
 
                                                              9. számú melléklet 

 
 

Villamos energia szolgáltatási szerződés (minta) 
 
1. Szerződő Felek: 

 
Termelő ( Szolgáltató ) : 

ISD POWER Kft. 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. 
Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. 
Pénzintézet neve:     
Pénzforgalmi jelzőszám:   
Adószám:  
KSH jelzőszáma:    
Cégjegyzékszám:  

 
Vevő: 
 
Vevő neve:  

Székhelye:     
Levelezési cím:     
Pénzintézet neve:    
Bankszámlaszám:    
Adószám:     
KSH jelzőszáma:    
Cégjegyzék száma:    

 
1. A szerződés tárgya:  
 

Villamos energia szolgáltatás a Vevő részére. 
 

2. Termékszolgáltatás: 
 

Termelő vállalja, hogy a Vevő energia igényét a szerződés további pontjaiban felsorolt 
paraméterekkel és mód szerint - térítés ellenében kielégíti. 

 
4. Minőségi jellemzők: 

 
Villamos energia: 

Névleges feszültségszint 10 kV, 3 kV, 0,4 kV; frekvencia 50 Hz 
Egyéb minőségi paraméterek az MSZ EN 50160:2001 szabvány előírásai szerint. 

 
 
5. A Vevő várható éves mennyiségi felhasználása: 
 

e./ Villamos energia: ……      MWh 
 



Az adatok a Vevő aktuális tervének megfelelően évente felülvizsgálatra kerülnek. 
 

6. Igénybe vehető teljesítmény: 
 

Villamos energia: A lekötött teljesítményigény ……  MW. 
 
A lekötött villamos energia teljesítményt 15 perces átlagban meghaladó vételezés  

esetén Termelő jogosult pótdíjat felszámítani. A pótdíj mértéke az egy naptári hónapon 

belüli legnagyobb – 15 perces átlagban számított – túllépés minden megkezdett kW-ja 

után az éves alapdíj 1/4 része. 

A pótdíj minden, túllépéssel érintett naptári hónapra felszámítható. 

A lekötött teljesítményt Felek az adott év gazdálkodási és árviszonyainak megváltozása 
függvényében felülvizsgálhatják.  
 
7. Az átadás-átvétel helye: 
Átadási pont: ….. számú  Dunaferr alállomás, ……  feszültségű, ….. .számú cellája. 
Elszámolási pont / Mérési pont: ….. számú Dunaferr alállomás,……. Feszültségű,…... számú 
cellája 
 
*A fentiek szerinti termékátadási határpontok képezik az átadás-átvétel helyét a Vevő belső 
(Vevői) hálózatáról vételező, de Vevő megbízása alapján Termelővel energia- és 
termékszolgáltatási szerződésben álló felhasználóval. 
 
**A fentiek szerinti termékátadási határpontok képezik az átadás-átvétel helyét a Vevővel. 
 
*,  ** Nem kívánt rész törlendő! 
 
8. Mérőrendszer ellenőrzése, reklamáció: 
 

A Vevő, valamint a Termelő az elszámolásba bevont, bármelyikük tulajdonát képező 
mérőrendszereket szakembereik együttes jelenlétében egyeztetést követően bármikor 
ellenőrizhetik, és kérhetik annak rendkívüli ellenőrzését. Ha a rendkívüli ellenőrzés során a 
mérőrendszer hibája nem haladja meg a mérőrendszerre megengedett értéket, akkor az 
ellenőrzés  költsége az ellenőrzést kezdeményező felet terheli. Az elszámolási 
mérőrendszer dokumentációjába, valamint az elszámolás alapját képező 
mennyiségi/minőségi paraméter dokumentumaiba mindkét fél bármikor betekinthet. A 
Vevőt az esetleges reklamáció nem jogosítja fel a teljes kiszámlázott mennyiség 
ellenértékének visszatartására, Vevő csak a reklamált mennyiség ellenértékének 
visszatartására jogosult a vizsgálat lezárásáig.  

 
9. Mennyiségmérés, elszámolás: 
 

A Vevő villamos energia felhasználása havi mennyiségi értékekben kerül meghatározásra 
az alábbiak alapján: 



 
A Vevő által felhasznált villamos energia mérése az alállomási betáplálásokba illetve a 
közvetlen Vevői leágazásokba beépített villamos fogyasztásmérőkkel történik. Az 
elszámolást havonta a fogyasztásmérők által mért értékek összegezésével kell végezni.  
A kialakult gyakorlatnak megfelelően, Vevő részére az egyes területi illetve 
technológiai egységeinek havi energia felhasználásáról Termelő kimutatást készít a 
tárgyhót követően. Vevő jogosult ellenőrzés illetve további információszerzés 
érdekében az elszámolásba betekinteni. 

