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2. melléklet A 
 

HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI 
SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött, egyrészről 
 

Név: ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 
Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985 
Adószáma: 14292615-2-41 
Bankszámlaszáma: 11794008-20534479-00000000 
Képviselője: Chikán Attila László, Kis Gergely 

 

mint a Magyar Energetikaiia és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező 
villamos energiakereskedő (a továbbiakban: „Eladó”) 

 

másrészről 
 

Név:  

Székhelye: . 

Számlázási cím:  

Cégjegyzékszáma:   

Adószáma:   

Bankszámlaszáma:   

Képviselője:   

 

mint villamos energia felhasználó (a továbbiakban: „Vevő”) 

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 

1. A jelen Határozott Idejű Villamos-energia Adásvételi Szerződés (a továbbiakban: „Eseti 
Szerződés”) tárgya villamos-energia adásvétele a Vevő alább meghatározott fogyasztási helye(i) 
vonatkozásában. Jelen Eseti Szerződés alapján az Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által jelen 
Eseti Szerződésben megrendelt villamos-energia mennyiség leszállítására, a lekötött villamos 
teljesítménynek a teljesítés helyén történő biztosítására. A Vevő kötelezettséget vállal a lekötött és 
leszállított villamos-energia átvételére és ellenértékének megfizetésére. 

2. Az Eseti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó Magyar Energia Hivatal által 
jóváhagyott üzletszabályzata (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”), és különösen annak II. részében 
meghatározott általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az Üzletszabályzat és az 
ÁSZF rendelkezései a jelen Eseti Szerződésben szabályozott jogviszonyban a Felekre nézve 
kötelező érvényűek. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy az 
Üzletszabályzatot teljes terjedelmében megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelező 
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érvényűnek elfogadja, és tudomásul veszi az Üzletszabályzat rendelkezéseinek jelen jogviszonyra 
történő alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Eseti Szerződés és az Eladó 
Üzletszabályzatának valamely rendelkezése között ellentmondás állna fenn, úgy az adott kérdésben 
az Eseti Szerződés rendelkezései irányadók. 

3. Az Eseti Szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos főbb adatok és feltételek: 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 
Eladó részéről:   

Név:  

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

E-mail:  

Telefon: +36 1  236 8054474 9798 

Fax: +36 1  236 8051474 9791 

Vevő részéről:   

Név:  

Cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 
Eladó részéről:   

Név: Kis Gergely 

Cím: 1131055 Budapest, Babér Honvéd u. 1-520/A. 

E-mail: energia@alteo.hu 

Telefon: +36 1 236 8054474 9790 

Fax: +36 1 236 8051474 9791 

Vevő részéről:   

Név:   

Cím:   

E-mail:   

Telefon:   

Fax:   

SZÁLLÍTÁSI IDŐSZAK 
Kezdete:  

Vége: . 

SZERZŐDÉSES MENNYISÉG (MÉRTÉKADÓ ÉVES FOGYASZTÁS) 
MWh/szerződéses 
időszak: 

 

FOGYASZTÁSI HELY MEGHATÁROZÁSA 
Cím:      

Mérőpont azonosító:    

SZERZŐDÉSES ÁR 
Energiadíj egységára:   

TOLERANCIA SÁV 
Többletfogyasztás esetén: +  % 
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Alulfogyasztás esetén: -   % 

FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
Bázis Árfolyam   EUR 

Fizetési határidő: A számla kiállításától számított ## naptári nap 
A Szerződéses Ár megfizetésére vonatkozó további rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza. 

 

4. A Szerződéses Ár tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 9-13. §-
aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 63109/201307. 
(XII.293.) NFGKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert 
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése 
érdekében az átvételi rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos 
energia (ún. KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, olyan mértékben, amilyen 
mértékben azt a jelen Szerződés keltének napján hatályos jogszabályok megállapítják. Amennyiben 
jogszabályváltozás folytán a KÁT mértéke a jelen Szerződés keltének napján alkalmazott 
mennyiséghez képest nő, vagy a KÁT-ot más, funkcióját tekintve azonos díj, hozzájárulás, adó, 
vagy bármely egyéb tétel váltja fel, melynek mértéke meghaladja a KÁT jelen Szerződés keltének 
napján hatályos mértékét, úgy az Eladó jogosult ezzel a különbözettel a Szerződéses Árat 
egyoldalúan megemelni. 

