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TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
A jelen Szerződés létrejött  
 
Egyrészről E.R.Ö.V - Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt., mint Felhasználó 
(továbbiakban, mint „Felhasználó”) 
Székhelye:  7100 Szekszárd, Epreskert utca 9. 
Adószáma:  23743975-2-17 
Képviselője:  Artim Andrásné 
Kapcsolattartója: Balázs Sándor 
Telefon:  +36-30-398-5862 
Fax:   +36-74-529-262 

e-mail:   bsanyi@szdviz.hu 
 
Másrészről a nyertes ajánlattevő  
az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (továbbiakban, mint „Kereskedő”) 
Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-181155 
Adószáma: 24765648-2-41 
Statisztikai száma: 24765648-3514-113-01 
Bankszámla száma:  16300000-04012498-90206425 
Képviselője: Lehoczki Balázs 
Kapcsolattartója: Krasznai Péter 
Telefon: +36 30/378-3946 
Fax: +36 1/327-5532 
e-mail: peter.krasznai@eon-hungaria.com 
 
a Felhasználó villamos energia fogyasztási helyeire (a továbbiakban Fogyasztási Helyek) 
vonatkozóan  
 
a Kereskedő és a Felhasználó (a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel: 
 
1. ELŐZMÉNYEK 
 
1.1. A Kereskedő a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal engedélye alapján 

villamos energia kereskedelmi tevékenységet végez. 
 

A Kereskedő a Felhasználó által kiírt, érvényesen és eredményesen lefolytatott 
közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője, így jelen villamos energiaszállítási, 
szolgáltatási szerződés aláírása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 
rendelkezései alapján jogosultsággal bír. 
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1.2. A mindkét fél által aláírt, jelen Szerződés hatályba lépésének előfeltételei: 

 
- A Kereskedő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik, érvényes és 

hatályos mérlegkör szerződése van a MAVIR Zrt.-vel, és így jogosult mérlegkör-
felelősként eljárni. A Kereskedő a teljesítési garanciát (visszavonhatatlan 
bankgarancia formájában) a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. 

- A Felhasználó aláírt érvényes hálózati csatlakozási és rendszerhasználati 
szerződésekkel rendelkezik a fogyasztási helyekre vonatkozóan a jelen Szerződés 
hatálybalépésének időpontjában. 

 
2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 
2.1. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen 

Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban (Ptk., Vet.), valamint 
Üzemi-, Kereskedelmi-, Elosztói szabályzatokban, illetve a Kereskedő 
Üzletszabályzatában rögzített jelentéssel bírnak. 

2.2. Amennyiben a Kereskedő Üzletszabályzata és a jelen szerződés között tartalmi 
ellentmondás, vagy eltérés van, a Kereskedő és Felhasználó viszonyában jelen szerződés 
szerint kell elsődlegesen eljárni. 

 
3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
 Jelen Szerződés Teljes ellátás alapú, Menetrendadási kötelezettség nélküli Szerződés. A 

Kereskedő a jelen Szerződés feltételei szerint a magyar átviteli hálózaton köteles a 
Szerződésben megszabott villamos teljesítmény betáplálását biztosítani a Felhasználó 
mindenkori igényének megfelelően. A Szerződés alapján a villamos energiát a Felhasználó 
részére az Elosztói Engedélyes szállítja le. A Felhasználó köteles a leszállított villamos 
energiát átvenni az 1. sz. Melléklet 2. pontja alapján, és a villamos energia jelen Szerződés 
szerinti díját a Kereskedő részére megfizetni.  

 
4. VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL 

 
4.1. A Szerződött Villamos Energia Mennyiség 

 
A Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a Szerződés időtartama alatt jelen Szerződés 1. 
számú Mellékletében rögzített villamos energia mennyiséget (a továbbiakban 
Szerződött Villamos Energia Mennyiség) kész a Felhasználónak a csatlakozási 
pontokon keresztül az Elosztói Engedélyes közreműködésével leszállítani a Felhasználó 
mindenkori természetes igényének megfelelően. 

 
4.2. A Felhasználó vállalja, hogy a 4.1. pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a 

továbbiakban Átadott Villamos Energia Mennyiség), és annak jelen Szerződés szerinti 
energiadíját a Kereskedő számára a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti. 

  



 

3 

 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

5.1. A Kereskedő kötelezettségei, felelőssége 
 

5.1.1.1. A Kereskedő felelős a Fogyasztási Hely villamos energia igényének teljes 
beszerzéséért, vagyis a Felhasználó által ott felhasznált villamos energia 
mennyiséget saját nevében kell megvásárolnia. A Kereskedő ezen kötelezettsége 
teljesítése érdekében egyrészt villamos energia kereskedelmi tevékenységet 
végez, – azaz villamos energiát vásárol termelőktől, és más kereskedőktől, illetve 
villamos energiát importál, és értékesít, másrészt mérlegkör szerződést kötött a 
MAVIR Zrt.-vel a kiegyenlítő energia elszámolásáról. A Kereskedő a mérlegkör 
szerződésén keresztül biztosítja a mérlegkörébe tartozó Felhasználó korlátozás 
nélküli és biztonságos villamos energia ellátását a jelen Szerződés és a saját 
mérlegkör-tagsági szerződése hatálya alatt. 

 
5.1.1.2. A Kereskedő által folyamatosan betáplált Szerződött Villamos Energia Mennyiség 

leszállítása és a Teljesítmény biztosítása a Felhasználó számára az Elosztói 
Engedélyes feladata. 
A Felhasználónál fellépő vételezési üzemzavarokért a Kereskedő nem felelős, 
azonban a jelen Szerződés alapján vállalja a Felhasználó képviseletét a Hálózati 
Rendszer azon tagjá(i)val szemben, amely(ek) a Felhasználónál jelentkező 
vételezési zavart okozta(k), és mindent megtesz a Felhasználó érdekeinek 
képviseletéért. 

