VÉRTESI ERŐMŰ ZRT.

Kereskedelmi Üzletszabályzat

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések
2. sz. melléklet: Minőségbiztosítási tanúsítvány
3. sz. melléklet: Villamos energia adásvételi keretszerződés
1. SZ. MELLÉKLET
1

Értelmező rendelkezések

VET 3. § e törvény alkalmazásában

1. átállási költség: e törvényben foglalt rendelkezések hatálybalépése és végrehajtása
miatt a közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél a 23. pont szerinti hosszú távú
szerződések külön jogszabályban meghatározott módon lefolytatott újratárgyalását
követően fennmaradó, továbbá szén felhasználásával a hőszolgáltatási kötelezettség
mértékéig kapcsoltan termelt villamos energia 2003. december 31-ig történő átvételéből
keletkező, a villamos energia árában nem érvényesíthető, jogszabályban elismert pénzügyi
követelések. Egyéb címen átállási költség nem érvényesíthető;
2. átvitel: villamos energiának az átviteli hálózati engedélyes által, az átviteli hálózaton
keresztül történő továbbítása;
3. átviteli hálózat: közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia átvitelére szolgáló
vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító és kapcsolóberendezésekkel együtt, amelyet egy egységként kell kezelni;
4. csatlakozó berendezés: az a vezetékrendszer - a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezéssel együtt -, amely az átviteli vagy elosztó hálózatot a csatlakozási ponttal köti
össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó berendezés tartozéka;
5. csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a fogyasztói berendezés,
továbbá a villamosmű és a fogyasztói vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa;
6. elosztás: villamos energiának az elosztó hálózati engedélyes (a továbbiakban:
elosztó) által, az elosztó hálózatokon történő továbbítása, a fogyasztókhoz történő
eljuttatása;
7. elosztó hálózat: közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a
fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer beleértve a tartószerkezeteket is -, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel
együtt;
8. elszámolás: a kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a közüzemi
villamosenergia-ellátás tényleges energiaforgalmának, továbbá a közcélú hálózat, valamint
a rendszerszintű szolgáltatás igénybevételének az üzemi, a kereskedelmi, és az elosztói
szabályzatban (a továbbiakban együtt: villamosenergia-ellátási szabályzatok) foglaltak
szerint történő dokumentálása;
9. elszámolási mérés: a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint kialakított, az
átviteli, illetőleg az elosztó hálózati engedélyes (a továbbiakban együtt: hálózati
engedélyesek), illetőleg a rendszerirányítási engedélyes felügyelete alatt álló mérőrendszer
az energiaforgalom hiteles mérésére;
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10. erőmű: olyan energia átalakító létesítmény, amely energiahordozó, így különösen
szén, szénhidrogén, hasadó anyag, megújuló energiaforrás, hulladékból nyert energia
felhasználásával villamos energiát termel;
11. erőművi teljesítmény: a beépített villamosenergia-termelő egységek
generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos)
teljesítményeinek összege;
12. erőművi teljesítőképesség: az erőmű csatlakozási pontján átadható, illetve átvehető
hatásos teljesítmény;
13. feljogosított fogyasztó: az a fogyasztó, aki (amely) a külön jogszabályban
megállapított felhatalmazás szerint, saját döntése alapján nem közüzemi szerződés
keretében vásárol villamos energiát;
14. fogyasztási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő
terület, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja; külön jogszabály össze nem
függő területeket egy fogyasztási helynek, összefüggő területeket több fogyasztási helynek
minősíthet;
15. fogyasztó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy e
törvény szerint engedélyköteles fogyasztói vezetéken keresztül vételező természetes
személy, vagy a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet (a
továbbiakban: gazdálkodó szervezet); külön jogszabály több fogyasztási helyen villamos
energiát vételező természetes személyeket, illetőleg gazdálkodó szervezeteket egy
fogyasztónak minősíthet;
16. fogyasztói berendezés: a fogyasztó használatában lévő, villamos energiát termelő-,
átalakító- és kapcsoló berendezés, vezetékhálózat és villamos energiát felhasználó
berendezés a tartozékaival (készülékeivel) együtt;
17. hulladékból nyert energia: hulladéknak - a környezetvédelmi előírások betartása
mellett - fűtőanyagként vagy más módon történő felhasználása során nyert energia;
vertikálisan, illetőleg horizontálisan integrált vállalkozás
18. integrált villamosenergia-ipari vállalkozás:
18.1. vertikálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás: a vállalkozások közötti
összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott olyan vállalkozás vagy vállalkozások csoportja,
amely az átviteli, a rendszerirányítási és elosztói tevékenységek közül, továbbá a
villamosenergia-termelési, kereskedelmi, közüzemi nagykereskedelmi és közüzemi
szolgáltatási tevékenységek közül legalább egy-egy tevékenységet folytat;
18.2. horizontálisan integrált villamosenergia-ipari vállalkozás: olyan vállalkozás, amely
e törvény rendelkezései szerint engedélyköteles tevékenységek közül legalább egy
villamosenergia-ipari tevékenységre rendelkezik engedéllyel és más, nem villamosenergiaipari tevékenységet is folytat;
19. kapcsoltan termelt energia: azonos technológiai folyamatban egyidejűleg termelt
hő- és villamos energia, illetőleg mechanikai energia;
20. kereskedelem: a villamos energia rendszeres és üzletszerű, a villamosenergiakereskedelmi engedélyes (a továbbiakban: villamosenergia-kereskedő) által végzett, nem
saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése;
21. kiserőmű: az 50 megawatt (a továbbiakban: MW) teljesítmény alatti erőmű;
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22. közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amelyet a rendszerirányítási
engedélyes javaslatára a Magyar Energia Hivatal a villamosenergia-rendszer biztonságos
és hatékony működéséhez szükségesnek minősít;
23. közüzemi célra lekötött villamos energia: azon villamos energia, amelynek
értékesítésére a villamosenergia-termelői engedélyes (jogelődje), vagy a villamos energia
határon keresztül történő beszállítására jogosult (jogelődje) 1999. augusztus 18. előtt
megkötött hosszú távú szerződéssel, ilyen szerződés jelen törvény kihirdetésének napját
megelőző módosításával rendelkezik, illetve ilyen szerződés megkötésére az erőműlétesítési pályázat alapján vált jogosulttá, a szerződésben foglalt garantált átvételig;
24. közüzemi fogyasztó: az a fogyasztó, aki (amely) a közüzemi szolgáltatási
engedélyestől, közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát;
25. közüzemi nagykereskedelem: olyan kereskedelem, amelyben a közüzemi
nagykereskedelmi engedélyes (a továbbiakban: közüzemi nagykereskedő) köteles a
közüzemi szolgáltatási engedélyes igénye szerinti villamosenergia-ellátásra;
26. közüzemi szolgáltatás: a közüzemi szolgáltatási engedélyes (a továbbiakban:
közüzemi szolgáltató) által közüzemi szerződés alapján a közüzemi fogyasztó számára
folyamatosan és biztonságosan, a fogyasztó igénye szerint nyújtott villamosenergiaszolgáltatás;
27. közvetlen vezeték: közcélúnak, illetve fogyasztói vezetéknek nem minősülő vezeték
vagy hálózati elem, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetőleg ezek
csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergiafelhasználó) oly módon köt össze erőművel, hogy
a) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó és az erőmű a
közcélú hálózathoz nem csatlakozik,
b) az erőmű, kiserőmű, a közüzemi nagykereskedő, a közüzemi szolgáltató vagy a
villamosenergia-kereskedő tulajdonában álló, illetve annak működéséhez szükséges
létesítmény (a továbbiakban: saját létesítmény) ellátására szolgál, vagy
c) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználónak az erőmű, a
kiserőmű, illetve villamosenergia-kereskedő által történő ellátására szolgál;
28. legkisebb költség: az engedélyezett tevékenység gyakorlásához szükséges és
indokoltan felmerült ráfordítás;
29. megújuló energia: a megújuló energiaforrásból nyert energia;
30. összekapcsolt villamosenergia-rendszer: legalább két, átviteli vezetékkel
összekapcsolt villamosenergia-rendszer, melyből az egyik a Magyar Köztársaság (a
továbbiakban: ország) területén működik;
31. összekötő berendezés: több fogyasztó által használt ingatlan belső
vezetékhálózatának nem az elosztó tulajdonában álló méretlen szakasza, amely a
fogyasztói vezetéket, vagy ennek hiányában a csatlakozási pontot a fogyasztói
berendezéssel köti össze;
32. rendszerhasználó: bármely olyan természetes vagy jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a közcélú hálózathoz
villamos energia betáplálása, illetve abból villamos energia vételezése céljából
kapcsolódik;
33. rendszerirányítás: a rendszerirányítási engedélyes (a továbbiakban:
rendszerirányító) által folytatott, a villamosenergia-rendszer üzemvitelének,
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karbantartásának, fejlesztésének - beleértve a hálózatok egységes kezelését -, a
rendszerszintű szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának,
erőművek működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét, környezetkímélő voltát
szolgáló célirányos tevékenységek összessége;
34. rendszerszintű szolgáltatás: a villamosenergia-szolgáltatáson túlmenő, a
villamosenergia-rendszer biztonságos és megfelelő minőségű működéséhez szükséges, a
rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított
szolgáltatás;
35. szervezett villamosenergia-piac: a szervezett villamosenergia-piac engedélyese
által működtetett, a villamosenergia-keresletet és -kínálatot nyilvánosan meghirdetett, előre
meghatározott módon, helyen és időben koncentráló kereskedelmi forma;
36. termelés: villamos energiának villamosenergia-termelői
továbbiakban: termelő), illetve kiserőmű által történő előállítása;
37.

