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VILLAMOS ENERGIA 
KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 

 
 

   

(a továbbiakban: Szerződés), amely létrejött egyrészről a  
 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság , mint villamos energia 
felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) 

Székhelye:  1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
Cégjegyzékszáma:  01-10-043037 
Adószáma:  12154481-4-44 
Statisztikai száma:  12154481-6021-114-01 
Csoportazonosító száma: 17781372-5-44 
Csoport közösségi adószáma: HU17781372 
 

 
másrészről az ajánlattevő, 
  
a …………………………….., mint villamos energia kereskedő (a továbbiakban: Kereskedő) 

Székhelye:  
Cégjegyzékszáma:  
Adószáma:      
Statisztikai száma:     
Bankszámla száma:   
Kereskedelmi engedély száma:     
 

 (a Kereskedő és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel, Felhasználónak autó- és trolibusz, villamos, metró és központi 
területéhez tartozó 464 db felhasználási helyére – melyből 127 db idősoros, illetve 337 db 
profilos – elektromos áram felhasználási helyére (a továbbiakban: Felhasználási Helyek) vonatko-
zóan (a Felhasználási Helyek részletes meghatározása a jelen Szerződés III. sz. mellékletének 2. 
számú függelékében található). 

 
 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. A Kereskedő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (székhely.: 
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.; a továbbiakban: MEKH) engedélye alap-
ján villamos energia kereskedelmi tevékenységet végez. 

 
A Kereskedő a Felhasználó által ……………. számon kiírt, eredményesen lefoly-
tatott hirdetménnyel indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő-
je, így jelen Szerződés aláírására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény (a továbbiakban: Kbt.) 131.§ (1) bekezdése alapján jogosultsággal bír. 

 



BKV Zrt. KERESKEDELMI SZERZŐDÉS T-103/16/1. 
 

2 / 40 oldal 

 

Jelen szerződés Felhasználó 2016……………….-én a gazdasági szereplők számá-
ra megküldött részvételi felhívás, az azt követően megküldött ajánlattételi felhívás 
és ajánlattevők rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok, valamint 
Kereskedő 2016. ……… -án kelt ajánlata alapján készült. 

 

1.2. Kereskedő kijelenti, hogy érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik, 
közvetlenül érvényes és hatályos mérlegkör szerződése van vagy közvetetten a 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársasággal (szh.: 1031 Budapest, Anikó utca 4.; a továbbiakban: 
MAVIR Zrt.,), és így jogosult mérlegkör-felelősként saját maga eljárni.  

 

1.3. Felhasználó kijelenti, hogy aláírt érvényes hálózati csatlakozási és hálózat haszná-
lati szerződésekkel rendelkezik a Felhasználási Helyekre vonatkozóan a jelen 
Szerződés hatályba lépésének időpontjában. 

 

 

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 

2.1. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen 
Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban (a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.), valamint a villa-
mos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), a VET 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET 
Vhr.), valamint mindkét fél számára ismert Üzemi-, Elosztói szabályzatokban, il-
letve a Kereskedő Üzletszabályzatában és a jelen Szerződés mellékleteiben rögzí-
tett jelentéssel bírnak. 

2.2. Amennyiben a Kereskedő Üzletszabályzata vagy Általános Szerződési Feltételei és 
a jelen Szerződés között tartalmi ellentmondás vagy eltérés van, úgy a Kereskedő 
és Felhasználó közötti jogviszony tekintetében elsődlegesen a jelen Szerződésben 
foglaltak szerint kell eljárni. 

 
 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
Jelen Szerződés villamos energia szállításra vonatkozó, a Felhasználó általi menet-
rendadási kötelezettséggel járó szerződés. A Kereskedő a jelen Szerződés feltételei 
szerint a magyar átviteli hálózaton köteles a jelen Szerződésben megszabott villamos 
energia betáplálását biztosítani a Felhasználó mindenkori igényének megfelelően. A jelen 
Szerződés alapján a villamos energiát a Felhasználó részére az elosztói engedélyes (a to-
vábbiakban: Elosztói Engedélyes) szállítja le. A Felhasználó köteles a leszállított villamos 
energiát átvenni a jelen Szerződés I. számú mellékletének 2. pontja alapján, és a villamos 
energia jelen Szerződés szerinti díját a Kereskedő részére maradéktalanul megfizetni. Ke-
reskedő a jelen Szerződés feltételei szerint jóteljesítési prémiummal (a továbbiakban: 
Jóteljesítési Prémium) csökkenti a villamos energia díját, amennyiben Felhasználó a me-
netrendben (a továbbiakban: Menetrend) jelzett felvett villamos energia teljesítményhez 
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képest meghatározott toleranciasávon belül tartja a tényleges felvett villamos energia 
mennyiség felhasználását. 

 

4. VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁS ÉS ÁTVÉTEL 

4.1. Teljesítmény lekötés 
 

4.1.1. A Szerződött Teljesítmény 
A jelen Szerződés I. mellékletében meghatározott Szerződött Teljesítmény a mű-
szaki leírásban megadott karakterisztika alapján került meghatározásra.  
 
A Szerződött Teljesítmény az idősoros fogyasztási helyszínekre egyenként értel-
mezendő, és mértéke a tervezhető változásokra figyelemmel a jogszabály szerint 
előírt módon megváltoztatható. 
 

4.2. Villamos energia szállítása és átvétele 

 

4.2.1. A Szerződött Villamos Energia Mennyiség 
 
A Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt jelen 
Szerződés I. számú mellékletében rögzített villamos energia mennyiséget (a to-
vábbiakban: Szerződött Villamos Energia Mennyiség) a VER hálózatába betáplál-
ja, Felhasználónak a csatlakozási pontokon keresztül az Elosztói Engedélyesek 
közreműködésével leszállítja a Felhasználó mindenkori természetes igényének 
megfelelően.  

4.2.2. A Felhasználó vállalja, hogy a 4.2.1. pont szerint átadott villamos energiát átveszi 
(a továbbiakban: Átadott Villamos Energia Mennyiség), és annak jelen Szerződés 
szerinti díját a Kereskedő számára a jelen Szerződés rendelkezései szerint megfize-
ti. 

 
 

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

5.1. A Kereskedő kötelezettségei, felelőssége 

 

5.1.1. Kereskedő köteles a Felhasználó részére a menetrend 5 %-os, azaz plusz-mínusz 
öt százalékos toleranciasávján belüli fogyasztás esetén a Jóteljesítési Prémiummal 
csökkentett villamos energiadíjjal számlázni. 

 

5.1.2. A Kereskedő felelős a Felhasználási Helyek villamos energia igényének teljes be-
szerzéséért, vagyis a Felhasználó által ott felhasznált villamos energia mennyiséget 
saját nevében kell megvásárolnia. A Kereskedő ezen kötelezettsége teljesítése ér-
dekében egyrészt villamos energia kereskedelmi tevékenységet végez, – azaz vil-
lamos energiát vásárol termelőktől, és más kereskedőktől, illetve villamos energiát 
importál, és értékesít - másrészt mérlegkör tagsági szerződést kötött egy mérleg-
kör felelőssel a kiegyenlítő energia elszámolásáról, és saját nevében jogosult mér-
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legköri szolgáltatásokat nyújtani. A jelen Szerződésben foglaltak kapcsán a Keres-
kedő mérlegkör-szerződése alatt a jelen Szerződés III. mellékletét kell érteni. A 
Kereskedő a jelen Szerződés alapján biztosítja a villamos energiát a Felhasználó 
számára. A Hálózati Engedélyes biztosítja a mérlegkörbe tartozó Felhasználó kor-
látozás nélküli és biztonságos villamos energia ellátását a jelen Szerződés és annak 
III. számú melléklete szerinti mérlegkör tagsági szerződésének (a továbbiakban: 
Mérlegkör-tagsági Szerződés) hatálya alatt. 
 

5.1.3. A Kereskedő által folyamatosan betáplált Szerződött Villamos Energia Mennyiség 
leszállítása és a Szerződött Teljesítmény biztosítása a Felhasználó számára az El-
osztói Engedélyesek feladata. 

 
A Felhasználónál fellépő vételezési üzemzavarokért a Kereskedő nem felelős, 
azonban a jelen Szerződés alapján vállalja a Felhasználó képviseletét a hálózati 
rendszer (a továbbiakban: Hálózati Rendszer) azon tagjá(i)val szemben, amely(ek) 
a Felhasználónál jelentkező vételezési zavart okozta(k), és mindent megtesz a Fel-
használó érdekeinek képviseletéért. 
 
Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a felhasználási helyen szolgáltatott villa-
mos energia feszültségjellemzői nem felelnek meg az MSZ EN 50160:2011 illetve 
az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak vagy a Felhasználási Hely ellátása szüne-
tel, a Felhasználó ezt köteles haladéktalanul jelezni a Kereskedőnek és az Elosztói 
Engedélyesnek az alábbiak szerint: 
 
(i) egyrészt telefonon (+) (esetleg faxon, vagy e-mail-ben) az Elosztói Enge-

délyes a Központi Diszpécser Szolgálatának (a továbbiakban: KDSZ-nek), 
(ii) másrészt írásban (emellett esetlegesen telefonon: …….. és e-mail-ben: 

………) a Kereskedő számára. 
 
A Felhasználó bejelentésére a Kereskedő tájékozódik a Felhasználót érő ellátási 
zavarról, az üzemzavar okáról, továbbá Felhasználó kérésére haladéktalanul segít-
séget nyújt a Felhasználó részére az Elosztói Engedélyesekkel szemben. 
 

5.1.4. Eljárása során a Kereskedő kész a tőle elvárható szakértelemmel segíteni a Fel-
használót érdekeinek védelmében az Elosztói Engedélyesekkel szemben.  

 

5.1.5. A Kereskedő Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint együttműködik 
az Elosztói Engedélyesekkel, akivel tájékoztatják egymást a Felhasználóval kap-
csolatos, üzletszabályzatukban megjelölt adatokról, ügyekről.  

 

5.1.6. A Kereskedő mindenkor betartja a működési engedélyének és a mérlegkör szer-
ződésének rendelkezéseit, és köteles a jelen Szerződés ideje alatt kereskedelmi va-
lamint mérlegkör felelősi tevékenységét – a Felek ellenkező megállapodása hiá-
nyában – fenntartani és elvégezni.  

 

5.1.7. A Kereskedő mindenkor betartja Üzletszabályzatának rendelkezéseit, kapcsolatot 
tart fenn a fogyasztóvédelmi szervekkel, a felhasználói panaszokat kivizsgálja, és 
mindent megtesz azért, hogy a működésében tapasztalt esetleges hiányosságokat 

Megjegyzés [DSJ1]: ELMŰ 

mailto:elmu@elmu.hu
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kiszűrje, a hibákat kijavítsa, és felhasználóinak a tőle elvárható lehető legmagasabb 
színvonalú szolgáltatást nyújtsa. 

 
 

5.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 

 

5.2.1. Felhasználó a Mérlegkör-tagsági Szerződésben foglalt gyakorisággal, tartalommal 
és formában köteles a menetrendet a Kereskedő rendelkezésére bocsátani. 

 

5.2.2. A Felhasználó jogosult az energiaellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben a Ke-
reskedőhöz fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel a Felhasználó részére ta-
nácsot vagy tájékoztatást ad, illetve biztosítja számára az Üzletszabályzatában, va-
lamint a jelen Szerződésben foglalt szolgáltatásokat.  
 

5.2.3. Amennyiben a Felhasználó a Kereskedő szolgáltatásaival elégedetlen, panaszával a 
Kereskedő által kijelölt kapcsolattartóhoz fordulhat. 
 

5.2.4. A Felhasználó köteles a jelen Szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és 
a hálózathasználati szerződését hatályban tartani. 
 

5.2.5. A Felhasználó köteles az Energiadíjat, a Kötelező Átvételi Rendszer (a továbbiak-
ban: KÁT) pénzeszközt (a továbbiakban: KÁT Pénzeszköz), MAVIR Zrt. pénz-
eszközök díját, az energiaadót és az ÁFÁ-t a jelen Szerződés és a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezései szerint megfizetni. 
 

