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1. ELŐSZÓ 
 
Társaságunk, az ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft. küldetésének tekinti, hogy 
tevékenysége során feleljen meg a vevői és tulajdonosi elvárásoknak, üzleti partnereinek. 
Tevékenysége során elsődleges szempont az ellátás és üzembiztonság, a berendezések 
műszaki színvonalának, hatékonyságának megőrzése, növelése, az erőforrások optimális 
kihasználása.  
 
A fentiek érdekében Társaságunk kidolgozta a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény (a továbbiakban: VET) és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) Kormány 
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) által előírtak teljesítése érdekében az alábbi  

 
 

Üzletszabályzatot 
 
 

Az ISD POWER Kft. (korábbi nevén EMA-POWER Kft.- a továbbiakban Termelő) 
rendelkezik a Magyar Energia Hivatal Villamos Energia Termelői Működési engedélyével, 
melyet a Hivatal 17/2007. sz. határozat számon adott ki.  
 
Az Üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírásokat a Vhr. 21. számú melléklete írja elő. 
Jelen üzletszabályzat előírásait, szabályait kell alkalmazni a vevővel történő 
szerződéskötéskor az Üzletszabályzat hatályba lépésének idején érvényes, hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével a Termelő és a tőle villamos energiát vásárlók, (a 
továbbiakban Vevők) között megkötendő szerződésekre.  
Amennyiben sem az Üzletszabályzat, sem a felek (Termelő és Vevő) között megkötött 
szerződések nem rendelkeznek valamely kérdésben, akkor a Polgári Törvénykönyvet 
(továbbiakban: Ptk.) vagy más hatályos jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 
 
Az Üzletszabályzatot a Hivatal jóváhagyása után az érdekelt felek a Termelőnél 
megtekinthetik. Emellett a jóváhagyott Üzletszabályzat a Termelő honlapján bárki számára 
elérhető. 
 
A Termelő jogosult Üzletszabályzatát a körülmények változásához illeszteni, így tartalmát 
megváltoztatni. Ezen esetekben a MEH jóváhagyását kell kérni, a felhasználói 
érdekképviseletekkel történt egyeztetés után.  
A Hivatali jóváhagyást követő 15 napon belül a Termelő szerződéses partnereit a változásról 
értesíti. 

1.1. Az Üzletszabályzat tárgya 
A Termelő mint engedélyes, tevékenységi körét, működési feltételeit az Alapító Okiratban, 
megfogalmazott, valamint a VET és annak végrehajtási jogszabályaiban, a villamos energia 
ellátási szabályzatokban foglaltak és a MEH által kibocsátott Villamos Energia Termelői 
Működési Engedélyben meghatározott előírások, kötöttségek és kötelezettségek határozzák 
meg.  
Jelen üzletszabályzat célja annak bemutatása, hogy:  
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- a termelői engedélyes hogyan tesz eleget a hivatkozott jogszabályokban, illetve 
szabályzatokban, az engedélyében és más egyéb dokumentumokban előírt 
kötelezettségeinek, ezen belül hogyan felel meg az ellátásbiztonsági, a villamos 
energia kereskedelmi, a környezetvédelmi és minőségügyi követelményeknek 

 
- milyen általános műszaki, elszámolási és fizetési feltételekkel biztosítja 

szolgáltatásait, 
 

- milyen szerződéses alapelveket követ, és milyen szerződéses mintákkal áll a vevők 
rendelkezésére.  

 
Olyan megállapodás is részét képezheti az adott szerződésnek, amely nem szerepel az 
Üzletszabályzatban, de a szerződő felek abban megállapodtak. Ebben az esetben az összes, 
ezen partnerrel mindenben megegyező szerződéses partnerrel megkötendő szerződés 
feltételeit azonosan vonatkoztatjuk az azonos partnerekre az egyenlő, diszkrimináció mentes 
ellátás érdekében. Amennyiben az eddigi vevői integráción kívül eső partnerrel kerül 
szerződéskötésre sor, a vele közösen kialakított szerződést ezen Üzletszabályzat módosítása 
során alkalmazandó eljárások szerint emeljük be. Nyilvánosságra hozatalának módja ezen 
Üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalával egyezik meg.  
 
A Termelő rendelkezik a MEH által  17/2003. számon kiadott termelői  működési 
engedéllyel.A MEH 95/2004. sz. határozata pedig - a Termelő sajátos műszaki-gazdasági 
jellegére tekintettel - mentesítette Termelőt azon kötelezettsége alól, hogy a 
rendszerirányítóval üzemviteli megállapodást kössön ill., hogy önálló mérlegkört alakítson.. 
Ezen körülmény technikailag indokolt, mivel egy korábban műszakilag egységes rendszer – a 
privatizáció előtti technikailag egységes Dunai Vasmű szervezetei váltak elkülönült gazdasági 
társaságokká, miközben az egységes üzemen belüli, a nagyolvasztóban termelt torokgázra 
alapozott villamos energia ellátás műszakilag továbbra is azonos módon történt. 
 Technikailag nem történt változás a 2007. április 3.-ával a DUNAFERR Energiaszolgáltató 
Kft. beolvadását követően az (akkor még) EMA-POWER Kft.-be. A beolvadással egyidejűleg 
a Termelő jogutódlással átvette és folytatja  a beolvadt társaság tevékenységét. A beolvadást 
követően a Termelő egyben  tagja lett annak a mérlegkörnek, amelyben a korábbi 
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. mérlegköri tag volt.   Mindezekkel együtt megváltoztak 
a Termelő működésének gazdasági  feltételei.  
 Termelő az ISD DUNAFERR Zrt. területén lévő további szervezetek, társaságok számára, 
azok különböző formában történőt átalakulását követően is az eddigiek szerint értékesít 
villamos energiát ezen Üzletszabályzat és a mellékletben közölt kétoldalú szerződések 
alapján. Termelő a belső, korábban egységes üzemi szervezetben ilyen módon műszakilag 
továbbra is közel azonos módon integrált, a privatizálás óta pedig jogilag változó módon 
elkülönült vevőkön kívül egyenlőre más vevővel nem rendelkezik 
 

1.2. Az Üzletszabályzat hatálya 
 
Jelen módosított Üzletszabályzat a MEH jóváhagyását követően lép hatályba, a jóváhagyó 
határozatban előírt feltételekkel és a Termelő működési engedélyének érvényességi idejéig 
alkalmazandó.  
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Ezen Üzletszabályzat hatálya a Termelő működési engedélye szerinti villamos energia 
termelési tevékenységre, valamint a Termelőtől villamos energiát vásárló Engedélyesekre és a 
Termelő szerződéses partnereire terjed ki. A villamos energia vásárlói között a korábbi 
ellátási területen működő  DUNAFERR  és kapcsolt társaságai valamint egyéb társaságok az 
eddig megkötött szerződés szerint folytatják villamos energia vásárlásaikat. Ott ahol az ISD 
DUNAFERR megnevezés szerepel, a továbbiakban az ezen keretszerződés feltételei szerint 
villamos energiát integráltan vásárló társaságokat kell érteni. Az integráció a Vevők számára 
biztosít előnyt a nagytételű beszerzésből adódóan. A Termelő mindazon szervezetek számára 
biztosítja ugyanezen feltételeket, amelyek ezen vásárlási konstrukció keretei között folytatják 
tevékenységüket. 
 
Az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek. 

1.3. Fogalom meghatározások 
 
Jelen szabályzatban a fogalmakat a VET, a Vhr és a vonatkozó más jogszabályok, a villamos 
energia Ellátási Szabályzatok, így különösen az Üzemi Szabályzatban, a Kereskedelmi 
Szabályzatban foglaltak szerint kell érteni. Ettől eltérő megfogalmazásokat nem kívánunk 
alkalmazni.  
Jelen üzletszabályzatban fogyasztó(k) és Vevő(k) megnevezés ugyanazt a fogalmat takarja. 
A kétoldalú szerződéseinkben az adott szerződésre vonatkozóan szükség esetén további 
fogalmak egyeztetetten kerülhetnek bevezetésre.  
 

2. A TERMELŐI ENGEDÉLYES (ISD POWER KFT.) BEMUTATÁSA 
 
A Társaság a korábban a Dunai Vasmű tulajdonában, de a DUNAFERR Energiaszolgáltató 
Kft által működtetett Erőmű privatizációja során jött létre. A privatizációt követően az erőműi 
berendezések egy része (50%+ 1 szavazattal) amerikai tulajdonba kerültek. A Társaságot 
1996. szeptember 4-én alapították, tényleges tevékenységét azonban 1997. július 1-jével 
kezdte meg. Az erőműi berendezések DUNAFERR által történő vissza vásárlására 2006. 
januárban került sor. 2007. április 2-val a DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. beolvadt az 
EMA-POWER Kft.-be, majd 2007. augusztus 1-jével került sor tulajdonosi döntés alapján 
névváltoztatásra. A társaság jelenlegi tulajdonosa az ISD DUNAFERR Zrt.  
 

A Kft cégneve: ISD POWER Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Rövidített cégneve: ISD POWER Kft 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3 
Cégjegyzék száma: Cg 07-09-004531 
Társasági szerződés kelte: 1996.09.04. 
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 
Adó száma: 11451448-2-44 
A Kft tagjai:  ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. 

 
A Társaság egy telephelyen dolgozó, közepes méretű iparvállalat, melynek alapvető 
tevékenysége hő- és villamosenergia termelés és szolgáltatás.  
 
A Társaság szervezeti felépítését az 1. számú melléklet mutatja.  
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2.1. Folyamatos és biztonságos szolgáltatásra vonatkozó főbb műszaki paraméterek 
 

2.1.1. Az erőmű főbb műszaki egységei 
 

- kazánpark:  8 db gőzkazán (37 bar, 450°C,), 1 db melegvíz kazán    Beépített 
hőtermelő kapacitás: 627MWth, 

 
- turbinapark:  5 db turbógenerátor gépegység, kondenzációs, elvételes-

ellennyomású fűtőturbinák. 
Beépített villamos energia termelő kapacitás: 69 MWe 
 

- turbókompresszorok: 3+2 db turbókompresszor gépegység a kohók sűrített  levegő 
igényének előállítására 

 
- vízelőkészítő egység: sótalanvíz és lágyvíz előállítására szolgáló berendezések 

 
Az erőművi berendezések főbb adatait a 3. sz. melléklet, az egyszerűsített hősémát a  4. sz. 
melléklet, a Kft. telephely helyszínrajzát az 5. számú melléklet tartalmazza.  

 

2.1.2. A társaság az alábbi termékek előállítását és szolgáltatását (értékesítését) végzi: 
 

- hőtermelés és szolgáltatás (gőzhő és melegvízhő), 
- villamosenergia termelés és értékesítés, 
- turbólevegő termelés és szolgáltatás 
- ipari víztermelés és szolgáltatás 
 
- sótalanvíz termelés és szolgáltatás, 
- lágyvíz termelés és szolgáltatás 
- gázrendszerek (kohó-, kamra-, földgáz) működtetése és szolgáltatás  
- ipari gázok (sűrített levegő, oxigén, nitrogén stb.) szolgáltatása 

 
Iparigőz szolgáltatás 
 
A megtermelt (37 bar, 450°C) gőz nagyobb hányada csökkentett paraméterekkel (18 bar, 
320°C; 7 bar, 240°C; 9 bar, 200°C)- kapcsolt áramtermelés után - értékesítésre, melegvízhő 
előállítására, illetve saját felhasználásra kerül. A termelt gőz kisebb hányadát kondenzációs 
villamosenergia fejlesztésre használjuk. 
 
Fűtési melegvíz szolgáltatás 
 
Társaságunk fűtési célú melegvízhő szolgáltatást biztosít elsősorban Dunaújváros lakásai 
(több mint 19 ezer db) és közületei (50 egység) részére, valamint az ISD DUNAFERR Zrt. 
egyéb társaságai részére. 
 
Villamosenergia termelés 
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Az erőmű berendezéseivel, hőszolgáltatással kapcsoltan, valamint kondenzációs egységgel 
előállított villamosenergia mennyisége az ISD DUNAFERR Társaságcsoport szükségleteinek 
közel egy harmadát fedezi. 
 
Turbólevegő termelés 
 
Az erőmű a kohók részére sűrített levegőt, úgynevezett turbólevegőt termel. A turbólevegőt 
előállító kompresszorok kondenzációs gőzturbina hajtásúak, amelyek hajtásához szükséges 
nagynyomású gőzt ugyancsak az erőmű kazánjaiban állítják elő. 
 
