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Vevőként szerződő felek
Szerződő fél
Pilis Város Önkormányzat
Harkány Város Önkormányzat
Ráckeve Város Önkormányzat
Albertirsa Város Önkormányzat
Gyöngyös Város Önkormányzat
Sarkad Város Önkormányzat
Ajka Város Önkormányzat
Balatonboglár Város Önkormányzat
Tiszafüred Város Önkormányzat
Abony Város Önkormányzata

Székhelye
2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.
7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
8400 Ajka, Szabadság tér 12.
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
5350 Tiszafüred, Fő utca 1.
2740 Abony, Kossuth tér 1.

A közösen lefolytatott közbeszerzési eljárásban résztvevő intézmények a kereskedelmi
szerződést külön-külön kötik meg az alábbiakban szereplő szerződés-tervezet szerint.
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TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG
NÉLKÜLI KÖZVILÁGÍTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI
SZERZŐDÉS
TERVEZET
amely létrejött egyrészről
Név:
……………………………………..
Székhely:
……………………………………..
Adószám:
……………………………………..
Bankszámlaszám:
……………………………………..
KSH szám:
……………………………………..
Képviseli:
……………………………………..
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről
Név:
……………………………………..
Székhely:
……………………………………..
Cégjegyzékszám:
……………………………………..
Adószám:
……………………………………..
Bankszámlaszám:
……………………………………..
Képviseli:
……………………………………..
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),
a továbbiakban együttesen Felek
között alulírott időben és helyen az alábbi feltételek mellett.
Felek tudomásul veszik, hogy a Vevő jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján nyílt, csoportos
közbeszerzési eljárást folytatott le, és jelen Szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként
jött létre. Ennek megfelelően Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás
iratai, különösen az ajánlati felhívás és dokumentáció – annak valamennyi mellékletével együtt
–, valamint Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata a jelen
Szerződés részét képezik, annak ellenére, hogy azt a Szerződéshez ténylegesen nem csatolják.
A Vevő a nyertes ajánlattevővel, mint Eladóval az alábbi Villamos Energia Adásvételi Szerződést
köti.
Szerződési adatok
Fogyasztási helyek adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
1.1
Fogyasztási helyek vonatkozásában területileg illetékes Elosztói Engedélyes adatait lásd
közbeszerzési eljárás dokumentációjában (műszaki dokumentáció) tartalmazza
Megnevezése: ……………………………………..
Székhely:
……………………………………..
Honlap címe: ……………………………………..
1.

1.2

Villanymérő/villamos energia mérési rendszer tulajdon viszonyai:
villamos energia mérési rendszer tulajdonosa: Elosztói Engedélyes

1.3 Szerződött konzorciumi összes Éves Közvilágítási Célú Villamos energia mennyiség
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Szerződött konzorciumi összes Intézményi és Közvilágítási Célú Villamos energia mennyiség a
teljes szerződőtt időszakra 21 705 864 kWh
• Intézményi villamos energia (29 db Ajánlatkérő): 13 714 872 kWh + 50%
• Közvilágítás Célú Villamos energia (10 db Ajánlatkérő): 7 990 991 kWh + 50%
A Vevők a Szerződés 5. pont szerinti időtartama alatt a Szerződött konzorciumi összes
közvilágítási célú villamos energia mennyiség átvételére vállalnak kötelezettséget:
Szerződési időszak

Szerződött Közvilágítási Célú
Villamos Energia-mennyiség (kWh)

2021.01.01.00-2022.12.31.24:00

7 990 991

A mennyiségtől való eltérés lehetősége +50% (az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől
pozitív irányba 50%-kal pótdíjmentesen eltérhet). Az egyes fogyasztási helyekre
vonatkozó közvilágítási célú villamos energia mennyiségeket a 1 sz. melléklet tartalmazza.

1.4

2.

Vevő kizárólag a ténylegesen felhasznált villamos energia mennyiségének megfelelő,
szerződés szerinti összeget fizeti meg eladó részére.
Eladó vállalja, hogy Vevő igénye esetén Vevő jelen szerződés alapját képező közbeszerzési
eljárás megindítását követően, avagy a szerződés hatálya alatt fenntartásba került, vagy
létesült új, vagy aktuálisan lejáró szerződések - az 1. sz mellékletben nem szereplőfelhasználási helye(i) villamos energia ellátását is biztosítja az ajánlati felhívásban
meghatározott villamos energia-mennyiség felső határát összességében meg nem haladó
mértékig.
Új felhasználási hely(ek) létesítése esetén Vevő a szükséges adatok megadásával a hatályos
jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban értesíti Eladót.