 
Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a fogyasztási helyen szolgáltatott villamos energia 
feszültségjellemzői nem felelnek meg az MSZ EN 50160:2001 illetve az MSZ 1:2002 
szabványok előírásainak vagy a Fogyasztási Hely ellátása szünetel, a Felhasználó ezt köteles 
haladéktalanul jelezni a Kereskedőnek és az Elosztói Engedélyesnek. 

(i) Egyrészt telefonon (esetleg faxon, vagy e-mail-ben) az Elosztói Engedélyes a Központi 
Diszpécser Szolgálatának (a továbbiakban KDSZ-nek) 

(ii) Másrészt írásban (emellett esetlegesen telefonon és e-mail-ben) a Kereskedő számára. 
A Felhasználó bejelentésére a Kereskedő haladéktalanul tájékozódik, a Felhasználót az 
ellátási zavarról, az üzemzavar okáról, továbbá tizenöt (15) napon belül a rendelkezésre 
álló adatokról írásban tájékoztatja, és külön jelzi számára amennyiben megítélése 
szerint a Felhasználó jogosult kártérítési igénnyel fellépni. 

 
5.1.2. Eljárása során a Kereskedő köteles tőle elvárható szakértelemmel mindent elkövetni a 

Felhasználó érdekeinek védelmében az Elosztói Engedélyessel szemben. Amennyiben 
bebizonyosodik, hogy gondatlanul járt el, az ebből eredő károk megtérítésére köteles. 

 
5.1.3. A Kereskedő Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint együttműködik az 

Elosztói Engedélyessel, akivel tájékoztatják egymást a Felhasználóval kapcsolatos, 
üzletszabályzatukban megjelölt adatokról, ügyekről. A Kereskedő az Elosztói 
Engedélyestől kapott tájékoztatásról, illetve a tőle, vagy bármilyen más engedélyestől 
érkezett megkeresésről köteles a Felhasználót nyolc (8) munkanapon belül értesíteni.  
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5.1.4. A Kereskedő mindenkor betartja a működési engedélyének és a mérlegkör 
szerződésének rendelkezéseit, és köteles a Szerződés ideje alatt kereskedelmi 
valamint mérlegkör felelősi tevékenységét – a Felek ellenkező megállapodása 
hiányában – fenntartani és elvégezni.  

5.1.5. A Kereskedő mindenkor betartja Üzletszabályzatának rendelkezéseit, kapcsolatot tart 
fenn a Fogyasztóvédelmi szervekkel, a Felhasználói panaszokat kivizsgálja, és mindent 
megtesz azért, hogy a működésében tapasztalt esetleges hiányosságokat kiszűrje, a 
hibákat kijavítsa, és Felhasználóinak a tőle elvárható lehető legmagasabb színvonalú 
szolgáltatást nyújtsa. 

 
5.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 

 
A Felhasználó jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben a 
Kereskedőhöz fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel a Felhasználó részére 
tanácsot vagy tájékoztatást ad, illetve biztosítja számára az Üzletszabályzatában 
valamint a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokat.  

 
5.2.1. Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő szolgáltatásaival elégedetlen, panaszával a 

Kereskedő által kijelölt kapcsolattartóhoz fordulhat. 
 

5.2.2. A Felhasználó köteles Szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a 
hálózathasználati szerződését hatályban tartani. 
 

5.2.3. A Felhasználó köteles az Energiadíjat, KÁT díjat, MAVIR pénzeszközök díját és az 
energiaadót, az ÁFA-t a Szerződés rendelkezései, valamint az ide vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint megfizetni. 
 

5.2.4. A Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedő mérlegkör-tagsági szerződésének (jelen 
Szerződés 3. számú melléklete) rendelkezéseit betartja. 
 

5.2.5. A Felhasználó vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt a Szerződésben rögzített 
Fogyasztási Helyek teljes villamos energia szükségletét a Kereskedőtől szerzi be. 

 
5.3. A Felek együttműködése fogyasztás irányításával kapcsolatosan 

 
5.3.1. A Tervszerű Megelőző Karbantartások ütemezésével kapcsolatban a Kereskedő 

közreműködik a Felhasználó és az Elosztói Engedélyes közötti tárgyalások során. 
 

5.3.2. A Felek az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája 
esetén faxon) juttatják el egymásnak az értesítés szabályai szerint. 

 
6. A VILLAMOS ENERGIA BETÁPLÁLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA A FOGYASZTÁSI HELYEKRE 

 
A Szerződés szerinti villamos energia eljuttatása az Átviteli Hálózatról a Felhasználó 
Csatlakozási Pontjáig az Elosztói Hálózaton az érintett Elosztói Engedélyes feladata.  

 
 

7. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA ÉS A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TELJESÍTMÉNY 
MÉRÉSE, LEOLVASÁS 
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A Felek közötti Villamos Energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és 
mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel 
történik, amely az Elosztói Engedélyes tulajdonában van. 

 
Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyes végez el, és az adatokat az 
Üzemi Szabályzatban definiált Körzeti Mérési Központ továbbítja a Kereskedő számára. Az 
elszámolás ezen adatokon alapul. 

 
Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez az elszámolási mérő meghibásodásáról, 
akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon) kell jelezze a másik Félnek 
és az Elosztói Engedélyesnek. 

 
Amennyiben a mérők meghibásodtak, a Felek egyeztetnek és ellenkező megállapodás 
hiányában a fogyasztási adatokat a Felhasználó hálózathasználati szerződésének 
rendelkezései szerint állapítják meg. Azaz ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak 
valamely része hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott 
adatokat megfelelően helyesbíteni kell. A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig 
ideiglenes elszámolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a 
meghibásodás előtti előző év azonos elszámolási időszak, vagy az előző hasonló időszak 
eredményeinek és a Felhasználó nem hitelesített méréséből – ha a Felhasználónak van 
párhuzamos mérése – nyert adatoknak az összehasonlításával közösen megállapított 
teljesítmény és fogyasztás, továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak. Ha a 
helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy ha időközben a Felhasználó vételezésében 
változás következett be, a hibás mérést megelőző és követő elszámolási időszakok – de 
legalább négy hónap – fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját, figyelembe 
véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket. 

