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KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI
KERETSZERZŐDÉS
A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét
képező valamennyi melléklettel együtt: a "Jelen Keretszerződés") 200………. [ ]-án jött
létre:
Egyrészről az
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt Társaság, mint villamos energia kereskedő
Székhelye:

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

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-10-045985

Adószáma:

14292615-2-41

Statisztikai száma:

14292615-3511-114-01

Bankszámlaszáma:

11794008-20530066-00000000

Képviselője:

Chikán Attila László, Kis Gergely

másrészről, a
_______________________ Rt. / Kft., mint villamos energia kereskedő
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:

Cg.

Adószáma:
Statisztikai száma:
Bankszámlaszáma:
Képviselője:
egyenként „Szerződő Fél”, együttesen a „Szerződő Felek”, között akik bármelyike a
továbbiakban Eladóként és Vevőként léphet fel.
Szerződő Felek ezennel az alábbi megállapodást kötik:
1. IDŐTARTAM ÉS HATÁLY
1.1. A jelen Keretszerződés a fenti dátummal lép hatályba (a továbbiakban: "Hatálybalépés
Napja"), és – a 9. pont figyelembevételével – mindaddig hatályban marad, amíg a
Szerződő Felek jelen Keretszerződésből származó minden kötelezettségüket nem
teljesítik. A jelen Keretszerződésnek bármely okból történt megszüntetése nem érinti a
Szerződő Feleknek a jelen Keretszerződésből, illetve bármelyik tranzakciós szerződésből
származó és továbbra is fennálló jogait és kötelezettségeit.
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2. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
2.1. A jelen Keretszerződés érvényességi ideje alatt a Szerződő Felek értesíthetik egymást,
hogy villamos energia áll rendelkezésükre eladás (az Eladó esetében) vagy vétel (a Vevő
esetében) céljából. Ha a Szerződő Felek ezt követően megállapodást kötnek a villamos
energia adásvételéről és átadásáról, akkor minden ilyen ügyletet (a továbbiakban:
"Adásvétel”) a Szerződő Felek által aláírt írásos Adásvételi Szerződés (Tranzakciós
Szerződés) által hoznak létre és bizonyítanak, melyben egy ajánlat és az ajánlat
elfogadása alkotja a Szerződő Felek közti megállapodást (a csatolt Melléklet formájában).
2.2. Mindkét Szerződő Fél minden Adásvétel esetében értesíti a rendszerirányítóját, a
Szerződéses Mennyiség szállítása előtt legkésőbb a megelőző hét szerdán közép-európai
idő szerint 12.00 óráig (heti vagy hosszabb időtartamú szállítások esetén), illetve
legkésőbb a megelőző nap közép-európai idő szerint 12.00 óráig (napi szállítások esetén).
2.3. Minden Adásvétel azon az alapon jön létre, hogy a jelen Keretszerződés és a vonatkozó
Adásvételi Szerződés egységes Szerződést képeznek a Szerződő Felek közt és a Szerződő
Felek máshogyan nem kötnének semmilyen ügyletet. Ha bármilyen ellentmondás vagy
eltérés áll fenn bármelyik Adásvételi Szerződésben, illetve a jelen Keretszerződésben
foglalt rendelkezések között, akkor az illető tranzakcióra a mindenkori Adásvételi
Szerződés lesz irányadó.
3. SZÁLLÍTÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ ÜGYEK
3.1. Szállítás
Valamennyi adásvétel vonatkozásában az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy szállítja
és a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi és a szerződéses áron kifizeti a
szállítási időszak alatt az Átadási Pont(ok)on a szerződéses mennyiséget a vonatkozó
Adásvételi Szerződésben kikötött feltételek szerint. 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
Adásvételi Szerződés szerinti elszámolás alapját.
3.2. Szállítási menetrendek
A villamos energiát az egyes Adásvételi Szerződésekben meghatározott Szállítási
Menetrendek szerint kell szállítani.
3.3. Átadás, jogcím és kockázat
A Szerződéses Mennyiség átadása az Átadási Pontokon történik, és a Szerződéses
Mennyiséggel kapcsolatos jogcím, kockázat és kötelezettség az Átadási Pont(ok)-on száll
át az Eladóról a Vevőre.
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3.4. A szállítás teljesítésére vonatkozó szabályok
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.
3.5. 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.
3.6. Az átadott Szerződéses Mennyiség igazolása
Kérésre a Szerződő Fél köteles a másik Szerződő Fél részére – az illetékes
Rendszerirányító által kiadott igazolások alapján készített – kimutatásokat átadni,
amelyek tanúsítják valamely Adásvétel vonatkozásában az Átadási Pont(ok)on átadott
Szerződéses Mennyiséget.
3.7. Az átadás vagy átvétel meghiúsulása
Amennyiben az Eladó részben vagy egészben elmulasztja átadni az Adásvétel szerinti
Szerződéses Mennyiséget – figyelembe véve a 6. pontban foglalt bármely felelősséget és
kivéve a Vevő hibája, illetve az igazolt Vis Maior eseteit -, az Eladó olyan összeget fizet
a Vevőnek, amely egyenlő az Eladó által át nem adott mennyiség, valamint a Szerződéses
Ár és a pótlási ár közötti pozitív különbség (ha van ilyen) szorzatával.
Amennyiben a Vevő részben vagy egészben nem veszi át a valamely Adásvételre
vonatkozó Szerződéses Mennyiséget – kivéve az Eladó hibája, illetve az igazolt Vis
Maior eseteit –, a Vevő olyan összeget fizet az Eladónak, amely egyenlő a Vevő által át
nem vett mennyiség valamint a Szerződéses Ár és az Eladási Ár közötti pozitív
különbség (ha van ilyen) szorzatával. Az ilyen kifizetéseket a vétlen féltől érkező (a