Fogalom meghatározások
A Szerződésben használt kifejezések pontos értelmezésére a Felek a mindenkor hatályos
jogszabályokat tekintik irányadónak. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más
nem következik, a Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban (Ptk.,
VET), rögzített jelentéssel bírnak.
Az Eladó - Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Üzletszabályzata és Általános Szerződéses Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a Szerződés
részét képezik, az abban foglaltakat, kivéve, ha a Felek az adott kérdésről a Szerződésben
kifejezetten másként rendelkeznek, a Felek a jogviszonyukra irányadónak tekintik,
ellentmondás esetén a Szerződésben foglaltak az irányadók.
Felek egyetértenek abban, hogy a Szerződés időtartama alatt az Eladó az Üzletszabályzata
és az ÁSZF módosításáról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles tájékoztatni a
Vevőt. Az Eladó elfogadja a Szerződés aláírásával, hogy amennyiben az Üzletszabályzata,
illetve az ÁSZF módosítása a Vevővel megkötött Szerződésben foglaltakat érinti, úgy a
módosítás hatálya csak abban az esetben terjed ki a Szerződésre, ha azok alkalmazásában a
Felek a Kbt. 132. §-a figyelembe vételével megállapodnak. Amennyiben a Felek között a
megállapodás nem jön létre, az Eladó a Szerződésben foglaltak és a módosítás előtti
Üzletszabályzata és ÁSZF alapján köteles a szolgáltatását tovább teljesíteni, amennyiben az
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a jogszabályi előírásoknak megfelel.
3.