5. A Szerződéses Ár nem tartalmazza az energiaadót, az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati 
díjakat, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 147. §. Alapján fizetendő 
MAVIR pénzeszközök díját, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. („Egyéb Költségek”) Az Egyéb Költségeket az 
Eladó az ÁSZF rendelkezései szerint számlázza tovább a Vevő részére, aki köteles azokat 
hiánytalanul megfizetni. 

6. A 32. pontban meghatározott Tolerancia Sávtól eltérő villamos energia fogyasztás esetén a 
Mennyiségi Eltérés összege tekintetében Felek az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számolnak 
el. Jelen Eseti Szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza a Vevő által az Eseti Szerződés 
futamideje alatt az Eladótól igénybe venni kívánt villamos energia mennyiség és teljesítmény 
részletes adatait. 

7. Felek rögzítik, hogy jelen Eseti Szerződés közöttük egyben mérlegkör tagsági szerződésnek is 
minősül. A Vevő az Eseti Szerződés 32. pontban meghatározott szolgáltatási időszak kezdő 
időpontjával, a jelen Eseti Szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában csatlakozik az 
Eladó Mérlegköréhez. A Vevő Mérlegkör tagságának hatálya a jelen Eseti Szerződés megszűnéséig 
tart. Amennyiben a Felek között – a Vevő által előre jelzett és az Eladó által a menetrendbe állított 
felhasználástól történő eltérés miatt – kiegyenlítő energia elszámolási kötelezettség keletkezik, azt 
a Felek okozathelyesen a Mérlegkörben számolják el. Egyebekben az ÁSZF 27. pontjában és 
alpontjaiban írt részletes szabályok az irányadóak. 

8. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztónak minősül. 

9. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával megbízza az Eladót, hogy a kereskedőváltással 
kapcsolatban VET 47/B. §-ban foglaltak szerint nevében és érdekében korábbi villamosenergia-
kereskedője és a hálózati engedélyes előtt eljárjon. 
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10. Jelen Eseti Szerződés a Felek által történő aláírásával jön létre, és az ÁSZF-ben meghatározott 
esetekben és feltételek mellett szűnik meg, illetve szüntethető meg. 

11. A jelen Eseti Szerződésben külön nem definiált fogalmak a hatályos jogszabályokban, az Üzemi 
Szabályzatban, a Kereskedelmi Szabályzatban, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott 
jelentéssel bírnak. 

12. A jelen Eseti Szerződésben nem szabályozott– így különösen a teljesítés helyére, szerződésszegés 
eseteire, jogkövetkezményeire, az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezésekre, valamint a Felek 
jogállására, szavatossági nyilatkozataira vonatkozó – kérdésekben az Üzletszabályzat, illetőleg az 
ÁSZF szabályai kötelezően alkalmazandóak. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kijelenti, 
hogy az Üzletszabályzat és az ÁSZF adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit 
megismerte, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-
ben foglaltak szerint adatait kezelje, feldolgozza és továbbítsa. 

12.13. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az Üzletszabályzat 21.3, 23.4, 28.5, 29.2, 29.3, 29.4., 29.5, 
30.4., 30.5., 30.6., 30.7., 30.8., valamint 34.2. pontjában írt szerződéses feltételek lényegesen 
eltérnek az alkalmazandó jogszabályoktól, illetőleg a szokásos szerződéses gyakorlattól, valamint 
– amennyiben alkalmazandó – a Felek között korábban alkalmazott szerződéses feltételektől. A 
Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Eladó tájékoztatását tudomásul vette, az 
Üzletszabályzat fent hivatkozott feltételeit kifejezetten elfogadja. 

A jelen Eseti Szerződést, és annak 1. Mellékletét a Felek arra jogosult képviselői, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt alábbi napon jóváhagyólag írták alá: 

Kelt:  

 

 ______________________ _____________________ 

 Chikán Attila László és Kis Gergely [név] 

 ALTEO Nyrt. [NÉV] 

 Eladó Vevő 
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1. Számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  kWh 

Január   

Február   

Március   

Április   

Május   

Június   

Július   

Augusztus   

Szeptember   

Október   

November   

December   

      

Összesen:  



ALTEO Nyrt.  Üzletszabályzat  4. sz. Melléklet 
 

139 

 

2. melléklet B 
 

HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI 
SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött, egyrészről 
 

Név: ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 
Székhelye: 1131 055 Budapest, BabérHonvéd utca 1-5.20/A 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985 
Adószáma: 14292615-2-41 
Bankszámlaszáma: 11794008-20534479-00000000 
Képviselője: Chikán Attila László, Kis Gergely 

 

mint a Magyar Energetikaiia és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező 
villamos energiakereskedő (a továbbiakban: „Eladó”) 

 

másrészről 
 

Név:  

Székhelye: . 