5.2.6. A Felhasználó vállalja, hogy a Mérlegkör-tagsági Szerződés rendelkezéseit betartja. 
 

5.2.7. A Felhasználó vállalja, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt a jelen Szerződés-
ben rögzített Felhasználási Helyek teljes villamos energia szükségletét a Kereske-
dőtől szerzi be. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés III. számú mellékletének 2. 
számú függelékében szereplő Felhasználási Helyek a jelen Szerződés hatálya alatt 
módosulhatnak. A mellékletben történő változás nem minősül a jelen Szerződés 
módosításának mindaddig, amíg az alábbiakban meghatározott mennyiséget nem 
érinti: 

 
A Felhasználó idősoros és profilos fogyasztási helyei (csatlakozási pontjai) részére 
villamos energia szállítása  

254 GWh +15 % villamos energia mennyiségben. 
 
Amennyiben a Szerződés hatálya alatt a Felhasználási Helyek változnak, a válto-
zásról Felhasználó írásban tájékoztatja Kereskedőt.  
 

5.3. A Felek együttműködése a fogyasztás irányításával kapcsolatosan 

 

5.3.1. A tervszerű megelőző karbantartások (a továbbiakban: Tervszerű Megelőző Kar-
bantartások) és az előre nem tervezett javítások ütemezésével kapcsolatban a Fel-

Törölt: i

Törölt: alá eső energia díját
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használó köteles a Kereskedőt a megadott kapcsolattartókon keresztül előzetesen 
tájékoztatni, amennyiben a karbantartás miatti teljesítménycsökkenés mértéke 
meghaladja az 1 MW teljesítményhatárt. 

 

5.3.2. A Felhasználónak a Mérlegkör-tagsági Szerződésben részletesen leírt adatszolgál-
tatási kötelezettségeknek kell megfelelnie a Kereskedő menetrendjének tervezése 
érdekében. 
 

5.3.3. A Kereskedő a Mérlegkör-tagsági Szerződéssel összhangban a Felhasználó részére 
az alábbi adatokat díjmentesen biztosítja: 
 
(i) a jelen Szerződés időtartama alatt a tárgyhónap tényleges teljesítmény és 

energia igénybevételeit a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig, az időso-
ros felhasználási helyekre összesítetten; 

(ii) a jelen Szerződés időtartama alatt a Felhasználó negyedórás bontásban 
meghatározott tény fogyasztásának és napi menetrendjének átlagos, a tole-
rancia sávtól való eltérését a tárgyhónapban, külön kimutatva a tolerancia 
sávhoz képest pozitív és negatív irányú eltéréseket, a tárgyhónapot követő 
hónap 20. napjáig.  

 
5.3.4. Felhasználó lehetővé teszi, hogy Kereskedő egyes, Felek által közösen meghatáro-

zott Felhasználási Helyein a saját költségén online (ez alatt a napon belüli mérési 
adatszolgáltatást biztosító értendő) mérőberendezést, és a hozzá tartozó távközlé-
si eszközöket (tehát ún. online mérő berendezést) szereljen fel. Felhasználó jelen 
Szerződés keretein belül biztosítja az online mérő felszerelésének, üzembe helye-
zésének és üzemeltetésének Felhasználó részéről biztosítandó feltételeit (így külö-
nösen a mérőhelyhez való hozzáférést, azon történő – feszültségmentesítés nélkü-
li - munkavégzést, az online mérő állagának védelmét, energia-ellátását). Az illeté-
kes Hálózati Engedélyes hozzájárulásának beszerzése a Kereskedő feladata. Fel-
használó kérésére Kereskedő jelen Szerződés keretein belül hozzáférést biztosít az 
online mérő mérési adataihoz  

 

5.3.5. A Felek az értesítéseket elsősorban e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat 
hibája esetén faxon) juttatják el egymásnak az értesítés szabályai szerint. 

 

5.3.6. A Kereskedő menetrendjének tervezéséhez szükséges adatforgalom az alábbi 
személyek között kerül lebonyolításra: 

 
Kereskedő részéről: 

 e-mail  

telefon  

Felhasználó részéről: 
 

 e-mail  

Tel./fax  

Megjegyzés [DSJ2]: MVM: Amennyi-
ben minden hónapban jelzi, a tisztelt 
Ajánlatkérő, a beérkezéstől számított 15 
napon belül megküldjük részére az adato-
kat. Ez így elfogadható? 
BKV: automatikusan szeretnénk megkapni 

Törölt: külön 

Törölt: ra interneten keresztül

Megjegyzés [DSJ3]: MVM: Kérdezzük 
a tisztelt Ajánlatkérőt, hogy amennyiben 
nem tud a Kereskedő ilyet biztosítani, az 
még nem kizáró tényező? 
BKV energia kereskedő részére lehetősé-
get ad arra, hogy az elfogadott adatokat 
pontosabban megadja 
interneten keresztül rész kitöröltük 
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6. A VILLAMOS ENERGIA BETÁPLÁLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA A FELHASZNÁ-
LÁSI HELYEKRE 

 
Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés szerinti villamos energia eljuttatása az átviteli há-
lózatról (a továbbiakban: Átviteli Hálózat) a Felhasználó csatlakozási pontjáig (a további-
akban: Csatlakozási Pont) a Hálózati Engedélyesek (jelen esetben a MAVIR és az érintett 
Elosztói Engedélyesek) feladata. 

 
 

7. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA ÉS A RENDELKEZÉSRE BOCSÁ-
TOTT TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE, LEOLVASÁS 

 
A Felek közötti villamos energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági 
és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezés-
sel történik, amely az Elosztói Engedélyesek tulajdonában van. 
 
Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyesek végeznek el, és az ada-
tokat az Üzemi Szabályzatban definiált körzeti mérési központ (a továbbiakban: Körzeti 
Mérési Központ) továbbítja a Kereskedő számára. Kivételt képez a 2016. év, a 2017. év és 
a jelen Szerződés 13.1. pontjában foglaltak esetén a hatály meghosszabbításakor a 2018. 
év végén a profilos felhasználási helyek fogyasztásmérőinek Felhasználó által végzett leol-
vasása és az adatok e-mailben történő továbbítása a Kereskedőnek, amennyiben az Elosz-
tói Engedélyesek elfogadják. Az elszámolás mindkét esetben ezen adatokon alapul. 
 
A távmért (idősoros) felhasználási helyek esetén a tárgyhónap ¼ órás átlagteljesítményei-
re, valamint az elfogyasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó adatokat a területi-
leg illetékes Elosztói Engedélyes a mért ¼ órás terhelési adatok összesítésével továbbítja a 
Kereskedőnek. A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes 
által közölt ¼ órás adatokon alapul, a Felek ezt tekintik távmért felhasználási helyek ese-
tén Tényleges Átadott Villamos Energiának. 
 
Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez az elszámolási mérő meghibásodásáról, 
akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon) kell jelezze a másik 
Félnek és az Elosztói Engedélyeseknek. 
 
Amennyiben a mérők meghibásodtak, a Felek egyeztetnek és ellenkező megállapodás hi-
ányában a fogyasztási adatokat a Felhasználó hálózathasználati szerződésének rendelkezé-
sei szerint állapítják meg. Azaz ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely ré-
sze hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a leolvasott adatokat meg-
felelően helyesbíteni kell. A helyesbített fogyasztási adatok meghatározásáig ideiglenes el-
számolásnak van helye. Az ideiglenes elszámolás alapjául az előző, a meghibásodás előtti 
előző év azonos elszámolási időszak, vagy az előző hasonló időszak eredményeinek és a 
Felhasználó nem hitelesített méréséből – ha a Felhasználónak van párhuzamos mérése – 
nyert adatoknak az összehasonlításával közösen megállapított teljesítmény és fogyasztás, 
továbbá egyéb, díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak. Ha a helyesbítés mértéke nem hatá-
rozható meg, vagy ha időközben a Felhasználó vételezésében változás következett be, a 
hibás mérést követő 60 nap fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját, fi-
gyelembe véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket. 

Megjegyzés [DSJ4]: MVM: Minden 
esetben az elosztói engedélyes állapítja 
meg a fogyasztási adatokat, így itt a Felek 
alatt az elosztót és a felhasználót kell 
érteni. 
BKV: Az ajánlattevő jól értelmezi, három 
bekezdéssel feljebb rögzítésre kerül. 
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8. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA  

 

8.1 Energiadíj (P0) ……. Ft/kWh 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy Felhasználó a jelen Szerződés szerint a mért, tényle-
gesen átadott villamos energia (a továbbiakban: Ténylegesen Átadott Villamos Energia) 
mennyiségének ellenértékét megfizeti a Kereskedő részére. A villamos energia díja a szer-
ződéses időszakban rögzített, beleértve a szerződéses időszakra vonatkozóan a jelen Szer-
ződés lejártát követően felmerülő számlázásokat is. 

 
Az Energiadíj értékét a jelen Szerződés I. számú mellékletének 2.2.1. pontja tartalmazza. 
Az alkalmazott Energiadíj nem tartalmazza az ÁFÁT és az energiaadót, a rendszerhaszná-
lati díjakat, a KÁT Pénzeszközt és a MAVIR pénzeszközök díját.  
Az alkalmazott energiadíj (a továbbiakban: Energiadíj) tartalmazza a zsinór, csúcs és ki-
egyenlítő energia díját, a mérlegkör-tagsági díjat. 
A jelen Szerződés időtartama alatt a szerződésben rögzített díjakat a Felhasználó a 9. 
pontban meghatározottak szerint köteles megfizetni. 
A KÁT Pénzeszközt a Felhasználó az Energiadíjon felül köteles megfizetni Kereskedő 
részére a Kereskedő erre vonatkozó számlája alapján. 
A KÁT Pénzeszközt a MAVIR Zrt. által a szerződéses időszak hónapjaira utólag közzé-
tett elszámolási ár és a Ténylegesen Átadott Villamos Energia szorzataként történik. 
A KÁT Pénzeszköz nem tartalmazza az ÁFÁT) és az energiaadót, a rendszerhasználati 
díjat valamint a MAVIR pénzeszközök díját. 
 

8.2 Jóteljesítési Prémium (PJT): a jelen Szerződés I. számú melléklet 2.2.2 
pontjában meghatározottak szerint 

 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés időtartama alatt a Kereskedő havonta a 
8.1 pontban szereplő Energiadíjból Jóteljesítési Prémiumot ad a Felhasználó részére, azaz 
a 8.1. pontban szereplő Energiadíj és a jelen pontban szereplő Jóteljesítési Prémium kü-
lönbözetét számlázza, amennyiben a ténylegesen felvett villamos energia teljesítménye a 
Felhasználó által az adott hónapra bejelentett Menetrendek szerinti villamos energia telje-

sítményhez képest  5%-os, azaz plusz-mínusz öt százalékos tolerancia sávon belül ma-
rad. A Menetrend szerinti és a ténylegesen felvett villamos energia teljesítményén a Felek 
ebben az esetben a Felhasználó összes idősoros felhasználási helyére vonatkozó, összeg-
zett negyedórás kWh értékek négyszeresét értik. A Jóteljesítési Prémium kifizetésének fel-
tételeit és összegének kiszámítási módját a Mérlegkör-tagsági szerződés 1. számú függelé-
ke részletezi.  

 

A Jóteljesítési Prémium értékét a jelen Szerződés I. számú mellékletének 2.2.2. pontja tar-
talmazza. 

 

9. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

Törölt: alá eső energia díjat

Törölt: alá eső villamos energia díját

Törölt: alá eső villamos energia díját

Törölt: alá eső villamos energia díja

Törölt: I
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A Felek havi időszakos elszámolásban állapodnak meg. A Kereskedő a hatályos törvényi 
előírásoknak tartalmilag és formailag megfelelő, az energiafogyasztási helyeket összesítő, 
az I. számú melléklet 3.1. és 3.3. pontjaiban részletezett bontású számlát (127 db idősoros 
és 337 db profilos) havonta, legkésőbb a tárgyhónapot (elszámolási időszakot) követő 
hónap 20. napjáig állítja ki. 

 

A Kereskedő a számlát elektronikus formátumban is biztosítja. A papír alapú összesítő 
számla és az elektronikus úton rendelkezésre bocsátott (mely az összes Fogyasztási Hely 
adatait tartalmazza) számla közötti esetleges tartalmi eltérés esetén, a papír alapon meg-
küldött számla tartalma az irányadó. 

 
A villamos energia díjának, a Jóteljesítési Prémiumnak, a KÁT Pénzeszköznek, a MAVIR 
pénzeszközök díjának és az energiaadónak elszámolására, a fizetési feltételekre jelen Szer-
ződés I. és II. számú mellékleteiben foglaltak az irányadóak. 