bizonyítékokat is magában foglaló) értesítéstől számított öt (5) munkanapon belül kell
teljesíteni a számlában megjelölt módon.
3.8. Az átadott villamos energia dokumentációja
Bármely Fél, a másik Fél kérése alapján,
(a) köteles, az Adásvételi 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
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eltérések egyeztetéséhez szükségesek, valamint köteles ezen iratokat a másik Fél
számára bemutatni.
4. NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK
4.1. Mindkét Szerződő Fél kijelenti és garantálja a másik Szerződő Félnek, hogy a hatályba
lépés napján és az egyes Adásvételek megkötésének napján rendelkezik mindazokkal a
felhatalmazásokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel, amelyeket beszereznie
szükséges ahhoz, hogy képes legyen a Szerződéses Mennyiség egyes Adásvételi
Szerződések szerinti átadására (az Eladó esetében) és átvételére (a Vevő esetében).
Mindkét Szerződő Fél minden ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy teljes
mértékben érvényben maradjanak felhatalmazásai, hozzájárulásai és engedélyei, amelyek
a jelen Keretszerződés alapján szükségesek számára, illetve minden ésszerűen elvárhatót
megtesz az ilyen felhatalmazások, hozzájárulások és engedélyek a jövőben esetleg
szükségessé váló beszerzése érdekében.
Mindkét Szerződő Fél elismeri, hogy a jelen Keretszerződés aláírásával nem hivatkozik
és nem is fog hivatkozni olyan nyilatkozatra, amelyet ezen Szerződés vagy a hivatkozott
okiratok nem tartalmaznak.
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK, FELFÜGGESZTÉS JOGA ÉS ADÓK
5.1. Számlázás
Az a Szerződő Fél, amely bármely Adásvételi Szerződés alapján kifizetés
kedvezményezettje, legkésőbb a szállítási hónapot követő hónap 3. napjáig
dokumentáltan benyújtja a másik Szerződő Félhez az illető Adásvételi Szerződés alapján
esedékes összegekre vonatkozó számláját.
A másik Szerződő Fél köteles az ilyen számlákat bankátutalás formájában legkésőbb a
Fizetés Napjáig a másik Szerződő Fél által megnevezett bankszámlára kifizetni.
Amennyiben a Fizetés Napja nem munkanapra esik, a fizetést a rákövetkező munkanapon
kell teljesíteni. A másik Szerződő Fél köteles az Alap Kamatlábat 3%-kal meghaladó
kamatot fizetni minden hátralékos összegre a fizetés napja és a tényleges fizetés közötti
időszakra vonatkozóan.
5.2. Számlakifogás
Ha bármelyik jóhiszeműen eljáró Szerződő Fél nem ért egyet a számlán szereplő
bármelyik, az adott Szerződő Fél által fizetendő összeggel, akkor e Szerződő Fél köteles
megfizetni az összeg nem vitatott hányadát legkésőbb a Fizetési Napon, és köteles
értesíteni a másik Szerződő Felet.
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").
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5.3. A Számlakifogás tartalma
A Számlakifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a
számla végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját. Amennyiben a kötelezett a
jogosult számlájában foglalt összeg vonatkozásában a fenti határidőn belül
Számlakifogást nem terjeszt elő, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget az 5.
(ötödik) munkanapot követő napon elismertnek kell tekinteni.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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 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.
5.7. A Számlakifogással kapcsolatos eljárás határideje
Amennyiben a Számlakifogás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Felek a
Számlakifogásban foglalt vitát nem tudják rendezni, úgy a számla vitatott része
vonatkozásában a Felek a kereskedelmi szerződésekben megállapított jogvita rendezésére
előírtak rendelkezései szerint járnak el.
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5.8. Kifizetés
Az a Szerződő Fél, amely bármely Adásvételi Szerződés alapján a kifizetés kötelezettje a
részére benyújtott számlát a Fizetés Napjáig a jogosult által a számlán megjelölt
bankszámla számra történő átutalással köteles kiegyenlíteni. A fizetést teljesítettnek kell
tekinteni amennyiben a jogosult bankszámláján a számla összegének megfelelő összeg a
számlavezető bankintézet általi jóváírásra kerül.
Késedelmes fizetés esetén a késedelembe eső Fél a mindenkori jegybanki alapkamat +3
% késedelmi kamatot köteles fizetni a jogosult részére a késedelem minden egyes napjára
időarányosan az esedékesség időpontjától a tényleges fizetés közötti időszakra
vonatkozóan.
5.9. Levonás vagy visszatartás
A jogszabályok által előírt és az 5.4. pontban rögzített eseteket kivéve, a jelen
Keretszerződés alapján esedékes kifizetések teljesítésekor adó vagy egyéb összeg
beszámítására vagy más módon történő levonására illetve visszatartására nem kerül sor.
5.10. A teljesítés felfüggesztése
Amennyiben a Vevő Adásvétel keretében nem fizet ki valamely összeget a jelen
Keretszerződés vagy bármelyik Adásvételi Szerződés alapján az esedékesség napjáig, és
ezt a mulasztást nem orvosolja az Eladó a teljesítés felfüggesztését kilátásba helyező
írásos mulasztási értesítésének Vevő általi kézhezvételétől számított két (2) munkanapon
belül, az Eladó – egyéb jogai, így többek között a 8. pontban foglaltak fenntartása mellett
– felfüggesztheti az Adásvételi Szerződések szerinti Szerződéses Mennyiséggel
összefüggő szállításokat addig, amíg a fenti összeg (az Alap Kamatlábat 3%-kal
meghaladó kamattal együtt) hiánytalanul megfizetésre nem kerül.
5.11.