Számlázási cím:  

Cégjegyzékszáma:   

Adószáma:   

Bankszámlaszáma:   

Képviselője:   

 

mint villamos energia felhasználó (a továbbiakban: „Vevő”) 

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 

1. A jelen Határozott Idejű Villamos-energia Adásvételi Szerződés (a továbbiakban: „Eseti 
Szerződés”) tárgya villamos-energia adásvétele a Vevő alább meghatározott fogyasztási 
helye(i) vonatkozásában. Jelen Eseti Szerződés alapján az Eladó kötelezettséget vállal a Vevő 
által jelen Eseti Szerződésben megrendelt villamos-energia mennyiség leszállítására, a lekötött 
villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történő biztosítására. A Vevő kötelezettséget vállal 
a lekötött és leszállított villamos-energia átvételére és ellenértékének megfizetésére. 

2. Az Eseti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó Magyar Energia Hivatal által 
jóváhagyott üzletszabályzata (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”), és különösen annak III. 
részében meghatározott általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az 
Üzletszabályzat és az ÁSZF rendelkezései a jelen Eseti Szerződésben szabályozott jogviszonyban 
a Felekre nézve kötelező érvényűek. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, 
hogy az Üzletszabályzatot teljes terjedelmében megismerte, az abban foglaltakat magára nézve 
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kötelező érvényűnek elfogadja, és tudomásul veszi az Üzletszabályzat rendelkezéseinek jelen 
jogviszonyra történő alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Eseti Szerződés 
és az Eladó Üzletszabályzatának valamely rendelkezése között ellentmondás állna fenn, úgy az 
adott kérdésben az Eseti Szerződés rendelkezései irányadók. 

3. Az Eseti Szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos főbb adatok és feltételek: 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 
Eladó részéről:   

Név:  

Cím: 1131055 Budapest, Honvéd Babér u. 1-5.20/A 

E-mail:  

Telefon: +36 1 236 8054474 9798 

Fax: +36 1 236 80541474 9791 

Vevő részéről:   

Név:  

Cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 
Eladó részéről:   

Név: Kis Gergely 

Cím: 1131055 Budapest, BabérHonvéd u. 1-520/A. 

E-mail: energia@alteo.hu 

Telefon: +36 1 236 8054474 9790 

Fax: +36 1 236 8051474 9791 

Vevő részéről:   

Név:   

Cím:   

E-mail:   

Telefon:   

Fax:   

SZÁLLÍTÁSI IDŐSZAK 
Kezdete:  

Vége: . 

SZERZŐDÉSES MENNYISÉG (MÉRTÉKADÓ ÉVES FOGYASZTÁS) 
MWh/szerződéses 
időszak: 

 

FOGYASZTÁSI HELY MEGHATÁROZÁSA 
Cím:      

Mérőpont azonosító:    

SZERZŐDÉSES ÁR 
Energiadíj egységára:   

TOLERANCIA SÁV 
Többletfogyasztás esetén: +  % 
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Alulfogyasztás esetén: -   % 

FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
Bázis Árfolyam   EUR 

Fizetési határidő: A számla kiállításától számított ## naptári nap 
A Szerződéses Ár megfizetésére vonatkozó további rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza. 

 

4. A Szerződéses Ár tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 9-13. §-
aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 63109/201307. 
(XII.293.) NFGKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert 
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése 
érdekében az átvételi rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos 
energia (ún. KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, olyan mértékben, amilyen 
mértékben azt a jelen Szerződés keltének napján hatályos jogszabályok megállapítják. Amennyiben 
jogszabályváltozás folytán a KÁT mértéke a jelen Szerződés keltének napján alkalmazott 
mennyiséghez képest nő, vagy a KÁT-ot más, funkcióját tekintve azonos díj, hozzájárulás, adó, 
vagy bármely egyéb tétel váltja fel, melynek mértéke meghaladja a KÁT jelen Szerződés keltének 
napján hatályos mértékét, úgy az Eladó jogosult ezzel a különbözettel a Szerződéses Árat 
egyoldalúan megemelni. 

