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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„PARTNER KOMFORT PLUSZ" SZERZŐDÉSEKHEZ
l.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

6 .2 .

A megfelelő mennyiségű villamos energia
Átviteli Hálózatba történő betáplálásáról a
Rendszerirányító bármelyik fél kérésére
igazolást ad, amely a vitában bizonyítékul
szolgál .

6 .3 .

A Felhasználó kötelezettsége, hogy a villamos
energiát átvegye, az átvétel feltételeiről
Hálózathasználati
megállapodás
alapján
gondoskodjon, továbbá a szerződéses árat
Kereskedő részére megfizesse .

6 .4 .

A villamos energia továbbítása a Felhasználó
csatlakozási
pontjáig
a
Felhasználó
hálózatcsatlakozási
és
hálózathasználati
szerződése szerint a Rendszerirányító, az
Átviteli Engedélyes és a területileg illetékes
Elosztói Engedélyes feladata .

6 .5 .

Amennyiben a Kereskedő nem biztosította a
Szerződés szerint a megfelelő mennyiségű
villamos energia betáplálását a villamos
energia rendszerbe, úgy a különbség
tekintetében köteles a Rendszerirányítóval
elszámolni és viselni a szükséges Kiegyenlítő
Energia költségét . A Kereskedőnek a villamos
energia szállítás vonatkozásában további
felelőssége nincs a Felhasználóval szemben .

6 .6 .

A Szerződés tekintetében a szerződéses
mennyiség szállítását a Villamos Energia
Rendszerre
(VER)
alkalmazandó
szabályozásoknak és
előírásoknak,
a
Szabályzatnak,
Üzemi
Kereskedelmi
Szabályzatnak
és
a
Rendszerirányító
szabályainak megfelelően kell lebonyolítani .

7.

A VILLAMOS ENERGIA ÉS
TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE,
LEOLVASÁSA

7 .1 .

A szerződéses mennyiség mérésére és
igazolására a vonatkozó jogszabályok és a
Kereskedelmi Szabályzat valamint az Üzemi
Szabályzat rendelkezései az irányadóak .

7 .2 .

A Felek közötti villamos energia forgalom
mérése
a
vonatkozó
szabványoknak
megfelelő,
hatóságilag
hitelesített
fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely
a csatlakozási ponton rendelkezésre áll .

7 .3 .

A fogyasztásmérő berendezés leolvasását az
illetékes Elosztói Engedélyes végzi, és az
adatokat továbbítja a Rendszerirányító és a
Kereskedő számára . A Kereskedő és a
Felhasználó közötti pénzügyi elszámolás az

Villamos energia adásvételi szerződés az
Egyedi
Szerződésben
R7CghatáCOZOtt
Felhasználó és a Kereskedő között .
2.

A SZERZŐDÉS TÍPUSA
A Szerződés teljes ellátás alapú villamos
energia adásvételi szerződés, menetrendadási
kötelezettség nélkül . A Felhasználó az
elfogyasztott villamos energia mennyiséget
szerződéses áron köteles a Kereskedőnek
megfizetni .

3.

A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA
A Kereskedő és a Felhasználó a Szerződéseket
az Egyedi
Szerződésben meghatározott
szállítási időtartamra köthetik .

4.

A SZERZŐDÉS ALANYAI

4 .1 .

A Felhasználó a villamos energiát saját
felhasználás céljára vételező jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság .

4 .2 .

Adott
fogyasztási
helyen
feljogosított
Felhasználó lehet minden nem lakossági
Felhasználó .

4 .3 .

5.

A Kereskedő a Magyar Energia Hivataltól
Villamos Energia Kereskedelemre vonatkozó
működési engedéllyel rendelkezik és jogosult
villamos energiát rendszeresen és üzletszerűen
vásárolni
és értékesíteni,
emellett
a
villamosenergia-értékesítéshez
kapcsolódó
szolgáltatásokat közvetíteni .
TELJESÍTÉS HELYE ÉS IDEJE
A Kereskedő villamos energia szállítási és
átadási kötelezettségeinek teljesítési helye a
Magyar Villamos Energia Rendszer (VER)
Átviteli
Hálózata, a
teljesítés
ideje
megegyezik az érvényes Szerződésben foglalt
szolgáltatási időszak idejével .

6.