 
8. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA  

 
Energiadíj (P0): 14,64 Ft/kWh 

 
A Felek megállapodnak abban, hogy Felhasználó a Szerződés szerint a fogyasztási helyek 
tekintetében a területileg illetékes Elosztói Engedélyes (mint mérési és leolvasás felelős) által 
szolgáltatott mérési adatok alapján az átadott Villamos Energia ellenértékeként, Energiadíjat 
fizet Kereskedő részére. A villamos energia díja a Szerződés 1. sz. Mellékletének 1.2 pontjában 
meghatározott feltételek szerint a szerződéses időszakban rögzített. 

 
Energiadíj: A jelen Szerződés időtartama alatt az Átadott Villamos Energiáért fizetendő 
Ft/kWh díj. 
A jelen Szerződés időtartama alatt a szerződésben rögzített díjakat a Felhasználó a 9. pontban 
meghatározottak szerint köteles megfizetni. 
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9. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint energiafogyasztási helyenként, az 1. 
sz. melléklet 2.1 pontjában részletezett bontásban kiállított egyedi számlának a kötelezett Fél 
részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely 
jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat. A Kereskedő elektronikus számlamellékletet 
biztosít a papír alapú számla mellé. 

 
A villamos energia díjának, KÁT díjának, a MAVIR pénzeszközök díjának és az energiaadónak 
elszámolására, a fizetési feltételekre jelen Szerződés 1. és 2. számú Mellékleteiben foglaltak 
az irányadóak. 

 
A jelen Szerződés 2. számú Mellékletében rögzített számlázási és fizetési feltételek 
megfelelően irányadóak a Kereskedő jelen Szerződés szerint felmerülő fizetési 
kötelezettségeinek teljesítésére is. 

 
A jelen Szerződés alapján fizetendő minden összeg kifizetése a kötelezően alkalmazandó 
Jogszabályok, a jelen Szerződés eltérő rendelkezése illetve a Felek eltérő megállapodása 
hiányában mentes mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy 
viszontkeresettől. 
 
10.SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 
10.1. Szerződésszegés 

 
A Felek jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a 
teljesítés elmulasztása, kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a 
Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozhatja meg a jelen 
Szerződésben foglaltak szerint. A Felek mentesülnek a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az Vis Major miatt következett be.  

 
A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei nem 
érintik a jelen Szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési 
eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. 

 
10.2. Kötbér 

 
A Felhasználó kötbérigényét megalapozó események és a fizetendő kötbér összege: 

 
(i) Ha a Kereskedő az 5.1.1.2.(i) és 5.1.4. pontok szerinti tájékoztatási kötelezettségét 

saját hibájából nem teljesíti, akkor az adott pontban megjelölt határidőn túli időre – 
addig, amíg a kötelezettségének eleget nem tesz- napi 10.000 Ft összegű kötbért 
fizet.  

(ii) Ha a Kereskedő a 13.4.2. pontban említett tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, 
akkor az ott meghatározott összegű kötbért fizeti.  
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10.3. Kártérítés  
 

10.3.1. Kártérítési kötelezettség esetei 
 

A Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek a jelen Szerződés alapján fennálló bármely 
kötelezettségének megszegésével kapcsolatosan okozott, vagy azzal kapcsolatosan 
ténylegesen felmerült és bizonyított valamennyi veszteségét, kárát, kötelezettségét, 
költségét és kiadását beleértve a kamatokat, ügyvédi költségeket és egyéb jogi kiadásokat 
is. 

 
A jelen 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. 

 
10.3.2. A Kötbéren felüli kártérítés 

 
A Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott 
számszerűsíthető és bizonyítható és a Kötbér összegét meghaladó kár fentiek szerinti teljes 
megtérítése alól. 

 
10.3.3. Eljárási értesítés 

 
Mindkét Fél azonnal értesíti a másik Felet bármely olyan követelésről vagy eljárásról, amely 
a másik Felet a jelen Szerződés kapcsán érintheti. Ezen értesítést az azt követő lehető 
legrövidebb időn belül meg kell küldeni, hogy az adott Fél tudomást szerzett ilyen 
követelésről vagy eljárásról. 

 
 

10.3.4. Harmadik fél kártérítési igénye 
 

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy abban az esetben, ha bármelyiküket a másik 
Fél harmadik személy által indított peres eljárásban jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggésben perbe hívja, a perbehívást elfogadja, és az eljáró bíróság beavatkozást 
megengedő határozatától függően beavatkozóként csatlakozik.  

 
Amennyiben egy harmadik személlyel szemben mindkét Fél perben áll, egyikük sem tesz 
olyan, a másik Félre hátrányos perbeli cselekményt, amelyet előzetesen egymással nem 
egyeztettek. 

 
10.4. Felmondási jogot keletkeztető Súlyos Szerződésszegés 

 
10.4.1. Felmondási jog Súlyos Szerződésszegés esetén 

 
Súlyos Szerződésszegés esetén a Súlyos Szerződésszegéssel érintett Fél a jelen Szerződést 
a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 13.3 pontban foglalt eljárási 
szabályok szerint felmondhatja. 

 
 
 



 

8 

 

10.4.2. A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése 
 

A Kereskedő tekintetében Súlyos Szerződésszegésnek minősül az, ha: 
 

(i) A Kereskedő az igény kézhezvételétől számított 30 naptári napot meghaladóan nem 
tesz eleget a Felhasználónak járó kötbérfizetési vagy díj-visszatérítési 
kötelezettségének. 

(ii) A Kereskedő megsérti a 4.1 pontban meghatározott kötelezettségét. 
 
 

10.4.3. A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése 
 

A Felhasználó tekintetében Súlyos Szerződésszegésnek minősül az, ha 
    

(i) Jelen Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét Szerződés szerint a számla 
megfizetésére nyitva álló 30 naptári napot meghaladóan, ajánlott levélben, 
személyesen vagy futár útján elküldött felszólítás ellenére, az abban megjelölt 
határidőig sem teljesíti. 