5. A Szerződéses Ár nem tartalmazza az energiaadót, az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati 
díjakat, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 147. §. Alapján fizetendő 
MAVIR pénzeszközök díját, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. („Egyéb Költségek”) Az Egyéb Költségeket az 
Eladó az ÁSZF rendelkezései szerint számlázza tovább a Vevő részére, aki köteles azokat 
hiánytalanul megfizetni. 

6. A 32. pontban meghatározott Tolerancia Sávtól eltérő villamos energia fogyasztás esetén a 
Mennyiségi Eltérés összege tekintetében Felek az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számolnak 
el. Jelen Eseti Szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza a Vevő által az Eseti Szerződés 
futamideje alatt az Eladótól igénybe venni kívánt villamos energia mennyiség és teljesítmény 
részletes adatait. 

7. Felek rögzítik, hogy jelen Eseti Szerződés közöttük egyben mérlegkör tagsági szerződésnek is 
minősül. A Vevő az Eseti Szerződés 32. pontban meghatározott szolgáltatási időszak kezdő 
időpontjával, a jelen Eseti Szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában csatlakozik az 
Eladó Mérlegköréhez. A Vevő Mérlegkör tagságának hatálya a jelen Eseti Szerződés megszűnéséig 
tart. Amennyiben a Felek között – a Vevő által előre jelzett és az Eladó által a menetrendbe állított 
felhasználástól történő eltérés miatt – kiegyenlítő energia elszámolási kötelezettség keletkezik, azt 
a Felek okozathelyesen a Mérlegkörben számolják el. Egyebekben az ÁSZF 510. pontjában és 
alpontjaiban írt részletes szabályok az irányadóak. 

8. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági fogyasztónak 
minősül. 

9. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával megbízza az Eladót, hogy a kereskedőváltással 
kapcsolatban VET 47/B. §-ban foglaltak szerint nevében és érdekében korábbi villamosenergia-
kereskedője és a hálózati engedélyes előtt eljárjon. 
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10. Jelen Eseti Szerződés a Felek által történő aláírásával jön létre, és az ÁSZF-ben meghatározott 
esetekben és feltételek mellett szűnik meg, illetve szüntethető meg. 

11. A jelen Eseti Szerződésben külön nem definiált fogalmak a hatályos jogszabályokban, az Üzemi 
Szabályzatban, a Kereskedelmi Szabályzatban, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott 
jelentéssel bírnak. 

12. A jelen Eseti Szerződésben nem szabályozott– így különösen a teljesítés helyére, szerződésszegés 
eseteire, jogkövetkezményeire, az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezésekre, valamint a Felek 
jogállására, szavatossági nyilatkozataira vonatkozó – kérdésekben az Üzletszabályzat, illetőleg az 
ÁSZF szabályai kötelezően alkalmazandóak. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kijelenti, 
hogy az Üzletszabályzat és az ÁSZF adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit 
megismerte, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-
ben foglaltak szerint adatait kezelje, feldolgozza és továbbítsa. 

13. Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy az Üzletszabályzat 52.3., 52.4., 52.5, 52.6., 55.1., 55.4,. 
valamint a 64.1-64.6 pontjában írt szerződéses feltételek lényegesen eltérnek az alkalmazandó 
jogszabályoktól, illetőleg a szokásos szerződéses gyakorlattól, valamint – amennyiben 
alkalmazandó – a Felek között korábban alkalmazott szerződéses feltételektől. A Vevő jelen Eseti 
Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Eladó tájékoztatását tudomásul vette, az Üzletszabályzat 
fent hivatkozott feltételeit kifejezetten elfogadja. 

 

A jelen Eseti Szerződést, és annak 1. Mellékletét a Felek arra jogosult képviselői, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt alábbi napon jóváhagyólag írták alá: 

Kelt:  

 

 ______________________ _____________________ 

 Chikán Attila László és Kis Gergely [név] 

 ALTEO Nyrt. [NÉV] 

 Eladó Vevő 

  

formázott: Behúzás: Bal:  0,12 cm
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1. Számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  kWh 

Január   

Február   

Március   

Április   

Május   

Június   

Július   

Augusztus   

Szeptember   

Október   

November   

December   

      

Összesen:  
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2. melléklet C 
 

HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI 
SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött, egyrészről 
 

Név: ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 
Székhelye: 1131055 Budapest, Honvéd Babér utca 1-5.20/A 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985 
Adószáma: 14292615-2-41 
Bankszámlaszáma: 11794008-20534479-00000000 
Képviselője: Chikán Attila László, Kis Gergely 

 

mint a Magyar Energetikaiia és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedéllyel rendelkező 
villamos energiakereskedő (a továbbiakban: „Eladó”) 

 

másrészről 
 

Név:  

Születési hely, idő: . 