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

6 .1 .

kötelezettsége, hogy
a
A Kereskedő
Felhasználó mindenkori igényének megfelelő
mennyiségű villamos energiát a teljesítés
helyén a Felhasználó részére átadja .
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Elosztói Engedélyes által közölt mérési
adatokon alapul . Bármilyen vita esetén az
által
véglegesen
Elosztói
Engedélyes
jóváhagyott adatok képezik az elszámolás
alapját .

közzétett,
hivatalos
devizaárfolyamon történik .

HUF/EUR

9.

FOGYASZTÁS ELŐREJELZÉS,
MENETRENDADÁS

9 .1 .

A Felhasználó nem köteles a Kereskedőnek
negyedórás bontású fogyasztási menetrendet
adni .

8.

SZERZŐDÉSES ÁR

8 .1 .

A szerződéses árat a Felek között aláírt Egyedi
Szerződés tartalmazza .

9 .2 .

8 .2 .

Az Egyedi Szerződésben megjelölt ár
feltétele, hogy a Felhasználó csatlakozzon az
MVM
Trade
ZRt .
által
működtetett
mérlegkörhöz . Az MVM Trade Zrt, által
működtetett
mérlegkör
tagsági
megállapodással kapcsolatosan a mérlegkör
felelős helyett és nevében az MVM Partner
ZRt . jogosult eljárni .

A Felhasználó a szerződéskötéskor megadja a
szállítási
időszakra
vonatkozó
havi
bontásban
villamosenergia-igényét
(kWh/hó), amelyet jogosult a tárgyhót
megelőző hónap 25 . napjáig pontosítani .
Ebben az esetben a Kereskedő köteles a
pontosításról visszaigazolást adni .

9 .3 .

A Felek együttműködése keretében a
Felhasználó a normál üzemmenettől való
eltérések p1 . hosszabb ideig tartó üzemzavar,
tervezett vagy kényszerű termelési leállás,
karbantartás valamint az ünnepnapok (különös
tekintettel az ünnepnapok miatti munkanap
áthelyezés)
esetén
a
villamos
változásról köteles
teljesítményigény
haladéktalanul
értesítést
küldeni
a
Kereskedőnek .

10 .

FOGYASZTÁS ELSZÁMOLÁSA

8 .3 .

8 .4 .

8 .5 .

A
szerződéses
át
tartalmazza a
határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági
díjat, valamint a villamos energiáról szóló
2007 . évi 86 . törvény 9 •- 13 . §-okban
meghatározott és a 389/2007 (XII .23 .)
Kormányrendeletben valamint a 109/2007
(XII .23 .) GKM rendeletben szabályozott, az
Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők
által kötelezően megvásárolandó villamos
energia
(KÁT)
mennyiségének
és
szabályozásának költségét .
Amennyiben a KÁT elszámolásának jelenleg
ismert, MAVIR Zrt . által meghatározott
elszámolási rendszere a szerződés időtartam
alatt hitelt érdemlően megváltozik, és ezzel a
KÁT elszámolásának díjai megemelkednek,
akkor Kereskedő jogosult a KÁT díjának
megváltoztatásából eredő vételár emelkedést
érvényesíteni, amely vételár emelkedést
Felhasználó tudomásul vesz .
A szerződéses ár nem tartalmazza a
rendszerhasználati díjakat, a VET 147 . §-ában
meghatározott
pénzeszközöket,
az
energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint jogszabályok
alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat,
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket .

8 .6 .

Az Energia Adóról szóló törvény alapján a
Felhasználók Energia Adó megfizetésére
kötelezettek,
összegét
a
melynek
villamosenergia-fogyasztásról szóló számlán
fel kell tüntetni .

8 .7 .

Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett
meghatározva,
a
forintban
megadott
energiaadó árának euróra történő átszámítása
az MNB által tárgyhónap utolsó munkanapján

10 .1 . A Felhasználó az elfogyasztott villamos
energia mennyiséget szerződéses áron köteles
a Kereskedőnek megfizetni .
elszámolású
10 .2 . Idősoros
elszámolása :

Mérési

Pont

Idősoros elszámolású Mérési Pont esetén a
Kereskedő az Elosztói Engedélyes által közölt
negyedórás mérési adatok alapján készíti el
minden hónapban a Felhasználó havi
villamosenergia-számláit .
10 .3 . Profilos
elszámolású
elszámolása :

Mérési

Pont

Profilos elszámolású Mérési Pont esetén a
Kereskedő a Felhasználó szánára rész- és
elszámoló számlákat állít ki . A részszámlákon
a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed
része kerül kiszámlázásra . Az elszámoló
számlán a Mért fogyasztás alapján az Egyedi
Szerződés szerinti egységárral kiszámított
éves díj és a részszámlákon már kiszámlázott
díjak különbözete kerül elszámolásra .
Profil elszámolású Felhasználónak a 92/2004 •
(VII .9) GKM rendelet szerinti Felhasználó
minősül .