engedélyes

(a

38. villamos energia: a villamosenergia-ellátásban értékesített termék, amely adott
villamos teljesítőképességből, és az azzal meghatározott időtartam alatt termelt és igénybe
vett energia mennyiségből áll;
39. villamosenergia-rendszer: a rendszerirányító által - az elosztó törvényben
meghatározott körben történő közreműködésével - a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek, átviteli és elosztó hálózatok
összessége;
40. villamosmű: az erőmű, az átviteli és az elosztó hálózat, valamint a csatlakozó
berendezés;
41. zöld bizonyítvány: a termelő, illetőleg a kiserőmű üzemeltetője által kibocsátott, a
megújuló energiaforrásból vagy a hulladékból nyert energiával előállított villamos energia
mennyiségét vagy annak egy részét igazoló okirat;
42. gazdaságilag indokolt szükséglet: a hő vagy hűtés iránti igényt meg nem haladó
mértékű kereslet, amelyet versenypiaci feltételek mellett, kapcsolt hő- és villamosenergiatermelés hiányában, a kapcsolt energiatermeléstől eltérő egyéb energia-előállító
folyamaton keresztül elégítenének ki;
43. hasznos hő: a kapcsoltan termelt energia előállítása során valamely, gazdaságilag
indokolt hő- vagy hűtési igény kielégítése érdekében megtermelt hő;
44. keresletoldali szabályozás: a villamosenergia-fogyasztás időbeli és mennyiségbeli
befolyásolása energiahatékonyságot szolgáló beruházások és egyéb kereskedelmi,
szerződéses eszközök segítségével az elsődleges energiaforrások felhasználásának
csökkentése érdekében;
45. fogyasztói vezeték: fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat
részének, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után
elhelyezkedő hálózati elem, vezeték, illetőleg átalakító- és kapcsoló berendezés, amely az
átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó fogyasztónak,
fogyasztók csoportjának, illetőleg fogyasztónak nem minősülő természetes személynek,
gazdálkodó szervezetnek, ezek csoportjának (a továbbiakban együtt: felhasználók)
ellátására szolgál;
46. előre fizető mérő: olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás
ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-ellátást;
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47. megújuló energiaforrás: az időjárási körülményektől függő nem fosszilis
energiahordozó (nap, szél), az időjárási körülményektől nem függő nem fosszilis
energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, valamint biomasszából
közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás), továbbá hulladéklerakóból, illetve
szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz;
48. szénipari szerkezetátalakítási támogatás: a szénipari szerkezetátalakítási
támogatásra jogosult, a bányászatról szóló törvényben meghatározott bányavállalkozó (a
továbbiakban: bányavállalkozó) számára nyújtott, degresszív módon, évenként
meghatározott támogatási összeg.
Vhr. 1. § e rendelet alkalmazásában

1. eszközökkel való rendelkezés: kiterjed különösen
• az átviteli, az elosztói, a rendszerirányítói, a közüzemi szolgáltatói és a termeléshez
szükséges alapvető eszközök és vagyoni értékű jogok más személy részére történő
átruházására (eladására, ajándékozására), használatba adására (bérbeadására,
kölcsönbeadására), lízingbeadására, licencbe adására, egyéb módon tartós használatba
adására, megterhelésére vagy biztosítékul való lekötésére (zálogba, jelzálogba adására),
valamint
• az eszközöket érintő bármely más teher vállalására, továbbá az eszközök vagy azok
egy része üzemeltetésének jogáról való lemondásra, vagy az üzemeltetésük jogának
átruházására;
2. fizikai teljesítésű ügylet: az az ügylet, amely a villamos energia leszállítása, illetve a
villamos teljesítmény rendelkezésre állása útján történő teljesítést ír elő;
3. kapcsolódó tevékenység: az engedélyes minden olyan, a létesítő okiratban
feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése a VET 51. §-ának (1) bekezdése alapján
engedélyköteles tevékenység ellátásához elengedhetetlen;
4. kapcsolt vállalkozás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdésének
7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozás;
5. kiegyenlítő energia: a rendszerirányító által a kiegyenlítő szabályozás során a
mérlegkör-felelősöknek biztosított villamos energia;
6. kiegyenlítő szabályozás: a rendszerirányító azon tevékenysége, amely biztosítja a
villamos energia valós idejű szállítása során a mindenkori betáplálás és vételezés
egyensúlyát;
7. közérdekű határozat: a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által
hozott engedély vagy más közigazgatási határozat, amely a fogyasztók vagy az
engedélyesek széles körének érdeklődésére tarthat számot, feltéve, ha azt a Hivatal
közérdekűnek minősíti;
8. másodlagos tevékenység: a VET 51. §-ának (1) bekezdése alapján engedélyköteles
tevékenységen és a kapcsolódó tevékenységen kívül minden, az engedélyes létesítő
okiratában megjelölt tevékenység;
9. menetrend: egy adott naptári napra vonatkozó elszámolási mérési időegységenkénti
villamos átlagteljesítmény adatsor;
10. mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és
elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok
5

VÉRTESI ERŐMŰ ZRT.

Kereskedelmi Üzletszabályzat

szabályozása érdekében létrehozott elszámolási szerveződés, vagy e feladatokat ellátó
személy;
11. mérlegkör felelős: olyan, a jelen rendelet 27. §-a szerinti engedélyes, kiserőmű
üzemeltetője vagy feljogosított fogyasztó, aki a kereskedelmi szabályzatban meghatározott
mérlegköri feladatokat ellátja;
12.
13. átadás: a feljogosított fogyasztó által megvásárolt villamos energia egy fogyasztási
helyen belül, mért fogyasztói vezetéken keresztül történő továbbítása felhasználó részére;
14. elszámolási pont: az elszámolási mérés, mérési rendszer által létrehozott vagy
mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pont, amelyhez egyértelműen
hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és
amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető;
15. kiserőművi összevont engedély: a VET 52/A. §-ában meghatározott eljárásban a
kiserőmű üzemeltetője részére kiadott, a kiserőmű elsődleges energiaforrásának
megválasztására, létesítésére és villamosenergia-termelésére vonatkozó engedély;
16. méretlen fogyasztói vezeték: a fogyasztói vezeték azon része, amely a hálózati
engedélyes által üzemeltetett közcélú hálózatot a fogyasztásmérő berendezéssel, annak
kiegészítő készülékeivel köti össze;
17. mért fogyasztói vezeték: a fogyasztói vezeték hálózati engedélyes által mért
szakasza;
18. szélerőmű: olyan erőmű, amely a villamos energiát szélenergia felhasználásával
termeli;
19. szélerőmű park: azon szélerőművek összessége, amelyek ugyanazon tulajdonos
tulajdonában vannak, és amelyek az átviteli vagy elosztó hálózathoz vagy közvetlen
vezetékhez ugyanazon csatlakozási ponton kapcsolódnak;
20. üzemi esemény: a villamosenergia-rendszer üzemében bekövetkező állapotváltozás
vagy beavatkozás;
21. továbbadás: a közüzemi fogyasztó által megvásárolt villamos energia egy
fogyasztási helyen belül, mért fogyasztói vezetéken keresztül történő továbbítása
felhasználó rész
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2. SZ. MELLÉKLET:
2

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TANÚSÍTVÁNYOK
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3. SZ. MELLÉKLET:
3

VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS MENETREND
ALAPÚ VÁSÁRLÁS VAGY ELADÁS SZABÁLYOZÁSÁRA

Villamos Energia Adásvételi
Keretszerződés
Menetrend alapú vásárlás, vagy eladás szabályozására
amely

Vevő vagy Eladó
(Székhely: Cégjegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:
a továbbiakban „…”)
és

Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Székhely: 2841 Oroszlány, Külterület hrsz. 0718/5, Postafiók 23.,

cégjegyzékszám: 11-10-001396;
adószám: 10744842-2-44;
KSH statisztikai számjel: 10744842-4011-114-11;
bankszámlaszám: MKB Rt. 10300002-23400391-00003285;
a továbbiakban: „Vért”)
(a továbbiakban együttesen: a „Felek” és külön-külön: a „Fél”)
között
…………………
(a „Hatálybalépés Napja”) jött létre.
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1.