Sótalan és lágy víz termelés 
 
Az erőmű saját felhasználásra és értékesítésre MSz 15200-79 szabvány szerinti minőségű 
sótalan vizet és lágyvizet termel. A saját felhasználásra kerülő vízmennyiség kazánokba kerül 
felhasználásra pótvízként, valamint egyéb technológiai célra hűtővízként, illetve pótvízként 
(gyári fűtési rendszer pótvize, turbófúvó hűtőrendszer pótvize). 
 
Iparivíz termelés 
 
A társaság üzemelteti a Dunára telepített vízkiemelő szivattyú telepet valamint a ISD 
DUNAFERR Zrt. területén lévő nyomásfokozó szivattyútelepeket, ezáltal biztosítva a 
szükséges mennyiségű és minőségű ipari vizet saját maga és a társaságcsoport tagjai részére. 
 

2.1.3. Az erőmű tüzelőanyag ellátása 
 
A társaság termékeinek előállításához szükséges külső beszerzésű  energiahordozókat 
(földgáz, fűtőolaj) szabad piacon szerzi be kétoldalú szerződések keretében.  A Társaságot az 
ISD DUNAFERR Zrt. kohóiban keletkező kohógáz, valamint a DUNAFERR DBK Kokszoló 
Kft-nél keletkező kamragáz, mint a technológiák melléktermékeként keletkező másodlagos 
energiahordozók átvételi, és felhasználási kötelezettsége terheli. 
 
A Termelő számára beszállításra kerülő belső keletkezésű tüzelőanyagok minőségi 
követelményei kétoldalú szerződésben kerültek meghatározásra. 
 
A társaság tevékenysége során az alábbi tüzelőanyagfajtákat használja fel: 
 

- kohógáz 
- kamragáz 
- földgáz 
- fűtőolaj 

 

2.1.4. A Társaság elkötelezettsége  
 
A Termelő legfőbb törekvése, hogy hosszú távon megbízhatóan és gazdaságosan, 
versenyképes áron, a környezet megóvását szem előtt tartva környezetbarát módon állítson 
elő és értékesítsen villamos energiát.  
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A Társaság vezetése és szakemberei elkötelezettek a szolgáltatási szerződésekben rögzített 
energiaféleségek mennyiségének időben történő átadására. Ezzel együtt a villamos-, és 
hőenergia termelés, a folyamatos rendelkezésre állás, a műszaki és gazdasági mutatók, a 
környezet fokozott kímélése és védelme tekintetében az alábbiak az elvárások: 
 

- az üzleti tervben megadott, a tulajdonos által elvárt  fajlagos mutatók betartása, ill. 
elérése, 
- a tulajdonosok elvárásainak és a folyamatok tervezett értékeinek teljesítése, a 

biztonságos megvalósulásuk fokozása a tevékenységünk minden területén és 
fázisában, 

- a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása, 
- valamennyi vásárlónk igényének teljesítése, 
- a külső beszállítók és vállalkozók kiválasztásánál a társaságunk tevékenységéhez 

kapcsolható minőségi szint elvárása, ill. megkövetelése, 
- munkatársaink minőségügyi elkötelezettségét és tájékozottságát rendszeres 

oktatással és képzéssel kívánjuk elősegíteni. 
 
A Társaság vezetése és alkalmazottai mindent elkövetnek, hogy mindezekkel összhangban, 
ezek érvényesülését segítve tevékenykedjenek és dolgozzanak. 
 

3. A TERMELŐI ENGEDÉLYES SZERZŐDÉSES KAPCSOLATAI, A VILLAMOS 
ENERGIA PIAC MÁS RÉSZTVEVŐIVEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 
 
A Termelő valamennyi megtermelt termékét (az önfogyasztáson kívül) a kétoldalú 
szerződésekben rögzítettek szerint értékesíti a Vevői felé. Ugyancsak kétoldalú 
szerződésekben rögzítettek szerint kerül sor a belső keletkezésű tüzelőanyagok erőműre jutó 
mennyiségének megvásárlására.  
 
A Termelő más Engedélyesekkel is tart fenn – közvetlen, szerződéses kapcsolatot elsősorban 
a külső vásárlású energiahordozók (földgáz, fűtőolaj, villamos energia) beszerzése kapcsán, 
másrészt a mérlegköri tagsági tevékenységgel összefüggésben. A más Engedélyesekkel való 
kapcsolattartás a részükre biztosított adatszolgáltatáson keresztül valósul meg az Üzemi 
Szabályzatban, a Kereskedelmi Szabályzatban, valamint az Engedélyesek 
Üzletszabályzatában előírt és igényelt tartalommal. 
 
A Termelő a szerződéses kapcsolatok keretei között integrált Vevők számára történő villamos 
energia továbbadását, a Vevőket integráló, korábban megkötött, fentiekben hivatkozott 
szerződéses feltételekkel, annak keretei, feltételei között végzi továbbra is. 
 
 

4. A TERMELŐ TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI, A 
VÁSÁRLÓK/VEVŐK ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ TOVÁBBI 
GARANCIÁK, KÖRNYEZETVÉDELMI MINŐSÉGÜGYI, 
ÜZEMZAVARI ELŐÍRÁSOK  
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4.1. Minőségirányítás 
 

A Termelő minőségirányítási rendszerét (MIR) az érvényes törvényeknek, rendelkezéseknek, 
szabványoknak megfelelően alakította ki. 
 
A Társaság a minőség iránti elkötelezettség jegyében 1999-ben kidolgozta és bevezette az 
ISO 9002:1994 szabvány követelményei szerinti minőségbiztosítási rendszert, majd 2001-ben 
az új ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert. 
 A tanúsító okiratot a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
A Termelőnél bevezetett minőségirányítási rendszer (MIR) főbb elemei a hivatkozott 
szabványnak megfelelően kerültek kidolgozásra. 
 
 
A Termelő minőségirányítási alapdokumentuma a Minőségirányítási Kézikönyv, mely többek 
között az alábbi legfontosabb elemeket tartalmazza: 
 

• a Termelő menedzsmentje által megfogalmazott és kinyilvánított minőségpolitikáját; 
• a MIR Termelőn belüli alkalmazási területét; 
• a MIR dokumentált eljárásaira (folyamatleírásaira) való hivatkozást; 
• a MIR hatálya alá tartozó folyamatok sorrendjének és kölcsönhatásainak bemutatását; 
• az alkalmazott kizárásokat. 

 
A Vevő(k) a Minőségirányítási Kézikönyvbe –igény esetén– betekinthet(nek). 

4.2. Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer  
 
Az alkalmazottak egészsége és biztonsága a Társaság számára elsődleges fontosságú, ezért 
kidolgozta, és 2004-ben bevezette az MSZ 28001:2003 szabvány előírásainak megfelelő 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert (MEBIR). A Tanúsító Okirat a 
7. sz. mellékletben található. 
 
A MEBIR részét képezik a Tűzvédelmi és a Munkavédelmi Szabályzatok, valamint a 
vészhelyzet tervek, melyek a szabvány előírásainak megfelelően felülvizsgáltra és 
átdolgozásra kerültek. 2003. évben társaságunk elvégezte a munkahelyi kockázatértékelést, 
melynek felülvizsgálata és aktualizálása évente történik. 
 

4.3. Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei, a felhasznált 
energiaforrás és a felhasználás környezetkímélő jellege 

 
A Termelő környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységére, feladataira a Magyar Energia 
Hivatal által kiadott működési engedély, valamint a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb 
jogszabályokban mindenkor meghatározott környezetvédelmi előírások az irányadóak. 
A Termelő környezetvédelmi feladatait Dunaújváros közelségére való tekintettel kiemelten 
kezeli. 
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A Termelő hatályos szerződései biztosítják, hogy a villamos energia termelés energia 
átalakítási folyamatain keletkezett veszélyes hulladékok folyamatosan elszállításra kerüljenek 
ártalmatlanítás céljából.  
 
A Termelő szakemberei és a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság valamint más 
hatóságok folyamatosan ellenőrzik a környezetvédelmi követelmények betartását és a 
környezet védelmét. 
 
 
A környezetvédelmi tevékenység és a környezeti állapot folyamatos, tervszerű javítására 
irányuló törekvés szellemében 2001-ben kiépítésre és bevezetésre került az ISO 14001:1996 
szabvány szerinti környezetirányítási rendszer, mely 2004-ben az új ISO 14001:2004 
szabvány előírásai szerint átdolgozásra került. A Tanúsító Okirat a 8. sz. mellékletben 
található. 

A környezetvédelmi előírások garanciáit a folyamatosan karbantartott, auditált rendszer 
működtetése biztosítja. 
A Termelő Egységes Környezethasználati Engedéllyel rendelkezik, mely 2009. december 31-
ig érvényes. 
Környezetvédelmi feladatait a Termelő a jogszabályok, valamint a működtetett KIR 
dokumentációk előírásai szerint teljesíti.  
 
Termelő tevékenységeit a partnerek számára ismertetett Környezeti Politikában 
megfogalmazott alapelvek szerint végzi. A Termelő dolgozói, munkatársai munkakörükre 
szabott rendszeres környezetvédelmi oktatásban részesülnek.  
 
A Termelő által foglalkoztatott Vállalkozók, Beszállítók környezetvédelmi minősítés után, és 
a Termelő által meghatározott környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett 
foglalkoztathatók. Környezetvédelmi fejlesztések a Környezeti Fejlesztési Programok című, 
évente aktualizált dokumentáció szerint zajlanak. 
 
A környezetet esetlegesen veszélyeztető vészhelyzetek elkerülésére ill. azok kezelésére a 
Termelő vészhelyzet tervekkel rendelkezik.  
Az előre nem látható, környezetvédelmi intézkedésekkel meg nem előzhető káresemények 
ellentételezésének elősegítésére a Termelő az általános felelősségbiztosításon belül a 
környezetvédelmi eseményekre is rendelkezik biztosítással, melynek keretében pénzügyi 
lehetősége van az esetleg bekövetkező környezetvédelmi katasztrófák következményeinek 
elhárítására és a környezet eredeti állapotba visszaállítására. 
 
A Termelő az erőművében elsődleges tüzelőanyagként a rendelkezésére bocsátott és kötelező 
felhasználással előírt kohó és kamragázt használja. Kiegészítő tüzelőanyagként (a 
hőszolgáltatási igények függvényében) földgázt és fűtőolajat is felhasznál. A villamos és 
hőenergia termelése során a Termelő folyamatosan arra törekszik, hogy a rendelkezésére 
bocsátott tüzelőanyagokat a legjobb hatásfokkal és környezetkímélő módon használja fel. Ezt 
a célt szolgálja többek között az elmúlt időszakban kiépített monitoring rendszer és az V-IX. 
hsz. kazánok égőinek átépítése, valamint a kazánok irányítástechnikai rendszerének 
korszerűsítése. A felhasznált tüzelőanyagról a villamos energia vásárlóit tájékoztatjuk. 
 
A Társaság tevékenysége során az alábbi tüzelőanyagfajtákat használja fel: 

- kohógáz 
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- kamragáz 
- földgáz 
- fűtőolaj 

Az erőmű biztonságos tüzelőanyag ellátása érdekében átalakítottuk és átállítottuk az V.-VIII. 
számú kazánok folyékonytüzelőanyag-ellátó rendszerét kátrányolaj tüzelésről fűtőolaj 
tüzelésre. A tüzelőanyag váltással – kátrányolajról fűtőolajra – csökkentettük a légszennyezés 
mértékét is, tekintettel arra, hogy a fűtőolaj összetétele környezetvédelmi szempontból 
kedvezőbb. Folyamatos emisszió monitoring rendszert építettünk ki annak érdekében, hogy a 
káros anyag kibocsátásunk ellenőrizhető és mérhető legyen. Az így szerzett információk 
szolgálnak a káros anyag kibocsátás csökkentéséhez vezető döntések műszaki megoldásához. 
A fentiekben leírtak alapján a Termelő mindent megtesz környezeti teljesítményének javítása 
érdekében. 
 

