia kereskedőtől kíván villamos energiát
megvásárolna Vevő által megadásra kerülő menetrendek szerint;
(B)
az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által eredetileg 228/2003. számon kiadott,
azóta többször módosított villamos energia kereskedői engedéllyel rendelkezik („MEH
Engedély”), amely alapján jogosult villamos energiát a Vevőnek értékesíteni; és
(C)
a Vevő részére történő villamos energia értékesítés megvalósítása érdekben a Felek a
jelen villamos energia értékesítési Keretszerződés alapján egyedi villamos energia adásvételi
szerződés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt
ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Fogalom-meghatározások
1.1 A jelen Keretszerződésben nagy kezdőbetűvel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az
Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is), a VET-ben, a VET
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban
meghatározott jelentésükkel.
1.2 Fogalmak:
„Ajánlat” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;
„Általános Szerződési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának
mellékeltét képező Általános Szerződési Feltételek;
„Egyedi Szerződés” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;
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„Eladói Költségek” az alábbi 6.5 pontban kerül meghatározásra;
„Hiányzó Mennyiség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra;
„Kereskedelmi Szabályzat” a VET 67.§ b) pontja szerinti, a Rendszerirányító által kidolgozandó
kereskedelmi szabályzat;
„MEH” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„MEH Engedély” az Előzmények (B) pontjában került meghatározásra;
„Menetrend” egy adott naptári napra az elszámolási mérési időegységekre vonatkozó villamos
átlagteljesítmények adatsora;
„Nem Igényelt Energia” az alábbi 6.6 pontban kerül meghatározásra
„Pótlási Költség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra
„Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel
rendelkező társaság;
„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedői üzletszabályzata;
„VET” az Előzmények (A) pontjában kerül meghatározásra; és
„Vételár” az alábbi 4.1 pontban kerül meghatározásra.
2. A keretszerződés tárgya
2.1 A jelen Keretszerződés időbeli hatálya alatt Eladó évente legkésőbb minden év z napjáig
írásbeli ajánlatot („Ajánlat”) ad villamos energia értékesítése céljából a Vevő részére. A Vevő az
Ajánlat kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül köteles az Eladó részére írásban nyilatkozni
az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Vevő az Ajánlatot elfogadta, akkor a
Felek ezt követően egyedi írásbeli megállapodást kötnek a villamos energia Eladó általi
szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti időszakra és tartalommal, amelynek legalább a jelen
Keretszerződés 1. sz. függeléke szerinti szerződéses elemeket kell tartalmaznia („Egyedi
Szerződés”).
2.2 A jelen Keretszerződés és az ezen Keretszerződés alapján megkötendő Egyedi Szerződések
menetrend alapú szerződések, amely alapján a Vevő az Eladótól a Vevő által megadásra kerülő
menetrendek szerinti vásárol villamos energiát.
2.3 A jelen Keretszerződés és a vonatkozó Egyedi Szerződés egységes szerződést képeznek a
Felek között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerződés és az Egyedi
Szerződés rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerződésben meghatározott
rendelkezés az irányadó.
3. Szerződés időbeli hatálya
3.1 Jelen Keretszerződés mindkét Fél általi cégszerű aláírásának napján lép hatályba.
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3.2 A jelen Keretszerződés Felek általi teljesítésének kezdő napja az a nap, amikor az alábbi
feltételek mindegyike teljesült:
(i)

Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedői engedéllyel;

(ii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel azon
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerződést megköti;
(iii)
Vevő rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerződéssel azon felhasználási
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerződést megköti; és
(iv)
Vevő rendelkezik a Rendszerirányítóval megkötött mérlegkör szerződéssel vagy valamely
mérlegkör felelőssel (amely lehet az Eladó is) megkötött mérlegkör tagsági megállapodással.
3.3 A jelen Keretszerződés határozatlan időtartamra szól. A jelen Keretszerződés alapján
megkötésre kerülő Egyedi Szerződés(ek) határozott időtartamra szól(nak).
4. Vételár
4.1 Az Eladó által a Vevő részére értékesítendő villamos energia vételárát („Vételár”) az Egyedi
Szerződés határozza meg.
4.2 Az Egyedi Szerződésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerződés időtartamára
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendő. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerződés aláírásának idején vagy azt követően bármikor
hatályos jogszabályok alapján fizetendő bármilyen energiaadót és további adókat és járulékokat,
valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a megújuló
energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésből származó energia kötelező
átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak
abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a
vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben és módon jogosult a Vevő részére
továbbszámlázni.
5. Teljesítés helye és ideje
5.1 A jelen Keretszerződés mint menetrend alapú szerződés alapján az Eladó villamos energia
szállítási és átadási kötelezettségét azáltal teljesíti, hogy a Vevő által a részére az Egyedi
Szerződés alapján adott Menetrendet mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak és a Kereskedelmi
Szabályzatnak megfelelően bejelenti a Rendszerirányítónak és eljár a bejelentett Menetrend
szerinti villamos energia szállítások végrehajtása érdekében.
5.2 Az Egyedi Szerződés szerinti villamos energia Vevő részére Eladó által történő szállítását és
átadását teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása
megvalósul, amennyiben és amikor a Rendszerirányító a részére az Eladó által bejelentett
Menetrendet a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően elfogadja és jóváhagyja. A
Rendszerirányító által elfogadott és jóváhagyott Menetrend alkotja a Felek közötti elszámolás
alapját.
5.3 A villamos energia továbbítása a Vevő csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati
engedélyes feladata. Erre való tekintettel, az Eladó nem felelős a Vevő felé:
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(a)
a villamos energia Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati
engedélyes által történő továbbításában bekövetkező zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy
szüneteléséért; és
(b)
az illetékes hálózati engedélyes által a Vevő felhasználási helyére (csatlakozási pontjára)
továbbított villamos energia minőségét érintő bármilyen problémáért.
5.4 A villamos energiának a Vevő felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történő
továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és költségeket az Eladó, a Vevő felhasználási
helyétől (csatlakozási pontjától) történő továbbításával kapcsolatban felmerülő díjakat és
költségeket a Vevő köteles viselni.
6. Menetrendhez kapcsolódó szabályok
6.1 A Vevő köteles az Egyedi Szerződés időtartamára vonatkozóan az Egyedi Szerződésben
Menetrendet adni az Eladónak minden egyes elszámolási mérési időintervallumra vonatkozóan.
6.2 Az Eladó köteles a Vevő által a részére bejelentett Menetrendet a vonatkozó jogszabályoknak
és a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelően bejelenteni a Rendszerirányítónak és a
Rendszerirányító által elfogadott és jóváhagyott Menetrendet teljesíteni. Amennyiben az Eladó
nem biztosította a megfelelő mennyiségű villamos energia betáplálását kereskedelmi
szerződés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles a Rendszerirányítóval elszámolni a
szükséges kiegyenlítő villamos energiát. Az Eladónak a szerződés teljesítésének vonatkozásában
további felelőssége nincs a Vevővel szemben.
6.3 Amennyiben az Eladónak felróható okból meghiúsul a Menetrend Rendszerirányító általi
elfogadása és ennek következtében nem valósul meg a Menetrend szerinti villamos energia
leszállítása a vevő részére:
(i)
a Vevő nem köteles a Vételárat megfizetni a Vevő által megadott Menetrendhez képest le
nem szállított villamos energia mennyisége után; és
(ii)
az Eladó köteles a Vevő által megadott Menetrendhez képest hiányzó (le nem szállított)
villamos energia mennyiség („Hiányzó Mennyiség”) Vevő általi beszerzésének minden költségét
és a Hiányzó Mennyiség beszerzése miatt a Vevő által elszenvedett minden kárt megtéríteni a
Vevő részére. A Hiányzó mennyiség Vevő általi beszerzésének költsége és a Vevő által
elszenvedett kár együttes összege egyenlő a Hiányzó Mennyiség után fizetendő Vételár és a
Hiányzó Mennyiség tényleges beszerzési ára közötti különbség összegével („Pótlási Költség”).
Amennyiben a Pótlási Költség összegében a Felek nem értenek egyet, akkor a Pótlási Költség
összege egyenlő a Hiányzó Mennyiség Vevő általi beszerzésének idejére a Rendszerirányító által
megállapításra kerülő felszabályozási kiegyenlítő energia díjával.
6.4 A Vevő köteles az általa az Eladó részére bejelentett és a Rendszerirányító által elfogadott és
jóváhagyott Menetrend szerinti villamos energia átvételére és Vételárának az Eladó részére
történő megfizetésére. Az Eladó abban az esetben is köteles megfizetni a Rendszerirányító által
elfogadott és jóváhagyott Menetrend szerinti villamos energia Vételárát megfizetni az Eladónak,
ha az ilyen villamos energiát nem vette át vagy azt nem adta tovább, ide nem értve az alábbi 6.5
pont szerinti esetet.
6.5 Amennyiben a Felek az Egyedi Szerződésben a jelen 6.5 pont alkalmazását kifejezetten
kikötik, abban az esetben a Vevő jogosult az Egyedi Szerződés megkötésekor megadott
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Menetrendet írásban módosítani a Menetrendben megadott villamos energia mennyiség
csökkentésével:
(i)
minden hónap z napjáig a következő hónapra vonatkozóan, a következő hónapra az
Egyedi Szerződés megkötésekor megadott Menetrend szerinti villamos energia mennyiség
legfeljebb z%-ának mértékéig;
(ii)
minden hét első munkanapján a következő hétre vonatkozóan, a következő hétre az
Egyedi Szerződés megkötésekor megadott Menetrend szerinti villamos energia mennyiség
legfeljebb z%-ának mértékéig; és
(iii)
minden munkanap z óráig a következő munkanapra vagy a következő munkanapig terjedő
naptári napokra vonatkozóan, a következő munkanapra vagy a következő munkanapig terjedő
naptári napokra az Egyedi Szerződés megkötésekor megadott Menetrend szerinti villamos
energia mennyiség legfeljebb z%-ának mértékéig
azzal a feltétellel, hogy minden ilyen esetben a vevő köteles teljes körűen megtéríteni az
Eladónak a jelen pont szerinti Menetrend-módosításából eredően az Eladó által elszenvedett
minden költséget, veszteséget és egyéb kárt („z”).
6.6 Az Eladó köteles az Eladói Költségeket csökkentése érdekében ésszerűen eljárni, ideértve a
Vevő által a fenti 6.5 szabályainak megfelelően megtett Menetrend-módosítás szerint a Vevő által
nem igényelt villamos energia („Nem Igényelt Energia”) értékesítésének megkísérlését.
Amennyiben az Eladónak:
(i)
sikerült értékesítenie a Nem Igényelt Energiát vagy egy részét, abban az esetben az
Eladói Költségek összege megegyezik:
(a)
a Nem Igényelt Energia után fizetendő Vételárnak az értékesített Nem Igényelt
Energia után kapott eladási árral csökkentett összege; és
(b)
az Eladó által a Vevő általi Menetrend-módosításból eredően fizetendő kiegyenlítő
energia díj, rendszerhasználati díjak és egyéb költségek
összegével;
(ii)
nem sikerült értékesítenie a Nem Igényelt Energiát, abban az esetben az Eladói Költségek
összege megegyezik:
(a)