Adók

A jelen Keretszerződés és a vonatkozó Adásvételi Szerződés alapján fizetendő összegek
nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) vagy az esetleges hasonló adókat,
amelyet a Vevő a mindenkor érvényes mértékben köteles megfizetni.
Az Eladó köteles megfizetni az összes olyan adót, illetéket vagy egyéb díjat és költséget,
amely az Átadási Pont(ok)-ig merül fel, a Szerződéses Mennyiségnek a Vevő számára
történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban. A Vevő köteles megfizetni az összes
olyan adót, illetéket vagy egyéb díjat és költséget, amely az Átadási Pont(ok)-on vagy e
pont(ok)on túl merül fel, a Szerződéses Mennyiségnek az Eladó által történő
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban.
Amennyiben olyan Új Adó kerül bevezetésre a vonatkozó Adásvételi Szerződéssel
kapcsolatban, amelyet a Vevőnek módjában áll harmadik félre áthárítani, a Vevő köteles
az ilyen Új Adót megfizetni, vagy az Eladónak ezt megtéríteni.
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6. KÁRTÉRÍTÉS
6.1. Felek kötelesek kártérítést nyújtani, és mentesíteni a másik Felet minden olyan kár,
kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért kifizetett indokolt díjakat és
összegeket is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben állt be, illetve került kifizetésre, amennyiben
ezen követelések az általuk - és/vagy valamely velük szerződéses kapcsolatban álló
harmadik személynek - a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeik megszegésére
vezethetőek vissza.
6.2. A jelen Szerződés szerint elrendelt minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen
követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és
egyéb kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel.
6.3. A Szerződő Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülő károk tekintetében törvényes
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek.
7. VIS MAIOR
7.1. A Vis Maior bármely olyan eseményt vagy történést jelent, amely az általa érintett Fél
akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani
kellő gondossággal nem tud, és amely a Jelen Megállapodásból eredő bármely
kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior események
különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti követelményeknek
megfelelnek):
-

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;

-

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

-

országos sztrájk, munkabeszüntetés;

-

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

-

az Üzemi Szabályzatban meghatározott hálózati üzemzavar.