4.4. A Vevők, felhasználók biztonságos ellátására vonatkozó garanciák, üzemzavarokkal 
kapcsolatos rendelkezések 

 
A Termelő a Vevő(i) számára az értékesített villamos energia minőségének és 
megbízhatóságának garanciáját az alábbiak szerint biztosítja: 
 

• a Termelőnek a belső szabályozásai, és a minőségügyi rendszere folyamatosan 
értékeli a szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenység folyamatát és a 
beavatkozás esetén szükséges teendőket; 

• a Termelő erőművi termelő egységei magasan képzett gyakorlott 
kezelőszemélyzettel rendelkeznek; 

• a műszaki berendezések kezelésére vonatkozó utasítások, az üzemeltetés 
minőségügyi folyamatleírásai valamint a gyártóművi kezelési leírások minden 
termelő egységnél rendelkezésre állnak, az üzemviteli tevékenység ezek alapján 
történik; 

• a műszaki berendezések karbantartási munkái előre tervezetten minősített és 
referenciával rendelkező külső karbantartó cégekkel történik; 

• a Termelőnél megfelelő reklamációs ügyrend került kialakításra, szerződések 
kezelése meghatározott rendben történik. 

 
A VET, a végrehajtási rendeletek, valamint a Kereskedelmi Szabályzat ellátásbiztonságra 
vonatkozó fejezetei rögzítik a termelői üzemzavar kezelésére vonatkozó előírásokat, melynek 
lényege, hogy a rendszerirányító minden esetben garantálja az ellátásbiztonságot a kiegyenlítő 
energia szolgáltatásával. A rendszerirányító által biztosított kiegyenlítő energia nem okoz 
többlet költséget a felhasználók részére. A kiegyenlítő energiához történő hozzájutás 
érdekében nincs tennivalójuk. 
 
Az elmúlt években bekövetkezett szervezeti és technológiai fejlesztések következményeként a 
Társaság üzemzavar hányada nagymértékben javult.  
Tüzelőanyag ellátási oldalról az erőmű üzemmenete biztosított, tekintettel arra, hogy a 
tüzelőanyag beszállítás a hosszú távra megkötött Szerződésben került rögzítésre. 
 
Tekintettel arra, hogy az erőmű beépített kapacitása (69 MWe) nem fedezi a ISD 
DUNAFERR Társaságcsoport villamos energia igényét, ezért   villamos energia kereskedővel 
áll szerződéses viszonyban villamos energia ellátásra. Az erőmű igénybe vehető teljesítménye 
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– tekintettel a hőszolgáltató jellegre – télen 35-40 MWe, nyáron 5-20 MWe. Nyári időszakban 
üzemeltetjük az 1. számú kondenzációs turbinát is abban az esetben, ha jelentős mennyiségű 
belső tüzelőanyag áll rendelkezésre. Az erőmű kiesése esetén a ISD DUNAFERR 
Társaságcsoport részére szükséges villamos energia mennyiséget és teljesítményt a villamos 
energia kereskedő  biztosítja, többirányú ellátással. Így gyakorlatilag a szolgáltatási terület 
csak abban az esetben marad ellátás nélkül, ha külső hálózati meghibásodás történik. 
 

4.4.1. Az üzemzavarok elhárítására vonatkozó szabályok  
 
A Társaságnál alkalmazott üzemzavar elhárítás rendjét a Minőségirányítási Kézikönyv 
tartalmazza. A Minőségirányítási Kézikönyv igény esetén Társaságunknál elérhető. 
 
A Termelő és a Vevő szorosan együttműködik az üzemzavar elhárítás során, és kölcsönösen 
megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy a normál üzemviszonyok 
helyreálljanak. 
 
Az üzemzavarok elhárítására vonatkozó munkautasításokat a minőségirányítási 
dokumentumok tartalmazzák. 
A társaság olyan üzembiztonsági, munkabiztonsági és minőségirányítási rendszert épített ki és 
működtet, amely garantálja az üzemvitel biztonságát. A bekövetkezett üzemzavarok esetén az 
élet- vagyon- és üzembiztonság fenntartása mellett a Vevői igények figyelembe vételével az 
energiaszolgáltatás helyreállítását szakképzett munkatársak azonnal megkezdik, és a 
legrövidebb idő alatt elvégzik. Az üzemzavarok kivizsgálása során a szakemberek rögzítik az 
eseményeket, és meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyek végrehajtása a hasonló 
esetek elkerülése érdekében szükséges. 

4.4.2. Az üzemzavar, korlátozások és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok: 
 
Az üzemzavar, korlátozások és szüneteltetés esetén alkalmazandó szabályok figyelemmel 
vannak a Termelő és a Vevők közötti speciális helyzetre, az ebből adódó speciális 
együttműködési rendre..  

 
- Betervezett üzemfenntartási, karbantartási tevékenység esetén: 

 
Termelő a villamos energia termelési technológiájából adódóan – kapcsolódva a 
hőszolgáltatási igényekhez - az éves tervében rögzített időpontokban tervszerű 
karbantartási munkákat végez. A karbantartási munkákat úgy programozza, hogy azok a 
hőszolgáltatási idényen kívüli időszakra essenek, mert így lehetőség van az egyes 
főberendezések karbantartására villamos energia többlet igénybevétele nélkül.  
A karbantartási időszak alatt tervezetten nem csökken a villamos energia termelés 
mennyisége. A villamos energia termelés csökkenéssel járó karbantartásról a 
felhasználók legalább  2 hónappal az időszak kezdete előtt értesítést kapnak. Az 
értesítés tartalmazza a karbantartási időszak időpontját, tartamát és minden egyéb 
releváns információt. 

 
- A Termelő mulasztása, hibája esetén: 
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A Termelő berendezéseinek kiesése esetén a kiesett villamos energia mennyiség és 
teljesítmény pótlását a kereskedőtől vásárolt villamos energia mennyiséggel biztosítja.  
 
A Termelő mindkét fél részére a lehető legelőnyösebb formában kívánja rögzíteni az 
ellátási garanciákat. Vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő 
ellátása minden esetben zavartalan legyen.  
Fentiek megvalósítása érdekében a Termelő minden olyan eseményről haladéktalanul 
értesíti a Vevőt, amely miatt többlet villamos energia vásárlására kerülhet sor.  

 
- Egyéb, más Engedélyes tevékenységéből, hibája esetén: 
 

A szolgáltatás szüneteltetése előállhat az átviteli-, valamint az elosztó hálózaton 
bekövetkezett hibák hatásaként fellépő erőművi üzemzavar, valamint egyéb 
szükséghelyzet kapcsán is.  
 
Ezen események bekövetkezése esetében a VET, illetve a Végrehajtási rendeletben, 
villamos energia ellátási szabályzatokban leírtak, illetve az átviteli hálózati Engedélyes 
valamint az elosztó hálózati Engedélyes ide vonatkozó Üzletszabályzatában rögzítettek 
az irányadóak. 
 

- A villamos energia rendszer jelentős zavara és a villamos energia ellátási válsághelyzet 
esetén szükséges intézkedésekről szóló Kormányrendeletek utasításait betartjuk. 

 

4.4.3. Villamos energia korlátozás  
 
A korlátozás esetén alkalmazandó szabályok figyelemmel vannak a Termelő és a Vevők 
közötti speciális helyzetre az ebből adódó speciális együttműködési rendre, valamint a köztük 
lévő szolgáltatási szerződésben leírtakra 
 
A ISD DUNAFERR Társaságcsoportnál – bármilyen okból – elrendelt és végrehajtandó 
villamos energia korlátozás – a Termelő „Villamos energia ellátó rendszer irányítási, 
üzemeltetési és együttműködési szabályzata” 6 számú pontjában  leírtak szerint – a Termelő. 
irányításával és vezényletével kerül végrehajtásra, tekintettel arra, hogy a Termelő villamos 
energiakorlátozás elrendelésére jogosult. 
A hivatkozott szabályzat a Termelőnél megtekinthető. 
 

4.5. Fejlesztések a Termelőnél  
 
A Termelő meglévő főberendezéseit folyamatosan karbantartja, felújítja, korszerűsíti annak 
érdekében, hogy a Vevők igényeinek megfelelő folyamatos szolgáltatást biztosítson.  
 
Társaságunk alapvető célja, hogy a tevékenysége során versenyképes áron színvonalas 
szolgáltatást nyújtson vevői számára.  
Úgy ítéljük meg, hogy nagy léptekkel fejlődő világunkban, az állandóan változó gazdálkodási 
körülmények közepette a Vevői elvárásoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha folyamatos 
fejlesztéseket és felújításokat, illetve új beruházásokat hajtunk végre. 
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a.)  A fentiek érdekében az elmúlt időszakban az alábbi jelentős fejlesztéseket hajtottuk, 
illetve hajtjuk végre Társaságunknál: 

 
• Élettartam vizsgálattal egybekötött, retrofit jellegű felújítási munka az 1. és 4. 

számú turbógenerátor egységen. 
 

• A papírgyárak – mint az ipari gőz legnagyobb Vevői – emelt szintű mennyiségi és 
minőségi gőzigényének kielégítése érdekében a 3. sz. turbó generátor gépegység 
felújítása, irányítástechnikai rendszerének korszerűsítése, új gőzelosztó kiépítése. 

 
• Az erőmű biztonságos tüzelőanyag ellátása érdekében korszerűsítettük a 

folyékonytüzelőanyag-ellátó rendszert, korszerű feladó állomást építettünk ki. 
 

• Folyamatos füstgáz emisszió monitoring rendszert építettünk ki annak érdekében, 
hogy a káros anyag kibocsátásunk ellenőrizhető és mérhető legyen.  

 
b.)  Annak érdekében, hogy meglévő berendezéseinkkel hosszabb távon is biztonságos 

szolgáltatást tudjunk nyújtani, és mindenkor megfeleljünk a hatályos környezetvédelmi 
előírásoknak, megkezdtük:  

 
• A 10/2003. KvVM rendeletben foglaltak teljesítése érdekében elvégeztük az V.-

IX. hsz. kazánjaink égőinek cseréjét, átalakítását. A másfél éves projekt keretében 
sor került a kazánok égőinek Low-NOx égőkre történő cseréjére, 
füstgázrecirkuláció kiépítésére, pótlevegő befúvás kialakítására, fűtőfelület 
módosításra. Elvégeztük a kazánoknál az irányítástechnikai berendezések 
korszerűsítését. A rekonstrukció teljes befejezésének időpontja: 2007 december. 

 
c.)  Társaságunk stratégiai céljai között szerepel, hogy a környezetünkben lévő villamos 

energia Vevői piacot a jelenleginél sokkal nagyobb arányban szolgáljuk ki (jelenleg ez 30 
%-os), illetve megjelenjünk villamos energia eladóként külső piacon is.  

 
• Ennek érdekében megkezdtük egy 150 MWe teljesítményű – kereskedelmi célú – 

kombinált ciklusú gázturbinás erőműegység engedélyeztetésével összefüggő 
munkát. Elkészült az Előzetes Környezeti Tanulmány (EKT), valamint a 
Megvalósíthatósági Tanulmány és az Üzleti Terv. A projekt keretében megépülő 
kombinált ciklusú erőműegység tervezett kereskedelmi üzemének kezdete: 2009. 
IV. negyedév.. Az erőműegység megépítésével megítélésünk szerint hosszú távon 
is versenyképesek tudunk lenni a villamos energia piacon. 

4.6. Csatlakozási pont, határok, és csatlakozó berendezés  

4.6.1. Tulajdoni határok, csatlakozási pontok 
 

A Termelő és a Vevő közötti tulajdoni határok és a csatlakozási pontok meghatározása 
kétoldalú szolgáltatási szerződésben kerülnek  rögzítésre.  

4.6.2. Elszámolási mérő berendezések 
 

• Termelőnél és Vevőnél  
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Az elszámolási mérőberendezések helyének, pontosságának, típusának , tulajdon 
jogának meghatározása a szolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre. Az 
értékesítés és vásárlás mennyiségének leolvasása a felek által egyeztetetten 
történik.  
 

• Általános követelmények 
 

- Villamos energia átadásával kapcsolatos elszámolást csak az OMH által 
hitelesített, rendszerengedéllyel rendelkező mérőkészülékeken keresztül 
lehet megvalósítani. 

- A mérési rendszer felépítésének, műszaki- és méréstechnikai 
paramétereinek meg kell felelnie a Villamos Energia Rendszer szereplőire 
érvényes Üzemi Szabályzat Műszaki ügyviteli rendjében foglaltaknak. 

- A fogyasztásmérőket oly módon kell elhelyezni, hogy a mérési 
eredményeket mind a Termelő, mind a Vevő (Vevő) bármikor 
ellenőrizhesse. 