A Szerződés tárgya
3.1. Jelen Szerződés tárgya az Eladó által a Szerződésben meghatározott időtartam alatt a
Vevő jelen Szerződéssel érintett közvilágítási célú Felhasználási helyei teljes villamos
energia szükségletének biztosítása a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
feltételek szerint. Jelen Szerződés teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli
villamos energia adás-vételi szerződés.
3.2. Szerződött közvilágítási célú villamos energia mennyiség, a felhasználási helyek pontos
meghatározása jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.
Az 1. sz. melléklet - a Kbt. 141. § rendelkezéseivel összhangban - a Szerződés 1.4. pontjának
megfelelően kiegészülhet.
Vevő a közvilágítási célú villamos energia szükségletének fedezése érdekében az Eladótól
megvásárolja az Eladó által biztosított villamos energiát a jelen teljes ellátás-alapú villamos
energia adásvételi Szerződés feltételei szerint. Az Eladó a Vevő által meghatározott
közvilágítási célú villamos energia mennyiséget a Szerződésben meghatározott feltételek
mellett az átviteli hálózaton (és/vagy elosztói hálózaton) biztosítja a Felhasználó mindenkori
igényének megfelelően.
3.3. A Vevő köteles az átvett villamos energia Szerződés szerinti díját és a Vevőt terhelő, a
villamos energia vásárlással kapcsolatosan kivetett adókat, más díjakat és terheket az Eladó
részére jelen Szerződés szerint megfizetni, és a részére biztosított villamos energiát a rá
irányadó feltételek szerint átvenni, azt megvásárolni.
3.4. A Szerződés szerinti közvilágítási célú villamos energia eljuttatása a Vevő csatlakozási
pontjáig az érintett és illetékes rendszerüzemeltetői engedélyes(ek) feladata, ezért a
Vevőnek átadott (értékesített) villamos energia minőségi hibájáért, valamint a villamos
energia átviteléért és elosztásáért az Eladó a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok
alapján nem vállal felelősséget, a felelősség az adott rendszerüzemeltetői engedélyes(eke)t
terheli.
3.5. A Vevő jelen Szerződésben meghatározott Felhasználási helyek vonatkozásában fellépő
vételezési üzemzavarok esetén a területileg illetékes elosztó engedélyes hivatott eljárni.
4. A Felek jogai és kötelezettségei, általános rendelkezések
4.1. Jelen Szerződés teljes ellátás alapú menetrend adási kötelezettség nélküli villamos
energia adás-vételi szerződés. Az Eladó felelős a Fogyasztási helyek közvilágítási célú
villamos energia igényének teljes beszerzéséért. Az Eladó ezen kötelezettsége teljesítése
érdekében egyrészt villamos energia kereskedelmi tevékenységet végez, azaz villamos
energiát vásárol termelőktől és más Eladóktól, illetve villamos energiát importál és értékesít,
másrészt mérlegkör tag és a mérlegkör felelőse, azaz a MAVIR Zrt-vel mérlegkör szerződést
kötött a kiegyenlítő energia elszámolásról.
4.2. A Vevő vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt, a dokumentációban felsorolt
Fogyasztási helyek teljes közvilágítási célú villamos energia szükségletét az Eladótól szerzi
be.
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4.3. Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye a magyar átviteli (és/vagy az elosztói)
hálózat. A szerződés szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Vevő számára a szerződés
szerinti, általa igényelt villamos energia rendelkezésre állását adott hálózaton az Eladó
biztosítja (betápláláshoz biztosítja), továbbá ehhez kapcsolódóan a mérlegkörfelelősi
tevékenységét ellátja (ill. biztosítja ennek ellátását).
4.4. A szállított villamos energia Vevőre vonatkozó tulajdonjogának átruházása a teljesítés
helyén történik, az így átruházott villamos energiát a hálózati engedélyes továbbítja a
felhasználó csatlakozási pontjáig. A szállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély
viselésének és a hálózati engedélyesekre a villamos energiának az átviteli, vagy elosztói
hálózatba való betáplálási pontján történik, a hálózati engedélyes felel a villamos energia
csatlakozási pontokon a Vevőnek való átadásáig felmerült károkért.
4.5. A jelen Szerződésben meghatározott mennyiségi elszámolás alapja az Eladó
csatlakozási pontján vagy pontokon elhelyezett, mérésügyi előírásoknak megfelelő,
hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezés által mért és tárolt energiamennyiség
adatai.
4.6. A jelen Szerződésben meghatározott elszámolás a Vevő csatlakozási pontján vagy
pontokon a 4.5. pontban meghatározott fogyasztásmérő mennyiségi adatára vonatkozóan
történik. A fogyasztásmérők meghibásodása esetén a fogyasztási adatokat a Felek a Vevő
hálózathasználati szerződése alapján és a hálózati engedélyes közreműködésével a hálózati
engedélyes üzletszabályzata - és a kapcsolódó jogszabályok – rendelkezéseinek az
alkalmazásával közösen állapítják meg.
4.7. A villamos energia ellátás szünetelésének idejére vonatkozóan a Vevő energia díj és
forgalom arányos rendszerhasználati díj, továbbá a villamos energia vásárlást forgalom
arányosan terhelő adók, járulékok, díjak és egyéb a villamos energia forgalomhoz kötötten
a Vevőt terhelő fizetési kötelezettségek megfizetésére nem köteles. Vevő érdekkörén kívül
eső szünetelés időtartamára kiesett villamos energia mennyisége a Szerződés alapján Vevőt
