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EFET 

(Energiakereskedők Európai Szövetsége) 

A ...................-étől hatályos és 

....................................................... 

("A" fél) 

és 

....................................................... 

("B" fél) 

Keretszerződéshez készült opciós lap 

I./ RÉSZ 

A Keretszerződés rendelkezéseinek 

egyedi igényekhez szabása 

1.§ 

A szerződés tárgya 

1.2. § A korábban kötött szerződések 

_ az 1.2. § alkalmazandó, vagy 

_ az 1.2. § nem alkalmazandó 

2. § 

Definíciók és értelmezés 

2.4. § Időpontokra történő hivatkozások 

Az időpontokra történő hivatkozások 

_ a Keretszerződésben rögzítettek szerint (közép-európai időre - CET) 

vonatkoznak 

_ a következő időre vonatkoznak: _______________ 

3. § 

Egyedi Szerződések megkötése és megerősítése 

3.4. § Meghatalmazott Személyek 

_ a 3.4.§ az "A" Félre alkalmazandó és a ____ mellékletben rögzítettek 

szerint történik, vagy 



JMT ENERGY     2. oldal           Kereskedelmi Üzletszabályzat 
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3. számú melléklet 

_ a 3.4.§ az "A" Félre nem alkalmazandó 

_ a 3.4.§ a "B" Félre alkalmazandó és a ____ mellékletben rögzítettek 

szerint történik, vagy 

_ a 3.4.§ a "B" Félre nem alkalmazandó 

7. § 

Vis major miatt elmaradt teljesítés 

7.1. § A vis major meghatározása 

_ a 7.1.§ úgy alkalmazandó, ahogy a Keretszerződésben szerepel, vagy 

_ a 7.1.§  nem úgy alkalmazandó, ahogy a Keretszerződésben szerepel, 

hanem a következők szerint: 

A Keretszerződés 7.1 szakasza alkalmazandó és a Keretszerződés 7.1(b) 

szakasza különösen az alábbiakat foglalja magába: 

(i) az érintett Hálózati Engedélyes nem enged hozzáférést a hálózathoz; 

vagy 

(ii) a Hálózati Engedélyes saját jogkörében eljárva a Szállítási 

Menetrendtől való eltérést (utasított menetrend eltérést) elutasította vagy 

korlátozta, és/vagy a behozatal megszakítását vagy szünetelését rendelte 

el; 

valamennyi esetben azzal, hogy a Hálózati Engedélyes részéről a 

megtagadásra, elutasításra vagy korlátozásra nem valamelyik Fél 

(formailag és/vagy tartalmilag) hibás menetrendje miatt került sor. 

 

10. § 

A Szerződés hatálya és felmondási jogok 

10.2. § A Lejárat Napja 

_ a 10.2. § alkalmazandó, és a lejárat napja _________________, 

vagy 

_ a 10.2. § nem alkalmazandó, és nincs lejárati nap. 

10.4. § Automatikus Megszűnés 
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_ a 10.4. § az "A" félre alkalmazandó, és a megszűnés 

_________________-tól hatályos, vagy 

_ a 10.4.§ az "A" Félre nem alkalmazandó 

_ a 10.4. § a "B" félre alkalmazandó, és a megszűnés _________________-

tól hatályos 

_ a 10.4.§ a "B" Félre nem alkalmazandó 

10.5(b) § Kölcsönös mulasztás és előrehozott fizetés 

_ a 10.5(b)(i) § az "A" félre alkalmazandó, vagy 

_ a 10.5(b)(i) § az "A" félre nem alkalmazandó, 

_ a 10.5(b)(i) § a "B" félre alkalmazandó, vagy 

_ a 10.5(b)(i) § a "B" félre nem alkalmazandó, 

_ a 10.5(b)(ii) § az "A" félre alkalmazandó, és az "A" félre megállapított 

Küszöbösszeg ________________________, vagy 

_ a 10.5(b)(ii) § az "A" félre nem alkalmazandó, 

_ a 10.5(b)(ii) § a "B" félre alkalmazandó, és az "A" félre megállapított 

Küszöbösszeg ________________________, vagy 

_ a 10.5(b)(ii) § a "B" félre nem alkalmazandó. 

10.5(c) §. Felszámolás/fizetésképtelenség/zár alá vétel 

_ a 10.5(c)(iv) § alkalmazandó, és az alkalmazandó időszak _____ napon 

belül, vagy 

_ a 10.5(c)(iv) § nem alkalmazandó. 

