








Tisztelt Képviselő-testület! 

,,. 

VISECRAD 
Város 

P OLGÁRMESTERE 

Előterjesztette: Eőry Dénes 

Összeállította: dr. Szabó Ferenc 

Előterjesztés 

Villamos energia szerződésről 

Az Önkormányzat szerződéses partnere, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az elektromos 
áram jövő évi biztosítására, az idei árakat jelentősen megemelve az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlatot adta. 

A péntek délelőtti ajánlatot péntek délután 14 órai elfogadással. Az MVM tájékoztatása alapján 
holnap már az energia árak növekedése miatt újabb ajánlat várható. 

2021-es ár: 17,85 Ft/kWh 
2022-es, november 13-i ár.: közvilágításnál 45,32 Ft/kWh, Polgármesteri Hivatal és egyéb 
fogyasztási helyeknél: 53,53 Ft/kWh 

Az intézmények tekintetében a piaci szerződésről célszerű egyetemes szolgáltatási szerződésre 
váltani. 

Fentiek tekintetében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Visegrád, 2021. 11. 15. 

s~~ ~ '-' · 
Eőry Dénes 

Polgármester 

2025 Visegr:íd, Fó utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398·090 te lefax: 00 36 / 26 398·163 

e·mail : visegracl@visegrad.hu web: www.visegrad. hu 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2021. (XI. 16.) határozata 

Villamos energia szerződésről 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
1. elfogadja az MVM Partner Zrt. 2021. évi ajánlatát Visegrád Város közvilágítás, és az 

intézményi szerződésen kívüli fogyasztási helyekre a 2022-es évre, 
2. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, 
3. az intézmények tekintetében kéri az intézményvezetőket egyetemes szolgáltatási szerződésre 

váltani a 2022-es évre, 
4. mind az önkormányzat, mind az intézményi szerződések tekintetében kéri előkészíteni a 

202Z.-es évben csoportos önkormányzati beszerzéshez való csatlakozást a kedvezőbb 
elektromos energia árak 202.3-as biztosítása céljából. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felel: dr. Szabó Ferenc jegyző 

2025 Visegrád, Fő utca 81. relcfon: 00 36 ! 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 ! 26 398-163 

e-mail: risegracl@visegracl.hu web: w1Yw.visegrad.hu 



Tárgy:MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. villamosenergia-szerződéses ajánlat. 
Dátum:Fri, 12 Nov 2021 09:43:07 +0000 
Feladó:Szabó Jánosné <szabo.janosne@mvm.hu> 

Címzett:m uszak@visegrad. h u <m uszak@visegrad . h u> 

Tisztelt Ügyfelünk! 

ÉRKEZETT 

2021 NOV 15. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja az energiát az ön cége és a 
magyarországi vállalkozások, vállalatok jelentős részének mindennapi működéséhez, legyen 
szó villamos energiáról vagy földgázról. 

Hiszünk abban, hogy az egyszemélyes betéti társaságokkal, a legnagyobb hazai gyárakkal, 
ipari termelőkkel, önkormányzatokkal ápolt üzleti kapcsolataink nem csupán az 
energiabeszerzésről szólnak ügyfeleink számára. 

Ezért büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink - Önök - szerint cégünk magas 
szakértelemmel bír, megbízható, modern, innovatív és korrekt, ügyfélszolgálatunk mindig 
szakértő segítséget nyújt, segítőkész, és amikor szükség van rá, mindig elérhető . * 

Az elmúlt időszak mindannyiunk számára rávilágított arra, hogy a fentiek mennyire fontosak 
egy üzleti kapcsolat során. 

A mögöttünk álló üzleti év sok szempontból más megvilágításba helyezte a kiszámíthatóság, 
a hosszú távra tervezhetőség fogalmát. Az elmúlt esztendőben a villamosenergia
nagykereskedelmi beszerzési árak radikálisan emelkedtek. 

Mellékelt szerződésünkben egy olyan, hosszú távú üzleti kapcsolatot kínálunk az Ön 
számára, amellyel az energiabeszerzés, a megbízható energiaszolgáltató ezentúl is garantált 
lesz cége számára. Ha szeretné optimalizálni energiaköltségeit, és a szerződéskötés mellett 
dönt, a kiszámíthatóság és tervezhetőség mellett az alábbiakat a továbbiakban is, a 
megszokott minőségben biztosítjuk önnek: 

1. dedikált ügyfélmenedzsert, 
2. ügyfélbarát kiszolgálást, 
3. tanácsadást energetikát érintő kérdésekben. 

Amennyiben él a lehetőséggel, kérjük, hogy 2021.11.12 14:00-ig, az ajánlat érvényességi 
idejének lejárta előtt juttassa vissza részünkre a cégszerűen aláírt szerződéses dokumentációt 
az alábbiak szerint: 

1. postára adás előtt küldje el a dokumentumok beszkennelt példányát elektronikus 
úton (e-mailben)a szerződés első oldalán található kapcsolattartó ügyfélmenedzsere 
e-maii-címére 

és 

2. postai úton az eredeti dokumentumok 2 példányát az alábbi levelezési címre: 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Üzleti Értékesítési Igazgatóság 



1438 Budapest, Pf. 586 

Amennyiben kérdése van ajánlatunk kapcsán, készséggel állok rendelkezésére. 