terhelő átvételi kötelezettséget arányosan csökkenti. A Felek a kiesés időtartamára eső
villamos energiamennyiséget közösen, a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott – az
adott felhasználási helyre eső – Szerződött Villamos Energia Mennyiségnek a kieső időre
eső arányos részének a figyelembevételével, annak megfelelően állapítják meg.
4.8. A Szerződés 1. sz. mellékletében megjelölt Felhasználási helyek a Szerződés aláírásával
– és az eredményes kereskedőváltás feltételével – az Eladó mérlegkörébe, vagy az Eladó
által képviselt mérlegkörbe tartoznak. Vevő az eredményes kereskedőváltás jogszabályi
feltételeit, a Szerződés hatálybalépésének időpontjára biztosítja. A jelen Szerződés
megszűnésével egyidejűleg a mérlegkör-tagsági szerződés a Felek külön nyilatkozata,
értesítése, vagy intézkedése nélkül megszűnik.
4.9. Az Eladó a Vet. VHR 4. § alapján köteles arra, hogy a Kiserőmű által a Szerződés
hatálya alatt megtermelt villamos energiát a Vevőtől átvegye (megvásárolja), elszámolja (ez
utóbbi kötelezettsége a Eladónak abban az esetben is fennáll, ha a Kiserőmű üzemelése során
az adott mérési ponton (POD) a Vevő vételezése a Kiserőmű által termelt
energiamennyiségtől kevesebb mértékű). Felek rögzítik, hogy a Kiserőmű által megtermelt
energiamennyiség elszámolását és ennek alapján a Feleket terhelő kötelezettségek
meghatározását a hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni legkésőbb a Szerződés
hatályának megszűnésekor.
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4.10. Felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben az 1. sz. mellékletben felsorolt
felhasználási helyek valamelyikén Kiserőmű kerülne telepítésre, úgy az 1. sz. mellékletet a
változásnak megfelelően kiegészítik (feltüntetik különösen a Kiserőmű felszerelésével
érintett felhasználási helyet, az ott megtermelni tervezett energiamennyiség kWh érték). A
kiegészítéssel (aktualizálással) érintett Kiserőműre a jelen Szerződésben vett elszámolási
szabályokat alkalmazzák.
5. A szerződés hatálya és megszűnése
A Szerződés hatálybalépésének előfeltételei:
A Szerződés a 2021.01.01.00.00 időpontban lép hatályba, amennyiben az alábbi feltételek
együttesen fennállnak:
a) Eladó érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik;
b) Eladó kijelenti, hogy egy mérlegkör felelőse vagy tagja, továbbá Eladó vagy mérlegkör
felelős rendelkezik a MAVIR Zrt-vel kötött hatályos mérlegkör szerződéssel;
c) Vevő érvényes és hatályos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel
rendelkezik a fogyasztási helyekre vonatkozóan az illetékes elosztói engedélyessel a
Szerződés hatálybalépésének időpontjában;
d) Vevő és az Eladó között a Szerződés hatályba lépésének időpontjában érvényes és
hatályos mérlegkör-tagsági szerződés áll fenn.
Az itt felsorolt feltételeknek a Szerződés teljes időtartama alatt teljesülniük kell, ellenkező
esetben a Szerződés megszűnik.
A Szerződés 2021. január 1-jén 00.00 órakor lép hatályba. Felek a Szerződést 2022.
december 31-én 24.00 óráig (lejárat időpontja) tartó határozott időtartamra kötik, azzal, hogy
az Eladó a Vevő számára köteles a Szerződés lejártakor az átállás (Eladó váltás, új
közbeszerzési eljárás eredményét követő szerződéskötés, stb.) idejére a zökkenőmentes
ellátást biztosítani.
Eladó köteles a villamos energia ellátást a Szerződés hatályba lépésének időpontjában
megkezdeni, és legalább a lejárat időpontjáig folyamatosan biztosítani
6. Módosítás
Jelen Szerződés kizárólag a Felek ezirányú közös megállapodása alapján, írásban
módosítható a mindenkori hatályos törvényekben foglaltak szerintt a Kbt. 141 §-ára
tekintettel.
7. Az átadott villamos energia díja
Felek megállapodnak abban, hogy Vevő a Szerződés szerint a mért, Ténylegesen Átadott
Villamos Energia ellenértékeként Energiadíjat fizet Eladó részére.
Villamos Energiadíj: …………. Ft/kWh
A szerződéses ár tartalmazza a villamos energia díját és a kiegyenlítő energia költségét, a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat.
A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit
is
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A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában
meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket,
valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló
energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének
elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően
megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.
A vevő a rendszerhasználati díjakat tartalmazó számlát az elosztói engedélyestől kapja.
Vevőnek lehetősége van arra, hogy az Eladóval kötött külön megállapodás alapján a
rendszerhasználati díjakat az Eladó fizesse meg az elosztói engedélyes részére, majd
közvetített szolgáltatásként havonta továbbszámlázza Vevőnek.
Az Egységár egyebekben nem tartalmazza a jogszabályok alapján esetlegesen – a szerződés
aláírását követően – felmerülő, a villamos energia kereskedelmi tevékenységet terhelő és
felhasználókra (azaz a Vevőre) kifejezett jogszabályi felhatalmazás alapján áthárítható
esetleges adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és más költségeket, amennyiben ezen
adók, illetékek, díjak, járulékok és más költségek megfizetésére jogszabály Vevőt kötelezi.
8.