A jelen Keretszerződés tárgya

1.
A Szerződés tárgya: Jelen Keretszerződés az irányadó mindazon jogviszonyokra,
amelyek a Felek között villamos energia adásvétele és pénzügyi elszámolása tárgyában a jelen
Keretszerződés alapján jönnek létre („Egyedi Szerződések”). A jelen Keretszerződés és a
jelen Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződések egyetlen megállapodást
képeznek (a továbbiakban: a „Szerződés”). A jelen Keretszerződés az egyes Egyedi
Szerződések elválaszthatatlan részét képezi.
2.
A Felek szerződéses pozíciója a jelen Keretszerződés szabályozása
vonatkozásában: A jelen Keretszerződés szabályozza a Felek egymás közötti villamos
energia adásvételét, mind abban az esetben, ha Vért villamos energiát vásárol Eladó-tól, mind
pedig ha Vért villamos energiát ad el Vevő számára. Tekintettel tehát arra, hogy a Felek a
jelen Keretszerződés alapján megkötendő Egyedi Szerződéseket - az esettől függően - eladói
vagy vevői pozícióban is megköthetik, azt, hogy az adott Egyedi Szerződéssel összefüggésben
a jelen Keretszerződésben rögzített jogok, és kötelezettségek vonatkozásában mely Felet kell
Eladónak, illetve Vevőnek tekinteni, az adott Egyedi Szerződésben rögzített eladói vagy vevői
minőség határozza meg.
2.

Definíciók és értelmezés

1.
Meghatározások: A Szerződésben használt kifejezések jelentését a Szerződés, vagy a
villamos energia kereskedelemre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok tartalmazzák.
Amennyiben a Szerződésben meghatározott kifejezések értelmezése során ellentmondás
merülne fel, úgy az értelmezés szempontjából a Szerződésben rögzített meghatározásokat kell
irányadónak tekinteni. Bármely Egyedi Szerződés és a jelen Keretszerződés rendelkezései
közötti ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés feltételei az irányadóak az adott Egyedi
Szerződés vonatkozásában.
2.
Időpontokra történő hivatkozások: Az időpontokra tett hivatkozásokat a középeurópai idő (CET) szerint kell érteni.
3. Egyedi Szerződések megkötése és megerősítése
1.
Egyedi Szerződések megkötése: Az Egyedi Szerződések írásban (internet és fax
útján is) és szóban (telefon útján is) köthetők. Az Egyedi Szerződések jogi kötőerővel
rendelkeznek és érvényesíthetők az Egyedi Szerződésre vonatkozó ajánlati feltételek
elfogadásától kezdődően. Ellátási alapú Egyedi Szerződés kizárólag írásban köthető.
2.
Megerősítések: Amennyiben valamely Egyedi Szerződés megkötésére nem írásban
kerül sor, akkor bármely Fél írásban igazolhatja, vagy kérheti az Egyedi Szerződés
feltételeinek írásos igazolását („Megerősítés”) a másik Féltől. Megerősítés formáját a jelen
Keretszerződés 3.sz. melléklete tartalmazza.
3.
Megerősítések elutasítása: A Megerősítés kézhezvételét követően a Felek
haladéktalanul kötelesek megvizsgálni a Megerősítés tartalmát és kötelesek a másik Felet
értesíteni, ha a Megerősítés – a Vevő vagy az Eladó álláspontja szerint - eltér a vonatkozó
Egyedi Szerződés feltételeitől. A Megerősítés feltételeinek elutasítása esetén a Felek
kötelesek haladéktalanul egyeztetni és a 20.1 pont alapján készített hangfelvételnek megfelelő
Megerősítést rögzíteni.
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4.
Meghatalmazott személyek: Egyedi Szerződések Felek nevében történő
megkötésére, megerősítésére a kizárólag a jelen Keretszerződés 2.sz mellékletében
meghatározott személyek jogosultak. A Felek jogosultak egyoldalúan írásban módosítani a
Meghatalmazott személyeket, ezen módosítások a másik Fél általi kézhezvételkor
hatályosulnak.
4.

Villamos energia szállítására és átvételére vonatkozó elsődleges kötelezettségek

1.
Eladó köteles: a Szerződéses Mennyiséget az Átadási Ponton átadni és az átadás
feltételeiről gondoskodni összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, ellátási, kereskedelmi
szabályzatokkal, valamint az iparágban szokásos gyakorlattal, így különösen köteles
(a) saját maga, vagy mérlegkör felelőse útján a Szerződéses Mennyiséget, a
Szerződéses Kapacitást, a Teljes Szolgáltatási Időszakot az előírt bontásban a
rendszerirányító(k) részére bejelenteni, és
(b) a teljesítéshez szükséges engedélyeket, jóváhagyásokat megszerezni, és
(c) megfizetni Szerződéses Mennyiség Átadási Pontig történő szállításával vagy az
Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyéb okból felmerülő költségeket
(az átviteli/elosztói hálózat és a határmetszék használata, a szükséges
transzformálás, a rendszerszintű szolgáltatások, mérések stb.).
2.
Vevő köteles: a Szerződéses Mennyiséget az Átadási Ponton átvenni, a Szerződéses
Árat megfizetni és az átvétel feltételeiről gondoskodni összhangban a vonatkozó
jogszabályokkal, ellátási, kereskedelmi szabályzatokkal, valamint az iparágban szokásos
gyakorlattal, így különösen köteles.
(a) saját maga vagy mérlegkör felelőse útján a Szerződéses Mennyiség, a Szerződéses
Kapacitás, a Teljes Szolgáltatási Időszak a rendszerirányító(k) és/vagy a hálózati
engedélyesek részére történő bejelentéséről előírt bontásban, és
(b) a teljesítéshez szükséges engedélyeket, jóváhagyásokat megszerezni, és
(c) a hálózati engedélyesekkel megállapodni a Szerződéses mennyiség átvételéről és
(d) megfizetni Szerződéses Mennyiség Átadási Ponttól történő szállításával vagy az
Egyedi Szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyéb okból felmerülő költségeket
(az átviteli/elosztói hálózat és a határmetszék használata, a szükséges
transzformálás, a rendszerszintű szolgáltatások, mérések stb.).
5.

Szállítási feltételek

1.
Teljesítés: A Szállítási Menetrend szerinti villamos energia leszállítása a Szállítási
Menetrend rendszerirányító általi elfogadásával teljesítettnek tekintendő. Amennyiben tehát a
rendszerirányító a Menetrendet teljesítettnek tekinti a kereskedelmi szabályzatok szerint
eljárás alapján, a Felek a végrehajtott menetrendnek megfelelő villamos energia mennyiséget
a Vevő részére átadottnak tekintik. A rendszerirányító által elfogadott Szállítási Menetrend
képezi az Egyedi Szerződés szerinti elszámolás alapját.
2.
Áramerősség/Frekvencia/Feszültség: A villamos energiát az Egyedi Szerződés
szerinti Átadási Pontnak megfelelő áramerősséggel, frekvencián és feszültségi szinten kell
átadni összhangban a rendszerirányító és az Átadási Pontot üzemeltető hálózati engedélyes
előírásaival, szabványaival.
3.
Szállítási menetrendek: A villamos energiát az egyes Egyedi Szerződésekben
meghatározott Szállítási Menetrendek szerint kell szállítani.
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4.
A tulajdonjog átszállása: A Szerződés teljesítése az Átadási Ponton történik. A
Szerződéses Mennyiség átadása és átvétele, a kárveszélyviselés valamint per és tehermentes
tulajdonjog átszállása Eladóról Vevőre az Átadási Ponton történik.
5.
A villamos energia mérése: A villamos energia mérését az Átadási Pontot üzemeltető
hálózati engedélyesek és a rendszerirányító(k) végzik. A Felek kötelesek gondoskodni arról,
hogy az átadott villamos energia hiteles mérése megtörténjen összhangban a
rendszerirányító(k) és az Átadási pontot üzemeltető hálózati engedélyesek előírásaival és
szabványaival.
6.
Az átadott villamos energia dokumentációja: Bármely Fél, a másik Fél kérése
alapján,
(a) köteles, az Egyedi Szerződés feltételei és a ténylegesen átadott villamos energia
közötti eltérés esetén, a másik Fél részére az eltérés okának tisztázása céljából
bemutatni a birtokában lévő azon iratokat, amelyek a villamos energia
menetrendeket, mennyiségeket, szállításokat és átvételeket bizonyíthatják; és
(b) köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak az érdekében, hogy a
rendszerirányító és/vagy a hálózati engedélyesek a rendelkezésére bocsássák az
összes olyan iratot, amely a Szállítási Menetrend szerinti és a tényleges villamos
energia szállítás közötti eltérések egyeztetéséhez szükségesek, valamint köteles
ezen iratokat a másik Fél számára bemutatni.
6.

