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VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS
(termelő)
Jelen szerződés létrejött
Egyrészről __________________________ mint termelő és egyben villamos energia eladó (a
továbbiakban: „Eladó”)
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Statisztikai számjele:
Képviselője:
másrészről, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., mint villamos energiakereskedő és
villamos energiavásárló (a továbbiakban: „Vevő”)
Székhelye:

1131055 – Budapest, Babér u. 1-5.Honvéd u. 20/A.

Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045985
Statisztikai számjele: 14292615-3511-114-01
Képviselője: Chikán Attila László, Kis Gergely
(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek”)
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
TEKINTETTEL ARRA HOGY
(A) A Vevő a vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar Energetikai és Közműszabályozásiia Hivatal („MEKH”) által kiadott villamos energia kereskedelmi
engedéllyel rendelkező kereskedő, és mint ilyen szabad megállapodás alapján
vásárolhat villamos energiát;
(B) Az Eladó a MEKH által kiadott termelői működési engedéllyel rendelkezik, a jelen
szerződés tárgyát képező villamos energiát szabadon értékesítheti;
(C) Felek a 200_. __________. és a 200_. _________. közötti időszakban villamos
energia adásvételére vonatkozóan szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:
1.

Meghatározások

1.1.

Fogalmak
Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a Szerződésben használt
fogalmak jelentése a következő:
"Átadási Pont" az Értékesített Villamos Energia átadási helye a 2.2.4. pont szerinti
átadási hely.
"Banki Nap" minden olyan Napot jelent, amelyen a főbb kereskedelmi bankok banki
ügyintézés céljából nyitva vannak.
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"Egyeztetett Heti Menetrend" az 6.1 pont szerint meghatározott heti menetrend.
"Eladói Esemény" a 16.2. pontban leírt események bármelyikét jelenti.
"Előfeltételek" a 3.1. pontban meghatározott eseményeket és cselekményeket jelenti.
"Értékesített Villamos Energia" Heti Menetrend szerinti Villamos Energia
mennyiség, amelyet az Eladónak a Vevő részére az Átadási Ponton kell átadnia a Jelen
Szerződés rendelkezései szerint.
"Garantált Átvétel" a lejárat időpontjáig a 2.2.3. pont szerint rögzített, a Vevő által
megvásárolandó Értékesített Villamos Energia mennyiséget jelenti.
"Hatálybalépés Napja" jelenti azt az első Napot, amikor az e Szerződésben
meghatározott valamennyi Előfeltétel teljesült.
"Heti Menetrend" jelenti a Jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott heti
menetrendet, amely alapján meghatározásra kerül az Eladó és a Vevő részére az
Átadási Ponton egy adott Hét minden egyes elszámolási időegységében átadandó és
megvásárolandó Értékesített Villamos Energia.
"Időbeli Hatály" jelenti a 3.1. pontban rögzített hatálybalépés időpontjától a Lejárat
Időpontjáig tartó időszakot.
"Jogszabályok" jelentik a VET-et és a VET alapján kiadott minden kormány- vagy
miniszteri rendeletet, amely jelenleg hatályban van vagy amelyet időről-időre
kibocsátanak; minden egyéb olyan törvényt, kormány-, miniszteri és helyi
önkormányzati rendeletet vagy egyéb jogszabályt, amely jelenleg hatályban van vagy
amelyet időről-időre kibocsátanak a Felekre kiterjedő hatállyal.
"Jogszabályváltozás" jelenti bármely új Jogszabály kihirdetését vagy kihirdetett
Jogszabály módosítását, amely a Jelen Szerződés aláírását követően következik be.
"Kereskedelmi Szabályzat" jelenti a Jogszabályoknak megfelelően elkészített, időrőlidőre módosított és a MEH által jóváhagyott a kereskedelmi, elszámolás-mérési és
adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, a nemzetközi kereskedelmi
feltételeket, továbbá a rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergiapiac működésére vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó szabályzatot.
"Lejárat Időpontja" a 4.2. pontban meghatározott időpontot jelenti.
"MAVIR" a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-t vagy
bármely jogutódját jelenti.
"MEKH" a Magyar Energetikaiia és Közmű-szabályozási Hivatalt jelenti.
„Szállítási Időszak” a Jelen Szerződés fenti (C) pontjában meghatározott, 200
__________-tól 200______-ig tartó időszakot jelenti.
"Számla Kifogásolás" a 13. pontban meghatározottakat jelenti.
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"Szükséghelyzet" olyan állapotot vagy helyzetet jelent, amelyet a vonatkozó
Jogszabály vagy az Üzemi Szabályzat ilyenként határoz meg, ennek hiányában jelenti
többek között valamely helyi vagy általános áramkimaradás megszüntetését, és
terheléscsökkenés érdekében való feszültségcsökkentést és szigetüzemet.
"Teljesítés Kezdőnapja" az 5. pontban meghatározott időpontot jelenti.
"Termelő Egység" jelen szerződés szerinti Értékesített Villamos Energiát előállító
erőművi blokkot jelenti.
"Vevői Esemény" a 16.3. pontban leírt események bármelyikét jelenti.
"VET" a Jelen Szerződés megkötését megelőzően kihirdetett, a mindenkor hatályos
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény.
"Vételár" az Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a Vevő által az Eladónak
fizetendő a Jelen szerződés 11. pontjában meghatározott összeg.
"Vis Maior" a 20.1 pontban meghatározott események bármelyikét jelenti.
2.

A Szerződés tárgya, kötelezettségvállalások

2.1.

Villamos energia adásvételi szerződés
2.1.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Jelen Szerződés alapján Eladó által
értékesített, az alábbiakban meghatározott villamos energiát ad át a Vevő
részére a 200_. ____________________. közötti __ hónapos időszakban, a
Jelen Szerződésben rögzített feltételekkel, Vevő pedig a villamos energiát
átveszi és az átadott villamos energia vételárát az Eladó részére megfizeti.

2.2.