(ii) A Villamos Energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 naptári napot 
meghaladóan nem teljesíti. 

(iii) Megsérti a Kereskedő 5.2.5. pont szerinti teljes ellátási jogát a szerződésben 
meghatározott átadási pontokra. 

 
10.5. A villamos energia szolgáltatás felfüggesztése 

 
A Kereskedő kezdeményezheti a villamos energia szolgáltatás felfüggesztését az Elosztói 
Engedélyesnél a Felhasználó súlyos szerződésszegést megvalósító fizetési késedelme 
esetén. Ezt megelőzően azonban a Kereskedő köteles a Felhasználót ajánlott levélben 
fizetésre felszólítani és a szolgáltatás felfüggesztését, mint lehetséges következményt 
határidő kitűzése mellett kilátásba helyezni. A Felhasználó jogosult a fizetési késedelmet 
illetően egyeztetést kezdeményezni, amelytől a Kereskedő nem zárkózhat el. 

 
A Kereskedő ezennel kijelenti, hogy a Fogyasztási Hely felfüggesztését csak végső esetben 
kezdeményezi az Elosztói Engedélyesnél, ha az egyeztetés eredménytelen volt. Az 
egyeztetés módja személyes találkozó. Felek vállalják, hogy a fizetési határidő 
eredménytelen leteltét követően azonnal személyes találkozót/találkozókat 
foganatosítanak és ezen tevékenységüket a Kereskedő által a fizetési felszólításban a 
szolgáltatás felfüggesztésre kitűzött határidőig folytatják.  

 
11.VIS MAJOR 
 

Vis Majornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső elháríthatatlan esemény, amely 
ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a Szerződés teljesítését valamely 
szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi és nem vezethető 
vissza a Felek gondatlanságára vagy hibájára (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti 
katasztrófa, a hazai villamosenergia-rendszer működésének jelentős zavara, 
válsághelyzete, illetve amit a MEH annak nyilvánít). Vis Majornak minősül továbbá az, ha a 
Kereskedő hibáján kívüli okból a rendszerirányító vagy az érintett hálózati engedélyes 
felfüggeszti a szállítást és/vagy az átvételt és/vagy a határon keresztül történő szállítást.  
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11.1. Értesítési követelmények 

 
11.1.1. A Vis Major bekövetkezte 

 
Bármely Fél, amely Vis Majorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális Vis Majorról 
a lehető legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia 
kell az esemény jellemzőit és annak a jelen Szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, 
valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható időtartamát. 

 
11.1.2. A Vis Major megszűnése 

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

 
11.1.3. A 11. pont értelmében egyik Fél sem menthető fel a jelen Szerződés szerinti 

kötelezettségei teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése alól addig, 
amíg a 11.1.1. pontban említett értesítést a másik Félnek el nem juttatta. Ha viszont 
az értesítést a Vis Major bekövetkeztéről megküldték, a Vis Major által érintett Fél a 
11. pont értelmében felmentést kap az ilyen késedelem vagy mulasztás alól az aktuális 
Vis Major esemény kezdetétől a Vis Major megszűnéséig. 

 
11.2. Mérséklés 

 
10.1.1. A Vis Major által érintett Fél: 

 
(i) Köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, 

megszüntesse, elkerülje, vagy mérsékelje bármely Vis Major hatásait; 
(ii) Köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a jelen 

Szerződés teljesítését a Vis Major megszűnése után azonnal folytassa; 
(iii) A másik Fél ésszerű kérésére köteles értesíteni a másik Felet részletesen leírva a Vis 

Major t, annak okát, a hatásainak megszüntetése, elkerülése és mérséklése érdekében 
tett erőfeszítéseket, valamint a Vis Major időtartamának becslését. 

 
10.1.2. Mindkét Fél köteles együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések 

kidolgozásában illetve megvalósításában a Vis Major hatásának megszüntetése, 
csökkentése érdekében. 

 
10.1.3. A Vis Major hatása 

 
10.1.3.1. A 11.1. pontban előírt értesítés átadását követően egyik Fél sem felelős a jelen 

Szerződés szerinti kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes 
teljesítéséért, amennyiben az ilyen mulasztást vagy késedelmes teljesítést egy 
vagy több Vis Major vagy annak hatása(i), vagy ezen események, és hatások 
bármely kombinációja okozta, vagy annak tulajdoníthatóan következett be. 
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10.1.3.2. Ha a Vis Major következtében valamely fél nem tudja szerződés szerinti 
kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél 
felmondhatja a szerződést a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A 
teljesítéshez igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése az 
azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik. 

 
10.1.3.3. Az az időszak, amely az adott Fél számára jogai gyakorlásához és kötelezettségei 

teljesítésére rendelkezésre áll, annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az adott 
Fél számára az adott Vis Major hatásainak elhárításához szükséges: 

 
(i) Feltéve azonban, hogy a teljesítés meghosszabbítása nem nagyobb mértékű, 

mint a Vis Major következményeinek kezeléséhez ésszerűen szükséges idő; 
(ii) Azzal a kivétellel, hogy a Vis Major nem ad felmentést az adott Fél szándékos, 

illetve a Vis Majortól független szerződésszegése alól. 
(iii) Kivételt képeznek azon esetek is, amikor a szerződés időközben lejár, illetve 

bármely fél által kezdeményezett rendkívüli felmondás következtében 
megszűnik. 

 
10.1.3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 10.1.3. pontban foglalt 

rendelkezések teljesítésével, vagy értelmezésével összefüggésben keletkező 
esetleges jogvitákat a Jogvitákra irányadó eljárást szabályozó 14.1. pont 
rendelkezéseinek megfelelően rendezik. 

 
12. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

 
12.1. Jogszabály változási esemény 

Amennyiben a jelen szerződés hatályba lépése után olyan Jogszabályváltozás következik be 
amely 

  
(i) Azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely 

kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy 
(ii) Lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti jogait vagy növeli a 

Felek Szerződés szerinti kötelezettségeit;  
 

a Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen 
Szerződésre való kihatásáról. Jogszabályváltozásnak minősülhet a Vet. X. fejezetében 
említett villamosenergia-ellátási szabályzatok módosítása is, illetve a MAVIR a jelen 
Szerződés teljesítését érintő esetleges rendelkezése, korlátozása, valamint minden olyan 
hatósági határozat, amely a Szerződés teljesítésére a fentiek szerint kihat.  

 
12.2. A Jogszabályváltozás következménye 

A Felek kötelesek a 12.1. pont szerinti esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 naptári 
napon keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások 
szükségesek a Szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak 
érdekében, hogy a jelen Szerződést úgy módosítsák, hogy a Szerződés legjobban tükrözze 
a Felek a jelen Szerződés Hatályba Lépésekor fennállt szándékát.  

 
Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre 30 napon belül, akkor a 14.1. számú pont 
rendelkezései szerint járnak el. 
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13. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 
13.1. A Szerződés időtartama 

A jelen Szerződés villamos energia fogyasztási helyek vonatkozásában 2015. július 1. 
00:00 órakor lép hatályba, feltéve, hogy valamennyi, 1.2. pontban felsorolt feltétel 
megvalósult.  

 
A Felek a jelen Szerződést 2016. június 30. 24:00 óráig (lejárat időpontja) tartó határozott 
időtartamra kötik. 
 
A határozott időszakra tekintettel Felek a rendes felmondás jogát kizárják. 

 
13.2. A Szerződés megszűnése 

A jelen Szerződés megszűnik: 
 

(i) A Feleknek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott 
időpontban. 

(ii) A Szerződés érvényességének 13.4 pont szerinti feltételei hiányoznak. 
(iii) Valamely Fél által a jelen Szerződés 13.3. pontja szerint a másik Félhez intézett 

szerződésszerű rendkívüli felmondás esetén. 
 

13.3. A Szerződés rendkívüli felmondása 
 

13.3.1 Rendkívüli Felmondás a Kereskedő részéről 
 

A Kereskedő a jelen Szerződés 0. pontjában rögzített eljárási rendet követve 60 naptári 
napra felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése 
esetén: 

(i) A Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben 
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó közgyűlése 
jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. 

(ii) A Felhasználó jelen Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezettségének 
engedményezése a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

(iii) Vis Major bekövetkezése esetén a 11.3.2 pontban foglaltak alapján. 
 
13.3.2. Rendkívüli Felmondás a Felhasználó részéről 
 

A Felhasználó a jelen Szerződés 0. pontjában rögzített eljárási rendet követve 60 naptári 
napra felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése 
esetén: 

(i) A Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a jövőben, de még a 
Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne; 

(ii) A Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben 
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő taggyűlése 
jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. 
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(iii) A Kereskedő jelen Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezettségének 
engedményezése a Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

(iv) Vis Major bekövetkezése esetén a 11.3.2 pontban foglaltak alapján  
 

13.3.3. Eljárás Rendkívüli Felmondás esetén 
 

Az Előzetes Felmondás 
A Felek a felmondási okok bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az Előzetes 
Felmondásban írásban tájékoztatják egymást. Az Előzetes Felmondás megfelelő 
részletességgel tartalmazza a felmondási okot. 

 
Egyeztetési kötelezettség 
Az Előzetes Felmondásnak a címzett általi átvételét követő 5 (öt) naptári napon át (vagy a 
Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó Egyeztetési Időszakban a Felek kötelesek 
az Előzetes Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat folytatni.  
 
A Végleges Felmondás 
Ha az Egyeztetési Időszak eredménytelenül, vagyis az Előzetes Felmondásban foglalt 
felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az Előzetes Felmondást kiadó Fél Végleges 
Felmondással írásban felmondhatja a jelen Szerződést a 13.3.1-ben és 13.3.2-ben 
meghatározott – az Egyeztetési Időszak hosszával lerövidített – felmondási idővel. 
 

13.3.4. Rendkívüli felmondás gyakorlása a Felek részéről 
 

Mind a Kereskedő, mind a Felhasználó jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a tárgybeli 
szerződést a másik Fél Súlyos Szerződésszegése esetén. 

 
13.4. A Szerződés megszűnése az érvényességi és hatályossági előfeltételek hiánya miatt 

 
13.4.1. Amennyiben az 1.2 pontban foglalt bármely érvényességi feltétel megszűnik, a jelen 

Szerződés is automatikusan a hatályát veszti: azon a napon, amikor: 
 

(i) A Kereskedő kereskedelmi működési engedélye megszűnik vagy visszavonásra 
kerül, vagy 

(ii) A Mérlegkör felelős mérlegkör-szerződése a Rendszerirányítóval megszűnik, vagy 
 

azon a napon, amikor 
 

(iii) A Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerződése 
megszűnik, vagy: 

(iv) A Felek közötti villamos mérlegkör tagsági szerződés megszűnik. 
 

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban 
bekövetkezett. 

 
13.4.2. Amennyiben a Kereskedő működési engedélye a Magyar Energetikai- és 

Közműszabályozási Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, illetve ha a 
Rendszerirányítóval fennálló mérlegkör-szerződését a Rendszerirányító felmondja, 
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köteles a Felhasználót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 
munkanapon belül erről tájékoztatni. 

13.4.3. Amennyiben a Kereskedő ezen tájékoztatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen 
teljesíti, köteles a Felhasználónak a Szerződött Villamos Energia Mennyiség öt (5) 
napra jutó részének megfelelő összegű kötbért fizetni a teljesítési kötelezettség nem, 
vagy késedelmes teljesítéséért. Ennek számítása a következőképpen történik: (5 nap) 
x (energiadíj) x (szerződött villamos energia mennyiség) / (szerződés teljes 
időtartamára eső napok száma). 

 
13.4.4. Ezen felül a Kereskedő teljes kártérítéssel tartozik a Felhasználó felé, így köteles 

megtéríteni számára a jelen Szerződés szerinti energiadíj és a Felhasználó villamos 
energia beszerzési költségei közötti különbözetből eredő kárát a Szerződés 13.1. pont 
szerinti lejáratának időpontjáig bezárólag. 