Vis Maior miatt elmaradt teljesítés

1.
A Vis Maior meghatározása: A „Vis Maior” a Vis Maiorra hivatkozó Fél (a
„Hivatkozó Fél”) érdekkörén kívüli olyan eseményt jelent, amelyet a Hivatkozó Fél ésszerű
módon nem tudott elkerülni vagy elhárítani, és amely a Hivatkozó Fél számára lehetetlenné
teszi szállítási vagy átvételi kötelezettségei teljesítését. Vis Maiornak minősülnek különösen
az alábbiak:
(a) A rendszerirányító vagy az érintett hálózati engedélyesek kommunikációs vagy
számítógépes rendszerének olyan meghibásodása, amely a Hivatkozó Felet
meggátolja abban, hogy szállítási vagy átvételi kötelezettségeit teljesítse; vagy
(b) A rendszerirányító vagy az érintett hálózati engedélyes felfüggeszti a szállítást
és/vagy az átvételt, vagy nem veszi figyelembe a Hivatkozó Félnek az Egyedi
Szerződés szerinti Szállítási Menetrendjét.
2.
Mentesülés a szállítási és átvételi kötelezettség alól: Nem minősül a Hivatkozó Fél
részéről szerződésszegésnek, ha – a 6.3 szakaszban foglaltak megtartása mellett – a Hivatkozó
Fél Vis Maior miatt nem vagy nem megfelelően teljesíti a Szerződés alapján fennálló
kötelezettségeit. A Hivatkozó Fél mentesül a kötelezettségek alól azon időszakra és olyan
mértékben, amely során illetve amennyiben a Vis Maior esemény megakadályozza a
kötelezettségek teljesítését és a Hivatkozó Fél nem köteles a 7. szakasz szerinti kártérítés
fizetésére a nem szállított vagy át nem vett mennyiségek vonatkozásában. A Hivatkozó Fél
mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés alapján
fennálló kötelezettségei teljesítése alól.
3.
Vis Maior eseményről szóló értesítés és a Vis Maior esemény enyhítése: A
Hivatkozó Fél a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül köteles értesíteni a másik
Felet a Vis Maior esemény bekövetkeztéről, és köteles – jogi kötőerő nélkül – megbecsülni a
Vis Maior várható tartamáról A Hivatkozó Fél köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Vis
Maior esemény hatásainak enyhítése érdekében, és tájékoztatni a másik Felet a Vis Maior
várható hatásairól.
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7. A szállítás és átvétel elmulasztásáért fennálló felelősség
1.
A szállítás elmulasztása: Amennyiben Eladó részben vagy egészben nem az Egyedi
Szerződés feltételeinek megfelelően szállítja a Szerződéses Mennyiséget – ha azt nem Vis
Maior vagy a Vevő szerződésszegése okozta - Eladó köteles Vevő részére az itt meghatározott
összegű kártérítést fizetni. Eladó köteles kártérítésként megfizetni Vevő részére a Vevőnél az
Eladó nem teljesítése miatt felmerült összes rendszerhasználati és egyéb ésszerű, bizonyítható
költséget és kiadást valamint az alábbi két összeg szorzatát:
(a) Azon (MWh egységre vetített) piaci ár, melyen a Vevő üzleti szempontból
ésszerűen eljárva meg tudja, vagy meg tudná vásárolni, vagy más módon
beszerezni, a le nem szállított villamos energia mennyiséget és a (MWh egységre
vetített) Szerződéses Ár különbsége; és
(b) a le nem szállított villamos energia mennyisége.
2.
Az átvétel elmulasztása: Amennyiben Vevő részben vagy egészben nem az Egyedi
Szerződés feltételeinek megfelelően veszi át a Szerződéses Mennyiséget – ha azt nem Vis
Maior vagy az Eladó szerződésszegése okozta - Vevő köteles Eladó részére az itt
meghatározott összegű kártérítést fizetni. Vevő köteles kártérítésként megfizetni Eladó
részére az Eladónál a Vevő nem teljesítése miatt felmerült összes rendszerhasználati és egyéb
ésszerű, bizonyítható költséget és kiadást valamint az alábbi két összeg szorzatát:
(a) A (MWh egységre vetített) Szerződéses Ár, és azon (MWh egységre vetített) piaci
ár különbözete, melyen Eladó üzleti szempontból ésszerűen eljárva értékesíti, vagy
értékesíteni tudná az át nem vett villamos energia mennyiséget; és
(b) az át nem vett villamos energia mennyisége.
3.
Kifizetendő összegek: A 7. szakasz alapján esedékes összegek számlázására és
fizetésére a 9. és 12. szakaszban rögzített számlázási és fizetési feltételek az alkalmazandóak.
Amennyiben szerződésszegés alapján valamelyik Fél a Szerződést felmondja, úgy a
számlázás és fizetés vonatkozásában a beszámításra és a felmondásra vonatkozó szabályokat
is alkalmazni kell.
8.

A szállítás felfüggesztése

Ha a Vevő nem teljesíti a Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségét, vagy
nem nyújtja illetve nem módosítja a Szerződés alapján Teljesítési Biztosítékot, Eladó - az
egyéb jogain túlmenően – a Vevő részére megküldött írásbeli értesítés vélelmezett
kézhezvételétől számított három (3) munkanapot követően megtagadhatja az összes Egyedi
Szerződés alapján történő teljesítést l mindaddig, amíg az előírt biztosítékot, vagy a részére
esedékes összes összeget (ideértve minden esedékes késedelmi kamatot és egyéb költségeket
is) Vevő nem teljesíti. Az írásbeli értesítés kézhezvételét követően a a Felek kötelesek
egyeztetni. Eladó a teljesítés megtagadására és/vagy a rendszerhasználat felfüggesztésére
vonatkozó jogát akkor is gyakorolhatja, ha az egyeztetések az írásbeli értesítés vélelmezett
kézhezvételétől számított 3 napon belül nem vezettek eredményre.
9.