A villamos energia adásvétele
2.2.1. Eladó a Jelen Szerződés feltételei szerint a Teljesítés Kezdőnapjától a
Szerződés időbeli hatálya alatt az Átadási Ponton a Vevőnek köteles átadni és
eladni az Értékesített Villamos Energiát, a Vevő az Eladótól pedig köteles
átvenni és megvenni az Értékesített Villamos Energiát. Az Értékesített
Villamos Energia ellenértékeként a Vevő az Eladó részére a 11. pontban
meghatározott Vételárat köteles fizetni a 12. pontban meghatározott fizetési
feltételekkel.
2.2.2. Felek a 2.2.1. pont szerint meghatározottaknak megfelelően Heti
Menetrendeket állítanak össze. A Vevő a Heti Menetrend szerinti villamos
energiát fogja megvásárolni és átvenni. A Vevő által átvett Heti Menetrend
szerinti villamos energia jelenti egyben az Eladó által Értékesített Villamos
Energia átruházásának megtörténtét.
Abban az esetben, ha a Menetrendtől való eltérésről Felek nem állapodtak meg
és az nem Vis Maior következménye:
-

Eladó visel minden kockázatot, amely az Értékesített Villamos Energia
Átadási Pontig történő ütemezésével, továbbításával és átadásával jár, és
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felelősséggel tartozik az ezáltal előidézett vagy ezzel járó költségekért,
illetve terhekért és Vevő veszteségeiért.
-

A Vevő visel minden kockázatot, amely az Értékesített Villamos Energia
Átadási Ponton és az Átadási Ponttól történő átvételével, az átvétel
meghiúsulásával és továbbításával jár, és felelősséggel tartozik az ezáltal
előidézett vagy ezzel járó költségekért, illetve terhekért és Eladó
veszteségeiért.

2.2.3. A 2.2.2. pont alapján Eladó által a Jelen villamos energia adásvételi Szerződés
rendelkezései szerint szállítandó villamos energia mennyisége legalább ___
GWh lesz, amely a teljes szállítási időszak alatt Garantált Átvétel. A Felek
egyezően rögzítik, hogy az Eladó menetrendjének MAVIR általi befogadásakor
a Jelen menetrend alapú szerződés teljesítettnek tekintendő. Felek
kötelezettséget vállalnak, http://dictzone.com/latin-magyar-szotar/felixhogy a
teljes Időbeli Hatály alatt Eladó köteles leszállítani a garantált villamos
energiát Vevő pedig köteles átvenni a Garantált Átvétel alá eső villamos
energiát.
2.2.4. Az Átadási Pont: ______________________
2.2.5. Felek tudomásul veszik, hogy a MAVIR a már lekötött szállításokat
korlátozhatja, csökkentheti, szüneteltetheti a VET 36. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. A MAVIR fenti intézkedése
nem jelenti egyik fél vonatkozásában sem a Jelen Szerződés megszegését.
Amennyiben erre sor kerül, a Felek törekszenek arra, hogy a következő
időszakra vonatkozó menetrendeket úgy határozzák meg, hogy a kiesett
szállítások pótolhatóak legyenek.

3.

Előfeltételek
3.1. A Jelen Szerződés a Hatálybalépés Napján lép hatályba azzal, hogy az alábbi
Előfeltételek mindegyikének a teljesítése a hatályba lépés feltétele:
-

Vevő rendelkezik a szükséges társasági felhatalmazással a Jelen Szerződés
megkötésére

-

Eladó rendelkezik a szükséges társasági felhatalmazással a Jelen Szerződés
megkötésére

-

Vevő mint mérlegkör felelős, rendelkezik érvényes és hatályos mérlegkör
szerződéssel.

3.2. A 3.1. pont szerinti előfeltételek teljesülésének végső határideje:
________________
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Időbeli hatály
4.1. A Jelen Szerződés időbeli hatálya a Hatálybalépés Napjától a Lejárat Időpontjáig tart.
A fentiekben meghatározottaktól függetlenül az 1. Meghatározások, 4. Időbeli hatály,
17. Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettség vállalások a Jelen Szerződés
aláírásának napján hatályba lépnek. A 24. Titoktartás és 25. Irányadó jog, viták
rendezése pontokban meghatározottak a lejárat időpontját, vagy a Jelen Szerződés más
módon történő megszűnését követően is hatályba maradnak.
4.2. A Lejárat Időpontja
Lejárat időpontja a Jelen Szerződés vonatkozásában:
______________________________________

5.

A Teljesítés Kezdőnapja
A Teljesítés Kezdőnapja a Jelen Szerződés szerint:
______________________________________

6.

Menetrendek
Szerződő felek a Jelen szerződés 1. Sz. mellékletében meghatározzák a Szállítási
Időszak alatt a szállítások Heti Menetrendjét
6.1. A Heti Menetrend meghatározása
A Jelen Szerződésben rögzített, az adott Elszámolási Időegységre vonatkozó Heti
Menetrendet Felek a tárgyhetet megelőző héten egyeztetik a Jelen szerződés
rendelkezései szerint „Egyeztetett Heti Menetrend”. A következő hétre vonatkozó
egyeztetés és koordináció mindenkor szerda 12:00 óráig történik meg a Kereskedelmi
Szabályzat rendelkezései szerint (1. sz. melléklet). Ha szerda nem munkanap, akkor az
egyeztetés napja a megelőző munkanap. (Az Egyeztetett Heti Menetrend megegyezik
az adott Elszámolási Időegységre vonatkozóan meghatározott Értékesített Villamos
Energiával.)
A Heti Menetrend a Felek számára kötelező és a Jelen Szerződés feltételei szerint az
Értékesített Villamos Energia meghatározására szolgál az adott Hét vonatkozásában.

7.

A teljesítés helye
7.1. A Jelen Szerződés alapján az Eladó villamos energiaszállítási és átadási
kötelezettségeit a 2.2.4. pontban meghatározott Átadási Ponton az Értékesített
Villamos Energia magyar villamos energia rendszer (továbbiakban: VER) (i) Átviteli
Hálózatába, vagy (ii) Elosztó Hálózatába történő betáplálásával teljesíti.