Állandó lakcím:  

Személyes adatok 
igazolására alkalmas 
hatósági igazolvány 
típusa, száma: 

  

Adószáma:   

Bankszámlaszáma:   

 

mint villamos energia felhasználó (a továbbiakban: „Vevő”) 

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 

1. A jelen Határozott Idejű Villamos-energia Adásvételi Szerződés (a továbbiakban: „Eseti 
Szerződés”) tárgya villamos-energia adásvétele a Vevő alább meghatározott fogyasztási 
helye(i) vonatkozásában. Jelen Eseti Szerződés alapján az Eladó kötelezettséget vállal a Vevő 
által jelen Eseti Szerződésben megrendelt villamos-energia mennyiség leszállítására, a lekötött 
villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történő biztosítására. A Vevő kötelezettséget vállal 
a lekötött és leszállított villamos-energia átvételére és ellenértékének megfizetésére. 

2. Az Eseti Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó Magyar Energia Hivatal által 
jóváhagyott üzletszabályzata (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”), és különösen annak IV. 
részében meghatározott általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az 
Üzletszabályzat és az ÁSZF rendelkezései a jelen Eseti Szerződésben szabályozott jogviszonyban 



ALTEO Nyrt.  Üzletszabályzat  4. sz. Melléklet 
 

145 

 

a Felekre nézve kötelező érvényűek. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, 
hogy az Üzletszabályzatot teljes terjedelmében megismerte, az abban foglaltakat magára nézve 
kötelező érvényűnek elfogadja, és tudomásul veszi az Üzletszabályzat rendelkezéseinek jelen 
jogviszonyra történő alkalmazását. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Eseti Szerződés 
és az Eladó Üzletszabályzatának valamely rendelkezése között ellentmondás állna fenn, úgy az 
adott kérdésben az Eseti Szerződés rendelkezései irányadók. 

3. Az Eseti Szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos főbb adatok és feltételek: 

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK, ELÉRHETŐSÉGEK 
Eladó részéről:   

Név:  

Cím: 1131055 Budapest, Babér Honvéd u. 1-5.20/A 

E-mail:  

Telefon: +36 1 236 8054474 9798 

Fax: +36 1 236 8051474 9791 

Vevő elérhetőségei:   

Értesítési cím:  

E-mail:  

Telefon:  

Fax:  

NYILATKOZATTÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLYEK 
Eladó részéről:   

Név: Kis Gergely 

Cím: 1131055 Budapest, HonvédBabér u. 1-520/A. 

E-mail: energia@alteo.hu 

Telefon: +36 1 236 8054474 9790 

Fax: +36 1 236 8051474 9791 

SZÁLLÍTÁSI IDŐSZAK 
Kezdete:  

Vége: . 

SZERZŐDÉSES MENNYISÉG (MÉRTÉKADÓ ÉVES FOGYASZTÁS) 
MWh/szerződéses 
időszak: 

 

FOGYASZTÁSI HELY MEGHATÁROZÁSA 
Cím:      

Mérőpont azonosító:    

SZERZŐDÉSES ÁR 
Energiadíj egységára:   

TOLERANCIA SÁV 
Többletfogyasztás esetén: +  % 

Alulfogyasztás esetén: -   % 

FIZETÉSI FELTÉTELEK: 
Bázis Árfolyam   EUR 

Fizetési határidő: A számla kiállításától számított ## naptári nap 
A Szerződéses Ár megfizetésére vonatkozó további rendelkezéseket az ÁSZF tartalmazza. 
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4. A Szerződéses Ár tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 9-13. §-
aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a 109/2007. (XII.23.) 
GKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos 
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az 
átvételi rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (ún. 
KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, olyan mértékben, amilyen mértékben azt a 
jelen Szerződés keltének napján hatályos jogszabályok megállapítják. Amennyiben 
jogszabályváltozás folytán a KÁT mértéke a jelen Szerződés keltének napján alkalmazott 
mennyiséghez képest nő, vagy a KÁT-ot más, funkcióját tekintve azonos díj, hozzájárulás, adó, 
vagy bármely egyéb tétel váltja fel, melynek mértéke meghaladja a KÁT jelen Szerződés keltének 
napján hatályos mértékét, úgy az Eladó jogosult ezzel a különbözettel a Szerződéses Árat 
egyoldalúan megemelni. 