 
Hibás mérés, illetve az átalánymennyiséget nyilvánvalóan meghaladó vételezés esetén az 
elszámolás a Felek eseti megállapodása alapján történik.  

 
10. Vevő felé alkalmazott árak: 
 

Az energia- és termékárakat a Villamos energia szolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete 
tartalmazza.  
Az árak ÁFA nélkül értendők és a hatályos ÁFA törvényben meghatározott ÁFA 
kulcsokkal kerülnek számlázásra. 
Termelő az árváltoztatás jogát fenntartja arra az esetre, ha a hatóságilag meghatározott 
energia árakban változás következik be. 
Termelő a módosított árakat a hatósági árváltoztatás kezdő időpontjától alkalmazza. 

 
11. Számlázás és a fizetés rendje: 
 

A mennyiségi elszámolások során az Üzletszabályzat 12. fejezetében foglaltakat, míg a 
pénzügyi elszámolás és számlázás tekintetében a 13. és 14. fejezetben leírtakat kell 
alkalmazni.  

Mindemellett a feleknek a számlákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell 
kiállítani. Különösen figyelemmel kell lenni a vonatkozó hatályos rendeletekben 
foglaltakra a kiállított számla elfogadása tekintetében.  

 
Fizetési késedelem esetén a Termelő jogosult késedelmi kamat felszámítására. A 
késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.  
 
Reklamáció esetén Vevő nem jogosult a teljes kiszámlázott mennyiség ellenértékének 
visszatartására, csak a tévesnek ítélt rész erejéig kap haladékot a vizsgálat lezárásáig. A 
Vevő reklamációs észrevételeit a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül írásban 
köteles megtenni. 
Termelő a tárgy év december 31-én a Vevővel szemben fennálló követelését 
egyenlegközlő levél formájában megküldi, melyet Vevő köteles, mint mérleg fordulónapi 
kötelezettségét írásban visszaigazolni. 
 

12. A szolgáltatás folyamatossága: 
 

Az energiaszolgáltatás folyamatosan de nem szünetmentesen történik. Különböző okok 
miatt hosszabb-rövidebb időre előfordulhat a szolgáltatás átmeneti szüneteltetése. Az okok 
egy része tervezhető (pl. karbantartás), más része előre nem látható (pl. üzemzavar). 



Az energiaszolgáltatás folytonossága előre nem tervezhetően az alábbi okokból szakadhat 
meg: 

a./ az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése  
b./ az együttműködő vezetékhálózat meghibásodása 
c./ az energia és termék előállító egységek üzemzavarai  
d./ a biztonság érdekében más módon el nem végezhető vezetékhálózati kapcsolások 

és szakaszolások. 
Termelő a rendelkezésére álló eszközökkel mindent megtesz a szolgáltatás mielőbbi 
helyreállítására. 
A szerződés feltételeitől eltérő energia- és termékszolgáltatásból és annak szüneteltetéséből 
keletkező károk Szerződő felek közötti rendezéséről az ISD DUNAFER Zrt. 
Felelősségbiztosítási Szerződés (kötvényszám: 0331 009078 0500) rendelkezik.  
Amennyiben esetleges kártérítésre vonatkozó megalapozott igény esetében a Termelő 
forrásait ki kellene egészíteni, ebebn az esetben a Felelősségbiztosítási Szerződés erre is 
kellő fedezetet biztosít, ezzel is minimalizálva a Vevő kockázatát.  

 
13. Karbantartás miatti üzemszünet: 
 

A Termelő üzemeltetésében lévő úgynevezett gerinc vezetékhálózatok és azok 
tartozékainak karbantartása, átalakítása, felújítása, cseréje csak időszakos 
energiaszolgáltatási szünet mellett végezhető el. 
Vevő köteles a szerződés időtartamán belül a szolgáltatási szünet mellett végezhető 
karbantartásokra termékenként minimum 72 órát biztosítani. Ezen szolgáltatási 
üzemszünetek időpontjait Termelő és Vevő külön megállapodásban egyezteti. 
A Felek egyoldalú vezeték kizárást a vezeték üzembiztonsága miatt nem végezhetnek. Az 
ebből eredő esetleges károkat Felek kötelesek egymásnak megtéríteni. 

 
 
 
 
 

14. Szolgáltatás korlátozása vagy megszüntetése: 
 

a./  vis major 
A szerződő Felek egyikét sem terheli felelősség a szerződésben foglalt feltételek nem 
teljesítéséért, ha azt olyan körülmény késlelteti, gátolja vagy megakadályozza, mely az 
ésszerű befolyásolhatóság és tevékenységi körének határain kívül esik, ideértve 
mindazokat az eseményeket, mint a szolgáltatást hátrányosan befolyásoló sztrájk, 
természeti csapás, háborús villongás, bármilyen helyi vagy országos szükségállapot, 
vagy ilyen elkövetkezendő események veszélye vagy előrelátható volta. 

b./  havária 
Az ellátórendszer olyan hibája, mely veszélyezteti a Vevők ellátását, a biztonságot, 
súlyos környezetszennyeződést idézhet elő, különösen jelentős anyagi kárt, vagy 
közveszélyt eredményezhet. A Termelő a vészhelyzet, az üzemzavar gyors elhárítását 
az erre vonatkozó szabályzata alapján végzi. 