A fizetési eszközök hiánya nem minősül Vis Maior eseménynek.
7.2. Felek nem tartoznak felelősséggel egymás felé, nem esnek késedelembe, illetve nem
követnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését ilyen vis maior
esemény határozza meg.
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7.3. Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek
haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik felet és a felek kötelesek a lehető
legrövidebb időn belül egymással a szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni,
valamint az egyéb valamely fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni.
7.4. Vis maior esetén a szerződéses teljesítési határidők azzal az időtartammal, amíg a
szerződés a vis maiornak minősülő esemény miatt nem teljesíthető, meghosszabbodnak,
amennyiben az fizikailag egyáltalán lehetséges.
7.5. Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja szerződés szerinti
kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig vagy egy naptári éven belül
összességében 60 napig fennállnak, bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a
szerződést a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A teljesítéséhez igazodó, még
esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése az azonnali hatályú felmondás jogának
gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik.
8. MEGSZŰNÉS RENDKÍVÜLI OKBÓL ÉS JOGORVOSLATOK
Jelen Keretszerződést vagy valamely Adásvételt csak (i) a 8.1. ponton alapuló rendkívüli
okból és a 8.2. pontban foglalt következmények mellett, vagy (ii) a 8.3. pont alapján
mondható fel.
8.1. Rendkívüli okok
A valamely Szerződő Féllel kapcsolatban bármikor fellépő alábbi események bármelyike
Rendkívüli Okot jelent az illető fél vonatkozásában:
a)

az illető Szerződő Fél valamely általa megfizetendő összeget a jelen Keretszerződés
vagy egy Adásvételi Szerződés alapján az esedékesség időpontjában nem fizet ki,
és ezt a mulasztást nem orvosolja a mulasztással kapcsolatban hozzá küldött – a
Szerződés ez okból történő megszüntetésére irányuló szándékot tartalmazó – írásos
értesítés kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül;

b) a Szerződő Fél a jelen Keretszerződésből vagy egy Adásvételi Szerződésből
származó bármely lényeges kötelezettségét nem teljesíti és (amennyiben képes
annak orvoslására) a mulasztás orvoslása a másik Szerződő Fél elvárható
megelégedésére nem történik meg a mulasztással kapcsolatos írásos értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül;
c)

valamely nyilatkozatról vagy garanciáról, amelyet a Szerződő Fél a jelen
Keretszerződésben vagy egy Adásvételi Szerződésben tett, kiderül, hogy lényeges
vonatkozásban pontatlan vagy félrevezető volt annak megtételekor;

d) (i) a Szerződő Fél ellen kérelmet nyújtanak be fizetésképtelenség megállapítására
irányuló eljárás megindítására, fizetésképtelenné nyilvánítják, felfüggesztik
kifizetéseit, vagy csődeljárást indítanak ellene; (ii) a Szerződő Fél tartozásai
meghaladják követeléseit, felfüggeszti fizetéseit minden, vagy bizonyos nemű
tartozásai tekintetében vagy erre irányuló szándékát jelzi, illetve alapos okkal
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feltételezhető, hogy a Szerződő Fél nem lesz képes a jövőben fizetéseket teljesíteni;
(iii) a Szerződő Fél csődjének vagy felszámolásának kezdeményezésére nézve
határozat születik (kivéve a szerkezetátalakítási célból vagy olyan
szerkezetátalakítási program részeként kezdeményezett és a másik Szerződő Fél
által jóváhagyott eljárást); (iv) a Szerződő Fél eszközeinek lényeges része vagy
annak egésze ellen végrehajtási eljárás indult; vagy (v) a Szerződő Fél megszünteti
üzleti tevékenységét vagy (vi) a fentiekhez hasonló bármely más esemény
következik be valamelyik Szerződő Féllel kapcsolatban;
e)

a Szerződő Fél a Keretszerződésből vagy egy Adásvételi Szerződésből fakadó
kötelezettségei alól Vis Maior miatt mentesül, és e mentesség időtartama
meghaladja az egymást követő harminc (30) napot vagy egy naptári éven belül
összességében a hatvan (60) napot ; vagy

f)

a Szerződő Fél megszegte a 11.6. pontban foglalt hitelgarancia-nyújtási
kötelezettségeit;