 

A jelen Szerződés II. számú mellékletében rögzített számlázási és fizetési feltételeknek 
megfelelően irányadóak a Kereskedő jelen Szerződés szerint felmerülő fizetési kötelezett-
ségeinek teljesítésére is. 

 
A jelen Szerződés alapján fizetendő minden összeg kifizetése a kötelezően alkalmazandó 
jogszabályok, a jelen Szerződés eltérő rendelkezése illetve a Felek eltérő megállapodása 
hiányában mentes mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy vi-
szontkeresettől. 

A jelen Szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A. § hatálya alá tar-
tozik. Felhasználónak abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben a 
Kereskedő a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 
vagy bemutat, megküld, vagy átad a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (har-
minc) napnál nem régebbi eredeti nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 

 
 

10. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

10.1. Szerződésszegés 

 
A Felek jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik megszegése, így különösen, de 
nem kizárólag a teljesítés elmulasztása, kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget ke-
letkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapoz-
hatja meg a jelen Szerződésben foglaltak szerint. A Felek mentesülnek a szerző-
désszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az vis major miatt követ-
kezett be, illetve a mulasztásukat a Ptk. 6:142. § szerint kimentik.  
 
A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok itt előírt következményei 
nem érintik a jelen Szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződéssze-
gési eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. 

Törölt: / 21 db idősoros és 79 db profilos/

Törölt: alá eső energia díjának

Törölt:  

Törölt: .

Törölt: 5

Törölt: szabályai 
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10.2. Kötbér 

 

A Felhasználó kötbérigényét megalapozó események és a fizetendő kötbér összege: 
 
(i) ha a Kereskedő az 5.1.3. és 5.1.4. pontok szerinti tájékoztatási kötelezett-

ségét olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti, akkor az adott pontban 
megjelölt határidőn túli időre – addig, amíg a kötelezettségének eleget nem 
tesz – napi 20.000.- Ft, azaz napi húszezer forint összegű kötbért köteles 
megfizetni; 

(ii) ha a Kereskedő a 13.4.2. pontban említett tájékoztatási kötelezettségét 
mulasztja el, akkor az ott meghatározott összegű kötbért köteles megfizeti. 

 

10.3. Kártérítés 

 

10.3.1. Kártérítési kötelezettség esetei 
 
A Felek kötelesek megtéríteni a másik félnek a jelen Szerződés alapján fennálló 
bármely kötelezettségének megszegésével kapcsolatosan okozott, vagy azzal kap-
csolatosan ténylegesen felmerült és bizonyított valamennyi vagyoni kárát, költsé-
gét és kiadását beleértve a kamatokat, ügyvédi költségeket és egyéb jogi kiadásokat 
is. 
 
A jelen Szerződés szerint elrendelt minden kártérítési összeget csökkenteni kell az 
ilyen követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jog-
viszonyból, és egyéb kötelezettségből harmadik személyektől megtérülő összeggel. 

 

10.3.2. A Kötbéren felüli kártérítés 
 
A Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott 
számszerűsíthető és bizonyítható és a kötbér összegét meghaladó kár fentiek sze-
rinti teljes megtérítése alól. 
 

10.3.3. Eljárási értesítés 
 
Mindkét Fél azonnal értesíti a másik Felet bármely olyan követelésről vagy eljárás-
ról, amely a másik Felet a jelen Szerződés kapcsán érintheti. Ezen értesítést a lehe-
tő legrövidebb időn belül írásban meg kell küldeni, hogy a másik Fél időben tu-
domást szerezzen ilyen követelésről vagy eljárásról. 

 

10.3.4. Harmadik fél kártérítési igénye 
 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy abban az esetben, ha bármelyiküket a 
másik Fél harmadik személy által indított peres eljárásban jelen Szerződés teljesí-
tésével összefüggésben perbe hívja, a perbehívással kapcsolatosan közösen, előze-
tesen egyeztetnek, majd az egyeztetéstől függően a perbehívást elfogadja, és az el-
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járó bíróság beavatkozást megengedő határozatától függően beavatkozóként csat-
lakozik.  
 
Amennyiben egy harmadik személlyel szemben mindkét Fél perben áll, egyikük 
sem tesz olyan, a másik Félre hátrányos perbeli cselekményt, amelyet előzetesen 
egymással nem egyeztettek. 
Egyik fél sem korlátozhatja a másik fél eljárási jogait. 
 
 

10.4. Felmondási jogot keletkeztető súlyos szerződésszegés 

 

10.4.1. Felmondási jog súlyos szerződésszegés esetén 
 
Súlyos szerződésszegés esetén a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a jelen 
Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 13.3. 
pontban foglalt eljárási szabályok szerint felmondhatja. 

 

10.4.2 A Kereskedő súlyos szerződésszegése 
 
A Kereskedő tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül különösen az, ha: 
 
(i) a Kereskedő az igény kézhezvételétől számított 30 naptári napot meghala-

dóan nem tesz eleget a Felhasználónak járó, kötbérfizetési vagy díj-
visszatérítési kötelezettségének; 

(ii) a Kereskedő neki felróható okból a jelen Szerződés 5.3.3. pontjában fog-
lalt adatszolgáltatási kötelezettségeit az ott meghatározott határidőt meg-
haladóan a Felhasználó és Kereskedő által egyeztetett és kölcsönösen el-
fogadott póthatáridőre sem teljesíti; 

(iii) a Kereskedő megsérti a 4.2.1 pontban meghatározott kötelezettségét. 
 

10.4.3 A Felhasználó súlyos szerződésszegése 
 
A Felhasználó tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül az, ha: 
 

(i) jelen Szerződés szerinti díjfizetési kötelezettségét jelen Szerződés szerint 
a számla megfizetésére előírt időpontot 30 naptári nappal meghaladóan, 
ajánlott levélben, személyesen vagy futár útján elküldött felszólítás elle-
nére, az abban megjelölt határidőig sem teljesíti; 

(ii) a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 naptári 
napot meghaladóan nem teljesíti; 

(iii) megsérti a Kereskedő 5.2.7. pont szerinti teljes ellátási jogát a jelen Szer-
ződésben meghatározott átadási pontokra; 

(iv) a Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerző-
dése a Felhasználónak felróható okból megszűnik. 

 
 

10.5. A villamos energia szolgáltatás felfüggesztése 

 

Megjegyzés [DSJ5]: MVM: 15 napot 
javasol és nem biztosít póthatáridőt 

Megjegyzés [DSJ6]: nem tudjuk 
elfogadni 
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A Kereskedő írásban kezdeményezheti a Felhasználási Helyek kikapcsolását az 
Elosztói Engedélyeseknél a Felhasználó súlyos szerződésszegést megvalósító fize-
tési késedelme esetén. Ezt megelőzően azonban a Kereskedő köteles a Felhaszná-
lót írásban, tértivevényes levélben, személyesen vagy futár útján (a Felhasználó ál-
tali átvételre alkalmas módon) fizetésre felszólítani, és a szolgáltatás szünetelteté-
sét, mint lehetséges következményt határidő kitűzése mellett kilátásba helyezni (a 
határidőt az illetékes Elosztói Engedélyes is meghatározhatja a kikapcsolási értesí-
tőben). A Felhasználó jogosult a fizetési késedelmet illetően egyeztetést kezdemé-
nyezni, amelytől a Kereskedő nem zárkózhat el. 
 
Az egyeztetés módja személyes találkozó. Felek vállalják, hogy a fizetési határidő 
eredménytelen leteltét követően azonnal személyes találkozót/találkozókat foga-
natosítanak és ezen tevékenységüket a Kereskedő által a fizetési felszólításban a 
szolgáltatás felfüggesztésre kitűzött határidőig folytatják. A Kereskedő ezennel ki-
jelenti, hogy a Felhasználási Hely villamos energia szolgáltatásból történő kikap-
csolása csak akkor történhet meg, ha az egyeztetés eredménytelen volt. 

 
 

11. VIS MAJOR  

 
Vis majornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső elháríthatatlan esemény, 
amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a jelen Szerződés teljesítését 
valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi és nem ve-
zethető vissza a Felek gondatlanságára vagy hibájára (pl. földrengés, árvíz, háború, termé-
szeti katasztrófa, a hazai villamos energia rendszer működésének jelentős zavara, válság-
helyzete, illetve amit a MEKH annak nyilvánít). Vis majornak minősül továbbá az, ha a 
Kereskedő hibáján kívüli okból a rendszerirányító vagy az érintett hálózati engedélyes fel-
függeszti a szállítást és/vagy az átvételt és/vagy a határon keresztül történő szállítást.  

 

11.1. Értesítési követelmények 

 

11.1.1. A vis major bekövetkezte 
 
Bármely Fél, amely vis majorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis 
majorról a lehető legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Ezen írásos értesítés-
nek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen Szerződés teljesítésére 
gyakorolt hatását, valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható 
időtartamát. 
 

11.1.2. A vis major megszűnése 
 
A vis majorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet értesíteni a vis major megszűné-
séről, illetve a vis major azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott Fél jo-
gainak gyakorlását és a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését 
korlátozza, a lehető legrövidebb időn belül azt követően, hogy ezek a tudomására 
jutottak. 
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11.1.3. A 11. pont értelmében egyik Fél sem menthető fel a jelen Szerződés szerinti köte-
lezettségei teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése alól addig, amíg a 
11.1.1. pontban említett értesítést a másik Félnek el nem juttatta. Ha viszont az ér-
tesítést a vis major bekövetkeztéről megküldték, a vis major által érintett Fél a 11. 
pont értelmében felmentést kap az ilyen késedelem vagy mulasztás alól az aktuális 
vis major esemény kezdetétől a vis major megszűnéséig. 
 

11.2. Mérséklés 

 

11.2.1. A vis major által érintett Fél: 
 
(i) köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy elhá-

rítsa, megszüntesse, elkerülje, vagy mérsékelje bármely vis major hatásait; 
(ii) köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a je-

len Szerződés teljesítését a vis major megszűnése után azonnal folytassa; 
(iii) a másik Fél ésszerű kérésére köteles értesíteni a másik Felet részletesen le-

írva a vis majort, annak okát, a hatásainak megszüntetése, elkerülése és 
mérséklése érdekében tett erőfeszítéseket, valamint a vis major időtarta-
mának becslését. 

 

11.2.2. Mindkét Fél köteles együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések 
kidolgozásában, illetve megvalósításában a vis major hatásának megszüntetése, 
csökkentése érdekében. 
 

11.3. A vis major hatása 

 

11.3.1. A 11.1. pontban előírt értesítés átadását követően egyik Fél sem felelős a jelen 
Szerződés szerinti kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítésé-
ért, amennyiben az ilyen mulasztást vagy késedelmes teljesítést egy vagy több 
vis major vagy annak hatása(i), vagy ezen események, és hatások bármely kom-
binációja okozta, vagy annak tulajdoníthatóan következett be. 

 

11.3.2. Ha a vis major következtében valamely fél nem tudja a jelen Szerződés szerinti 
kötelezettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél 
felmondhatja a jelen Szerződést a másik félnek küldött írásbeli nyilatkozattal. A 
teljesítéshez igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése az 
azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik. 

 

11.3.3. Az az időszak, amely az adott Fél számára jogai gyakorlásához és kötelezettsé-
gei teljesítésére rendelkezésére áll, annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az 
adott Fél számára az adott vis major hatásainak elhárításához szükséges: 

 
(i) feltéve azonban, hogy a teljesítés meghosszabbítása nem nagyobb mérté-

kű, mint a vis major következményeinek kezeléséhez ésszerűen szükséges 
idő; 

(ii) azzal a kivétellel, hogy a vis major nem ad felmentést az adott Fél szándé-
kos, illetve a vis majortól független szerződésszegése alól; 
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(iii) kivételt képeznek azon esetek is, amikor a jelen Szerződés időközben lejár, 
illetve bármely fél által kezdeményezett rendkívüli felmondás következté-
ben megszűnik. 

 

11.3.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 11.3. pontban foglalt rendelkezések 
teljesítésével, vagy értelmezésével összefüggésben keletkező esetleges jogvitákat 
a jogvitákra irányadó eljárást szabályozó 14.1. pont rendelkezéseinek megfele-
lően rendezik. 