 
• Pontossági követelmények 

Mérőváltók:    0,5-ös osztálypontosság 
Wattos fogyasztásmérők:   1-es osztálypontosság 
Meddőmérés:                       2-es osztálypontosság   

5. ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÉS    
BIZTOSÍTÉKOK 

 
A Termelő a Vevőkkel, valamint más Engedélyesekkel való kapcsolattartása – első sorban a 
különböző szabályzatok által előírt adatszolgáltatások vonatkozásában - során számos 
információhoz jut és egyben szolgáltat. Ezen információk, adatok egy része nyilvános, más 
része pedig nem, esetleg üzleti titkot képez. A Termelő természetes személyekkel nem, 
kizárólag jogi személyekkel szerződik. Ennél fogva a jogi személyek közötti szerződéses 
megállapodás határozza meg a kétoldalú adatvédelemre vonatkozó kölcsönös előírásokat. 
 
A Termelő olyan adatvédelmi rendszert működtet, amely garantálja a partnerek adatainak 
megőrzését, az üzleti titok védelmét. Emellett a megkötött kétoldalú szerződések részletesen 
tartalmazzák az adott szerződésre vonatkozó konkrét adatvédelmi elemeket, ezáltal a Termelő 
garantálja ezen adatok hozzáférésének feltételeit. Mindezen intézkedések összessége a 
biztosíték arra nézve, hogy az adatvédelmi és adatszolgáltatási előírások kölcsönösen védik a 
Termelő és a Vevő adatait, a szükséges nyilvánosság egyidejű biztosítása mellett. 
 
Minden olyan adat, amely egy szerződés megkötéséhez szükséges, a szerződéses specifikáció 
része, ezen Üzletszabályzat részeként és/vagy esetenként a megkötendő megállapodások 
részeként kerül meghatározásra. Ebbe beleértendő az átadandó, illetve a szerződéses partnerek 
által szolgáltatandó adatok teljes köre. 
 

5.1. Termelői adatszolgáltatás és tájékoztatás a Vevő(k) részére 
 
A felek szerződésben rögzítik az egymás felé megadható és elvárható általános és speciális, 
csak a felekre tartozó adatokat, és a közölt adatokat minősíthetik.  
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5.2. Más Engedélyesekkel kapcsolatos tevékenységek   
 
A Termelő a már említettek alapján sajátos technikai feltételekkel rendelkezik Vevőivel 
együtt. A korábbiakban részletezett módon, mindez a technikailag régebben egységes vasmű 
különböző társaságainak számára a villamos energia szigetüzemhez hasonló, de mégsem 
teljesen elkülönült sajátos jellegű értékesítését jelenti. A Termelő Vevői azonban közvetlen 
kapcsolatban lehetnek és vannak más engedélyesekkel, különösen hálózati elemeket 
tulajdonló engedélyesekkel. Mivel a Termelő ilyen módon más engedélyesekkel csak a Vevők 
hálózatán kerülhet kapcsolatba, ennél fogva más engedélyesek esetében főként  az 
adatszolgáltatási előírások szerinti kapcsolatot kell biztosítani.  
 
 

5.3. Adatvédelmi előírások és garanciák 
 
A Termelő a tevékenysége során tudomására jutott nem nyilvános, esetleg üzleti titkot képező 
információkat megőrzi, és ugyanezt várja el szerződéses partnereitől is. Ennek érdekében 
Termelő egy külön adatvédelmi rendszert működtet, amely rendszer működését Adatvédelmi 
Szabályzatában írja le. Az adatvédelmi rendszer lényegesen szélesebb körű adatvédelmi 
feladatokat lát el, mint a vevői adatok kezelése. Az alkalmazott Adatvédelmi Szabályzatnak 
az aktuálisan Vevőt érintő része kérésre hozzáférhető. Mindezek alapján a Vevő adatai 
minősített  adatok  és mint ilyenek jogilag és fizikailag védett módon kerülnek kezelésre. 
 
A minősített adatokkal kapcsolatba kerülő munkatársak adatvédelemre vonatkozó 
nyilatkozatai más intézkedéseken túlmenően további jogi garanciát képeznek a vevők adatai 
védelmét illetően.  
 
Karbantartási, fejlesztési tevékenység végzése során esetenként külső vállalkozó 
igénybevételére is szükség van. Ennek során a külső partnert is kötelezzük, hogy az 
esetlegesen a munka során  birtokukba jutott mindenfajta információt, adatot bizalmasan 
kezeljenek, azt harmadik fél felé tovább nem adhatják és mint szolgálati titkokat megőrzik. 
Ebbe a körbe tartoznak a vevői adatok is.  
 
Az adatvédelmi előírások megszegőivel szemben a Termelő eljár, károkozás esetén 
kártérítésre is kötelezi az ilyen módon kárt okozót abban az estben is, ha akár a termelőnek, 
akár harmadik félnek – beleértve a vevőt is – a terhére okoznak ilyen módon esetlegesen kárt. 
A leírt intézkedések alkalmazása teljeskörű garanciát jelent a szükséges adatvédelmi, 
adatbiztonsági szint fenntartásához. 
 

6. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, REKLAMÁCIÓK, PANASZOK, 
SZERZŐDÉSSZEGÉS KEZELÉSE 

 
6.1. Ügyfélszolgálat 
 
Tekintettel arra, hogy sajátságos műszaki helyzetéből adódóan Termelő kizárólag a Vevőt -
amely a korábbi ISD DUNAFERR csoport által integrált ipari Vevőket jelenti - látja el az 
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általa megtermelt termékekkel, ügyfélszolgálatot a Termelő által az adott szolgáltatásra 
megkötött szerződésben a konkrét vevő ügyeit kezelő munkatárs tevékenysége jelenti. A 
Termelő adottságaiból adódóan nem kíván, de a technikai feltételek miatt nem is lenne képes 
nagytömegű, kis fogyasztású Vevőt ellátni, főként nem lakossági Vevőket, kizárólag az ISD 
DUNAFERR keretei közé integrált Vevői kör ellátására képes technikailag. Az ezen 
Vevőkhöz hozzárendelt munkatárs pedig  kezeli a Vevők által esetlegesen felvetett 
reklamációkat. Amennyiben további Vevők ellátására kerül sor a jövőben, Termelő kész 
további, az igényekhez alkalmazkodó megfelelő ügyfélszolgálati rendszert kiépíteni. 
 
 
Sajátos helyzetéből adódóan a Termelő szoros kapcsolatot tart fenn a Vevők technikailag 
egységes, integrált csoportját kezelő műszaki diszpécser szolgálatával is. A Termelő és a 
Vevők kapcsolódnak a vállalatcsoport szintű ügyeleti rendszerhez. A Vevők és a Termelő az 
integrált technikai rendszerből adódóan közösen lépnek fel az esetleges rendkívüli események 
bekövetkezésekor. .  
 
6.2. Reklamációk kezelése, panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések  
 
 
Tekintettel a speciális szerkezetű vevői körre, amely a korábban egységes Dunai Vasmű 
műszak infrastruktúrájára települt, ezért a követendő panasz ügyintézési eljárásokat is ez a 
főként műszaki struktúra határozza meg, amelynek –a tapasztalatok szerint – esetleges 
meghibásodása okozza a reklamációk okait. Ezért az ügykezelésnek elsősorban a technikai 
rendszerre vonatkozó reklamációkat kell kezelnie. 
 
A vevői reklamációk, panaszok kezelése a Minőségirányítási Kézikönyvben leírt eljárási rend 
szerint történik, amely előírja a helyesbítő intézkedések alkalmazását a vevői panasz kezelése 
kapcsán az alábbiak szerint:  
 
Vevő a panaszra okot adó körülmény észlelését követően a lehető legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 3 napon belül jelentheti be panaszát a szerződésben meghatározott formában. 
 
Ha a Társaság energetikai termék előállítási szolgáltatásával kapcsolatban a Társasághoz 
reklamáció érkezik, akkor arról minden esetben a műszaki igazgatót és a minőségirányítási 
főmunkatársat kell tájékoztatni, akik az itt felvetett problémát azonnal rögzítik az erre 
szolgáló adatbázisban. A reklamáció alapján indított vizsgálat célja a reklamáció 
jogosságának megállapítása, a nem megfelelést kiváltó ok megszüntetése, illetve az ismételt 
előfordulás megelőzése. A telefonon vagy személyesen bejelentett panaszról minden esetben 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
Termelő a panasz beérkezését a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon 
belül eleget tesz válaszadási kötelezettségének. Amennyiben az ügy bonyolultságára 
tekintettel a válaszadás 15 nap alatt nem lehetséges, erről a határidő letelte előtt értesíti a 
panaszost azzal, hogy további 15 napon belül fog eleget tenni válaszadási kötelezettségének. 
 
A reklamáció okának vizsgálatát – ügyfélszolgálati tevékenység keretei között - a műszaki 
igazgató által kijelölt, a felmerült problémával kapcsolatban leginkább kompetens munkatárs 
és/vagy a minőségirányítási főmunkatárs végzi, akik szükség szerint helyszíni bejárás 
alkalmával tisztázzák a felmerült probléma (nem megfelelés) jellegét és okát. A helyszíni 
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bejáráson a vevő képviselője is részt vesz. Amennyiben a nem megfelelés oka nem a 
Társaságnál keresendő, akkor visszautasítja a reklamációt. 
 
 Ha az ok a Társaság Szállítóira vagy Vállalkozóira vezethető vissza, akkor gondoskodik az 
adott Szállító, illetve Vállalkozó fokozott ellenőrzéséről és a nem megfelelés jellegétől 
függően szállítói reklamációt kezdeményez vagy szükség esetén (különösen belső hiba 
okoknál) helyesbítő, korrekciós tevékenységet indít a Minőségirányítási Kézikönyv 5. fejezete 
alapján.  
 
A reklamációt kivizsgáló munkatárs a reklamáció tényét (jellegét), leírását, valamint az 
esetleges helyszíni bejárás(ok) megállapításait, a reklamáció súlyosságát, az ok 
megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket a „Nem megfelelőség-helyesbítő tevékenység” 
(F16) formanyomtatványon rögzíti. 
 
A minőségirányítási főmunkatárs minden esetben tájékoztatást kap a reklamáció kivizsgálási 
folyamat megállapításairól. 
 
A minőségirányítási főmunkatárs a reklamáció tényét és leírását, a reklamációs folyamatot, az 
esetleges javítási tevékenységet és a helyesbítő-korrekciós intézkedéseket, valamint azok 
visszaellenőrzését a „Nem megfelelőség-helyesbítő tevékenység” (F16) formanyomtatványon 
rögzíti és archiválja. Ezt követően értesíti a vevőt a vizsgálat eredményéről. Amennyiben a 
vevővel együttesen történt a vizsgálat, akkor azt közös jegyzőkönyv lezárásával fejezik be. . 
A minőségirányítási főmunkatárs évente a vezetői átvizsgálás során az ügyvezetőnek 
beszámol a vevői reklamációkról és az azok megszüntetésére hozott helyesbítő, korrekciós 
intézkedések végrehajtásáról (azok hatékonyságáról).A Minőségirányítási Kézikönyv további 
elemei igény esetén hozzáférhetőek. 

 
 
6.3. Szerződés megszűnése 
 

- Megszüntetés:  
A felek a szerződést írásban, az általuk a jogszabályokkal és 
Engedélyeikkel összhangban meghatározott feltételek és kikötések 
szerint közösen, bármikor megszüntethetik.  

 
- Rendkívüli felmondás a Termelő részéről:  

  A Termelő az alábbi események bekövetkezése esetén, - kivéve, ha azok 
Vis Maior következményei – felmondhatja a szerződést: 

 
(i) a  Vevő  megszüntetése, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás, 

egyesülés vagy átszervezés, amely  
⇒ nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a Vevő a 

szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és  
⇒ biztosítja, hogy a létrejövő társaság feltétel nélkül vállalja a 

szerződésben meghatározott kötelezettségeket; 
(ii) a Vevő  ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy 

ellene felszámolási eljárás indul; 
(iii) a Vevő   
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⇒ a vételárat  a Szerződés alapján kibocsátott, és a Vevő által 
kézhez vett számlát az abban megjelölt, és a szerződésben 
meghatározott időtartam alatt nem fizeti ki; 

⇒ egymást követő, a szerződésben meghatározott időszak alatt 
ténylegesen vásárolt Villamos Energia összege a 
szerződésben az adott időszakra meghatározott és 
megvásárolandó Villamos Energia (Szerződött villamos 
energia ) összegénél a szerződésben meghatározott  %-kal 
kevesebb; vagy  

 (iv) a  Vevő  
⇒ a Szerződés szerinti jogainak, illetve kötelezettségeinek, vagy  
⇒ összes vagy lényegében összes eszközének vagy 

kötelezettségvállalásának olyan módon történő átruházása, 
amely nincs összhangban a  Szerződés rendelkezéseivel, 
jogszabályokkal.  