g) a Szerződő Fél megszünteti üzleti tevékenységét;
8.2. Rendkívüli felmondás és megszüntetés
Ha valamelyik Szerződő Fél vonatkozásában Rendkívüli Ok következik be, akkor a
másik Szerződő Fél (a továbbiakban: "Vétlen Fél") az alábbi lépéseket teheti:
(i) a másik Szerződő Félhez intézett írásos nyilatkozatban azonnali hatállyal felmondhatja
a jelen Keretszerződést és/vagy az általa választott valamelyik vagy az összes
Adásvételi Szerződést, és
(ii)(az Eladó esetében) beszünteti a szállítást az 5.3. pontnak megfelelően.
Mindezek mellett a 8.1. (d) pont szerinti Rendkívüli Ok bekövetkeztekor a jelen
Keretszerződés és az összes Adásvételi Szerződés automatikusan megszűnik írásos
felmondás nélkül azonnali hatállyal. A Vétlen Fél jóhiszeműen meghatározza azt az
(esetleges) összeget (a továbbiakban: "Megszüntetési Összeg"), amely neki jár vagy általa
fizetendő az Adásvétel(ek) megszüntetésének következtében. A Megszüntetési Összeg
olyan (pozitív vagy negatív) összeg, amely a megszüntetett Adásvételek Vétlen Félnek
járó összegét tükrözi, és amely az alábbi módon számítandó ki:
(i) a megszüntetett Adásvétel(ek) alapján fennmaradó időtartam, mennyiségek és árak (ha
az(ok) nem került(ek) volna megszüntetésre) kerülnek összehasonlításra
(ii)
azokkal az egyenértékű mennyiségekkel és számított kereskedelemben ésszerű
piaci árakkal, amelyek a fennmaradó tételekre érvényesen a Vétlen Fél határoz meg.
A megszüntetett Adásvételek beszámítandók egymással szemben. A Vétlen Fél értesíti a
másik Szerződő Felet a Megszüntetési Összegről. Ha a Megszüntetési Összeg a másik
Szerződő Féltől jár, akkor annak megfizetése - a Vétlen Félnél felmerülő bármely
költséggel együtt - a fenti értesítés kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül
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esedékes. Ha a Megszüntetési Összeg a Vétlen Féltől jár, akkor annak megfizetése a fenti
értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül esedékes.
8.3. Értesítés a Keretszerződés megszüntetéséről
Tekintet nélkül a 8.1 és 8.2 pontok rendelkezéseire bármely Szerződő Fél bármikor
megszüntetheti jelen Keretszerződést a másik Fél számára e tényről legalább harminc
(30) munkanappal korábban küldött értesítéssel; feltéve azonban, hogy az ilyen
megszüntetés nem érinti a Szerződő Felek eddig az időpontig létrejött vagy állandó jogait
vagy kötelezettségeit, szerződéseit, amelyek a fennálló Adásvételi Szerződésekből vagy a
jelen Keretszerződésből erednek.
9. TITOKTARTÁS ÉS NYILVÁNOS BEJELENTÉSEK
9.1. A szerződő felek kötelesek betartani az adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel
bizalmasan kezelnek minden egymásnak átadott, üzleti titoknak minősülő információt,
valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, amelyeket írásban
bizalmasnak minősítettek (bizalmas információ), vagy jogszabály annak minősít.
9.2. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ,
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő
megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a
szükséges intézkedéseket megtette.
9.3. A Szerződő Fél titoktartási kötelezettsége a másik féllel kapcsolatos tudomására jutott
minden információra kiterjed. A Szerződő fél a birtokába jutott bizalmasnak minősülő
információt csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával adhatja át, illetve teheti
hozzáférhetővé harmadik személy részére.
9.4. A Szerződő Fél a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és információkat kizárólag a
szerződés teljesítésére használhatja fel.
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül ilyen információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt érvényes és hatályos
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság, államigazgatási szerv (pl. MEH)
kötelező érvénnyel elrendeli. A felek erről haladéktalanul tájékoztatják egymást írásban a
vonatkozó bírósági, vagy más hatósági határozat egyidejű megküldése mellett.
9.5. Nem tekinthető titoktartási kötelezettség alá eső információnak,
a) amely az azt megszerző Fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője,
részvényese tulajdonában volt az információ átadásakor;
b) amelyet a Fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt
annak átadására;
c) amelyet közhatalmi szerveknek, vagy bármely más kormányzati hatóságnak a
jogszabályi vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni.
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9.6. Nyilvános bejelentés
Nem tehető nyilvános bejelentés vagy nyilatkozat a jelen Keretszerződés vagy egy
Adásvételi Szerződés aláírására, teljesítésére vagy megszüntetésére vonatkozóan anélkül,
hogy a bejelentés vagy nyilatkozat megtétele előtt mindkét Szerződő Fél megkapja az
illető bejelentés vagy nyilatkozat másolatát, és azt ők jóváhagyják (az ilyen jóváhagyást
nem lehet indokolatlanul megtagadni), azzal a kikötéssel, hogy nincs jóváhagyási
kötelezettség, ha egyik Szerződő Fél jogszabály erejénél fogva, vagy más hasonló okból
köteles nyilvános bejelentés vagy nyilatkozat megtételére.
10. ÉRTESÍTÉSEK
10.1. Az egyik Szerződő Fél által a másik Szerződő Félnek a jelen Keretszerződéssel vagy
egy Adásvételi Szerződéssel kapcsolatban adott mindennemű értesítés vagy számla
küldése írásban történik és a címzetthez a jelen Keretszerződésben vagy egy Adásvételi
Szerződésben megadott számra faxon juttatják el. A fax kézbesítettnek tekintendő, ha a