10.5(d) §. Szállítás vagy átvétel elmulasztása 

_ a 10.5(d) § alkalmazandó, vagy 

_ a 10.5(d) § nem alkalmazandó. 

10.5. §. Egyéb lényeges ok 

_ a lényeges okok a Keretszerződésben feltüntetettekre korlátozódnak, 

vagy 

(x)  az alábbi kiegészítő Lényeges Ok érvényes az "A" Félre 

(a) Ha valamelyik Fél bármely Meghatározott Ügylet szerinti egy vagy 
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több fizetési kötelezettségének (amennyiben irányadó, a teljesítésre való 

felhívást és a teljesítési póthatáridő eredménytelen lejártát követően) 

összesen legalább 100.000 eurós összegben nem tesz eleget. A jelen 

módosítás szempontjából "Meghatározott Ügyletnek" tekintendő a Felek 

közötti minden Árucsere-ügylet, Áru opció, legmagasabb árra kötött 

ügylet, legalacsonyabb árra kötött ügylet, felső és alsó határ 

megjelölésével történő ügylet, és bármilyen Áru vételére, eladására vagy 

átruházására kötött megállapodás, vagy bármilyen más Áru-kereskedelmi 

vagy Árukkal kapcsolatos származékos- vagy más hasonló ügylet, illetve 

ezek kombinációja, ahol az "Áru" szó bármilyen, tetszőleges fajtájú és 

megnevezése anyagi és eszmei árut (ezen belül - de nem kizárólag -: 

villamos energiát, villamos energia kapacitást, földgázt, cseppfolyós 

földgázt, fűtőolajat és egyéb kőolaj-mellékterméket vagy üzemanyagot) 

jelent. 

(b) A Teljesítés Biztosíték szolgáltatásának (ha ilyet egyáltalán előírtak) a 

17.1. szakaszban megadott időben belüli elmulasztása a 10(5)(a)(i) szakasz 

szerinti mulasztásnak tekintendő. 

 

_ A "B" fél esetében: 

(a) Ha valamelyik Fél bármely Meghatározott Ügylet szerinti egy vagy 

több fizetési kötelezettségének (amennyiben irányadó, a teljesítésre való 

felhívást és a teljesítési póthatáridő eredménytelen lejártát követően) 

összesen legalább 100.000 eurós összegben nem tesz eleget. A jelen 

módosítás szempontjából "Meghatározott Ügyletnek" tekintendő a Felek 

közötti minden Árucsere-ügylet, Áru opció, legmagasabb árra kötött 

ügylet, legalacsonyabb árra kötött ügylet, felső és alsó határ 

megjelölésével történő ügylet, és bármilyen Áru vételére, eladására vagy 

átruházására kötött megállapodás, vagy bármilyen más Áru-kereskedelmi 

vagy Árukkal kapcsolatos származékos- vagy más hasonló ügylet, illetve 
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ezek kombinációja, ahol az "Áru" szó bármilyen, tetszőleges fajtájú és 

megnevezése anyagi és eszmei árut (ezen belül - de nem kizárólag -: 

villamos energiát, villamos energia kapacitást, földgázt, cseppfolyós 

földgázt, fűtőolajat és egyéb kőolaj-mellékterméket vagy üzemanyagot) 

jelent. 

(b) A Teljesítés Biztosíték szolgáltatásának (ha ilyet egyáltalán előírtak) a 

17.1. szakaszban megadott időben belüli elmulasztása a 10(5)(a)(i) szakasz 

szerinti mulasztásnak tekintendő. 

 

12. § Felelősségkorlátozás 

12. § A Korlátozás alkalmazása 

_ a 12.§ úgy alkalmazandó, ahogy a Keretszerződésben szerepel, vagy 

_ a 12.§ a következők szerint módosul, vagy annak teljes szövegét a 

következő szöveg váltja fel: 

Ami a felelősség kizárását (12.2. §) illeti, a kötelezően alkalmazandó 

jogszabály (a magyar Polgári Törvénykönyv, azaz az 1959. évi IV. sz. 

törvény) értelmében nem zárható ki érvényesen az anyagi felelősség 

(a) a szándékosan vagy nagyfokú hanyagsággal, bűncselekménnyel, vagy 

csalással okozott károkért 

(b) a szerződés megszegése, élet- és testi épség vagy az egészség 

veszélyeztetéséért. 

