Szerződés szám: ………….

VILLAM OS ENERGI A ADÁ SVÉTELI KERETSZERZŐD ÉS
A jelen keretszerződés (a továbbiakban "Keretszerződés")
az [*] mint eladó (a továbbiakban "Eladó") és a
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; levelezési cím:
1438 Budapest Pf.: 588.; cégjegyzékszám: 01-10-140263; bankszámla szám: ING Bank N.V. Magyarországi
Fióktelepe 13700016-8008002 (HUF); adószám: 26713111-2-44, mint vevő (a továbbiakban "Vevő") (az
Eladó és a Vevő a továbbiakban egyenként "Fél" és együttesen "Felek")
között jött létre az alábbi feltételekkel.
1.

ELŐZMÉNYEK

(A)
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról szóló 670/2021. (XII.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Rendelet") 4 § (3) alapján a
villamosenergia-kereskedő a Rendelet 2 § (1) bekezdés szerinti felhasználói jognyilatkozat kézhezvételét
követő öt napon belül köteles a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó
által igénybe venni kívánt, a villamos energia kereskedővel szerződött villamosenergia-mennyiségből az
egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete
és vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget a Felhasználó és a Kereskedő között létrejött
villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre
felajánlani.
(B)
A Vevő, mint egyetemes szolgáltató a felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy köt-e a
villamosenergia-kereskedővel szerződést.
(C)
A Rendelet 4 § (4) bekezdése szerint a jelen Keretszerződést a Vevő benyújtotta a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, amely a jelen Keretszerződést H 3069/2021 sz.
határozatával jóváhagyta.
(D)
Az Eladó a Rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint szabályszerűen felajánlotta a felhasználó ellátására
vonatkozó villamos energiát a Vevő részére.
(E)
A Rendelet 4 § (4) bekezdése szerint a Vevő a felajánlást követő 8 napon belül dönt arról, hogy a
részére felajánlott villamos energia mennyiséget elfogadja-e vagy sem.
Felek a jelen Keretszerződésben rögzítik az Egyedi Szerződésben meghatározandó Szállítási Időszakra
vonatkozó, villamos energia adásvételének feltételeit.
2.

MEGHATÁROZÁSOK

2.1.

Definiált fogalmak

A fogalmak felsorolása nem tartalmazza a hatályos jogszabályok és a vonatkozó szabályzatok által
meghatározott fogalmakat, azok a jogszabályokban és szabályzatokban rögzített jelentéssel bírnak.
Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a jelen Keretszerződésben használt fogalmak
jelentése a következő:
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"Átadási Pont" a magyar átviteli hálózat betáplálási pontja(i), menetrendezve a Vevő mérlegkörbe
"Egyedi Szerződés" jelenti a Rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint felajánlás Vevő általi elfogadásával létrejött
megállapodást, amely – többek között – tartalmazza a Termék árát, mennyiségét továbbá a Szállítási
időszakot és amely a jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
„Felhasználó” az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó
szervezet, aki a Rendelet alapján jogosult a Vevővel az egyetemes szolgáltatási árszabás szerinti áron
villamosenergia vásárlási szerződést kötni.
"MAVIR" a VET 87. § szerinti átviteli rendszerirányításra vonatkozó működési engedéllyel rendelkező
társaság, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.
"Menetrend" a mindenkor hatályos Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott jelentéssel bír.
"Lejárati Időpont" megegyezik a Rendelet 1.§ paragrafusában rögzített időponttal: 2022. június 30. 24:00
óra. Amennyiben a Rendelet vagy a helyébe lépő más jogszabály a Rendelet 1.§-a szerinti határidőt
meghosszabbítja, úgy a Jelen Szerződés a Felek bármely további intézkedése nélkül ezen időtartamra – a
jogszabályban foglaltak szerint – meghosszabbodik.
"Szerződés" a Keretszerződés és az Egyedi Szerződést jelenti, azok további mellékleteivel együtt.
„Villamosenergia kereskedő” A Rendelet szerint feljánlásra kötelezett kereskedelmi engedélyes, jelen
szerződésben Eladó
"VET" a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt jelenti.
"Vételár" a Termék ellenértékeként a Vevő által az Eladónak fizetendő, az Egyedi Szerződésben
meghatározott összeg.
"Vis Maior" bármely olyan eseményt vagy körülményt jelent, amely az általa érintett Fél akaratától
függetlenül következik be, és amelyet az érintett Fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tud,
és amely a Szerződésből eredő bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi. A Vis
Maior események különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti általános
követelményeknek megfelelnek):


tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás,
rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás;



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



országos sztrájk, munkabeszüntetés;



a magyar villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó üzemi szabályzatban meghatározott
hálózati üzemzavar.