 

12. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

 

12.1. Jogszabályváltozási esemény 

 
Fogalma: a jelen Szerződés hatályba lépése után olyan jogszabályváltozás követke-
zik be, amely: 
 
(i) azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen Szerződés szerinti bármely kö-

telezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; 
vagy 

(ii) 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. Jogszabályváltozásnak minősülhet a VET X. fejeze-
tében említett villamosenergia-ellátási szabályzatok módosítása is, illetve a MA-
VIR Zrt.-nek a jelen Szerződés teljesítését érintő esetleges rendelkezése, korláto-
zása, valamint minden olyan hatósági határozat, amely a jelen Szerződés teljesíté-
sére a fentiek szerint kihat.  
 

12.2. A jogszabályváltozás következménye, a Szerződés módosítása 

 
A Felek kötelesek a 12.1. pont szerinti esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 
naptári napon keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módo-
sítások szükségesek a jelen Szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót meg-
tesznek annak érdekében, hogy a jelen Szerződést úgy módosítsák, hogy a jelen 
Szerződés legjobban tükrözze a Felek a jelen Szerződés hatályba lépésekor fen-
nállt szándékát.  
 

A Szerződés módosítása a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, írásban tör-

ténik a Kbt. 141. § szabályainak figyelembevétele mellett. 
 
Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre 30 napon belül, akkor a 14.1. szá-
mú pont rendelkezései szerint járnak el. 
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13. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

13.1. A jelen Szerződés időtartama 

 
A jelen Szerződés 127 darab idősoros és 337 darab profilos Felhasználási hely vo-
natkozásában 2017. január 01. napján 00:00 órakor lép hatályba, feltéve, hogy 
valamennyi, 1.2. számú pontban felsorolt feltétel megvalósult.  
 
A Felek a jelen Szerződést 2017. december 31. napja 24:00 óráig (lejárat idő-
pontja) tartó határozott időtartamra kötik. 
A Szerződés Felek közös megegyezésével – azonos feltételekkel – 2018. december 
31. napjáig meghosszabbítható. 
 
 

13.2. A Szerződés megszűnése 

 
A jelen Szerződés megszűnik különösen: 
 
(i) a határozott időtartam lejártával 
(ii) ha a jelen Szerződés érvényességének 13.4. pont szerinti feltételei hiá-

nyoznak; 
(iii) a Felek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatáro-

zott időpontban; 
(iv) valamely Fél által a jelen Szerződés 13.3. pontja szerint a másik Félhez in-

tézett szerződésszerű rendkívüli felmondás esetén. 
 
 

13.3. A Szerződés rendkívüli felmondása 

 

13.3.1. Felmondás a Kereskedő részéről 
 
A Kereskedő a jelen Szerződés 13.3.3. pontjában rögzített eljárási rendet követve 
30 naptári napra felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyiké-
nek bekövetkezése esetén: 
 
(i) a Felhasználó fizetésképtelenségét az illetékes cégbíróság jogerős végzésben 

megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó alapítója 
a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről határozatot hoz; 

 
(ii) a Felhasználó jelen Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezett-

ségének engedményezése a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, 
ide nem értve a 14.11. pontban foglaltakat; 

 
(iii) vis major bekövetkezése esetén a 11.3.2 pontban foglaltak alapján; 

 
(iv) a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén. 

 

Megjegyzés [DSJ7]: MVM Felhívjuk 
az Ajánlatkérő figyelmét, hogy a rendkívüli 
szerződésfelmondás azonnali hatályú, ez 
elfogadható? 

Megjegyzés [DSJ8]: Ajánlatkérő 
ragaszkodik a 30 napos felmondáshoz 

ebben az esetben 
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13.3.2. Felmondás a Felhasználó részéről 
 
A Felhasználó a jelen Szerződés 13.3.3. pontjában rögzített eljárási rendet követve 
– a vi. pontban foglaltak kivételével – 30 naptári napra felmondhatja a jelen Szer-
ződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén: 
 
(i) a Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a jövőben, de 

még a jelen Szerződés időtartama alatt jogosulatlanná válik a jelen Szerző-
désben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, 
amely erre jogosult lenne; 

(ii) a Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
cégbírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes cégbíróság jogerős 
végzésben megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Keres-
kedő taggyűlése jogutód nélküli megszűnéséről határozatot hoz; 

(iii) a Kereskedő jelen Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezett-
ségének engedményezése a Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása nél-
kül; 

(iv) a Kereskedő súlyos szerződésszegése esetén; 
(v) vis major bekövetkezése esetén a 11.3.2. pontban foglaltak alapján. 
(vi) a Felhasználó jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
a. Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulaj-

doni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely tekintetében fen-
náll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel, 

b. Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaságban, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

(vii) a Felhasználó köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban fog-
laltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudo-
mására, hogy a Kereskedő tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizá-
ró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
Amennyiben Felhasználó a fenti (vi.) alpontban foglalt okokból felmondja a Szer-
ződést, a Kereskedő a jelen Szerződés megszűnése előtt már teljesített villamos 
energia szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

13.3.3. Felmondási eljárás 
 
Az előzetes felmondás 
 
A Felek a felmondási okok bekövetkezéséről és felmondási szándékukról az elő-
zetes felmondásban írásban tájékoztatják egymást. Az előzetes felmondás megfe-
lelő részletességgel tartalmazza a felmondási okot. 
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Egyeztetési kötelezettség 
 
Az előzetes felmondásnak a címzett általi átvételét követő 5 (öt) naptári napon át 
(vagy a Felek megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó egyeztetési időszakban a 
Felek kötelesek az előzetes felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat folytat-
ni. 
 
A végleges felmondás 
 
Ha az egyeztetési időszak eredménytelenül, vagyis az előzetes felmondásban fog-
lalt felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az előzetes felmondást kiadó Fél végle-
ges felmondással írásban felmondhatja a jelen Szerződést a 13.3.1. és 13.3.2. pon-
tokban meghatározott – az egyeztetési időszak hosszával lerövidített – felmondási 
idővel. 
 

13.4. A Szerződés megszűnése az érvényességi és hatályossági előfeltételek hiá-
nya miatt 

 

13.4.1. Amennyiben az 1.2. pontban foglalt bármely érvényességi feltétel megszűnik, a je-
len Szerződés is automatikusan a hatályát veszti: 

azon a napon, amikor: 
 
(i) a Kereskedő kereskedelmi működési engedélye megszűnik, vagy visszavo-

násra kerül, vagy 
(ii) a Mérlegkör-felelős mérlegkör szerződése a Rendszerirányítóval megszű-

nik, vagy 
 
azon a napon, amikor: 
 
(iii) a Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerződé-

se megszűnik, vagy 
(iv) a Felek közötti villamos Mérlegkör-tagsági Szerződés megszűnik. 
 
A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban 
bekövetkezett. 
 

13.4.2. Amennyiben a Kereskedő működési engedélye a MEKH vonatkozó határozata 
alapján hatályát veszti, illetve ha a Rendszerirányítóval fennálló mérlegkör szerző-
dést a rendszerirányító (a továbbiakban: Rendszerirányító) felmondja, köteles a 
Felhasználót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 munkana-
pon belül erről tájékoztatni. 
 
Amennyiben a Kereskedő ezen tájékoztatási kötelezettségét nem vagy késedelme-
sen teljesíti, köteles a Felhasználónak a Szerződött Villamos Energia Mennyiség öt 
(5) napra jutó részének megfelelő összegű kötbért fizetni a teljesítési kötelezettség 
nem, vagy késedelmes teljesítéséért. Ennek számítása a következőképpen történik: 
(5 nap) x (energiadíj x Ténylegesen Átadott Villamosenergia mennyiség) / (szer-
ződés teljes időtartamára eső napok száma). 
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13.4.3. Ezen felül a Kereskedő teljes kártérítéssel tartozik a Felhasználó felé, így köteles 
megtéríteni számára a jelen Szerződés szerinti Energiadíj és a Felhasználó villa-
mos energia beszerzési költségei közötti különbözetből eredő kárát a jelen Szer-
ződés 13.1. pont szerinti lejáratának időpontjáig bezárólag. 

 

13.4.4. A 13.4.1. (i), (ii), (iii) eseteiben az érintett Feleket a másik fél irányában az eljárás 
megindításával haladéktalan értesítési kötelezettség terheli. Az értesítés késedel-
méből eredő kárért a mulasztó Fél felel. 

 
13.5 Elszámolás 
 
13.5.1 Jelen Szerződés megszűnése esetén a Felek a VET előírásainak megfelelően köte-

lesek egymással elszámolni. Ezen időszak alatt kizárólag a jelen Szerződés 8.1. és 
8.2. pontjában meghatározott egységárak a mérvadóak. 
 

13.5.2 Kereskedő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy 

- nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 
szerinti ügyletekről a Felhasználót haladéktalanul értesíti. 

  
13.5.3 Amennyiben a Kereskedő külföldi adóilletőségű, köteles a jelen Szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Kereskedőre vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

 

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

14.1. Jogviták rendezése 

 
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján felmerülő vitákat 
elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, a Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a to-
vábbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 
 

14.2. Értesítések 

 
Eltérő megállapodásig, minden értesítés írásban történik a másik Félnek a jelen 
Szerződésben feltüntetett székhelyére - előre fizetett - ajánlott levélküldemény-
ként, faxon, futár útján vagy személyesen történő továbbítás útján. Az értesítés 
egyidejűleg - tájékoztató jelleggel - megküldhető e-mail-ben is. A Felek székhelyé-
re ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés 
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megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni ak-
kor is, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a cím-
zett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt 
megtagadta. A faxon vagy futár útján vagy személyesen a másik félhez eljutatott 
sürgős értesítést a másik Fél kérésére előre fizetett ajánlott levélküldeményben is 
meg kell erősíteni.  
 
A jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó a Kereskedő részé-
ről: 
 

 

e-mail  

tel. 
fax 

 

 

A Felhasználó részéről: 

 

 

e-mail  

tel.: 
fax: 

 

 

A Felhasználó részéről teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben: 

 

e-mail  

tel.: 
fax: 

 

 
 

14.3. A rendelkezések részleges hatálya  

 
Ha bármely hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint a jelen Szerződés bár-
mely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan, akkor ez csak arra 
a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész jelen Szerződés vagy a jelen 
Szerződés bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, semmisségét vagy vég-
rehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad. 
A Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek annak érdekében, hogy kölcsönös 
egyetértésben más rendelkezéssel pótolják az érvénytelenné, semmissé vagy vég-
rehajthatatlanná vált rendelkezést, ami gazdasági hatását tekintve a leginkább 
megközelíti a Felek akaratát. A Felek ez irányú tárgyalásaik tekintetében a viták 
rendezésére 14.1. pont szerint járnak el. 
 

14.4. Jogról való lemondás 
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14.4.1. Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben 
foglalt jogaival a jelen Szerződés rendelkezései szerint nem él, az nem jelenti azt, 
és nem értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás 
(legyen az hasonló vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről. 
 

14.4.2. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólí-
tás bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott idő-
beli vagy más haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szer-
ződésszegés esetén a jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről 
vagy elfogad bármely más, a jelen Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést. 
 

14.5. A Szerződés teljessége 

 
A jelen Szerződés – ideértve annak mellékleteit, valamint a jelen Szerződésben ki-
fejezetten hivatkozott egyéb megállapodásokat – a benne megjelölt tárgyra nézve 
a Felek között a teljes megállapodást jelenti. Minden azt megelőző, a jelen Szerző-
désben tárgyaltakra vonatkozó bármifajta írásbeli vagy szóbeli megállapodás, aján-
lat vagy más közlés hatálytalan. 
 

14.6. További cselekedetek és biztosítékok 

 
Mindegyik Fél vállalja, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot és meg-
tesz és végrehajt minden olyan további cselekedetet és dolgot, amely szükséges le-
het a jelen Szerződés rendelkezéseinek végrehajtására, vagy azt megkönnyíti, vagy 
megkönnyítheti. 
 
 

14.7. Engedményezés 

 
Kereskedő köteles tűrni, hogy Felhasználó saját telephelyein, területén működő 
harmadik félnek (pl. bérlőknek) a VET villamos energia továbbadásáról szóló fe-
jezetének az értelmében villamos energiát ad tovább. A Felek megállapodnak, 
hogy amennyiben a jelen Szerződésben szabályozott jogok, illetve kötelezettségek 
átruházását a jogszabályok lehetővé teszik, az ilyen átruházás további érvényességi 
feltétele a Felek előzetes írásos beleegyezése az ilyen engedményezésbe vagy átru-
házásba, kivéve a pénzkövetelések engedményezésének esetét, amelyre a Felek a 
polgári jog általános szabályait alkalmazzák. 
 