címzett faxberendezése azt visszaigazolja, kivéve, ha az ilyen visszaigazolás bármely
napon közép-európai idő szerint 15:00 óra után történik, amely esetben a visszaigazolást
követő munkanapon közép-európai idő szerint 09:00 órakor tekintendő a fax
kézbesítettnek.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.1. Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen Keretszerződés vagy egy Adásvételi Szerződés valamelyik
rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve azzá válik,
ez nem érinti a többi rendelkezést. Az ilyen érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés pótlására olyan indokolt rendelkezés lép, amely a jogilag megengedett
kereteken belül a lehető legjobban megközelíti azt a rendelkezést, amelyben a Szerződő
Felek megállapodtak volna, figyelembe véve a Szerződés kereskedelmi szándékát.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha valamely rendelkezés véletlenül kimarad a
Szerződésből.
11.2. Engedményezés
Mindkét Fél jogosult a jelen Keretszerződésből vagy egy Adásvételi Szerződésből
származó bármelyik vagy összes jogát bármikor engedményezni és/vagy valamennyi
kötelezettségét átruházni Leányvállalatára a másik Szerződő Fél hozzájárulása nélkül,
feltéve, hogy ezen Leányvállalat az engedményezés vagy átruházás idején az
engedményezőével azonos vagy annál erősebb pénzügyi helyzetben van. Mindkét
Szerződő Fél jogosult engedményezni bármely a jelen Keretszerződésből és/vagy egy
Adásvételi Szerződésből eredő jogát (beleértve az illető Szerződő Félnek járó cash flowt) valamely bankra vagy pénzintézetre, az illető Szerződő Fél üzleti tevékenységének
finanszírozása céljából. Az érintett Szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik
Szerződő Felet bármely ilyen engedményezésről vagy átruházásról.
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11.3. Előre nem látható körülmények
Az Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a pénzügyi helyzetük, illetve a piaci árak
megváltozásának kockázatát az érintett Szerződő Fél viseli, és ezek nem jelentek előre
nem látott eseményeket a szerződés gazdasági alapjának megszűnésével kapcsolatban. E
körülmények nem mentik fel az érintett Szerződő Felet a vonatkozó Szerződésből
származó kötelezettségeinek teljesítése alól, és nem jogosítják fel ezt a felet arra, hogy
igényelje annak módosítását.
11.4. Módosítás
A jelen Keretszerződés vagy bármely Adásvételi Szerződés valamennyi módosítását
írásban kell megtenni. Ez alkalmazandó a módosítások írásba foglalási követelményéről
való bármilyen lemondás esetén is.
11.5. Jogszabály változási esemény, vagy az Ellátási Szabályzatok jelentős módosulása
Amennyiben a jelen Szerződés hatályba lépése után a jelen Szerződésre vagy a Felek
működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha az Ellátási
Szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy
bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé
vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen
Szerződés szerinti jogait vagy növeli a Felek Szerződés szerinti kötelezettségeit; a Felek
kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen Szerződésre
való kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított három (3) napon belül.
A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb harminc (30) napon
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a
Szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a
jelen Szerződést úgy módosítsák, hogy a Szerződés legjobban tükrözze a Felek
szerződéskötéskor fennállt szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a
vitás kérdések rendezésére irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.
11.6. Indexek és referencia árak
Ha az Adásvételi Szerződésben szereplő és a Szerződéses Ár meghatározására
alkalmazott bármely index vagy referencia ár nem áll rendelkezésre vagy közzététele
megszűnik, olyan alternatív index-el vagy referencia árral helyettesítendő, amely a
Szerződő Felek ésszerű véleménye szerint a lehetőségekhez mérten ugyanazt az
eredményt éri el.
11.7. Hitelgarancia
Mindegyik Szerződő Fél (a Hitelkockázatnak kitett Szerződő Fél) beleegyezik abba, hogy
ha a Hitelkockázati Érték bármikor túllépi Hitelkockázati Küszöbértékét, akkor a másik
Szerződő Fél (a Hitelkockázatnak ki nem tett Szerződő Fél) a Hitelkockázatnak kitett
Szerződő Félnek a kéréstől számított öt (5) munkanapon belül egy Elfogadott Banknál
Akkreditívet nyit és tart fenn a Biztosítékkal Fedezett Összeggel megegyező összegben.
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A jelen 11.7. pontértelmezésében:
Az „Elfogadott Bank” olyan bankot jelent (amely lehet egy nemzetközi bank
magyarországi fiókja vagy leányvállalata is), amelynek hitelképességi minősítése
mindenkor a Standard & Poor’s Rating Group szerint A vagy ennél magasabb, illetve a
Moody’s Investors Service Inc. szerint A2 vagy ennél magasabb.
A „Hitelképességi Minősítés” valamely vállalat vonatkozásában azt a besorolást jelenti,
amelyet a Standard & Poor’s Rating Group vagy a Moody’s Investors Service Inc. tesz
közzé olyan biztosíték nélküli hosszú távú adósságszolgálati kötelezettségeire, amelyeket
nem támaszt alá harmadik fél hiteltámogatása.
A „Biztosítékkal Fedezett Összeg” olyan összeget jelent, amely megegyezik a
Hitelkockázati Érték többletével (ha pozitív), ebből levonva a Hitelkockázati
Küszöbértéket.