a Nem Igényelt Energia után fizetendő Vételár; és

(b)
az Eladó által a Vevő általi Menetrend-módosításból eredően fizetendő kiegyenlítő
energia díj, rendszerhasználati díjak és egyéb költségek
összegével.
6.7 A Vevő nem jogosult a Menetrend szerinti villamos energia igényénél több villamos energiát
átvenni. Amennyiben a Vevő mégis a Menetrend szerinti villamos energia igényénél több villamos
energiát venne át, abban az esetben köteles az Eladó részére teljes körűen megtéríteni az
Eladónak a Menetrend szerinti villamos energia mennyiséget meghaladó többlet-átvételből
eredően az Eladót ért minden többlet költség, kiegyenlítő energia díj, pótdíj, rendszerhasználati
díj és kár összegét.
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6.8 A Felek elismerik, hogy a Rendszerirányító és az illetékes elosztói engedélyesek jogosultak a
vonatkozó jogszabályok és a villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján elrendelni a
Rendszerirányító által elfogadott Menetrendek módosítását, illetve a Rendszerirányító által
elfogadott Menetrendek szerinti villamos energia szállítások végrehajtásának korlátozását,
felfüggesztését vagy visszautasítását. Amennyiben Rendszerirányító vagy az illetékes elosztói
engedélyesek elrendelné a Menetrendek ilyen módosítását, vagy Menetrendek szerinti villamos
energia szállítások végrehajtásának ilyen korlátozását, felfüggesztését vagy visszautasítását, és
ezáltal a Menetrendek szerinti szállítások végrehajtása nem lehetséges, abban az esetben a
Felek az ilyen eseményt az egyik Félnek sem felróható lehetetlenülésnek tekintik a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseinek értelmében, amellyel kapcsolatban egyik Fél sem tartozik a másik Fél részére
fizetési kötelezettséggel.
7. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások
7.1 A Felek a jelen Keretszerződés aláírásával a következőket jelentik ki és szavatolják
kölcsönösen másik szerződő Fél részére, az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képező
Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakon túlmenően:
(i)
Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerződés aláírásával a Vevőnek, hogy a jelen
Keretszerződés hatálya alatt villamos energia kereskedői engedélyes jogállását fenntartja.
(ii)
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos
energiát harmadik személy részére – a vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva – tovább kívánja adni, erről a villamos energia
továbbadásának megkezdését legalább 15 nappal megelőzően írásban tájékoztatja az Eladót,
aminek az elmulasztása esetén az Eladó nem köteles a VET 66.§ (11) bekezdésében előírt
szabályokat a Vevő kikapcsolása során betartani.
7.2 Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a jelen Keretszerződés megkötésétől
számított 15 napon belül a fenti 3.2 (i) – 3.2 (iv) alpontok szerinti szerződéseket megköti, annak
érdekében, hogy a Felek a jelen Keretszerződés teljesítését megkezdhessék.
8. Együttműködés
8.1 Eladó köteles mindenkor a Vevő érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevő ellátásában
résztvevő hálózati engedélyesek vonatkozásában.
8.2 Az Eladó a Vevő választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó
Üzletszabályzatának 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendő megbízási,
illetve bizományosi mintaszerződés keretében) szerint közvetlenül szerződést köthet a Vevő
nevében a hálózathoz történő hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása
érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe
vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részletes feltételei az Eladó
Üzletszabályzatának 13.2 pontja és 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti megbízási, illetve
bizományosi szerződés tartalmazza.
8.3 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen
Keretszerződés aláírását követően, akkor lehetőséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új
felhasználási hely villamos energiával történő ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevőnek.
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9. Szállításra vonatkozó előírások
9.1 A szerződéses mennyiség szállítását az érintett villamos energia hálózatra alkalmazandó
jogszabályoknak és a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak, valamint a Rendszerirányító és
az érintett elosztói engedélyes üzletszabályzatainak megfelelően kell lebonyolítani.
9.2 A szerződéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára
a Vevő csatlakozott és amelyik a Vevő felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti.
A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak.
10. A szerződés megszűnése és megszüntetése
10.1 A Keretszerződés megszűnése
A jelen Keretszerződés megszűnik:
(i)

a Felek közös megegyezésével, a Felek megállapodásában meghatározott időpontban;

(ii)

automatikusan az alábbi 10.6 pont szerinti esetekben;

(iii)

a Felek valamelyike általi rendes felmondás által; vagy

(iv)

a Felek valamelyike általi rendkívüli felmondás által.

10.2 Rendes felmondás
A Felek bármelyike felmondhatja a jelen Keretszerződést rendes felmondás útján, a másik Félhez
intézett írásbeli felmondási nyilatkozat által, a felmondási nyilatkozat másik Fél általi
kézhezvételétől számított 3 (három) hónap felmondási idővel.
10.3 Rendkívüli felmondás az Eladó részéről
Az Eladó rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződés(eke)t a 10.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve, ha az Vis Maior
következménye:
(i)

a Vevő megszegi bármely, a fenti 7. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)

a Vevő megszegi a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződését;

(iii)

a Vevő megszegi a mérlegkör szerződését vagy mérlegkör tagsági szerződését;

(iv)

amennyiben a Vevő nem teljesíti a fenti 7.2 pont szerinti kötelezettségvállalását;

(v)
a Vevő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul vagy a Vevő legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
(vi)
a Vevő jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét az Eladó
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
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(vii)
a Vevő az Eladónak a jelen Keretszerződés és/vagy bármely Egyedi Szerződés alapján
járó összegek szerződésszerű kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési
határidőtől számított 30 (harminc) napon belül, az Eladó általi írásbeli felszólítás ellenére, nem
teljesíti;
(viii) a Vevő a Keretszerződés és/vagy az Egyedi Szerződés szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének 3 (három) alkalommal határidőben nem tesz eleget;
(ix)
ha a Vevő az Eladó erre irányuló felszólítása ellenére, nem bocsátja az Eladó
rendelkezésére az Egyedi Szerződésben meghatározott pénzügyi biztosítékot, vagy azt nem tartja
fenn vagy nem egészíti ki az Eladó kérésének megfelelően; és/vagy
(x)
a Vevő a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot
meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre azért nem képes, mert az adott
felhasználási helyet a hálózati engedélyes a Vevő szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot
meghaladóan az ellátásból felfüggesztette vagy kikapcsolta.
10.4 Rendkívüli felmondás a Vevő részéről
A Vevő rendkívüli felmondás útján felmondhatja a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen
Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződés(eke)t a 10.5 pontban rögzített eljárási rendet
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az Vis Maior
következménye:
(i)

az Eladó megszegi bármely, a fenti 7. pont szerinti szavatossági nyilatkozatát;

(ii)
az Eladó a MEH jogerős határozata alapján jogosulatlanná válik a jelen
Keretszerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre
jogosult lenne;
(iii)
az Eladó jelen Keretszerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Vevő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül engedményezi vagy átruházza;
(iv)
az Eladó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy
fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja és ellene felszámolási
eljárás indul, vagy az Eladó legfőbb szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz;
és/vagy
(v)
az Eladó villamos energia szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc)
napot meghaladóan nem teljesíti.
10.5 Rendkívüli felmondási eljárás
10.5.1 Az Előzetes Felmondás
A Felek a fenti 10.3 vagy 10.4 pontban meghatározott rendkívüli felmondási okok bármelyikének
bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az adott felmondási ok bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül előzetes felmondási
nyilatkozatban írásban („Előzetes Felmondás”) kötelesek tájékoztatni egymást. Az Előzetes
Felmondás megfelelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot.
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10.5.2 Egyeztetési kötelezettség
Az Előzetes Felmondásnak a címzett Fél általi átvételét követő 5 (öt) napon belül a Felek 2 (kettő)
naptári napon át (vagy a Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó egyeztetési
időszakban a Felek kötelesek az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat
folytatni.
10.5.3 A Végleges Felmondás
Ha a 10.5.2 pont egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt
felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél végleges felmondási
nyilatkozatban („Végleges Felmondás”) írásban felmondhatja a jelen Keretszerződést, azonnali
hatállyal.
10.6 A Keretszerződés automatikus megszűnése az érvényességi előfeltételek fennállásának
hiánya miatt
A jelen Keretszerződés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor:
(i)

az Eladó MEH Engedélye hatályát veszti, kivéve a fenti 10.4 (ii) pontban leírt esetet;

(ii)
a Vevő mérlegkör szerződése vagy mérlegkör tagsági szerződése megszűnik, kivéve ha
az a fenti 10.3 (iii) pontban leírt eset következménye;
(iii)
a Vevő hálózati csatlakozási szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 10.3 (ii) pontban
leírt eset következménye; és/vagy
(iv)
a Vevő hálózathasználati szerződése megszűnik, kivéve ha az a fenti 10.3 (ii) pontban leírt
eset következménye.
A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.
10.7 Az érintett Fél a fenti 10.6 pontban meghatározott eset bekövetkezéséről köteles
haladéktalanul írásban tájékoztatni a másik Felet.
10.8 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani
a Keretszerződést, amennyiben az Általános Szerződési Feltételek szerinti Vis Maior esemény
időtartama meghaladja egybefüggően vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot.
10.9 A jelen Keretszerződés bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg automatikusan
megszűnik minden, a jelen Keretszerződés alapján a Felek között megkötött Egyedi Szerződés.
11. Kártérítés és kötbér
11.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden
olyan kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és
egyéb fizetendő díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen
követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy
gondatlanságára és/vagy - a jelen Keretszerződésben foglalt kötelezettségének megszegésére
vezethető vissza.
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11.2 A jelen Keretszerződés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen
követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb
kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel.
11.3 A szerződő Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő károk tekintetében törvényes
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
11.4 Amennyiben a Vevő a jelen Keretszerződést és/vagy a jelen Keretszerződés alapján
megkötött Egyedi Szerződést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az
Eladónak bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerződés szerint, a Vevő
általi rendes felmondás időpontjától az adott Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig, az Eladó
által leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét.
11.5 Amennyiben a fenti 10.3 vagy 10.4 pont szerinti, valamelyik Fél általi rendkívüli felmondásra
okot adó tény vagy körülmény következik be, abban az esetben:
(i)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 10.3 pont alapján
az Eladó jogosult a rendkívüli felmondásra és az Eladó a Keretszerződést és/vagy az adott
Egyedi Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor a Vevő köteles kötbérként az
Eladó általi rendkívüli felmondás időpontjától a jelen Keretszerződés alapján megkötött minden
Egyedi Szerződés időtartamának lejártáig az érintett Egyedi Szerződés szerinti Menetrendek
alapján leszállítandó villamos energia mennyisége utáni Vételárat egy összegben megfizetni az
Eladónak;
(ii)
ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fenti 10.4 pont alapján
a Vevő jogosult a rendkívüli felmondásra és a Vevő a Keretszerződést és/vagy az adott Egyedi
Szerződést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor az Eladó köteles kötbérként a Vevő általi
rendkívüli felmondás bekövetkezésének időpontjáig a Vevő által az Eladó részére megfizetett
Vételár [•]%-ának megfelelő összeget egy összegben megfizetni a Vevőnek; és
(iii)
a jelen Keretszerződést rendkívüli felmondással felmondó Fél követelheti a másik Féltől a
kötbér összegét meghaladó kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
12. A számlázás, és a számla elleni kifogások intézésének és a fizetés rendje
A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános
Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően rendezik.
13. Pénzügyi biztosíték
13.1 A Vevő az Egyedi Szerződés szerint általa fizetendő Vételár előzetesen becsült költségeire,
az Eladónak az Egyedi Szerződés megkötésekor vagy azt követően az adott Egyedi Szerződés
időtartama alatt bármikor a Vevő részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára.
13.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerződés szerint Menetrendek alapján
szállítandó, három havi villamos energia mennyisége után fizetendő Vételár ÁFA-val növelt
összege.
13.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintő egyéb kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
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14. Vis Maior
A Felek a Vis Maior-t érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó
rendelkezéseit alkalmazzák.
15. Értesítések
15.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerződési
Feltételek vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az
alábbiak:
A Vevő részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