Köszönjük, hogy megtisztel bennünket bizalmával, és energiaszolgáltatójaként részesei 
lehetünk vállalkozása jövőbeni sikereinek! 

Üdvözlettel, 
Szabó Jánosné 
telefonos ügyfélkapcsolati menedzser 
Kisvállalati ügyfelek értékesítési osztály 
Üzleti Kereskedelmi Igazgatóság 

szabo.janosne@mvm.hu 
Tel : +36 1 304 3976 

MVM MVM 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
1081 Budapest II. János Pál pápa tér 20. 

www.mvmenergiakereskedo.hu 
www.mvmnext.hu 
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amely az alább meghatározott Felhasználó és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Kereskedő 
(székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-140263; adószáma: 26713111-2-
44; között - együttesen Felek - jött létre a jelen egyedi szerződésben (továbbiakban: Egyedi Szerződés} felsorolt 
felhasználási hely{ek) villamos energia ellátásának vonatkozásában. Az Egyedi Szerződés keretében a Felek 
teljes ellátás alapú villamosenergia ellátásban állapodnak meg, menetrendadási kötelezettség nélkül. Az Egyedi 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Kereskedő mindenkor hatályos Villamos energia kereskedelmi 
üzletszabályzatának {továbbiakban: Üzletszabályzat) M.4. számú mellékletében található Villamosenergia 
Szerződés Általános Szerződési Feltételei {továbbiakban: ÁSZF}. A Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-t 
megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen Egyedi Szerződés és a mindenkor 
hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni, azonban az Egyedi Szerződés és az 
ÁSZF közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók (az Egyedi Szerződés és az ÁSZF a 
továbbiakban együttesen: Szerződés). A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 
ÁSZF irányadó. 

A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán 
(www.mvmenergiakereskedo.hu}. 

1. Felhasználó 

Neve: 
Vevőkódja: 

Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 

Visegrád Város Önkormányzata 
647823 
2025 Visegrád, Fő út 81. 

15731089-2-13 

2. Kapcsolattartó személyek 

Név: 
E-mail: 

Mobil: 

Telefon: 

Fax: 

3. Teljesítési időszak 

1 Teljesítési időszak: 

Felhasználó részéről 
Ombodiné Németh Nikoletta 
muszak@visegrad.hu 

+36-70-646-3326 

Kereskedő részéről 

Szabó Jánosné 
szabo.janosne@mvm.hu 

+36-1-304-3976 

2022.01.01. 00:00 órától - 2022.12.31. 24:00 óráig 

Jelen Szerződés határozott időtartamra jött létre, amely rendes felmondás útján nem szüntethető meg. 

Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő jogosult a határozott idejű Szerződés lejáratát megelőző 60. napig 
írásban, ajánlat megtételével a Szerződés meghosszabbítását kezdeményezni, melyben közli a meghosszabbított 
időszakra vonatkozó feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés meghosszabbítására irányuló ajánlat 
kézhezvételét követő 20. napig nem jelzi írásban a Kereskedő felé, hogy a Szerződés meghosszabbítását nem 
kéri, a Szerződés a Felhasználó ráutaló magatartása alapján a Kereskedő ajánlatában meghatározott feltételekkel 
és időtartamra meghosszabbodik. A jelen pont alapján a Szerződés meghosszabbítására több alkalommal is sor 
kerülhet. 

4. Szerződött villamos energia mennyiség 

1 Szerződött mennyiség: 190 144 kWh 

1/6 oldal 
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A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi 
kötelezettsége, {„take or pay"). 

5. Számlázás, fizetés és elszámolás 

Fizetési határidő: 

Fizetési biztosíték: 
Tárgyhót követő 25. naptári nap 

Nem szükséges szerződéskötéskor 

5.1. Profil elszámolású Mérési Pont (továbbiakban: POD) elszámolása: 
Profil elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő a Felhasználó számára havonta számlát állít ki, amely a 
Mértékadó Éves Fogyasztás (továbbiakban: MÉF) arányos mennyiségén kívül tartalmazhatja az elosztói 
engedélyes által küldött leolvasásból eredő fogyasztási adatok alapján számított mennyiségi eltérést is. A havi 
számlákon a területileg illetékes elosztói engedélyes gyakorlatához igazodva a MÉF 1 /12-ed része, vagy a 
MÉF/365 szorozva az adott hónap napjainak számával meghatározott mennyiség kerül kiszámlázásra, mennyiségi 
eltérésként pedig a mért fogyasztás alapján számított díjak és a korábban kiszámlázott díjak különbözete kerül 
feltüntetésre. Kereskedő a mennyiségi eltérést tartalmazó számlán a KÁ T és prémium pénzeszközből eredő díjat is 
jogosult kiszámlázni. 

Profil elszámolású POD esetén a Kereskedő jogosult a vételezési szokásoktól jelentősen eltérőnek látszó MÉF 
érték esetén az elosztói engedélyestől rendkívüli leolvasást megrendelni, és ennek eredménye alapján vagy a 
Felhasználóval egyetértésben, egyéb esetekben is a MