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A jelen szerződés létrejött
egyrészről
az NKM Áramszolgáltató Zrt. mint Villamosenergia Kereskedő (a továbbiakban: Kereskedő)
-

Székhely:

6720 Szeged, Klauzál tér 9.

-

Cégjegyzék szám:

Cg. 06-10-000056

-

Bankszámla száma:

13700016-02799029 (ING) ISU HUF

-

Adószáma:

-

Képviselő neve:

-

e-mail:

kiemeltuzleti@nkmaram.hu

-

telefax száma:

62/426-706

-

működési engedély száma:

75/2008

13789017 – 02799074 (ING) ISU EUR
10734441-2-06

másrészről
a ........................ mint Feljogosított Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó)
-

Székhely:

-

Cégjegyzék szám:

-

Bankszámla száma:

-

Statisztikai azonosítási száma:

-

Adószáma:

-

Képviselő neve:

-

telefonszáma:

-

e-mail:

-

telefax száma:

-

Számlázásra vonatkozó adatok:

-

Felhasználó/telephely megnevezése:

-

Számlázási cím (a számla vevő rovatában):

-

Számla postázási címe:

-

Számla fogadásának e-mail címe:

-

Számla fogadásának fax száma:

(a Kereskedő és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a Felek, egyenként a Fél)

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
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A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A jelen szerződés tárgya a Villamosenergia-vásárlási Szerződés Általános Szerződési Feltételeiben
meghatározottak szerinti villamos energia ellátás és átvétel. A szerződés tárgyát képező felhasználási
hely(ek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés keretében történik, menetrendadási
kötelezettség nélkül. A szerződés tárgyát képező felhasználási helyek a szerződés aláírásával a
Kereskedő mérlegkörébe vagy a Kereskedő mérlegkörével azonos mérlegkörbe tartoznak a
szerződés hatálya alatt; utóbbi esetben a Kereskedő Mérlegkör Aggregátorként jár el és a
Felhasználó meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a mérlegkör tagsági szerződést nevében és
képviseletében megkösse.

2

A FELHASZNÁLÁS HELYE
A Kereskedő által szállított villamos energiát a Felhasználó az alábbi felhasználási hely(ek) ellátására
használhatja fel:
Név:
Cím:
Hálózati engedélyes neve:
Mérési pont azonosító:

3

A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA
3.1 Hatályba lépés és időtartam
Jelen szerződés 2017. január 01. napjának 0:00 órájától lép hatályba.
A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik a hatályba lépés időpontjától 2017. december
31. napjának 24:00 óráig.
A Felhasználó korábbi energiakereskedelmi szerződései 2016. december 31-én 24:00 órakor szűnnek
meg.
Megjegyzés: A szerződés hatályba lépésének egyéb feltételei a „Villamosenergia-vásárlási Szerződés
Általános Feltételei” 1. pontjában találhatók.
3.2 Szerződéses időszak
A Felek előzetes írásos megállapodással ezen időszakot meghosszabbíthatják, amely esetben a
szerződés időtartama a meghosszabbított időszak utolsó napján ér véget.
A Felek vállalják, hogy a lejárat napját három (3) hónappal megelőzően bármelyik Fél
kezdeményezésére tárgyalásokat folytatnak a szerződés meghosszabbítására vonatkozóan.

4

SZERZŐDÉSES MENNYISÉG
4.1 A szerződéses időszak prognosztizált fogyasztása
A szerződéses időszak prognosztizált fogyasztása
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Ebből idősoros elszámolású felhasználási helyek fogyasztása:

… MWh

Ebből profilos elszámolású felhasználási helyek fogyasztása:

… MWh

4.2 A vételezett villamos energia minimális mennyisége
Az idősoros elszámolással rendelkező felhasználási helyek esetén a Felhasználó az általa
prognosztizált fogyasztás legalább 80%-át köteles elfogyasztani. Ha a naptári év/szerződéses ciklus
végén a tényfogyasztás nem éri el legalább a 80%-ot, a Felhasználót akkor is fizetési kötelezettség
terheli e mennyiség mértékéig.
4.3 A vételezett villamos energia maximális mennyisége
Amennyiben a Felhasználó az általa prognosztizált összes fogyasztás több mint 120 %-át használja
fel, Kereskedő a 120 % feletti mennyiségre vonatkozón felárat érvényesíthet.
4.4 A minimális, illetve maximális mennyiségtől való eltérés elszámolása
A Kereskedő a naptári év/szerződéses időszak végén összesíti a Felhasználó által átvett villamos
energia mennyiségeket.
Amennyiben az elszámolás során a Kereskedő megállapítja, hogy a Felhasználó összes fogyasztása
nem érte el a minimális villamos energia mennyiség mértékét, akkor jogosult egy végszámlában
kiszámlázni a Felhasználónak a minimális villamos energia mennyiségből át nem vett
energiamennyiséget. Az elszámolási ár az alkalmazott havi elszámoló egységárak számtani átlaga.
Az át nem vett villamos energia mennyiségért fizetendő térítés nem minősül az Áfa tv. előírásai szerint
adóköteles termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének, tehát a kiállított számlában
Kereskedő nem tüntethet fel áfát.
Amennyiben az elszámolás során a Kereskedő megállapítja, hogy a Felhasználó összes fogyasztása
meghaladta a maximális villamos energia mennyiség mértékét, akkor jogosult egy végszámlában
felárat kiszámlázni a Felhasználónak a maximális villamos energia mennyiség felett elfogyasztott
mennyiségre vonatkozóan. A maximális villamos energia mennyiség felett elfogyasztott mennyiség
után fizetendő felár mértéke az adott időszakra a MAVIR Zrt. által közzétett felszabályozási
kiegyenlítő energia árak átlaga, valamint a szerződéses ár különbözete.
Az elszámolás határideje a naptári évet/szerződéses ciklust követő második hónap utolsó napja.
Megjegyzés: A Kereskedő és a Felhasználó egyéb jogai és kötelezettségei a „Villamos Energia
Szerződés Általános Feltételei” 3. pontjában találhatók.

5

A SZERZODES SZERINTI VILLAMOSENERGIAERT FIZETENDO
DIJ
5.1 Szerződéses ár
A jelen szerződés időtartama alatt a Kereskedő által szállított villamos energiáért a Felhasználó
havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónapban a 6. pontban meghatározottak szerint fizet. A
Kereskedő az elfogyasztott villamos energiát a következő egységáron számolja el:
Egységár

Ft/kWh / EUR/MWh
......

5.2 A jelzett ár tartalmazza:


Az aktív villamos energia szolgáltatásának költségét,



A mérlegköri feladatok ellátására vonatkozó díjat,
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A kiegyenlítő energia díját,



A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti KÁT
pénzeszköz mértékét.*1

A villamos energia számlán a szerződött egységár minden hónapban megbontásra kerül:
- az adott hónapra az átviteli rendszerirányító által közzétett KÁT pénzeszköz mértékével
csökkentett villamos energia egységárra,
-

az adott hónapra az átviteli rendszerirányító által közzétett KÁT pénzeszköz mértékére*.

5.3 A jelzett ár nem tartalmazza:


A villamos energia szállítási és elosztási költségeit a hozzá kapcsolódó minőséggel,



Meddő energia szállítását és számlázását,



A mérést, a mérőeszközök bérletét, karbantartását és működtetését,



A villamos hálózat üzemeltetését, karbantartását és megújítását,



Csatlakozó berendezések használatát,



Esetleges kisegítő csatlakozó berendezés használatának költségeit,



Hálózati veszteségeket.

A fenti szolgáltatások biztosítását a Felhasználó felhasználási helyére vonatkozó hálózati csatlakozási
és hálózat használati szerződések tartalmazzák.
A jelzett ár nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény” 13. § (1)
bekezdése szerinti KÁT pénzeszköz mértékét*.
Ezen pénzeszköz elszámolása az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) által az adott hónapra
közzétett mértékben kerül elszámolásra a teljes villamos energia mennyiségre, a villamos energia
számlán külön tételként feltüntetve*.
5.4 Adó jellegű tételek elszámolása
A szerződéses ár tisztán energiaár, egyben nettó ár, amely a KÁT pénzeszközön kívül nem tartalmaz
semmilyen adó tételt.
Ezen tételek elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerződéskötés időpontjában hatályos adótételek az alábbiak:
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés a) pontja
szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás díja
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés b) pontja
szerinti külön jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamosenergia-iparban
fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben külön jogszabálynak megfelelően
biztosított kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatása
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés c) pontja
szerinti kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díj
 Energiaadó, jövedéki adó*
 a VET. 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz (KÁT pénzeszköz)
 Áfa
Abban az esetben, ha a szerződés hatályára vonatkozóan bármely jogszabály új adótípusról,
illetékről, járulékról, közteherről vagy bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új
költségelem alkalmazásáról vagy meglévő költségelem módosításáról, vagy mértékének növeléséről
rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát (az előbbiek együttesen: Teherváltozás), a
szerződéses ár felett ezen új vagy megnövelt mértékű tétel(ek) is automatikusan felszámításra és
1

A *-gal megjelölt elemek opcionálisan kerülnek feltüntetésre
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számlázásra kerül(nek), illetve a Kereskedő jogosult az árat olyan mértékben módosítani, hogy a
módosított ár ellensúlyozza a Teherváltozás Kereskedőre gyakorolt hatását
Megjegyzés: A díjfizetéssel kapcsolatos egyéb feltételek a „Villamosenergia-vásárlási Szerződés
Általános Feltételei” 4. pontjában találhatók.

6

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1 Profilos felhasználási helyek esetén az NKM Áramszolgáltató Zrt. elszámolási időszakonként
részszámlát készít a felhasználási hely mértékadó éves fogyasztásának és profilgörbéjének
arányosításával. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia elszámolása a fogyasztásmérő
leolvasásakor kiállított elszámoló számla alapján történik a mennyiségi eltérés szerint. A profiltól
való mennyiségi eltérés az éves leolvasási ütemterv szerint leolvasott és a legutóbbi leolvasás
szerinti mérőállás alapján megállapított villamos energia mennyiségnek valamint a mértékadó
éves fogyasztás alapján az elszámolási időszakra adódó villamos energia különbözeteként áll elő.
A mennyiségi eltérés elszámolása a szerződött áron történik.
6.2 Idősoros felhasználási helyek esetén NKM Áramszolgáltató Zrt. naptári hónaphoz igazodó
elszámolási időszakot alkalmaz. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia utólag, havi
rendszerességgel kerül kiszámlázásra az adott elszámolási időszakra vonatkozó,
mérőberendezés által mért mennyiség szerint.
6.3 A számla kiállítása az Áfa tv. 58. § szerint, a határozott idejű elszámolás szabályai szerint kerül
kiállításra, a számlán feltüntetett teljesítés dátuma a fizetési határidővel egyezik meg.
6.4 A fizetés az NKM Áramszolgáltató Zrt. által forintban/euróban kiállított, a magyar jogszabályoknak
megfelelő számla alapján történik a számla kiállításától számított 30 naptári napos határidővel.
6.5 A fizetés módja: banki átutalás, a kiállított számlán szereplő pénznemben.
6.6 Az 5.4. pontban szereplő tételek a számlázott időszak utolsó banki napján érvényes hivatalos
MNB árfolyamán kerülnek átszámításra forintról euróra.
6.7 Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a befizetés teljesítéséig (a
jogosult számláján való jóváírás napjáig) a késedelmes összegre vetítve a PTK szerinti
késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles megfizetni.
6.8 Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó és a területileg illetékes elosztói engedélyes között
létrejövő hálózathasználati szerződésben Fizetőként szerepel. Ennek alapján a az elosztói
engedélyes az általános rendszerhasználati díjakat közvetlenül a Kereskedő felé számlázza ki,
amelyet a Kereskedő a Felhasználó felé közvetített szolgáltatásként számláz tovább. Az így
kiállított számla megfizetésére és az esetleges fizetési késedelmekre ugyanazok az előírások és
esetleges jogkövetkezmények vonatkoznak, mint a villamos energia számlák esetében.*
6.9 A jelen szerződésben és a Villamosenergia-vásárlási Szerződés általános feltételeiben rögzített
számlázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a Felek jelen szerződés szerint esetleg
felmerülő egyéb fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is.
Megjegyzés: A számlázással, fizetéssel kapcsolatos egyéb feltételek a „Villamosenergia-vásárlási
Szerződés Általános Feltételei” 5. pontjában találhatók.

7

A KAPCSOLATTARTÓ, ILLETVE NYILATKOZATTÉTELRE
JOGOSULT SZEMÉLYEK
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Bármely, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos levelet, értesítést az itt felsorolt személyek részére
kell címezni:
...................... részéről
Nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
Pénzügyi kapcsolattartó:
Név:
Tel:
Fax:
E-mail:
NKM Áramszolgáltató Zrt. részéről
Nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Strifler György, B2B értékesítési osztályvezető
Tel.:
62/565-565
Fax.:
62/426-706
E-mail:
kiemeltuzleti@nkmaram.hu
Kapcsolattartó:
Név:
Farkas János, értékesítési menedzser
Tel:
62/565-565/2329
Mobil:
30/382-4814
Fax:
62/426-706
e-mail:
janos.farkas@nkm.energy
Pénzügyi kapcsolattartó:
Név:
B2B Üzleti Háttériroda Csoport; üzleti kintlévőség kezelés
e-mail:
kintlevoseg@nkmaram.hu
Elosztói engedélyesekkel kapcsolatos ügyekben:
Név:
Elosztói Adatmenedzsment Csoport
e-mail:
eamcs@nkmaram.hu
Számlázással kapcsolatos ügyekben:
Név:
B2B Üzleti Háttériroda Csoport
e-mail:
sbo@nkmaram.hu
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Felhasználó vállalja, hogy a szerződés megszűnésekor a villamosenergia-vásárlási szerződés újabb
időszakra történő megkötésére utolsó ajánlattételi lehetőséget biztosít a Kereskedő számára, azaz ha
a bemutatott legkedvezőbb ajánlathoz képest a Kereskedő ugyanolyan vagy jobb ajánlatot tesz a
Felhasználó számára, mint más energiakereskedő, akkor az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel köt
szerződést.

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től
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Bizalmas

Felhasználó vállalja, hogy a szerződés lejártát megelőző 3 hónappal tárgyalásokat folytat a
Kereskedővel a szerződés meghosszabbításáról.
Megjegyzés: A szerződés megszűnésével kapcsolatos egyéb feltételek a „Villamosenergia-vásárlási
Szerződés Általános Feltételei” 9. pontjában találhatók.
Jelen Szerződés aláírásával a Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a Kereskedőt megillető
jogok és terhelő kötelezettségek harmadik fél részére történő átruházásához a szerződés hatálya alatt
bármikor, amennyiben a harmadik fél az NKM Áramszolgáltató Zrt. kapcsolt vagy társult vállalkozása
(a kapcsolt vagy társult vállalkozás fogalma a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján értendő).
A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Villamosenergia-vásárlási Szerződés Általános
Szerződési Feltételei”, amelyet a Felhasználó megismert és az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
A jelen szerződés alatt a szerződés teljes szövegét, az egyedi és az általános szerződési feltételeket,
valamint – ha vannak ilyenek – a szerződések mellékleteit együtt kell érteni. Az általános és egyedi
szerződési feltételek kizárólag együtt érvényesek, és a szerződésre tett bármely utalás az egyedi és
az általános szerződési feltételeket együtt jelenti.
Az általános és az egyedi szerződési feltételek közötti bármely ellentmondás esetén az egyedi
feltételekben meghatározottak az irányadók.
A jelen szerződés tartalma – annak teljes szövege és a benne foglalt díjak összege – üzleti titoknak
minősül.
Felhasználó harmadik fél részére a Kereskedő előzetes írásos engedélye nélkül át nem adhatja a
szerződés tartalmát sem részben, sem egészben. Kereskedő a Felhasználó előzetes írásbeli
tájékoztatását követően – Felhasználó eltérő rendelkezésének hiányában – jogosult a szerződéskötés
tényéről kommunikációs közleményt kiadni és a honlapján a referenciák között megjeleníteni. A
Felhasználó erre vonatkozó eltérő rendelkezést az írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 8 napon
belül jogosult megtenni
Jelen szerződés - amely készült 2, egymással szó szerint megegyező példányban – valamennyi
oldalát Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően
meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

[CÉGNÉV] részéről

NKM Áramszolgáltató Zrt. részéről

Kelt: ………………, 2018. ….…. hó …… nap

Kelt: Szeged, 2018. .……. hó …… nap

Név:

Név:

Beosztás:

Beosztás:

Név:
Beosztás:

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től
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NKM Áramszolgáltató Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.5. számú melléklet
Szerződés szám. ……………létrejött az NKM Áramszolgáltató Zrt. és a [Cégnév] között

Bizalmas

1. sz. Melléklet: Általános Szerződési Feltételek
2.6.

1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
a)

A Kereskedő érvényes villamosenergia-kereskedői
engedéllyel rendelkezik, száma: 75/2008.

működési

b)

A Kereskedő a Rendszerirányítóval vagy másik Mérlegkör
Felelőssel kötött hatályos mérlegköri szerződéssel rendelkezik.
Ennek alapján jogosult mérlegkör felelősként vagy Mérlegkör
Aggregátorként eljárni.

c)

A Felhasználó rendelkezik érvényes és hatályos hálózati
csatlakozási szerződéssel, és hálózathasználati szerződéssel.

d)

A Felhasználó a szállítás megkezdése napjának 0:00 órájától a
Kereskedő mérlegköréhez vagy a Kereskedővel azonos
mérlegkörhöz csatlakozik és mérlegköri tagságát a szerződés
hatálya alatt fenntartja.

2 A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1.

Ezen szerződés egyedi szerződési feltételeiben meghatározott
felhasználási helye(inek) villamos energiával való ellátása

2.2.

A Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése
érdekében a Kereskedőtől megvásárolja a Kereskedő által
biztosított villamos energiát jelen ellátás-alapú villamosenergiavásárlási szerződés feltételei szerint.

A meddő energiával kapcsolatos bármely kötelezettség vállalás,



A villamos energia szállítása, és az ahhoz kapcsolódó minőség
biztosítása a teljesítés helyén,



A mérőeszközök bérlete, karbantartása és működtetése,



A villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása és megújítása,



A
villamos
energia
kompenzálása.

3.1.

b)

2.4.

A jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a nem
idősoros fogyasztóknál a fogyasztói csatlakozási ponton vagy
pontokon elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározott fogyasztási adatokat szolgáltató, a vonatkozó
szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő,
hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezés által mért és
mutatott
energiamennyiség
adatai.
A
fogyasztásmérők
meghibásodása esetén a fogyasztási adatokat a Felhasználó
hálózathasználati szerződésének rendelkezései szerint állapítják
meg.

2.5.

A Kereskedő köteles betartani a működési engedélyének és a
mérlegköri megállapodás rendelkezéseit, és köteles a szerződés
ideje alatt kereskedelmitevékenységét – a Felek ellenkező
megállapodása hiányában, – fenntartani. Amennyiben ezt a
Kereskedő nem tartja be, a szerződés megszűnik a
szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazásával. A
Kereskedő kijelenti, hogy a Felhasználó részére szállítandó
villamos energiát részben hazai forrásból, részben import
forrásból szerzi be, ezért amennyiben a Kereskedő hazai vagy
import energia beszerzési forrásai előre nem látható vis
maiornak nem minősülő okból legalább 30 napot meghaladóan
elérhetetlenek, vagy olyan mértékben korlátozottak, hogy a
Kereskedő a Felhasználó ellátását a szerződésben rögzített
díjakon nem tudja vállalni, a Kereskedő jogosult a szerződés
módosítását kezdeményezni.

3.2.

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

3.2.1.

A Felhasználó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a
felhasználási hely villamos energia szükségletét ellátás alapú
szerződés keretében, - teljes ellátás alapú szerződés esetén
kizárólag - a Kereskedőtől szerzi be.

3.2.2.

A Felhasználó köteles az energiadíj fizetési kötelezettségét és a
szerződéssel
kapcsolatban
felmerült
egyéb
fizetési
kötelezettségeit a Villamosenergia-vásárlási Szerződés Általános
Szerződési Feltételeiben és Egyedi Feltételeiben foglalt
rendelkezések szerint teljesíteni.

3.2.3.

A Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a hálózati
csatlakozási és a hálózathasználati szerződését hatályban
tartani. Ezen szerződések módosulása vagy megszűnése előtt
legalább 15 naptári nappal köteles erről a tényről a Kereskedőt
értesíteni. A késedelmes bejelentés miatt az Elosztói
Engedélyessel vagy a Rendszerirányítói Engedélyessel
szemben felmerülő esetleges többlet díjfizetési, kamat, kötbér
vagy kártérítés fizetési kötelezettség teljes mértékben a
Felhasználót terheli.

3.2.4.

Amennyiben a Felhasználó hálózat csatlakozási vagy
hálózathasználati szerződései közül bármelyik megszűnt, akkor
a jelen szerződés is megszűnik.

3.2.5.

A Felhasználó köteles a Kereskedőt az alábbi eseményekről az
itt meghatározott időpontban értesíteni:

a)

A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű leállás, tervszerű
termeléscsökkentés,
termelésnövekedés)
tervezett
időpontja(i)ról, időtartama(i)ról legalább egy hónappal a
tervszerű megelőző karbantartást (tervszerű leállást, tervszerű

Tulajdonjog és felelősség átruházás:
A szállított villamos energia tulajdonjogának átruházása a magyar
átviteli hálózat betáplálási pontján történik. A szállított villamos
energiával kapcsolatos kárveszély viselésének átruházása a
villamos energiának az átviteli hálózatba való betáplálási pontjain
történik.

A Kereskedő jogai és kötelezettségei

3.1.2.

Szállítás
A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó
csatlakozási pontjáig az érintett átviteli és elosztói hálózati
engedélyes feladata. Ezért a szolgáltatott villamos energia
minőségi hibájáért, valamint a villamos energia átviteléért és
elosztásáért a Kereskedő a jelen szerződés és a vonatkozó
jogszabályok alapján nem vállal felelősséget.

veszteségek

A Kereskedő felelős a felhasználási hely villamos energia
igényének – a Villamosenergia-vásárlási Szerződés Egyedi
Feltételeiben meghatározottak szerint teljes vagy részleges –
beszerzéséért, vagyis köteles a Felhasználó által ott felhasznált
villamos energia mennyiséget saját nevében megvásárolni, és
azt a teljesítés helyén a Felhasználó rendelkezésére bocsátani.

Elszámolás
A jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja az idősoros
fogyasztóknál a fogyasztói csatlakozási ponton vagy pontokon
elhelyezett,
a
mindenkori
Kereskedelmi
Szabályzatban
meghatározott időbeli részletezettségű fogyasztási adatokat
szolgáltató, a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi
előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő
berendezés által mért és tárolt energiamennyiség adatai. A
fogyasztásmérők meghibásodása esetén a fogyasztási adatokat a
Felhasználó hálózathasználati szerződésének rendelkezései
szerint állapítják meg.

fellépő

3.1.1.

A Felhasználó az átvett villamos energia szerződés szerinti díját és
a vonatkozó adókat a Kereskedő részére megfizeti, és a részére
biztosított villamos energiát a rá irányadó feltételek szerint átveszi.

a)

szállításakor

3 A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Kereskedő a Felhasználó által meghatározott villamos energia
mennyiséggel a szerződésben meghatározott feltételek mellett az
átviteli hálózaton rendelkezésre áll, legfeljebb a hálózati
csatlakozási szerződésben meghatározott rendelkezésre álló
teljesítmény szintjéig.

2.3.

Jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya:
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termeléscsökkentést, termelésnövekedést) megelőzően. Ezen
értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és
fogyasztás(oka)t.
b)

Terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés
vagy berendezés meghibásodás esetén haladéktalanul a tény
vagy várható időpontról és időtartamról. Ezen értesítésben meg
kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és fogyasztás(oka)t.

c)

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben
valamely felhasználási hely a termelést, illetve a felhasználást
megszünteti, úgy arról legkésőbb a termelés/felhasználás
megszüntetését 30 naptári nappal megelőzően a Kereskedőt
értesíti. Az erről szóló információt üzleti titokként kezeli a
Kereskedő.

A Kereskedő jogosult az elosztói engedélyesek tervezett és
rendkívüli leolvasásának megfelelően, illetve a kereskedelmi
szerződés lejártakor végszámlát készíteni. A ténylegesen
elfogyasztott villamos energia elszámolása a fogyasztásmérő
leolvasásakor kiállított elszámoló számla alapján történik a
mennyiségi eltérés szerint. A profiltól való mennyiségi eltérés a
legutóbbi leolvasás szerinti mérőállás és az aktuális leolvasás
szerinti mérőállás alapján megállapított villamos energia
mennyiségnek valamint a mértékadó éves fogyasztás alapján az
elszámolási időszakra adódó villamos energia különbözeteként
áll elő.
5.4.2.

A havi számla tartalmazza az adott elszámolási időszakra
vonatkozó, mérőberendezés által mért és elfogyasztott
energiamennyiség egyedi szerződés szerinti egységárral
meghatározott összegét.

4 A SZERZŐDÉS SZERINTI VILLAMOS ENERGIÁÉRT
FIZETENDŐ DÍJ
4.1.

4.2.

A Felhasználó köteles a jelen szerződés szerint energiadíjat fizetni.
Az
energiadíj
összegének
pontos
meghatározását
a
„Villamosenergia-vásárlási Szerződés Egyedi Feltételei” című
szerződés tartalmazza.

6 KÉSEDELMES FIZETÉS
6.1.1

A Felhasználó által történt fizetés akkor minősül teljesítettnek,
amikor a pénzösszeget a Kereskedő bankszámláján jóváírták,
illetve inkasszó és csoportos beszedési megbízás esetén, amikor
az összeggel a Kereskedő által megbízott pénzintézet megterheli
a felhasználó számláját.

6.1.2

Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra
a fizetés teljesítéséig (a jogosult számláján való jóváírás napjáig)
a késedelmes összegre vetítve forintban és euróban történő
fizetés esetén a PTK szerint meghatározott mértékű késedelmi
kamatot és a hatályos jogszabályok szerinti behajtási
költségátalányt köteles megfizetni. A késedelembe esés kezdete:
a fizetési határidőt követő nap.

A szerződésben meghatározott díjra a mindenkor hatályos
adótörvények szerinti adók kerülnek felszámításra.
Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új
adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármely egyéb, a
villamosenergia-ellátással
kapcsolatos
új
költségelem
alkalmazásáról rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát,
a fizetendő díj után ezen új tétel(ek) – a vonatkozó jogszabályok
által lehetővé tett mértékben és módon – automatikusan
felszámításra és számlázásra kerül(nek) és kifizetendők.

Idősoros felhasználási helyek esetében
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés
időtartama alatt az energia ellenértéke vonatkozásában naptári
hónaphoz igazodó elszámolást alkalmaznak. Az elszámolási
időszak minden hónap 1. napjának 0:00 órájától a hónap utolsó
napjának 24:00 órájáig tart.

A gazdasági tevékenységet folytató Felhasználó a Kereskedő
kérésére köteles tájékoztató jelleggel nyilvános üzleti adatokat
biztosítani és egyéb, az üzletmenettel kapcsolatos tájékoztatást
adni.

3.2.6.

Bizalmas

6.2 Számlakifogás

5 ÁLTALÁNOS SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1.

A Kereskedő a számlának a Felhasználó részére történő
benyújtásával érvényesíti a jelen szerződésben meghatározott
bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogait. A
számlákat minden esetben a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően kell kiállítani. A Kereskedő a számlákat a
Felhasználó azonosító adataiban szereplő postázási címre küldi
meg, egy példányban.

5.2.

A Felhasználó a Kereskedő szerződésben meghatározott vagy a
számlán feltüntetett bankszámla számára átutalással, inkasszós
jog vagy csoportos beszedési jog megadásával köteles
teljesíteni a pénzügyi teljesítéseket.
A jelen szerződésből származó bármilyen kötelezettség
pénzügyi teljesítéséhez kapcsolható bármilyen banki díjat és
költséget a Felhasználónak kell állnia. Ez a Kereskedőre
semmilyen esetben nem hárítható át. A kereskedelmi szerződés
időtartama alatt csak egyféle fizetési mód választható.

5.3.

5.4.

A jelen szerződés alapján fizetendő minden számla pénzügyi
teljesítése - a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, és/vagy a
jelen szerződés eltérő rendelkezése illetve a Felek eltérő írásbeli
megállapodása hiányában - mentes mindennemű beszámítástól
(levonástól vagy visszatartástól) vagy viszontkeresettől. Mindez
nem érinti Feleknek a Ptk. és Pp. szabályain alapuló
beszámítási, illetve viszontkereseti jogát.