            -   Rendkívüli felmondás a Vevő részéről:  
 

A Vevő az alábbi események bekövetkezése esetén, - kivéve, ha azok Vis 
Maior következményei – felmondhatja a szerződést: 
 

(i) A Termelő Működési Engedélyének MEH által történő visszavonása; 
(ii) A Termelő megszüntetése, kivéve, ha ennek célja olyan átalakulás, 

egyesülés, vagy átszervezés, amely  
 

⇒ nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a 
Termelő a szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, 
és  

⇒ biztosítja, hogy a létrejövő társaság feltétel nélkül vállalja a 
szerződésben meghatározott kötelezettségeket; 

(iii) a Termelő ellen csődeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene 
felszámolási eljárás indul; 

(iv) a Termelő 
⇒ a Szerződés szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek, 

vagy  
⇒ összes vagy lényegében összes eszközének vagy 

kötelezettségvállalásnak  
⇒ olyan módon történő átruházása, amely nincs összhangban a 

szerződés rendelkezéseivel, illetve a jogszabályokkal; 
 

 
 
                       -    Felmondás bármely fél részéről: 
 

Bármelyik fél jogosult a szerződés felmondására abban az esetben, ha 
valamely Vis Maior esemény megszakítás nélkül a Szerződésben 
meghatározott időtartamon keresztül fennáll. 
 

- Felmondási eljárás szerződésszegés vagy Vis Maior esetén: 
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  Amennyiben az egyik fél fel kívánja a szerződést mondani, e 
szándékáról értesítést küld a másik félnek. Az értesítést követően a felek 
a szerződésben meghatározott időtartamon keresztül egyeztetést 
folytatnak arról, hogy milyen lépéseket tegyenek a felmondás alapjául 
szolgáló esemény következményeinek enyhítésére. Az értesítéstől 
függetlenül, felek kötelesek a szerződés alapján fennálló 
kötelezettségeinek teljesítését mindaddig folytatni, amíg a szerződés nem 
szűnik meg.  
Amennyiben a fenti időszak eredménytelenül lejár, a felmondásra 
jogosult fél a másik félnek küldött írásbeli felmondással, azonnali 
hatállyal megszüntetheti a szerződést, kivéve, ha a felek másként 
állapodnak meg, vagy ha a felmondás alapjául szolgáló esemény 
orvoslásra került.  
Az egy évnél rövidebb időtartamú szerződések esetén a fenti eljárástól 
eltérően a felmondást írásban, az ok megjelölésével azonnal lehet a másik 
féllel közölni. 
 

- A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetésének 
jogkövetkezményei: 

 
Amennyiben az egyik fél a másik fél szerződésszegése miatt mondja fel a 
szerződést, úgy a szerződésszegő fél a felmondásra jogosult részére, 
átalány kártérítést köteles fizetni. Az átalány kártérítés mértékéről a felek 
külön szerződésben állapodnak meg. 
 

Mindezeken felül a szerződésszegések esetén alkalmazandó esetleges további eljárásokat és 
következményeket  a Vevőkkel megkötött kétoldalú szerződés részletesen tartalmazhatja.  
 

7. KAPCSOLAT A VEVŐI ÉRDEKKÉPVISELETEKKEL  
 
A Termelő küldetéséből adódóan a Vevő és Termelő kölcsönös megértésén, megelégedésén 
alapuló kapcsolat elérésére törekszik. Ezért a Termelő ügyfeleinek minden szükséges 
tájékoztatást megad, vevőivel nagyon szorosan - annak megelégedését célul kitűzve - együtt 
működik.  
 
A Termelő kapcsolatot tart fenn a helyi és országos Vevői érdekképviseleti szervezetekkel, 
hatóságokkal, önkormányzatokkal, azért, hogy:  
 

• megismerje azok véleményét 

• tájékoztassa azokat tervezett intézkedéseiről 

• visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített problémák 
kivizsgálásának eredményéről. 

Termelő biztosítja, hogy a Vevői érdekképviseleti szervek és azok képviselői megkapják a 
külön jogszabályban meghatározott mindazon adatokat és információkat, amelyek a Termelő 
villamos energia termelő tevékenységével és a Vevői érdek érvényesítésével kapcsolatosak. 
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A Termelő – igény esetén - megküld minden olyan kiadványt és tájékoztató anyagot az általa 
ismert Vevői érdekképviseleteknek, melyek a Termelő-Vevő kapcsolatban mértékadóak. Az 
együttműködés, a közvetlen kapcsolattartás biztosítására Termelő ügyfélszolgálati szervezetet 
kíván létrehozni - az erőmű bővítés után -, amely az érdekképviseletekkel történő 
kapcsolattartás elsődleges fóruma lesz.  
 
Amennyiben az érdekképviselet által felvetettek meghaladják a műszaki szervezet hatáskörét, 
akkor a Termelő a belső szabályozásának megfelelően tájékoztatja az érdekképviseletet az 
általa képviselt ügy leggyorsabb megoldási módjáról. Ha ezzel az érdekképviselet nem ért 
egyet, akkor írásban közvetlenül a Termelő ügyvezetőjéhez fordulhat. 
 
A Termelő a társadalmi képviselővel az illetékességükbe tartozó, a Vevőket érintő 
kérdésekben az együttműködést nem tagadhatja meg, azok részére köteles a közérdekű 
adatokat - az állami vagy szolgálati titkot képezők kivételével - hozzáférhetővé tenni; a 
Vevőket érintő tervezett intézkedésről tájékoztatást adni. 

E bekezdés vonatkozásában közérdekű adatnak tekintendők az 1992. évi LXIII. törvény 
előírásainak megfelelő adatok. 

A Vevők által előállított egyéni ügyiratokba a társadalmi képviselő csak a Vevő 
beleegyezésével tekinthet bele. A tudomására jutott adatokat köteles az üzleti titokra érvényes 
módon kezelni. 

 
 
 
 
 
 

8. A VILLAMOS ENERGIA PIAC MÁS RÉSZTVEVŐIVEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI 

 

8.1. Általános megjegyzések 
 

Az Engedélyesekkel és a Vevőkkel való együttműködés műszaki feltételeit számos 
dokumentum, többek között a VET, a Vhr. a kapcsolódó Kormány-és Miniszteri rendeletek, 
az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat tartalmazzák.  
 

8.2.  A villamos energia piac más résztvevőivel való elvi együttműködés általános 
műszaki rendszere 

 
A Termelő vevői speciális helyzetükből adódóan főként a Termelőtől vásárolnak villamos 
energiát. Amennyiben azonban a Termelőtől vásárolható mennyiségnél többre van szükségük, 
vagy a Termelő az aktuálisan szükséges mennyiséget értékesíteni nem tudja, vásárolhatnak a 
számukra rendelkezésre álló egyéb betáplálási ponton át a különböző feszültség szintű 
hálózatokon keresztül más Termelőktől és Kereskedőktől is. Ilyen módon a Vevők ellátása 
más forrásból is biztosítható. Mivel a Termelő nem áll közvetlen vezetékes kapcsolatban 
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elosztói és átviteli engedélyesekkel, így a Vevők hálózatán keresztül közvetve érintett a 
Rendszerirányítóval és a más, különösen vezetékes szolgáltatásokat biztosító engedélyesekkel 
történő együttműködésben. Az együttműködés főként adatcserét jelent. Ilyen módon, a 
fentiekkel összhangban a Termelő  a VET, valamint a kapcsolódó rendeletek és ellátási 
szabályzatok szerint közvetve együttműködik  
 

• a Rendszerirányítóval, (rendszerirányítás, hosszú távú, éves, havi, heti, napi, órás 
operatív tervek, mérés, rendszerszintű szolgáltatás)  

• Vevőkkel (hosszú távú, éves, havi, heti, napi, órás operatív tervek, mérés) 
• a mérlegkör felelőssel, (hosszú távú, éves, havi, heti, napi, órás operatív tervek, mérés, 

rendszerszintű szolgáltatás) 
• az egyetemes szolgáltatóval  
• az átviteli hálózati engedélyessel,  
• az elosztó hálózati engedélyessel, (hosszú távú, éves, havi, heti, napi, órás operatív 

tervek, mérés),  
• az üzleti tevékenységétől függően különböző villamos energiakereskedőkkel (villamos 

energia kereskedelmi tevékenységet jelenleg nem folytatunk)  
• esetleges megalakulása esetén a szervezett piac Engedélyeseivel  
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A kapcsolatrendszert az 1. ábra szemlélteti 

 
 

 

MAVIR 

1. sz. ábra 
 

A Termelő lehetséges értékesítési kapcsolatai a liberalizált piacon 
 

 
Az együttműködésben egyidejűleg résztvevő szereplők kapcsolata és darabszáma attól 
függ, hogy milyen módon, milyen csatornákon keresztül, mely szereplők 
közbeiktatásával látják el a Vevőt villamos energiával. Esetünkben a Termelő látja el a 
többi szereplőt információval, így a kapcsolatot tehát alapvetően a villamos energia 
szállításának a Termelőtől kiinduló fizikai útvonala determinálja. 
 
A fentiek alapján a Vevők ellátása az alábbiak szerint  valósulhat meg: 
 

1. az átviteli és az elosztói hálózat igénybevételével, más forrásból 
2. csak az elosztói hálózat igénybevételével más forrásból  
3. közös telephelyén belső hálózat igénybevételével Termelőtől, 
4. közvetlen vezetéken keresztül a Termelőtől 

 
 

A leginkább alkalmazott a harmadik eset, amikoris Termelő a vele közös telephelyen 
működő vevőit látja el ilyen módon. 
 
 
 

8.3  Az együttműködés műszaki keretei 
 

Az együttműködés műszaki feltételei kiterjedhetnek különösen: 
 

TERMELŐ 

Háziüzem 

Közvetlen 
ellátás, 
vevők 

RENDSZER SZINTŰ 
SZOLG. 

 

Más engedélyesek 
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a) az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül különösen 
- az igények bejelentésére, 
- tevékenység ellátásához a mérlegkör tagsági megállapodás alapján szolgáltatott 

adatokra, 
- tervezési alapadatok megküldésére, 
- a berendezések állapotát leíró állapotjelentés megküldésére, 
- mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére, 
- üzemi hibák bejelentésére, 
- a tüzelőanyag-ellátásról és készletekről szóló tájékoztatásra, 
- piaci- és ajánlati árak kölcsönös cseréjére; 

 
b) tervezési együttműködésre, ezen belül különösen 

- karbantartások ütemezésére, 
- éves, havi, heti, napi operatív tervek előkészítésére, 
- a többletkapacitásokról kellő időben történő lemondásra, 
- Termelő fejlesztési terveire, 
 

c) üzem-előkészítési, üzemirányítási együttműködésre, ezen belül különösen 
- utasítások végrehajtására, 
- indokolatlan beavatkozások, Vevői kikapcsolások elkerülésére, 
 

d) kereskedelmi együttműködésre, a többletek értékesítését, hiányok megszüntetését 
biztosító, átlátható, diszkriminációmentes kereskedésre. 

 
A fenti feladatok infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében a Termelő  kapcsolódhat 
az iparági telekommunikációs rendszerhez, megfelelő informatikai rendszert, és szolgálatot 
tarthat fenn. Ehhez kapcsolódóan szükség szerint a felmerülő igények szerint folyamatosan 
korszerűsíti informatikai és infokommunikációs rendszerét az együttműködés javítása 
érdekében. 
 
 

9. ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK 
 
A felek a 9. számú mellékletben található szerződés szövegén túl egyedi megállapodások 
szerint is szabályozhatják a kereskedelmi feltételeket, megállapodásokat az alábbi ajánlások 
figyelembevételével.  
 
Ebben a fejezetben a Termelő és a Vevő között létrejövő szerződés alapvető általános elemei 
kerülnek rögzítésre. Az esetlegesen létrejövő szerződések vonatkozásában az azonos Vevői 
jellemzőkkel rendelkező Vevők vagy Vevői csoportok tekintetében ugyanazon feltételek 
kerülnek megállapításra. 
 