13. § Számlázás és kifizetés 

13.2. § Kifizetés 

Az egyes Felekre vonatkozó induló számlázási és fizetési adatokat a jelen 

opciós lap 23. §-a tartalmazza 

13.3. § Fizetés beszámítása 

_ a 13.3. § alkalmazandó, vagy 

_ a 13.3. § nem alkalmazandó. 

13.5. § Kamatláb 
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_ a Késedelmi Kamat az Esedékesség napján 11:00 órakor érvényes 

egyhavi EURIBOR kamatláb + ___% lesz éves szintre vonatkoztatva 

13.6. § Számlakifogás 

_ a 13.6(a). § alkalmazandó, vagy 

_ a 13.6(b). § nem alkalmazandó. 

14. §  ÁFA és egyéb Adók 

14.3. § Forrásadó 

_ a 14.3. § alkalmazandó, vagy 

_ a 14.3. § nem alkalmazandó. 

15. § Változó Árak és a Piaci zavar esetén alkalmazandó Tartalék 

Eljárás 

15.5. § A Számítást Végző Fél 

_ a Számítást Végző Fél az Eladó, vagy 

_ a Számítást Végző Fél a következő személy: ______________ 

16. § Garanciák és Hitelbiztosíték 

16. § Hitelbiztosíték Dokumentumok 

Az "A" Fél a "B" Fél felé a következő Hitelbiztosíték 

Dokumentumot/(okat) köteles benyújtani: 

____________________________________________________________ 

A "B" Fél az "A" Fél felé a következő Hitelbiztosíték 

Dokumentumot/(okat) köteles benyújtani: 

____________________________________________________________ 

16. § Hitelbiztosíték Nyújtó 

Az "A" Fél részéről Hitelbiztosítékot Nyújtó Személy a következő: 

__________________________________________________ 

A "B" Fél részéről Hitelbiztosítékot Nyújtó Személy a következő: 

__________________________________________________ 

17. § Teljesítési Biztosíték 

17.2. § Lényeges Kedvezőtlen Változás 
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Az "A" Félre az alábbi Lényeges Kedvezőtlen Változás kategóriák 

vonatkoznak: 

_ 17.2(a) § (Hitelminősítés), és a legalacsonyabb szint a ________ lehet; 

Mivel a Keretszerződésre és az Opciós Lapra a magyar jog az irányadó a 

17(2)(a)  pontot nem kell alkalmazni. 

_ 17.2(b) § (A Hitelbiztosítékot Nyújtó, azaz egy Bank hitelminősítése), 

_ 17.2(c) § (Pénzügyi Kötelezettségvállalások) 

- az EBIT és a Kamat aránya a következő kell, hogy legyen: 

- az Üzemi Cash-Flow és a Teljes Adósság aránya a következő kell hogy 

legyen: _______ 

- a Teljes Adósság és a Teljes Tőkésítettség aránya a következő kell hogy 

legyen: ________ 

_ 17.2(d) § (A Tárgyi Eszközök Nettó Értékének csökkenése), és a 

vonatkozó összeg: ________ 

_ 17.2(e) § (A Teljesítési Biztosíték vagy Hitelbiztosíték Dokumentum 

érvényességének lejárta:), és  

  _ a vonatkozó időtartam  ________ , vagy 

  _ időtartam nincs meghatározva (nem alkalmazandó). 

_ 17.2(f) § (A Teljesítési Biztosíték vagy Hitelbiztosíték Dokumentum 

megszűnése),  

_ 17.2(g) § (Irányítási és Nyereség-átruházási Megállapodás  

megszűnése),  

_ 17.2(h) § (Csökkent Teljesítőképesség),  

_ 17.2(i) § (Fúzió/összeolvadás). 

A "B" Félre az alábbi Lényeges Kedvezőtlen Változás kategóriák 

vonatkoznak: 

_ 17.2(a) § (Hitelminősítés), és a legalacsonyabb szint a ________ lehet; 

Mivel a Keretszerződésre és az Opciós Lapra a magyar jog az irányadó a 

17(2)(a) pontot nem kell alkalmazni. 
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_ 17.2(b) § (A Hitelbiztosítékot Nyújtó, azaz egy Bank hitelminősítése), 

_ 17.2(c) § (Pénzügyi Kötelezettségvállalások) 

- az EBIT és a Kamat aránya a következő kell, hogy legyen: 

- az Üzemi Cash-Flow és a Teljes Adósság aránya a következő kell hogy 

legyen: _______ 

- a Teljes Adósság és a Teljes Tőkésítettség aránya a következő kell hogy 

legyen: ________ 

_ 17.2(d) § (A Tárgyi Eszközök Nettó Értékének csökkenése), és a 

vonatkozó összeg: ________ 

_ 17.2(e) § (A Teljesítési Biztosíték vagy Hitelbiztosíték Dokumentum 

érvényességének lejárta:), és  

  _ a vonatkozó időtartam  ________ , vagy 

  _ időtartam nincs meghatározva (nem alkalmazandó). 