 
15. A teljesítés jogszerű megtagadása: 
 

A Termelő részben vagy egészben megtagadhatja a teljesítést:  



a./ Ha a Termelő működési körén kívül eső rendkívüli esemény következtében az 
átadás-átvétel feltételei megszűnnek. 

b./ Energia- és termékforrás hiánya esetén az ISD DUNAFERR Zrt-ben érvényben 
lévő korlátozási és szabályozási rend szerint. 

- Fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, az alábbiak szerint: 
15 nap fizetési késedelem esetén a Termelő fizetési felszólítást küld a Vevőnek. 
Vevő a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 3. banki napon köteles 
tartozását kiegyenlíteni. Amennyiben a tartozás kiegyenlítésére nem kerül sor, a 
Termelő a teljesítést jogszerűen megtagadhatja. 

- Az ellátó hálózat biztonságos üzemelését veszélyeztető Vevői magatartás esetén. 
Vevő köteles lehetővé tenni, és közreműködni annak érdekében, hogy Termelő a 
teljesítés jogszerű megtagadását szükség esetén Felhasználói felé érvényesíteni tudja. 

 
16. Kapcsolattartás:

A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás teljesítéssel kapcsolatos napi 
kérdésekben a kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egységeik az alábbiak: 
 
Termelő részéről:   

   

Vevő részéről:   
 
17. A szerződés módosítása: 
 

A szerződés szempontjából lényeges körülményekben bekövetkező változás esetén a 
Felek a szerződést közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 
 

 
18. A szerződés megszűnése: 
 

Mindkét félnek joga van indoklás nélküli írásbeli felmondással a szerződést 
megszüntetni. Felmondási idő 6 hónap. A felmondási időtől a Felek közös megegyezéssel 
eltekinthetnek. 
 

19. A szerződés hatálya: 
 

200x. január 1. – 200x. december 31. 
 

Amennyiben új szerződés 200x. január 1.-ig nem jön létre, akkor a jelen szerződési 
feltételeket kell a 200x. év január 1.-jétől érvényes energia- és termékdíjakkal együtt a 
felekre alkalmazni az új szerződés létrejöttéig. 

 
20. Változás a Vevő személyében: 
 

Vevő az adataiban, nevében, címében, illetve a jelen szerződésben szereplő egyéb 
adatában bekövetkezett változást, ide értve a szolgáltatás igénybevételének felhagyását, 
köteles a Termelőnek 8 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmaradásából, vagy 
késedelmes bejelentésből okozott esetleges károkért, valamint a fogyasztás díjának 
megfizetéséért a Vevő felelős. 

 
21. Panaszbejelentés: 



 
Panaszbejelentésre munkaidőben van lehetőség jelen szerződés 16. pontjában megjelölt 
kapcsolattartó személynél. A panaszt személyesen, írásban vagy elektronikus formában is 
meg lehet tenni. A panaszt a Termelő 3 munkanapon belül kivizsgálja. Amennyiben 
helyszíni bejárásra van szükség, arra meghívja panasztevőt is. 

 
22. Vitás kérdések rendezése: 
 

A szolgáltatás során felmerülő, a szerződésben nem szabályozott vitás kérdéseket a 
szerződő felek lehetőleg egyedi megállapodással rendezik. A Szolgáltatás során 
felmerülő, a szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben az e szerződés 2. 
pontjában említett termékekre vonatkozó hatályos jogszabályok, továbbá a PTK 
jogszabályai az irányadóak. 

 
Kelt: 
 

  .................................   ..................................... 
Termelő     Vevő 

 
Az alábbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 
 
1. sz. melléklet: A Vevő felé alkalmazott villamos energia díja. 



 
1. sz. melléklet 

 
 
 

E melléklet a 200x. évi Villamos energia szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a X.Y Kft. (vevő neve) felé 200x. január 1-jétől alkalmazott 
Villamos energia árakat. 
 
 
 

Termékek M.e.  
Villamos energia  
   alapdíj: EFt/MW/év 
   áramdíj: Ft/MWh 

 
 
 
Megjegyzés: Villamos energia esetében a megadott egységár a törvényes energiaadó 

mértékével (……. Ft/MWh) növelt érték. 
 
 
Kelt:  
 
 
 
 
 

.................................   ..................................... 
Termelő     Vevő 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