Amennyiben a Kereskedő engedményezi, faktorálja jelen Szerződésből eredő Fel-
használóval szembeni követeléseit, a kiállított számla első oldalára a faktorálás té-
nyét rávezeti és hivatalos úton, írásban értesíti Felhasználót a faktorálás tényéről. 
 
 

14.8. Titoktartás 

 
A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bármely Fél javára a másik Fél által 
átadott vagy szerzett minden bizalmas információt bizalmasan, titkosan kezelnek, 
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és gondoskodnak arról, hogy azokat a megbízottaik, alkalmazottaik és tisztségvise-
lőik (beleértve az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait) bizalmasan kezelje-
nek, és harmadik félnek ne adják át, sem más módon ne hozzák nyilvánosságra. A 
Felek vállalják továbbá, hogy a bizalmas információt vagy annak bármely részét a 
másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem használják fel (kivéve a jelen 
Szerződés céljából történő felhasználást). A Felek vállalják, hogy saját szervezetü-
kön belül olyan szintre korlátozzák azon személyek számát, akiknek a bizalmas in-
formáció átadásra kerül, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a jelen Szerző-
dés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják. 
 
A fenti korlátozások nem vonatkoznak a bizalmas információ bármely olyan ré-
szére: 
 

(i) amely a fentiek megszegésétől eltérő okból jogszerűen került nyilvánosságra; 
(ii) amelyet a címzett Fél jóhiszeműen szerzett olyan harmadik féltől, aki jogosult volt 

annak felfedésére; 
(iii) amelyet bármely hatóság részére az alkalmazandó jogszabályok szerint, vagy az il-

letékes tőzsde szabályainak előírásai szerint fel kellett fedni és olyan információk, 
amelyeket árjelentő ügynökségek előtt vagy index kiszámításához fedtek fel felté-
ve, hogy az információ kiadása során a másik Fél neve titokban maradt, valamint 

(iv) amelyeket olyan hitelintézeteknek és szerződő feleknek adtak át, amelyeknek fela-
data indokolta az ilyen információ felfedését, feltéve, hogy az ilyen fél előbb bele-
egyezett, hogy más személynek semmilyen célból nem adja át a vonatkozó bizal-
mas információt. 
 
Bizalmas információ az egyik Fél részére a másik Fél által átadott minden olyan 
információ, dokumentáció, adat, know-how vagy üzleti titok, amely kívülálló sze-
mélyek részére nem ismert, nem elérhető, kivéve a Kbt. alapján nyilvános infor-
mációkat.  
 
A jelen titoktartásról szóló pont rendelkezései a jelen Szerződés megszűnése után 
két (2) évig hatályban maradnak. 

 
 

14.9. Mellékletek 

 
I. számú melléklet A szerződött villamos teljesítmény mennyisége, várható vil-

lamos energia mennyiségek, a szerződött villamos energia 
egységárak  

II. számú melléklet Fizetési Megállapodás  
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III. számú melléklet Mérlegkör-tagsági Szerződés (Mellékletei:  

 1. sz. függelék: ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELE-
ZETTSÉGEK ÉS A KÖTBÉRFIZETÉSI ESETEK 
SZABÁLYOZÁSA;   

 2. sz. függelék: 127 DB IDŐSOROS ÉS 337 DB EGYÉB 
PROFILOS FELHASZNÁLÁSI HELYEK MEGNEVE-
ZÉSE ÉS JELLEMZŐI) 

 3. sz. függelék: Műszaki leírás, 2015. évi fogyasztási adatok; 

 
A jelen Szerződés mellékletei a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

 

 

14.10. Irányadó jog 

 

A Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a VET, a megújuló 
energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia mű-
ködési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének meg-
állapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
1/2016. (I. 27.) NFM rendelet és más vonatkozó jogszabályok, valamint Üzemi-, 
Elosztói szabályzatok és Kereskedő Üzletszabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

14.11. Záradék 

 
Kereskedő nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Felhasználónál a fővárosi 
közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítá-
sát célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden tá-
mogatást, segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a 
Felhasználó egyoldalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a 
Felhasználó tömegközlekedés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett közfor-
galmú személyszállítási feladatát átvevő gazdasági társaságot, a jelen Szerződésben 
saját helyébe léptesse.  

 
A Felek a jelen Szerződést – gondos áttanulmányozás után – 4 (azaz négy) példányban – 
melyből 2 (azaz kettő) a Felhasználót, 2 (azaz kettő) a Kereskedőt illeti meg –, mint akara-
tukkal mindenben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti 
keltezéssel aláírták. 

 
Budapest, 2016………………. napja.   Budapest, 2016. ……  …… napja. 

        
  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság 

Kereskedő 

Felhasználó  

Törölt: továbbá a HÉV üzemeltetési felada-
tát átvevő gazdasági társaságot 
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I. számú melléklet 

 

A SZERZŐDÖTT VILLAMOS TELJESÍTMÉNY MENNYISÉGE,VÁRHATÓ VIL-
LAMOS ENERGIA MENNYISÉGEK, A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA 

EGYSÉGÁRAK 

 

1. VILLAMOS TELJESÍTMÉNY 

 

1.1. A Szerződött Teljesítmény 

 
Jelen Szerződés hatálya alatt a Kereskedő a Felhasználási Helyek hálózati csatla-
kozási szerződés szerinti csatlakozási pontjain az Elosztói Engedélyesek közre-
működésével a Felhasználó részére egyidejűleg legalább  
 

100 MW 
 

¼ órás átlagteljesítmény értékével megegyező teljesítménnyel áll rendelkezésre. 
 

A szerződött teljesítmény (a továbbiakban: Szerződött Teljesítmény) igénybevételéről a Fel-
használónak a Kereskedő felé a jelen Szerződés 5.3.2. számú pontja szerint, valamint a Mér-
legkör-tagsági Szerződés szerint adatszolgáltatási menetrendadási kötelezettsége van. Ezen 
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit jelen Szerződés és a Mér-
legkör-tagsági Szerződés tartalmazza. 

 

2. VILLAMOS ENERGIA 

 

2.1. Villamos energia mennyiségek értelmezése 

Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt az alábbi mennyiségeket kell értelmezni: 
 

Megnevezés Mennyiség Értelmezés 

Várható Villamos 
Energia Mennyiség 
(EVRH) 

 272,5 GWh A jelen  Szerződés időtartamára, annak 4.2.1. 
pontja szerint várható villamos energiafo-
gyasztás, tájékoztató adat. 

Maximális Villamos 
Energia Mennyiség 
(EMAX) 

292 GWh A Várható Villamos Energia Mennyiség 
107,2%-a 

Minimális Villamos 
Energia Mennyiség 
(EMIN) 

254 GWh A Várható Villamos Energia Mennyiség 
93,2%-a  

Ténylegesen Átadott 
Villamos Energia 
Mennyiség (ETÉNY) 

kWh A szerződéses időszak alatti tényleges villa-
mos energiafogyasztás összessége 
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2.1.1. Várható Villamos Energia Mennyiség 
 

A várható villamos energia mennyiség (a továbbiakban: Várható Villamos Energia 
Mennyiség) az a tájékoztató jellegű mennyiség melyet Felhasználó – a jelen Szer-
ződés megkötésekor rendelkezésre álló ismeretei szerint – a szerződéses időszak 
alatt átvenni tervez. 
 

2.1.2. Maximális Villamos Energia mennyiség 
 

A maximális villamos energia mennyiség (a továbbiakban: Maximális Villamos 
Energia Mennyiség) az a mennyiség, melynek leszállítására Kereskedő a villamos 
energia kereskedelmi szerződés (a továbbiakban: Kereskedelmi Szerződés) alapján 
a szerződéses időszak alatt kötelezettséget vállal. Amennyiben a Felhasználó a 
Maximális Villamos Energia Mennyiségnél többet fogyaszt a szerződéses időszak 
alatt, úgy a túlfogyasztott mennyiséget a Kereskedő mérlegkörében jelentkező, 
éves felszabályozott energia mennyiségének a Felhasználót illető mennyiségként 
kell megállapítani és a MAVIR átlagos felszabályozási díján köteles megvásárolni a 
Kereskedőtől. 
 

2.1.3. Minimális Villamos Energia Mennyiség 
 

A minimális villamos energia mennyiség (a továbbiakban: Minimális Villamos 
Energia Mennyiség) az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti elfogyasz-
tására Felhasználó kötelezettséget vállal. 
 
Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget 
részben vagy egészben elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve a vis ma-
jort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak- számla 
ellenében- meg kell fizetnie az el nem fogyasztott mennyiség ellenértékének ösz-
szegét Kereskedő részére. Amennyiben a Felhasználó legalább 15 naptári nappal 
előre jelzi, hogy nem tudja a minimálisan szükséges villamos energiát elfogyaszta-
ni, az el nem fogyasztott mennyiség egységárát a Felek a szerződéses ár (a jelen 
Szerződés 8.1 pontjában meghatározott) és a Kereskedő által elért eladási ár kü-
lönbségeként határozzák meg, amennyiben a szerződéses ár a magasabb. A Ke-
reskedő a tőle elvárható módon mindent megtesz azért, hogy a Minimális Villa-
mos Energia Mennyiség teljes, át nem vett részét a lehető legjobb kereskedelmi 
feltételek mellett értékesítse. Amennyiben pedig a Kereskedő bármilyen mennyi-
séget nem tudott eladni, a Felhasználó a teljes egységárat köteles megfizetni.  
 

2.1.4. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség 
 

A teljes szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott villamos energia-fogyasztás 
összessége= ETÉNY. 

 
Az energia elszámolás alapja a fogyasztásmérő Elosztóhálózati Engedélyes által 
kiolvasott és a Kereskedő számára megadott, ¼ órás teljesítmény adatai alapján 

Törölt: 0

Megjegyzés [DSJ9]: ELMŰ: KÁT 
változás miatt javasolja, Ajánlatkérő részé-
ről 15 nap fogadható el 
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mért/számolt kWh mennyiség és a profilos Felhasználási helyeken lévő fogyasz-
tásmérők óraállásai.  

 
 

2.2. Villamos energia egységárak 

 
Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a 
hálózati csatlakozási szerződés szerint a csatlakozási pontokon az Elosztói Enge-
délyes közreműködésével a Felhasználó részére a nem KÁT alá eső villamos ener-
giát az alábbi egységáron táplálja be. 
Az alkalmazott egységár (P0) tartalmazza a zsinór, csúcs és kiegyenlítő energia dí-
ját, valamint a mérlegköri tagság díját. 
Az alkalmazott egységár nem tartalmazza az ÁFA-t, a KÁT Pénzeszközt, az álta-
lános rendszerhasználati díjakat, a MAVIR pénzeszközök díját és az energiaadót.  
Az energiaadó mértékét az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Energia tv.) szabályozza. 
 

2.2.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára (P0): 
 

 
P0 = ….. Ft/kWh (azaz Ft/kWh)  

 

2.2.2. A Jóteljesítési Prémium (PJT) 
 

A Jóteljesítési Prémium egységára a jelen Szerződés 8.2 pontjában leírtaknak meg-
felelő ténylegesen átadott, elfogyasztott villamos energia mennyisége után: 
 
PJT =      Ft/kWh (azaz Ft/kWh) 
 

2.2.3. A KÁT Pénzeszköz elszámolása 
 
A KÁT Pénzeszközt a Kereskedő külön számlázza a Felhasználó részére a MA-
VIR Zrt. által a szerződéses időszak hónapjaira utólag közzétett KÁT Pénzeszköz 
alapján, melyet Felhasználó köteles megfizetni Kereskedő részére a Kereskedő er-
re vonatkozó számlája szerint. 
Az alkalmazott KÁT Pénzeszköz nem tartalmazza az ÁFÁT a MAVIR pénzesz-
közöket és az energiaadót.  
 