8.

A teljesítés ideje
8.1. Az Eladó által szállított villamos energiát teljesítettnek kell tekinteni amennyiben az
Eladó Jelen Szerződés szerinti mennyiségű villamos energiát az (i) Átviteli Hálózatba,
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vagy (ii) Elosztó Hálózatba betáplálta. A megfelelő mennyiségű villamos energia
átviteli hálózatba történő betáplálásáról a MAVIR igazolást adhat ki.
8.2. A villamos energia továbbítása a Rendszerirányító, az Átviteli Hálózati Engedélyes és
a területileg illetékes Elosztó Hálózati Engedélyes feladata.
9.

Szállításra vonatkozó előírások
9.1. A Jelen Szerződés vonatkozásában az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a VER
átviteli/elosztó hálózatába betáplálja, és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy
átveszi és a szerződéses áron kifizeti a szállítási időszak alatt a szerződéses
mennyiséget a Jelen Szerződésben kikötött feltételek szerint.
9.2. A Jelen Szerződés tekintetében a szerződéses mennyiség szállítását a villamos energia
rendszerre (VER) alkalmazandó szabályozásoknak és előírásoknak, mindenekelőtt a
Kereskedelmi Szabályzatnak, Üzemi Szabályzatnak és az Átviteli Rendszerirányító
szabályainak megfelelően kell lebonyolítani.
9.3. A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a
Kereskedelmi Szabályzat valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

10.

Villamos Energiát Termelő Egység üzemszünete

10.1. Az Eladó jogosult arra, hogy bármelyik Termelő Egység működését leállítsa, ha a
működés:
- hátrányosan érinti, vagy valószínűleg érintené az Eladó azon képességét, hogy a
biztonságos villamosenergia-termelést a műszaki korlátok között tartsa;
- hátrányosan befolyásolja vagy befolyásolná bármelyik Termelő Egységet; vagy
- nem felel meg, vagy valószínűleg nem felelne meg valamely környezetvédelmi
Jogszabálynak.
10.2. Az Eladó jogosult az Erőműnek az Átviteli vagy Elosztó Hálózatról való
lekapcsolására, ha az adott csatlakozás veszélyezteti vagy valószínűleg veszélyeztetné
a személy- és/vagy vagyonbiztonságot.
10.3. Az Eladó köteles haladéktalanul értesíteni a Vevőt bármely olyan lépésről, amelynek
megtételét szükségesnek tartja a 10.1.-10.2. pontok értelmében, vagy ha a MAVIR-tól
az Erőmű Átadási Pontját érintő, az Átviteli vagy Elosztó hálózatról egyéb okból
történő lekapcsolásáról értesítést kapott vagy a lekapcsolást érzékelte. Amennyiben
azonban az Eladó véleménye szerint a személy- és/vagy vagyonbiztonság védelme
érdekében előzetes értesítés nélkül van szükség leállításra és/vagy lekapcsolásra,
akkor az Eladó jogosult az azonnali leállításra és/vagy lekapcsolásra, de a leállást
és/vagy lekapcsolást követően amint lehetséges, haladéktalanul köteles értesítést
küldeni a Vevő részére.
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A Vételár
Energiadíj:
___ Ft/MWh
Felek rögzítik, hogy az az ellenérték energiadíj, amelyet az Értékesített Villamos
Energia mennyiség után köteles a Vevő megfizetni. Az Energiadíj tartalmazza a Jelen
szerződés 2.1. pontjában meghatározott villamos energia kapacitás lekötésének
ellenértékét is a Jelen szerződés Időbeli Hatálya alatt.
Az Energiadíj nettó díj, amelyen felül a Vevő köteles megfizetni bármely hatályos
jogszabályban rögzített adót, díjat, tarifát, járulékot, ideértve a rendszerhasználati díjat
is!

12.

Fizetési feltételek

12.1. Az Eladó a vonatkozó Jogszabályok rendelkezései, a Kereskedelmi Szabályzat és a
Jelen Szerződésben meghatározottak alapján kiállított számlája benyújtásával
érvényesíti a Jelen Szerződésben meghatározott jogcímen járó követeléseit.
12.2. Az Eladó Havonta számláz az alábbiak szerint:
A Termelő a tárgyhavi számláját legkésőbb a tárgyhónap utolsó Napját követő 5 (öt)
Napon belül a Vevőnek dokumentáltan megküldi és a Vevő köteles azt a
kézhezvételtől számított 15. (tizenötödik) Napig, amennyiben az munkaszüneti Napra
esik, az azt követő első munkanapon kiegyenlíteni.
Amennyiben a Termelő kötbérre jogosult, azt a tárgyhavi számlában kell feltüntetnie.
12.3. A Vevő fizetési kötelezettségét azon a Napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor az
Eladó bankja a jogosult számláján feltüntetett összeget a bankszámláján jóváírta. A
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +3%.
12.4. A benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli illetőleg az egyéb jogszabályok
által előírt minimális tartalmi követelményeknek.
13.