_ 17.2(f) § (A Teljesítési Biztosíték vagy Hitelbiztosíték Dokumentum 

megszűnése),  

_ 17.2(g) § (Irányítási és Nyereség-átruházási Megállapodás  

megszűnése),  

_ 17.2(h) § (Csökkent Teljesítőképesség),  

_ 17.2(i) § (Fúzió/összeolvadás) 

18. § Pénzügyi Kimutatások és a Tárgyi Eszközök Nettó Értékének 

megadása 

18.1(a) § Éves Beszámoló 

    _ az "A" fél köteles éves beszámolóját benyújtani, vagy 

    _ az "A" fél nem köteles éves beszámolóját benyújtani, és 

    _ a "B" fél köteles éves beszámolóját benyújtani, vagy 

    _ a "B" fél nem köteles éves beszámolóját benyújtani. 

18.1(b) § Negyedéves Jelentések 

    _ az "A" fél köteles negyedéves jelentéseit benyújtani, vagy 

    _ az "A" fél nem köteles negyedéves jelentéseit benyújtani, és 
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    _ a "B" fél köteles negyedéves jelentéseit benyújtani, vagy 

    _ a "B" fél nem köteles negyedéves jelentéseit benyújtani. 

18.2. § Tárgy Eszközök Nettó Értéke 

_ Az "A" Félnek kötelessége a 18.2. § szerinti értesítést megtenni, és a 

vonatkozó összeg ______________, vagy 

_ Az "A" Felet nem terheli a 18.2. § szerinti értesítési kötelezettség, és 

_ A "B" Félnek kötelessége a 18.2. § szerinti értesítést megtenni, és a 

vonatkozó összeg ______________, vagy 

_ A "B" Felet nem terheli a 18.2. § szerinti értesítési kötelezettség. 

19. § Engedményezés 

19.2. § Kapcsolt Vállalkozások javára történő engedményezés 

_ Az "A" Fél végrehajthat a 19.2. §-nak megfelelően engedményezést, vagy 

_ Az "A" Fél nem hajthat végre a 19.2. §-nak megfelelően 

engedményezést,  és 

_ A "B" Fél végrehajthat a 19.2. §-nak megfelelően engedményezést, vagy 

_ A "B" Fél nem hajthat végre a 19.2. §-nak megfelelően engedményezést. 

20. § Titoktartás 

20.1. § Titoktartási kötelezettség 

_ A 20. § alkalmazandó, vagy 

_ A 20. § nem alkalmazandó 

21. § Jognyilatkozatok és szavatosságvállalások 

A felek az alábbi jognyilatkozatokat és szavatosságvállalásokat teszik 

 "A" Fél "B" Fél 

21(a) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(b) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(c) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(d) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(e) § _ igen _ nem _ igen _ nem 
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21(f) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(g) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(h) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(i) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(j) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(k) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(l) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(m) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

21(n) § _ igen _ nem _ igen _ nem 

Fentieken kívül az "A" Fél a következő jognyilatkozatokat és 

szavatosságvállalásokat teszi: 

 __________________________________ 

Fentieken kívül a "B" Fél a következő jognyilatkozatokat és 

szavatosságvállalásokat teszi:  

__________________________________ 

22. § Irányadó jog és választottbírósági eljárás 

22.1. § Irányadó jog 

_ A 22.1. § leírt formájában alkalmazandó 

_ A 22.1. § nem leírt formájában alkalmazandó, hanem helyette a 

következő szöveg érvényes:  

A Szerződést a magyar anyagi jog rendelkezései szerint kell értelmezni, rá 

ezek a rendelkezések irányadók, az ENSZ Áruk Nemzetközi Adásvételéről 

szóló 1980. április 11-i egyezményének mindennemű alkalmazása pedig 

kizárásra kerül. 