 

3. ELSZÁMOLÁSI ADATSZOLGÁLTATÁS 

 

A Kereskedő havi elszámolási számlát nyújt be az alábbi részletezettséggel (tartalommal): 

 

3.1. Számlatartalom (ÁFA kulcsonként külön-külön): 

a) összfogyasztás, 
b) fogyasztási időszak kezdete, vége, 

Törölt: alá eső villamos energia díját

Megjegyzés [DSJ10]: ELMŰ: Pénz-
eszköz 

Törölt: alá eső villamos energia

Törölt: alá eső villamos energia díját

Törölt: egységár 

Törölt: egységár 
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c) a fogyasztási időszak kezdetéhez és végéhez tartozó mérőállások*, 
d) villamos energia díja (Kereskedői kedvezményekkel csökkentett összege), 
e) Ténylegesen Átadott Villamos Energia mennyisége, 
f) Ténylegesen Átadott Villamos Energia mennyisége ellenértéke, 
g) KÁT Pénzeszköz, 
h) MAVIR pénzeszközök egységára, 
i) MAVIR pénzeszközök egységárával felszorzott energia mennyiség, 
j) energiaadó értéke, 
k) energiaadó értékével felszorzott energia mennyiség, 
l) érték (ÁFA nélkül) összesen, 
m) ÁFA kimutatás tételenként és összesen, 
n) számla bruttó összege. 

 
Megjegyzés: 
* Felek tudomásul veszik, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) rögzíti, hogy a Kereskedő biztosítja, hogy a 
számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztás és az egyes zónaidőkre, 
illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjtétel szor-
zatán alapuljon, a számla megjelenítése világos és érthető legyen. 
 

3.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a számla jelen Szerződés számának feltünte-
tésével az alábbi címre küldendő:  

 
BKV Zrt.  
Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya  
1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
E-mail: ………..@bkv.hu 
 
A jelen Szerződés számának feltüntetése hiányában a Felhasználó jogosult a 
számlát azonosítatlanként, illetve a számlában tapasztalt számszaki hiba esetén 
előzetes értesítést követően visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a 
Felhasználót késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
3.3. A számla mellékleteként külön díj felszámítása nélkül az alábbi tartalmú elektro-

nikus adatszolgáltatásra kötelezett: 
 

Számlamelléklet-tartalom: 

 
a) Felhasználási hely megnevezése, címe, 
b) költséghely azonosító (a Felhasználó által megadott adatok alapján), 
c) mérési pont azonosító (POD azonosító), 
d) felhasználási hely azonosító, 
e) mérőóra nyitó és záró állása, idősorosnál és profilosnál egyaránt (profilos-

nál elfogadható az aktuális mérőállás helyett, ha megadásra kerül: utolsó 
leolvasás ideje, leolvasott mérőállás, kibocsátott résszámla, elszámolt 
tárgyhavi fogyasztás)*, 

f) összfogyasztás, 

Törölt: egységára

Törölt: <#>KÁT alá eső elfogyasztott 
villamos energia mennyiség ellenértéke,¶

Megjegyzés [DSJ11]: ELMŰ törölni 
kéri 
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g) villamos energia egységára (Kereskedői kedvezményekkel csökkentett ösz-
szege), 

h) Ténylegesen Átadott Villamos Energia mennyisége, 
i) Ténylegesen Átadott Villamos Energia mennyisége ellenértéke , 
j) KÁT Pénzeszköz, 
k) MAVIR pénzeszközök díja, 
l) MAVIR pénzeszközök díjával felszorzott energiamennyiség, 
m) energiaadó értéke, 
n) energia adó értékével felszorzott energiamennyiség, 
o) érték (ÁFA nélkül) összesen, 
p) ÁFA kimutatás tételenként és összesen, 
q) számla bruttó összege, 
 

Megjegyzés: 
* Felek tudomásul veszik, hogy a VET Vhr. rögzíti, hogy a Kereskedő biztosítja, 
hogy a számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztás és az egyes zóna-
időkre, illetve időszakos árszabás szerinti egy árszabási időszakra vonatkozó díjté-
tel szorzatán alapuljon, a számla megjelenítése világos és érthető legyen. 

 
A számla mellékleteit – ellenkező értesítésig – az alábbiakban megjelölt címekre kell küldeni. 
 

 

e-mail  

tel.: 
fax: 

 

 
 

Törölt: egységára

Törölt: <#>KÁT alá eső elfogyasztott 
villamos energia mennyiség ellenértéke,¶

Megjegyzés [DSJ12]: ELMŰ törvényi 
változás miatt törölni kéri 
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II. számú melléklet 
 

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

1.  JELEN FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL ÉRINTETT FELHASZNÁLÁSI 
HELYEK 

A Felhasználási helyeket a műszaki dokumentáció tartalmazza, amely jelen Szerződés) III. 
sz. mellékletét képező Mérlegkör-tagsági Szerződés 3. számú függelékében található. 

 
A villamos energia díjának, a KÁT Pénzeszköznek, a MAVIR pénzeszközök díjának, va-
lamint az energiaadónak az elszámolására, a fizetési feltételekre a jelen II. számú melléklet 
rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen Fizetési Megállapodás a Felhasználó 127 darab idősoros és 337 darab profilos Fel-
használási helyére vonatkozik. 
 

2. SZÁMLÁZÁS 

A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései, illetve a jelen Szerződés szerint kiállított 
számlának a kötelezett Fél részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben 
meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat. 
 
Felhasználó az elfogyasztott villamos energiát [HUF]-ban, azaz forintban egyenlíti ki. A 
Kereskedő ennek megfelelően az elfogyasztott villamos energiát [HUF]-ban, azaz forint-
ban számlázza. 
 
A Kereskedő a (127 darab idősoros és 337 darab profilos) Felhasználási helyeket összesí-
tő, az I. sz. melléklet 3.1 pontjában részletezett bontásban (127 db idősoros és 337 db 
profilos) kiállított számlát legkésőbb a tárgyhónapot (elszámolási időszakot) követő 20. 
munkanapig bezárólag postázza az 1. sz. mellékelt 3.2. pontjában meghatározott címre. 

 

A Felhasználó fizetési kötelezettségét a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, illetve a Ptk. 
6:130 § (1) – (2) bekezdései szerint teljesíti. 
 
A Felhasználó a számlák összegét, azok kézhezvételétől számított 30 naptári napon be-
lül kiegyenlíti. Felek megállapodnak, hogy a számla kézhezvételének tértivevény esetén az 
átvétel dátuma, egyéb esetben a BKV Zrt. Folyószámla Osztályának érkeztető bélyegzője 
minősül. A Felhasználó a kiállított számlák ellenértékét átutalási megbízással teljesíti. 
Amennyiben a fizetési határidő napja olyan napra esik, amely nem munkanap, akkor a fi-
zetési határidő az utána következő első munkanap. A banki átutalás a Számlán megjelölt 
bankszámlára történik. A fizetési kötelezettséget a Felhasználó bankszámlájának terhelé-
sekor kell teljesítettnek tekinteni. 
 
A fizetési kötelezettséget az átutalás Kereskedő bankszámláján történő jóváírásakor kell 
teljesítettnek tekinteni. 
 

Törölt:  

Megjegyzés [DSJ13]: ELMŰ 

Törölt: díjána
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A számlának a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben ( a továbbiakban: Számviteli 
törvény) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a további-
akban: ÁFA törvény) rögzített formai és tartalmi elemeket, illetve a következő részleteket 
kell tartalmaznia: jogcímet és annak a Félnek a banki utasításait, aki kibocsátja a megfelelő 
számlát. Tartalmazza az I. számú melléklet 3. pontja szerinti elemeket. Amennyiben egy 
számla nem tartalmazza az összes ilyen részletet, akkor a fizetésre kötelezett Fél jogosult 
kifizetés nélkül visszajuttatni a kiadott számlát. 
 
A tárgyhónap ¼ órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia 
mennyiségére vonatkozó adatokat az Elosztói Engedélyesek a mért ¼ órás terhelési ada-
tok összesítésével továbbítják a Kereskedőnek. A Kereskedő és a Felhasználó közötti el-
számolás az Elosztói Engedélyesek által közölt mérési adatokon alapul. 
 

2.1 A TÉNYLEGESEN ELFOGYASZTOTT, ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA 
DÍJÁNAK SZÁMLÁZÁSA 

 
A ténylegesen elfogyasztott villamos energiát a Kereskedő a tárgyhónapot követő hónap 
20. munkanapjáig bezárólag számlázza a Felhasználó részére. A számlázás a Szerződés I. 
számú melléklete 2.2.1. pontjában rögzített egységárral HUF-ban történik, továbbadott 
szolgáltatásként a KÁT alá eső villamos energia (a MAVIR elszámolási áron), továbbá a 
jogszabályokban meghatározott díjakon a MAVIR pénzeszközök és az energiaadó szintén 
számlázásra kerül. 
  

3. KÉSEDELMES FIZETÉS 

 
Az esedékességi határidőkre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Ke-
reskedő jogosult Felhasználó felé a Ptk. 6:155§ szerinti késedelmi kamatigény benyújtásá-
ra. 

Amennyiben Felhasználó a Szerződés 10.4.3 (i) pontjában meghatározottak szerint fizeté-
si késedelembe esik, az a Felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül és erre az eset-
re a Szerződésben meghatározott rendelkezések az irányadók.  

A Szerződésben rögzített számlázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a Ke-
reskedő Szerződés szerint felmerülő fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is. 

A Szerződés alapján fizetendő minden összeg kifizetése a kötelezően alkalmazandó jog-
szabályok, a Szerződés eltérő rendelkezése, illetve a Felek eltérő megállapodása hiányában 
mentes mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy viszontkereset-
től. 
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III. számú melléklet 

 
 

MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZŐDÉS 
 
 
A jelen szerződés (a továbbiakban: Mérlegkör-tagsági Szerződés) létrejött egyrészről  
 
…….., mint mérlegkör felelős (a továbbiakban: Mérlegkör-felelős) 

Székhelye:  
Cégjegyzékszáma:      
Adószáma:       

  Statisztikai száma:      
Bankszámla száma:       
 

 

 
másrészről a  
 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság , mint felhasználó (a továb-
biakban: Felhasználó) 
 Székhelye:   1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
 Cégjegyzékszáma:  01-10-043037 
 Adószáma:   12154481-4-44 
 Statisztikai száma:  12154481-6021-114-01 

Csoportazonosító száma: 17781372-5-44 
Csoport közösségi adószáma: HU17781372 

 
 
(a Mérlegkör-felelős és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételekkel, a Felhasználónak 127 darab idősoros és 337 darab profilos Felhasználási 
helyére (a továbbiakban: Felhasználási Helyek) vonatkozóan. 
 
 

1.  ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. A Mérlegkör -felelős, mint villamos energia kereskedői tevékenységet végző szervezet a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) érvényes 
működési engedélye alapján villamos energia kereskedelmi tevékenységet végez. 

 
A Mérlegkör-felelős mérlegkört alapított a MAVIR Zártkörűen Működő Részvénytársa-
sággal (a továbbiakban: MAVIR Zrt.), mint rendszerirányítóval kötött mérlegkör-tagsági 
szerződés alapján. Az energiakereskedő mérlegköréhez elsősorban a vele villamos ener-
gia ellátási szerződést aláíró rendszerhasználók csatlakozhatnak a jelen szerződésnek 
megfelelő mérlegkör-tagsági szerződés aláírásával. 
 

1.2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 50. § 
(1) alapján a Felhasználó 2008. január 1. napjától nem jogosult egyetemes szolgáltatásra. 
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1.3. A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés hatálybalépése 

 
A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés a 9.1. pontban meghatározott 2017. január 1. nap-
ján lép hatályba a Felhasználó T-103/16/1. számú villamos energia kereskedelmi szer-
ződés (a továbbiakban: Szerződés) feltételeivel együtt. 

 

2. MEGHATÁROZÁSOK 

 

2.1. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen Mérleg-
kör-tagsági Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban, illetve az 
Mérlegkör-felelős Üzletszabályzatában vagy a Szerződésben rögzített jelentéssel bírnak. 

 

2.2. A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés függeléke a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés el-
választhatatlan részét képezi, és a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésre tett bármely uta-
lás magában foglalja a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés függelékét. 

 

2.3. A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés a Felhasználó és a Kereskedő között létrejött Szer-
ződéssel együtt érvényes. 

 

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

3.1. A Felhasználó a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés alapján csatlakozik a Mérlegkör-
felelős mérlegköréhez. 