Számlázás, fizetési feltételek
8.1. Az elszámolás havonta benyújtott számlák alapján történik. A számlákat Fogyasztási
helyek szerint részletezve kell kiállítani. A kibocsátásra kerülő számlákkal kapcsolatosan az
Eladó szavatolja, hogy a számla formailag és tartalmilag megfelel a hatályos számviteli és
adó jogszabályokban foglaltaknak.
8.2. A számlákat a dokumentáció részét képező 1. számú mellékletében feltüntetett
számlázási címekre kell benyújtani.
8.3. Az átadott villamos energia ellenértékének megfizetése az Eladó által havonta kiállított
számla alapján átutalással történik, figyelemmel a mindenkori hatályos Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra. A számlafizetés határideje a
számla kézhezvételétől számított 30. nap. Felek kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi
hivatalos érkeztetését, iktatását. Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének az Eladó
bankszámláján történő jóváírást kell érteni.
8.4. Eladó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, az Eladó
jogosult a késedelembeesés napján hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi
kamatot érvényesíteni a kifizetőkkel szemben

9.

Szerződött mennyiséggel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

9.1. A Felek közötti Villamos Energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak,
biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő
berendezéssel történik, amely az Elosztói Engedélyes tulajdonában van.
9.2. Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyes végez el, és az adatokat
az Üzemi Szabályzatban definiált Körzeti Mérési Központ továbbítja az Eladó számára. A
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Vevő és az Eladó közti elszámolás ezen adatokon alapul. Vevő köteles a Fogyasztási
helyeken található fogyasztásmérők leolvasását az Elosztói engedélyes számára előzetesen
egyeztetett időpontban lehetővé tenni.
9.3. Az Eladó és az Elosztói engedélyes jogosult a Fogyasztási helyeken felszerelt
fogyasztásmérők működését, épségét és hitelességét, a mérőn lévő záró pecsétek meglétét
és épségét előzetes egyeztetést követően ellenőrizni. Az ellenőrzés feltételeit a Vevő köteles
biztosítani.
9.4. Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez a fogyasztásmérő meghibásodásáról,
akkor azt haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, vagy faxon, vagy e-mail-ban) kell,
hogy jelezze az Eladónak és az Elosztói Engedélyesnek
9.5 Az elszámolás az Elosztói Engedélyes leolvasása alapján történik. Felek tudomásul
veszik, hogy amennyiben a Vevő felhasználási helyein nincs fogyasztásmérés, abban az
esetben a közvilágítás céljára vételezett villamos energia fogyasztásmérés nélküli
elszámolását a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a fényforrások előtétekkel növelt
beépített teljesítményeinek összege és a közvilágítási égésidő szorzataként végzi.
9.6. . Szerződő felek a jelen szerződésben megállapodnak, hogy az Eladó 50 %-ot meg nem
haladó felülvételezés esetében kötbér igénnyel nem lép fel Vevő irányában.
9.7. Vevő vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt a Felek által meghatározott minőség,
teljesítmény és ütemezés szerint rendelkezésére bocsátott villamos energiát a Szerződésben
foglalt feltételekkel az Átadási Ponton átveszi és annak ellenértékét Eladó részére megfizeti.
9.8. Vevő által fizetendő pótdíjak – alul-, felülvételezésből eredő pótdíj
Alulvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség nettó
– szerződéses időszakra számított átlagos – villamos energiadíj 50 %-át, de maximum a
teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére, kivéve ha az alulvételezés oka
Vis Maior, vagy olyan körülmény, amely Eladónak felróható.
Felülvételezés esetén Vevő a Szerződés szerinti ugyanezen időszak maximum mennyiséget
(szerződött mennyiség + 50%) meghaladó mennyiségre a jelen Szerződés szerinti nettó –
szerződéses időszakra számított átlagos – villamos energiadíj 25 %-kal növelt díját, de
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-át fizeti meg Eladó részére, kivéve ha az a
felülvételezés oka Vis Maior, vagy olyan körülmény, amely Eladónak felróható.
9.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott mennyiség a
közbeszerzési eljárásban résztvevő Vevők Konzorciuma (Vevőként szerződő felek)
összesített fogyasztásának részét képezi. A közbeszerzési eljárásban versenyeztetett teljes
mennyiség: 7 990 091 kWh + 50% villamos energia.
9.10. Ha a Vevők Konzorciuma bármelyik tagjának alul- vagy felülvételezésből eredő
pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezik az egyedi szerződésében rögzített ugyanezen időszak
mennyiséghez képest, de a Konzorcium tagjai együttesen szerződött összes mennyiségét és
megengedett mennyiségi eltérését (7 990 091 kWh + 50%) tekintve az alul- vagy
felülvételezés esete nem áll fenn – vagyis az Konzorcium összesített fogyasztása eléri az
összesített szerződéses mennyiséget (7 990 091 kWh) de nem haladja meg az összesített
maximális mennyiséget (11 986 487 kWh) –, akkor Vevő mentesül alul- vagy
felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség alól.
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9.11. Amennyiben a Konzorcium tagjai által együttesen szerződött összes mennyiséget
tekintve az alul- vagy felülvételezés esete fennáll – vagyis a Felhasználók összes fogyasztása
nem éri el az összesített szerződéses mennyiséget, vagy meghaladja az összesített maximális
mennyiséget –, akkor kizárólag azt a Vevőt terheli jelen szerződés 9.8 pontjában szereplő
alul- vagy felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség, melynek fogyasztása
alulvételezés esetén elmaradt a 1. pontban meghatározott Szerződött Mennyiségtől, illetve
felülvételezés esetén meghaladja a meghatározott Maximális Mennyiséget. Az Eladó
jogosult a különbözetet kiszámlázni az alul-, illetve felülvételezéssel érintett Konzorciumi
tagoknak, mégpedig olyan arányban, ahogyan az adott tag alul- vagy felülvételezése az
összes tag tényleges (portfólió hatás nélkül számított) alul- vagy felülvételezéshez aránylik.
Az alul-, illetve felülvételezéssel nem érintett Vevőt a jelen szerződés 9.8. pontjában
szereplő alul- és felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség ez esetben nem terheli.
10. A villamos energia minősége
A Szerződés szerinti közvilágítási célú villamos energia eljuttatása az Átviteli Hálózatról a
Vevő Csatlakozási pontjáig az Elosztói Hálózaton az érintett Elosztói Engedélyes feladata.
A szolgáltatott villamos energia minőségi vagy mennyiségi hibájáért ezért az Eladó a
Szerződés alapján nem vállal felelősséget
11. A szerződés megszűnése
11.1. A Szerződés megszűnik
a) a lejárat időpontjában automatikusan;
b) valamely fél által a másik félhez írásban intézett rendkívüli felmondás esetén.
Vevő tudomásul veszi, hogy az Elosztói Engedélyes a szállítási időszakot követően küldhet
méréshelyesbítést, amely alapján a Felek kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.
A szerződés meghosszabbítását a Felek kizárják
Tekintettel a Szerződés 5. pont szerinti határozott időtartamára, a jelen Szerződést
egyoldalúan rendes felmondás útján egyik Fél sem szüntetheti meg. A felek a felmondási
jog korlátozását a villamos energia mértékének a megállapításakor figyelembe vették.
11.2. A Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással
Felmondás az Eladó részéről
Az Eladó a rendkívüli felmondás jogát az alábbi események bármelyikének bekövetkezése
esetén gyakorolhatja:
a) a Fogyasztó Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezettségének
engedményezése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül,
b) a vevő súlyos szerződésszegése esetén,
c) Vis maior bekövetkezése esetén a 12.1. pontban foglaltak alapján.
Felmondás a Vevő részéről
A Vevő a rendkívüli felmondás jogát az alábbi események bármelyikének bekövetkezése
esetén gyakorolhatja:
a) az Eladó az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a jövőben, de még a Szerződés
időtartama alatt jogosulatlanná válik a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére
és nincs olyan jogutódja, amely erre Jogosult lenne,
b) az Eladó vonatkozásában fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy az Eladó
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taggyűlése jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz,
c) az Eladó súlyos szerződésszegése esetén,
d) Vis maior bekövetkezése esetén a 12.1. pontban foglaltak alapján.
e) Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján jogosult és egyben
köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Kbt. 125. § (4) bekezdés
b) pontja alapján köteles a tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni és a
fent hivatkozott 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.
A Szerződés felmondása esetén a szolgáltatás a felmondás pillanatáig - arányos
ellenszolgáltatás ellenében - megilleti a Vevőt, tehát az Eladó jogosult a Szerződés
megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített szolgáltatás Szerződés szerinti pénzbeli