5. A Szerződéses Ár nem tartalmazza az energiaadót, az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati 
díjakat, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény 147. §. Alapján fizetendő 
MAVIR pénzeszközök díját, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. („Egyéb Költségek”) Az Egyéb Költségeket az 
Eladó az ÁSZF rendelkezései szerint számlázza tovább a Vevő részére, aki köteles azokat 
hiánytalanul megfizetni. 

6. A 32. pontban meghatározott Tolerancia Sávtól eltérő villamos energia fogyasztás esetén a 
Mennyiségi Eltérés összege tekintetében Felek az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számolnak 
el. Jelen Eseti Szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza a Vevő által az Eseti Szerződés 
futamideje alatt az Eladótól igénybe venni kívánt villamos energia mennyiség és teljesítmény 
részletes adatait. 

7. Felek rögzítik, hogy jelen Eseti Szerződés közöttük egyben mérlegkör tagsági szerződésnek is 
minősül. A Vevő az Eseti Szerződés 32. pontban meghatározott szolgáltatási időszak kezdő 
időpontjával, a jelen Eseti Szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában csatlakozik az 
Eladó Mérlegköréhez. A Vevő Mérlegkör tagságának hatálya a jelen Eseti Szerződés megszűnéséig 
tart. Amennyiben a Felek között – a Vevő által előre jelzett és az Eladó által a menetrendbe állított 
felhasználástól történő eltérés miatt – kiegyenlítő energia elszámolási kötelezettség keletkezik, azt 
a Felek okozathelyesen a Mérlegkörben számolják el. Egyebekben az ÁSZF 50. pontjában és 
alpontjaiban írt részletes szabályok az irányadóak. 

8. A Vevő kijelenti és szavatolja, hogy egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztónak 
minősül, nincs 30 napot meghaladó közműtartozása (víz-, és csatorna szolgáltatás, földgáz 
szolgáltatás, távhőszolgáltatás, villamos energia szolgáltatás). 

9. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával megbízza az Eladót, hogy a kereskedőváltással 
kapcsolatban VET 47/B. §-ban foglaltak szerint nevében és érdekében korábbi villamosenergia-
kereskedője és a hálózati engedélyes előtt eljárjon. 

10. Jelen Eseti Szerződés a Felek által történő aláírásával jön létre, és az ÁSZF-ben meghatározott 
esetekben és feltételek mellett szűnik meg, illetve szüntethető meg. 
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11. A jelen Eseti Szerződésben külön nem definiált fogalmak a hatályos jogszabályokban, az Üzemi 
Szabályzatban, a Kereskedelmi Szabályzatban, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott 
jelentéssel bírnak. 

12. A jelen Eseti Szerződésben nem szabályozott– így különösen a teljesítés helyére, szerződésszegés 
eseteire, jogkövetkezményeire, az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezésekre, valamint a Felek 
jogállására, szavatossági nyilatkozataira vonatkozó – kérdésekben az Üzletszabályzat, illetőleg az 
ÁSZF szabályai kötelezően alkalmazandóak. A Vevő jelen Eseti Szerződés aláírásával kijelenti, 
hogy az Üzletszabályzat és az ÁSZF adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit 
megismerte, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az Üzletszabályzatban és az ÁSZF-
ben foglaltak szerint adatait kezelje, feldolgozza és továbbítsa. 

A jelen Eseti Szerződést, és annak 1. Mellékletét a Felek arra jogosult képviselői, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt alábbi napon jóváhagyólag írták alá: 

Kelt:  

 

 ______________________ _____________________ 

 Chikán Attila László és Kis Gergely [név] 

 ALTEO Nyrt. [NÉV] 

 Eladó Vevő 
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1. Számú melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  kWh 

Január   

Február   

Március   

Április   

Május   

Június   

Július   

Augusztus   

Szeptember   

Október   

November   

December   

      

Összesen:  