JÚLIUS I .JITÓI,
MVM PARTNER IRT. : ÁLTALÁNOS SZERZÓDÉSI FELTÉTELEK PARTNER KOMPORI' PLUSZ, SZERZÓDÉSI'.KIiEZ, IiRVI NYES : 2011 .

2/8 oldal

S,

VL . c<, . ei(~ L CFj

m m partner

10 .4 . Amennyiben a Felhasználó havi fogyasztása a
tárgyhóra megadott értékhez képest a
+/-20%-os Tolerancia Sávon kívül esik,
akkora Felhasználó köteles
a Tolerancia Sáv feletti vételezés díját a
Rendszerirányító
által
a
vonatkozó
elszámolási időszakban a Kereskedő által
igénybe
vett
mérlegkörrel
szemben
alkalmazott negyedórás kiegyenlítő energia
számtani
felszabályozási
díjak
havi
átlagárán megfizetni .
a Tolerancia Sáv alatti vételezés díját a
tényleges vételezés és a Tolerancia Sáv alsó
határa közötti - át nem vett - mennyiséget a
szerződéses egységárral a Kereskedő
részére megfizetni .
10 .5 . A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy
az Egyedi szerződésben leszerződött teljes
villamos energia
mennyiség
80%-ának
ellenértékét akkor is megfizeti Kereskedő
részére, ha a tényleges fogyasztás ezen
mennyiség alatt maradna . Kivételt jelent ez
alól, ha a fogyasztás csökkenés vis maior
miatt következik be .
11 .

11 .5 . Abban az esetben, ha bármelyik Fél ellen az
illetékes bíróságjogerős végzéssel elrendelte a
másik szerződő fél felszámolását vagy
végelszámolását, illetőleg vele szemben
csődeljárás során fizetési haladékot tartalmazó
jogerős végzést hozott, az egymással szemben
fennálló, egynemű és lejárt követeléseiket
beszámíthatják .
Emellett a Felhasználó
jogosult a Kereskedő számára esedékes
szerződéses árból vagy egyéb díj összegéből
visszatartani azt az összeget, amely a nála
keletkezett igazolt károkat fedezi .
11 .6 . Késedelmi kamat
kötelezettségek
késedelmes
A
fizetési
teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő Fél
a késedelembe esés napjától a kifizetés
napjáig terjedő időszakra a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő
késedelmi kamatot köteles a másik Fél részére
megfizetni .
11 .7 . Számlamódosítás
Amennyiben Kereskedő a számla kibocsátását
követően, de még a Felhasználó által történő
kifizetést megelőző 5 munkanapon belül a
kibocsátott számlában hibát észlel, (különösen
az Elosztói Engedélyes által szolgáltatott
mérési adatok utólagos korrekciója) jogosult
módosított számlát kiállítani és megküldeni
Felhasználó részére . Ebben az esetben
Felhasználó köteles az eredeti számla szerinti
fizetési határidőre a módosított számla
ellenértékét Kereskedő részére megfizetni .

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

11 .1 . A Kereskedő a szállítási hónapot követő 10
munkanapon belül megküldi a Felhasználó
szállítási időszakra
vonatkozó villamos
energia fogyasztási számláját .
11 .2 . A Felhasználó a szállítási hónapot követően
30 napon belül köteles megfizetni Kereskedő
részére a megküldött számlát . A Felhasználó a
részére benyújtott számlát a Kereskedő
bankszámlájára átutalással köteles megfizetni .
A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik,
hogy a fizetés teljesítésének a Kereskedő
bankszámláján történő jóváírást kell érteni .
11 .3 . A Felek kijelentik, hogy amennyiben
valamely fizetési határidő napja hétvégi vagy
munkaszüneti napra esik, abban az esetben a
hétvégi vagy munkaszüneti napot követő első
munkanapot tekintik határidő-napnak . A Felek
kijelentik továbbá, hogy a számla tartalmával
kapcsolatban a vonatkozó számviteli és egyéb
jogszabályi előírások az irányadóak .
11 .4 . Amennyiben bármely Fél a jelen szerződés
alapján elismert esedékes összeget a lejárat
napjáig nem fizeti meg és ezt a mulasztást a
másik Fél írásbeli felszólítását követően
haladéktalanul nem orvosolja, az adott Fél ezt
az igényét fizetési meghagyás útján is
érvényesítheti .