 
13.4.5. A 13.4.1. (i)., (ii)., (iii). eseteiben az érintett Feleket a másik fél irányában az eljárás 

megindításával haladéktalan értesítési kötelezettség terheli. Az értesítés 
késedelméből eredő kárért a mulasztó Fél felel. 

 
13.5 Elszámolás 
Jelen szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a megszűnés tárgyhavát 
követő 30 naptári napon belül elszámolni.  
 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

14.1. Jogviták rendezése 
A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik elsősorban békésen 
rendezni. 
A fenti egyeztetési eljárás meghiúsulása esetén a Felek feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi 
Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
14.2. Értesítések 

Eltérő írásbeli értesítésig minden értesítés írásban történik a másik Félnek a jelen 
Szerződésben feltüntetett székhelyére előre fizetett ajánlott levélküldeményként, vagy 
faxon, vagy futár útján vagy személyesen és az értesítés egyidejűleg tájékoztató jelleggel 
megküldhető e-mail-ben történő továbbítás útján. A faxon vagy futár útján vagy 
személyesen a másik félhez eljutatott sürgős értesítést a másik Fél kérésére előre fizetett 
ajánlott levélküldeményben is meg kell erősíteni.  

 

A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó a Kereskedő részéről: 
 

Krasznai Péter 
e-mail peter.krasznai@eon-hungaria.com 

tel./fax +36-30/378-3946 / +36-1/327-5532 

 e-mail  

tel./fax  

 
 

A Felhasználó részéről: 

mailto:peter.krasznai@eon-hungaria.com
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Balázs Sándor  
e-mail bsanyi@szdviz.hu 

tel./fax +36-30-398-5862 

Rácz Attila 
e-mail attila.racz@getenergy.hu 

tel. +36-70-376-9185 

 
14.3. A rendelkezések részleges hatálya  

 
Ha bármely hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint a jelen Szerződés bármely 
rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, akkor ez csak arra a 
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész Szerződés vagy a jelen Szerződés bármely 
más rendelkezésének érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és 
minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. A Felek haladéktalanul 
tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy kölcsönös egyetértésben más 
rendelkezéssel pótolják az érvénytelenné, semmissé vagy végrehajthatatlanná vált 
rendelkezést, ami gazdasági hatását tekintve a leginkább megközelíti a Felek akaratát. A 
Felek ez irányú tárgyalásaik tekintetében a Viták rendezésére 14.1. pont szerint járnak el. 

 
14.4. Jogról való lemondás 

 
14.4.1. Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben 

foglalt jogaival a Szerződés rendelkezései szerint nem él, az nem jelenti azt, és nem 
értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen a 
hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről. 

 
14.4.2. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás 

bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy 
más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés 
esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad 
bármely más, a Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést. 

 
14.5. A Szerződés teljessége 

 
A jelen Szerződés – ideértve annak mellékleteit, valamint a jelen Szerződésben kifejezetten 
hivatkozott egyéb megállapodásokat – a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek között a 
teljes megállapodást jelenti. Minden azt megelőző, a jelen Szerződésben tárgyaltakra 
vonatkozó bármifajta írásbeli vagy szóbeli megállapodás, ajánlat vagy más közlés 
hatálytalan. 

 
14.6. További cselekedetek és biztosítékok 
 

Mindegyik Fél vállalja, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot és megtesz és 
végrehajt minden olyan további cselekedetet és dolgot, amely szükséges lehet a jelen 
Szerződés rendelkezéseinek végrehajtására, vagy azt megkönnyíti, vagy megkönnyítheti. 
 

  

mailto:bsanyi@szdviz.hu
mailto:attila.racz@getenergy.hu
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14.7. Engedményezés 
 

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződésben szabályozott jogok, illetve 
kötelezettségek átruházását a Jogszabályok lehetővé teszik, az ilyen átruházás további 
érvényességi feltétele a Felek előzetes írásos beleegyezése az ilyen engedményezésbe vagy 
átruházásba, kivéve a pénzkövetelések engedményezésének esetét, amelyre a Felek a 
polgári jog általános szabályait alkalmazzák. 

 
14.8. Titoktartás 

 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bármely Fél javára a másik Fél által átadott 
vagy szerzett minden Bizalmas Információt bizalmasan, titkosan kezelnek, és 
gondoskodnak arról, hogy azokat a megbízottaik, alkalmazottaik és tisztségviselőik 
(beleértve az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait) bizalmasan kezeljenek, és 
harmadik félnek ne adják át, sem más módon ne hozzák nyilvánosságra. A Felek vállalják 
továbbá, hogy a Bizalmas Információt vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes írásos 
hozzájárulása nélkül nem használják fel (kivéve az ezen Szerződés céljából történő 
felhasználást). A Felek vállalják, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre korlátozzák 
azon személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, amely minimálisan 
szükséges ahhoz, hogy a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják. 

 
A fenti korlátozások nem vonatkoznak a Bizalmas Információ bármely olyan részére: 

 
(i) Amely a fentiek megszegésétől eltérő okból jogszerűen került nyilvánosságra; 
(ii) Amelyet a címzett Fél jóhiszeműen szerzett olyan harmadik féltől, aki jogosult volt 

annak felfedésére; 
(iii) Amelyet bármely hatóság részére az alkalmazandó jogszabályok szerint, vagy az 

illetékes tőzsde szabályainak előírásai szerint fel kellett fedni és olyan információk, 
amelyeket árjelentő ügynökségek előtt vagy index kiszámításához fedtek fel feltéve, 
hogy az információ kiadása során a másik Fél neve titokban maradt, valamint 

(iv) Amelyeket olyan hitelintézeteknek, és szerződő feleknek adtak át, amelyeknek 
feladata indokolta az ilyen információ felfedését, feltéve, hogy az ilyen fél előbb 
beleegyezett, hogy más személynek semmilyen célból nem adja át a vonatkozó 
Bizalmas Információt. 

