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MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet
Fogalom meghatározások
Magyarázat:


a Jelen Üzletszabályzatban szereplő címszavak és a bekezdésszámozás
kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, azok a Jelen Üzletszabályzat
szövegének értelmezésénél nem vehetők figyelembe;



a Jelen Üzletszabályzat Mellékletei annak elválaszthatatlan részét képezik;



a személyekre tett hivatkozások magukban foglalják a jogi személyeket és a
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket is;



bármely megállapodásra, törvényre, rendelkezésre vagy előírásra tett
hivatkozás magában foglalja annak módosításait vagy az azokat teljes
egészében vagy részben felváltó dokumentumokat; valamint amennyiben a
szövegösszefüggésből más nem következik, a pontokra, Mellékletekre és
Függelékekre történő hivatkozás a Jelen Üzletszabályzat pontjaira,
Mellékleteire és Függelékeire utal.

1. Átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer - beleértve
a tartószerkezeteket és a határkeresztező vezetékeket is -, a hozzá tartozó
átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt;
2. Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés,
továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen
vezeték tulajdoni határa;
3. Ellátás alapú szerződés: Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó
vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési igényének
biztosítását, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.
4. Elosztás: villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbítása, a
felhasználókhoz történő eljuttatása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan
műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű
továbbítása érdekében szükséges;
5. Elosztó hálózat: a villamos energia elosztására és csatlakozási pontra való
eljuttatása céljára szolgáló vezetékrendszer - beleértve a tartószerkezeteket is -, a
hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt;
6. Elszámolás: a kereskedelmi megállapodások teljesítésének, a villamosenergiaellátás tényleges energiaforgalmának, továbbá a közcélú hálózat, valamint a
rendszerszintű szolgáltatás igénybevételének az üzemi, a kereskedelmi, és az
elosztói szabályzatban (a továbbiakban együtt: villamosenergia-ellátási
szabályzatok) foglaltak szerint történő dokumentálása;

7. Elszámolási mérés: a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint kialakított, az
átviteli, illetőleg az elosztó hálózati engedélyes (a továbbiakban együtt: hálózati
engedélyesek), illetőleg a rendszerirányítási engedélyes felügyelete alatt álló
mérőrendszer az energiaforgalom hiteles mérésére;
8. Erőmű: egy telephelyen lévő olyan energia-átalakító létesítmény, amely elsődleges
energiaforrás felhasználásával villamos energiát termel, engedélyezési
szempontból ideértve az energia tározós erőművet is;
9. Erőművi névleges teljesítőképesség: a beépített villamosenergia-termelő egységek
generátorkapcson, tervezési körülmények között mért névleges aktív (wattos)
teljesítményeinek összege;
10. Értékesített Villamos Energia: a fogyasztásmérőn leolvasott, vagy a MAVIR által
jóváhagyott napi menetrend szerinti villamosenergia mennyiség, amelyet a
Termelőnek a Vevő részére az átadási ponton kell átadnia.
11. Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás
céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján
vételez;
12. Kereskedelmi Szabályzat: A VET-ben meghivatkozott, a kereskedelem feltételeit
rögzítő MAVIR által kidolgozott és a Hivatal által jóváhagyott szabályzat.
13. Kiegyenlítő energia: az átviteli rendszerirányító által a pozitív, vagy negatív irányú
menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör-felelősökkel
elszámolt villamos energia;
14. Közvetlen vezeték: közcélúnak, magán- és termelői vezetéknek nem minősülő,
Magyarország államhatárát nem keresztező vezeték, hálózati elem vagy átalakítóés kapcsolóberendezés, amely közcélú hálózatra csatlakozó erőművet köt össze
vételezővel;
15. Lekötött egység: a Termelőnek a szerződésben meghatározott kapacitású
egységeit jelenti.
16. MAVIR ZRt.: Magyar Villamos Energia Rendszerirányító ZRt,
17. Megújuló energiaforrás: nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás, amelyből
nap-, szél-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus energia, vízenergia,
biomasszából nyert energia - beleértve a biogázból (hulladéklerakóból, illetve
szennyvízkezelő létesítményből származó, valamint az egyéb szerves anyagokból
előállított éghető gázból) nyert energiát - állítható elő;
18. Menetrend: egy adott naptári napra a kereskedelmi szabályzatban meghatározott
elszámolási mérési időegységekre vonatkozó villamos-átlagteljesítmények
adatsora;
19. Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására
és elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó
felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból
álló elszámolási szerveződés.

20. Mérlegkör felelős: Olyan funkció, amelyet az a piaci szereplő tölt be, aki a MAVIRral megkötött érvényes mérlegkör-szerződéssel rendelkezik.
21. Mérlegkör Tagsági Szerződés: A mérlegkör felelős és a mérlegköréhez tartozó
piaci szereplők között létrejött megállapodás, amely a kiegyenlítő energia
elszámolására irányuló tevékenységek, és információ átadási folyamatokra irányul.
22. METÁR: A 299/2017. (X.17.) Korm.rendelet által a megújuló energiaforrásból
termelt villamosenergia kötelező átvételi és prémium típusú támogatását
szabályozó rendszer.
23. Rendszerirányítás: a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos
működtetését és a teljesítmény egyensúlyának biztosítását, valamint a nemzetközi
összeköttetések rendelkezésre állását szolgáló célirányos tevékenységek
összessége;
24. Rendszerirányító: lásd MAVIR
25. Rendszerszintű szolgáltatás: az átviteli rendszerirányító által a villamosenergiarendszer mindenkori egyensúlyának és az átvitel megfelelő minőségének
fenntartása érdekében biztosított szolgáltatások összessége;
26. Szervezett villamosenergia-piac: a szervezett villamosenergia-piac engedélyese
által működtetett, a regionális villamosenergia forgalmat elősegítő kereskedési
rendszer, amelyben az energiakereskedelem és az ahhoz kapcsolódó ügyletek
megkötése és lebonyolítása szabványosított formában történik.
27. Tárgynap: Azt a 00-24 óráig tartó időtartamot jelenti, amikor a villamosenergia
fizikai szállítása megtörténik a rendszerirányító által elfogadott menetrendek
alapján. Jele: T
28. Teljesítés napja: az adott napra vonatkozó visszaigazolt menetrendek szerinti
villamosenergia-kereskedelmi szerződések és a rendszerszintű szolgáltatások
fizikai teljesítésének napja.
29. Termelés: villamos energiának villamosenergia-termelői
továbbiakban: Termelő), által történő előállítása;

engedélyes

(a

30. Termelői Működési Engedély: Jelenti a Hivatal által a Termelő részére kiadott, és
azóta többször módosított 21/2003.sz. termelésre vonatkozó engedélyét.
31. Villamosenergia: a villamosenergia-ellátásban értékesített termék, amely adott
villamos teljesítőképességből, és az azzal meghatározott időtartam alatt termelt és
igénybe vett energia mennyiségből áll;
32. Villamosenergia-rendszer: az átviteli rendszerirányító által - törvényben
meghatározott körben az elosztó közreműködésével - a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek és hálózatok
összessége;