3.2. A Felhasználó a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésben vállalja, hogy tervezett villamos 
energia fogyasztásáról adatokat ad a Mérlegkör-felelős számára a jelen Mérlegkör-
tagsági Szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 

3.3. A Mérlegkör-felelős pedig vállalja, hogy a Felhasználó által szolgáltatott tervadatoktól 
eltérő vételezései esetén a kiegyenlítő energiát a villamosenergia-rendszer zavartalan és 
biztonságos működtetését és a teljesítmény egyensúlyának biztosítását, valamint a nem-
zetközi összeköttetések rendelkezésre állását szolgáló célirányos tevékenységek összes-
ségét végző harmadik féllel (a továbbiakban: Rendszerirányító)l elszámolja, és ezzel 
kapcsolatosan vele szemben pénzügyileg helytáll. 

3.4. A Mérlegkör-felelős a Felhasználóra az előre jelzettől való eltérő vételezés miatt a mér-
legkörnél felmerült többletköltségeket, károkat a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés sze-
rint, illetve a Szerződés I. sz. melléklete alapján nem hárítja tovább a Felhasználóra. 

 

4. A MÉRLEGKÖR MŰKÖDÉSÉRE IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

4.1. A Mérlegkör-felelős által alakított mérlegkör olyan, a kereskedelmi szabályzatnak (a to-
vábbiakban: Kereskedelmi Szabályzat) megfelelően működtetett elszámolási egység, 
amelyet a Mérlegkör-felelős és a vele mérlegkör-tagsági szerződést aláíró mérlegkör-
tagok alkotnak. 

 

4.2. A mérlegkört a Rendszerirányítóval szemben a Kereskedelmi Szabályzatban meghatá-
rozott körben a Mérlegkör-felelős köteles képviselni. Ezért a jelen Mérlegkör-tagsági 
Szerződés aláírásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az Mérlegkör-
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felelős a MAVIR Zrt.-vel szemben őt, mint mérlegkör-tagot a jelen Mérlegkör-tagsági 
Szerződés hatálya alatt, annak rendelkezései szerint képviselje. 

 

4.3. A Mérlegkör-felelős feladata mérlegköre tagjainak tervezett fogyasztását összesítve, a 
mérlegkör teljes tervezett villamos energia igényét lefedő menetrendet készíteni, ezt a 
Rendszerirányítónak bejelenteni, majd az ettől való pozitív vagy negatív eltérések esetén 
a kiegyenlítő energia ellenértékét a Rendszerirányítóval elszámolni. 

 

4.4. A Mérlegkör-felelős célja, hogy a mérlegkörének tagjai számára kedvezőbb kiegyenlítő 
energia elszámolást biztosítson, mintha azok maguk alapítottak volna önálló mérleg-
kört. A Mérlegkör-felelős ezért nem hárítja tovább közvetlenül a Felhasználóra az adat-
szolgáltatásától való eltérése miatt beszerzett kiegyenlítő energia költségét.  

  

4.5. A Mérlegkör-felelős egyúttal átvállalja a mérlegkör-tagoktól a Rendszerirányítóval való 
kapcsolattartás adminisztratív feladatait is. Amennyiben a Mérlegkör-felelős nem felel 
meg a mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek, ezért 
kizárólag ő vállalja a felelősséget, a Felhasználót emiatt kár nem érheti. 

 

4.6. A mérlegkör tagjainak villamos energia ellátását (részben vagy kizárólag) a Mérlegkör-
felelős biztosítja a vonatkozó Szerződés alapján, annak hatálya alatt. A Mérlegkör-
felelős minden, vele villamos energiaellátási szerződést aláíró felhasználót egyúttal be-
fogad a mérlegkörébe is. 

 
Az irányadó jogszabályok, és szabályzati rendelkezések alapján a Felhasználási Hely 
egyszerre csak egy mérlegkörhöz tartozhat, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz. Így a 
Felhasználó a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződéssel lefedett Felhasználási Helyre vonat-
kozóan nem köthet a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés hatálya alatt másik mérlegkör 
tagsági vagy mérlegkör szerződést. A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés felmondása a 
Felek közötti Szerződés megszűnését is jelentheti az ott leírtak alapján. 
 

4.7. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy számára a villamos energia folyamatos rendel-
kezésre állását a vele hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést aláíró Elosztói 
Engedélyes biztosítja. A Felhasználónál felmerült vételezési zavarok, mennyiségi vagy 
minőségi hibák kezelésére ezek a szerződések, valamint a Szerződés rendelkezései 
irányadóak. 

 

4.8. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy az általa vételezett villamos energia mérése a 
vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag 
hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely az Elosztói Engedélyes tulaj-
donában van. 

 
A Felhasználó tudomással bír arról, hogy minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az 
Elosztói Engedélyes végez el, és az adatokat az Üzemi Szabályzatban definiált Körzeti 
Mérési Központ továbbítja a Kereskedő számára. Az elszámolás ezen adatokon alapul. 
 
A villamos energia fogyasztás mérésére, leolvasására egyebekben a Szerződés rendelke-
zései vonatkoznak. 

 

5. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 
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5.1. A Mérlegkör-felelős vállalja, hogy a Felhasználó részére megküldi a jelen Mérlegkör-
tagsági Szerződésben és a Szerződésben megjelölt adatokat, a meghatározott határidők 
betartásával. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén ezért a Mérlegkör-felelős kötbérfi-
zetésre köteles az I. számú mellékletben meghatározottak szerint. 

 

5.2. A Felhasználó az általa készített menetrendet (a továbbiakban: Menetrend) a Mérleg-
kör-felelős részére megküldi az 1. számú függelékben meghatározott határidők betartá-
sával. A Mérlegkör-felelős a Felhasználó által nyújtott Menetrendi adatokat a Rendszer-
irányító felé küldött menetrendjébe beépíti. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén 
ezért a Felhasználó kötbérfizetésre köteles az 1. számú függelékben meghatározottak 
szerint. 

 
Amennyiben a Felhasználó nem adja meg határidőre az 1. számú függelék szerinti ada-
tokat, a Mérlegkör-felelős az 5.1. pont szerinti, a Mérlegkör-felelős által javasolt adatok 
alapján állítja össze a hiányzó menetrendet. Ebben az esetben a Felhasználó nem jogo-
sult vitatni Mérlegkör-felelős által elkészített menetrend megfelelőségét. Ha a Felhasz-
náló adatszolgáltatási kötelezettségének a Mérlegkör-felelős felszólítása ellenére 15 na-
pot meghaladóan nem tesz eleget, ez súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Mérleg-
kör-felelős a 7.4.2. és 9.3. pont szerint jogosult eljárni. 

 

6. A FELHASZNÁLÓ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE 

 
A Felhasználó a Szerződés alapján a mérlegköri tagságával kapcsolatos díjakat a szerződött vil-
lamos energia árában fizeti meg. 

 

6.1. Ügyviteli díj 

 
A Mérlegkör-felelős ügyviteli, adminisztrációs költségeinek, valamint a Rendszerirányí-
tóval szemben fennálló pénzügyi biztosítéknyújtási kötelezettségére szolgál részbeni fe-
dezetül.  
 
Az ügyviteli díj összege a jelen szerződéses időszakban 0 Ft (azaz nulla-forint), 
amennyiben az adott hónap (elszámolási időszak) ¼ órás menetrend szolgáltatási köte-
lezettségének a Felhasználó minden esetben határidőre eleget tett.  
Ellenkező esetben az adott elszámolási időszakra 20.000 Ft + ÁFA, azaz húszezer fo-
rint + ÁFA havi ügyviteli díjat köteles fizetni. 
Ha felmerül ügyviteli díjfizetési kötelezettség, az havonta fizetendő a Mérlegkör-felelős 
vonatkozó számlája alapján. 

 

7. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

7.1. Szerződésszegés 

 
A Felek jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így 
különösen a teljesítés elmulasztása, késedelme kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget 
keletkeztet, illetve a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés másik Fél által történő rendkívüli 
felmondását alapozhatja meg a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésben foglaltak szerint. 
 
A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az 
vis major miatt következett be. A vis major meghatározására, és a vis major események-
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nél követendő eljárásra vonatkozóan a Mérlegkör-felelős Üzletszabályzata, valamint a 
Szerződés rendelkezései az irányadóak.  
 

7.2. Kötbér, fizetési késedelem 

 
A Felek egymással szembeni kötbérigényét megalapozó események és a fizetendő köt-
bér összege a jelen Szerződés 1. számú függelékében került meghatározásra. 
 
A Felek fizetési késedelme esetén járó késedelmi kamat megegyezik a Szerződés I. szá-
mú mellékletében rögzített késedelmi kamat mértékével. 
 

7.3. Kártérítés 

 
A Felek haladéktalanul értesítik egymást az őket ért, vagy a másik Felet fenyegető kár-
eseményekről, és mindent megtesznek a károk lehetséges enyhítése érdekében. A Felek 
egyetértenek abban, hogy a szerződésszegésből eredő kártérítési esetekben a Szerződés 
vonatkozó szabályai szerint, valamint a Mérlegkör-felelős Üzletszabályzata alapján jár-
nak el. 
 
A Mérlegkör-felelős vállalja továbbá, hogy amennyiben a Rendszerirányító jogellenesen 
mérlegkör tagjainak, s egyúttal a Felhasználónak kárt okozott, a mérlegkör-tagok képvi-
seletében is eljár a Rendszerirányítóval szemben. Amennyiben a Mérlegkör-felelős a 
Felhasználóval szemben azért nem tud teljesíteni, mert a Rendszerirányító jogellenesen, 
illetve szerződésszegően járt el, ez a Mérlegkör-felelős részéről nem minősül szerződés-
szegésnek. Amennyiben a Felhasználót ilyen ok miatt kár éri, a Mérlegkör-felelős min-
dent megtesz azért, hogy a közte és a Rendszerirányító közötti mérlegkör szerződés 
alapján, vagy a Kereskedelmi Szabályzat, illetve a jogszabályok szerint a Rendszerirányí-
tótól a mérlegkör valamennyi érintett tagja kártérítést kapjon. Ebben a Felhasználó a 
nála esetlegesen keletkezett kár megfelelő igazolásával segíti a Mérlegkör-felelőst. A 
Rendszerirányítóval szembeni eljárás időtartama alatt a Mérlegkör-felelős a Felhasználót 
az őt érintő eseményekről folyamatosan tájékoztatja.  
 
A Felhasználó azonban jogosult maga is eljárni a Rendszerirányítóval szemben. Ilyen el-
járás esetén a Mérlegkör-felelős együttműködik a Felhasználóval. 
 
Amennyiben a Rendszerirányító a Mérlegkör-felelőst és a mérlegkörének tagjait ért ká-
rok teljes összegét megtéríti, Mérlegkör-felelős köteles a Felhasználónak haladéktalanul 
továbbítani a neki járó kártérítési összeget. Amennyiben a Rendszerirányító a mérleg-
kör-tagokat illetően csak részleges kártérítést fizet, a Mérlegkör-felelős kár-
értékarányosan megosztja a károsult mérlegkör-tagok között a kapott kártérítés össze-
gét. 
 

7.4. Felmondási jogot keletkeztető súlyos szerződésszegés 

 
Súlyos szerződésszegés esetén a súlyos szerződésszegéssel érintett Fél a jelen Mérleg-
kör-tagsági Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal a 
9.3. pontban foglalt eljárási szabályok szerint felmondhatja. 
 

7.4.1. A Mérlegkör-felelős súlyos szerződésszegése 
 
A Mérlegkör-felelős tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
 



BKV Zrt. KERESKEDELMI SZERZŐDÉS T-103/16/1. 
 

 

35 / 40 oldal 

  

1. a mérlegkör-felelősi tevékenységét a MAVIR felfüggeszti. 
 

7.4.2. A Felhasználó súlyos szerződésszegése 
 
A Felhasználó tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ha 
 
1. a villamos energiavételezést neki felróható okból harminc (30) napot meghaladóan 

megszakítja,  
2. a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés 5. pont szerinti és az 1. sz. függelékében foglalt 

adatszolgáltatási kötelezettségeit 15 napot meghaladóan, felszólítás ellenére nem tel-
jesíti. 

 

8. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

 
Jogszabályváltozási eseményre és annak következményére a Felek a Szerződés 12. pont-
jában foglalt rendelkezések alkalmazásában állapodnak meg. 
 