 
Bizalmas Információ az egyik Fél részére a másik Fél által átadott minden olyan információ, 
dokumentáció, adat, know-how vagy üzleti titok, amely kívülálló személyek részére nem 
ismert, nem elérhető kivéve a Kbt alapján nyilvános információkat.  

 
A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a jelen Szerződés megszűnése után két (2) 
évig hatályban maradnak. 
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14.9. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Vet. és más vonatkozó 
jogszabályok, valamint Üzemi-, Kereskedelmi-, Elosztói szabályzatok rendelkezései az 
irányadók. 

 
A FENTIEK TANÚSÍTÁSAKÉNT a Felek a jelen Szerződést, amely 16 számozott oldalt, 
továbbá 3 mellékletet tartalmaz – gondos áttanulmányozás után –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti 
keltezéssel aláírták. 

 
 
 

Budapest, 2015. …………………………. 
 
 
 

 
_________________________________ _________________________________ 
  

Felhasználó Kereskedő 
képviseletében képviseletében 
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1. számú Melléklet 
 

A SZERZŐDÖTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY MENNYISÉGE, VÁRHATÓ VILLAMOS ENERGIA 
MENNYISÉGEK, A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRAK 

 
 

1. VILLAMOS ENERGIA 
1.1. Jelen szerződés hatályának időtartama alatt az alábbi villamos energia mennyiségeket 

kell értelmezni: 
 

Megnevezés Mennyiség Értelmezés 

Várható villamos 
energia mennyiség 
(EVRH) 

9 400 000 kWh A Szerződés időtartamára, annak 4.2. 
pontja szerint várható villamos 
energiafogyasztás, tájékoztató adat. 

Maximális villamos 
energia mennyiség 
(EMAX) 

13 160 000 kWh A Várható villamos energia 
mennyiség 140 %-a 

Minimális villamos 
energia mennyiség 
(EMIN) 

7 520 000 kWh A Várható villamos energia 
mennyiség 80 %-a 

Ténylegesen Átadott 
Villamos Energia 
Mennyiség (ETÉNY) 

................. kWh A Szerződéses időszak alatti 
tényleges villamos energiafogyasztás 
összessége 

 
1.1.1. Várható Villamos Energia Mennyiség 

 
A Várható Villamos energia Mennyiség az a tájékoztató jellegű mennyiség melyet 
Felhasználó – a szerződés megkötésekor rendelkezésre álló ismeretei szerint – a 
szerződéses időszak alatt átvenni tervez. 

 
1.1.2. Maximális Villamos Energia mennyiség 

 
A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek leszállítására 
Kereskedő a Villamos energia szállítási szerződés alapján a szerződéses időszak alatt 
kötelezettséget vállal. 

 
1.1.3. Minimális Villamos Energia Mennyiség 

 
A Minimális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak 
alatti elfogyasztására Felhasználó kötelezettséget vállal. 
 
Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget részben 
vagy egészben elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a Vis Majort vagy olyan 
körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak meg kell fizetnie az el nem 
fogyasztott mennyiség ellenértékének összegét Kereskedő részére. Az el nem 
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fogyasztott mennyiség egységárát a Felek a szerződéses ár és a Kereskedő által elért 
eladási ár különbségeként határozzák meg, amennyiben a szerződéses ár a magasabb. 
A Kereskedő a tőle elvárható módon mindent megtesz azért, hogy a Minimális Villamos 
Energia Mennyiség teljes, át nem vett részét a lehető legjobb kereskedelmi feltételek 
mellett értékesítse. Amennyiben pedig a Kereskedő bármilyen mennyiséget nem tudott 
eladni, a Felhasználó a teljes egységárat köteles megfizetni. 

 
1.1.4. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség 

 
A teljes Szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott, villamos energia-fogyasztás 
összessége= ETÉNY. 
 
Az energia elszámolás alapja idősoros felhasználási helyek esetén:_a 
fogyasztásmérőkből, az Elosztói Hálózati Engedélyes által kiolvasott ¼ órás terhelési 
adatok alapján mért/számolt és a kereskedő számára átadott, kWh mennyiség;  profilos 
fogyasztási helyeken: az Elosztói Hálózati Engedélyes által havonta átadott részszámla 
mennyiségek valamint a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérők éves 
leolvasásából származó tényleges óraállás alapján. (lásd 2. melléklet 2.pont). 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés időtartama alatt Kereskedő lehetőséget 
biztosít Felhasználó részére további felhasználási helyek bevonására a Maximális 
Villamos Energia mennyiség határáig, amely felhasználási helyeken elfogyasztott 
villamos energia mennyiséget Kereskedő a jelen szerződés 1.2.1 pontjában 
meghatározott egységárral számlázza.  

 
1.2. Villamos energia egységárak 

 
Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a hálózati 
csatlakozási szerződés szerinti csatlakozási pontokra az Elosztói Hálózati Engedélyes 
közreműködésével a Felhasználó részére a villamos energiát az alábbi feltételeknek 
megfelelő egységáron szállítja le. Az alkalmazott egységár (P0) tartalmazza a zsinór, 
csúcs és kiegyenlítő energia díját, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, 
valamint a mérési adatszolgáltatás költségét a Felhasználó összes (idősoros és profilos) 
fogyasztási helyére egyaránt. 
 
Az alkalmazott egységár nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 9-13. § - okban meghatározott és a 389/2008 (XII.23.) Kormányrendeletben 
valamint a 64/2011 (XI.30.) NFM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból 
és hulladékból nyert villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli 
Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia 
(KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, az ÁFA-t, a Rendszerhasználati 
díjakat, a Vet. 147.§-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, valamint a 
jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 
járulékokat és költségeket.  
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Az energiaadó mértékét a 2004. január elsején hatályba lépett, 2003. évi LXXXVIII., az 
energiaadóról szóló törvény szabályozza. 
 