FÜGGELÉK

1. sz. függelék

A termelői engedélyes főbb adatai

JEL SZÁM
a)
1
2
3
4
5
6
7
8

MEGNEVEZÉS
Az engedélyes adatai
Neve
Székhelye
Saját tüzelőanyag ellátás
Cégjegyzékszáma
Társasági szerződés kelte
Cégforma
Adószáma
Alaptőkéje alapításkor

EGYSÉG

ADATOK

M Ft

MVM Mátra Energia Zrt.
3271 Visonta, Erőmű u. 11.
Visontai és bükkábrányi bánya
Cg. 10-10-020024
1991. 12.31.
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
10729571-2-10
34 245,64
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2. sz. függelék

Általános szerződési feltételek mintája
Kelt: 2... …….

VILLAMOS ENERGIA-ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
a

MVM Mátra Energia Zrt.

és a
………………….
között

villamosenergia értékesítés
tárgyában
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A jelen VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS (az annak elválaszthatatlan
részét képező valamennyi melléklettel együtt: a "Keretszerződés") 20.. ………. 1-jén jött létre:
(1)

az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3271 Visonta,
Erőmű u. 11., cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020024, adószáma: 10729571-2-10
bankszámlaszáma: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 10800007-4000000012653018; statisztikai száma: 10729571 4010 114 10), ACER code: A0000091L.HU a
továbbiakban: Mátra illetve esetenként Eladó vagy Vevő;

és
(2)
a ……………………….. (székhelye: …………………….. cégjegyzékszáma: Cg.
………………………………….
bankszámlaszám
…………………….
statisztikai
száma:
……………….) a továbbiakban: ……………….. illetve esetenként Eladó vagy Vevő
(a Mátra és a „….” a továbbiakban egyenként a "Fél" és együttesen a "Felek")
között az alábbi feltételekkel.

1

MEGHATÁROZÁSOK
1.2 Definiált fogalmak
Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, a Keretszerződésben használt
fogalmak jelentése a következő:
"Átadási Pont" az Értékesített Villamos Energia átadási helye, a teljesítés helye. Fizikailag
a MAVIR átviteli hálózata.
"Ellátási szabályzatok" a VET -ben rögzített szabályzatok.
"Elszámolási Mérési Időintervallum" a Napi Menetrend tervezésének és a Felek Napi
Menetrend alapján történő, a Keretszerződés szerinti elszámolásának egységnyi
időintervalluma. Értéke a mindenkori Kereskedelmi Szabályzatban és Üzemi Szabályzatban
rögzített értékkel egyezik meg.
"Energiadíj" jelenti a 2. sz. Mellékletben meghatározott, Értékesített Villamos Energia 1
MWh-ra meghatározott díját, mely a Vételár kiszámításának alapja.
"Egyedi Szerződés" a 2. sz. Mellékletben meghatározott menetrend alapú szerződést
jelenti, melyben a Felek a szerződés tárgyát képező Értékesített Villamos Energia adásvételére vállalnak kötelezettséget, a Visszaigazolásban meghatározott feltételekkel. Az
Egyedi Szerződés rögzíti egyebek mellett a szerződéses mennyiséget, az Energiadíjat a
szerződésben meghatározott Teljesítési időszakra, Elszámolási Mérési Időintervallumra
lebontott részletességgel.
"Ellentmondások" Az Egyedi Szerződés rendelkezései és a Keretszerződés egyéb
rendelkezései között fennálló bármely ellentmondás esetén az Egyedi Szerződés az
irányadó.
"Erőmű” az MVM Mátra Energia Zrt. 950 MW beépített teljesítményű erőművét.
"Értékesített Villamos Energia" Felek által a 2. sz. Mellékletben rögzített szerződéses
mennyiségek, mely meg kell egyezzen a MAVIR felé bejelentett Napi Menetrend szerinti
Villamos Energia mennyiséggel (amelyet az Eladónak a Vevő részére az Átadási Ponton kell
átadnia).
3
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Félreértések elkerülése végett, amennyiben a MAVIR részére beküldött menetrend
inkonzisztenciát tartalmaz valamely Fél adminisztrációs hibája kapcsán, a hibát elkövető
Félnek új menetrend megküldésével korrigálni kell. A korrekció alapjául a Felek között az
adott napokra rögzített utolsó napi menetrend adatok szolgálnak.
"Időpontokra történő hivatkozások" Az időpontokra tett hivatkozásokat a közép-európai
idő (CET) szerint kell érteni.
”Helyettesítő Energia” jelenti a Mátra által a menetrend teljesítéséhez szükséges, harmadik
féltől – kivéve MAVIR - igénybe vett villamos energiát.
"Kereskedelmi Szabályzat" jelenti a jogszabályoknak megfelelően elkészített, időről-időre
módosított és a MEKH által jóváhagyott a kereskedelmi, elszámolás-mérési és adatforgalmi
megállapodások minimális tartalmi elemeit, a nemzetközi kereskedelmi feltételeket, továbbá
a rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac működésére
vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó szabályzatot.
"Mátra Üzletszabályzat” jelenti a MVM Mátra Energia ZRt., mint villamos energia termelő
VET és végrehajtási rendeletei előírásai szerint készült Üzletszabályzatát.
"Mérlegkör Szerződés" a kiegyenlítő energia elszámolására és/vagy az elszámolás alapjául
szolgáló napi menetrend bejelentésére kötött szerződés a Fél és a MAVIR vagy valamely
mérlegkör felelős között.
"Vevői Hatósági Engedély" a Vevő részére a MEKH, vagy más hatóság által kiadott azon
engedélyt jelenti, amely alapján a Vevő a VET szerinti villamos energia kereskedelemre,
vagy más engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosult.
"MAVIR" a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt-t vagy bármely
jogutódját jelenti.
"Megállapodás" jelenti az 5.2 pontban meghatározott, írásban rögzített és visszaigazoltakat.
"MEKH" a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelenti.
"Nap" minden olyan 24 órás időszakot jelent, amely magyar idő szerint 00.00 órakor
kezdődik és 24.00-kor ér véget.
"Napi Menetrend" jelenti a MAVIR által jóváhagyott, menetrendet, amelyben
meghatározásra kerül a jelen Keretszerződés alapján a Vevő részére az Átadási Ponton egy
adott Nap minden egyes Elszámolási Mérési Időintervallumában átadandó és
megvásárolandó Értékesített Villamos Energia.
"Teljesítési időszak” jelenti a 2. sz. Mellékletben ilyenként meghatározott időszakot.
"Üzemi Szabályzat" jelenti a VET alapján készített, a MEKH által jóváhagyott, a magyar
villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket
tartalmazó, időről-időre módosított szabályzatot.
"VET" a jelen Keretszerződés megkötését megelőzően kihirdetett, a villamos energiáról
szóló, mindenkor hatályos 2007. évi LXXXVI törvény.
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ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS
2.1