A Szerződés hatálya és felmondási jogok

1.
A Szerződés hatálya: A jelen Keretszerződés a Hatálybalépés napján lép hatályba. A
jelen Keretszerződést Felek határozatlan időre kötik. A jelen Keretszerződést kizárólag a 9.2.
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szakasz, a 9.3. szakasz rendelkezéseinek megfelelően mondható fel. A Keretszerződés
megszűnésével az Egyedi Szerződések is megszűnnek.
2.
A rendes felmondás: A jelen Keretszerződést bármely Fél indoklás nélkül a másik
Félnek megküldött írásbeli értesítés útján felmondhatja („Rendes Felmondás”). Rendes
felmondás a jelen Keretszerződést abban az időpontban szünteti meg, amikor az egyes Egyedi
Szerződésekben – a Rendes Felmondás vélelmezett kézhezvételét megelőzően – vállalt
kötelezettségeiket a Felek maradéktalanul teljesítették.
3.
Rendkívüli Felmondás:
(a) Amennyiben bármely (az alábbiak szerint meghatározott) Felmondási Ok
következik be, a Felmondási Okkal nem érintett Fél (a „Felmondó Fél”) a másik
Fél („Szerződésszegő Fél”) részére megküldött értesítés útján felmondhatja a
Szerződést („Rendkívüli Felmondás”) A Rendkívüli Felmondásról szóló értesítés
érvényesen tehető fax útján is, amennyiben a Felmondó Fél azt két (2)
munkanapon belül írásban – posta vagy gyorsfutár útján - is megerősíti.
(b) A Rendkívüli Felmondásban meg kell határozni a Felmondási Okot és a
Rendkívüli Felmondás hatályosulásának napját (a „Rendkívüli Felmondás
Napja”). A Rendkívüli Felmondás Napjának az értesítések Szerződés szerint
vélelmezett kézhezvételének napja (20. szakasz) és ezen napot követő 20 napon
belüli napra eshet. A Rendkívüli Felmondás Napjától kezdődően a Felek
mentesülnek a Szerződés szerinti minden kötelezettségük alól, azzal, hogy a Felek
a 10.1 szakasz alapján kötelesek egymással elszámolni.
(c) Amennyiben bármely Fél Rendkívüli Felmondás Napját tartalmazó értesítést küld
a másik Fél számára, akkor a Rendkívüli Felmondás Napja akkor is az ekként
megjelölt napra esik, ha az adott Felmondási Ok már nem áll fenn. A Rendkívüli
Felmondás Napján, vagy azt követően a gyakorlatilag lehetséges legkorábbi
időpontban a Felmondó Félnek üzletileg ésszerű módon ki kell számítania azt a
Felmondási Összeget, amelyet köteles megfizetni, vagy jogosult követelni, és
köteles arról a másik Felet értesíteni.
(d) A Felmondási Összeg fizetésére köteles Fél a Felmondó Fél általi értesítését
követő három (3) munkanapon belül köteles megfizetni a Felmondási Összeget a
másik Fél számára. A Felmondási Összeg fizetésére egyebekben a 12. Szakasz
szabályai az irányadóak.
(e) A Felmondó Fél a Felmondási Összeg számításakor igénybe veheti a
rendelkezésre álló Teljesítési Biztosítékot.
(f) A Rendkívüli Felmondás Napjának a jelen 9.3. szakasz szerinti meghatározásához
való jog a Szerződés vagy a jogszabályok által biztosított minden egyéb
jogorvoslati lehetőségen túlmenően megilleti a Feleket.
4.
Automatikus megszűnés: A 9.5 (c) szakaszban rögzített Felmondási Ok
bekövetkeztekor – a Rendkívüli Felmondás kibocsátásától függetlenül - a Felek mentesülnek
a Szerződés szerinti minden kötelezettségük alól, azzal, hogy a Felek a 10.1 szakasz alapján
kötelesek egymással elszámolni. Automatikus megszűnés esetén a Felmondási Okkal érintett
Fél az automatikus megszűnést követő három (3) munkanapon belül köteles megfizetni a
Felmondási Összeget a másik Fél számára. A Felmondási Összeg fizetésére egyebekben a 12.
szakasz szabályai az irányadóak.
5.
A Felmondási Ok meghatározása: a Felmondó Fél az alábbi bármely ok
(„Felmondási Ok”) bekövetkeztekor gyakorolhatja a Rendkívüli felmondás jogát a fenti 9.3
szakaszban foglaltakkal összhangban:
(a) Nem teljesítés: Felmondási Oknak minősül, ha bármely Fél – a 6. Szakaszban
foglaltak kivételével - írásbeli felszólítást követő két (2) munkanapon keresztül
elmulasztja esedékessé vált tartozása megfizetését, vagy a Teljesítési Biztosíték
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rendelkezésre bocsátását, vagy nem tesz eleget valamely egyéb lényeges
kötelezettségnek és azt írásbeli felszólítást követő tíz (10) munkanapon belül nem
orvosolja.
Egyéb szerződések megszegése: Felmondási Oknak minősül bármely fizetési
késedelem vagy nem fizetés olyan Meghatározott Eladósodottság vonatkozásában,
amely alapján bármely Fél fennálló tőketartozása meghaladja az 50.000,- eurót.
Felszámolás/Fizetésképtelenség/Végelszámolás: Felmondási Oknak minősül
(i) Amennyiben bármely Fél fizetésképtelenségét megállapítja az eljáró első fokú
bíróság;
(ii) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét;
(iii)
csőd vagy felszámolási eljárást kér maga ellen;
(iv) végelszámolási záró mérlegéről határozatot hoz;
(v) végrehajtási, foglalási, bírói zár alá vételi jogi eljárást indítanak minden, vagy
jórészt minden vagyontárgya tekintetében;
A szállítás vagy átvétel elmulasztása: Felmondási Oknak minősül, ha bármely
Fél több mint hét (7) egymást követő napon át, vagy egy hatvan (60) napos
időszakon belül összesen több mint hét (7) napig nem teljesíti - a 6. Szakaszban
foglaltak kivételével - bármely Egyedi Szerződés szerinti villamos energiaszállítási
vagy átvételi kötelezettségét.
Vis Maior: Felmondási Oknak minősül, ha több mint harminc (30) egymást
követő napon, vagy egy naptári éven belüli összesen több, mint hatvan (60) napig
fennálló Vis Maior esemény révén az érintett Fél mentesül a Szerződés szerinti
kötelezettségei alól.
Nyilatkozatok: Felmondási Oknak minősül, ha az egyik Fél által a jelen
Keretszerződés vagy egy Egyedi Szerződés tekintetében adott nyilatkozatáról
bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem felel meg a
valóságnak.
10.

A Felmondási összeg kiszámítása

1.
Felmondási összeg: A Felmondó Fél a 9.3 szakasz (Rendkívüli Felmondás) és a 9.4
szakasz (Automatikus Megszűnés) alapján fizetendő összeget („Felmondási Összeg”) a
Felmondó Fél köteles kiszámítani a 7. pont alapján, oly módon, hogy a rendkívüli Felmondás
hatályosulásakor hatályos Egyedi Szerződésekben szereplő – át nem vett vagy le nem
szállított – összes mennyiségek a Szerződésszegő Fél által átvenni, vagy szállítani
elmulasztott mennyiségnek minősülnek.
11.

Felelősségkorlátozás

1.
Felelősség kizárása: A Felek – a 7, 9 és 11 szakaszban foglaltak kivételével –
kölcsönösen kizárják a Szerződésből, illetve annak megszegésből eredő következményes
károkért való felelősségüket.
2.
Szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károk: A
jelen Szerződés rendelkezései nem zárják ki és nem is korlátozzák a Felek felelősségét az
alábbi esetekben:
(a) Szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károkért,
továbbá
(b) az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.
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3.
Kárenyhítési kötelezettség: A Felek kijelentik, és szerződéses kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban okozott Károk elhárítása és csökkentése
érdekében együttműködnek, és minden üzletileg ésszerű intézkedést megtesznek.
12.

Számlázás és fizetés

1.
Általános feltételek: A számlázás és a kifizetés alapja a tárgyhónapra vonatkozó
valamennyi Szállítási Menetrend szerinti Szerződéses Mennyiség ára. Ha a ténylegesen
szállított és átvett villamos energia mennyisége és a Szállítási Menetrendekben
meghatározottak eltérését igazoló adatok állnak rendelkezésre, a számlázást és a kifizetést úgy
kell korrigálni, hogy az tükrözze a Szerződéses Mennyiségek és a tényleges szállítások közötti
különbséget. A számla kibocsátása történhet fax útján is, amely esetben a számlát kibocsátó
Fél köteles az számla eredeti példányát köteles a másik Fél részére kézbesíteni. A számlázási
és fizetési címeket a 2.sz melléklet tartalmazza.
2.
Fizetés beszámítása: Amennyiben mindkét Fél köteles a másik Fél részére Egyedi
Szerződések alapján ugyanabban a pénznemben fizetni egy vagy több összeget (minden
EURO pénznemet egy pénznemnek kell tekinteni), az egyes Felek tekintetében fennálló
valamennyi összeget külön összesíteni kell, és a Felek a rájuk eső fizetési kötelezettségeiket
beszámítással egyenlítik ki.
3.
Számlázási és fizetési feltételek: Az elszámolási időszak egy naptári hónap fele.
Eladó havonta jogosult a tárgyhónap 17-én (illetve amennyiben ez munkaszüneti napra esik,
az azt követő első munkanapon) a Vevő részére számlát kibocsátani. Ez a számla tartalmazza
az adott hónap első 15 napja folyamán leszállított villamos energia ellenértékét. Eladó az
elszámolási időszakot követő hónap 3. naptári napjáig bocsátja ki másik számláját a
tényleges, bizonylatolt szállításoknak megfelelően. A számlák fizetési határideje
(„Esedékesség Napja”) szerződésenként változhat, mert a Kereskedő a Vevői megfeleléstől
függően Vevőnként vagy Vevőcsoportonként megkötendő szerződéseiben egymástól eltérő
fizetési feltételeket is kiköthet.
A Vevő a számlát az Esedékesség Napjáig banki átutalással köteles megfizetni. Fizetésnek az
a nap számít, amelyen Eladó bankszámláján a számla szerinti összeg jóváírásra kerül.
Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot követelni, melynek mértéke az
egyhavi EURIBOR+2%, illetve forinttartozás esetén a jegybanki alapkamat 200 %-a éves
mértékének egy napra eső hányada megkezdett késedelmes naponként, a számla szerinti
értékre vetítve. Vért csak postai úton, az „MVM Kontó Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató
Központ Zrt. 7031 Paks, Pf.: 152.” címre beérkezett, cégjegyzésre feljogosított személy által
aláírt számlát fogad el. Szállító a számlán köteles feltüntetni a termék vagy szolgáltatás
besorolását (VTSz, SZJ), és a számlának mindenben meg kell felelnie az általános forgalmi
adóról szóló 1992. évi LXXIV. számú törvény 13. § 16. bekezdésében előírtaknak.
4.
Számlakifogás: Ha bármely Fél jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, a Fél
köteles az Esedékesség Napján vagy azt megelőzően írásban ismertetni azon okokat, amelyek
alapján a számla helyességét vitatja és köteles az alábbiakat megfizetni a teljes nem vitatott
összeget legkésőbb az Esedékesség Napján. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vitatott és
visszatartott összeg kifizetése mégis esedékes volt, az ilyen visszatartott összeget és a
késedelmi kamatot azon Fél kérésére, amely felé a tartozás fennáll, jóvá kell írni vagy vissza
kell ezen Fél részére fizetni a különbség megállapítását követő tíz (10) napon belül. A
kamatot fel kell számítani azon napra is, amelyen az összeg kifizetése esedékessé vált, de nem
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kell felszámítani azon napra vonatkozóan, amelyen az összeg jóváírásra vagy visszafizetésre
kerül.
13.