"Zsinór termék" e Szerződés alkalmazásában a Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján Eladó és a Felhasználó között megkötött villamosenergia értékesítési szerződésben szereplő tolerancia sávok nélküli tervezett
értékesítési mennyiség, osztva az Egyedi Szerződéssel lefedett időszak napjainak számával, osztva 24-el.
A tavaszi (és amennyiben a Szerződés hatálya érinti, az őszi) óraátállítás esetén a Menetrend és a Zsinór
termék az óratállításnak megfelelően értelmezendő és alkalmazandó.
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3.

A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Keretszerződésben rögzített feltételekkel az Átadási
Ponton átadja és eladja Vevő részére az Egyedi Szerződésben meghatározott Zsinór
termék(ek)et. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Zsinór termék(ek)et Eladótól átveszi és
megveszi, és az átadott villamos energia Vételárát az Eladó részére megfizeti. A felajánlott Zsinór
terméket MW-ban 3 tizedesjegy pontossággal kell meghatározni.

3.2.

Felek a hatályos előírásoknak megfelelően Menetrendeket állítanak össze. A Vevő a MAVIR által
jóváhagyott Menetrend szerinti villamos energiát fogja megvásárolni és átvenni. A MAVIR által
elfogadott villamosenergia-mennyiség jelenti az Átadási Ponton a Vevő által átvett Menetrend
szerinti villamos energiát, amely egyben az Eladó által értékesített Zsinór termék(ek)
átruházásának megtörténtét is jelenti.

3.3.

Abban az esetben, ha a Menetrendtől való eltérésről Felek nem állapodtak meg, és az nem Vis
Maior következménye:


Eladó visel minden kockázatot, amely a Zsinór termék(ek) Átadási Pontig történő
ütemezésével, továbbításával és átadásával jár, és felelősséggel tartozik az ezáltal
előidézett vagy ezzel járó költségekért, illetve terhekért és a Vevő veszteségeiért;



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

3.4

Eladó a Rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti felajánlást a Keretszerződés 2. sz. mellékletének
megfelelő adattartalmú táblázattal együtt teszi meg, amelyet naponta frissített tartalommal (feltéve,
hogy Felhasználói felmondások érkeznek Eladóhoz az adott napon), folyamatosan vezetve küld
meg Vevőnek.

4.

NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS

4.1

Amennyiben az Eladó nem szállítja le a Menetrend szerinti villamos energiát (kivéve a Vis Maior
eseményt, vagy amikor a Vevő elmulasztja az átvételt, illetve a VET 36., illetve a 139. §§-aiban
meghatározott események bekövetkezése esetén), az Eladó köteles megfizetni a Vevőnek a le nem
szállított villamosenergia-mennyiség Vételára és a Magyarországgal határos bármely
határkeresztező vezetéken vagy Magyarország területén adott időpontban beszerezhető
kereskedelmileg ésszerű és igazolható alternatív (máshonnan beszerezhető, azonos jellemzővel
bíró) villamos energia vételi ára közötti pozitív különbséget. Ezen összeget meg kell növelni a
többletként felmerülő továbbítási költségekkel, valamint azon egyéb ésszerű és igazolható
költségekkel és kiadásokkal, amelyek a Vevőnél felmerülnek az Eladó mulasztása miatt. Eladó fenti
mulasztása esetén a le nem szállított villamos energia Vételárának megfizetését a Vevőtől nem
követelheti.

4.2

Amennyiben a Vevő nem veszi át a Menetrend szerint leszállított villamos energiát (kivéve a Vis
Maior eseményt, vagy amikor az Eladó elmulasztja a szállítást), a Vevő köteles megfizetni az
Eladónak az át nem vett villamosenergia-mennyiség Vételára és Magyarország területén
értékesíthető kereskedelmileg ésszerű és igazolható eladott villamos energia ára közötti pozitív
különbséget. Ezen összeget meg kell növelni azon egyéb ésszerű és igazolható költségekkel és
kiadásokkal, amelyek az Eladónál felmerülnek a Vevő mulasztása miatt.
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4.3

5.