A keretszerződés tárgya

Felek villamos energia adás-vételére vonatkozó kétoldalú megállapodásaik mielőbbi
létrejötte érdekében kötik jelen Keretszerződést, mely alkalmazandó elsősorban a
rövidtávon felszabaduló villamos energia adás-vételeik esetében.
Az Eladó a jelen Keretszerződés feltételei szerint a Teljesítési időszak kezdőnapjától a
Keretszerződés hatálya alatt a Vevőnek eladja, Vevő pedig az Eladótól megvásárolja, az
Egyedi Szerződésben meghatározott, Értékesített Villamos Energiát.
Jelen Keretszerződés az irányadó mindazon Egyedi Szerződésekre, amelyek a Felek között
villamos energia adásvétele és pénzügyi elszámolása tárgyában a jelen Keretszerződés
alapján jönnek létre. A Keretszerződés és az annak alapján megkötött Egyedi Szerződések
egyetlen megállapodást képeznek. A jelen Keretszerződés az egyes Egyedi Szerződések
elválaszthatatlan részét képezi.

2.2

Szerződéses mennyiség

Felek a Keretszerződés hatálya alatt a szerződéses mennyiséget az Értékesített Villamos
Energia mennyiségében, az Egyedi Szerződéseikben határozzák meg.

3

IDŐBELI HATÁLY
3.1

Előfeltételek

Szerződő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek minden a Keretszerződés teljesítéséhez
szükséges hatósági engedéllyel és Mérlegkör Szerződéssel, továbbá a hatályos magyar
jogszabályok alapján jogosultak villamos energia eladására illetve megvásárlására.
Feleknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

benyújtja a megelőző üzleti évről szóló éves beszámolóját, amennyiben 1
évnél régebben működő társaság
benyújtja eredeti okiratban a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, és a
Keretszerződést aláíró(k) aláírási címpéldányát másolatban. Amennyiben az
adatokban változás van folyamatban, a változás alapjául szolgáló okiratot és
a cégbíróság érkeztető pecsétjével ellátott változás bejegyzési kérelmet,
cégszerűen aláírt – 30 napnál nem régebbi - nyilatkozatot ad arról, hogy nem
áll csőd, felszámolási, vagy végrehajtási eljárás alatt,
igazolja, hogy nincs lejárt adó-, illeték, vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési tartozása
nyilatkozik, hogy milyen mérlegkörhöz csatlakozott
nyilatkozik, hogy a rendszerirányítóval, vagy mérlegkör felelőssel Mérlegkör
Szerződést kötött,
benyújtja a számlavezető bankjai által szükségesnek tartott adatokat
számlavezető bankjai által kiállított igazolást nyújt be, hogy nincsenek
teljesítetlen, sorba állított tételei
egyéb, a szükségesnek tartott információ

Felek az Egyedi Szerződés típusától, időbeli hatályától, értékétől függően a fenti feltételek
közül egyesektől eltekinthetnek, és igazolás helyett nyilatkozatot kérhetnek.
5

MVM Mátra Energia Zrt.

Termelői Üzletszabályzat 7.sz. módosítás 2.sz.függelék

A fenti igazolásokat és nyilatkozatokat teljes-körűen Felek a Keretszerződés aláírásával
egyidejűleg kötelesek egymásnak átadni. A Keretszerződés hatálya alatt a Felek a fent
említett dokumentumokban bekövetkező változást kötelesek a másik Fél tudomására
hozni, a változástól számított 2 munkanapon belül. Ezen kötelezettsége elmulasztása
esetén a mulasztó Fél felel a mulasztásból eredő összes kárért.

3.2

A Keretszerződés időbeli hatálya

A Keretszerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

4

AZ EGYEDI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FOLYAMATA
Az Erőmű irányítása és üzemeltetése a Mátra hatályos szerződései alapján történik. A Mátra
és a szerződéses partnerei kötelesek az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat
üzemirányításra és üzemeltetésre vonatkozó előírásokat betartani.
Az Egyedi Szerződések időbeli hatályától függően, Havi-, Heti- és Napi megállapodások
születhetnek, melyek alapján a Felek a MAVIR felé, annak Kereskedelmi Szabályzata
szerint, a másik Féllel egyeztetett menetrendet továbbítanak.
Az Egyedi Szerződés alapján a Napi Menetrendet a Mátra menetrendadási határideje miatt
legkésőbb a teljesítést megelőző munkanapon 9:00-ig kell a Feleknek a következő
munkanapra, és az azt megelőző szabad és munkaszüneti napokra a Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott Elszámolási Mérési Időintervallumonkénti bontásban
megadni.
Ezen határidőt meghaladóan, Felek között lehetőség van napon belüli, ún. „intraday”
termékekkel való kereskedelemre, abban az esetben, ha a valamely Fél úgy ítéli meg, hogy
korábban tervezett és a MAVIR felé leadott Napi Menetrendjétől jelentősen el fog térni és a
másik Félnek módjában áll kisegíteni.
Az ajánlat alapján, a Felek által meghatározott mennyiségre kell megkötni a 2. sz. Melléklet
szerinti Egyedi Szerződést, az Egyedi Szerződések megkötése és megerősítése című
pontban leírtak alapján.
Az Egyedi Szerződésben meghatározott mennyiségektől a Napi Menetrendek egyeztetése
során kizárólag a jelen Keretszerződésben meghatározott feltételek mellett lehet eltérni.
Ebben az esetben mindkét Fél köteles a Napi Menetrendjét a MAVIR Kereskedelmi
Szabályzatában megadottaknak megfelelően módosítani. A Napi Menetrendek
készítésének folyamata jelen Keretszerződésben szabályozott módon, a Kereskedelmi
Szabályzatban meghatározott előírások szerint, az 1. sz. mellékletben rögzített személyek
által történik.