12 .

SZÁMLAKIFOGÁS

12 .1 . Ha a Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy
számla helyességét, a Felhasználó köteles a
vonatkozó számla fizetési határidejéig vagy
azt megelőzően írásban ismertetni azon
okokat, amelyek alapján a számla helyességét
vitatja . A vitatás bejelentésének a számla
kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs, ha a
számla alapjául szolgáló mennyiségek a
Felhasználó által a korábbi azonos időszakban
vételezett mennyiségek 130%-át nem haladja
meg .
12 .2 . Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vitatott
összeg kifizetése mégsem volt indokolt, a
megállapított és mindkét fél által elfogadott
összeget a Kereskedő a Felhasználó részére a
következő
esedékes
számlában köteles
jóváírni vagy eltérő megállapodás hiányában
köteles azt 15 napon belül visszafizetni .
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vagy egyéb
Az
Energiadíj,
díjak,
Kereskedőnek járó lejárt és nem vitatott
összegek Szerződés feltételei szerinti
kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az
írásbeli felszólítást követően 5 (öt) napot
meghaladóan nem teljesíti .

12 .3 . 1la
bebizonyosodik,
hogy
a
hálózati
engedélyesek) és/vagy a rendszerirányító
által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott
vagy a Kereskedő rendelkezésére álló
vételezési adatok nem felelnek meg a
valóságnak, úgy a Kereskedő jogosult és
adatoknak
köteles a
valós
vételezési
megfelelően helyesbíteni a számláit és/vagy új
számlát kibocsátani .

(i)

13 .

BIZTOSÍTÉK KIKÖTÉSE

(üi) Megsérti a Kereskedő kizárólagos szállítási
jogát ;

A Kereskedő jogosult a Felhasználótól a 3
naptári hónap átlag-fogyasztásának díjával
hegegyező
mértékű
óvadékot
vagy
bankgaranciát kérni .

(iv) A
Felhasználó
valamennyi hálózati
csatlakozási szerződése, hálózathasználati
szerződése megszűnik .

14.

(ii) A Felhasználó villamos energia átvételi
kötelezettségét neki felróható okból 5 (öt)
napot meghaladóan nem teljesíti .

14 .3 . A súlyos szerződésszegések
jogkövetkezményei

SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS
JOGKÖVETKEZMÉNYEI

14 .3 .1 .

14 .1 . Szerződésszegés
A Felek szerződéses
kötelezettségeinek
megszegése, így különösen a teljesítés, az
átvétel
elmulasztása kártérítés
fizetési
kötelezettséget
keletkeztet .
A
Felek
mentesülnek
a
Szerződésszegés
jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy
az Vis Maior miatt következett be .
14 .2 . Felmondási
jogot
Szerződésszegés
(a)

keletkeztető

meghatározott (kWh egységre vetített)
szerződéses ár, és azon (kWh egységre
Rendszerirányító által
vetített)
a
meghatározott vételár különbözete, és

Súlyos

A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése
a Felhasználó által át nem vett villamos
energia mennyiség (kWh) összegének
számtani szorzatával .

A Kereskedő tekintetében Súlyos Szerződésszegésnek minősül, lia
(i)

A Kereskedő az írásbeli felszólítást
követően 5 (öt) napot meghaladóan nem
tesz eleget a Felhasználónak járó lejárt és
díj-visszatérítési
nem
vitatott
kötelezettségének, vagy

(ii) A Kereskedő 5 (öt) napot meghaladóan
nem tesz eleget a jelen Szerződés szerinti
szállítási kötelezettségeinek, vagy
(üi) A Kereskedő kereskedelmi működési
engedélye megszűnik, vagy visszavonásra
kerül, vagy
(iv) A Kereskedő mérlegkör-tagsági szerződése
megszűnik .
(b)

Amennyiben a Felhasználó súlyos
szerződésszegést követ el és emiatti a
Kereskedő rendkívüli felmondással
megszünteti a szerződést, a Felhasználó
köteles a Kereskedő részére kártérítést
fizetni . A kártérítés összege megegyezik a
Felek viszonylatában megszűnő szerződés
alapján :

A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése

A Felhasználó tekintetében Súlyos Szerződésszegésnek minősül, ha

14 .3 .2 .