ÁFA és egyéb adók

1.
ÁFA: A Szerződéses Ár nettó ár mely, az általános forgalmi adót és az Adókat nem
tartalmazza. Amennyiben az Átadási Pont a magyar szabályozási zónán belül van, úgy Eladó
az Szerződéses Mennyiség(ek)et belföldi áruként bocsátja Vevő rendelkezésére és köteles az
általános forgalmi adót a jogszabályok által meghatározott módon, és mértékben megfizeti.
Az Eladó által kibocsátott számla a Vevő által a Szerződés alapján fizetendő összegeket és az
azokra vonatkozó általános forgalmi adót tartalmazza.
2.
Az Eladó és a Vevő adófizetési kötelezettsége: Eladó a Szerződéses Mennyiség
Átadási Pontig történő szállításával, Vevő pedig a Szerződéses Mennyiség Átadási Ponton
történő átvételével kapcsolatosan a jogszabályok által meghatározott módon és mértékben
köteles megfizetni az Adókat. Amennyiben új Adó megfizetése válik kötelezővé vagy már
meglévő Adó mértéke emelkedik, Felek kötelesek egyeztetni és mindent megtenni annak az
érdekében, hogy olyan helyzetbe kerüljenek amilyen helyzetben az új vagy felemelt mértékű
Adó kötelezővé válását megelőzően voltak. Felek ezen törekvésük közben is kötelesek
maradéktalanul betartani az adózásra vonatkozó jogszabályokat.
3.
Az Adók minimalizálása: A Felek minden ésszerű intézkedést megtesznek annak
érdekében, hogy a Szerződést oly módon alkalmazzák és annak rendelkezéseit oly módon
hajtsák végre, amely összhangban van azzal a szándékkal, hogy az adófizetési kötelezettségek
ésszerűen és a lehetséges mértékig minimalizálhatók legyenek. Felek ezen törekvésük közben
is kötelesek maradéktalanul betartani az adózásra vonatkozó jogszabályokat.
14.

Teljesítési Biztosíték

1.
Teljesítési Biztosíték követelési jog:
Minden olyan esetben, amikor az egyik
Fél (az „Igénylő Fél”) jóhiszeműen arra a következtetésre jut, hogy a másik Felet érintő
Lényeges Kedvezőtlen Változás következett be, az Igénylő Fél írásban kérheti a másik Felet,
hogy számára biztosítsa vagy összegében növelje a következőket (a) akkreditív; (b) készpénz;
(c) más biztosíték (ideértve a banki vagy anyavállalati biztosítékot). Ezek összegének és
formájának meg kell felelnie az Igénylő Fél elvárásainak (a továbbiakban ezek külön-külön
„Teljesítési Biztosíték”). Az ilyen írásos értesítés kézhezvételét követően a másik Fél három
(3) Munkanapon belül köteles az Igénylő Fél rendelkezésére bocsátani a Teljesítési
Biztosítékot.
2.
Lényeges Kedvezőtlen Változás: Az alábbi események bármelyikének bekövetkezte
Lényeges Kedvezőtlen Változásnak minősül:
(a) A Teljesítési Biztosíték érvényességének lejárta: Ha bármely a jelen Szerződés
szerinti kötelezettségre vonatkozó Teljesítési Biztosíték lejár vagy megszűnik az
érintett Fél összes, a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése
vagy, az Igénylő Fél hozzájárulása nélkül (minden esetben, az abban vagy a jelen
Szerződésben meghatározott feltételektől eltérő módon).
(b) A Teljesítési Biztosíték megszűnése: Ha a Teljesítési Biztosíték kibocsátója
részben vagy egészben érvényteleníti, vagy visszavonja az általa adott Teljesítési
Biztosítékot vagy vitatja annak érvényességét vagy más módon nem tesz eleget a
Teljesítési Biztosíték szerint vagy alapján fennálló kötelezettségeinek és e
tekintetben nem következik be változás az erre vonatkozóan adott haladék vagy
türelmi idő leteltével sem.
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(c) Csökkent Teljesítőképesség: Ha az Igénylő Fél ésszerű és jóhiszemű
véleménye szerint jelentősen sérül az érintett Fél azon képessége, hogy teljesítse a
Szerződés és/vagy a Teljesítési Biztosíték szerint fennálló kötelezettségét.
(d) Fúzió/összeolvadás: Ha a másik Félnél az Irányítást érintő változás megy végbe,
vagy az más gazdasági társasággal egyesül vagy összeolvad, vagy szétválik vagy
minden vagyonát vagy lényegileg minden vagyonát más gazdasági társaságra
ruházza át, vagy más gazdasági társasággá alakul át és:
(i) ezen Félnek vagy a jogügylet eredményeként létrejövő jogutód vagy átvevő
gazdasági társaságnak a hitelképessége lényegesen rosszabb, mint a másik
Félnek közvetlenül az összeolvadást megelőzően;
(ii) a jogügylet eredményeként létrejövő jogutód vagy átvevő gazdasági társaság
nem vállalja a másik Fél Szerződés alapján fennálló valamennyi olyan
kötelezettségét, amelyben az vagy jogelődje vagy az átadó társaság szerződő
fél; vagy
3.
A Teljesítési biztosíték - az Igénylő Fél hozzájárulása nélkül – megszűnik, vagy nem
terjed ki a jogügylet eredményeként létrejövő jogutód vagy átvevő gazdasági társaság
szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére.
15.
Pénzügyi kimutatások
1.
Pénzügyi kimutatások biztosítása: Az egyik Fél a másik Fél kérésére minden egyes
pénzügyi év végét követő 120 napon belül átadja a másik Fél illetve a tárgyévre vonatkozó
könyvvizsgáló által hitelesített összevont pénzügyi kimutatását tartalmazó éves jelentésének
egy példányát.
2.
Számviteli Elvek: A jelen 15. szakaszban hivatkozott pénzügyi kimutatásokat minden
esetben a magyar jog szerint általánosan elfogadott számviteli elvek szerint kell elkészíteni.
16.