4.1

A Napi Menetrend meghatározása

A Napi Menetrendekben a szerződő Felek az Egyedi Szerződésekben rögzített
mennyiségeket kötelesek a MAVIR felé bejelenteni. Egyéb megállapodás vagy a jelen
pontban leírtak szerinti módosítás hiányában az adott Elszámolási Mérési Időintervallumra
vonatkozó Napi Menetrend megegyezik az Egyedi Szerződésben megadott Elszámolási
Mérési Időintervallumra vonatkozóan meghatározott Értékesített Villamos Energia
mennyiségével.
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Amennyiben valamely Fél úgy ítéli meg, hogy a Napi Menetrendben foglaltaktól jelentősen
el fog térni, a Napi Menetrendtől – intraday ügyletekkel - módosított Egyedi Szerződések
alapján térhetnek el.
Az ehhez kapcsolódó menetrendi módosításokat a MAVIR Kereskedelmi Szabályzata
alapján Felek kötelesek végrehajtani.
A Napi Menetrendet a Felek a Kereskedelmi Szabályzat előírásai szerint megküldik a MAVIR
részére jóváhagyás céljából.

5

EGYEDI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE ÉS MEGERŐSÍTÉSE
5.1

Ajánlatadás

Az 1. sz. Mellékletben meghatalmazott személyek valamelyike telefonon keresi fel a másik
Felet, amennyiben üzletkötési lehetősége van. Amennyiben a Felek igénye találkozik,
telefonon rögzítik a főbb paramétereket, mint a (i) szállítás iránya, (ii) engedélyesi minőség,
(iii) EIC kód, (iv) szállítási időszak (negyedórás bontásban), (v) Értékesített Villamos Energia
mennyisége (MWh), (vi) nettó egységára (Ft/MWh), melyet azonnal írásban, a 2. sz.
Melléklet szerinti tartalommal (e-mail-ben vagy fax útján) rögzítenek. Az így létrejött Egyedi
Szerződés tervezetét küldő Fél a másik Fél részére (e-mail-ben vagy fax útján) megerősíti,
mely így jogi kötőerővel bír.
Intraday ügyletek esetén:
Felek megállapodnak, hogy az intraday lehetőségek jobb kihasználhatóságára tekintettel az
alábbiak szerint járnak el:
a, Munkanapokon 07:00 – 18:00h között az 1. sz. Mellékletben meghatározott kereskedők
valamelyike telefonon keresi fel a másik Felet, amennyiben üzletkötési lehetősége van,
legkésőbb a Teljesítési időszakot megelőző 2,5 órával.
b, Fenti időszakon kívül a Mátra 1.sz. mellékletben meghatározott ügyeletes szolgálatvezetői
a 3.sz.Melléklet megküldésével adnak e-mailben tájékoztatást az intraday szabad
kapacitásokról.
A „..” a fenti időszakok figyelembe vételével e-mailben küldi meg az igényét, melyre a Mátra
szolgálatvezetője az alábbiak szerint ad írásbeli választ:
A „…” jóváhagyását követően, Felek azonnal menetrendmódosítást végeznek, legkésőbb a
teljesítési időszak kezdetét megelőző 2 órával.
Felek a menetrend módosítást egymás kölcsönös támogatásával zökkenőmentesen
bonyolítják le.
Félreértések elkerülése végett, a fentiekben leírt folyamat ellenkező irányú tranzakciókra is,
értelemszerűen alkalmazandók, azaz a Mátra is állhat vásárlói oldalon.
Amennyiben a Felek igénye találkozik, i, telefonon és ii, esetben írásban rögzítik a főbb
paramétereket, mint a (i) szállítás iránya, (ii) engedélyesi minőség, (iii) EIC kód, (iv) szállítási
időszak (negyedórás bontásban), (v) Értékesített Villamos Energia mennyisége (MWh), (vi)
nettó egységára (Ft/MWh) melyet azonnal, legkésőbb a tárgyidőszakot követő első
munkanapon írásban, a 2. sz. Melléklet szerinti tartalommal (e-mail-ben vagy fax útján)
rögzítenek.
Az így létrejött Megállapodást a másik Fél írásban (e-mail vagy fax útján) megerősíti, mely
megerősítés jogi kötőerővel bír.
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Az így létrejött Egyedi Szerződés tartalmát menetrend módosítás formájában kötelesek a
Felek a Mérlegkör-felelőseiken keresztül a MAVIR részére, haladéktalanul bejelenteni,
annak érdekében, hogy a Kereskedelmi Szabályzat szerint, azt a MAVIR legalább a
teljesítést megelőző 40 perccel vissza tudja igazolni.

5.2

Egyedi szerződés, visszaigazolás:

Az 5.1 pontban rögzített Megállapodás alapján a Mátra 2 munkanapon belül elkészíti az
Egyedi Szerződést a 2. sz. Melléklet szerinti tartalommal, majd cégszerűen aláírva telefaxon
vagy e-mailben elküldi a másik Fél részére. A másik Fél az Egyedi Szerződést
visszaigazolásként, cégszerűen aláírva telefaxon vagy e-mailben visszaküldi a Mátrának 3
munkanapon belül.

5.3

Meghatalmazott személyek:

Az ajánlatadásra, az Egyedi Szerződések jóváhagyására, valamint a Napi Menetrendek
egyeztetésére, intraday ügyletek kezelésére Felek nevében kizárólag a Keretszerződés 1.
sz. Mellékletében meghatározott személyek jogosultak.
A Felek jogosultak egyoldalúan írásban módosítani a meghatalmazott személyek körét, ezen
módosítások a másik Fél általi kézhezvételkor hatályosulnak.