Számlakifogás

13.1. A Számlakifogás benyújtása
Amennyiben Vevő számla kifogással él, úgy köteles a számlakifogásban nem vitatott
összeget a Jelen Szerződés 12. pontjában megállapított időpontig befizetni. A Felek a
Jelen Szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeikkel kapcsolatos számlákra
vonatkozó kifogásaikat a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül
közölhetik a jogosulttal a számla eredeti példányának ajánlott postai küldeményként
történő visszaküldésével és a kifogás külön levélben megszövegezett egyidejű
közlésével (a "Számlakifogás").
13.2. A Számlakifogás tartalma
A Számlakifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét,
a számla végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját. Amennyiben a kötelezett a
jogosult számlájában foglalt összeg vonatkozásában a fenti határidőn belül
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Számlakifogást nem terjeszt elő, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget az 5.
(ötödik) munkanapot követő napon elismertnek kell tekinteni.
13.3. A Számlakifogással kapcsolatos eljárás
Felek megtesznek mindent a vitatott összeg rendezése érdekében, a lehető legrövidebb
időn belül. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Számlakifogásokkal
kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a
Számlakifogás jogosult általi kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül
egyeztető megbeszélést tartanak, amelyről írásban jegyzőkönyvet vesznek fel.
13.4. Eredményes Számlakifogás
Amennyiben a vitatott számla jogosultja a kötelezett kifogását elismeri (eredményes
számlakifogás), úgy a vitatott számlát köteles kijavítani, és a kijavított számlát az
egyeztetés lezárását követő 1 munkanapon belül a kötelezettnek dokumentáltan
benyújtani. A kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével a kijavított számla
kézhezvételének időpontjáig nem esik késedelembe. A kijavított számlában
meghatározott összegnek a jogosult bankszámlájára történő átutalására a kötelezettnek 5
munkanap áll rendelkezésére.
Amennyiben az egyeztető megbeszélés eredményeképpen a kötelezett a vitatott
számlában foglalt összeg egy részét elismeri, úgy annak vonatkozásában a jogosult az
eredeti teljesítési időponttól kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat +3%
késedelmi kamatot érvényesíthet oly módon, hogy annak összegét a kötelezett által
elismert számlaösszeget tartalmazó új számlában feltünteti.
13.5. Eredménytelen Számlakifogás
Amennyiben a kötelezett a számlakifogás során elismeri fizetési kötelezettségét
(eredménytelen számlakifogás), akkor a vita befejezése vagy megegyezés esetén a
befejezéstől vagy megegyezéstől számított 4 (négy) munkanapon belül kell kifizetni a
számlakifogás tartalmául megjelölt összeget a számla eredeti esedékessége és a
tényleges fizetés dátuma közötti időszakra esedékes a mindenkori jegybanki
alapkamat +3 %-al megnövelt kamattal együtt.
13.6. A Számlakifogással kapcsolatos eljárás határideje
Amennyiben a Számlakifogás kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a
Felek a Számlakifogásban foglalt vitát nem tudják rendezni, úgy a számla vitatott
része vonatkozásában a Felek a Jelen Szerződés 25. Fejezetében foglalt rendelkezései
szerint járnak el.
13.7. Késedelmi kamat
A Jelen Szerződés rendelkezései szerint teljesítendő fizetési kötelezettségek
késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő Fél a késedelembe esés napjától
a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni a másik Fél
részére. A késedelmi kamat éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat +3%.
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A Vevő által nyújtott biztosíték (”Bankgarancia”)

14.1. A Vevő, a Jelen szerződésben vállalt kötelezettségei biztosítékaként, a Jelen szerződés
aláírásáig köteles nyolc (8) heti szállítás ellenértékének megfelelő összegű
bankgaranciát nyújtani saját költségén az Eladó részére egy, Eladó által előzetesen
jóváhagyott bankon keresztül. A bankgarancia kedvezményezettje és jogosultja az
Eladó, és forintban nyújtandó. A bankgaranciát nyújtó banknak arra kell
kötelezettséget vállalnia, hogy a bankgaranciában megjelölt összeg erejéig az Eladó
első felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata és feltétel nélkül, az Eladó részére
kifizetést teljesít. Amennyiben az Eladó a bankgarancia összegét vagy annak egy
részét Jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően lehívja annak érdekében, hogy
Vevő szerződésszegését megakadályozza, akkor Vevő köteles késedelem nélkül és az
Eladó ezen hatályú felszólításának kézhezvételétől számított 3 napnál nem később
kiegészíteni a bankgarancia összegét nyolc (8) heti szállítás ellenértékének megfelelő
összegre. A Jelen szerződésben lefektetett szabályok, kötelezettségek és nyilatkozatok
a kiegészített bankgaranciára is alkalmazandóak.
14.2. Jelen Szerződés aláírásával Vevő kötelezi magát arra, hogy a bankgaranciát nem vonja
vissza (beleértve a bankgaranciának az eredeti bankgarancia felhasználása vagy
módosítása miatti kiegészítését) és kijelenti, hogy feltétel nélkül, visszavonhatatlanul
és kifejezetten lemond azon jogáról, hogy a bankgaranciát visszavonja.
14.3. Jelen Szerződés ideje alatt a Vevő köteles folyamatosan fenntartani a bankgaranciát
Jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően, Jelen szerződés megszűnését követő 30
napig.
14.4. A bankgaranciával kapcsolatos minden költséget egyedül és kizárólag Vevő köteles
viselni. Vevő semmilyen formában nem jogosult az Eladóval szemben semmiféle, a
bankgaranciával kapcsolatos költségekre (beleértve a garancia megszerzésének,
fenntartásának és érvényesítésének költségét) vonatkozó igényt érvényesíteni.
14.5. Az Eladó jogosult lehívni a bankgaranciát, amennyiben Vevőnek Eladóval szemben
fizetési hátraléka áll fenn vagy Vevő Jelen szerződésből eredő bármely
kötelezettségének megszegésével kárt vagy veszteséget okozott Eladónak, és
amennyiben Eladó által a Vevőnek küldött írásbeli felszólításban – melyben felszólítja
Vevőt, hogy Jelen Szerződésből eredő kötelezettségének tegyen eleget – megjelölt hét
(7) naptári nap eredménytelenül telik el
Vevő bankgaranciával kapcsolatos kötelezettségeinek a megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül.
15.

Súlyos Szerződésszegés

15.1. Eladó Súlyos szerződésszegése különösen:
Eladó súlyos szerződésszegésének minősül, ha nem rendelkezik a Vevő szerződéses
igényének megfelelő mennyiségű és teljesítményű villamos energiával. Az Eladó
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súlyos szerződésszegése esetén köteles a jelen szerződés szerinti mennyiségű és
teljesítményű villamos energia hiányával Vevőnek okozott igazolt kárait megtéríteni.
15.2. Vevő súlyos szerződésszegésének minősül különösen:
a) A villamos energia díjának, vagy annak egy részének meg nem fizetése, vagy
késedelmes fizetése, abban az esetben, ha a Vevő az írásos felszólítás után sem
tesz eleget fizetési kötelezettségének és 30 napon túli a kintlévőség.
b) A villamos energia átvételének megtagadása vagy elmulasztása, kivéve a Vis
Maior eseteit.
c) Vevő a jelen Szerződés szerinti adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségét
elmulasztja, vagy késedelmesen teljesíti.