Az Eladó részéről kapcsolattartó:
Név: z
Értesítési címe: z
Telefonszáma: z

Fax: z

E-mail: z

16. Titoktartási kötelezettség
A Felek a titoktartási kötelezettséget érintő kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.
17. Irányadó jog, viták rendezése
17.1 A jelen Keretszerződésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
17.2 A jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerződési
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Ptk., a VET és a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergiaellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerződés és az Eladó
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerződési Feltételeket) közötti eltérés
esetén a jelen Keretszerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a jelen Keretszerződés
és a Keretszerződés alapján megkötésre kerülő Egyedi Szerződés rendelkezései között eltérés
van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadóak.
17.3 Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen
Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződésekkel
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát először
megpróbálják 30 (harminc)napon belül tárgyalások útján rendezni.
17.4 Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az esetben a
Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett
Állandó
Választottbíróság
(Budapest)
kizárólagos
illetékességének.
A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás helye Budapest és az eljárás nyelve a magyar.
194945v3

TVK- Erőmű Kft. Kereskedelmi Üzletszabályzat melléket

TERVEZET

18. Módosítás
18.1 A Keretszerződés csak mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható.
18.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés hatályba lépése után a jelen Keretszerződésre vagy a
Felek működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergiaellátási szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik Fél jelen Keretszerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé
vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen
Keretszerződés szerinti jogait vagy növeli az adott Fél Keretszerződés szerinti kötelezettségeit; a
Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen
Keretszerződésre való kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon
belül.
18.3 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 (harminc) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a
Keretszerződéshez. A Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtenni annak
érdekében, hogy a jelen Keretszerződést úgy módosítsák, hogy a Keretszerződés legjobban
tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt eredeti szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak
megegyezésre, a vitás kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
19. Engedményezés
19.1 A Felek a szerződéses jogaikat és kötelezettségeiket kizárólag a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre.
19.2 Mindkét Fél jogosult engedményezni bármely a jelen Keretszerződésből és/vagy egy Egyedi
Szerződésből eredő jogát (beleértve az illető Félnek járó cash flow-t) valamely bankra vagy
pénzintézetre, az adott Fél üzleti tevékenységének finanszírozása céljából. Az érintett Fél köteles
haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet bármely ilyen engedményezésről
20. Vegyes és záró rendelkezések
20.1 A jelen Keretszerződés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban
készült, magyar nyelven, melyből kettő-kettő példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti meg.
20.2 Amennyiben a jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy
kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét,
illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerződést nem kötötték volna meg. A Felek
jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthető rendelkezéssel megfelelően helyettesítsék.
20.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a jelen Keretszerződés bármely rendelkezését, e lemondás:
(i)
nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről; és
(ii)
nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
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20.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerződés rendelkezéseinek másik
Fél által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott időbeli
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél lemond
az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más lehetőséget.
20.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági engedély
megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az adatszolgáltatási
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerződés aláírását követően folyamatosan együttműködnek
egymással az esetlegesen felmerülő műszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések
kölcsönösen kielégítő megoldása érdekében.
20.6 Jelen Keretszerződés függelékei a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerződést Budapesten, [•]-n egyező akarattal
aláírták.

____________________________________
Eladó
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1. sz. Függelék
Egyedi Szerződés Minta

Dátum:

(

)

Címzett:

Vevő (fax szám: z)

Küldi:

Eladó (fax szám: z)

Szerződésszám:

(

)

A jelen Egyedi Szerződés végrehajtja az Eladó és a Vevő között villamos energia eladásáról és
vásárlásáról létrejött keretszerződést („Keretszerződés”) a jelen Egyedi Szerződésben
meghatározott szerződéses időtartam és szerződéses villamos energia mennyiség tekintetében.
A jelen Egyedi Szerződés a Felek között z megkötött Keretszerződés részét képezi és a jelen
Egyedi Szerződésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerződésben foglalt feltételek
irányadóak.
Eladó:

(

)

Vevő:

(

)

Vételár:

(

) Ft/MWh

Menetrend:
[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

[•] hónap

[•] MW

Szállítás jellege:

zsinór / csúcs

Szállítási időszak:

(

Átadási Pont / Felhasználási hely:

(

Felek kikötik a Keretszerződés 6.5 pontjának

igen / nem

)-tól ( )-ig (mindkettő beleértve)

alkalmazását:
Eladó kér pénzügyi biztosítékot:
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Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak összege:

z Forint

A rendkívüli felmondást nem eredményező szerződésszegés esetére a kötbér

z Forint

mértéke:

A jelen Egyedi Szerződés aláírásával a Vevő elismeri, hogy az Eladó MEH által jóváhagyott
Üzletszabályzatának mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket megismerte és, a jelen
Egyedi Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
A jelen Egyedi Szerződés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a
fentiekben megjelölt szállítási időszak kezdő időpontjában kezdődik meg. A jelen Egyedi
Szerződés időbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási időszak záró időpontjában ér véget.
Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni
az Eladó részére (cím: z) faxon a z számra.

Kelt:

Kelt:

___________________________________
Eladó

_____________________________________
Vevő

Képviseli:

Képviseli:
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2. sz. Függelék
A Vevő Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai
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8. SZ. MELLÉKLET
MÉRLEGKÖR TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁS MINTA

A jelen mérlegkör tagsági megállapodás (a „Megállapodás”)
(1)
egyrészről az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep Cg: 05-09-007873, villamos energia
kereskedői működési engedélyszáma: 228/2003.), mint villamos energia kereskedői engedélyes
társaság és az általa alapított mérlegkör (”TVK- Erőmű Mérlegkör”) felelőse, a továbbiakban:
”Mérlegkör Felelős”;
(2)
másrészről a z (székhely: z; Cg.: z) mint villamos energia z engedélyes / felhasználó és
az TVK- Erőmű Mérlegkörben taggá válni kívánó személy, a továbbiakban: ”Mérlegkör Tag”
a Mérlegkör Felelős és a Mérlegkör Tag egyenként a ”Fél”, együttesen: a ”Felek”
között az alulírott helyen, időben és az alábbi tartalommal:
Előzmények
(A)
A Mérlegkör Felelős mint villamos energia kereskedői engedélyes a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) 21.§. (2) bekezdése értelmében önálló mérlegkör
alapítására jogosult és megalapította az TVK- Erőmű Mérlegkört;
(B)
Jelen Megállapodás a Mérlegkör Felelős és Mérlegkör Tag közötti mérlegkör tagsági
jogviszony, valamint a kiegyenlítő energia elszámolásának részletes szabályait határozza meg az
TVK- Erőmű Mérlegkör tekintetében; és
(C)
A Mérlegkör Tag csatlakozni kíván az TVK- Erőmű Mérlegkörhöz és a Mérlegkör Felelős
pedig be kívánja fogadni az TVK- Erőmű Mérlegkörbe a Mérlegkör Tagot
ezért a Felek a következőkben állapodnak meg:
1. Fogalom-meghatározások és rövidítések
A jelen Megállapodásban használt és külön nem meghatározott fogalmak alatt a VET, a Vhr., az
egyéb kapcsolódó villamos-energia jogszabályok, valamint a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban, különösen a Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító
üzletszabályzatában szereplő fogalmakat kell érteni:
„Elszámolási mérési időintervallum”: a hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési
időgyakorisága, amelynek értéke 15 perc.
„Felszabályozás”: felszabályozást vesz igénybe egy Mérlegköri Tag, ha egy adott elszámolási
mérési időintervallumban a mért fogyasztása meghaladja a menetrendjében leadott értéket.
„Kereskedelmi Szabályzat”: a VET 67.§ b) pontja alapján a Rendszerirányító által kidolgozandó
szabályzat.
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„Leszabályozás”: leszabályozást vesz igénybe egy Mérlegköri Tag, ha egy adott elszámolási
mérési időintervallumban a menetrendjében leadott érték meghaladja a mért fogyasztását.
„MEH”: a Magyar Energia Hivatal;
„Rendszerirányító” a VET 14.§-a szerinti átviteli rendszerirányítói engedélyes társaság;
„Tagsági Díj”: a Mérlegkör Felelős megbízási díja a Mérlegkör Felelős által a Rendszerirányító
felé a Mérlegkör Tag érdekében végzett tevékenységek fedezésére.
„Üzletszabályzat” a Mérlegkör Felelős Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott, mindenkor
hatályos üzletszabályzata, amely a Mérlegkör Felelős internetes honlapján megtekinthető.
„Vhr.”: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet.
2. A mérlegköri szolgáltatások alapelvei
2.1 A Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Tag részére mérlegköri szolgáltatásokat biztosít. A
Mérlegkör Felelős által nyújtott szolgáltatás azt jelenti, hogy a Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Tag
által végzett engedélyesi tevékenységből származó villamos energia forgalomból, vagy a
Mérlegkör Tag mint felhasználó villamos energia vételezéséből származó kiegyenlítő energia
Rendszerirányítóval történő elszámolását elvégezze.
2.2 A mérlegkör felelősi minőségben nyújtott mérlegköri szolgáltatások alapja:
(i)
a felhasználók azon igénye, hogy a felhasználói sokaság elve alapján saját természetes
menetrendi eltéréseik költségeit mérlegköri tagsággal csökkenthessék; és
(ii) a Mérlegkör Felelős mint villamos energia kereskedő azon törekvése, hogy a felhasználók
számára ezt a szolgáltatást Mérlegkör Felelősként biztosítsa.
2.3 A sokaság elv minél hatásosabb érvényesülése érdekében a Mérlegkör Felelős bátorítja más,
vele kereskedelmi szerződéssel nem rendelkező felhasználó, illetve más mérlegkörök belépését
is a mérlegkörbe, ugyanakkor nem korlátozza saját menetrendes ellátásra szerződött
felhasználóinak belépését más mérlegkörbe.
2.4 A mérlegkör működésének alapelvei:
A mérlegkör működésének, különösen a mérlegkör kiegyenlítő energia költségének tagok közötti
elszámolásának meghatározó alapelvei a következők:
(i)
a Mérlegkör Felelős a Kereskedelmi Szabályzatban leírt, a mérlegkör és a
Rendszerirányító közötti menetrend készítési, elszámolási és fizetési szabályok betartásával
végzi tevékenységét;
(ii)
a Mérlegkör Tag mindenkor a jelen Megállapodásban foglaltak szerint jár el, különösen a
Mérlegkör Felelős számára szükséges pontos menetrendi információk határidőre történő
szolgáltatása tekintetében;
(iii)
a Mérlegkör Tag által a mérlegkörtől elvárt költséghatékonyság érdekében a Mérlegkör
Tag felelősségteljesen tervezik energiafelhasználásukat;
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(iv)
a Mérlegkör Felelős mérlegkör felelősi tevékenysége költségeinek és kockázatainak
kezelésére Tagsági Díjat szed a Mérlegkör Tagtól;
(v)
ha a Mérlegkör Tag a fogyasztásához szükséges villamos energia mennyiséget a
Mérlegkör Felelőstől mint villamos energia kereskedőtől teljes ellátás alapú szerződéssel
vásárolja, akkor számára a Tagsági Díjat a Mérlegkör Felelőssel megkötött villamos energia
értékesítési szerződésben meghatározott ár magában foglalja;
(vi)
az elszámolás rendszere a Mérlegkör Tag számára átlátható (transzparens) és
mindenfajta rejtett megkülönböztetéstől mentes; és
(vii)