6

ELSZÁMOLÁS
A Felek közötti elszámolás alapja a Felek által egyeztetett, 2. sz. Mellékletben rögzített
Elszámolási Mérési Időintervallum szerinti Napi Menetrend, amely független a fizikai
szállítástól.
Abban az esetben, ha a MAVIR részére beküldött menetrend inkonzisztenciát tartalmaz,
valamely Fél adminisztrációs hibája kapcsán, a hibát elkövető Félnek új menetrend
megküldésével korrigálni kell. A korrekció alapjául a Felek között az adott napokra rögzített
Napi Menetrendek szolgálnak.

7

SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZÁMLAKIFOGÁSOLÁS
7.1

Számlázás

A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és a jelen Keretszerződésben
meghatározottak alapján kiállított számlának a kötelezett Fél részére történő benyújtásával
érvényesítik a Keretszerződésben meghatározott jogcímeken járó követeléseiket.
A számlának meg kell felelnie a számviteli, illetőleg az egyéb jogszabályok által előírt
minimális tartalmi és formai követelményeknek.
Az Eladó a 2. sz. Mellékletben szereplő Egyedi Szerződés alapján készített Napi Menetrend
szerinti Villamos Energia mennyisége után havonta számláz. A teljesítést követő hónap 3.
munkanapjáig számlát állít ki a Vevő részére, amely rögzíti az Értékesített Villamos Energia
mennyiségét és a fizetendő vételárat.
A vételár eltérő megállapodás hiányában forintban (HUF) kerül megfizetésre, növelve az
ÁFA-val és egyéb esetleges adókkal, levonás illetve visszatartás nélkül. Saját banköltségeit
a Vevő fizeti.
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Kifogás a számla ellen

A Vevő a számla ellen a számla átvételét követő 3 munkanapon belül írásban benyújtott
kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs.
Az Eladó köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a Vevőt legkésőbb a
kifogásoló levél kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban értesíteni.
Ha a Vevőt visszatérítés illeti meg, az Eladó ezt az értesítés közlésétől számított 8 napon
belül köteles a Vevő részére visszautalni, és szükség esetén a jóváíró számlát erről
megküldeni.

7.3

A fizetési feltételek

7.3.1 A fizetési mód
Kötelezett a számláit banki átutalással egyenlíti ki.

7.3.2 Fizetési határidők
A fizetési határidő a teljesítést követő hónap 20. napja, amennyiben ez nem banki
nap, akkor a következő banki nap. A fizetési kötelezettségét azon a napon kell
teljesítettnek tekinteni, amikor a jogosult bankja az összeget a jogosult
bankszámláján jóváírta.

7.3.3 A késedelmes fizetés esetére alkalmazható szankciók
Késedelmes fizetésnek minősül, ha a Vevő a fizetési kötelezettségét a fizetési
határidőre nem teljesíti. Fizetési késedelem esetén Vevő késedelmi kamatot köteles
fizetni. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet
követő nap.
Késedelmes fizetés esetén, az Eladó a késedelmes napokra a Ptk. 6:155 §
bekezdésében foglalt mértékű késedelmi kamatot számít fel.
Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Vevő által teljesített összegből először a
költségeket, azután a késedelmi kamatot, majd a vételár tartozást számolja el.
Felek rögzítik, hogy előzetes írásbeli értesítés alapján bármelyik Fél jogosult a
Keretszerződést szüneteltetni vagy választása szerint azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben a másik Fél valamely számla kifizetésével 60 napot meghaladó
késedelembe esik.
Ha a Vevő valamely általa fizetendő számla kifizetését euro (EUR) helyett forintban
(HUF) kívánja teljesíteni, és az Eladó meggyőződött arról, hogy ez számára előnyös
és ehhez hozzájárulását adja, a Vevő a számlát HUF-ban, a 7.3.5. pont szerinti
átváltási árfolyam szerint fizetheti ki.
Nem EUR pénznemben történő fizetés esetén a számlában megjelölt összeg HUFra történő átváltására a Magyar Nemzeti Bank által a banki átutalás elindításának
napját megelőző munkanapon közölt deviza árfolyamának alkalmazásával kerül sor.

7.4

Költség- és tehermentes kifizetések

Az alkalmazandó jogszabályok által előírtakat kivéve a Keretszerződés alapján kifizetendő
összegek kifizetésének mentesnek kell lennie
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bármely korlátozástól vagy feltételtől; és
bármely levonástól, visszatartástól vagy beszámítástól.

VÉTELÁR
A vételár az Értékesített Villamos Energia mennyiség és az Energiadíj szorzata, amelyet,
havonta kell az Értékesített Villamos Energia után megfizetni.