9.1.  Az értékesített villamos energia és /vagy teljesítmény minőségi és mennyiségi 

paraméterei 
 
A Társaság által termelt villamos energiát a szinkron generátorok termelik. A közvetlenül 
gyűjtősínre kapcsolt generátor villamos minőségi jellemzőit, az országos hálózattal 
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összeköttetésben levő, nagy mögöttes teljesítményű 10 kV-os hálózat jellemzői határozzák 
meg. 
 
A villamos energia jellegéből adódóan egy olyan energiahordozó, melynek előállítását, 
szállítását, felhasználását minden időpillanatra vonatkozóan folyamatosan egyensúlyban kell 
tartani, illetve az említett folyamatokat szigorú előírások szerint össze kell hangolni. Az 
Üzemi Szabályzat valamennyi piaci szereplőre, így a Termelőre vonatkozóan is rögzíti a 
legfontosabb mennyiségi és minőségi paramétereket, melyeket a Termelő messzemenően 
biztosít. 
 
A Termelő legfontosabb törekvése, hogy hosszú távon gazdaságosan, versenyképes áron és 
minőségben, környezetbarát módon állítson elő és értékesítsen villamos energiát. A kiadott és 
értékesített villamos energia paraméterei megfelelnek a szabvány előírásainak. A Termelő 
által kiadott villamos energia megfelelő minőségének fenntartása érdekében a Termelő az ISO 
9001: 2000 minőségirányítási rendszert alkalmazza. A minőségirányítási rendszert a 
mindenkor érvényes jogszabályoknak, az ellátási szabályzatoknak és szabványoknak valamint 
a Termelő engedélyében leírt előírásoknak megfelelően aktualizálja és végzi el a szükséges 
harmonizálást a változó külső és belső viszonyoknak megfelelően.   
 
Termelő a Vevői által – adott mérési időintervallumban és az adott körülmények között – 
igényelt villamos teljesítmény biztosításán túlmenően mindent megtesz annak érdekében, 
hogy az általa termelt villamos energia mindazoknak a minőségi előírásoknak megfeleljen, 
amelyet az Elosztói Szabályzat, az MSZ1, az MSZ EN50.160 és MEE előírásai 
meghatároznak. 
 
A mennyiségi és minőségi feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a Vevőkkel 
megkötendő szerződés tartalmazza. 
 
A villamos energia az 1993. évi X. tv. 1. § alapján terméknek minősül. Mivel a Termelő 
Vevői más közcélú hálózatokkal is kapcsolatban állnak, ezért a Vevőnél rendelkezésre álló 
termék műszaki paraméterei függenek a Termelőn kívül a Vevő, rendszerirányító, az átviteli 
és elosztó hálózati Engedélyesek, valamint a rendszerhasználók együttes és egyidejű 
tevékenységétől is. 
 A Termelő kitüntetetett helyzetéből adódóan a villamos energia biztosításának legfőbb 
felelőse, azonban a különböző közcélú hálózatokhoz csatlakozó vevői helyzetükből adódóan 
valamennyi említett piaci szereplő együttesen felel  a termék minőségért a jogszabályok és az 
ellátási szabályzatok szerint. 
 
Amennyiben a Vevőnek a Termelő megfelelő működése és az általa biztosított villamos 
energia előírt minősége mellett igazolt kára keletkezik a villamos energia, mint termék hibája 
miatt, az okozott igazolt kár tekintetében első lépésben a hálózati Engedélyeshez kell fordulni. 
Az esetleges kártérítés a többi együttműködővel, így a rendszerirányítóval, hálózati 
Engedélyesekkel, a közüzemi szolgáltatóval és a kereskedővel megosztható a közrehatás 
szerint. 
 Amennyiben a Vevő által vásárolt villamos energia valamely paramétere a Termelő 
bizonyított hibás tevékenysége, közrehatása miatt nem megfelelő, esetlegesen a Vevőnek 
emiatt bizonyított kára származott, a Vevő és a Termelő által lefolytatott egyeztetés 
eredményétől függően Vevő a Termelő hibája miatt bizonyítottan felmerülő kárát a Termelő 
megtéríti. Az egyeztetésbe külső szakértő is bevonható. 
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A villamos energia minősége függ az ellátás megbízhatóságától, amelyet a rendelkezésre állás 
határoz meg, valamint a feszültség minőségétől.  
A megbízhatóságot, rendelkezésre állást tekintve leszögezhető, hogy a villamos energia 
megtermelése folyamatosan történik azonban ez a termelés nem szünetmentes, valamint 
különböző zavarok is előfordulhatnak. A termelés a Termelő egyes egységei, blokkjai vagy a 
Termelő egészére nézve szünetelhet átmenetileg. Az okok részben tervezhető részben előre 
nem meghatározható tényezőkre vezethetőek vissza. Technikai okok mellett az ellátás 
szüneteltetése más okok miatt is bekövetkezhet, melyek között a szükségállapoti, vagy krízis 
előírásokat említhetjük.  
 
 
A Termelő mindent megtesz a tőle esetlegesen kiinduló üzemzavarok, nem tervezett 
szüneteltetések elkerülése érdekében. Ennek érdekében működteti minőségirányítási 
rendszerét is. 
A Termelő által működtetett minőségirányítási rendszer jelenti a vevői elvárások 
teljesítésének garanciáját a fentebb említett folyamatos, de nem szünetmentes ellátás 
érdekében.  
 
 
A Vevők folyamatos ellátása céljából a Termelő a kétoldalú szerződések keretei között - 
beleértve a Termelő mérlegköri tagsággal kapcsolatos kötelezettségeit is - vállalja a Vevők 
folyamatos ellátását a kiegyenlítő energia szolgáltatására vonatkozó szabályzati és 
szerződéses előírások keretei között. 
 
 
 A Termelő vevőivel közös mérlegkörbe tartozik. A szükséges kiegyenlítő energiát a 
mérlegkörön belül, a mérlegkörre vonatkozó szerződéses keretek között biztosítja vevői igény 
alapján akár saját, akár pedig külső forrásból a vevők hálózatán keresztül 
 
 
 
9.2  Az alkalmazandó árképzés alapelvei 

 
Árképzési elvek 
 
A Termelő az árai meghatározásához egyedi árképzési elveket alkalmaz(hat).  
 
A Termelői nettó ár kialakításának alapelve: Az önköltség + elégséges fedezet a fejlesztésre, 
alapon határozható meg, hiszen a Termelőnek hosszabb távon is működni kell. 
 
A Termelő vállalkozói ára alsó határának megállapítása 
 
Valamennyi vállalkozás kerülhet olyan helyzetbe, hogy a piac megtartása, növelése esetleg új 
Vevők megnyerése, a jobb kapacitáskihasználtság elérése érdekében vagy egyéb okok 
hatására terméke (szolgáltatása) árát csökkentenie kell, árengedményt kell adnia. Ilyen 
szituációkban felvetődik a kérdés, hogy mekkora árengedményt adhat a vállalkozás, mennyi 
az a minimális ár, amely alatt az értékesítés már nem célszerű számára.  
A vállalkozások árdöntéseit alulról a termék önköltsége korlátozza. Elméletileg a vállalkozói 
ár alsó határa a termék határköltsége. Ez az érték azonban olyan hosszú távon igénybeveendő 

áll  Változatszám: 01.
 



 
ISD POWER Kft.  Üzletszabályzat

 

Az üzletszabályzat 56 oldalból 28 Kiadás dátuma: 2008. január 1.

és részben bizalmi alapokon nyugvó termék értékesítés esetében, mint amilyen a villamos 
energetika területén létezik, nehezen csökkenhet az önköltség alá anélkül, hogy az ellátás 
stabilitása ne kerüljön veszélybe. 
A közvetlen önköltség jól megközelíti a proporcionális önköltséget (határköltséget). 
A minimális ár alkalmazásának feltétele, hogy a Termelő rendelkezzen olyan nagyságú és 
összetételű rendelésállománnyal, amellyel legalább a fedezeti pontot eléri. 
 
Piaci alapú árképzés 
 
Az árak meghatározásánál alapvetően piaci szempontokból kell kiindulni. 
A költségalapú árképzés csak kiinduláskor lehet az árak megállapításának alapja, ezt követően 
a piacelemzés eredményeképpen határozható meg az alkalmazandó ár, illetve árstruktúra. 
 
Díjstruktúra 
 
A díjfizetés alapja szerint a díjnak fix és energiafüggő elemei lehetnek. 
A díjak időbeli differenciáltsága szempontjából a díjak különbözhetnek csúcs-és 
völgyidőszakban, ezen belül óránként, naponként vagy szezonálisan is. Az időbeli 
differenciálás elsősorban az energiafüggő díjelem esetében jellemző (csúcs-völgy).  
 
Az időbeli differenciálás alkalmazására az egyes szerződések keretei között kerülhet sor. 
 
 

9.3  A Vevőre vonatkozó megfelelőségi elvárások
 
A Vevőkkel megkötendő szerződés előfeltétele az, hogy a Vevő megfeleljen a Termelővel 
megkötendő szerződéskötés alapfeltételeinek.  

 
Ezen alapfeltételek különösen az alábbiak: 
 
-  Nyilatkozik, hogy mely mérlegkörhöz csatlakozott. 
-  Nyilatkozik arról, hogy a kiegyenlítő energia elszámolását milyen keretek között kívánja 

biztosítani. 
-  Rendelkezésre bocsátja a megelőző kettő üzleti évről szóló éves beszámolóját. 
-  Rendelkezésre bocsátja eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a villamos energia 

vásárlási szerződést aláírók aláírási címpéldányának hiteles másolatát. Ha az adatokban 
a cégbírósághoz változás bejelentés van folyamatban, az erre vonatkozó cégbírósági 
érkeztetést, vagy annak hiteles másolatát. 

-  30 napnál nem régebbi nyilatkozatot, hogy nem áll felszámolási, végrehajtási vagy 
végelszámolási eljárás alatt. 

-  30 napon belüli igazolásokat arról, hogy nincs adó, illeték vagy társadalombiztosítási 
tartozása 

-  Igazolást arra, hogy a hálózati Engedélyessel szerződést kötött, ebben az átadási pontra 
és a mérőjére vonatkozó információval, valamint arról, hogy mely mérlegkörhöz 
csatlakozott. 

-  Igazolást, melyben számlavezetői bankja azt igazolja, hogy nincsenek teljesítetlen, sorba 
állított kiegyenlítetlen átutalandó tételei 
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A felsoroltakon kívül a Termelő egyéb adatok szolgáltatását is kérheti. 
 

9.4  Vevői ajánlatkérés tartalma és formája
 
A vevői igénybejelentés az alábbi főbb adatokat tartalmazó formanyomtatvány szerint 
történhet: 
 
(A Vevő előminősítésétől függően a tartalom változhat) 
 
Vevő (jogi személy) cégnév  
Postai címe (Út, utca, házszám , 
irányítószám) 

 

Vevő bankjának adatai  
Vevő bankszámla száma  
Vevő bankjának nyilatkozata, 
hogy nincs kifizetetlen számlája 
mellékelve 

IGEN NEM 

Név, beosztás  
Postacím, ha nem azonos a cég 
címével 

 

Telefon, telefax  

Kapcsolat tartó adatai 
 

e-mail cím  
30 napon belüli cégkivonat 
mellékelve 

IGEN NEM 

Nyilatkozat, hogy a feljogosítási 
körbe tartozik mellékelve 

IGEN NEM 

Nyilatkozat, hogy nincsenek 
köztartozásai 
mellékelve 

IGEN NEM 

Nyilatkozat, hogy nincs ellene 
felszámolási vagy végelszámolás 
eljárás mellékelve 

IGEN NEM 

Nyilatkozat, hogy nincs olyan jogi 
eljárás alá vonva, mely 
kötelezettségei teljesítését 
megakadályozná 

IGEN NEM 

Üzemzavar, üzemszünet esetére 
megfelelő biztosítással 
rendelkezik 

IGEN NEM 

A teljesítés helye   
Csatlakozási pont, tulajdoni 
határok 

 

Mérési, átadási pont adatai  
A szerződés időtartama   
A teljesítés módja  
Mérési adatok közlésének módja 
és gyakorisága 

 

Villamos energia szállítására 
vonatkozó menetrendi 
dokumentum hivatkozási adatai 
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Nyilatkozat ezen 
Üzletszabályzatban foglaltak 
ismeretéről és elfogadásáról 

IGEN NEM 

Annak igénylése, hogy ezen 
Üzletszabályzatban foglaltaktól 
eltérő módon szerződjenek 

Hivatkozott dokumentum adatai  

Mellékletek felsorolása  
Egyéb közlendő  
 
 
 
 
 

10. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS 
FELTÉTELEI 

 
A Termelő nem tervezi, hogy az egyetemes szolgáltatónak villamos energiát értékesít. 
Amennyiben az egyetemes szolgáltatónak értékesít villamos energiát, akkora 9. számú 
mellékletben található szerződésminta alapján is köt(het) szerződést. Amennyiben a 
szerződéskötést előkészítő tárgyalás(ok)on olyan igény merül fel, amely nem kezelhető a 
szerződés minta javasolt szövegével, a felek eltérő szerződés szövegben is megállapodhatnak. 
 