az elszámolási rendszer az okozathelyesség elvére épül.

3. A mérlegkör tagság feltételei
3.1 Az TVK- Erőmű Mérlegkörbe való belépés és a mérlegköri tagság feltételei a következők:
(a)

a Mérlegkör Tag jogosult a VET 21.§ (2) bekezdése alapján mérlegkörbe belépni;

(b)

a Mérlegkör Tag egyidejűleg nem lehet más mérlegkörnek is tagja;

(c)
a Mérlegkör Tag a Mérlegkör Felelős részére rendelkezésre bocsátotta az alábbi 3.2 pont
szerinti Pénzügyi Biztosítékot („Pénzügyi Biztosíték”); és
(d)
a Mérlegkör Taggal szemben nem állhat fenn a villamosenergia-ellátási szabályzatokban
szereplő kizáró ok.
3.2 A Vhr. 6.§-a szerinti követelmények Mérlegkör Felelős általi teljesítése és a Mérlegkör Tag
szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként a Mérlegkör Felelős Pénzügyi Biztosítékot követel
meg a Mérlegkör Tagtól.
3.2.1 A Pénzügyi Biztosíték Mérlegkör Felelős által történő megkövetelésénél a Mérlegkör Felelős
fenntartja magának a jogot, hogy mindenkor megvizsgálja a Mérlegkör Tag pénzügyi
stabilitásának megbízhatóságát, és ennek eredményeként határozza meg a Pénzügyi Biztosíték
használatának szükségességét.
3.2.2 A Mérlegkör Tag az elszámolási időszakban felmerülő kiegyenlítő energia előzetesen
becsült költségeire köteles Pénzügyi Biztosítékot nyújtani a Mérlegkör Felelős számára. Abban az
esetben, ha a Mérlegkör Tagnak nem merül fel kiegyenlítő energia költségfizetési kötelezettsége,
nem kell Pénzügyi Biztosítékot nyújtania.
3.2.3 A Pénzügyi Biztosíték értéke a mérlegkör tagság első 3 hónapjára a Mérlegkör Tag
önbevallása alapján becsült havi villamos energia forgalom 1/10 részének és a Rendszerirányító
által a szerződéskötés napjára közzétett, vagy átlagos legmagasabb felszabályozási díjának
szorzata.
3.2.4 A Pénzügyi Biztosíték értéke ezt követően a Mérlegkör Tag előző 3 elszámolási időszakára
vonatkozó, a Mérlegkör Felelős felé fennálló kötelezettségeinek összege.
3.2.5 A Pénzügyi Biztosíték óvadék vagy bankgarancia lehet:
(i)
Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással, magyar forintban kell teljesíteni. Az óvadék
teljesítését a készpénz befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a
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terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás
megtörténtéről szóló más banki bizonylat eredeti példányával kell igazolnia a mérlegkör-tagnak a
mérlegkör felelős felé a szerződés megkötésekor. A mérlegkör felelős az óvadék összegének
átlátható és elkülönített kezelését elkülönített ügyfélszámlán végzi, az óvadék összegét csak az
esetlegesen felmerülő követelés kielégítésére használhatja fel.
(ii)
A bankgaranciát a Rendszerirányító üzletszabályzatában megnevezett Bank adhatja ki,
mely bankgarancia forintban megadott meghatározott összegről szól, határozott (minimum 1
éves) időtartamra érvényes, és kedvezményezettje a Mérlegkör Felelős. A Mérlegkör Felelős azt
a bankgaranciát fogadja el Pénzügyi Biztosítékként, amelyben a bank feltétel nélküli és
visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Mérlegkör Felelős által bejelentett igény mögöttes
jogviszony vizsgálata nélküli, legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére.
3.2.6 A Pénzügyi Biztosíték teljes összege, illetve a bankgarancia a szerződés szerződésszerű
megszűnése esetén (rendes felmondás) visszajár. A Mérlegkör Felelőst a részére nyújtott
Pénzügyi Biztosíték után kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Pénzügyi Biztosítéknak a
szerződés megszűnéséig biztosítottnak kell lennie. Amennyiben a bankgarancia a szerződés
megszűnése előtt lejárna, a Mérlegkör Tag köteles a garancia lejáratát legalább 30 nappal
megelőzően a 3.2.4 (b) pontnak megfelelő bankgaranciát benyújtani, vagy a Pénzügyi
Biztosítékot óvadék formájában megképezni. Amennyiben a Mérlegkör Felelős a Pénzügyi
Biztosítékot, vagy annak egy részét felhasználja, abban az esetben a Mérlegkör Tag, a
felhasználásról kapott írásbeli értesítés kézhezvételét követő [15] napon belül köteles a pénzügyi
biztosítékot az eredeti összegére kiegészíteni, vagy új pénzügyi biztosítékot nyújtani. A
félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy ezen kiegészített vagy újonnan nyújtott
pénzügyi biztosítékra is a Pénzügyi Biztosítékra vonatkozó szabályokat tekintik irányadónak.
4. Felek jogai és kötelezettségei
4.1 A Mérlegkör Felelős jogai és kötelezettségei
(i)

a menetrendek fogadása;

(ii)

a menetrendek ellenőrzése;

(iii)

a menetrendek elfogadása és véglegesítése;

(iv)

a menetrendek megküldése a Rendszerirányítónak;

(v)

a módosítási kérelmek továbbítása a Rendszerirányító részére;

(vi)

a menetrend bejelentés pótlása a Rendszerirányító részére;

(vii)

felszólítás a menetrend újraküldésére;

(viii)

értesítés menetrend módosítás elfogadásáról;

(ix)

a fennmaradt kiegyenlítetlenségek (inkonzisztenciák) feloldása;

(x)

a Mérlegkör Tag képviselete a Rendszerirányító felé;

(xi)
utasításadási jog azokban az esetekben, amikor a Rendszerirányító a Mérlegkör Felelősön
keresztül utasítja a Mérlegkör Tagot;
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(xii)

az igénybe vett kiegyenlítő energia költségének elszámolása a Mérlegkör Taggal;

(xiii) tagsági díj beszedése (kivéve ha a Mérlegkör Tag, a teljes villamos energia szükségletét a
Mérlegkör Felelőstől mint villamos energia kereskedőtől teljes ellátás alapú szerződéssel
vásárolja);
(xiv)

a mérlegkör-szerződés rendes és rendkívüli felmondása;

(xv)

adatszolgáltatás; és

(xvi)

Pénzügyi Biztosíték kikötése.

4.1.1 A Mérlegkör Tag jogai és kötelezettségei
(i)

a menetrend bejelentése;

(ii)

a menetrend bejelentés pótlása;

(iii)

a menetrend módosítása;

(iv)

a mérlegkör szerződés rendes, illetve Vis Maior esetén rendkívüli felmondása;

(v)
adatszolgáltatás, ideértve azon szükséges adatok átadását is, amely a mérlegkör-felelős
jogszabályokban és ellátási szabályzatokban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges;
(vi)
utasításteljesítési kötelezettség azokban az esetekben, amikor a Rendszerirányító a
Mérlegkör Felelősön keresztül, vagy közvetlenül utasítja a Mérlegkör Tagot;
(vii)

a kiegyenlítő energia költség Mérlegkör Tagra eső részének megtérítése; és

(viii) Tagsági Díj megfizetése (kivéve ha a Mérlegkör Tag, a teljes villamos energia
szükségletét a Mérlegkör Felelőstől mint villamos energia kereskedőtől teljes ellátás alapú
szerződéssel vásárolja).
5. A Tagsági Díj
5.1 A Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Tagnak Tagsági Díjat számít fel, amely fedezi a mérlegkör
működtetésének adminisztrációs költségeit és biztosítja a folyamatos működés anyagi feltételeit.
A Tagsági Díj mértéke [•] Ft/kWh (a tényleges fogyasztás alapján számítva), amelyről a Mérlegkör
Felelős havi gyakorisággal külön számlát állít ki. Ha a Mérlegkör Tag, a fogyasztásához
szükséges villamos energia mennyiséget a Mérlegkör Felelőstől mint villamos energia
kereskedőtől ellátás alapú szerződéssel vásárolja, akkor számára a kiegyenlítő energia
költségének és a Tagsági Díjnak a viseléséről az ellátás alapú szerződése rendelkezik.
6. A menetrendek tartalma
A menetrendek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a jelen Megállapodás 1. számú függeléke
tartalmazza.
7. A kiegyenlítő energia költségének elszámolására vonatkozó rendelkezések
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A kiegyenlítő energia költségének elszámolására
Megállapodás 2. számú függeléke tartalmazza.