9

VIS MAIOR, JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
9.1

Vis Maior

Bármely olyan eseményt vagy történést 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 jelen Keretszerződésből eredő bármely kötelezettség
teljesítését korlátozza, vagy lehetetlenné teszi. A Vis Maior események különösen az alábbi
eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti követelményeknek megfelelnek):
(i)
tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány,
karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás,
kikötők, dokkok, csatornák vagy más, a hajózást vagy navigációt segítő vagy
ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bármely helyen vagy egy helyen
belül;
(ii)
hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres
konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás,
polgári elégedetlenség vagy villongás;
(iii)
országos sztrájk, munkabeszüntetés;
(iv)
bármely hatóság intézkedése, aktusa, akkor is, ha az mulasztásban nyilvánul
meg;
(v)
az Üzemi Szabályzatban meghatározott Hálózati Üzemzavar;
(vi)
válsághelyzet, a vonatkozó miniszteri rendelet előírásai szerint;
(vii)
az illetékes Rendszerirányító kommunikációs vagy számítógépes
rendszereinek meghibásodása, amely megakadályozza a Vis Maiorra
hivatkozó Felet szállítási vagy átvételi kötelezettségeinek teljesítésében;
valamint
(viii) a szállítások vagy az átvétel felfüggesztése az illetékes rendszerirányító által;
A félreértések elkerülése végett a fizetési eszközök hiánya nem minősül Vis Maior
eseménynek.
Bármely Félnek, amely Vis Maiorra hivatkozik, a lehető legrövidebb időn, de maximum 2
munkanapon belül értesítenie kell a másik Felet a Vis Maior esemény bekövetkezéséről.
A Vis Maiorra hivatkozó Félnek a lehető legrövidebb időn, de maximum a tudomásszerzéstől
számított 2. munkanapon értesíteni kell a másik Felet a Vis Maior esemény megszűnéséről,
és a Vis Maior esemény azon hatásának megszűnéséről, amely a Vis Maiorra hivatkozó Fél
jogainak gyakorlását és a Keretszerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését
korlátozza.
E pont értelmében egyik Fél sem mentesülhet a Keretszerződés szerinti kötelezettségei
teljesítésének elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti felelősség alól addig, amíg
az említett értesítést a másik Félnek el nem juttatta. Ha az értesítést a fent meghatározott
10
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idő alatt megküldték, a Vis Maiorra hivatkozó Fél e pont értelmében felmentést kap az
kötelezettségei teljesítése alól a Vis Maior esemény bekövetkezésétől kezdődően.
A Felek kötelesek ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy mérsékeljék
bármely Vis Maior esemény hatásait, és hogy együttműködjenek egy helyreállítási terv és
ésszerű alternatív intézkedések kidolgozásában és megvalósításában a Vis Maior esemény
hatásának megszüntetése érdekében.
A fentiekben meghatározott értesítés átadását követően egyik Fél sem felelős a
Keretszerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért vagy késedelmes
teljesítéséért, amennyiben az ilyen mulasztást egy vagy több Vis Maior esemény vagy annak
(azoknak) hatásai vagy azon események és hatások bármely kombinációja okozta, vagy
annak tulajdonítható.
Az az időszak, amely az ilyen Fél kötelezettségei teljesítésére rendelkezésre áll, annyival
hosszabbodik meg, amennyi idő az adott Fél számára az adott Vis Maior hatásainak
semlegesítéséhez szükséges, hozzátéve azonban, hogy a Fél e pont szerint nem kap
mentességet, ha akkor is ilyen mulasztást követett volna el vagy késedelembe esett volna,
ha a Vis Maior esemény nem következett volna be.
A Keretszerződésben meghatározott határidők meghosszabbodnak azon időtartammal,
amely alatt a Vis Maior fennáll.

9.2

Jogszabályváltozás

Amennyiben a jelen Keretszerződés aláírását követően jogszabályváltozás következik be,
és ennek következtében a jelen Keretszerződés valamely jogszabály előírásával
ellentétessé, vagy kikényszeríthetetlenné válik, illetve a Keretszerződésben meghatározott
időn belül azzá fog válni, úgy a Felek kötelesek e tényről a Keretszerződésben
meghatározottak szerint jóhiszemű tárgyalásokat folytatni abból a célból, hogy a
Keretszerződést úgy módosítsák, hogy kiküszöbölik a jogellenességet, vagy a
Keretszerződés kikényszeríthetetlenségét a Felek eredeti szándékának megfelelően.
Amennyiben a Felek a szükséges módosításról a tárgyalások megkezdését követő 30 napon
belül nem állapodnak meg, bármely Fél jogosult a Keretszerződés 11.2 foglaltak szerint
felmondani.

10 ENGEDMÉNYEZÉS
Egyik Fél sem engedményezheti a jelen Keretszerződés szerinti jogait és nem ruházhatja át
a kötelezettségeit a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A MAVIR kiegyenlítő
energia szolgáltatása nem minősül engedményezésnek.
A Felek nem tagadhatják meg az előző pont szerinti hozzájárulást ahhoz, hogy a másik Fél
a jelen Keretszerződésből származó árbevételeit finanszírozás érdekében engedményezze
vagy biztosítékul adja.

11 KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
11.1 Keretszerződés megszüntetése közös megegyezéssel
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A Felek a jelen Keretszerződést írásban, az általuk meghatározott feltételek és kikötések
szerint közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

11.2 Rendes felmondás
Mindegyik Fél jelen Keretszerződést előzetesen küldött írásbeli értesítés útján legalább
harminc (30) napos határidővel felmondhatja. A rendes felmondás esetén a Keretszerződés
kizárólag a rendes felmondás időpontjáig létrejött jogok és kötelezettségek teljesítése
vonatkozásában marad érvényben a Felek között és csupán addig az időpontig, amíg
mindkét Fél teljesen eleget nem tesz kötelezettségeinek.

11.3 Felmondás bármely Fél részéről
Felek az alábbi események bekövetkezése esetén, - kivéve, ha azok Vis Maior
következményei – felmondhatják a jelen Keretszerződést:
a másik Fél megszüntetése, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás,
egyesülés, vagy átszervezés, amely

(i)




nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a másik Fél a
Keretszerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és
biztosítja, hogy a létrejövő társaság feltétel nélkül vállalja a
Keretszerződésben meghatározott kötelezettségeket;

(ii)

a másik Fél ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene
felszámolási eljárás indul;

(iii)

másik Fél

a Keretszerződés szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek,
vagy

összes
vagy
lényegében
összes
eszközének
vagy
kötelezettségvállalásnak
olyan módon történő átruházása, amely nincs összhangban
Keretszerződés rendelkezéseivel, illetve a jogszabályokkal.

(iv)

a

Működési engedélye a MEKH által visszavonásra került és a továbbiakban
nem
jogosult
a
Szerződés
hatálya
alatt
villamosenergiakereskedelmi/termelői tevékenységet folytatni, anélkül, hogy erre jogosult
jogutódja lenne.

11.4 Rendkívüli felmondás
Felek jogosultak a jelen Keretszerződést indokolt, írásbeli felmondással azonnali

hatállyal is megszüntetni (rendkívüli felmondás), amennyiben a másik Fél a
Keretszerződés
valamelyik
rendelkezését
szándékosan
vagy
súlyos
gondatlanságból megszegi és a szerződésszerű állapotot írásbeli felszólítás ellenére
sem állítja helyre. A felmondást tartalmazó nyilatkozataikat a Felek faxon, és ennek
megerősítéseként ajánlott, tértivevényes, elsőbbségi levélben kötelesek eljuttatni
egymás részére. A felmondás a fax kézhezvételével minősül közöltnek.
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11.5 Felmondási eljárás
Amennyiben az egyik Fél fel kívánja a jelen Keretszerződést mondani e szándékáról
értesítést küld a másik Félnek. Az értesítést követően a Felek 15 Napon keresztül
egyeztetést folytatnak arról, hogy milyen lépéseket tegyenek a felmondás alapjául szolgáló
esemény következményeinek enyhítésére. Az értesítéstől függetlenül, a Felek kötelesek a
jelen Keretszerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését mindaddig folytatni,
amíg a Keretszerződés nem szűnik meg.