ellenértékére.
12. Vis Maior
12.1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után
bekövetkező esemény, mely elháríthatatlan okok következménye, a Felek nem láthatták
előre és nekik nem felróható és a Szerződés teljesítését ideiglenesen vagy véglegesen
lehetetlenné teszi. Ilyen esetek lehetnek: pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa,
a hazai villamosenergia-rendszer működésének jelentős zavara, válsághelyzete, vagy annak
veszélye, feltéve, hogy ez a Vevő ellátására jelentősen kihat.
12.2. A Vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie az érintett fél tevékenységével
és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Bármely fél, aki Vis maiorra hivatkozik, köteles a
másik felet az aktuális Vis maiorról a lehető legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Ezen
írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a Szerződés teljesítésére
gyakorolt hatását, valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható
időtartamát.
12.3. A Vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet értesíteni a Vis maior megszűnéséről,
illetve a Vis maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek a jogainak gyakorlását és a
Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, a lehető legrövidebb időn
belül azt követően, hogy ezek a tudomására jutottak.
12.4. A Vis maior által érintett fél
a) köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Szerződés
teljesítését a Vis maior megszűnése után azonnal folytassa,
b) a másik fél ésszerű kérésére köteles értesíteni a másik felet részletesen leírva a Vis maiort,
annak okát, a hatásainak megszüntetése, elkerülése és mérséklése érdekében tett
erőfeszítéseket, valamint a Vis maior időtartamának becslését.
12.5. Mindkét fél köteles együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések
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kidolgozásában illetve megvalósításában a Vis maior hatásának megszüntetése érdekében.
Az Eladónak meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a Vis
maior esete nem gátol, kivéve, ha a Vevővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg.
12.6. A Vis maiorról szóló értesítés átadását követően egyik Fél sem felelős a Szerződés
szerinti kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben az ilyen
mulasztást vagy késedelmes teljesítést egy vagy több Vis maior vagy annak hatása, vagy
ezen események és hatások bármely kombinációja okozta, vagy annak tulajdoníthatóan
következett be.
12.7. Az adott fél számára jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez
rendelkezésre álló időszak annyival hosszabbodik meg, amennyi idő az adott fél számára a
Vis maior hatásainak elhárításához szükséges
a) feltéve azonban, hogy a teljesítés meghosszabbítása nem nagyobb mértékű, mint a Vis
maior következményeinek kezeléséhez ésszerűen szükséges idő,
b) azzal a kivétellel, hogy a Vis maior nem ad felmentést az adott fél szándékos, illetve a
Vis maiortól független szerződésszegése alól.
12.8. Ha a Vis mior következtében valamely fél nem tudja Szerződés szerinti kötelezettségét
teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél azonnali hatállyal
felmondhatja a Szerződést a másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A díjaknak teljesítés
arányos megfizetése az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlásával egyidejűleg
esedékessé válik.
13. Titoktartás
13.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük
során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Felek
tudomásul veszik, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb
adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával
lehet nyilvánosságra hozni.
13.2. Felek - a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül - a Szerződés teljesítése
folyamán tudomásukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják
fel.
13.3. Felek kijelentik, hogy a Szerződés kapcsán tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti
titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. Eladó
kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltakat ismeri és tudomásul veszi.
13.4. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll.
Felek a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.
14. Vegyes rendelkezések
14.1. Jogviták rendezése: A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik
elsősorban békésen rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a Pp-ben foglalt
hatásköri és illetékességi szabályok az irányadók.

11

14.2. A Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában minden értesítés írásban történik a
másik Félnek a jelen Szerződésben feltüntetett székhelyére előre fizetett ajánlott és
tértivevénnyel ellátott levélküldeményként, vagy faxon vagy futár útján vagy személyesen
de az értesítés ezekkel egyidejűleg tájékoztató jelleggel megküldhető e-mail-ben is. A faxon
vagy futár útján vagy személyesen a másik Félhez eljutatott sürgős értesítést a másik Fél
kérésére előre fizetett ajánlott tértivevényes levélküldeményben is meg kell erősíteni.
A szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattevő, illetőleg kapcsolattartó
Eladó részéről:
Név:
telefon:
e-mail:
Vevő részéről:
Név:
telefon:
e-mail:
14.3.Amennyiben az egyik Fél a másik Fél nem teljesítése esetén a jelen Szerződésben
foglalt jogaival a Szerződés rendelkezései szerint nem él, az nem jelenti azt, és nem
értelmezhető úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás (legyen a hasonló
vagy más jellegű) esetén a jogai érvényesítéséről.
14.4. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések és feltételek teljesítésére szóló felszólítás
bármely Fél általi elmulasztása, illetve bármely Fél által a másiknak adott időbeli vagy más
haladék vagy engedmény nem értelmezhető akként, hogy ilyen szerződésszegés esetén a
jogosult Fél lemond az őt megillető jogok érvényesítéséről vagy elfogad bármely más, a
Szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést.
14.5. Az Eladó általános szerződési feltételének jelen Szerződés hatálya alatt bekövetkezett
és engedélyezett módosítása nem válik automatikusan jelen Szerződés részévé. Az Eladó
működését az Eladónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
elfogadott Üzletszabályzata szabályozza. Ezen Üzletszabályzat alapján az Eladó az általa
kötött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződésekre vonatkozóan általános
szerződési feltételeket (ÁSZF) dolgozott ki, amelyeket – jelen Szerződéssel ellentétben nem
álló részeiben – alkalmazni kell. Az üzletszabályzat, vagy a ÁSZF feltételeinek a jelen
Szerződés aláírását követő módosulását a Vevőnek Eladó köteles közölni, alkalmazásuk –
ha azok megváltozása a Vevőre nézve hátrányos – a Vevő elfogadásától függ (elfogadás
lehet ráutaló megatartással, vagy írásbeli formában). Eladó köteles az ÁSZF
megváltozásáról a Felhasználót írásban értesíteni.
14.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., Vet. és végrehajtására kiadott
jogszabályok és szabályzatok, hatósági határozatok és rendeletek, továbbá a Kbt., az Eladó
villamos energia kereskedelmi üzletszabályzat jelen Szerződésnek megfelelően alkalmazott
rendelkezései, és a hálózati engedélyes üzletszabályzatának a hatályos rendelkezései az
irányadóak. Felek a Ptk., mint alkalmazandó jogszabály tekintetében rögzítik, hogy a Ptk.
6:389. § (2) bekezdésének az alkalmazását a Szerződés vonatkozásában kifejezetten
kizárják. A Szerződés teljesítése során a Kbt.135.§-tól a Kbt.143.§-ig terjedő rendelkezések
értelemszerűen irányadóak.
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14.7. Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, a Kbt. 141. § -ában foglaltak alapján.
Nem minősül szerződésmódosításnak a szerződő Fél jelen Szerződésben meghatározott
adataiban (pl. levelezési cím, számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám) bekövetkezett
módosulás, továbbá a Szerződés 1. sz. mellékletének a Szerződésben meghatározottak
szerinti kiegészítése, vagy módosulása (Felhasználási helyek számának csökkenése, a MÉF
értékének és profilba sorolásának módosulásai, Felhasználási helyekre vonatkozó
adatváltozás).
A Szerződés módosítása kizárólag közös megegyezéssel írásban érvényes akként, hogy a
módosítást mindkét szerződő fél képviselője egyazon okiraton írja alá. A Szerződés nem
módosítható egyoldalú nyilatkozattal, levélváltással, ráutaló magatartással, vagy szóbeli
jognyilatkozattal sem.
14.8. A szerződő Felek jelen szerződés aláírásával elismerik és kijelentik, hogy törvényesen
működő és bejegyzett olyan gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek (ilyennek kell
tekinteni a külföldi illetőségű Szállítót, ha a saját joga szerint létező jogalany), melyek nem
állnak csőd, vagy felszámolási- vagy adósságrendezési eljárás alatt.
14.9. A szerződő Felek kijelentik, hogy tudomásuk szerint nincs ellenük folyamatban vagy
egyébként fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely veszélyezteti a jelen szerződés
teljesítését.
14.10. A jelen Szerződést a Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020………………..

Vevő

Eladó

TPénzügyi ellenjegyz
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Közvilágítási célú villamos energia-értékesítési szerződés 1. sz. Melléklete
Sorsz
ám

Fogyasztó neve (Ügyfél - Vevő)

Az egyes fogyasztási helyekre vonatkozó fogyasztási adatok
Fogy. Hely
Fogyasztási hely címe
POD azonosító
azonosító

Lásd - Közbeszerzési eljárás dokumentáció / műszaki adatlap
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14

Éves
fogyasztás

Közvilágítási célú villamos energia-értékesítési szerződés 2. sz. Melléklete
Számlázási cím (Levelezési cím)

Számlafizető neve

Lásd - Közbeszerzési eljárás dokumentáció / műszaki adatlap
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Fogyasztási hely címe

Közvilágítási célú villamos energia-értékesítési szerződés 3. sz. Melléklete
Korlátozási besorolás

Név

Irányító-szám
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Fogyasztási cím

Fogy. hely.
azon.

Korlátozási besorolás a
265/2009. (XII.1) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése
alapján

Közvilágítási célú villamos energia értékesítési szerződés 4.
sz. Melléklete
Eladó Általános Szerződéses Feltételei
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