Engedményezés

1.
Általános Tilalom: Az alábbi 16.2 szakaszban foglaltak kivételével Egyik Fél sem
jogosult a Szerződés alapján fennálló jogait és/vagy kötelezettségeit a másik Fél előzetes
írásbeli hozzájárulása nélküli engedményezni vagy azok átvállalásáról megállapodást kötni.
Egyik Fél sem tagadhatja meg, vagy tarthatja vissza indokolatlanul ezen hozzájárulását.
2.
Kapcsolt vállalkozások javára történő engedményezés és/vagy általuk történő
tartozásátvállalás: a Felek jogosultak a Szerződés alapján fennálló jogaikat és/vagy
kötelezettségeiket a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli azonos vagy nagyobb
hitelképességű Kapcsolt Vállalkozásaik javára engedményezni és/vagy azok átvállalásáról
azonos vagy nagyobb hitelképességű Kapcsolt Vállalkozásaikkal megállapodást kötni. Az
ilyen Engedményezés csak az arra vonatkozó értesítésnek a másik Fél általi kézhezvételekor
lép hatályba feltéve, hogy ezt megelőzően az engedményező Fél által kiadott vagy elfogadott
Teljesítési Biztosíték újra kibocsátásra került vagy oly módon módosult, hogy a másik Fél
javára biztosítékot nyújtson a Kapcsolt Vállalkozás kötelezettségvállalására vonatkozóan.
17.

Bizalmas információk

1.
Bizalmas információkra vonatkozó kötelezettség: A 17.2 szakasz kivételével a
Felek a Szerződés feltételeit („Bizalmas Információk”) nem hozhatják harmadik felek
tudomására.
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2.
Kivételek a Bizalmas Információkra vonatkozó rendelkezés alól: Az alábbiak nem
számítanak Bizalmas Információnak:
(a) a másik Fél előzetes írásbeli engedélyével nyilvánosságra hozott információk;
(b) az Egyik Fél által a rendszerirányító, a Magyar Energia Hivatal és/vagy a hálózati
engedélyesek és/vagy azok, vagy a Felek igazgatói, alkalmazottai, Kapcsolt
Vállalkozásai, ügynökei, szakmai tanácsadói, bankja vagy más pénzintézete,
minősítő intézet, vagy potenciális engedményezett tudomására hozott információk;
(c) olyan információk, amelyek nyilvánosságra hozatalára valamely érvényes
jogszabály, rendelkezés, tőzsdei, rendszerirányítói vagy hatósági szabály szerint
vagy bírósági illetve hatósági eljárással kapcsolatban került sor feltéve, hogy a
Felek a jogszabályok és rendelkezések szerint lehetséges és megengedett mértékig
minden észszerű intézkedést meghoznak az információ nyilvánossá válásának
korlátozására és a másik Fél haladéktalan értesítésére;
(d) olyan információk, amelyek a jelen 17. szakasz megsértése nélkül jogszerűen
váltak vagy válnak nyilvánossá; vagy
(e) olyan információk, amelyeket árjelentő ügynökségek előtt vagy index
kiszámításához fedtek fel feltéve, hogy az információ kiadása során a másik Fél
neve titokban maradt.
3.
Lejárat: A Feleknek a jelen 17. szakasz szerinti a bizalmas információkra vonatkozó
kötelezettsége egy (1) évvel az érintett Egyedi Szerződés vagy a Szerződés hatályvesztése
után szűnik meg.
18. Jognyilatkozatok és garanciák
1. Az érintett Fél a másik Fél számára a jelen Keretszerződés megkötésekor, valamint
minden egyes alkalommal, amikor Egyedi Szerződést köt, kijelenti és garantálja az
alábbiakat:
(a) a bejegyzése helye szerinti jogszabályok alapján érvényesen bejegyzett, működő
és jó pénzügyi helyzetben lévő gazdasági társaság;
(b) a Keretszerződés, és az egyes Egyedi Szerződések általa, mint szerződő Fél által
történő aláírása és megkötése, valamint az azokban megfogalmazott jogügyletek
végrehajtása nem sérti alapító okiratának egyetlen rendelkezését sem;
(c) megfelelő jogosultsággal és felhatalmazással rendelkezik az általa mint szerződő
Fél által megkötött Szerződés szerinti kötelezettsége végrehajtására, teljesítésére és
megvalósítására, (rendszerhasználati, hálózathasználati jogok stb.) valamint
minden szükséges intézkedést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a
Szerződés általa történő végrehajtása, teljesítése, megvalósítása és megkötése,
valamint a Szerződés teljesítése nem sérti vagy szegi meg más egyéb általa kötött
szerződés vagy bármely egyéb, arra vonatkozó alapító okirat, szabály, jogszabály,
vagy rendelet egyetlen feltételét sem;
(d) a másik Fél mérlegkörétől eltérő, a rendszerirányító által vezetett nyilvántartás
szerint érvényes mérlegkör szerződéssel rendelkezik, vagy más – érvényes
mérlegkör szerződéssel rendelkező - mérlegkör tagja;
(e) tekintetében nem merült fel, vagy nem áll fenn a 9.5. szakaszban rögzített
Felmondási Ok, illetve a Szerződés általa történő megkötése, vagy a Szerződés
szerinti kötelezettségei teljesítése eredményeként ilyen esemény, vagy körülmény
nem léphet fel;
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(f) rendelkezik minded olyan állami vagy szabályozói felhatalmazással, jóváhagyással
és engedéllyel, amely az általa szerződő Félként megkötött Szerződés szerinti
kötelezettsége jogszerű teljesítéséhez szükséges;
(g) saját nevében (és nem tanácsadóként, megbízottként, brókerként vagy egyéb
megbízotti vagy minőségben) jár el, a jelen Keretszerződés és az egyes Egyedi
Szerződések megkötéséről saját maga, függetlenül hozott döntést, és arra
vonatkozóan, hogy saját megítélése alapján a jelen Keretszerződés és az Egyedi
Szerződések megfelelők és célravezetők-e számára, azok megkötésekor nem
támaszkodik a másik Fél tanácsára vagy ajánlásaira, valamint képes a Szerződés
feltételeinek és kockázatainak érdemi felmérésére, illetve azokat megértette és
elfogadja;
(h) az általa szerződő Félként megkötött Szerződésben a másik Fél által kifejezetten
tett jognyilatkozatokon kívül nem hagyatkozik a másik Fél által tett semmilyen
egyéb jognyilatkozatra;
(i) az egyik Fél sem fizetésképtelen, és nincs ellene folyamatban, vagy nem fenyegeti
olyan jogi vagy hatósági eljárás, amelyben érintett félként szerepel, és amely a
legjobb tudomása szerint lényegesen kedvezőtlenül befolyásolná azon képességét,
hogy az általa szerződő Félként megkötött Szerződés szerinti bármely Egyedi
Szerződést teljesítse.
19. Irányadó jog és választott bírósági eljárás
1.
Irányadó jog: A jelen Szerződésre, annak keletkezésére, tartalmára, megszűnésére, az
abból folyó jogvitákra a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak.
2.
Vitás ügyek rendezése és választott bírósági eljárás: Vitás ügyeiket a Felek elsősorban
személyes egyeztetések útján rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, vitás ügyeik bírósági
úton történő rendezésére a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara mellett működő Választott
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, azzal, hogy a választott bíróság a vonatkozó
magyar jogszabályok és saját eljárási szabályai szerint jár el A választott bíróság három tagú
tanácsban jár el, ahol az egyik bírót Vevő, a másikat Eladó jelöli ki, majd azok jelölik ki a
harmadik bírót, aki egyben a tanács elnöke lesz. A bírák kijelölésére az eljárás megindításától
30 naptári napon belül kell, hogy sor kerüljön. Az eljárás költségeit az azt indító Fél előlegezi
meg, és a Felek azokat pernyertességük, perveszteségük arányában viselik. A választott
bíróság döntése végleges és végrehajtható. Felek feltétlenül és visszavonhatatlanul kizárják
bármely más bíróság illetékességét. A pereskedés nyelve a magyar.
20. Vegyes rendelkezések
1.
Telefonbeszélgetések rögzítése: Mindkét Félnek jogában áll a Szerződéssel
kapcsolatos telefonbeszélgetések rögzítése és azok bizonyítékként történő felhasználása.
2.
Értesítések és közlemények: A fenti 20.1 szakasz kivételével az egyik Fél által a
másik Fél részére küldött minden értesítés, nyilatkozat vagy számla írásban történik, és azt
levélben (másnapi kézbesítéssel vagy futár révén és a postaköltséget előre fizetve), vagy
faxon küldik meg a Meghatalmazott személyek 2. Mellékletben rögzített címeire. A másik Fél
számára küldött írásos értesítés révén bármelyik Fél megváltoztathatja értesítési címét. Az
írásos értesítéseket, nyilatkozatokat és számlákat az alábbi esetekben kell úgy tekinteni, hogy
azokat a másik Fél megkapta, és azok érvényesek:
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(a) személyes kézbesítés esetén azon a munkanapon, mikor a kézbesítés történt, vagy
a kézbesítés napját követő első Munkanapon, ha a kézbesítés napja nem
munkanap;
(b) postai küldemény esetén a feladás napját követő második munkanapon, illetve ha a
küldeményt egyik országból a másikba küldik, akkor a feladás napját követő
ötödik munkanapon; vagy
(c) ha e-mail vagy faxüzenet formájában történő küldés esetén, és ha a faxüzenet
megfelelő megérkeztét igazoló átviteli jelentés készül, akkor az üzenetküldés
napján, amennyiben arra (a címzett időszámítása szerinti) 15:30 óra előtt kerül sor
munkanapokon, illetve más esetben az üzenetküldés napját követő első
Munkanapon, 9:00 órakor.
3.
Módosítások: A 3. szakaszban előírtak kivételével a jelen Keretszerződés minden
módosítása és kiegészítése csak írásos formában, és mindkét Fél aláírásával történhet.
4.
Részleges érvénytelenség: Amennyiben a jelen Keretszerződés vagy egy Egyedi
Szerződés bármely rendelkezése bármikor és bármely tekintetben az adott joghatóság
jogszabályai szerint jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül,
vagy azzá válik, akkor azáltal a jelen Keretszerződés vagy az Egyedi Szerződés többi
rendelkezésének jogszerűsége, érvényessége vagy érvényesíthetősége semmilyen módon sem
sérül, vagy csorbul. A Felek megállapodnak, hogy minden jogszerűtlen, érvénytelen vagy
érvényesíthetetlen rendelkezést olyan jogszerű, érvényes vagy érvényesíthető rendelkezéssel
helyettesítenek, amely gazdasági tartalma tekintetében a lehető legjobban megfelel az
érvénytelen rendelkezésnek.
A jelen Szerződést a Felek megfelelően felhatalmazott képviselői aláírásukkal látták el és a
Hatálybalépés Napján lép hatályba.