vonatkozó

rendelkezéseket

a

jelen

8. Számlázás, Számlakifogás
8.1 Számlázás rendje
8.1.1 Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a Mérlegkör Felelősnek tartozása áll fenn a
Mérlegkör Tag irányában
(i)
Az elszámolási időszak lezárását követő negyedik hét csütörtök 15:00 óráig a Mérlegkör
Felelős kiállítja, és dokumentáltan elküldi a Mérlegkör Tagnak a jóváírási számlát.
(ii)
A Mérlegkör Felelős a jóváírási számla kiállításától számított 8 banki napon belül köteles a
számlát kiegyenlíteni.
(iii)
A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése tekintetében a 8.
napig a Mérlegkör Tag bankszámláján a számla összegének megfelelő magyar forintban
meghatározott összeg számlavezető bankintézet általi jóváírást kell érteni, ami a félreértések
elkerülése végett a Mérlegkör Tag bankszámláján a pénzösszeg megjelenését jelenti.
8.1.2 Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a Mérlegkör Felelősnek követelése áll fenn a
Mérlegkör Taggal szemben
(i)
Az elszámolási időszak lezárását követő harmadik hét csütörtök 15 óráig köteles kiállítani,
és dokumentáltan elküldeni a Mérlegkör Tagnak a kiegyenlítő energia igénybevételére vonatkozó
számlát.
(ii)
A Mérlegkör Tag a kiegyenlítő energia igénybevételére vonatkozó számla kézhezvételétől
számított 8 banki napon belül köteles a számlát a Mérlegkör Felelős által megjelölt bankszámlára
átutalni.
(iii)
A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése tekintetében a 8.
napig az Mérlegkör Felelős bankszámláján a számla összegének megfelelő magyar forintban
meghatározott összeg számlavezető bankintézet általi jóváírást kell érteni, ami a félreértések
elkerülése végett a Mérlegkör Felelős bankszámláján a pénzösszeg megjelenését jelenti.
9. Szerződésszegés és jogkövetkezményei
9.1 A Mérlegkör Felelős súlyos szerződésszegése
9.1.1 A Mérlegkör Felelős súlyos szerződésszegésének minősül az olyan jellegű – kizárólag a
Mérlegkör Felelősnek felróható – mulasztás, amely miatt a Mérlegkör Tag által megfelelő
formában és határidőben megküldött menetrendek összesítését követően:
(i)
a Mérlegkör Felelős a Rendszerirányító részére nem küldi meg határidőben az összesített
menetrendet; vagy
(ii)
a Mérlegkör Felelős hibás adatszolgáltatást ad a Rendszerirányító részére (kivéve, ha a
hibás adatszolgáltatás az TVK- Erőmű Mérlegkör tagjainak hibás adatszolgáltatására vezethető
vissza).
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9.1.2 A Mérlegkör Tag feladata a menetrend-bejelentés elmaradása, vagy hibás menetrend
bejelentés esetén igazolni a Mérlegkör Felelős felé, hogy a mulasztás a Mérlegkör Tagnak nem
volt felróható.
9.1.3 Amennyiben a Mérlegkör Felelős fenti magatartásával közvetlen ok-okozati összefüggésben
a Mérlegkör Tagnak kára származik, a Mérlegkör Felelős köteles a Mérlegkör Tag igazolt kárát
megtéríteni.
9.2 A Mérlegkör Tag súlyos szerződésszegése
9.2.1 A Mérlegkör Tag súlyos szerződésszegésének minősül:
(i)
ha a Mérlegkör Felelőssel szemben fennálló fizetési késedelme vonatkozásában [15]
napot meghaladóan késedelembe esik;
(ii)

ha 6 hónap alatt több mint kétszer saját hibájából nem jelent be időben menetrendet;

(iii)
ha 6 hónap alatt több mint [négyszer] saját hibájából formailag vagy tartalmilag hibásan
jelent be menetrendet, illetőleg nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének; vagy
(iv)

ha a Pénzügyi Biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket megszegi.

9.2.2 A Mérlegkör Tag súlyos szerződésszegése esetén a Mérlegkör Felelős a szerződést írásban
az elszámolási ciklus végére rendkívüli felmondással felmondhatja.
9.2.3 A Mérlegkör Tag súlyos szerződésszegése esetén a Mérlegkör Tag köteles a Mérlegkör
Felelősnek a súlyos szerződésszegésből eredő minden közvetlen és közvetett kárát megtéríteni.
9.3 A Mérlegkör Tag szerződésszegése:
9.3.1 A Mérlegkör Tag szerződésszegésének minősül különösen:
(i)
vagy

a menetrendek formai és tartalmi követelményeinek nem megfelelő menetrendek beadása;

(ii)
a Rendszerirányító Mérlegkör Felelősön keresztül adott utasításának nem megfelelő
teljesítése, ideértve a késedelmes teljesítést is.
9.3.2 Kötbérfizetés
A Mérlegkör Tag által elkövetett szerződésszegés esetén a Mérlegkör Tagot kötbérfizetési
kötelezettség terheli.
A kötbér mértéke a formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő menetrendek beadása
esetén z,- Ft. (azaz z forint) és a Rendszerirányító Mérlegkör Felelősön keresztül adott
utasításának nem megfelelő teljesítése esetén z,- Ft. (azaz z forint).
A fenti 8.3.1 pontban meghatározott eseteken kívüli szerződésszegés esetén, a kötbér mértéke a
Tagsági Díj [30] százaléka.
9.3.3 Kártérítés
A Mérlegkör Felelős a kötbér összegét meghaladó kára tekintetében kártérítésre is jogosult.
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Amennyiben a Mérlegkör Tag szerződésszegése a Mérlegkör Tagnak nem felróható, rajta kívül
álló okból következett be, akkor a Mérlegkör Tag csak a szerződésszegés által okozott közvetlen
károk megtérítésére köteles.
Amennyiben a Mérlegkör Tag szerződésszegése a Mérlegkör Tagnak felróható akkor a Mérlegkör
Tag mind a közvetett, mind a közvetlen károkat teljes körűen köteles megtéríteni.
10. Szerződés módosítása
A jelen Megállapodás módosítása kizárólag a Felek közös írásbeli megállapodásával lehetséges.
A jelen Megállapodás módosítására vonatkozó igényét bármely Félnek, a módosítás okának
megjelölésével írásban kell a másik Fél részére megküldenie.
10.1 Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés jogszabályok, illetve kötelezően betartandó
szabályzatok által érintett rendelkezéseit időről időre, de legalább évente, a jogszabályi
változások miatt felülvizsgálják annak érdekében, hogy azok mindenkor összhangban legyenek a
jogszabályokkal és az ellátási szabályzatokkal.
11. A Megállapodás időtartama, megszűnése és a felmondás szabályai
11.1 A jelen Megállapodás mindkét Fél által történő aláírásával, határozatlan időtartamra jön létre.
11.2 Megszűnés esetei:
Jelen Mérlegkör Tagsági Szerződés a következő esetekben szűnhet meg:
(i)

rendes felmondással bármely Fél részéről;

(ii)

rendkívüli felmondással a Mérlegkör Felelős részéről;

(iii)

rendkívüli felmondás a Mérlegkör Tag részéről;

(iv)
Vis Maior esetén a Felek által az Üzletszabályzatban szabályozott módon történő
felmondással; vagy
(v)
automatikusan bármely Fél engedélyének lejártával, visszavonásával, olyan irányú
módosításával vagy feltételhez kötésével, amely alapján mérlegkör tagsági, vagy mérlegkör
felelősi pozícióját elveszíti.
11.3 Rendes felmondás
Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult 90 napos felmondási idő betartásával, de legkorábban a
Felek között létrejött villamos energia kereskedelmi szerződések lejáratának időpontjára indoklás
nélkül írásban felmondani.
11.4 Rendkívüli felmondás a Mérlegkör Felelős részéről
Mérlegkör Felelős jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban felmondani,
amennyiben a Mérlegkör Tag a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és
az így kialakult helyzetet a Mérlegkör Tag felszólítása ellenére, a felszólítást követő 30 napon
belül sem orvosolja.
11.5 Rendkívüli felmondás a Mérlegkör Tag részéről
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Mérlegkör Tag jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban felmondani,
amennyiben a Mérlegkör Tag a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi és
az így kialakult helyzetet Vevő felszólítása ellenére a felszólítást követő 30 napon belül sem
orvosolja.
11.6 Felmondás Vis Maior alapján
Amennyiben az Üzletszabályzat által meghatározott Vis Maior esemény időtartama meghaladja a
60 napot, akkor bármely Fél jogosult a jelen Megállapodást minden jogkövetkezmény nélkül,
azonnali hatállyal felmondani.
11.7 A mérlegkör megszűnésének következményei
(i)

a Felek kötelesek egymással pénzügyileg elszámolni;

(ii)

a Mérlegkör Felelős a többi Mérlegkör Tagot és a Rendszerirányítót köteles tájékoztatni;

(iii)
mindkét Fél köteles a másik Fél részére mindazokat az információkat megadni, amelyek a
mérlegköri tagság megszűnése következtében, vagy azzal összefüggésben jogszabályban vagy
ellátási-szabályzatban meghatározott feladatok ellátásához szükségesek.
(iv)
Ha a Mérlegkör Felelős érdekkörébe tartozó okból következik be a mérlegkör
megszűnése, akkor a Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Tagnál jelentkező károkat köteles
megtéríteni.
12. Felek közötti kapcsolattartás
12.1 A Felek a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében a
nyilatkozattételre jogosult személyeket és kapcsolattartókat jelölnek ki. A nyilatkozattételre és
kapcsolattartásra jogosult személyeket, elérhetőségeikkel együtt a 2. sz. melléklet tartalmazza.
13. Az Üzletszabályzat alkalmazása
13.1 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat
rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy a jelen Megállapodás az Üzletszabályzathoz képest a
Felek között létrejött egyedi megállapodásnak minősül és ezért amennyiben a jelen Megállapodás
bármely rendelkezése és az Üzletszabályzat között eltérés lenne, akkor a jelen Megállapodásban
foglaltakat kell alkalmazni.
14. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése
14.1 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi
szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek, a VET, a VET Vhr. és a VET
végrehajtására kiadott egyéb rendeletek és az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak.
14.2 A Felek közötti bármely vita eldöntésére, amely a jelen Megállapodással vagy azzal
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének. Az
Állandó Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el.
Az eljárás nyelve a magyar, az eljárás helye Budapest.
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Felek a jelen Megállapodást annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, z

___________________________________

_____________________________________

Mérlegkör Felelős

Mérlegköri Tag
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1. sz. Függelék
1. A menetrend tartalma és kialakítása
1.1 Menetrend kialakítása
1.1.1 A menetrend a vásárlásokat és értékesítéseket a mérlegkör és más mérlegkörök és
szabályozási zónák között irányonként külön-külön, a mérlegkörön belüli betáplálásokat és
vételezéseket abszolút értéken, elszámolási mérési időintervallumok szerinti bontásban
tartalmazza, elszámolási pontokhoz értelmezve.
A menetrend a Mérlegkör Tagnak a mérlegkörön belüli és más mérlegkörök és szabályozási
zónák közötti villamos energia vásárlásait és értékesítéseit 15 perces elszámolási mérési
időintervallumos bontásban tartalmazza.
1.1.2 A menetrend a következő részeket tartalmazza:
(i)
Magyarország határán keresztül szállított villamosenergia-forgalom, minden egyes
kapacitáshasználati joghoz külön-külön;
(ii)

más mérlegkörökkel lebonyolított villamosenergia-forgalom, mérlegkörönként szaldósítva;

(iii)

termelési menetrend;

(iv)

mérlegkörön belüli összesített vételezés hálózati engedélyesek szerinti bontásban; és

(v)
azon felhasználók menetrendjei, akik a perces vagy az órás szabályozásban részt
kívánnak venni, elszámolási pontok szerinti bontásban.
1.1.3 Az üzemi erőművek termelési menetrendjét az alábbiak szerint kell megadni:
(i)
50 MW feletti beépített kapacitással rendelkező erőművek termelési menetrendjei – kiadott
teljesítményei – erőmű blokkok szerinti bontásban;
(ii)
50 MW alatti beépített kapacitással rendelkező erőművek termelési menetrendjei – kiadott
teljesítményei; és
(iii)
5 MW alatti beépített teljesítménnyel rendelkező erőművek termelése – kiadott
teljesítménye – mérlegkörön belül összesítve.
1.2 A menetrendek általános tartalmi elemei
(i)

Felhasználó neve

(ii)

Menetrend dátuma – Az a dátum, amelyre a menetrend vonatkozik.