6.2.1

A Felhasználó a Kereskedő elszámolásával, illetve
számlázásával kapcsolatban reklamációt, kifogást írásban,
megfelelő bizonyítékokkal dokumentáltan a számla postai
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül jelenthet be.
Számlakifogás esetén a nem vitatott összeget a
„Villamosenergia-vásárlási Szerződés Egyedi Feltételei” című
szerződésben meghatározott időpontig kell pénzügyileg
teljesíteni.

6.2.2

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

6.2.3

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

6.2.4

Amennyiben a Kereskedő a kifogás tartalmával egyetért, úgy
helyesbítő számlát állít ki, melyet köteles haladéktalanul
eljuttatni a Felhasználóhoz. A helyesbítő számlában
meghatározott összeget a Felhasználó köteles a Kereskedő
bankszámlájára átutalni legkésőbb az eredeti számla szerinti
teljesítési határidőre, vagy ha az már eltelt, akkor a helyesbítő
számla kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül. A
Felhasználó által jogosan megkifogásolt számlaösszeg után
késedelmi kamat nem számítható fel.

6.2.5

Amennyiben az egyeztető megbeszélés eredményeképpen a
Felhasználó a vitatott számlában foglalt összeg egy részét
elismeri, úgy annak vonatkozásában a Kereskedő az eredeti
teljesítési
időponttól
kezdődően
késedelmi
kamatot
érvényesíthet oly módon, hogy annak összegét a Felhasználó
által elismert számlaösszeget tartalmazó új számlában

Számlázás feltételei

5.4.1.

Profilos felhasználási helyek esetében
A havi részszámla tartalmazza az adott elszámolási időszakra
vonatkozóan a felhasználási hely(ek) mértékadó éves
felhasználásának a profilgörbe alapján eső részének az Egyedi
Szerződéses Feltételekben szereplő egységárral meghatározott
összegét.

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től
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Bizalmas

feltünteti. A késedelmi kamat mértékére a 6.1.2. pontban
foglaltak irányadók.



6.2.6

Amennyiben a Felhasználó a számlakifogás során elismeri
fizetési kötelezettségét (eredménytelen számlakifogás), akkor
a vita befejezése vagy megegyezés esetén a befejezéstől
vagy megegyezéstől számított 5 munkanapon belül kell
pénzügyileg teljesíteni ezen szerződés 6.1.1. pontjában
meghatározottak szerint a számlakifogás tartalmául megjelölt
összeget a számla eredeti esedékessége és a tényleges
fizetés dátuma közötti időszakra esedékes késedelmi kamattal
együtt.

b)

6.2.7

Ha a Felek a kifogás kézhezvételét követő 15 munkanapon
belül nem rendezik a vitát, bármelyik Fél kezdeményezheti a
17. pont „vitás kérdések rendezése” szabályainak
alkalmazását.

A Felhasználó jelzi a Kereskedőnek, hogy mely banktól kívánja a
bankgaranciát beszerezni. A Kereskedő vagy jóváhagyja azt,
vagy ha elutasítja, akkor egyidejűleg köteles meghatározni, hogy
mely bankok által kiállított bankgaranciát fogadja el,
megvizsgálva a Felhasználó által megjelölt bankokat. A
bankgarancia meghatározott összegről szól, határozott – a
Kereskedő által meghatározott – időtartamra érvényes, és
kedvezményezettként a Kereskedő van megnevezve. A
Kereskedő azt a bankgaranciát fogadja el pénzügyi
biztosítékként, amelyben a bank feltétel nélküli és
visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Kereskedő által
bejelentett igény mögöttes jogviszony vizsgálata nélküli,
legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére. A Kereskedő az itt
meghatározott feltételeket a Felhasználónak címzett írásos
igénylevelében pontosítja.

6.2.8

A jelen szerződésben és a „Villamosenergia-vásárlási
Szerződés Egyedi Feltételei” című szerződésben rögzített
számlázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a
Felek egymással szemben, a jelen szerződés szerint esetleg
felmerülő egyéb fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is.

c)

A Felhasználó, a Kereskedő részére átad a Kereskedővel
előzetesen egyeztetett, illetve általa elfogadott tartalmú,
szövegezésű, meghatározott összegre szóló, a Felhasználó
tulajdonosa(i) vagy anyavállalata(i) által kiadott illetve aláírt
készfizető kezességvállaló nyilatkozatot, melyben az aláíró(k) a
Felhasználó és a Kereskedő közötti szerződésből eredő
valamennyi fizetési kötelezettség teljesítését a Ptk. készfizető
kezességre vonatkozó szabályai szerint vállalja/vállalják. A
Kereskedő fenntartja magának a jogot, hogy a kezesek
minősítését is elvégezze, és annak alapján határozza meg
pontosan a készfizető kezességvállalás feltételeit.

d)

A Felhasználó a Kereskedő kérésére biztosítja, hogy a
Kereskedő a Felhasználó meghatározott bankszámlája terhére
azonnali beszedési megbízást kezdeményezzen. Ennek
érdekében a Felhasználó köteles a 7.2. pontban megjelölt
határidőre a számlavezető hitelintézet befogadást igazoló és
cégszerű aláírását tartalmazó, a Kereskedő részére azonnali
beszedési megbízás benyújtásának lehetőségét biztosító
felhatalmazó levelet a Kereskedőnek átadni.

7 PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK
7.1.

A Kereskedő fenntartja a jogot magának, hogy mindenkor
megvizsgálja a Felhasználó pénzügyi stabilitását.

7.2.

A Felhasználó a Kereskedő írásbeli felkérése esetén köteles a
Kereskedő által meghatározott pénzügyi biztosítékot nyújtani a
Kereskedő számára. Amennyiben a Felhasználó két alkalommal
a Kereskedő által kibocsátott számlájának pénzügyi
teljesítésével késedelembe esik, a Kereskedőnek jogában áll
fizetési biztosítékot követelni a Felhasználótól, aki ezt a
biztosítékot legfeljebb 10 banki napon belül átadja a Kereskedő
részére; a 10 banki nap a Felhasználó és a Kereskedő közötti, a
biztosíték kibocsátójának személyére vonatkozó írásbeli
megállapodástól számolandó. Amennyiben a pénzügyi biztosíték
átadására 10 banki napon belül nem kerül sor, úgy a jelen
szerződésben foglalt szankciók alkalmazhatók a Felhasználóval
szemben, jelen szerződés 8. pontja szerint. A pénzügyi
biztosíték lehet óvadék, bankgarancia, azonnali beszedési
megbízás alkalmazása vagy tulajdonosi illetve anyavállalati
készfizető kezességvállalás, a Kereskedő választása szerint.
Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással, a Kereskedő
választása szerint magyar forintban vagy euróban kell teljesíteni
zárolt számlára. A zárolt számlát a Kereskedő által jóváhagyott
pénzügyi intézményben lehet megnyitni. 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 igazolnia a
Felhasználónak a Kereskedő felé a jelen szerződés szerinti
határidőn belül. A Felhasználó és a pénzintézet köteles
biztosítani az óvadék elkülönített számlán való átlátható
kezelését. Az óvadékra elszámolt bármiféle díj, költség,
ráfordítás valamint kamatbevétel a Felhasználót terheli, illetve
illeti. A Felhasználó és a Kereskedő egymással óvadéki
szerződést köt.