Vértesi Erőmű Zrt.

Vevő vagy Eladó
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1. sz. melléklet (szerződés)
A Keretszerződésben használt kifejezések definíciói
A Keretszerződésben használt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
„A Hatálybalépés Napja” a jelen Keretszerződés első oldalán meghatározott jelentéssel bír;
„Adó” a bélyegilletéktől, bejegyzési dokumentációs vagy hasonló illetékadótól eltérő,
bármely jellegű jelenlegi vagy jövőbeni adót, adóterhet, illetéket, vámot, díjat, adóhányadot
vagy járulékot (ideértve a kamatokat és bírságokat, illetve azokkal kapcsolatos terheket)
jelent, amelyet bármely állami vagy egyéb adóhatóság szab ki (vagy saját javára vagy nem) a
Szerződés szerinti bármely kifizetés tekintetében;
„Átadási Pont” az Egyedi Szerződés meghatározása szerint.;
„Automatikus Megszűnés” a 9.4. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Bizalmas Információk” a 17. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Egyedi Szerződés” az 1.1. szakaszban meghatározott Menetrend alapú szerződést jelenti,
melyben a Felek szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségnek rendelkezésre
bocsátására, illetve igénybevételére vállalnak kötelezettséget. Az Egyedi Szerződés – egyéb
feltételek mellett - rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a
szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott
részletességgel.
„Felmondási Ok” a 9. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Felmondási Összeg” a 10. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Felmondó Fél” a 9.3. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Igénylő Fél” a 14. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Irányítás” bármely Fél vagy gazdasági társaság által birtokolt szavazatok ötven
százalékának (50%) birtoklását jelenti; az „Irányított” vagy „Irányító” kifejezések e szerint
értendők;
„Kapcsolt Vállalkozás” bármely Fél tekintetében az adott Fél közvetlen vagy közvetetett
irányítása alatt álló gazdasági társaság, az adott Felet közvetve, vagy közvetlenül Irányító
gazdasági társaság, vagy közvetve, vagy közvetlenül az adott Fél közös Irányítása alatt álló
bármely gazdasági társaság;
„Kedvezményezett Fél” a 13. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Keretszerződés” a jelen Villamos energia Szállítási és Átvételi keretszerződést jelenti;
„Költségek” a 10. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Közép-európai Idő” vagy „CET” a közép-európai időt jelenti, és értelemszerűen magában
foglalja a közép-európai téli és nyári időszámítás szerinti változásokat is;
„Lényeges Kedvezőtlen Változás” a 14. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Megerősítés” a 3.2. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Meghatározott Eladósodottság” kölcsönvett pénzösszegek (ideértve a Kapcsolt
Vállalkozások részére törlesztendő adósságokat, valamint pénzügyi intézmények részére
esedékes pénzügyi eszközöket is) tekintetében fennálló (jelenlegi, vagy jövőbeni, feltételes
vagy egyéb, tőke, kezesség vagy egyéb formában megjelenő) pénzügyi eladósodottságot
jelent;
„Munkanap” szombat és vasárnap kivételével minden olyan nap, amelyen a pénzintézetek
általában mindenki számára nyitva tartanak azon helységekben, ahol az egyes Felek székhelye
található;
„Rendes Felmondás” a 9.. szakaszban meghatározott jelentéssel bír
„Rendkívüli Felmondás Napja” a 9.3(b). (szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
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„Rendkívüli Felmondás” a 9.3(a). szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Szállítási Menetrend” egy Egyedi Szerződés vonatkozásában a Felek megállapodása
szerinti – és a kereskedelmi szabályzatoknak megfelelő - menetrendet jelenti;
„Szerződés” az 1.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Szerződéses Ár” az Egyedi Szerződések vonatkozásában a Felek megállapodása szerinti árat
jelenti;
„Szerződéses Kapacitás” az Egyedi Szerződések vonatkozásában a Felek megállapodása
szerinti, MW-ban kifejezett kapacitást jelenti;
„Szerződéses Mennyiség” az Egyedi Szerződések vonatkozásában a Felek megállapodása
szerinti, MWh-ban kifejezett mennyiséget jelenti;
„Teljes Szolgáltatási Időszak” egy Egyedi Szerződés vonatkozásában a Felek
megállapodása szerinti szolgáltatási időszakot jelenti;
„Teljesítési biztosíték” a 14. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
„Vis Maior” a 6.1. szakaszban meghatározott jelentéssel bír;
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2. számú melléklet (szerződés)
Meghatalmazott személyek és értesítési számlázási és fizetési címek
2. A Vevő vagy Eladó részéről Meghatalmazott személyek
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefonszám:
Mobil:
Faxszám:
E-mail cím:

3. A Vért részéről Meghatalmazott személyek
Név:
Berki Ferenc
Beosztás:
erőmű igazgató
Cím:
Vértesi Erőmű Rt. 2840 Oroszlány, Pf.: 23.
Telefonszám:
06 (34) 361 255 / 33-01 mellék;
Faxszám:
06 (34) 360 601;
E-mail cím:
berkif@vert.hu
Név:
Beosztás:
Cím:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

Nagy László
kereskedelmi osztályvezető
Vértesi Erőmű Rt. 2840 Oroszlány, Pf.: 23.
06 (34) 361 255 / 3391 mellék;
06 (34) 366 657;
nagyla@vert.hu

4. A Vevő vagy Eladó számlázási és fizetési címei:
Cím:
Faxszám:
Bankszámlaszám:
Címzett neve:
5. A Vért Számlázási és fizetési címei:
Számlázási cím: Vértesi Erőmű Zrt. 2841 Oroszlány, Pf.: 23.
Bankszámlaszám: MKB Rt. 10300002-23400391-00003285;
Számla benyújtási cím: MVM Kontó Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. 7031
Paks, Pf.: 152.
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3. sz. melléklet (szerződés)
EGYEDI SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE
A Egyedi Szerződés kelte:
Eladói azonosító:

Vevői azonosító:

Eladó:

Vevő:

Fax:

Fax:

Eladó részéről Meghatalmazott személy:

Vevő részéről Meghatalmazott személy:

Átadási Pont: Magyar Átviteli Hálózat

sorszám

1. Szállítási Menetrend
Kereskedési időszak

Mennyiségek

200…. .

kapacitás
kezdő befejező
kezdő
befejező
teljesítési napok *
MW
hó nap hó nap óra perc óra perc

energia
MW h

Árak
egységár
Ft/MW h

szerződött
ár

1
2
3

Összesen

MWh

2. Villamos energia forrása: hazai
3. Határkapacitás-jogok
4. Egyéb rendelkezések
Jelen Egyedi Szerződés Megerősítés a Felek által aláírt Villamos Energia Adásvételi
Keretszerződés alapján megkötött Egyedi Szerződés megerősítése.

Eladó:

Vevő:

Dátum:

Dátum:
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