A villamos energia szállításának
felfüggesztése
A Kereskedő - az egyéb jogain túlmenően megtagadhatja a teljesítést, illetve jogosult
kérni
Felhasználó
rendszerhasználati
jogának felfüggesztését az érintett hálózati
engedélyestől, amennyiben :
Felhasználó - a Vis Maior eseteinek
kivételével 15
napon
keresztül
elnndasztja esedékessé vált tartozása
megfizetését, vagy nem tesz eleget
valamely egyéb lényeges kötelezettségnek ;
vagy
- Felhasználó a Kereskedő kérelmére nem
bocsátja rendelkezésére a biztosítékot a 13
pontban foglaltak szerint; vagy
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Felhasználó bármely JOgIlyIlatkOzatárOl
bebizonyosodik, hogy az nem felel meg a
valóságnak ; vagy

16 . A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE :

A Felhasználó közcélú hálózathoz történő
hozzáférési jogát az elosztói engedélyes
felftiggesztette, vagy a szolgáltatásból
kikapcsolta ; vagy

16 .1 . A Szerződés hatályának lejárati időpontjában
megszűnik, ha a Szerződés nem került Felek
által meghosszabbításra .

A Felhasználó elmulasztja a Kereskedő
értesítését
a
Hálózathasználati
feltételek
szerződésében foglalt
megváltozásáról

A Szerződés a következő esetekben szűnik meg :

16 .2 . A Szerződés rendkívüli felmondással történő
megszűntetése
16 .2 .1 . Rendkívüli felmondás a Kereskedő részéről
A Kereskedő felmondhatja a Szerződést az
alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve a Vis Maior esetét :

A Kereskedő a teljesítés megtagadására
és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztésére
vonatkozó jogát a szerződésszerű teljesítésre
felszólító írásbeli nyilatkozat kézhezvételét
követő
2
naptári
nap
eltelte
után
gyakorolhatja .

(i)

A
teljesítés
megtagadása
és/vagy
a
rendelkezésre állás felfüggesztése addig tart,
amíg Felhasználó a Szerződés alapján fennálló
kötelezettségeinek eleget nem tesz .

(ii) A Felhasználó a Szerződés szerinti
bármely jogának
és/vagy
kötelezettségének
engedményezése
szerződésszegő módon .

15 . FELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉG
KORLÁTOZÁSA
15 .1 . Felek kijelentik, hogy felelősségük a Ptk . 314 .
§ . (1) bekezdésben rögzített esetekben áll
fenn : szándékosan, súlyos gondatlansággal,
vagy bűncselekménnyel okozott károkért,
továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért .
15 .2 . Felek kijelentik, és szerződéses kötelezettséget
vállalnak
arra,
hogy
a
Szerződéssel
kapcsolatban okozott károk elhárítása és
csökkentése érdekében együttműködnek és
minden
üzletileg
ésszerű
intézkedést
megtesznek .
15 .3 . A Felek kölcsönösen kizárják felelősségüket a
Ptk . 314 . § . (1) bekezdésben rögzített esetek
és
a
vagyonukban
keletkezett
károk
kivételével valamennyi egyéb következményi
kár (szükséges kiadások, elmaradt hasznok)
esetére .
15 .4 . A Felek a fentiekben foglalt felelősség
korlátozó megállapodása a fizetendő díjak
összegére, esedékességére, a szerződésszerű
teljesítésre nyújtott egyéb biztosítékokra,
valamint a villamos energia, mint dolog
speciális jellegére és a Felek közötti bizalmi
alapon nyugvó együttműködésre tekintettel
került meghatározásra .

•.

Felhasználó csődeljárás megindítása
iránti kérelmet nyújt be az illetékes
bírósághoz ; vagy fizetésképtelenségét az
illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és ellene felszámolási
eljárás indul ; vagy a Felhasználó
közgyűlése jogutód nélküli megszűnést
kimondó határozatot hoz.

(üi) A Felhasználó Súlyos Szerződés-szegése
esetén
16 .2 .2 .