22.2. § Választottbírósági eljárás 

_ A 22.2. § leírt formájában alkalmazandó, és az eljárás nyelve a ______ 

_ A 22.2. § nem leírt formájában alkalmazandó, hanem a következők 

szerint:  

_________________________________________________ 
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23. § Vegyes rendelkezések 

23.2. § Értesítések, Számlák és Fizetések 

(a) HA AZ "A" FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNNEK 

Értesítések és levelezés 

Cím 

Telefonszám: 

Fax: 

Kinek a figyelmébe: (név) .....................................(beosztás): 

Számlák 

Fax: 

Kinek a figyelmébe: (név) .....................................(beosztás): 

Kifizetések 

A bankszámlára vonatkozó adatok: 

(b) HA A "B" FÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNNEK 

Értesítések és levelezés 

Cím 

Telefonszám: 

Fax: 

Kinek a figyelmébe: (név) .....................................(beosztás): 

Számlák 

Fax: 

Kinek a figyelmébe: (név) .....................................(beosztás): 

Kifizetések 

A bankszámlára vonatkozó adatok: 

II. RÉSZ 

A KERETSZERZŐDÉSHEZ FŰZÖTT KIEGÉSZÍTŐ 

RENDELKEZÉSEK 

Felek megfelelően felhatalmazott képviselői a jelen Szerződést 

aláírásukkal látták el, amely a Hatálybalépés Napján lép hatályba. 
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Az "A" Fél részéről:     A "B" Fél részéről: 

……………………………… …..……………………………………. 

               [Fél neve]                       [Fél neve] 

……………………………...  ……...…………………………………. 

[Aláírásra jogosult(ak) neve]   [Aláírásra jogosult(ak) neve] 

……………………………     …………………………………………. 

[Aláírásra jogosult(ak) beosztása] [Aláírásra jogosult(ak) beosztása) 

_________________________________________________________ 

EFET 

(Energiakereskedők Európai Szövetsége) 

A Keretszerződés 2A melléklete: 

Fix-áras Egyedi Szerződések megerősítése 

Szerződő felek 

________________________________ mint Eladó 

és  

________________________________ mint Vevő 

A szerződés megkötésének időpontja: 

_______. _________ ____ ___ óra 

Szállítási Menetrend 

Teljes Szállítási 

Időszak 

Közép-

európai 

idő 

Közép-

euró-

pai idő 

Szerződéses 

Kapacitás 

Szerződéses 

Mennyiség 

Szerződéses 

Ár 

Teljes összeg 

első napja utolsó 

napja 

szerint 

hány 

órától 

szerint 

hány 

óráig 

MW MWh Euro /MWh Euro 

     (Összesen)  (Összesen) 

     (Összesen)  (Összesen) 

     (Összesen)  (Összesen) 

     (Összesen)  (Összesen) 

     (Összesen)  (Összesen) 

és - „single-block” szerződéseknél - a menetrenden felül szállított energia 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap az 

ünnepnapokat is 

beleértve 

ünnepnapok 

nélkül, az alább 

meghatározottak 
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3. számú melléklet 

szerint 

         

 

Átadási Pont (kereskedelmi zóna): ____________________ 

Feszültségi szint: __________________________________ 

A kizárt ünnepnapok: ______________________________ 

 

Egyéb rendelkezések: 

(a) Abban az esetben, ha valamelyik Egyedi Szerződést nem írásban kötik, úgy a 

Feleknek az Egyedi Szerződés elfogadott feltételeire vonatkozó egyetértésüket 

meg kell írásban erősíteniük vagy erősíttetniük. 

 

(b) Ami a 8.1.(a) § szerinti elmaradt szállítás utáni jogorvoslatok számítását illeti, 

az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az átviteli hálózatra megérkezzék a 

megfelelő villamos energia, ellenkező esetben a Rendszerirányítóval szemben 

kell elszámolnia. Ezen kívül, amennyiben a Vevő a villamos energiát csak a 

Kiegyenlítő Piacon tudja megvásárolni, úgy a Felek az érintett mérési időszakra 

vonatkozó szokásos kiegyenlítő energia díjakat tekintik a piaci vételárnak. 

 

(c) Ami 8.2.(a) § szerinti elmaradt átvétel utáni jogorvoslatok számítását illeti, 

egyértelművé kell tenni, hogy a Vevőnek kötelessége arról gondoskodni, hogy a 

Rendszerirányító által jóváhagyott Szállítási Menetrendszer szerinti villamos 

energiát átvegyék, ellenkező esetben a Rendszerirányítóval szemben kell 

elszámolnia. 