9. A MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

9.1 A Mérlegkör-tagsági Szerződés időtartama  

 
A Felek a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződést határozott időtartamra kötik, amely idő-
tartam a 127 darab idősoros és 337 darab profilos Felhasználási hely vonatkozá-
sában 2017. január 01. napján 00:00 órakor kezdődik, feltéve, hogy valamennyi a Fel-
használó és a Kereskedő között létrejött Szerződés 1.2. számú pontjában felsorolt felté-
tel megvalósult. Jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés 2017. december 31. napján 24:00 
órakor megszűnik. Amennyiben a Felhasználó és a Kereskedő a Szerződést annak 13.1 
pontjában foglaltak szerint meghosszabbítják, a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés 2018. 
december 31. napján 24:00 órakor szűnik meg. 

 

9.2. A Mérlegkör-tagsági Szerződés megszűnése 

 
A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés megszűnik: 
1. a lejárat időpontjában automatikusan; 
2. a Feleknek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott 

időpontban;  
3. a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés érvényességének és hatályának előfeltételei hiá-

nyoznak; 
4. valamely Fél által a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződés 9.3. pontja szerint a másik 

Félhez intézett szerződésszerű felmondás esetén; 
5. a Felhasználó és a Kereskedő között 127 db idősoros és 337 db profilos Felhaszná-

lási hely vonatkozásában megkötött Szerződés megszűnése esetén. 
 
A Mérlegkör-felelős a Szerződés 10.5 pontja alapján, a Felhasználó hibájából a szolgál-
tatás teljes felfüggesztése napján mérlegelést követően megállapíthatja a jelen Mérleg-
kör-tagsági Szerződés megszűnését. 
 

9.3. A Mérlegkör-tagsági Szerződés felmondása 
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A jelen Mérlegkör-tagsági Szerződést a Felek súlyos szerződésszegés esetén mondhatják 
fel. A felmondási eljárásra szintén a Szerződésben foglaltak (13.3. pont) az irányadóak.  
 

9.4. A Mérlegkör-tagsági Szerződés megszűnése az érvényességi és hatályossági elő-
feltételek hiánya miatt 

 
Amennyiben az. 1.2. pontban foglalt bármely érvényességi illetve hatályossági feltétel 
megszűnik: 

1. a Mérlegkör-felelős kereskedelmi működési engedélye megszűnik, vagy vissza-
vonásra kerül, vagy 

2. a Mérlegkör-felelős mérlegkör-szerződése a Rendszerirányítóval megszűnik, 
vagy 

3. azon a napon, amikor a Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózat-
használati szerződése megszűnik, vagy 

4. ha a Felek közötti Szerződés megszűnik. 
 

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekö-
vetkezett. 
 

9.4.1. Amennyiben a Mérlegkör-felelős működési engedélye a MEKH vonatkozó határozata 
alapján hatályát veszti, illetve ha a Rendszerirányítóval fennálló mérlegkör-szerződését a 
Rendszerirányító felmondja, köteles a Felhasználót a határozat vagy a felmondás kéz-
hezvételétől számított 3 munkanapon belül erről tájékoztatni.  

A Mérlegkör-felelős köteles továbbá mindent elkövetni annak érdekében, hogy műkö-
dési engedélyének vagy mérlegkör szerződésének megszűnése miatt a Felhasználót kár 
ne érhesse. A Mérlegkör-felelős a polgári jog szabályai, és a 7.3. pont előírásai szerint 
köteles megtéríteni a Felhasználót ért károkat, amelyek a jelen Mérlegkör-tagsági Szer-
ződés ezen pont szerinti megszűnése miatt keletkeztek.  

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

10.1. Értesítések 

 
Eltérő értesítésig minden értesítés írásban történik a másik Félnek a jelen Mérlegkör-
tagsági Szerződésben feltüntetett székhelyére előre fizetett ajánlott levélküldeményként, 
vagy faxon vagy futár útján vagy személyesen és az értesítés egyidejűleg tájékoztató jel-
leggel megküldhető e-mail-ben történő továbbítás útján. A faxon vagy futár útján vagy 
személyesen a másik félhez eljutatott sürgős értesítést a másik Fél kérésére előre fizetett 
ajánlott levélküldeményben is meg kell erősíteni.  
 

10.2. Jogviták rendezése 

 
A Felek a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik el-
sősorban békésen rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 
 

10.3. Egyebekben a Felek közötti Szerződés vegyes rendelkezései megfelelően irányadóak a 
jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésre is. 
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11. Záradék 

 
Mérlegkör-felelős nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Felhasználónál a fővá-
rosi közösségi közlekedési intézményrendszer, valamint az autóbusz-ágazat átalakítását 
célzó új szervezeti struktúra kialakítása van folyamatban, melyhez minden támogatást, 
segítséget és nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó egyol-
dalú jognyilatkozatával a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Felhasználó tömegközleke-
dés-üzemeltető, illetve az autóbusszal végzett közforgalmú személyszállítási feladatát 
átvevő gazdasági társaságot, továbbá a HÉV üzemeltetési feladatát átvevő gazdasági 
társaságot a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésben saját helyébe léptesse. 

 

11.1. A Jelen Mérlegkör-tagsági Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
A Felek a jelen Mérlegkör-tagsági Szerződést az 1. sz. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETT-
SÉGEK ÉS A KÖTBÉRFIZETÉSI ESETEK SZABÁLYOZÁSA, a 2. sz. 127 DB IDŐSOROS ÉS 
337 DB EGYÉB PROFILOS FELHASZNÁLÁSI HELYEK MEGNEVEZÉSE ÉS JELLEMZŐI 
és a 3. sz. Műszaki leírás, 2015. évi fogyasztási adatok függelékekkel együtt, mint akaratukkal minden-
ben megegyezőt, képviselőik útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a lenti keltezéssel aláírták. 

 
Budapest, 2016. ……. „……” napja.   Budapest, 2016. ………… „……” napja. 

 
  

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság 

 

Felhasználó Mérlegkör-felelős 
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MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZŐDÉS 

1. számú függeléke 
 

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A KÖTBÉRFIZETÉSI  
ESETEK SZABÁLYOZÁSA 

 

A Felhasználónak a Mérlegkör-tagsági Szerződés 2. számú függelékében foglalt 127 darab idősoros és 
337 darab profilos Felhasználási helyére (a továbbiakban: Felhasználási Helyek) vonatkozóan a Mér-
legkör-felelős és a Felhasználó (a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 
 

1. A FELEK ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1.1. Mérlegkör-felelős a Mérlegkör-tagsági Szerződéssel összhangban a Felhasználó részére 
az alábbi adatokat biztosítja. 

 
1. Havi adatszolgáltatás 
 
A Mérlegkör-felelős a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig köteles megadni Fel-
használó részére a tárgyhónapra vonatkozó idősoros tényfogyasztási adatsort és a me-
netrendadatokat negyedórás bontásban, az idősoros Felhasználási helyekre összesítve, 
valamint az előző adatok alapján kalkulált, menetrendtől való átlagos eltérést külön po-
zitív és külön negatív irányban.  

 
Az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén 
faxon) kell eljuttatni a Felhasználó részére az értesítés szabályai szerint. 

 
2. A jóteljesítési prémium (a továbbiakban: Jóteljesítési Prémium) számításához szüksé-
ges menetrendtől való átlagos havi eltérés számítása 

 
a) Pozitív átlagos eltérés számítása: 

 
 A tárgyhónap azon negyedóráiban, amikor az idősoros tényfogyasztási adat nagyobb a 
menetrend adatnál, a Mérlegkör-felelős összesíti a két görbe közti eltéréseket (kWh 
mértékegységben), és a menetrend adatokat (kWh mértékegységben) a tárgyhónapra, 
majd a két érték hányadosát képzi. A Mérlegkör-felelős az így kapott hányadost száza-
lékban kifejezve adja meg a menetrendtől való átlagos eltérést pozitív irányban. 

 
b) Negatív átlagos eltérés számítása: 

 
A tárgyhónap azon negyedóráiban, amikor az idősoros tényfogyasztási adat kisebb a 
menetrend adatnál, a Mérlegkör-felelős összesíti a két görbe közti eltéréseket (kWh 
mértékegységben), és a menetrend adatokat (kWh mértékegységben) a tárgyhónapra, 
majd a két érték hányadosát képzi. A Mérlegkör-felelős az így kapott hányadost száza-
lékban kifejezve adja meg a menetrendtől való átlagos eltérést negatív irányban. 

 
A Szerződés 8.2 pontjára vonatkozóan a Felhasználó kizárólag abban az esetben marad 
az 5%-os toleranciasávon belül, ha a fentiek szerint kiszámított pozitív és negatív átla-
gos eltérése külön-külön is 5%-nál kisebb. Felhasználó a Jóteljesítési Prémiumra csak 
ebben az esetben jogosult. 
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3. A Jóteljesítési Prémium havonkénti összegének meghatározása 
 
A Jóteljesítési Prémium összege egyenlő a Jóteljesítési Prémium (PJT) és az adott havi 
KÁT energia nélküli fogyasztás kWh-ban kifejezett mennyiségének szorzatával. 
 
A fenti 2.-es és 3.-as pontokban leírt számításokat e-mailben – MS Office Excel 2003 
verziónál nem újabb – formában, a Felhasználó részére a Kereskedelmi Szerződés 5.3.5 
pontjában, valamint az I. számú mellékletének 3.2 pontjában megadott e-mail címekre 
az elektronikus számla mellékleteként kell megküldeni. 

 

1.2. Felhasználó a Mérlegkör-tagsági Szerződéssel összhangban a Mérlegkör-felelős menet-
rendjének tervezéséhez a KÁT villamos energia mennyiséget is tartalmazó összes villa-
mos energia mennyiségre vonatkozóan az alábbi adatokat biztosítja: 

 
(i) Éves előrejelzés a várható fogyasztásokról és a várható maximális teljesítményekről 

havi bontásban a szerződéses időszak hónapjaira a jelen Szerződés megkötésekor, 
de legkésőbb 2016. december 15. napjáig. A tárgyhavi villamos energia igény és 
teljesítmény igénybevétel pontosított és tervezett értéke a tárgyhónapot megelőző 
hónap 20. napjáig napi és negyedórás bontásban. 

(ii) Hetente adatszolgáltatás a következő hétre vonatkozólag negyedórás felbontásban, 
az előző hét szerda 12:00 óráig, de legalább két munkanappal a tárgyhetet megelőző 
munkanapon 12:00 óráig. Amennyiben a Mérlegkör Felelős az adatokat nem kapja 
meg határidőre, úgy jogosult az előző heti adatszolgáltatást alkalmazni. 

(iii) Napi menetrend, a heti tervhez képest várható változásokkal módosított napi 
menetrend, mely a tárgynapot két munkanappal megelőző munkanap 10:00 óráig 
kerül megküldésre. 

(iv) A tervszerű megelőző karbantartás tervezett időpontjá(i)ról, időtartama(i)ról 
legalább egy hónappal korábban értesíti a Felhasználó a Kereskedőt. Ezen 
értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t is. 

(v) Terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés vagy berendezés 
meghibásodás esetén haladéktalanul értesíteni kell a Mérlegkör Felelőst, ha a 
változás minimum 1 MW-os és legalább 2 napig tart. Ezen értesítésben meg kell 
jelölni a várható átlagterheléseket, és a várható időtartamot. 

 
Az értesítéseket elsősorban e-mailben illetve telefonon (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája 
esetén faxon) kell eljuttatni a Kereskedelmi Szerződés 5.3.5. pontjában megjelölt személyek ré-
szére, az értesítés szabályai szerint 
 
 
 

2. A KÖTBÉRFIZETÉSI ESETEK SZABÁLYOZÁSA 

 

2.1. Amennyiben a Mérlegkör-felelős jelen Függelék 1.1 számú pontja szerinti adatszolgálta-
tási kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, adott elszámolási időszak-
ban, úgy az alábbi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. 

 
Bármelyik alpont nem teljesítése esetén az alkalmankénti kötbér mértéke 20.000,- Ft 
(azaz húszezer forint). 
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2.2. Amennyiben a Felhasználó jelen Függelék 1.2. számú pontja szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, adott elszámolási időszakban, 
úgy az alábbi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. 

 
Bármelyik alpont nem teljesítése esetén az alkalmankénti kötbér mértéke 20.000,- Ft 
(azaz húszezer forint). 

 
Budapest, 2016. ……………. „……” napja.  Budapest, 2016 …………. „……” napja. 

 
 
 

  
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársaság 
 

Mérlegkör-felelős 
Felhasználó  

 