Rendkívüli felmondás a Felhasználó
részéről
Felhasználó
A
felmondhatja a jelen
Szerződést
az
alábbi események
bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve
a Vis Maior esetét :
(i)

A Kereskedő az illetékes hatóság jogerős
határozata alapján a jövőben, de még a
Keretszerződés
időtartama
alatt
jelen
jogosulatlanná
válik
a
Keretszerződésben
foglalt
kötelezettségeinek teljesítésére és nincs
olyan jogutódja, amely erre jogosult
lenne ;

(i i) A Kereskedő csődeljárás megindítása
iránti kérelmet nyújt be az illetékes
bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az
illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és ellene felszámolási
eljárás indul ; vagy a Kereskedő alapítója
jogutód nélküli megszűnést kimondó
határozatot hoz .

MVM PARTNER ZRT . : ÁLTALÁNOS SZERZŐDL S 1 FGLTI` TELEK PARTNER KOMFORT PLUSZ SZERZŐDÉSEMHEZ, ÉRVÉNYES : 201 I . JÚLIUS I-JÉTŐL

5/8 oldal

3.

m m partner

1
12- . k,,,~Í'.(

(üi) A Kereskedő Keretszerződés szerinti
bármely
jogának
és/vagy
engedményezése
kötelezettségének
szerződésszegő módon

felmondására, és ezzel egyidejűleg jogosult az
Elosztói Engedélyesnél a szolgáltatás azonnali
megszüntetését kezdeményezni .

(iv) A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése
esetén .

16 .4 . A
villamos
energia
szállításának
megszüntetése
Az Szerződés megszüntetése esetén
a
Kereskedő a Felhasználó részére történő
villamos energia szállítást beszünteti és erről a
Hálózati
Engedélyeseket
értesíti .
Ezen
értesítéstől kezdődően az igénybe vett villamos
energiát a Felhasználó nem a Kereskedőtől
vásárolja meg .

A fenti feltételek közül mindig azt kell
figyelembe venni, amelyik a legkorábban
bekövetkezett .
16 .2 .3 . Amennyiben a Kereskedő működési
engedélye a Magyar Energia Hivatal
vonatkozó határozata alapján hatályát
veszti, illetve ha a fennálló mérlegkörtagsági szerződését a Mérlegkör Felelős
felmondja, kőteles a Felhasználót a
határozat vagy a felmondás kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül erről
tájékoztatni .
16 .3 . Felmondási eljárás
(a) Az Előzetes Egyeztetés
A Felek a felmondási okok bekövetkezése
vizsgálatáról és felmondási szándékukról az
Előzetes
Egyeztetés tárgyú
okiratban
tájékoztatják
egymást, mely
megfelelő
részletességgel tartalmazza a felmondási okot .
(b) Egyeztetési kötelezettség
Az Előzetes Egyeztetésnek a címzett általi
átvételét követő 5 (öt) napon át (vagy a Felek
megegyezése szerinti hosszabb ideig) tartó
Egyeztetési Időszakban a Felek kötelesek a
Felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat
folytatni .
(c) A Felmondás
Ha az Egyeztetési Időszak eredménytelenül,
vagyis az Előzetes Egyeztetésben foglalt
felmondási ok orvoslása, vagy a felmondási
szándék visszavonása nélkül telt el, az azt kiadó
Fél Felmondással felmondhatja a jelen
Szerződést az egyeztetés befejezését követő 5 .
(ötödik) munkanap 24 :00 . órára .
Fizetési késedelem esetén a fizetési felszólítás
kézhezvételét követő 3 . (harmadik) munkanap
elteltével, amennyiben a fizetési késedelem nem
kerül orvoslásra, a Kereskedő jogosult a
szerződés azonnali hatályú, az egyéb súlyos
esetén alkalmazott
szerződésszegések
egyeztetési
eljárás
mellőzésével
történő

17 . NYILATKOZATOK, GARANCIÁK
17 .1 . A Felek kijelentik és garantálják, hogy
rendelkeznek mindazokkal a szerződésekkel,
felhatalmazásokkal,
hozzájárulásokkal és
engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy képesek legyenek a szerződéses
mennyiség Szerződés szerinti átadására,
illetőleg átvételére . Felek minden tőlük
ésszerűen elvárhatót megtesznek, hogy ezen
felhatalmazásaik és működési engedélyeik
teljes mértékben érvényben maradjanak .
17 .2 . A Felek kijelentik, hogy a Szerződés
teljesítésével
nem
valósítanak
meg
szerződésszegő magatartást valamely más
szerződésük vonatkozásában, valamint a
Szerződés
teljesítése
ütközik
nem
jogszabályba vagy az ellátási szabályzatok
rendelkezéseibe ; tekintetükben nem merült fel,
vagy nem áll fenn a 16 . pontban rögzített
felmondási ok, illetve a Szerződés általuk
történő megkötése, vagy a Szerződés szerinti
kötelezettségei teljesítése eredményeként ilyen
esemény, vagy körülmény nem léphet fel .
17 .3 . A Felhasználó kijelenti, hogy nem rendelkezik
harmadik személyekkel fennálló - a jelen
Szerződés szerinti fogyasztási helyre illetve
csatlakozási pontokra vonatkozó - villamos
energia vételezési kereskedelmi / szolgáltatási
szerződéssel .
17 .4 . A Felhasználó kijelenti, hogy a villamos
energiát saját fogyasztási célra vételezi és
harmadik személyek részére - a fogyasztási
helyen belül a saját vagy általa üzemeltetett,
mért hálózatán történő továbbadás kivételével
- nem adja tovább .
18 .