Felek rögzítitk, hogy amennyiben az Eladó és a Felhasználó között megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés a Lejárat Időpontánál rövidebb időszakra szólt, úgy az Eladó nem köteles a Felhasználóval megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés lejáratán túlnyúló időszakra villamos
energiát felajánlani a Vevőnek.
IDŐBELI HATÁLY

5.1

A jelen Keretszerződés mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba és Lejárati Időpontig
szól.

5.2

Az Egyedi Szerződés is mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba és az abban
meghatározott tartamra szól, de legfeljebb a Lejárat Időpontjág tart.

6.

MENETRENDEK

6.1

A Keretszerződésben rögzített, az adott elszámolási időegységre vonatkozó Menetrenddel
kapcsolatos ügyintézés a mindenkor hatályos Kereskedelmi Szabályzat feltételei szerint történik.

7.

VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLÁZÁS

7.1

Vételár
7.1.1

7.2

A Vételár a Rendelet 4.§ (3) bekezdésében meghatározott egységár alapján, forintban,
vagy EUR-ban kerül megállapításra. A Termékek Vételárát az Egyedi Szerződés
tartalmazza. A Vételár nettó ár, amelyen felül a Vevő köteles megfizetni a mindenkor
hatályos jogszabályokban rögzített minden adót, díjat, tarifát, járulékot.

Számlázás és fizetés
7.2.1

Az Eladó által a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, a Vevő részére kiállított számlák
alapját a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott módon elfogadott menetrendek
szerinti villamosenergia-mennyiség képezi. A Felek határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg és a számlán szereplő teljesítés időpontját az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 58. § szabályai szerint állapítják meg.

7.2.2

Az Eladó a tárgyhónapot követő hónap 3. (harmadik) napjáig, illetve amennyiben az
munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapig állítja ki a számlát – vagy forintban
vagy euróban (EUR) – és küldi meg a Vevőnek(a Vevő által megadott e-mail címre
elektronikus úton, illetve a számla eredeti példányát postán). EUR-ban történő számlázás esetén a számlának tartalmaznia kell a forintra átszámított ÁFA összegét is.

7.2.3

A Vevő nevére és címére kiállított számlát, papír alapú számlázás esetén, 1 eredeti
példányban, a Vevő számláit kezelő MVM Kontó Zrt. (7030 Paks, Pf. 152.) részére kell
küldeni, mellékelve a Vevő képviselője által aláírt teljesítési igazolást. Az eredeti papír
alapon kiállított számla elküldésével egyidejűleg, Eladó köteles számláját szkennelve,
illetve elektronikus úton kiállított számla esetén azt közvetlenül a következő emailcímre
elküldeni: konto-eszamlafogadas@mvm.hu.

7.2.4

A nem szerződésszerűen vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított
számlát a Vevő, illetve az MVM Kontó Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – teljesítés nélkül visszaküldeni. Ebben az esetben az Eladó köteles a
számlát 5 (öt) munkanapon belül ismételten, szabályszerűen kiállítani és megküldeni.
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7.3

7.2.5

Vevő a számlát a kiállítást követő 30 naptári napon belül fizeti meg az Eladó részére
banki átutalással, forintban vagy EUR-ban. Eladó vállalja, hogy a számlát a kiállítást
követő 2 munkanapon belül megküldi. Ha ez nem történik meg, a késedelem mértékével
a fizetési határidő automatikusan meghosszabbodik.

7.2.6

A Felek fizetési kötelezettségét azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a
jogosult bankja a jogosult számláján feltüntetett összeget a jogosult bankszámláján
jóváírta.

7.2.7

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén Vevő a késedelembe esés
napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni Eladó
részére. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében
meghatározott késedelmi kamat mértékével. Felek kijelentik, hogy amennyiben Vevő
késedelmét kimenti, késedelmi kamat megfizetésére nem köteles. Felek rögzítik, hogy
a Vevőt a fizetési határnapig a Ptk. 6:47 §-a alapján kamatfizetési kötelezettség nem
terheli. A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedelmet szenvedett
számla bruttó ellenértéke.