A „Hitelkockázati Küszöbérték” az ………. Euro-t jelent, azzal a kikötéssel, hogy ha
egy Szerződő Fél esetében a 8.1. pontban meghatározott Rendkívüli Ok áll elő, a
Hitelkockázati Küszöbérték nullára csökken.
A „Hitelkockázati Érték” a Hitelkockázatnak kitett Szerződő Fél tekintetében olyan
összeget jelent, amely megegyezik a 8.2. pontnak megfelelően kiszámított Megszüntetési
Összeggel (amely célra a Hitelkockázatnak kitett Szerződő Fél Vétlen Félként
kezelendő).
Az „Akkreditív” egy vagy több euróban kiállított visszavonhatatlan, standby hitellevelet
jelent, amelyet egy Elfogadott Bank bocsát ki, vagy igazol a mindenkori
kedvezményezett javára elfogadható formában, s amelynek fennmaradó lejárati ideje
legalább harminc (30) nap;
11.8. Általános kérdések
A Szerződő Felek szándékában áll, hogy az Adásvételek számának jövőbeni növelése
érdekében tárgyalásokat folytassanak és további szerződéses pontokkal egészítsék ki a
Keretszerződést a telefonon kötendő adásvételekkel, a fizetések nettósításával és a
Hitelgaranciával kapcsolatban.
A jelen Keretszerződést a felek magyar nyelven írják alá.
12. JOGVITÁK RENDEZÉSE ÉS IRÁNYADÓ JOG
12.1. Választottbíróság
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Keretszerződésből vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, megszűnésével érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
felmerül, a Felek visszavonhatatlanul alávetik magukat a VET 169.§-a szerinti
Energetikai Választott Bíróság kizárólagos kizárólagos illetékességének. A
Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljárás nyelve magyar.
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12.2. Irányadó jog
A jelen Keretszerződés és minden Adásvételi Szerződés irányadó joga a magyar jog, e
szerint értelmezendő, kivéve annak jogválasztási szabályait.
13. MEGHATÁROZÁSOK.
A jelen Keretszerződésben, vagy valamely Adásvételben alkalmazva:
A „Leányvállalat” valamely Szerződő Fél vonatkozásában: bármilyen, az illető
Szerződő Fél által közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött szervezet, vagy bármely
szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi az illető Szerződő Felet, vagy olyan
szervezet, amely az illető Szerződő Féllel azonos, közvetlen vagy közvetett ellenőrzése
alá esik, ahol ellenőrzésnek számít valamely Szerződő Fél vagy szervezet szavazati
jogának több mint ötven százalékos tulajdonjoga;
Az „Alap Kamatláb” a fizetés napján közép-európai idő szerint de. 11:00 órakor
érvényes havi BUBOR kamatlábbal egyenlő évi kamatlábat jelenti.
A „Munkanap” bármely olyan napot jelent (szombat és vasárnap kivételével), amikor a
bankok nyitva tartanak Budapesten ; a „nap” olyan 24 órás időszakot jelent (vagy olyan
egyéb számú órát, ami a nyári ill. téli időszámításra való áttérés esetén alkalmazásra
kerülhet), ami 24.00 órakor, tehát éjfélkor végződik. A „hónap” és az „év” naptári
hónapot illetve naptári évet jelent.
A „Közép-Európai Idő” közép-európai időszámítást jelent, beleértve a nyári/téli
időszámításra való átállásokat.
A "Költségek" azon közvetítői díjak, jutalékok és más hasonló ügyleti költségek és
kiadások, amelyek az adott Szerződő Félnél ésszerűen felmerülnek az illető Félnél, olyan
megállapodás megszüntetése során, amelynek értelmében fedezeti ügyletet kötött
kötelezettségeire vonatkozólag, vagy ha valamilyen megállapodást helyettesítő új
megegyezést kötött (ha az eredeti megállapodás megszűnt);
A „Vis Maior” a 7.1. pontban meghatározott események bármelyikét jelenti.
Az "Új Adó" minden olyan adót jelent, amely a Keretszerződés hatályba lépése után
került bevezetésre, vagy valamely létező adónem azon hányadát, amely az alkalmazandó
adótételek tényleges növekedését jelenti, illetve bármely olyan törvényt, rendeletet,
rendelkezést vagy egyéb jogszabályt illetve azok olyan értelmezését, ami a
Keretszerződés hatályba lépése után került bevezetésre, és aminek következtében
bármely adó újabb vagy más adófizetői csoportra kerül alkalmazásra.
A „Fizetési Nap” a számla kézhezvételétől számított tizedik (10.) nap;
A „Pótlási Ár” a Vevőnél felmerült költségeket jelenti, aki a jó kereskedő gondosságával
jár el az Eladó által a Szerződéses Mennyiség le nem szállított részének más szállítótól
történő beszerzése során (továbbá bármely, a Vevőnél felmerült bármely többlet átviteli
költséget).
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Az „Eladási Ár” az Eladó által elért árat jelenti, aki a jó kereskedő gondosságával jár el
a Szerződéses Mennyiség Vevő által át nem vett részének más úton történő értékesítése
során (hozzáadva bármely járulékos szállítási díjat, amely az Eladónál jelentkezik).
A „Rendszer” villamos távvezetékek rendszerét jelenti, amelyet a Rendszerirányító
üzemeltet, és amelyen keresztül az Eladó szállítja és a Vevő átveszi a Szerződéses
Mennyiséget.
Az „Átviteli Rendszerirányító” azt a társaságot vagy társaságokat jelenti, amely az EU
Direktíva vonatkozó cikkelyében meghatározott tevékenységet látja el, Magyarországon a
MAVIR ZRt.
Az "Adó" az általános forgalmi adón kívül a villamos energiára illetve annak
termelésére, forgalmazására, továbbítására vagy szolgáltatására kivetett bárminemű
royaltyt, tarifát, adót, illetéket és import járulékot jelent.
A Szerződéses Mennyiség, Teljesítmény, Szerződéses Ár és Átadási Pont kifejezéseket
Szerződő Felek az Adásvételi Szerződésben határozzák meg.