VIS MAIOR
Értesítési követelmények Vis Maior esetén
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18 .1 . A Vis Maior bekövetkezte
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a
szerződő felek működési körén kívül eső, a
technika adott szintjén el nem hárítható okból,
vagy ellenállhatatlan erőnek tulajdonítható
okból (vis maior) a felek bármelyike nem
tudja teljesíteni a szerződésben foglalt
kötelezettségeit . Vis maior körülménynek kell
tekinteni azokat az előre nem látható és
emberi erővel elháríthatatlan körülményeket
(pl . : háború, országos sztrájk, földrengés,
árvíz, járványok, tűzvész, terrorcselekmény
stb .), amelyek nem függnek a Felek akaratától
és közvetlenül akadályozzák az adott felet a
szerződéses kötelezettségének teljesítésében .
A másik szerződő fél kérésére a vis maior
tényéről az érintett fél köteles megfelelő
igazolást bemutatni .
A Vis Maior események különösen az alábbi
eseményeket foglalják magukba (ha azok a
fenti követelményeknek megfelelnek) :
a
magyar
villamosenergia-rendszer
mííködésére
vonatkozó
Üzemi
Szabályzatban meghatározott hálózati
üzemzavar ;
a Rendszerirányító az átviteli hálózathoz
való hozzáférést, a közcélú hálózathoz
való hozzáférést, a villamos energia
határon keresztül történő ki-, illetve
beszállítását megtagadja,
illetve
a
mennyiségét csökkenti a 2001 . évi CX . tv .
33 .§ illetve a 48 .§ (2)-(3) bekezdései vagy
a 2007 . évi LXXXVI . tv. vonatkozó
rendelkezései alapján .
Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik a
Szerződésből eredő bármely vagy összes
kötelezettségének teljesítésére Vis Maior
helyzet következtében, akkor a Szerződés
továbbra is érvényben marad . Az érintett Fél a
Vis Maior mértékében és fennállásának
időtartamára mentesül a kötelezettségek nemteljesítéséből eredő felelőssége és ezen
kötelezettségek teljesítése alól .
Amennyiben a Vis Maior időtartama a 30
napot meghaladja, bármely fél jogosult a
szerződést
írásban felmondani
minden
hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve
abban az esetben is, ha erre egyébként a
Szerződés alapján nem lenne jogosult .
A kétségek elkerülése végett a fizetési
eszközök hiánya nem minősül Vis Maior
eseménynek .

18 .2 . A Vis Maior megszűnése
A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik
Felet értesíteni a Vis Maior megszűnéséről,
illetve a Vis Maior azon hatásainak
megszűnéséről, amelyek az adott Fél jogainak
gyakorlását és a Szerződősben foglalt
kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, a
lehető legrövidebb időn belül azt követően,
hogy ezek a tudomására jutottak .
19 .

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

19 .1 . A Felek vállalják, hogy jelen Szerződés
hatályának fennállása alatt és azt követően 3
(három) évig megőrzik minden olyan
információ
titkosságát,
amelyet
együttműködésük eredményeként, vagy azzal
összefüggésben
bocsátották
titoktartási
kötelezettséggel egymás rendelkezésére, vagy
amely így jutott tudomásukra . Bármilyen, a
jelen Szerződéssel illetve ezek teljesítésével
kapcsolatos információ harmadik félnek
történő átadásához a másik fél előzetes
(írásbeli) hozzájárulása szükséges .
19 .2 . Ezen titoktartási kötelezettség - ellenkező
megállapodása hiányában - nem terjed ki a
jogszabályi vagy Kereskedelmi Szabályzatban
foglalt adatszolgáltatási kötelezettség alá
tartozó adatok, tények vagy információk
körére, továbbá a Felhasználó részére külön
szerződés alapján pénzügyi- és számviteli
szolgáltatást nyújtó harmadik személy(ek)
részére átadott adatokra .
20 .

IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

20 .1 . A Felek Szerződés szerinti jogaira és
kötelezettségeire és azok értelmezésére a
magyar jogszabályok az irányadóak .
20 .2 . A Felek a jeleli Szerződéssel kapcsolatos
jogvitájukat megkísérlik elsősorban békésen
rendezni . A békés egyeztetési eljárás
meghiúsulása esetén a Felek a jogvitáik
rendezésére pertárgyértéktől függően a Pesti
Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki .
20 .3 . A jelen Szerződésben nem szabályozott
kérdések tekintetében az 1959 . évi IV . törvény
a Polgári törvénykönyvről (Ptk .), a Villamos
energiáról szóló 2001 . CX . törvény (VET)
valamint a 180/2002 . (VIII . 23 . ) sz . Kori-n .
rend . a VET egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról (Vlu- ), egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései, a Kereskedelmi
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jogait harmadik félre és nem állapodhat
meg a kötelezettségek átvállalásáról a másik
fél hozzájárulása nélkül .

21 .1 . A Szerződés módosítása a Felek közös
egyetértésével, a Szerződések aláírására
jogosultak által, írásban történhet .

22 .3 . Valamely szerződő Fél csak akkor tagadhatja
meg jóváhagyását, ha a harmadik fél műszaki
teljesítő
képességével
vagy gazdasági
kapcsolatban megalapozott kételyei merülnek
fel, vagy lia nem várhatók el azonos energia
átvételi és pénzügyi teljesítési feltételek . A
harmadik fél pénzügyi teljesítésére a
Kereskedő biztosítékot kérhet .

Szabályzat,
az Üzemi
Szabályzat
Üzletszabályzatok rendelkezései
irányadóak .
21 .

MÓDOSÍTÁS

21 .2 . Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a székhelyében, képviselőiben,
bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során
eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező
változás .
Az
említett
változásokról az érintett fél a másik felet - az
eset körülményeitől függően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy
a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni .
21 .3 . Ha a Felek jogviszonyában a Szerződés
hatályba lépését követően rajtuk kívül álló,
előre neni látható ok - melynek kiváltásában a
hivatkozó Fél nem hatott közre - miatt beállott
tartós körülményváltozás folytán a Fél
lényeges, jogos érdeke olyan mértékben sérül,
hogy a szerződés feltételei alapján ésszerűen
nem várható el a teljesítés, a Fél igényelheti a
Szerződés módosítását .
A módosítás neni eredményezheti, hogy a
szerződésmódosítás folytán lényeges, jogos
érdeksérelmet a másik Fél viseljen .
21 .4 . Amennyiben a Felhasználó belső szervezeti
felépítésében változás következik be, és a
Felhasználó egyes belső fogyasztási helyei a
Felhasználó által alapított új társaság
tulajdonába kerühnek, vagy az ellátás technikai
teljesítési rendszerében kap az új társaság
szerződésre kiható szerepet, akkor a Felek
változatlan
feltételekkel
biztosítják a
fogyasztáshoz szükséges villamos energiát .
22 .

Amennyiben
az
Általános
Szerződési
Feltételek
és
az
Egyedi
Szerződés
rendelkezései között ellentmondás állna fenn,
úgy az Egyedi Szerződés rendelkezései az
irányadók .

MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt .
H-1031 Budapest, Szentendrei út 207-209 .
Az Általános Szerződési feltételek aktuális változata
hozzáférhető és letölthető a w ww .mvmp .h u honlapon,
.
vagy az MUMPartner ZRt . ügyfélszolgálatán

ENGEDMÉNYEZÉS

22 .1 . A Kereskedő és Felhasználó a jelen
Szerződésből eredő pénzköveteléseit jogosult
harmadik fél részére engedményezni . A
Kereskedő a jelen Szerződésben foglalt jogait
illetve kötelezettségeit jogosult a Kereskedői
vállalatcsoporton belüli bármely egyéb
vállalkozásra
a
Felhasználó
külön
hozzájárulása nélkül is átruházni .
22 .2 . A jelen pontban foglaltak kivételével egyik fél
sem engedményezheti a jelen Szerződésben
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