Számlakifogás
7.3.1

Amennyiben a Vevő egy számlát kifogásolni kíván, úgy a jelen Keretszerződés
rendelkezései szerint kifogásait a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 5. (ötödik)
naptári napon dokumentáltan közölnie kell Eladóval (a továbbiakban „Számlakifogás”).
A Számlakifogásnak tartalmaznia kell a kérdéses számlát, a vitatott összeget és a vita
alapját.

7.3.2

Amennyiben Eladó a Számlakifogás tartalmával egyetért, úgy módosított számlát állít ki,
amelyet köteles haladéktalanul megküldeni a Vevőnek; vagy ha az eredeti számlákon
feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi időpontját megelőző utolsó munkanapig a
Felek nem jutnak egyezségre a Számlakifogás tárgyában, Eladó köteles számláját két
számlára megbontani és azt haladéktalanul megküldeni.
Az egyik számla
(a) a nem vitatott,
(b) a másik számla
a vitatott részt tartalmazza.

7.3.3

Eladó köteles a 7.3.2 pont a), illetve b) bekezdései szerint kiállított számláit legkésőbb az
eredeti számlákon feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi időpontját megelőző
utolsó munkanapon Vevőnek megküldeni.

7.3.4

Ha a Felek a Számlakifogás kézhezvételét követő 30 (harminc) Napon belül nem rendezik
a vitát, bármelyik Fél a jelen Keretszerződésben meghatározottak szerint
választottbírósághoz fordulhat. A vita rendezése esetén a jogosult Félnek járó összeget
a vita rendezésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül kell kifizetni a késedelmi
kamattal együtt.
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8.

VIS MAIOR

8.1

Vis Maior bekövetkezése esetén az érintett Fél írásban tájékoztatja a másik Felet a Vis Maior
helyzet bekövetkezéséről. A Vis Maior által érintett Fél, amilyen mértékben ez lehetséges,
tájékoztatást ad a Vis Maior részleteiről, valamint egy nem kötelező érvényű becslést készít arról,
hogy milyen mértékben és várhatóan mennyi ideig nem képes teljesíteni kötelezettségeit a Vis
Maior miatt.

8.2

A jelen pont értelmében egyik Fél sem menthető fel a Szerződés szerinti kötelezettségei
teljesítésének elmulasztása vagy késedelmes teljesítése alól addig, amíg az értesítést a másik
Félnek el nem juttatta. Ha az értesítést a meghatározott idő alatt megküldték, az a Fél, amelyre a
Vis Maior vonatkozik, felmentést kap az ilyen késedelem vagy mulasztás alól a Vis Maior esemény
bekövetkezésétől kezdődően.
A félreértések elkerülése végett a felek rögzítik, hogy a fizetési eszközök hiánya és a SARS-Covid19 vírus okozta világjárvány nem minősül Vis Maior eseménynek.

8.3

A Felek kötelesek ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy mérsékeljék bármely Vis
Maior esemény hatásait.

8.4

A Vis Maiorra vonatkozó értesítés átadását követően Felek mentesülnek a Szerződés szerinti
kötelezettségeik teljesítése alól.

8.5

Ha valamely Vis Maior esemény megszakítás nélkül 30 (harminc) napig vagy a lejárat időpontjáig
fennáll, bármelyik Fél jogosult a Vis Majorral érintett Egyedi Szerződést minden jogkövetkezmény
nélkül felmondani.

9.

ENGEDMÉNYEZÉS

9.1

Egyik Fél sem engedményezheti a Szerződés szerinti jogait és nem ruházhatja át a
kötelezettségeit a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

10.

A MEGSZÜNTETÉS ESETEI

10.1

A Keretszerződés határozott időtartamára tekintettel a Keretszerződést rendes felmondással
megszüntetni – a 14.3 pontban meghatározott eset kivételével – nem lehet.