Melléklet: 1. Sz. melléklet Adásvételi Szerződés Minta

…………………………………..

…..……………………………..

____________

__________
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1. sz. MELLÉKLET
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MINTA
Dátum:

(

)

Címzett:

Vevő (fax szám: ……)

Küldi:

Eladó (fax szám: …)

Szerződésszám:

(…………….)

A jelen Adásvételi Szerződés végrehajtja és igazolja az Eladó és a Vevő között villamos
energia eladásáról és vásárlásáról létrejött megállapodást. A jelen Adásvételi Szerződés a
Felek között (…..-én) aláírt Keretszerződés részét képezi és tartalmára az abban foglalt
feltételek irányadóak.
Eladó:

(……)

Vevő:

(……)

Szerződéses Ár:

(……)

Szállítási Menetrend:
MW

Teljes Szolgáltatási Időszak
Kezdő
nap

Utolsó
nap

Kezdő
időpont

Nap/hó
/

Nap/hó/ óra/per
év
c

Utolsó
időpont

MWh

Teljesít
ési
napok1

Sz.Ár

Teljes
Ár

Pénzne
m

*

Ft/EUR
O

(MWhra)

óra/per
c

Év
1 */*/
*

*/*/*

**/**

**/**

HKSZ
CSPSZ
VM

*

*

*

2
3
Összes
en

Átadási Pont:

(……)

Villamos energia forrása: ……..
1

Teljesítési napok jelentése az alábbi: H= hétfő, K=kedd, Sz= szerda, CS= csütörtök, P= péntek, Sz= szombat,
V=vasárnap, M= munkaszüneti napok.
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Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és
visszaküldeni a másik Fél részére, cím: …) faxon a … számra.
Tisztelettel:

Elfogadjuk:

___________________
ELADÓ

____________________
VEVŐ
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