15.3. Súlyos szerződésszegés jogkövetkezményei:
Bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a másik Fél azonnali hatályú
rendkívüli felmondás jogával élni, és a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
16.

A Jelen Szerződés megszűnése

16.1. Megszüntetés
A Felek a Jelen Szerződést írásban, az általuk meghatározott feltételek és kikötések
szerint közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik; a megszüntetésnek azonban a
Jogszabályokkal és a Felek működési engedélyeivel összhangban kell lennie.
16.2. Rendes Felmondás a Vevő részéről
A Vevő értesítheti Eladót a Jelen Szerződés felmondására irányuló szándékáról az
alábbi események ("Eladói Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis
Maior, vagy Vevői Esemény következményei:
a) Az Eladó a Jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamely engedélyének
hiánya vagy visszavonása;
b) Az Eladó megszüntetése, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy
átszervezés, amely nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy Eladó a
Jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és biztosítja, hogy a
létrejövő társaság feltétel nélkül vállaljaz Eladó a Jelen Szerződésben
meghatározott minden kötelezettségét;
c) Eladó ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene felszámolási
eljárás indul;
d) Eladó a Jelen Szerződés szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek, vagy
összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának olyan
módon történő átruházása, amely nincs összhangban a Jelen Szerződés
rendelkezéseivel, illetve a Jogszabályokkal;
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16.3. Rendes Felmondás Eladó részéről
Eladó értesítheti a Vevőt a Jelen Szerződés felmondására irányuló szándékáról az
alábbi események ("Vevői Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis
Maior vagy Eladói Esemény következményei:
a) A Vevő a Jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamely engedélyének
hiánya vagy visszavonása;
b) A Vevő megszüntetése, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy
átszervezés, amely nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a Vevő
Jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és biztosítja, hogy a
létrejövő társaság feltétel nélkül vállalja a Vevő a Jelen Szerződésben
meghatározott minden kötelezettségét;
c) A Vevő ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene felszámolási
eljárás indul;
d) A Vevő a Jelen Szerződés szerinti jogainak, illetve kötelezettségeinek, vagy
összes, vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának olyan
módon történő átruházása, amely nincs összhangban a Jelen Szerződés
rendelkezéseivel, illetve a Jogszabályokkal.
16.4. Felmondási eljárás Vevői illetőleg Eladói esemény fennálltakor
a) A 16.2. és 16.3. pont szerint kiadott felmondási szándékról szóló értesítés
kézhezvételét követően a Felek 1 (egy) Hétig (vagy megegyezésük szerint
hosszabb ideig) egyeztetést folytatnak arról, hogy milyen lépéseket tegyenek az
Eladói Esemény vagy a Vevői Esemény következményeinek enyhítésére.
b) Az a) pontban meghatározott időszakot követően a felmondásra jogosult Fél a
másik Félnek küldött írásbeli felmondással megszüntetheti 30 napos felmondási
határidővel a Jelen Szerződést, kivéve, ha a Felek másként állapodnak meg, vagy
ha az Eladói Esemény vagy a Vevői Esemény orvoslásra került.
16.5. A 16.2. illetőleg 16.3. pont szerinti felmondás jogkövetkezményei
A Felek a 16.2. és a 16.3. pontok szerinti felmondás esetén az alábbi jogokkal
rendelkeznek, illetve a Feleket az alábbi kötelezettségek terhelik:
a) Vevői Esemény
- Olyan Vevői Esemény esetén, amely tekintetében felmondásra került sor az
Eladó mentesül a Jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei alól,
- Vevő köteles megtéríteni az Eladó részére a Jelen Szerződés felmondásával
kapcsolatban Eladónál felmerült valamennyi igazolt kárt és költséget.
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b) Eladói Esemény
- Olyan Eladói Esemény esetén, amely tekintetében felmondásra került sor a Vevő
mentesül a Jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségei alól,
- Eladó köteles megtéríteni Vevő részére az felmondással kapcsolatban Vevőnél
felmerült valamennyi igazolt kárt és költséget.
17.

Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállalások

17.1. Az Eladó nyilatkozatai
Az Eladó a Jelen Szerződés aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal a
Vevőnek azért, hogy:
a) az Eladó a Jogszabályok alapján megfelelően bejegyzett gazdasági társaság,
rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy
a Jelen Szerződést aláírja és annak feltételeit, és rendelkezéseit teljesítse, továbbá
kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint az Eladó ellen nincs folyamatban és nem
fenyegeti csőd- vagy felszámolási eljárás;
b) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választottbíróságnál nincs
folyamatban, és az Eladó tudomása szerint nem várható az Eladó ellen indított,
vagy az Eladót érintő olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti
az Eladó Jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
c) a Jelen Szerződés Eladó általi aláírására a megfelelő társasági felhatalmazások
rendelkezésre állnak, és ezek az Eladó jogszerű, érvényes és kötelező erejű
kötelezettségeinek tekinthetők, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelően
érvényesíthetők, nem ellentmondóak és nem jelentik a Jogszabályok, az Eladói
Működési Engedély és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely
vonatkozásában az Eladó félként szerepel, vagy az Eladónak, vagy az Eladó
tulajdonának kötelezettsége lehet.
d) Az Eladó az alábbi kötelezettségeket vállalja:
-

Az Eladó köteles a Jelen Szerződés hatálya alatt az Értékesített Villamos
Energiát Termelő Egységeit az Eladói Működési Engedélynek, az Üzemi
Szabályzatnak, a VET-nek, a jó közszolgáltatói gyakorlatnak és minden más
vonatkozó Jogszabálynak vagy hatósági előírásnak megfelelően üzemeltetni és
karbantartani; és

-

a Értékesített Villamos Energiát szolgáltató egység(ek)nek a Jelen Szerződés
teljesítésével összefüggő Tüzelőanyag-ellátása kifejezetten és kizárólag az
Eladó joga, kötelezettsége és felelőssége.