a)

A zárolt összeg visszavonhatatlan, feltétel nélküli, első
felszólításra fizetendő, minden további vizsgálat nélkül. Az
óvadék felhasználását követően az óvadék összegét az eredeti
szintre kell feltölteni.
A zárlat feloldása a Kereskedő által kibocsátott cégszerűen aláírt
levél alapján történhet meg. Amennyiben a Felhasználó minden
kötelezettségét teljesítette, a Kereskedő indokolatlanul nem
tarthatja vissza a feloldó levelet.
Hozzáférés feltételei:



a Felhasználó által indított pénzügyi teljesítés jóváírása a
Kereskedő által bizonyítottan nem történt meg a számla
esedékesség napján,
a Kereskedő egy alkalommal köteles írásban, tértivevényes
levélben kérni a pénzügyi teljesítést, és

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től

a teljesítést kérő tértivevényes levél Ügyfél általi kézhezvételét
követő harmadik munkanapon sem érkezik meg a jóváírás a
Kereskedő számlájára.

7.3.

A Kereskedő az óvadék illetve a bankgarancia összegét, azonnali
beszedési megbízási jogosultságát az esetlegesen felmerülő - a
villamosenergia-vásárlási szerződésből vagy a mérlegkör
tagsági szerződésből eredő - követelés (energia díja, kiegyenlítő
energia díja, kötbér, kártérítés, késedelmi kamat) kielégítésére
használhatja fel, illetve a készfizető kezest ezen összegek
kielégítésére hívhatja fel.

7.4.

A pénzügyi biztosíték fel nem használt összege a szerződés
megszűnése esetén visszajár, illetve a bankgarancia szerződés
megszűnik. A pénzügyi biztosítéknak – ellenkező megállapodás
hiányában - a szerződés megszűnéséig, illetve a szerződés
pénzügyi teljesítéséig biztosítottnak kell lennie. Amennyiben a
bankgarancia a szerződés megszűnése előtt lejárna, a
Felhasználó köteles a garancia lejáratát legalább 30 nappal
megelőzően a 7. 2. b) pontnak megfelelő bankgaranciát
benyújtani, vagy a pénzügyi biztosítékot óvadék, illetve
anyavállalati/tulajdonosi
készfizető
kezesség
formájában
rendelkezésre bocsátani. Erre a Kereskedő köteles időben
felkérni a Felhasználót.

8 SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
8.1.

Szerződésszegés
A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek
megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása vagy
késedelme kártérítés fizetési kötelezettséget von maga után,
illetve a szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását
alapozza meg a jelen szerződésben foglaltak szerint.
Szerződésszegés esetén a szerződésszegő fél köteles
megtéríteni a szerződésben foglaltakat meghaladó, másik félnek
okozott igazolt kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű
teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
általában elvárható.
A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei
alól, ha bizonyítják, hogy az vis maior miatt következett be.
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A

villamos
energia
kezdeményezése

szolgáltatás

felfüggesztésének

A Kereskedő kezdeményezheti a villamos energia szolgáltatás
kikapcsolását vagy felfüggesztését az elosztói hálózati
engedélyesnél a Felhasználó fizetési késedelme esetén. Ezt
megelőzően azonban a Kereskedő köteles a Felhasználót
írásban fizetésre felszólítani, 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.
Az elosztói hálózati engedélyes a Felhasználót Üzletszabályzata
szerint eljárva kikapcsolja vagy felfüggeszti a villamos energia
ellátásból, és csak annak kezdeményezésére kapcsolja vissza,
amely fél a kikapcsolást vagy felfüggesztést kezdeményezte. A
Kereskedő
akkor
kezdeményezi
a
Felhasználó
visszakapcsolását vagy a felfüggesztés megszüntetését, ha a
Felhasználó teljes tartozását rendezi, és - a Kereskedő kérése
esetén - átadja a Kerekedőnek a kikötött pénzügyi biztosítékot.

Szerződéshosszabbítás esetén is alkalmazandóak e fenti
szabályok azzal, hogy felmondási díj meghatározásakor a
hosszabbítás időtartama, az esetlegesen prognosztizált
felhasználás
és
a
meghosszabbított
szerződésben
meghatározott egységár képezi a számítás alapját.
9.3.

9.3.1.

A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja
különösen, de nem kizárólagosan,

a)

a szerződés hatályba lépése és a szállítás megkezdése közötti
időtartamban megállapítást nyer, hogy a Felhasználó más
kereskedővel a szállítás időtartamára (részben vagy egészében)
érvényes és hatályos szerződéssel rendelkezik és a másik
kereskedő megtagadja a Felhasználó kereskedőváltását,

b)

ha a Felhasználó megsérti a Kereskedő 3.2.1 pont szerinti
kizárólagos ellátási jogát,

c)

ha a Felhasználó nem tesz eleget az 5. pontban meghatározott
fizetési kötelezettségének,

d)

ha a 3.2.4. pontban foglaltak bekövetkeznek,

e)

ha a Felhasználó nem tesz eleget a szerződés 3.2.5. és 3.2.6.
pontjában meghatározott kötelezettségének,

f)

ha 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 arra jogosult szerve jogutód
nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz.

g)

Ha kereskedelmi engedélyes kérésére nem adja át azt az
igazolást,
mely
bizonyítja,
hogy
a
korábbi
kereskedelmi/egyetemes/közüzemi
jogviszonyából
eredően
tartozása nincs.

A szerződés megszűnése
A jelen szerződés megszűnik:



a Felek közös megegyezése esetén a
megállapodásában meghatározott időpontban;



a szerződés lejárati
jogcselekmény nélkül;

9.2.

dátumának

24:00

Felek
órájakor

írásbeli
külön

A szerződés megszüntetése rendes felmondással

9.2.1.

Felmondás a Kereskedő részéről
A Kereskedő felmondhatja a jelen szerződést, egyoldalúan 60
napos felmondási határidővel a hónap utolsó napjára. Rendes
felmondás esetén a Kereskedő szerződés-felmondási díjat
köteles fizetni a Felhasználó részére. A felmondási díj a
szerződés eredeti lejáratának a dátuma és a szerződés
megszűnése közti időszakra prognosztizált felhasználás
(amennyiben a teljes szerződéses időszakra szól a prognózis,
akkor a prognosztizált mennyiség időarányos része) 80 %-ának
megfelelő villamos energia mennyiség és a Villamosenergiavásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott
egységár szorzata.

9.3.2.

A szállítás megkezdését megelőző szerződés felmondás esetén
a Kereskedő köteles megfizetni a szerződésben rögzített, teljes
prognosztizált mennyiség 80%-ának megfelelő villamos energia
mennyiségének és a Villamosenergia-vásárlási Szerződés
Egyedi Feltételeiben meghatározott egységárának szorzatából
képzett felmondási díj összegét a Felhasználónak.
Szerződéshosszabbítás esetén is alkalmazandóak e fenti
szabályok azzal, hogy felmondási díj meghatározásakor a
hosszabbítás időtartama, az esetlegesen prognosztizált
felhasználás
és
a
meghosszabbított
szerződésben
meghatározott egységár képezi a számítás alapját.