11.6 A Keretszerződés megszüntetésének jogkövetkezményei
11.6.1 Abban az esetben, ha jelen Keretszerződést valamely Fél a 11.3 vagy 11.4 pontban
foglaltak miatt mondja fel, úgy a másik Fél köteles az Eladó Félnek a felmondás
kézhezvételétől számított 30 napon belül kötbért fizetni, melynek összege a nem teljesített
Egyedi Szerződések alapján Értékesített Villamos Energia után, MWh-ként számított
Energiadíj 25 %-a.
Felek kifejezetten lemondanak arról, hogy a 11.3 és 11.4 pontban meghatározott
felmondások esetén a Keretszerződés megszüntetésének jogkövetkezményei 11.6.1.
pontban meghatározott kötbér összegét meghaladó kárukat követeljék. Felek rögzítik, hogy
a kártérítési felelősségük jelen pontban meghatározott korlátozását a jelen
Keretszerződésben foglalt szolgáltatások ellenértékének megállapításánál figyelembe
vették.
Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén, amennyiben a szerződéskötést
megelőző eredeti állapot maradéktalanul helyreállítható a Mátra jogosult a szerződéstől
azonnali hatállyal kártérítés fizetési kötelezettség nélkül elállni.

a.)
a Mátra a villamos energia termelését, a villamos energia értékesítés
teljes, vagy részleges ellehetetlenülése, illetve a szén- és meddőtermelés teljes,
vagy részleges leállása miatt csökkenteni, szüneteltetni vagy megszüntetni
kényszerül, és/vagy
b.)
a környezetvédelmi előírások szigorodása miatt azok betartása a
Mátrát olyan beruházásokra kényszerítené, amelyek teljesítése gazdálkodási
helyzetének romlásához vezetne, vagy azok teljesítése gazdasági okok miatt tőle
nem várható el és/vagy
c.)
környezetvédelmi a környezetvédelmi előírások vagy elvárások a Mátra
tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyek megtartását veszélyezteti, vagy
lehetetlenné teszi.
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12 ELADÓ ÉS VEVŐ KOCKÁZATOK
Az Eladó viseli az összes kockázatot és ő lesz a felelős minden, a szerződéses mennyiség
menetrendjével, átvitelével és szállításával kapcsolatos vagy azokra kivetett költségért az
Átadási Pontig.
A Vevő viseli az összes kockázatot és ő lesz a felelős minden, a szerződéses mennyiség
menetrendjével, átvételével és továbbításával kapcsolatos vagy azokra kivetett költségért
az Átadási Ponttól.

13 BIZTOSÍTÉKOK
A Felek közötti jogügylet összes körülményeire figyelemmel a felek az Egyedi Szerződésben
a jogügylethez kapcsolódó pénzügyi biztosíték, vagy egyéb garancia kikötésében
állapodhatnak meg.

14 BIZALMAS INFORMÁCIÓK
Mindegyik fél beleegyezik, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy
megbízottjai, alkalmazottai, tisztségviselői bizalmasan kezeljék a másik fél által átadott
minden olyan információt, dokumentációt, adatokat, vagy know-how-t, beleértve a jelen
szerződést is ("Bizalmas Információ"), 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 akkor, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeiket
teljesíteni tudják.

14.1 Korlátozások
A fenti 14.1 pontban foglalt korlátozások nem vonatkoznak, vagy megszűnnek vonatkozni
a Bizalmas Információ bármely olyan részére:


amely a fenti 14.1 pont megszegésén kívül álló okból került nyilvánossága,



amely az azt megszerző fél, vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője,
részvényese birtokában volt az információ átadásának időpontjában,



amelyet a fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt
annak átadására,



amelyet Közhatalmi Szervezeteknek, bármely más kormányzati hatóságnak a
jogszabályi, vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni,



amelyeket olyan pénzintézeteknek, bármelyik fél jóhiszemű potenciális vásárlójának,
részvényeseinek, tanácsadóknak és vállalkozóknak adtak át, amelyeknek feladata
indokolta az ilyen információ átadását, feltéve, hogy  kivéve a független jogi
tanácsadóknak való jóhiszemű információ átadást  az ilyen harmadik fél előbb
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beleegyezett, hogy semmilyen más személynek semmilyen célból nem adja át a
vonatkozó Bizalmas Információt.

14.2 Hatálybalépés, érvényben maradás
A jelen 14. rész rendelkezései a szerződés aláírása napján lépnek hatályba, és érvényben
maradnak a szerződés megszűnését, vagy lejáratát követő 5 évig.

15 IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE
15.1 Irányadó jog
A jelen Keretszerződés rendelkezéseire, és azok értelmezésére a hatályos magyar
jogszabályok az irányadók.

15.2 Viták rendezése
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Keretszerződésből és az Egyedi Szerződésekből
vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkeznek, a Felek alávetik magukat az Energetikai
Állandó Választottbíróság kizárólagos eljárásának és döntésének azzal, hogy a
Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. A választottbírók száma 3
(három). Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. Az eljárás helye Budapest.

16 VEGYES RENDELKEZÉSEK
16.1 Értesítések
Ha a Keretszerződés, illetve az 1. sz. melléklet másként nem rendelkezik, minden értesítés
vagy egyéb érintkezés írásban történik az alábbi személynek címezve és az vagy
személyesen, vagy pedig postán vagy faxon kerül továbbításra. A Felek címei, faxszámai
és elektronikus levélcímei az alábbiak:
(a) A „….” esetében:
Cím:
„…”
………………..
…………………..
……………………..
Fax: ……………..
……………..
(b) A Mátra esetében:
Cím:

MVM Mátra Energia Zártkörűen
3271 Visonta Erőmű u.11.
Vázsonyi
Fax: + 36 37 334 246
viktoria.vazsonyi@mert.hu
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vagy más olyan címek és faxszámok, amelyekről bármelyik Fél korábban értesítette
a másik Felet a jelen Értesítések 16.1.1 pont értelmében.
Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás időpontjában kell megtörténtnek 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.