11.  KERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK TÍPUSAI   
 
A szabadpiaci értékesítés szabályait a Kereskedelmi Szabályzat határozza meg. Mivel a 
kereskedelmi Szabályzat (KSZ) nem vonatkozik a Vevőkre, ezért az itt alkalmazandó 
előírásokat az üzletszabályzatban szükséges szerepeltetni. Ezek az előírások a KSZ alapján az 
alábbiak:  

 
A villamosenergia-kereskedelem szerződései 

11.1. Kereskedelmi szerződések típusai 
(a) A piaci szereplők kereskedelmi kapcsolatait szabályozó alapvető szerződéstípus a 

következők: 

i. Ellátás alapú szerződés 
ii. Menetrend alapú szerződés 
iii. Rendszerszintű szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
iv. Mérlegkör-szerződés 
v. Mérlegkör-tagsági szerződés 

 
11.1.1. Ellátás alapú szerződés 

(a) Ellátás alapú szerződést csak a rendszerirányító által felügyelt szabályozási zónában lévő 
elszámolási pontra lehet kötni. 

(b) Egy elszámolási pontra csak egy ellátás alapú szerződés köthető. 
(c) A Szabályzat az ellátás alapú szerződés két típusát definiálja: 

i. Teljes ellátás alapú szerződés, amely csak egyforrású ellátást tesz lehetővé. 
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ii. Részleges ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi mind az egyforrású, mind 
pedig a többforrású ellátást. 

(d) A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a vevő által vásárolt vagy értékesített 
menetrend alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását az eladó felé. 

(e) A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a vevő által harmadik fél számára, értékesített 
ellátás vagy menetrend alapú szerződés(ek) menetrend-adatainak kommunikálását az 
eladó felé. 

(f) Az ellátás alapú szerződés kötelezi az eladót, hogy a vevő – az akár általa bejelentett 
menetrend alapú szerződésektől is - eltérő vételezései vagy betáplálásai esetén harmadik 
fél felé az elszámolásban pénzügyileg helyt álljon. 

(g) Profil elszámolású Vevővel –annak kifejezett kérése hiányában- teljes ellátás alapú 
szerződést kell kötni. Ezen Vevővel szerződést kötő kereskedőnek a profil elszámoláshoz 
kapcsolódó mennyiségi eltéréseket az elosztói engedélyessel kell elszámolnia. 

 
11.1.2. Menetrend alapú szerződés 

 
(a) Menetrend alapú szerződést köthet az elszámolási ponttal rendelkező piaci szereplő, a 

rendszerirányító, a közüzemi nagykereskedő, a villamosenergia-kereskedő, közüzemi 
szolgáltató - az átvételi kötelezettség keretében más mérlegkörből vásárolt villamos 
energia tekintetében – és a szervezett-piaci engedélyes. 

(b) A menetrend alapú szerződés kötésére jogosultak tetszőleges számú menetrend alapú 
szerződést köthetnek. 

(c) A villamos energia határon keresztül történő szállítására csak menetrend alapú szerződés 
köthető. 

(d) A kiegyenlítő energia elszámolásakor a menetrend alapú szerződések teljesítettnek 
tekintendők. 

(e) Profil elszámolású csatlakozási pontra csak menetrend alapú kereskedelmi szerződéssel 
rendelkező Vevőnek a profil elszámoláshoz kapcsolódó mennyiségi eltéréseket az elosztói 
engedélyessel kell elszámolnia. 

(f) Mérlegkörök közötti villamosenergia-szállításra csak menetrend alapú szerződés köthető. 
 

11.2 A szervezett villamos-energia piacon való részvétel szabályai 
 
A szervezett villamosenergia-piacon való részvétel részletes szabályait az erről szóló 
Kormányrendelet valamint a szervezett villamosenergia-piac Engedélyese működési és 
Üzletszabályzatai határozzák meg. Mindaddig, amíg nem alakul meg a szervezett piac, az 
azon történő kereskedelem szabályait nem lehet ezen dokumentumok hiányában 
meghatározni. 

 
 

11.3 A zöld bizonyítvány kiállításának és értékesítésének rendje  
 

A zöld bizonyítvány kiadásának szabályait Kormányrendelet fogja meghatároznia. Ezen 
Kormányrendelet hiányában az Üzletszabályzat nem állapíthat meg előírásokat és 
elvárásokat. 
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11.4 A vevőkkel megkötendő szerződések fajtái, feltételei és e szerződések főbb tartalmi 
elemei a KSZ alapján  

 
Az alábbiakban közöltek elvi szerződéses lehetőségek, amelyek a KSZ általános elvei alapján 
kerülnek szerződéses alkalmazásra a szerződő felek között. A jelenlegi élő szerződés minta 
egyenlőre még nem igényli mindezen alapelvek alkalmazását, mivel a jelenlegi Vevőket a 
Termelő közvetlenül látja el a korábban kiépített belső üzemi rendszereken keresztül. 
 

11.4.1. Kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos további előírások 
 

Kereskedelmi szerződések típusait a piaci szereplők a kereskedelmi kapcsolataiknak, saját 
igényeiknek és piaci lehetőségeiknek a megfelelő alkalmazásával alakíthatják ki. 
 

11.4.1.1 Ellátás alapú szerződésre vonatkozó további előírások 
 

Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben a Termelő vállalja a Vevő mennyiség- és mérési 
időintervallum-független vételezési igényének biztosítását, meghatározott időszakra és 
rögzített pénzügyi feltételek mellett. 
 
Az ellátás alapú szerződések kialakításakor a következő szabályokat kell érvényesíteni: 
 
- Ellátás alapú szerződés csak Magyarország területén lévő elszámolási pontra köthető.  
 
- Egy elszámolási pontra csak egy ellátás alapú szerződés köthető. 

 
A teljes ellátásra vonatkozó szerződés olyan ellátás alapú szerződés, amely nem teszi lehetővé 
a Vevő számára, hogy ezen szerződésen kívül további menetrend alapú szerződéseket is 
kössön ellátásának biztosításra. 
 
A részleges ellátásra vonatkozó szerződés olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi 
a Vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú 
szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra. 

 
A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a felek közötti kommunikációt is. Az ellátás alapú 
szerződés kötelezi az eladót, hogy a Vevő által bejelentett menetrend alapú szerződésektől 
eltérő vételezés vagy betáplálás esetén pénzügyileg helyt álljon. 

 
 
 
 

11.4.1.2 Menetrend alapú szerződés további előírásai  
 

Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb feltételek mellett - rögzíti a 
szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott 
időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú 
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szerződés esetében az eladó illetve a Vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű 
villamos energia rendelkezésre bocsátására illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.  
A menetrend alapú szerződések kialakításakor a következő szabályokat kell érvényesíteni: 
 
-  Menetrend alapú szerződést az elszámolási ponttal rendelkező piaci szereplő vagy 

villamosenergia-kereskedő köthet. 
-  Az elszámolási ponttal rendelkező piaci szereplő tetszőleges számú menetrend alapú 

szerződést köthet.  
-  Villamosenergia-kereskedő tetszőleges számú menetrend alapú szerződést köthet. 
- A villamos energia határon keresztül történő szállítására csak menetrend alapú szerződés 

köthető. 
- A kiegyenlítő energia elszámolásakor a menetrend alapú szerződések teljesítettnek 

tekintendők. 
 
 
11.5 Villamos energia értékesítésére és vásárlására (adásvételére) vonatkozó szerződések 

általános tartalmi elemei és feltételei 
 
 

A szerződő felek az alábbi általános szerződéses feltételekkel köthetik meg a villamos energia 
eladására vonatkozó szerződésüket. Az általános szerződéses feltételektől a felek 
megállapodás esetén eltérhetnek. 
 
A szerződéskötés lefolyását illetően az alábbiak az irányadók: 
 
A Termelő a Vevői ajánlatkérés megválaszolása érdekében az ajánlat kérést követő 21 naptári 
napon  belül arra vonatkozóan nyilatkozik –ajánlati kötöttséggel -, hogy a már lekötött 
villamos energia kapacitásait figyelembe véve tud-e értékesíteni és milyen feltételekkel a 
Vevőnek villamos energiát, vagy rendelkezésére tud-e bocsátani adott időintervallumban 
lekötendő villamos teljesítményt. Ezen nyilatkozatában ajánlatot tehet a villamos energia 
(kapacitás) értékesítésének általános és részletes feltételeire, melyet szerződés tervezet 
formájában is közölhet. Az ajánlat elfogadása esetén köthető meg a szerződés. A Termelő 
ajánlata fő szabályként 35 naptári napig érvényes. 
 
Az ajánlati kötöttség megszűnik, amennyiben Vevő a megküldött szerződés tervezetet 
meghatározott időn belül cégszerűen aláírva nem küldi vissza, az ajánlatban részletezetten 
kért igazolásokkal és nyilatkozatokkal. 
 
Amennyiben a megküldött szerződés aláírása a Vevő részéről vélemény eltérési nyilatkozattal 
történt meg, ezt új kérésnek kell tekinteni. Ekkor a Termelő eldönti, hogy tovább egyeztet a 
Vevővel, hogy kérését elfogadja, vagy pedig elutasítja. 
 
Új szerződés tervezetét, ajánlatát, vagy elfogadó nyilatkozatát a Termelő a Vevői 
dokumentumok beérkezését követő 15 naptári napon belül küldi meg.  
 
11.5.1. A szerződés hatálya 
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A megkötött szerződések hatályba lépésének időpontját, a hatályba lépés egyéb feltételeit a 
teljesítés kezdő napját, egyéb feltételeket a Termelő és Vevő közötti szerződés tartalmazza. 
Ezen szerződések minden esetben határozott időre érvényesek. 
 
Az időpontokat év, hó, nap szerkezetben lehet közölni. Amennyiben napon belüli szerződések 
megkötésére kerül sor, ott óra és perc is alkalmazható. 
 
11.5.2. A szerződés tárgya 
 
A Termelő a megkötött szerződés feltételei szerint az átadási pontig vállal felelősséget az 
általa termelt és értékesített villamos energiáért. Ezen a ponton a Termelő átadja, a Vevő 
megvásárolja a lekötött teljesítményt vagy az átadandó villamos energiát.  
 
Ettől eltérő módon történő szerződés esetén az átviteli, vagy elosztó hálózaton, vagy a 
Vevővel történő megegyezés alapján más ponton is átadhatja Termelő az általa értékesített 
villamos energiát, vagy rendelkezésre álló teljesítményt. 
 
A szerződés tárgya az így meghatározott ponton történő átadandó villamos energiára, vagy 
rendelkezésre álló teljesítményre vonatkozik. 
 
11.5.3. Erőművi üzemeltetés 

 
Mind a Termelő, mind a Vevő kötelesek a villamos energia ellátási szabályzatok 
üzemirányítással és üzemeltetéssel kapcsolatos előírásait betartani, ezen előírások szerint 
együttműködni. 
A Felek a szerződés típusától és időtartamától függően Éves-, Havi-, Heti Terveket, Napi, 
Órás, Negyedórás Menetrendet készíthetnek.  

 
 
 
 
 
 

12.  AZ ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA ÉS/VAGY TELJESÍTMÉNY 
MENNYISÉGI ELSZÁMOLÁSA 

 
A kereskedelmi szerződések teljesítésének elszámolása a szerződésben rögzített feltételek 
figyelembevételével, a mennyiségek és a jóváhagyott menetrend alapján történik. 
 
A szállítási szerződésekben rögzített mennyiségektől való eltérést a rendszerirányító a 
kiegyenlítő szabályozási energiával biztosítja a mérlegkörök számára. 
Ennek elszámolása érdekében a villamos energia kereskedelemben résztvevő piaci 
szereplőknek a Kereskedelmi Szabályzat szerint kell együttműködni.  