A szállítás megkezdését megelőző szerződés felmondás esetén
a Felhasználó köteles megfizetni a szerződésben rögzített, teljes
prognosztizált mennyiség 80%-ának megfelelő villamos energia
mennyiségének és a Villamosenergia-vásárlási Szerződés
Egyedi Feltételeiben meghatározott egységárának szorzatából
képzett felmondási díj összegét a Kereskedőnek.

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től

szerződést

ha a Kereskedő tevékenységét 10 naptári napot meghaladóan
szünetelteti vagy megszünteti, illetve kereskedői engedélye
visszavonásra kerül,

b)

ha a Kereskedő nem tesz eleget a Felhasználó felé történő
fizetési kötelezettségeinek,

c)

ha 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;

9.4.

Felmondás a Felhasználó részéről
A Felhasználó felmondhatja a jelen szerződést, egyoldalúan 60
napos felmondási határidővel, a hónap utolsó napjára. Rendes
felmondás esetén a Felhasználó szerződés-felmondási díjat
köteles fizetni a Kereskedő részére. A felmondási díj a
szerződés eredeti lejáratának dátuma és a szerződés
megszűnése közti időszakra prognosztizált felhasználás
(amennyiben a teljes szerződéses időszakra szól a prognózis,
akkor a prognosztizált mennyiség időarányos része) 80 %-ának
megfelelő villamos energia mennyiség és a Villamosenergiavásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott
egységár szorzata.

A Felhasználó rendkívüli felmondással a
felmondhatja különösen, de nem kizárólagosan,

a)

9.4.1
9.2.2.

Rendkívüli felmondás
Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett
Fél a jelen szerződést a szerződésszegő Félhez intézett
egyoldalú jognyilatkozattal írásban a hónap végére, illetve a
hálózathasználat felfüggesztésének vagy a hálózatcsatlakozási,
hálózathasználati
szerződés
megszűnésének
napjával
mondhatja fel.

9 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
9.1.

Bizalmas

Rendkívüli felmondás következménye
A Kereskedő rendkívüli felmondásának következménye
A 9.3.1. pontban foglalt Kereskedői rendkívüli felmondás esetén
a Felhasználó köteles a 9.2.1. pontban foglaltak alapján
megahatározott felmondási díjat megfizetni a Kereskedőnek a
fizetésekre vonatkozó szabályok szerint.

9.4.2

A Felhasználó rendkívüli felmondásának következménye
A 9.3.2. pontban foglalt Felhasználói rendkívüli felmondás
esetén a Kereskedő köteles a 9.2.2. pontban foglaltak alapján
megahatározott felmondási díjat megfizetni a Felhasználónak a
fizetésekre vonatkozó szabályok szerint.
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TITOKTARTÁS
A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden, a tudomásukra
jutott információt, dokumentációt, adatot, szakmai megoldást,
know-how-t, amelyeket írásban bármely Fél üzleti titoknak
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Szerződés szám. ……………létrejött az NKM Áramszolgáltató Zrt. és a [Cégnév] között
minősített, vagy jogszabály minősíti annak. A Felek biztosítják,
hogy ezen információkat rajtuk, illetve munkavállalóikon kívül a
Felek előzetes írásbeli megállapodása nélkül harmadik fél nem
ismerheti meg.

haladéktalanul bejelenteni a Rendszerirányító részére is. A vis
maior eseménnyel érintett kereskedelmi ügyletek végrehajtása
és a szállítási jogok fennállása kérdésében Felek a
Rendszerirányító döntése és intézkedése szerint járnak el.

A Felek a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és
információkat kizárólag a szerződés teljesítéséhez, a
szerződésben meghatározott célra használhatják fel, melynek
betartását folyamatosan jogosultak ellenőrizni. A másik Fél
előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik Fél sem
tehet közzé, harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat,
kivéve, ha ezt érvényes és hatályos jogszabály alapján valamely
bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli. A Felek
erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a vonatkozó
bírósági vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése
mellett.

A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó,
villamosenergia-ellátási
szabályzatokban
foglalt
jogszerű
intézkedéseinek végrehajtásából eredő károkért.
A szerződő Felek vis maior bekövetkezésének elismerését a
következő további feltételekhez kötik:

Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak,
ami már közismert. Egy adott információ közismertségét az a fél
bizonyítja, amelyik annak közismertségére hivatkozik. Az
ellenkező bizonyításáig a dokumentum, know-how, illetve
bármely fél bármely adata, valamint az ehhez kapcsolódó
információ titkosnak tekintendő.



az érintett Fél erről írásban értesíti és részletes tájékoztatást ad
a másik Félnek, a vis maior helyzet beálltát követően legkésőbb
5 munkanapon belül;



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



mindezek nem nyújtanak mentesítést a vis maior helyzet beállta
előtti kötelezettségek alól.
Amennyiben a jelen fejezet szerinti vis maior esemény
időtartama meghaladja a folyamatos 30 naptári napot, úgy
bármely Fél jogosult jelen szerződést minden jogkövetkezmény
nélkül azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a Felek a titoktartás itt részletezett szabályait
megszegik, a Ptk. szabályai szerint kötelesek a másik fél ebből
fakadó teljes kárát megtéríteni.

A vis maiorra hivatkozó Fél köteles haladéktalanul értesíteni a
másik Felet a vis maior megszűnéséről is. Az értesítés
késedelmes teljesítése esetén, az ebből adódó károkért a
mulasztó Fél a polgári jog szabályai szerint felel a másik Féllel
szemben.

Jelen pontban foglaltak betartására a Felek a szerződés
megszűnése esetén is kötelesek, a megszűnéstől számított 2
évig.
Jelen korlátozás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –
nem vonatkozik továbbá olyan harmadik feleknek átadásra
kerülő
információkra,
amely
a
Kereskedő
kapcsolt
vállalkozásának vagy tulajdonosi joggyakorlójának minősül.
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Bizalmas

VIS MAIOR
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés
létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő,
vagy késleltető esemény, amelyet a szerződő felek nem láthattak
előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a
szerződő felek saját gondatlanságára vagy hibájára. Ilyen
események lehetnek különösen, de ezekre nem korlátozva,
természeti csapás, tűzvész, robbanás, árvíz, sztrájk, balesetek,
zendülések, polgári zavargások, embargó, forradalom,
földrengés, járvány, törvényes hatóságok intézkedése a
szerződés hatálybalépését követően, export-import tilalom,
kikötők, dokkok, csatornák blokádja, radioaktív vagy vegyi
szennyezés. A bizonyosság kedvéért nem bizonyul vis maiornak
a pénzügyi forráshiány vagy a szerződéses mennyiség
felhasználására vonatkozó képtelenség – amennyiben az nem
az előző bekezdésben felsorolt következményekre vezethető
vissza.
Felek nem tartoznak felelősséggel egymás felé, nem esnek
késedelembe, illetve nem követnek el szerződésszegést,
amennyiben a kötelezettségek teljesítését ilyen vis major
esemény határozza meg.
Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erre
hivatkozó félnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik
felet és a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül
egymással a szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni,
valamint az egyéb valamely fél által lényegesnek minősített
kérdésekben megállapodni.

12.1. Amennyiben a jelen szerződés hatályba lépése után a jelen
szerződésre vagy a Felek működésére irányadó olyan
jogszabályváltozás következik be, illetve, ha az Ellátási
Szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez

A jelen fejezet szerinti vis maior eseményeket Felek kötelesek

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től



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 a Felek szerződés szerinti kötelezettségeit;
a Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó
jogszabályváltozásról és a jelen szerződésre való kihatásáról.