16.2 Részleges érvénytelenség
Ha bármely illetékes bíróság, vagy a választott bíróság szerint a jelen Keretszerződés
bármely rendelkezése érvénytelen, semmis, vagy végrehajthatatlan, akkor ez csak arra a
rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész Keretszerződés, vagy annak bármely
más rendelkezése érvénytelenségét, semmisségét, vagy végrehajthatatlanságát, és minden
más rendelkezés érvényben és hatályban marad.

16.3 Jogról való lemondás
Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítéséről arra az esetre, ha a másik Fél
nem teljesíti a Keretszerződés bármely rendelkezését
(i)

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

(ii)

nem érvényes a Fél megfelelően felhatalmazott képviselője által megfelelően
aláírt jogról való lemondó nyilatkozat hiányában.

Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a Keretszerződés rendelkezéseinek másik Fél
által történő teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott időbeli,
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerződésszegés esetén a jogosult Fél
lemond az őt megillető jogok érvényesítésétől, vagy elfogad bármely más lehetőséget.

16.4 Módosítás
A Keretszerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható vagy
változtatható meg.

16.5 A Megállapodás teljessége
A Keretszerződés, ideértve a csatolt Mellékleteket, a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek
között a teljes megállapodást jelenti. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás,
ajánlat vagy a Keretszerződésben tárgyaltakra vonatkozó bármifajta más közlés hatályát
veszti.

16.6 További cselekedetek és biztosítékok
Mindegyik Fél beleegyezik, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot, megtesz és
végrehajt minden olyan további cselekedetet és dolgot, amely szükséges és alkalmas a
Keretszerződés rendelkezéseinek végrehajtására.
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Felek megállapodnak, hogy minden olyan kérdésben, amit a
Keretszerződés kifejezetten nem szabályoz, ott a VET, a Ptk. és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.



Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéssel, vagy azzal
összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen
kívüli károkozásból eredő követeléseiket kizárólag csak a másik
szerződő féllel, mint jogi személlyel szemben érvényesítik. Kijelentik,
hogy a másik fél ügyvezetésével (a Ptk. 3:21. §-ában meghatározott
vezető tisztségviselőivel) és felügyelő bizottsági tagjaival szemben ilyen
követelést nem érvényesítenek, ellenük pert nem indítanak.

Jelen Keretszerződésben foglalt feltételektől Felek esetileg az Egyedi Szerződésekben
eltérhetnek.

16.7 Eredeti példányok
A jelen Keretszerződés 4 (négy) eredeti példányban készült és került aláírásra.
A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerződést 2....…. -án aláírták.

„…”

MVM Mátra Energia Zrt.
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1. sz. melléklet
Meghatalmazott személyek

1.

Ajánlattételre és a 2. sz. mellékletek jóváhagyására jogosult személyek:

a) Mátra esetében
Vezérigazgató vagy Gazdasági vezérigazgató-helyettes:
Név:
Tel.:
e-mail:
Vezető kereskedő:
…………..Fax: 37/334-086
trading@mert.hu
személyek közül, ketten együttesen.
b) „…” esetében
Ügyvezető igazgató:
Vezető kereskedő:

Ajánlattételre jogosult személyek az 1.pontban rögzítetteken túl:
a) Mátra esetében

b) „…” esetében
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Ajánlattételre jogosult
személyek:

Ajánlattételre jogosult
személyek:

Név 1
Tel: ………
Mobil……………..
e-mail: …………………………..
Név 2
Tel: ……………
Mobil: ………………..
e-mail: …………………………..
…
…
Intraday üzletek
fentieken
túl
szolgálat):

esetén, a
(diszpécser

..
e-mail: …..
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2. sz. melléklet
Egyedi szerződés
(Visszaigazolás)

1.

Ajánlat száma: ……………………………………….
Szerződés kelte: ……………………………………….

2.
Eladó

Vevő

Meghatalmazott személy

Meghatalmazott személy

Fax:
e-mail:

Fax:
e-mail:

3. Szállítási menetrend, vételár:
Teljesítési
Szerződött
Értékesített
Időszak:……………..hónap
teljesítmény vill. energia
kezdete
vége
MW
MWh
nap/óra/perc nap/óra/perc

Energiadíj
Pénznem
Ft/MWh

1
2
3
4
5
6
7
8

Az adás-vételhez kapcsolódó teljesítési biztosíték:
Pénzügyi biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje:
Egyéb feltételek a …………………. sz. Keretszerződésben rögzítettek szerint.
Az ügyletet a MVM Mátra Energia Zrt. mint termelő az MVM mérlegköréből / mint
kereskedő a saját mérlegköréből menetrendesíti.*
Mérlegköri azonosító: 15X-MVM------B / 15XMATRAEROMURTR*

Kelt:
Eladó

Vevő

* a megfelelő rész aláhúzandó
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3. sz. melléklet

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
Summary,MWh
Price,Eur/MWh
Value,Eur

22:00
(4)

…..
….

II. session: 4-8h
1:00
1:15
1:20
(1)
(2)
(3)
…
Matra
…
proposal approve confirm.
Matra
…
Matra

2:00
(4)

III. session: 8-12h
5:00
5:15
5:20
(1)
(2)
(3)
Matra
…
Matra
proposal approve confirm.
…
Matra
…

6:00
(4)

Scheduling process

From
Subject
To

I. session: 0-4h
21:00
21:15
21:20
(1)
(2)
(3)
…
Matra
…
proposal approve confirm.
Matra
…
Matra

……..
Trading Floor
Intraday
E-mail: …..

Scheduling process

Until/ időpontig:

MVM Mátra Energia Zrt.
EIC:
15X-MVM--------B
Phone:
+36/30 3249 939
E-mail: szolgvez.menetrend@mert.hu

Scheduling process/menetrendezés

Contact:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

positive figures in blue cells: MÁTRA selling, ... buying / A kék cellában a pozitív szám jelenti: Mátra elad, ... Vásárol
negative figures in blue cells: MÁTRA buying, ... selling / A kék cellában a negatív szám jelenti: Mátra vásárol, ... elad
Parties acknowledge that Individual Contract is concluded when Parties confirm same volume and price in the "approve" and "confirm." columns.
Felek tudomásul veszik, hogy az Egyedi Szerződés akkor jön létre, amikor a Felek megerősítik ugyanazt a mennyiséget és árat az "approve" and "confirm" mezőben.
The deal should be confirmed via telephone as well.
Az ügyletet telefonon is meg lehet erősíteni.
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