 

(d) A Keretszerződésben és a Mellékletekben említett összegek közül egyik sem 

tartalmazza a magyar energiaadót. 

 

A jelen Megerősítés az Energiakereskedők Európai Szövetségének 

Keretszerződése és kiegészítései alapján a Felek (megnevezésüket ld. a 

Keretszerződésben) között létrejött Egyedi Villamosenergia Szállítási Szerződés 

megerősítését szolgálja, és a Keretszerződés kiegészítéséül szolgál, annak részét 
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Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3. számú melléklet 

képezi. Amennyiben a jelen Megerősítés és az Egyedi Szerződés feltételei között 

összeférhetetlenségek lennének, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk 

kapcsolatba! 

Kelt: _______________________ 

Aláírás:  :____________________ 

 

 

EFET 

(Energiakereskedők Európai Szövetsége) 

A Keretszerződés 2b melléklete: 

Változó Áras Egyedi szerződések megerősítése 

Szerződő felek 

________________________________ mint Eladó 

és  

________________________________ mint Vevő 

A szerződés megkötésének időpontja: 

_______. _________ ____ ___ óra 

Szállítási Menetrend 

Első nap Utolsó nap Közép-

európai 

idő 

szerint 

hány 

órától 

Közép-

euró-

pai idő 

szerint 

hány 

óráig 

Szerződéses 

Kapacitás 

(MW) 

Szerződéses 

Mennyiség 

(MWh) 

Változó Ár Elszámolás 

napja 

     (Összesen) (Változó)  

     (Összesen) (Változó)  

     (Összesen) (Változó)  

     (Összesen) (Változó)  

     (Összesen) (Változó)  

és - „single-block” szerződéseknél - a menetrenden felül szállított energia 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap az 

ünnepnapokat is 

beleértve 

ünnepnapok 

nélkül, az alább 

meghatározottak 

szerint 
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Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3. számú melléklet 

 

Árforrás: ________________________________________ 

Áru Referenciaár: __________________________________ 

Alternatív Áru-referenciaár ____________________________ 

Számítás Napja: ___________________________________ 

Számítást Végző Fél: ________________________________ 

Számítási Módszer: _________________________________ 

Átadási Pont (kereskedelmi zóna): ____________________ 

Feszültségi szint: __________________________________ 

A kizárt ünnepnapok: ______________________________ 

 

Egyéb rendelkezések: 

(a) Abban az esetben, ha valamelyik Egyedi Szerződést nem írásban kötik, úgy a 

Feleknek az Egyedi Szerződés elfogadott feltételeire vonatkozó egyetértésüket 

meg kell írásban erősíteniük vagy erősíttetniük. 

 

(b) Ami a 8.1.(a) § szerinti elmaradt szállítás utáni jogorvoslatok számítását illeti, 

az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy az átviteli hálózatra megérkezzék a 

megfelelő villamos energia, ellenkező esetben a Rendszerirányítóval szemben 

kell elszámolnia. Ezen kívül, amennyiben a Vevő a villamos energiát csak a 

Kiegyenlítő Piacon tudja megvásárolni, úgy a Felek az érintett mérési időszakra 

vonatkozó szokásos kiegyenlítő energia díjakat tekintik a piaci vételárnak. 

 

(c) Ami 8.2.(a) § szerinti elmaradt átvétel utáni jogorvoslatok számítását illeti, 

egyértelművé kell tenni, hogy a Vevőnek kötelessége arról gondoskodni, hogy a 

Rendszerirányító által jóváhagyott Szállítási Menetrendszer szerinti villamos 

energiát átvegyék, ellenkező esetben a Rendszerirányítóval szemben kell 

elszámolnia. 

 

(d) A Keretszerződésben és a Mellékletekben említett összegek közül egyik sem 

tartalmazza a magyar energiaadót. 
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Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

3. számú melléklet 

 

A jelen Megerősítés az Energiakereskedők Európai Szövetségének 

Keretszerződése és kiegészítései alapján a Felek (megnevezésüket ld. a 

Keretszerződésben) között létrejött Egyedi Villamosenergia Szállítási Szerződés 

megerősítését szolgálja, és a Keretszerződés kiegészítéséül szolgál, annak részét 

képezi. Amennyiben a jelen Megerősítés és az Egyedi Szerződés feltételei között 

összeférhetetlenségek lennének, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk 

kapcsolatba! 

Kelt: _______________________ 

Aláírás:  :____________________ 

 