17.2. A Vevő nyilatkozatai
A Vevő a Jelen Szerződés aláírásának időpontjában kijelenti és szavatosságot vállal az
Eladónak azért, hogy:
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a) a Vevő rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult
arra, hogy a Jelen Szerződést aláírja, és annak feltételeit és rendelkezéseit
teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint ellene nincsen
folyamatban lévő vagy fenyegető csőd- vagy felszámolási eljárás;
b) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságnál nincs
folyamatban, és a Vevő tudomása szerint nem várható a Vevő ellen indított vagy a
Vevőt érintő olyan per, kereset vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a Vevő
Jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és
c) a Jelen Szerződés Vevő általi aláírására a megfelelő társasági, vagy egyéb
felhatalmazások rendelkezésre állnak, és ezek a Vevő jogszerű, érvényes és
kötelező erejű kötelezettségeinek tekinthetők, amelyek az abban foglalt
feltételeknek megfelelően érvényesíthetők, nem ellentmondóak és nem jelentik a
Jogszabályok, és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely
vonatkozásában a Vevő félként szerepel, vagy a Vevőnek, vagy a Vevő
tulajdonának kötelezettsége lehet.
18.

Korlátozások

18.1. Jelentős teljesítmény-hiány vagy üzemzavar esetén az Átviteli Rendszerirányító
jogosult a fogyasztói korlátozás elrendelésére a villamosenergia-rendszer jelentős
zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
szóló 285/2007 (X. 29.) Korm. rendelet az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi
Szabályzat rendelkezései szerint.
18.2. Az Átviteli Rendszerirányító az átviteli hálózathoz való hozzáférést objektív, átlátható
módon hátrányos megkülönböztetés alkalmazása nélkül megtagadhatja, illetve a már
lekötött szállításokat korlátozhatja, csökkentheti, szüneteltetheti a VET-ben megjelölt
események fennállása esetén. A hálózati engedélyesek a VET-ben foglalt szabályok
szerint korlátozhatják illetőleg szüneteltethetik a villamos energia átvitelt vagy az
elosztást.
18.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti, MAVIR általi korlátozások nem
minősülnek szerződésszegésnek jogviszonyukban. Felek az ilyen korlátozások esetén
fokozottan együttműködnek a káraik kölcsönös csökkentésében. Felek kötelesek
továbbá a korlátozások megszűnését követően a lehető legrövidebb időn belül minden
ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a villamos energia szolgáltatása
minél előbb helyreálljon.
19.

Nyilvántartás
Az Eladó a Jelen Szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében teljes és pontos
nyilvántartást vezet, ideértve többek között az Erőműben vezetett pontos és naprakész
működési naplót, amely az egyes erőművi egységekre vonatkozóan a következőket
tartja nyilván:
a) a tényleges és a meddő teljesítmény-termelést;
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b) a működési állapotban bekövetkező változásokat, a Tervszerű Karbantartásokat és
a Kényszerkieséseket; valamint
c) az ellenőrzések során észlelt bármely szokatlan körülményt.
20.

Vis Maior

20.1. A "Vis Maior" bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az általa érintett
Fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett Fél megelőzni vagy
elhárítani kellő gondossággal nem tud, és amely a Jelen Szerződésből eredő bármely
kötelezettség teljesítését korlátozza, vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior események
különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti
követelményeknek megfelelnek):
a)

tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén,
radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, kikötők, dokkok,
csatornák vagy más, a hajózást vagy navigációt segítő vagy ahhoz
kapcsolódó létesítmények lezárása bármely helyen vagy egy helyen belül;

b)

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

c)

országos sztrájk, munkabeszüntetés;

d)

bármely hatóság (beleértve a Közhatalmi Szerveket) intézkedése, aktusa,
akkor is, ha az mulasztásban nyilvánul meg; valamint

e)

hálózati automatikák működésének holt ideje alatti ellátás szünetelés,
valamint az Üzemi Szabályzatban ilyenként meghatározott üzemi
események;

f)

bármely olyan eseményt vagy körülményt, amely valamely alkalmazandó
jogból vagy jogszabályból ered, s amely ésszerűen nem volt előrelátható
Jelen Szerződés aláírásakor.

A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses
mennyiség felhasználására vagy viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagy a
pénzeszközök hiánya.
20.2. Ha bármelyik Szerződő Fél (a továbbiakban: "Érintett Fél") képtelenné válik a Jelen
Szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére Vis Maior
helyzet következtében, akkor a Jelen Szerződés továbbra is érvényben marad. Az
Érintett Fél a Vis Maior mértékében és fennállásának időtartamára mentesül ezen
kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő felelőssége, és ezen kötelezettségek
teljesítése alól.
20.3. Egyik Felet sem terheli felelősség, és ezáltal nem minősül szerződésszegésnek a Jelen
Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettség nem teljesítése, amennyiben azt Vis
Maior okozta vagy annak eredményeként következett be.
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20.4. A Jelen fejezet szerinti Vis Maior eseményeket Felek kötelesek haladéktalanul
bejelenteni a Rendszerirányító részére is. A Vis Maior eseménnyel érintett
kereskedelmi ügyletek végrehajtása és a szállítási jogok fennállása kérdésében Felek a
Rendszerirányító döntése és intézkedése szerint járnak el.
20.5. A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-ellátási
szabályzatokban, foglalt jogszerű intézkedéseinek végrehajtásából eredő károkért.
20.6. A szerződő Felek Vis Maior bekövetkezésének elismerését a következő további
feltételekhez kötik:
- az Érintett Fél erről értesíti és részletes tájékoztatást ad a másik félnek, amint az
ésszerűen elvárható a helyzet beállta után;
- az Érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési akadályoztatásának
elhárítására; és
mindezek nem nyújtanak mentesítést a Vis Maior helyzet beállta előtti
kötelezettségek alól.
20.7. Amennyiben a Jelen fejezet szerinti Vis Maior esemény megszakítás nélkül 1 Hónapig
vagy a lejárat időpontjáig fennáll bármely Fél jogosult Jelen Szerződést minden
jogkövetkezmény nélkül 15 napos határidővel felmondani.
21. Jogszabályváltozás
21.1. Amennyiben a Jelen Szerződés aláírását követően Jogszabályváltozás következik be és
ennek következtében a Jelen Szerződés valamely Jogszabály előírásaival ellentétessé
vagy kikényszeríthetetlenné válik, illetve 6 Hónapon belül azzá fog válni, úgy a Felek
kötelesek e tényről való tudomásszerzéstől számított 60 (hatvan) Napon keresztül
jóhiszemű tárgyalásokat folytatni abból a célból, hogy a Jelen Szerződést úgy
módosítsák, hogy kiküszöböljék a Jogszabály ellenességet vagy a Jelen Szerződés
kikényszeríthetetlenségét a Felek eredeti szándékainak megfelelően.
21.2. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezni és a Jelen Szerződést nem képesek
módosítani, bármelyik Fél jogosult a Jelen Szerződést minden további
jogkövetkezmény nélkül 15 napos határidővel felmondani.
22.