(iii)
Verziószám – A felhasználó által az adott napra bejelentett menetrendváltozat száma. A
menetrend verziószámozása minden nap 1-től kezdődik, és a menetrend minden módosításakor
eggyel nő.
(iv)
Időintervallumok – 0:00 órától 24:00 óráig az elszámolási mérési időintervallummal egyező
időintervallumok.
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(v)
Menetrend teljesítményadatok – Minden időintervallumra megadott teljesítményérték 500
kW pontossággal. Amíg a nemzetközi menetrendek alapja 1 óra, az export-import menetrendek
egy órán belüli elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó teljesítményértékei egymással meg
kell, hogy egyezzenek.
(vi)
Menetrend státusza – A Mérlegkör Felelős által használt adatmező, mely a beérkezés
tényét, vagy a menetrend elfogadását jelzi.
1.3 A menetrend oszlopok fejléceinek elemei
(i)
Erőmű blokkok azonosítói – A felhasználó erőművét, illetve az erőművi blokkokat
azonosító egyedi kód.
(ii)
Elosztó hálózati engedélyesek azonosítói – A teljesítményadatokat tartalmazó oszlop
azonosítója.
(iii)
Felhasználói azonosító – Szabályozásban önkéntesen részt venni kívánó felhasználó
menetrendjét tartalmazó oszlopban a felhasználó egyedi azonosítója.
1.4 Kódok kialakítása
(i)
A Rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzített nemzetközileg
kódrendszer alapján köteles kialakítani a menetrendben alkalmazott kódokat.

elfogadott

(ii)
A Rendszerirányító köteles a menetrendben használatos elfogadott kódokat
nyilvánosságra hozni, és változás esetén a hatálybalépést megelőző 5 munkanappal bezárólag a
változást a piaci szereplők tudomására hozni.
1.5 Téli-nyári időszámítás figyelembevétele
(i)
A nyári időszámításról a téli időszámításra való átállás napjára vonatkozóan 25 órára
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban.
(ii)
A téli időszámításról a nyári időszámításra való átállás napjára vonatkozóan 23 órára
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási mérési időintervallumonkénti bontásban.
1.6 Menetrenddel szemben támasztott követelmények
1.6.1 Formai követelmények
(i)
A menetrend legyen a Rendszerirányító informatikai rendszerébe továbbkonvertálható, MS
Excel, vagy xml formátumú fájl.
(ii)
A menetrend a jelen Megállapodás megkötésekor a Mérlegkör Felelős által átadott
elektronikus minta szerint készül.
1.6.2 Tartalmi követelmények
Export-import esetében a menetrend értékek az érintett szabályozási zónák Rendszerirányítóival
legyenek egyeztetve.
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1.7 Menetrendek bejelentése
1.7.1 A menetrend-bejelentés folyamata három fő fázisból áll:
(i)

Bejelentés;

(ii)

Formai és tartalmi követelmények biztosítása;

(iii)

A menetrend elfogadása;

(iv)

A menetrend napon belüli módosítása.

1.8 Bejelentés
1.8.1 A Mérlegkör Tag minden munkanap 8:00-ig köteles eljuttatni menetrendjét az Mérlegkör
Felelőshöz a következő munkanapra és az azt megelőző szabad és munkaszüneti napokra.
1.8.2 A Mérlegkör Felelős a menetrend beérkezését követően, legkésőbb 15 percen belül az adott
munkanapon visszaigazolja a menetrend beérkezését az érintett felhasználónak.
1.9 Formai és tartalmi követelmények biztosítása
1.9.1 A Mérlegkör Felelős a bejelentett menetrendeket az előírt formai és tartalmi követelményeik
alapján ellenőrzi. Ha egy adott menetrend nem felel meg a 5.6. „Menetrenddel szemben
támasztott követelmények” pontban meghatározott előírásoknak, akkor a Mérlegkör Felelős és az
érintett Mérlegkör Tag köteles a hiányosságokat a lehető leghatékonyabb módon együttműködve
kiküszöbölni.
1.9.2 Bejelentés megtörténtének ellenőrzése
(i)
A menetrend bejelentés határidejének lejárta után a Mérlegkör Felelős ellenőrzi, hogy
minden Mérlegkör Tag menetrendje megérkezett-e.
(ii)
Ha van olyan Mérlegkör Tag, akinek nem érkezett be a menetrendje, azt a Mérlegkör
Felelős 8:15-ig felszólítja a menetrend újraküldésére.
(iii)
Az érintett Mérlegkör Tagnak 9:00-ig van lehetősége a menetrend-bejelentés
elmulasztását pótolni, ha szükséges, alternatív kommunikációs csatorna igénybevételével.
(iv)
Ha 9:00-ig minden próbálkozás sikertelennek bizonyul, akkor az érintett felhasználó
menetrendjét a legutóbbi, azonos típusú nap (munkanap, munkaszüneti nap) értékeivel veszi
figyelembe a Mérlegkör Felelős.
1.9.3 Menetrendek formai követelményeinek ellenőrzése
A Mérlegkör Felelős a bejelentett menetrendek formai követelményeinek meglétét az alábbiak
szerint ellenőrzi:
(i)

A menetrend konvertálható-e a Rendszerirányító informatikai rendszerébe.

(ii)
Az adatmezőket értelemszerűen, illetve a jelen Megállapodásnak megfelelően töltötte-e ki
a Mérlegkör Tag
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1.9.4 A menetrend elfogadása
(i)

A menetrend elfogadásának határideje a menetrend-bejelentés napján 15:00.

(ii)
Egy menetrend akkor tekinthető elfogadottnak és véglegesnek, ha a menetrendet a
Mérlegkör Felelős saját jóváhagyásával a Kereskedelmi szabályzat előírásának megfelelően
visszaküldi a Mérlegkör Tagnak.
1.9.5 A menetrend napon belüli módosítása
(i)
A felhasználónak abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a bejelentett menetrendjétől a
nap folyamán jelentősen el fog térni, lehetősége van a bejelentett és jóváhagyott menetrendje
módosítását kérni.
(ii)

A menetrend módosítás minimális mértéke adott menetrend időintervallumra 5 MW.

(iii)
A menetrend módosítás kérelmezésének határideje a módosítani kívánt menetrend
időintervallum kezdete előtt legkésőbb 3 óra.
(iv)
A menetrend módosítást a felhasználónak írásban indokolnia kell. A módosítási kérelem a
következő esetekben tekinthető indokoltnak:
(a)

Részleges vagy teljes erőművi kiesés miatti módosítás;

(b)

Jelentős mértékű felhasználói kiesés miatti módosítás;

(c)

Jelentős mértékű felhasználói terhelésnövekedés miatti módosítás; vagy

(d)

Határkeresztező vezetéken megszerzett kapacitásjog korlátozása miatti módosítás.