1.2.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára (P0): 

Az alkalmazott nettó egységár a ténylegesen átadott, elfogyasztott villamos energia 
mennyisége után: 

  
P0 = 14,64 Ft/kWh (azaz tizennégy forint hatvannégy fillér) +ÁFA 

 
1. Elszámolási adatszolgáltatás 

A kereskedő havi elszámolási számlát nyújt be az alábbi részletezettséggel 
(tartalommal): 

 
1.1. Számlatartalom (ÁFA kulcsonként külön-külön): 

a) összfogyasztás 
b) villamos energia egységára 
c) villamos energia fogyasztással felszorzott egységár, mint energiadíj 
d) MAVIR által a kereskedőre havonta allokált KÁT arány / mennyiség  
e) KÁT átvételi egységár 
f) KÁT mennyiség átvételi egységárral felszorzott díja 
g) MAVIR pénzeszközök egységára 
h) MAVIR pénzeszközök egységárával felszorzott fogyasztás díja 
i) energiaadó értéke 
j) energiaadó értékével felszorzott energia díj 
k) Nettó összesen 
l) ÁFA összesen 

 
A számla mellékleteként külön díj felszámítása nélkül az alábbi tartalmú papír alapú és 
elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett: 

 
1.2. Számlamelléklet-tartalom: 

 
a) fogyasztási hely megnevezése 
b) fogyasztási helyenkénti összfogyasztás 
c) Villamos energia egységára 
d) fogyasztással felszorzott egységár, mint energiadíj 
e)  MAVIR által a kereskedőre havonta allokált KÁT arány / mennyiség  
f) KÁT átvételi egységár 
g) KÁT mennyiség átvételi egységárral felszorzott díja 
h) MAVIR pénzeszközök díja 
i) MAVIR pénzeszközök díjával felszorzott fogyasztás 
j) energiaadó értéke 
k) energia adó értékével felszorzott fogyasztás 
l) fogyasztási hely azonosító 
m) mérési pont azonosító 
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2. számú Melléklet 
 

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
1.  JELEN FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL ÉRINTETT FOGYASZTÁSI HELYEK 

A fogyasztási helyeket a Műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
A villamos energia díjának, a KÁT díjának, valamint a MAVIR pénzeszközök díjának 
elszámolására, a fizetési feltételekre a jelen 2. sz. melléklet rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen Fizetési Megállapodás a Felhasználó távmért és profilos fogyasztási helyeire 
vonatkozik. 

 
2. SZÁMLÁZÁS 

A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél 
részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely 
jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat. 
 
Felhasználó az elfogyasztott villamos energiát [HUF]-ban egyenlíti ki. A Kereskedő ennek 
megfelelően az elfogyasztott villamos energiát [HUF]-ban számlázza. 
 
A Kereskedő fogyasztási helyenként, az 1. sz. melléklet 3.1 pontjában részletezett 
bontásban kiállított számlát legkésőbb a tárgyhónapot (elszámolási időszakot) követő 15. 
munkanapig bezárólag postázza a Felhasználó, jelen szerződésben rögzített 
kapcsolattartója részére. A számlában az RHD díj integrált számlázási formában kerül 
megjelenítésre. 
 
A Felhasználó a számlák összegét, azok kiállításától számított 20 naptári napon belül 
kiegyenlíti. A Felhasználó a kiállított számlák ellenértékét a számlán feltüntetett 
számlaszámra átutalási megbízással teljesíti. Amennyiben a fizetési határidő napja olyan 
napra esik, amely nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első 
munkanap. 
 
A számlának a Számviteli Törvényben rögzített formai és tartalmi elemeket, illetve a 
következő részleteket kell tartalmaznia: jogcímet és annak a Félnek a banki utasításait, aki 
kibocsátja a megfelelő számlát. Tartalmazza az 1. sz. Melléklet 3. pontja szerinti elemeket. 
Amennyiben egy számla nem tartalmazza az összes ilyen részletet, akkor a fizetésre 
kötelezett Fél jogosult kifizetés nélkül visszajuttatni a kiadott számlát. 
 
A tárgyhónap ¼ órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia 
mennyiségére vonatkozó adatokat az Elosztói Engedélyes a mért ¼ órás terhelési adatok 
összesítésével továbbítja a Kereskedőnek. A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás 
az Elosztói Engedélyes által közölt mérési adatokon alapul. 
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2.1.  A TÉNYLEGESEN ELFOGYASZTOTT, ÁTADOTT VILLAMOSENERGIA DÍJÁNAK 
SZÁMLÁZÁSA 

 
A ténylegesen elfogyasztott villamos energiát a Kereskedő a tárgyhónapot követő hónap 
15. munkanapjáig bezárólag számlázza a Felhasználó részére. A számlázás jelen Szerződés 
1. számú Melléklete 2.2.1. pontjában rögzített egységárral HUF-ban történik, az energiaadó 
a 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépési időpontjától szintén számlázásra kerül külön 
soron a Ténylegesen Átadott Villamos Energiára vonatkozóan. 

  
3. KÉSEDELMES FIZETÉS 
 

Az esedékességi határidőkre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a 
Kereskedő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé kiszámlázni. 
 
Amennyiben Felhasználó a Kereskedő által kiállított számla kézhezvételét követő 30 
naptári napon túlmenően fizetési késedelembe esik, az a Villamos Energia Szállítási 
Szerződés 10.4.3 pontja alapján a Felhasználó Súlyos szerződésszegésének minősül és erre 
az esetre a Szerződésben meghatározott rendelkezések az irányadók.  
 
A jelen Szerződésben rögzített számlázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a 
Kereskedő jelen Szerződés szerint felmerülő fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is. 
 
A jelen Szerződés alapján fizetendő minden összeg kifizetése a kötelezően alkalmazandó 
Jogszabályok, a jelen Szerződés eltérő rendelkezése, illetve a Felek eltérő megállapodása 
hiányában mentes mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy 
viszontkeresettől. 
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3. számú melléklet 
 
 
 

MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZŐDÉS 
 
 
 

A Nyertes Kereskedő Mérlegkör Tagsági Szerződése 