10.2

Amennyiben bármelyik Fél:
10.2.1

a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamely engedélyét visszavonják;

10.2.2

megszüntetésre kerül, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy
átszervezés, amely (i) nem érinti a jogutód-társaság azon képességét, hogy a Szerződés
szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és (ii) biztosítja, hogy a létrejövő társaság feltétel
nélkül vállalja a Fél a Szerződésben meghatározott minden kötelezettségét;

10.2.3

fizetésképtelenségét megállapítja az első fokon eljáró bíróság, vagy írásban elismeri
fizetésképtelenségét;

10.2.4

a Szerződés szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit vagy összes vagy lényegében összes
eszközét vagy kötelezettségvállalását olyan módon ruházta át, amely ellentétes a
Szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel;

akkor a másik Fél a Szerződést írásban azonnali hatállyal megszüntetheti oly módon, hogy a
felmondást / elállást megelőzően Felek kötelesek öt munkanapig egyeztetést folytatni a felmondás
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/ elállás okául szolgáló körülmény megszüntetése érdekében, kivéve, ha a felmondás / elállás okául
szolgáló körülmény jellegéből adódóan ez eredményhez nem vezethet.
10.3

Amennyiben Vevő valamely Egyedi Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos fizetési
kötelezettségét elmulasztja, Eladó jogosult a fizetési késedelemmel érintett Egyedi Szerződést az
5 (öt) munkanapos póthatáridőt tartalmazó írásbeli fizetési felszólítás eredménytelen leteltét
követően – azonnali hatállyal felmondani.

10.4

Amennyiben Eladó valamely Egyedi Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos villamos energia
szállítási kötelezettségét elmulasztja, Vevő jogosult a nem teljesítéssel érintett Egyedi Szerződést
az 5 (öt) munkanapos póthatáridőt tartalmazó teljesítésre irányuló felszólítás eredménytelen leteltét
követően – azonnali hatállyal felmondani.

10.5

Azonnali hatályú felmondás / elállás esetén a felmondási / elállási jogával élő Fél mentesül a
Szerződésben meghatározott kötelezettségei alól és

11.

a)

Eladói felmondás / elállás esetén Vevő köteles megtéríteni a felmondással érintett
Egyedi Szerződés(ek)ben meghatározott, a teljes Szállítási Időszakra vonatkozó
Vételárat, valamint az Eladónál felmerült valamennyi kárt és költséget;

b)

Vevői felmondás / elállás esetén Eladó köteles megtéríteni a felmondással / elállással
kapcsolatban Vevőnél felmerült valamennyi igazolt kárt és költséget.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
11.1 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes adatának közlése során saját Közreműködője tekintetében a Fél adatkezelőnek, a másik Fél Közreműködője tekintetében címzettnek minősül.
Felek tájékoztatják egymást, arról hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben a másik Fél által,
a másik Fél Közreműködőivel kapcsolatban közölt, címzettként tudomására jutó személyes adatokat a jelen Szerződés kezelése, illetve teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása
céljából kezeli. Vevő részéről a részletes adatkezelési tájékoztató a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok linken érhető el. Eladó részéről
a részletes adatkezelési tájékoztató a [link] linken érhető el. Felek vállalják, hogy a jelen pontban
foglaltakról adatkezelőként a saját Közreműködőiket tájékoztatják. Eladó kijelenti, hogy a jelen
pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő következményért felelősség terheli, és a
kötelezettsége megszegéséből eredően a Vevővel szemben támasztott igény, követelés alól
Vevőt teljes körűen mentesíti, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll.

12.
12.1

TITOKTARTÁS
Mindkét Fél vállalja, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy megbízottai, alkalmazottai,
tisztségviselői bizalmasan kezeljék a másik Fél által átadott minden olyan információt, dokumentációt,
adatokat és/vagy know-how-t, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek, és nem adja át harmadik
félnek, vagy nem használja fel a bizalmas információt, vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes
írásos hozzájárulása nélkül. A Felek beleegyeznek, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre fogják
korlátozni azon személyek számát, akiknek a bizalmas információ átadásra kerül, ami a
legminimálisabban szükséges ahhoz, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Nem
minősül jelen pont megsértének az adott Fél kapcsolt vállalkozásának történő adatátadás, mely kapcsolt
vállalkozás köteles jelen Szerződésben meghatározott szintű titoktartásról gondoskodni.
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12.2

13.

Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének az, ha


ahhoz a másik Fél előzetesen írásban hozzájárult;



az az irányadó jogszabályok, illetve illetékes bíróság vagy más hatóság által megkövetelt
mértékben szükséges;



a Felek tanácsadói részére szükséges átadni, feltéve, hogy a Felek biztosítják az átadott
anyagok bizalmas kezelését; illetve



az információk jogszabálynál fogva nyilvánosak.

IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

13.1

A Szerződés, valamint annak érvényessége, értelmezése, teljesítése és végrehajtása kapcsán
felmerülő vita tekintetében Magyarország jogszabályai irányadóak.

13.2

Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek
visszavonhatatlanul alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó
Választottbíróság (Budapest) kizárólagos döntésének. A Választottbíróság saját Eljárási Szabályzata
szerint három bíróból álló testületként jár el. Az eljárás nyelve magyar, helyszíne Budapest.

14.
14.1

VEGYES RENDELKEZÉSEK
Ha a jelen Keretszerződés másként nem rendelkezik, minden értesítés vagy egyéb érintkezés
írásban történik az alábbi személynek címezve, és az vagy személyesen vagy pedig postán, illetve
e-mailen vagy faxon kerül továbbításra. A Felek címei, faxszámai és elektronikus levélcímei az
alábbiak:
a)

A Vevő esetében:
Felajánlásokkal kapcsolatosan: [*]
Menetrendezéssel kapcsolatosan: [*]
Számlázzással kapcsolatosan: [*]

b)

Eladó esetében:
Felajánlásokkal kapcsolatosan: [*]
Menetrendezéssel kapcsolatosan: [*]
Számlázzással kapcsolatosan: [*]

Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás időpontjában kell megtörténtnek tekinteni; email útján történő értesítés esetén a kézbesítési visszaigazolás időpontjában kell kézbesítettnek
tekinteni, fax útján történő értesítés esetén az értesítést az elküldésre vonatkozó gépi vevényen
feltüntetett időpontban kell kézbesítettnek tekinteni; tértivevényes postai kézbesítés esetén a
kézbesítés vélelmezett időpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont.
14.2

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy az
illetékes bíróság érvénytelenségét megállapítja, illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség hiányát, az
nem érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetőségét, kivéve, ha a
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Felek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a jelen Keretszerződést nem kötötték
volna meg. A Felek jóhiszeműen együttműködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést egy
mindkét Fél számára elfogadható, érvényes és kikényszeríthető rendelkezéssel helyettesítsék.
14.3

Amennyiben a jelen Keretszerződés aláírását követően jogszabályváltozás következik be, és ennek
következtében
a
Szerződés
valamely jogszabály előírásaival ellentétessé
vagy
kikényszeríthetetlenné válik, úgy a Felek kötelesek e tényről való tudomásszerzéstől számított 15
(tizenöt) naptári napon keresztül jóhiszemű tárgyalásokat folytatni abból a célból, hogy a
jogszabály-ellenességet vagy kikényszeríthetetlenséget a Felek eredeti szándékainak megfelelően
kiküszöböljék. A Felek kötelesek jelen jogviszonyukat az új szabályozásnak megfelelően
módosítani, kivéve, ha a módosítás jogilag lehetetlen, vagy olyan mértékben változtatná meg a
Felek vagy valamelyik Fél szerződéses jogát és/vagy kötelezettségét, hogy ezen változás
elfogadása tőlük/tőle bizonyítható gazdasági célszerűtlenség miatt el nem várható. Amennyiben a
Felek nem tudnak megegyezni, és a Szerződést nem képesek módosítani a jelen pontban
meghatározott idő alatt, akkor bármelyik Fél jogosult a Szerződést 30 napra írásban felmondani
azzal, hogy a felmondás nem érinti az Egyedi Szerződésekben már elvállalt kötelezettségek
teljesítését, és a megszüntetésnek a jogszabályokkal és a Felek működési engedélyeivel
összhangban kell lennie.

14.4

Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél nem
teljesíti a Szerződés bármely rendelkezését, e lemondás:


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; vagy



nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően aláírt
jogról való lemondó nyilatkozat hiányában.
Ha egyik Fél elmulasztja a Szerződés rendelkezéseinek másik Fél által történő teljesítését
követelni, vagy az egyik Fél által a másiknak adott időbeli vagy más haladék nem minősül az ilyen
szerződésszegés tekintetében joglemondásnak.