(v)
Az indoklás alapján a Mérlegkör Felelős elbírálja a menetrend módosítási kérelmet. Ezt
követően köteles a Rendszerirányítóhoz továbbítani a menetrend módosítási esetekben az adott
kérelmet.
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2. sz. Függelék
1. A kiegyenlítő energia elszámolása
1.1 Az elszámolás alapelvei:
1.1.1 A kiegyenlítő energia költségének mérlegkörön belüli elszámolásánál a Mérlegkör Felelős
minden Mérlegkör Tagnál ugyanazon „okozathelyességi elv”, illetve az arra épülő algoritmus
alapján jár el, függetlenül attól, hogy az adott Mérlegkör Tag maga készíti, vagy a kereskedőjével
készítteti el a menetrendjét, illetve, hogy az adott Mérlegkör Tag felhasználó, vagy más
engedélyes.
1.1.2 A Mérlegkör Felelős által bonyolított menetrend alapú kereskedési ügyletek (pl. tranzit,
menetrendes ügylet más kereskedővel) nem befolyásolják a Mérlegkör Felelős és a Mérlegkör
Tag közötti kiegyenlítő energia elszámolást.
1.1.3 A Rendszerirányító folyamatosan méri a mérlegkör betáplálási csatlakozási pontjain a
villamos energia forgalmat (kiserőmű kivételével) és fogadja a felhasználók, valamint a vételezési
csatlakozási pontok mérési adatait. A mérlegkör-felelőssel történő mennyiségi elszámolás során,
összesíti az átviteli hálózatban a Mérlegkör Tagnál mért, illetve az elosztói engedélyesektől kapott
villamosenergia-forgalmi adatokat elszámolási mérési időintervallumonként, és összeveti ezt a
mérlegkör elfogadott menetrendjével. A mérlegkörnek szolgáltatott egy elszámolási mérési
időintervallumra vonatkozó kiegyenlítő energia előjeles értéke így a következő:
[(Mérlegkör Tag1 mért + Mérlegkör Tag2 mért + Mérlegkör Tag3 mért…) – mérlegkör menetrend
= kiegyenlítő energia]
(ahol „Mérlegkör Tag,i mért” a mérlegkör i-edik tagjának előjelhelyes vételezése, ill. betáplálása a
mérlegkörbe.)
A Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Taggal a Rendszerirányító fentiek szerinti adatszolgáltatása
alapján számol el.
1.1.4 A mérlegkör, valamint ezen belül a Mérlegkör Tag tényleges teljesítmény-igénybevételi
adatait a Rendszerirányító a Kereskedelmi Szabályzatban rögzített rendszerességgel és
tartalommal a Mérlegkör Felelős rendelkezésére bocsátja.
1.1.5 A teljes mérlegkör fogyasztásának a Rendszerirányító számára előzetesen leadott
menetrendtől való eltéréséből eredő és a mérlegkör részére kiszámlázott kiegyenlítő energia
költség elszámolása a Rendszerirányítóval a Mérlegkör Felelős feladata.
1.1.6 A Mérlegkör Felelős az okozathelyességi elvet a mérlegkör belső elszámolási gyakorlatában
a következő lépésekben valósítja meg:
(i)
kiszámítja az egyes mérlegkör tagok egyedi menetrendi eltéréseinek költségét elszámolási
mérési időintervallumonként, előjelhelyesen (alul-, illetve túlvételezésre külön-külön), mintha
önálló mérlegkörök lennének;
(ii)
kiszámítja a Rendszerirányító által a Mérlegkör Felelősnek ténylegesen kiszámlázott
kiegyenlítő energia költségének és a mérlegkör tagok egyedi eltéréseinek költségéből számítható
különbözetet (a „Mérlegkör Nyereség”),
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(iii)
a Mérlegkör Nyereségét úgy osztja vissza a mérlegkör tagoknak, hogy az egyes Tagoknak
jóváírandó összeget az 1.2.7. pontban részletezett algoritmus szerint meghatározott referencia
energia ár és a felszabályozás, ill. leszabályozás Rendszerirányító által adott elszámolási ára
közötti különbség és az adott Mérlegkör Tag menetrendtől való eltérésének szorzatával súlyozva
határozza meg;
(iv)
felszabályozás igénybe vétele esetén az előző pontban leírt jóváírás összegével csökken
a Mérlegkör Tag önálló mérlegkörként kiszámított kiegyenlítő energia költség fizetési
kötelezettsége;
(v)
leszabályozás igénybe vétele esetén a jóváírás összegével nő a Mérlegkör Tag számára
önálló mérlegkörként járó kiegyenlítő energia díj összege.
A fenti számítási módszerrel biztosítható, hogy a Mérlegkör Nyereség mértéke a lehető
legnagyobb és a Mérlegkör Tag kiegyenlítő energia elszámolásból adódó többletköltsége a lehető
legkisebb legyen.
1.2 A kiegyenlítő energia költség mérlegkörön belüli elszámolása
1.2.1 A Mérlegkör Felelőssel mint villamos energia kereskedővel teljes ellátás alapon, de
menetrendadási kötelezettség nélkül szerződő felhasználók esetén a kiegyenlítő energia
költségeit a Mérlegkör Felelős viseli.
1.2.2 Az alábbi 1.2.3 – 1.2.7. pontok szerinti elszámolási rend az alábbi szerződéstípusokat kötött
felhasználókra vonatkozik:
(i)
a Mérlegkör Felelőssel kötött teljes, vagy részleges ellátás alapú és menetrend adási
kötelezettséget előíró villamos energia adásvételi szerződések, az azokban a kiegyenlítő energia
költség viselésére vonatkozó kikötések figyelembe vételével; vagy
(ii) csak mérlegkör tagsági szerződés, a Mérlegkör Felelőssel kötött villamos energia adásvételi
szerződés nélkül.
1.2.3 A kiegyenlítő energia elszámolásának időszaka egy hónap.
1.2.4 A kiegyenlítő energia Mérlegkör Taggal való elszámolási folyamata három fő fázisból áll:
(i)

elszámolási mérési adatok gyűjtése és feldolgozása;

(ii)

a Mérlegkör Tag által igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározása; és

(iii)

pénzügyi elszámolás a Mérlegkör Taggal.

1.2.5 Elszámolási mérési adatok gyűjtése és feldolgozása
(i)
a Mérlegkör Felelős a mérlegkörön belüli elszámolást a Rendszerirányítótól kapott
elszámolási mérési adatok alapján végzi;
(ii)
az elszámolás elősegítése érdekében a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi
Szabályzatának IV/5. pontja szerint:
(a)
a Rendszerirányító a kiegyenlítő energia elszámolási időszakot követő harmadik
hét hétfőjéig elszámolási mérési időintervallumok szerinti bontásban köteles az általa
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az átviteli hálózaton mért csatlakozási pontra vonatkozó betáplálási és vételezési
adatokat elküldeni a csatlakozási pont Mérlegkör Felelősének; és
(b)
az elosztó hálózati engedélyesek az üzletszabályzatukban meghatározott
gyakorisággal, elszámolási mérési időintervallumok szerinti bontásban kötelesek az
általuk az elosztó hálózaton mért csatlakozási pontra vonatkozó betáplálási és vételezési
adatokat elküldeni a csatlakozási pont Mérlegkör Felelősének.
(iii)
Az elszámolási mérési adatokat a kiegyenlítő energia elszámolási időszak minden
elszámolási mérési időintervallumára külön kell Mérlegkör Tagonként meghatározni a következő
bontásban:
(a)

Mérlegkör Tag összes fogyasztása; és

(b)

Mérlegkör Tag összes termelése.

1.2.6 Az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyiségének meghatározása
Az adott elszámolási mérési időintervallumban egy Mérlegkör Tag által igénybe vett kiegyenlítő
energia (KE, kWh) mennyiségét a Mérlegkör Felelős a következő képlettel számolja:
KE = Ftény – Fmen
ahol
(i)
Ftény (kWh): a Mérlegkör Tag fogyasztásának és betáplálásának előjeles összege az
adott elszámolási mérési időintervallumban (a fogyasztás értéke pozitív, a betáplálásé negatív);
(ii)
Fmen (kWh): a Mérlegkör Tagnak a fogyasztás és a betáplálás előjelhelyes összegeként
adódó, bejelentett menetrendje az adott elszámolási mérési időintervallumban, mely tartalmazza
az utasított eltéréseket is (a fogyasztás értéke pozitív, a betáplálásé negatív).
1.2.7 Pénzügyi elszámolás a Mérlegkör Taggal
A Mérlegkör taggal történő pénzügyi elszámolás szabályait a Mérlegkör Felelős a Kereskedelmi
Szabályzatban és a Rendszerirányító üzletszabályzatában foglaltak alapján készíti el. A pénzügyi
elszámolás mindenkori részletes feltételrendszerét a Mérlegkör Felelős a jelen Megállapodás
megkötését megelőzően írásban közli a Mérlegkör Taggal. A Mérlegkör Felelős által írásban
közölt tájékoztatás a jelen Megállapodás részének tekintendő.
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3. sz. Függelék
Nyilatkozattételre Jogosult Személyek És Kapcsolattartó Személyek
A Mérlegkör Felelős részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
név:
cím:
e-mail:
telefon:
telefax:
A Mérlegkör Felelős részéről kapcsolattartó személyek:
név:
cím:
e-mail:
telefon:
telefax:
A Mérlegkör Tag részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
név:
cím:
e-mail:
telefon:
A Mérlegkör Tag részéről kapcsolattartó személyek:
név:
cím:
e-mail:
telefon:
telefax:
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9. SZ. MELLÉKLET
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A jelen megbízási szerződés (a „Szerződés”):
(1)
az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
3580 Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep; cégjegyzékszáma: 05-09-007873) („Megbízott”); és
(2)

az z (székhely: z, cégjegyzékszám: z) („Megbízó”)

(a Megbízott és a Megbízó külön-külön a „Fél”, és együttesen a „Felek”) között jött létre az
alulírott helyen és időben, alábbi feltételekkel
Előzmények
(A)
A Megbízott a Magyar Energia Hivatal 228/2003 számon kiadott (és azóta többször
módosított) villamos energia kereskedői engedélyével rendelkező villamos energia kereskedő
társaság;
(B)
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) 63.§ (1) alapján a villamos
energia kereskedő a felhasználó erre irányuló kérése esetén köteles a felhasználó hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szerződéseinek megbízottként történő kezelésére; és
(C)
A Megbízó, mint a VET alapján felhasználónak minősülő jogi személy meg kívánja bízni a
Megbízottat mint villamos energia kereskedő társaságot, hogy a hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződéseit (a „Hálózati Szerződések”) az illetékes hálózati engedélyessel
kösse meg és a Hálózati Szerződéseket összevontan kezelje a Megbízottal megkötendő villamos
energia értékesítési szerződésével(„Értékesítési Szerződés”).
1. A Szerződés tárgya
1.1 A jelen Szerződés tárgya a Hálózati Szerződések megkötésére és kezelésére irányuló
megbízás.
1.2 A jelen Szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat a Hálózati Szerződéseknek a
Megbízó nevében történő megkötésével és az Értékesítési Szerződéssel összevontan történő
kezelésével (a „Megbízás”). A Megbízott a Megbízást elfogadja. A kétségek elkerülése végett a
Felek rögzítik, hogy a Hálózati Szerződéseknek kezelése alatt különösen a Hálózati Szerződések
módosítására, felmondására irányuló tevékenységet, illetőleg az illetékes hálózati engedélyessel
való kapcsolattartást kell érteni. A Hálózati Szerződések kezelése során a Megbízott mindenkor a
Megbízó nevében és érdekében, és a felmondás és módosítás tekintetében a Megbízó írásbeli
utasításai szerint köteles eljárni.
1.3 A Megbízás a Hálózati Szerződéseknek a hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglalt
általános szerződési feltételekkel történő megkötésére vonatkozik. Következésképpen a
Megbízás nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megbízó a hálózati engedélyes
üzletszabályzatában foglalt feltételektől eltérő, egyedi feltételekkel kívánja megkötni a Hálózati
Szerződéseket. Ilyen esetben a Megbízó és a Megbízott külön megállapodásban állapodhatnak
meg a Hálózati Szerződések Megbízott általi megkötésének, egyedi feltételeiről.
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2. Megbízási díj
2.1 A Megbízó a Megbízás teljesítéséért megbízási díjat („Megbízási Díj”) fizet a Megbízottnak.
2.2 A Megbízási Díj az alábbi két elemből áll:
(i)
a Megbízó a Hálózati Szerződések megkötéséért, a Hálózati Szerződések megkötését
követő 30 (harminc) napon belül, egyszeri alkalommal köteles z forintot fizetni; és
(ii)
a Megbízó a Hálózati Szerződések kezeléséért havonta z forint + ÁFA megbízási díjat
köteles fizetni a Hálózati Szerződések hatályának fennállta alatt, a tárgyhónapot követő hónap
15-ik napjáig.
3. Felelősség a Hálózati Szerződések teljesítéséért
3.1 A Hálózati Szerződések Megbízott általi megkötése esetén a Hálózati Szerződésekből eredő
minden jog és kötelezettség közvetlenül a Megbízót illeti és terheli. A Megbízottat a Hálózati
Szerződések szerződésszerű teljesítéséért felelősség nem terheli.
4. Képviseleti jogosultság
A jelen Szerződés alapján a Megbízott jogosult a Hálózati Szerződések vonatkozásában a
Megbízót teljes jogkörrel képviselni, ideértve a Hálózati Szerződéseknek a Megbízó nevében és
javára történő megkötését, módosítását és felmondását és minden egyéb a Hálózati
Szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozat megtételét.
5. A Szerződés megszűnése
5.1 Megszűnés a Hálózati Szerződések megszűnése esetén
A jelen Szerződés a Hálózati Szerződések megszűnésének időpontjában automatikusan
megszűnik, ide nem értve a Megbízottat illető Megbízási Díj Megbízott általi követelésének a
jogát.
5.2 Rendes felmondás
A jelen Szerződést, annak tartós jellegére tekintettel, bármelyik Fél [30] napos felmondási idővel
jogosult felmondani.
5.3 Rendkívüli felmondás
Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú
felmondására.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen
(i)

ha a Megbízó a Megbízási Díjat az esedékességét követő [15] napon belül nem fizeti meg;