 
A mérlegkörök az általuk igénybevett kiegyenlítő energia ellenértékét a rendszerirányítóval 
számolják el. Ennek a mérlegkörön belüli piaci szereplők felé történő „elosztása” a mérlegkör 
felelős és a mérlegkörbe tartozó piaci szereplők kereskedelmi szerződései határozzák meg. 
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12.1 Menetrend típusú szerződés elszámolása 
 
A Termelő és a Vevő közötti elszámolás a felek által egyeztetett és a rendszerirányító által 
jóváhagyott bontású menetrend szerint történik. A menetrend nem függ a fizikai szállítástól. 
A Termelő és a Vevő közötti szerződés időhorizontjai az elszámolás tekintetében lehetnek: 

• 1 hónapot meghaladó időtartamú szerződéses szállítás, 
• 1 hónapnál rövidebb időtartamú szállítás, 
• értékesítés szervezett piacon. 

 
Ha meghaladja a szállítási szerződés időtartama az 1 hónapot, úgy a Termelő a Vevővel 
egyeztetett havi tervben szereplő mennyiségek 50 %-át alapul véve előlegszámlát állít ki, 
majd a hónap végén összegezi a napi menetrendekben szereplő mennyiségeket, amely a 
végszámla kitöltésének alapjául szolgál. 
 
1 hónapnál rövidebb szállítás tekintetében egyedi megállapodás határozza meg az elszámolási 
feltételeket. Az elszámolás alapját itt is a rendszerirányító által jóváhagyott napi menetrendek 
összegzett értékei képezik. 
 
Szervezett piaci tranzakció esetében - feltéve, hogy a szervezett piac létrejön - a 
szerződésekben rögzített előírások szerint történik az elszámolás.  
 
12.2 Ellátás típusú szerződés elszámolása 
 
Ellátás alapú szerződések teljesítésének elszámolása esetén az elszámolás alapját a Vevő 
hiteles mérőberendezése által mért értékek képezik.  

13.  AZ ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA ÉS/VAGY TELJESÍTMÉNY 
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 
 

A felek egyedi megállapodások szerint szabályozhatják a pénzügyi elszámolás rendjét az 
alábbi ajánlások figyelembevételével.  

 
 

13.1 Menetrend típusú szerződések pénzügyi elszámolása 
 
Menetrend típusú szerződések pénzügyi elszámolása során az elszámolási mérési 
időintervallumra megadott teljesítmény értékeknek az elszámolási mérési időintervallummal 
történő szorzata, majd ugyanezen értékek elszámolási időszakra vonatkoztatott összege adja 
az elszámolandó energia mennyiségét. Ezt az értéket kell szorozni a kölcsönösen kialkudott 
energiára vonatkoztatott szerződéses egységárral.  
 
A Felek adott időtartamra lekötött teljesítményre is szerződhetnek, amelynek elszámolása 
során az adott időszakra lekötött teljesítmény értékét be kell szorozni az ugyanezen 
időintervallumban érvényes kölcsönösen megállapodott egységárral.  
 

13.2 Ellátás típusú szerződések pénzügyi elszámolása 
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Ebben az esetben a Vevő hiteles fogyasztásmérője által a leolvasási időszakban mért 
értékének és a kölcsönösen megállapodott villamos energia szerződéses egységárának 
szorzata adja a számlázandó összeget. 
 
Részleges ellátás esetén a szerződésben megjelölt (Vevői hitelesített) mérő által mért mérési 
értékéből ki kell vonni a menetrend alapú szerződések menetrendi értékeit. Az így 
meghatározott villamos energia mennyiséget kell beszorozni a villamos energia szerződéses 
megállapodás szerinti egységárával, vagy a kiegyenlítő energia árával. 
 

13.3  Fizetési feltételek 
 
A Termelő a Vevői megfeleléstől függően Vevőnként vagy Vevőcsoportonként megkötendő 
szerződéseiben egymástól eltérő fizetési feltételeket is kiköthet. 

 
 

13.4  Választható fizetési módozatok 
 

A szerződő felek a szerződésben egyedi megállapodásban határozzák meg a fizetési módokat.  
 
 

13.5  Választható fizetési határidők 
 

A fizetési határidő a számla, számlát helyettesítő okmány kiállításától számított 15. naptári 
nap. A fizetési kötelezettséget azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a jogosult 
bankja az összeget a jogosult bankszámláján jóváírta. A Vevői megfelelősségtől függően a 
Termelő ettől eltérő fizetési határidőket is előírhat. 
 
 
13.6  Késedelmes fizetés esetén alkalmazandó eljárás és szankciók 
 
Késedelmes fizetésnek az tekintendő, ha a Vevő fizetési kötelezettségét a megállapodott 
fizetési határidőre nem teljesíti. Fizetési késedelem esetén a Vevő késedelmi kamatot köteles 
fizetni. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja az esedékességet követő nap. 
A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a késedelmes fizető késedelmét kimenti.  
A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszerese.  

 
Késedelmes fizetés esetén a Termelő a teljesített befizetés(ek)ből először a kamatokat, ezt 
követően a díjtartozást számolja el, ebben a megadott sorrendben. 
Nem fizetés esetén a szerződésben kikötött egyéb szankciókkal is élhetnek a szerződő felek.  

14. SZÁMLÁZÁS  
 
A felek egyedi megállapodások szerint szabályozzák a számlázással összefüggő feladatokat, 
tevékenységeket az alábbi ajánlások figyelembevételével.  
 
A Termelő a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának, számlát 
helyettesítő okmánynak a kötelezett fél (Vevő) részére történő benyújtásával érvényesíti a 
szerződésekben meghatározott jogcímeken járó követeléseit. 
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A számlázás havonta két alkalommal, 15 naponként a mért energia, vagy lekötött teljesítmény 
mennyiségi elszámolása alapján a megállapodott egységárakon, -és amennyiben kiegyenlítő 
energia igénybe vételre került- a kiegyenlítő energia mennyiségi elszámolását alapul véve 
történik. 
 
Számla reklamációk panaszok kezelése  
 
A Vevő a számla ellen kifogással élhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére 
halasztó hatálya nincs. A kifogást a számla összegére vonatkozóan a számla kézhezvételét 
követő 6 naptári napon belül lehet írásban jelezni.  
 
A kifogásra vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell a kérdéses számla másolatát, a 
vitatott összeget és a kifogásolásra vonatkozó adatokat. A kifogást a Termelő köteles 
kivizsgálni és annak eredményéről a Vevőt a kifogás kézhezvételét követő 10 naptári napon 
belül értesíteni. 
 
Ha a Vevőt visszatérítés illeti meg, a Termelő a reklamáció kivizsgálását követő 2 
munkanapon belül köteles jóváíró számlát kiállítani és a visszautalást indítani. Ekkor a 
szerződésben rögzített kamatfeltételekkel – de a PTK szerinti késedelmi kamatot alapul véve - 
történik meg az ilyen módon visszautalásra kerülő összeg kamatainak elszámolása. 
 
Amennyiben a Felek a reklamációt a számla kibocsátását követő 25 naptári napon belül nem 
tudják tárgyalások során rendezni, a rendezést szakértők bevonásával kell megkísérelni.  
 
Ha ezt követően a felek 15 naptári napon belül nem tudnak megegyezni, Választott 
Bírósághoz fordulhatnak.  
 
Panaszok nyilvántartása 
 
A Termelőhöz beérkező érdemi panaszokat a minőségügyi előírások alapján kell 
nyilvántartani, a témával érdemben foglalkozó területek szerinti megosztásban. A 
nyilvántartásnak ki kell terjednie  
 

a panaszos Vevői észrevétel tárgyára, − 
− 
− 
− 

− 
− 
− 

előfordulási időpontjára, 
jogosultságára, 
rendezésére, a rendezés módjára. 

 
A beérkező és nyilvántartott panaszos ügyeket 6 havonta összesíteni és értékelni kell. Az 
értékeléseknek ki kell terjednie: 
 

a gyakoriságra, 
az intézkedések hatékonyságára, 
az esetleges felelősségi kör rögzítésére. 
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15. ZÁRSZÓ 
 
Jelen módosított Üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával, illetve annak 
előírásaival lép életbe. 

 

 

2008. január  

 

 

 

ISD POWER Kft. 
 

………………………………… 

Dr. Sándor Péter 
ügyvezető 
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16. MELLÉKLETEK 
 

 

1. számú melléklet Az ISD POWER Kft. szervezeti felépítése 

 

2. számú melléklet Villamos energia Termelő Működési Engedély  
 
3. számú melléklet Erőművi berendezések főbb műszaki adatai  

 

4. számú melléklet Az erőmű egyszerűsített hősémája 

 

5. számú melléklet ISD POWER Kft. telephely helyszínrajza 

 

6. számú melléklet Tanúsítvány: MSZ EN ISO 9001:2001  

 

7. számú melléklet Tanúsítvány: MSZ 28001: 2003  

 

8. számú melléklet Tanúsítvány: MSZ EN ISO 14001: 2004  

 

9. számú melléklet Vevővel kötendő szerződés mintája 
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                                                             2. számú melléklet 
 
 
 
 

A Magyar Energia Hivatal az EMA-POWER Kft. ( mai neve: ISD POWER 
Kft.)  részére a 

 
 

17/2003 számú határozatban adta ki a 
 
 
 

VILLAMOS ENERGIA TERMELŐI MŰKÖDÉSI 
ENGEDÉLYT. 
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                                                         3. számú melléklet 

 

Erőművi berendezések főbb műszaki adatai  

 
1)   KAZÁN 
 

Helyszám  1 2 4 5 

   Típus Mért.e. LÁNG-Borsig LÁNG-
Borsig 

LÁNG-
Borsig EGI 

Gyártó  LÁNG LÁNG LÁNG  
Névleges teljesítőképesség MW 50 50 50 58 
Frissgőz hőmérséklet °C 450 450 450 450 
Frissgőz nyomás bar 36 36 36 38 
Üzembehelyezési időpont dátum 1952. 1953. 1953. 1995. 
Rekonstrukció időpontja dátum     
Maradó élettartam dátum 2009.12.31. 2009.12.31. 2009.12.31. 2025. 
 

Helyszám  6 7 8 9 
   Típus Mért.e. EGI EGI EGI MHD 

Gyártó      
Névleges teljesítőképesség MW 58 77 77 170 
Frissgőz hőmérséklet °C 450 450 450 435 
Frissgőz nyomás bar 38 36 36 38 
Üzembehelyezési időpont dátum 1994. 1991. 1990. 1976. 
Rekonstrukció időpontja dátum     
Maradó élettartam dátum 2025. 2020. 2020. 2016. 
 
 
2)   TURBINÁK 
 

Helyszám  1 2 3 4 5 
   Típus Mért.e. LÁNG LÁNG LÁNG LÁNG LÁNG 

Gyártó  LÁNG LÁNG LÁNG LÁNG LÁNG 

Jelleg  kond. 

elvételes, 
megcsapo-

lásos, 
ell.nyomású

megcsapo-
lásos, 

ell.nyomású 
kond., fűtő ell.nyomású

Névleges villamos teljesítmény / 
névleges gőznyelés MW/t 20/100 20/200 8,5/110 16/106 4,5/56 

Frissgőz hőmérséklet °C 450 435 435 435 450 
Frissgőz nyomás bar 36 36 36 36 36 
Üzembehelyezési időpont dátum 1954. 1971. 1963. 1954. 1954. 
Rekonstrukció időpontja dátum      
Maradó élettartam dátum 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 
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3)   GENERÁTOROK 
 

Helyszám  1 2 3 4 5 
   Típus Mért.e. GANZ GANZ GANZ GANZ GANZ 

Gyártó GANZ GANZ GANZ GANZ GANZ 

Teljesítmény MVA 26,5 26,5 10,6 17,5 5 

Feszültség kV 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Üzembehelyezési időpont dátum 1953. 1953. 1964. 1954. 1954. 
Rekonstrukció időpontja dátum      
Maradó élettartam dátum 2016. 2016. 2016. 2016. 2016. 
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                                                        4. számú melléklet 

Az erőmű egyszerűsített hősémája 
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                                                       5. számú melléklet 

ISD POWER Kft. telephely helyszínrajza 
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                                                            6. számú melléklet 

 
Minőségirányítási rendszer Tanúsító okirat 
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                                                         7. számú melléklet 

 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer Tanúsító okirat 
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                                                             8. számú melléklet 

 
Környezetirányítási rendszer Tanúsító okirat 
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                                                              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:    

 
2. A szerződés tárgya:  
 

Villamos energia szolgáltatás a Vevő részére. 
 

3. 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 
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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: 
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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). 
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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:  
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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: 
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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. 
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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 
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