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

13

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.

Vis maior esetén a szerződéses teljesítési határidők azzal az
időtartammal, amíg a szerződés a vis maiornak minősülő
esemény
miatt
nem
teljesíthető,
meghosszabbodnak,
amennyiben az fizikailag egyáltalán lehetséges.
Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja
szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények
30 napig fennállnak, bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja
a szerződést másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A
teljesítéséhez igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak
arányos megfizetése az azonnali hatályú felmondás jogának
gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

12

14

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG
Ha a szerződésben kikötött bármely rendelkezés nem
alkalmazható (végrehajthatatlan) vagy érvénytelenné válik, akkor
ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész
szerződés vagy más rendelkezéseinek érvénytelenségét, illetve
végrehajthatatlanságát. A felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak az
érvénytelenné vált rendelkezés más rendelkezéssel való
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NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOLÁSOK
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A szerződő Felek jelen szerződés aláírásával elismerik és
kijelentik, hogy törvényesen működő és bejegyzett olyan
gazdasági társaságok, melyek nem állnak csőd vagy
felszámolási eljárás alatt.
A szerződő Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy
egyébként fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely
veszélyezteti a jelen szerződés teljesítését.

Áramszolgáltató Zrt. kapcsolt vagy társult vállalkozásának
minősül.
16.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés
keretében ellátott felhasználási helyeinek adásvétele, bérletbe
vagy használatba adása esetén, illetve minden olyan esetben,
amikor a felhasználási hely egészének birtoklása, használata
vagy a felette való rendelkezési jog a Felhasználón kívül
harmadik személyt illetne meg, a Felhasználó az ilyen irányú
megállapodás megkötését megelőzően legkésőbb 15 nappal
értesíti a Kereskedőt.
A Kereskedő ilyen esetben jogosult a szerződés újratárgyalását
kezdeményezni, szükség esetén az érintett harmadik
személy(ek) bevonásával.

A szerződő Felek kijelentik, hogy nevükben eljáró és aláíró
képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi vagy egyéb
szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a szerződésből
származó kötelezettségeket vállalhatják.
Minden az egyik Fél által a másiknak küldött értesítésnek,
nyilatkozatnak vagy számlának írásosnak kell lennie és
személyesen, levélben (elsőbbségi küldeményként vagy futárral,
bérmentesítve), faxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell
kézbesíteni. Az írásbeli értesítések, nyilatkozatok az alábbiak
szerint tekintendőek kézhez vettnek és hatályosnak:


Személyes átadás esetén az átadás idejében;



Ha futárral munkanapon kézbesítik, a kézbesítés napján, ha nem
munkanapon kézbesítik, a kézbesítés napja utáni első
munkanapon;



ha elsőbbségi levélként küldik, a feladás napja utáni 2.
munkanapon, vagy ha egyik országból egy másikba küldik, a
feladás napja utáni 5. munkanapon; vagy



ha faxon továbbítják és a készülék generál egy jó vételt
megerősítő érvényes továbbítási jelentést, ha munkanapon
16:00 óra (címzett ideje szerint) előtt továbbítják, akkor a
továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első
munkanapon 9:00 órakor (címzett ideje szerint)



ha elektronikus levélben kézbesítik és a fogadó fél levelező
rendszere generál egy kézbesítést megerősítő visszajelzést, ha
munkanapon 16:00 óra (címzett ideje szerint) előtt továbbítják,
akkor a továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni
első munkanapon 9:00 órakor (címzett ideje szerint).
A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban
kötelesek közölni. Az értesítéseket a jelen szerződésben
meghatározott székhelyre címezve bérmentesített (szükség
esetén ajánlott vagy tértivevényes) levélküldeményként, vagy a
„Villamosenergia-vásárlási Szerződés Egyedi Feltételei” című
szerződésben meghatározott kapcsolattartó faxszámára, e-mail
címére kell elküldeni. A Felhasználó felfüggesztése,
kikapcsolásának kezdeményezése előtti értesítést, valamint a
szerződés felmondást a Kereskedő köteles tértivevényes
levélben megküldeni.

16

JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
ENGEDMÉNYEZÉSE

16.1. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződésben
szabályozott
jogok,
kötelezettségek
jogszabály
általi
engedményezhetősége esetén is kötelesek engedményezési
szándékukról a másik Felet írásban értesíteni. Jogszabályon
alapuló jogutódlás kivételével, valamint egyéb megállapodás
hiányában az engedményezés érvényességi feltétele, hogy
ahhoz a másik Fél, az értesítését követő 15 napon belül írásban
hozzájáruljon. Amennyiben a hozzájárulás megadására jogosult
Fél írásban 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni,
mintha hozzájárulását az engedményezéshez nem adta volna
meg. A Kereskedőt megillető jogok és terhelő kötelezettségek
harmadik fél részére átruházhatóak a Felhasználó hozzájárulása
nélkül, annak tájékoztatása mellett, amennyiben a harmadik fél a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az NKM

Cég neve

Hatályos: 2018. február június 1-től

Bizalmas

Amennyiben a Felek az újratárgyalás során 30 napon belül nem
jutnak olyan eredményre, amely valamennyi Fél számára
elfogadható, a szerződést bármely Fél felmondhatja a rendes
felmondás szabályai szerint.
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ADATVÉDELEM

a) a villamosenergia szolgáltatás biztosításával összefüggésben az
általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
szóló, 2016. április 27-i, 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) szerinti, átlátható, előzetes, a NAIH ajánlásának
megfelelő tájékoztatási kötelezettségének az Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzat mellékletét képező, de az NKM
Áramszolgáltató Zrt. honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban önállóan is
elérhető, a villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatási szerződés
teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó
Általános
Adatkezelési Tájékoztatóban tesz eleget.
b) a telefonos hangfelvétellel összefüggésben az általa kezelt
személyes adatokkal kapcsolatos, az Általános Adatvédelmi Rendelet
és az Infotv. szerinti, átlátható, előzetes, a NAIH ajánlásának megfelelő
tájékoztatási kötelezettségének a honlapján és az ügyfélszolgálati
irodáiban
elérhető,
a
telefonos
hangfelvétellel
kapcsolatos
adatkezelésre vonatkozó Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztatóban tesz eleget.
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IRÁNYADÓ JOG, VITÁS KÉRDÉSEK
RENDEZÉSE

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar
anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek
(2013. évi V. tv.), a VET és a VET végrehajtására kiadott egyéb
rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a
Kereskedőnek a MEKH által elfogadott Üzletszabályzata az irányadóak.
A szerződő Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével,
megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között,
békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége
esetére az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a
szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk
eldöntésére az általános szabályok szerint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak. Az egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók esetében a szerződő Felek
kikötik a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére
értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződés - amely készült 2, egymással szó szerint megegyező
példányban - valamennyi oldalát Felek – elolvasás és értelmezés után
– mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott
képviselőik
útján
jóváhagyólag
írták
alá.
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[HAE1] megjegyzést írt: Módosítás indoka: A 2018. május 25.
napjától alkalmazandó GDPR rendelet rendelkezéseinek átvezetése.