A szállítás felfüggesztése

22.1. Az Eladónak járó jogokon, vételáron és jóvátételen kívül, amennyiben Vevő a 15. pont
szerint súlyos szerződésszegést követ el akkor Eladó jogosult a Vevőnek küldött
azonnali hatályú írásbeli felmondásával egyidejűleg azonnal beszüntetni a további
villamos energia-szállításokat.
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Nyilatkozattételre jogosult személyek

23.1. A Felek a Jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében a
szerződés tárgyához kapcsolódó ismeretek tekintetében nyilatkozattételre jogosult
kapcsolattartókat jelölnek ki:
a) Az Eladó részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
név:
cím:
e-mail:
telefon:
b) A Vevő részéről nyilatkozattételre jogosult személy:
név:
cím:
e-mail:
telefon:
Az esetleges személyi változást az érintett fél köteles haladéktalanul írásban közölni a
másik féllel.
23.2. Az egyik Szerződő Fél által a másik Félnek a Jelen Szerződéssel kapcsolatban adott
mindennemű értesítés vagy számla küldése írásban történik és a címzetthez a Jelen
Szerződésben megadott címre térti-vevényes ajánlott levélként és/vagy fax útján kerül
eljuttatásra. Az ajánlott levél kézbesítettnek tekintendő a feladást követő ötödik
munkanapon, a fax kézbesítettnek tekintendő, ha a címzett faxberendezése azt
visszaigazolja, kivéve, ha az ilyen visszaigazolás bármely napon közép-európai idő
szerint 17:00 óra után történik, amely esetben a visszaigazolást követő munkanapon
közép-európai idő szerint 08:00 órakor tekintendő a fax kézbesítettnek.
24.

Titoktartási kötelezettség

24.1. A Felek vállalják, hogy Jelen Szerződés hatályának fennállása alatt és azt követően 5
(öt) évig megőrzik minden olyan információ titkosságát, amelyet a Jelen Szerződés
szerinti együttműködésük eredményeként, vagy azzal összefüggésben bocsátották
egymás rendelkezésére, vagy amely így jutott tudomásukra.
24.2. Bármilyen, a Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információ harmadik félnek
történő átadásához a másik fél előzetes (írásbeli) hozzájárulása szükséges.
24.3. A Felek hasonló jellegű titoktartási kötelezettséget rendelnek el minden, a Jelen
Szerződés szerint a Felek által információval ellátott és tevékenységekkel megbízott
természetes és jogi személy irányába, mint amilyennek saját magukat Jelen Szerződés
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aláírásával is alávetették. Amennyiben ezen kötelezettségét valamelyik Fél megszegi,
úgy köteles a kötelezettségszegéssel okozott kárt megtéríteni.
24.4. Ezen titoktartási kötelezettség nem terjed ki a jogszabályi vagy Kereskedelmi
Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó adatok, tények vagy
információk körére.
24.5. Felek megállapodnak abban, hogy kifejezett titoktartási kötelezettség terheli őket az
egymás felé fennálló ellenértékek és árak vonatkozásában.
24.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses kapcsolat bármely okból történő
megszűnése esetén mindkét Fél köteles bármely adatot, tényt vagy információt
tartalmazó adathordozót azonnali hatállyal visszajuttatni a másik szerződő fél részére,
vagy pedig azokat megsemmisíteni. A megsemmisítési kötelezettség nem vonatkozik
azokra az anyagokra, amelyet jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján
valamelyik szerződő fél meghatározott ideig őrizni köteles.
24.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Jelen Szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra
jutott bármely üzleti titokként kezelendő adatot, tényt vagy információt kizárólag Jelen
Szerződés teljesítése érdekében használhatják fel. Bármely ettől eltérő felhasználás
esetén a másik szerződő fél jogosult a szerződésszegés következményeinek
alkalmazására.
24.8. Felek megállapodnak abban, hogy ezen fejezet bármely pontjának megszegése esetén
a másik félnek okozott kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
szabályai szerint felelnek.
25.

Irányadó jog, viták rendezése

25.1. Felek Jelen Szerződés szerinti jogaira és kötelezettségeire és azok értelmezésére a
magyar jogszabályok az irányadóak.
25.2. Ha a Vevő és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a
Jelen Szerződéssel, kapcsolatosan, vagy abból eredően, akkor a Felek az ilyen vitát
először megpróbálják 15 napon belül tárgyalások útján rendezni.
25.3. Amennyiben a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményhez, abban az
esetben a Felek a közöttük kialakult vita rendezésére szerződő Felek kikötik a VET
169.§-a szerinti Energetikai Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességét kötik
ki, amely eljárásban az irányadó jog, és nyelv a magyar.
25.4. A Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 2013.1959. évi IV.
törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), a Villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI.
törvény (VET) valamint a 273/2007. (IX. 19.) sz. Korm. rend. a VET egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr), egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései,
a Kereskedelmi Szabályzat, az Üzemi Szabályzat és Üzletszabályzatok rendelkezései
az irányadóak.
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Módosítás

26.1. A Jelen Szerződés csak közös megegyezéssel, mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal
módosítható vagy változtatható meg.
27.