(ii)

ha a Megbízó a Hálózati Szerződések alapján súlyos szerződésszegést követ el; és/vagy

(iii)

ha a Megbízott a Megbízó ésszerű utasításainak határidőben nem tesz eleget.
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6. Vegyes rendelkezések
6.1 Értelmezés
A jelen Szerződésben használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában,
megegyezik a fogalmaknak a VET-ben, a VET végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergiaellátási szabályzatokban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben
meghatározott jelentésükkel.
6.2 Alkalmazandó jog
A jelen Szerződés rendelkezéseire a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A jelen
Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény vonatkozó szabályai, különös tekintettel a megbízásra vonatkozó szabályokra, és a
Megbízott üzletszabályzatában (az „Üzletszabályzat”) foglalt rendelkezések az irányadóak, azzal,
hogy a jelen Szerződés az Üzletszabályzathoz képest a Felek között létrejött egyedi
megállapodásnak minősül és ezért amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése és az
Üzletszabályzat között eltérés lenne, akkor a jelen Szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.
6.3 Jogviták rendezése
A Felek közötti bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett szervezett Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének. Az Állandó
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás nyelve a magyar, az eljárás helye Budapest.
Kelt: z
z
TVK- ERŐMŰ TERMELŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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10. SZ. MELLÉKLET
BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS
A jelen bizományosi szerződés (a „Szerződés”):
(1)
az TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3580
Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.; cégjegyzékszáma: 05-09-007873) („Bizományos”); és
(2)

az z (székhely: z, cégjegyzékszám: z) („Megbízó”)

(a Bizományos és a Megbízó külön-külön a „Fél”, és együttesen a „Felek”) között jött létre az
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel
Előzmények
(A)
A Bizományos a Magyar Energia Hivatal 228/2003 számon kiadott (és azóta többször
módosított) villamos energia kereskedői engedélyével rendelkező villamos energia kereskedő
társaság;
(B)
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) 63.§ (1) alapján a villamos
energia kereskedő a felhasználó erre irányuló kérése esetén köteles a felhasználó hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szerződéseinek bizományosként történő kezelésére; és
(C)
A Megbízó, mint a VET alapján felhasználónak minősülő jogi személy meg kívánja bízni a
Bizományost mint villamos energia kereskedő társaságot, hogy a hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződéseit (a „Hálózati Szerződések”) az illetékes hálózati engedélyessel a
saját nevében kösse meg és a Megbízó érdekeinek szem előtt tartásával teljesítse.
1. A Szerződés tárgya
1.1 A jelen Szerződés tárgya a Hálózati Szerződések megkötésére és kezelésére irányuló
bizomány.
1.2 A jelen Szerződés alapján a Megbízó megbízza a Bizományost a Hálózati Szerződések saját
nevében történő megkötésével, a Megbízó érdekeinek megfelelő teljesítésével (a „Bizomány”). A
Bizományos a Bizományt elfogadja. A Hálózati Szerződések teljesítése során a Bizományos
mindenkor a Megbízó érdekében, és a felmondás illetőleg módosítás tekintetében a Megbízó
írásbeli utasításai szerint köteles eljárni.
1.3 A Bizomány a Hálózati Szerződéseknek a hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglalt
általános szerződési feltételekkel történő megkötésére vonatkozik. Következésképpen, a
Bizomány nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megbízó a hálózati engedélyes
üzletszabályzatában foglalt feltételektől eltérő egyedi feltételekkel kívánja megkötni a Hálózati
Szerződéseket. Ilyen esetben a Megbízó és a Bizományos külön megállapodásban állapodhatnak
meg a Hálózati Szerződések Bizományos általi megkötésének egyedi feltételeiről.
2. Bizományosi díj
2.1 A Megbízó a Bizomány teljesítéséért bizományosi díjat (’’Bizományosi Díj”) fizet a
Bizományosnak.
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2.2 A Bizományosi Díj az alábbi két elemből áll:
(i)
a Megbízó a Hálózati Szerződések megkötéséért, a Hálózati Szerződések megkötését
követő 30 (harminc) napon belül, egyszeri alkalommal köteles z forintot fizetni; és
(ii)
a Megbízó a Hálózati Szerződések teljesítéséért havonta köteles [•] forint + ÁFA
bizományosi díjat fizetni a Hálózati Szerződések hatályának fennállta alatt, a tárgyhónapot követő
hónap 15-ik napjáig, amely díj magában foglalja a Hálózati Szerződések szerződésszerű
teljesítésének valamennyi költségét, ideértve különösen a Hálózati Szerződések alapján kifizetett
rendszerhasználati díjak illetőleg mennyiségi eltérési díjak teljes összegét, valamint a
Bizományos jutalékát.
3. Felelősség a Hálózati Szerződések teljesítéséért
3.1 A Hálózati Szerződések Bizományos általi megkötése esetén a Hálózati Szerződésekből
eredő minden jog és kötelezettség közvetlenül a Bizományost terheli.
4. Biztosítékok
4.1 A Megbízónak a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítéséből eredő fizetési kötelezettségei
valamint a Bizományost a Hálózati Szerződések szerződésszerű teljesítéséből eredő valamennyi
fizetési kötelezettségei biztosítására, a Megbízó köteles a Bizományos részére biztosítékként [•]
forint összegű óvadékot / bankgaranciát nyújtani (a „Biztosíték”) a jelen Szerződés aláírását
követő [3] napon belül.
4.2 A Biztosíték összege az alábbi elemekből áll:
(i)

a 2.1 (i) alatt meghatározott szerződéskötési díj; és

(ii)

a 2.1 (ii) alatt meghatározott díj [hat] hónapi összege.

4.3 A Bizományos a Biztosítékot minden olyan esetben jogosult felhasználni, ha a Megbízó a
jelen Szerződés alapján őt terhelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
ideértve a Megbízót terhelő kártalanítási kötelezettség nem teljesítését is. Amennyiben a
Biztosíték, vagy annak egy része felhasználásra kerül, a Megbízó a felhasználásról kapott írásbeli
értesítés kézhezvételét követő [5] naptári napon belül köteles Biztosítékot az eredeti összegére
kiegészíteni, vagy az eredeti biztosítéki összeggel új biztosítékot adni. A félreértések elkerülése
végett a Felek rögzítik, hogy a Biztosítékra vonatkozó szabályok a kiegészített és/vagy újonnan
adott biztosítékra is alkalmazandóak.
4.4 A Megbízó a Biztosítékot a jelen Szerződés megszűnésének időpontját követő három hónapig
köteles fenntartani.
5. Kártalanítás
5.1 A Megbízó köteles teljes körűen megtéríteni a Bizományosnak a jelen Szerződés illetőleg a
Hálózati Szerződések szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerült minden olyan
költségét, amely költségek megtérítésére a Bizományosi Díj nem nyújt fedezetet.
5.2 A Megbízó köteles továbbá a Bizományosnak a jelen Szerződés illetőleg a Hálózati
Szerződések szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerült minden olyan kárának teljes
körű megtérítésére, amely károkat a Bizományos a Megbízó érdekében tanúsított magatartása
miatt szenvedett el.
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6. A Szerződés megszűnése
6.1 Megszűnés a Hálózati Szerződések megszűnése esetén
A jelen Szerződés a Hálózati Szerződések megszűnésének időpontjában automatikusan
megszűnik, ide nem értve a Bizományost illető Bizományosi Díj Bizományos általi követelésének
a jogát.
6.2 Felmondás
6.2.1 Felmondás a Hálózati Szerződések megkötését megelőzően
A Hálózati Szerződések megkötése előtt a Megbízó a Szerződést azonnali hatályú felmondással,
a Bizományos pedig tizenöt napos felmondással megszüntetheti.
6.2.2 Felmondás a Hálózati Szerződések megkötését követően
(i)

Rendes felmondás

A jelen Szerződést, annak tartós jellegére tekintettel, bármelyik Fél [30] napos felmondási idővel
jogosult felmondani.
(ii)

Rendkívüli felmondás

Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú
felmondására.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen
(a)
ha a Megbízó a Bizományosi Díjat az esedékességét követő [15] napon belül nem
fizeti meg;
(b)
ha a Megbízó a fenti 4. pontban foglalt biztosítékadási kötelezettségének nem tesz
eleget;
(c)
ha a Bizományos a Hálózati Szerződések alapján súlyos szerződésszegést követ
el; és/vagy
(d)

ha a Bizományos a Megbízó ésszerű utasításainak határidőben nem tesz eleget.

7. Vegyes rendelkezések
7.1 Értelmezés
A jelen Szerződésben használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában,
megegyezik a fogalmaknak a VET-ben, a VET végrehajtási rendeleteiben a villamos energiaellátási szabályzatokban és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben
meghatározott jelentésükkel.
7.2 Alkalmazandó jog
A jelen Szerződés rendelkezéseire a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A jelen
Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
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törvény vonatkozó szabályai, különös tekintettel a bizományra vonatkozó szabályokra és a
Bizományos üzletszabályzatában (az „Üzletszabályzat”) foglalt rendelkezések az irányadóak,
azzal, hogy a jelen Szerződés az Üzletszabályzathoz képest a Felek között létrejött egyedi
megállapodásnak minősül és ezért amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése és az
Üzletszabályzat között eltérés lenne, akkor a jelen Szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.
7.3 Jogviták rendezése
A Felek közötti bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett szervezett Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének. Az Állandó
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint, három bíróból álló testületként jár el. Az
eljárás nyelve a magyar, az eljárás helye Budapest.
Kelt: z
z
TVK- ERŐMŰ TERMELŐ ÉS
SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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11. SZ. MELLÉKLET
NYILATKOZAT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER BEVEZETÉSÉRŐL
Alulírott, a TVK- Erőmű Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3580
Tiszaújváros, Gyári út TVK- Ipartelep.; cégjegyzékszáma: 05-09-007873) képviseletében
kijelentem, hogy a TVK- Erőmű Kft. Üzletszabályzatának hatálybalépésétől számított 12 hónapon
belül önálló minőségbiztosítási rendszert fejleszt ki, amely átfogja a villamos energia
kereskedelemmel összefüggő tevékenység minden lényeges területét.
Tiszaújváros, Dátum: 2008. október [ ]

______________________________
TVK- Erőmű Kft.
Képviseli:
Ficzere János
ügyvezető igazgató
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