14.5

A jelen Keretszerződés és / vagy az Egyedi Szerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli
szerződéssel módosítható vagy változtatható meg.

14.6

A jelen Keretszerződés és az egyes Egyedi Szerződések a bennük megjelölt tárgyra nézve a Felek
között a teljes megállapodást jelentik. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, ajánlat
vagy a jelen Keretszerződésben tárgyaltakra vonatkozó bármifajta más közlés hatályát veszti.

mellékletek:
1. sz. melléklet: Egyedi Szerződés
2. sz. melléklet: A felajánlasra kötelezett villamosenergia kereskedő (Eladó) által benyújtandó
felajánlási adatszolgáltatás
[*],[*]

Budapest, [*]

____________________________________
Eladó
[*]

____________________________________
Vevő
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

9

1. sz. Melléklet
Szerződés szám: ………/….
EGYEDI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
az [*]
mint eladó (a továbbiakban "Eladó")
és a(z)
MVM Next Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, II.
János Pál pápa tér 20.; levelezési cím: 1438 Budapest Pf.: 588.; cégjegyzékszám: 01-10-140263;
bankszámla szám: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 13700016-8008002 (HUF); adószám:
26713111-2-44
mint vevő (a továbbiakban "Vevő")
(az Eladó és a Vevő a továbbiakban egyenként "Fél" és együttesen "Felek")
között az alábbi feltételekkel.

1.

ELŐZMÉNYEK

(A)

A Rendelet 4 § (3) alapján az Eladó, mint villamosenergia-kereskedő a Rendelet 2 § (1) bekezdés
szerinti felhasználói jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles a
kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni
kívánt, vele szerződött villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő
ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete vége közötti időszakra
arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes
egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.

(B)

Az Eladó a Rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint szabályszerűen felajánlotta a felhasználó
ellátására vonatkozó villamos energiát a Vevő részére.

(C)

A Rendelet 4 § (4) bekezdésben rögzített jogával élve a Vevő a felajánlást elfogadta.

Felek a jelen 2.1. pontban meghatározott Szállítási Időszakban villamos energia adásvételére vonatkozóan
szerződést kötnek az alábbi feltételekkel:

2.

A VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELE

Eladó köteles a Vevőnek átadni és eladni, Vevő pedig köteles átvenni és megvenni az alábbi Termék(ek)et.
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2.1

Termékek

Termék

"Szállítási Időszak"

Mennyiség

MW

Vételár Ft/MWh vagy
EUR/MWh

MWh

Összesen /
Total

2.2

Felek rögzítik, hogy a teljesítés kezdő napja: [*]

2.3

Felek rögzítik, hogy a lejárat időpontja: [*]

VEGYES RENDELKEZÉSEK

3.
3.1

A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés rendelkezései
irányadóak.

[*],[*]

Budapest, [*]

____________________________________

____________________________________

Eladó

Vevő

[*]

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
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2. számú melléklet
A felajánlásra kötelezett villmamosenergia kereskedő (Eladó) által benyújtandó felajánlási adatszolgáltatása

Felhasználó neve

Felhasználó
adószáma vs. más
egyedi azonosító
(ESZ bejelentés
összevezetésre)

Szerződéses
értékesítési időszak

A szerződéses
időszakra tervezett
értékesítési
mennyiség MWh

Értékesítési ár

Értékesítési ár

Ft/kWh*

EUR/MWh*

Számított zsinor
termék
MW

Felajánlás fogadására és szerződéskötésre jogosult személyek az egyetemes szolgáltató részéről:
1. Név:

2. Név:

Telefonszám:

Telefonszám:

Email cím:

Email cím:

*
Az egységárat a szerződésben szereplő devizában azaz EUR-ban vagy HUF-ban kell megadni. Amennyiben az Eladónak a Felhasználóval kötött szerződése a
villamos energia egységárát valamilyen index-hez kötött vagy más hasonló módon határozza meg, úgy Kereskedő köteles a jelen mellékletben a villamos energia
egységárat Ft/kWh, vagy EUR/MWh egységáron megadni, amely egységár leginkább megfelel a Felhasználóval kötött szerződés céljának és a Kereskedő piaci
várakozásainak.
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