Engedményezés

27.1. Jelen Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit mindkét Fél a másik Fél előzetes
írásbeli hozzájárulásával jogosult kívülálló, harmadik félre engedményezni illetőleg
átruházni a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
27.2. Mindkét Fél jogosult a Jelen Szerződésből származó bármelyik, vagy összes jogát
bármikor engedményezni
és/vagy valamennyi
kötelezettségét
átruházni
leányvállalatára a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával. Mindkét Szerződő Fél
jogosult engedményezni bármely a Jelen Szerződésből származó árbevételét valamely
bankra vagy pénzintézetre, az illető fél üzleti tevékenységének finanszírozása vagy
biztosítékul adás céljából. Az érintett Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik
Felet bármely ilyen engedményezésről vagy átruházásról.
28.

Vegyes és záró rendelkezések

28.1. A Jelen Szerződés négy azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban
készült, magyar nyelven, melyből kettő-kettő példány az Eladót, illetve a Vevőt illeti
meg.
28.2. Ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a Jelen Szerződés bármely
rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más
rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A
szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak,
kivéve ha az adott rendelkezés hiányában a felek a szerződést meg sem kötötték volna.
28.3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen rendelkezés helyett olyan
érvényes, hatályos vagy végrehajtható rendelkezésben állapodjanak meg, amely az
érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan rendelkezés céljainak leginkább
megfelel.
28.4. Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek minden szükséges hatósági
engedély megszerzése érdekében, valamint minden tőlük telhetőt megtesznek az
adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal
felé. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Jelen Szerződés aláírását követően
folyamatosan együttműködnek egymással az esetlegesen felmerülő műszaki,
pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések kölcsönös megoldása érdekében. Bármely
fél kezdeményezésére a másik fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos
egyeztetési eljárásban részt venni.
28.5. Amennyiben egyik fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik fél
nem teljesíti a Jelen Szerződés bármely rendelkezését, e lemondás.
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a.) nem jelenti azt, és nem értelmezhető úgy, hogy a fél lemond bármely más vagy
további mulasztás esetén a jogai érvényesítéséről, vagy
b.) nem érvényes a fél megfelelően felhatalmazott képviselője által aláírt jogról
való lemondó nyilatkozat hiányában.
Sem annak elmulasztása, hogy az egyik fél a Jelen Szerződés rendelkezéseinek másik
fél által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik fél által a másiknak adott
időbeli vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a
jogosult fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről, vagy elfogad bármely más
lehetőséget.
28.6. A Jelen Szerződés, ideértve a csatolt Mellékleteket, a benne megjelölt tárgyra nézve a
Felek között a teljes megállapodást jelenti. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli
megállapodás, ajánlat vagy a Jelen Szerződésben tárgyaltakra vonatkozó bármifajta
más közlés hatályát veszti.
28.7. Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. 1. sz. Melléklet Heti Menetrend
2. 2. sz. Melléklet Bankgarancia nyilatkozat

__________________________________

___________________________________

Vevő

Eladó
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1. SZ. MELLÉKLET

HETI MENETREND
Dátum:
Címzett:
Küldi:

Eladó (fax szám: …)
Vevő (fax szám: ……)

A Jelen Bejelentő Lap végrehajtja és igazolja az Eladó és a Vevő között villamos energia
eladásáról és vásárlásáról létrejött megállapodás adott tárgyhétre vonatkozó villamos energia
szállítási menetrendjét. A Jelen Bejelentő Lap a Felek között (…..-én) aláírt Szerződés
(Szerződésszám:
(…………….)) részét képezi és tartalmára az abban foglalt feltételek
irányadóak.
Eladó:
(……)
Vevő:
(……)
Teljesítmény-menetrend:
(……)
Mennyiség:
(……)
Szállítási időszak:
(……)-tól (…..)-ig (mindkettő beleértve)
Átadási Pont:
(……)

Tisztelettel:

Elfogadjuk:

…………………………………..

…..……………………………..
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___ 2008. _________

Bankgarancia nyilatkozat
Az általunk kapott tájékoztatás szerint Önök ___________-n szerződést kötöttek
_____________________________________-vel (a továbbiakban: Vevő) villamos energia
szállítására. A szerződés szerint a szállított villamos energia ellenértéke bankgarancia
nyújtásával kerül biztosításra.
Mi, a ______________________ (a továbbiakban: a Bank) Vevő nevében, mint garantőr,
lemondva az alapjogviszonyból eredő bárminemű ellentmondási és felszólamlási jogunkról,
visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk, hogy Önöknek megfizetünk nem több mint,
_________________ Ft-ot,
(azaz _____________________________ forintot)
az Önök első írásos felszólítására, amennyiben Önök kijelentik, hogy Vevő a szerződés
szerinti fizetési, illetve bármilyen részfizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Azonosítás céljából a fizetési felhívásnak és a megerősítésnek az Önök számlavezető bankján
keresztül kell beérkeznie, amely igazolja, hogy az okmányokon szereplő aláírások jogilag
kötelező érvényűek.
E garancia részben vagy egészben, készpénzben érvényesíthető a hozzánk írásban benyújtott
megfelelő tartalmú követelésük beérkezését követő három (3) banki napon belül.
Jelen garancia 200_. __________-ig érvényes, és a fentiekhez kapcsolódó bármilyen
követelésnek a fent jelzett dátumig a Bankhoz be kell érkeznie.
A lejárat napjáig az Önök számára Jelen garancia alapján érvényesített kifizetések a
kötelezettségvállalásunk mértékét nem csökkentik.
A kibocsátó Bank nevében:
________________________
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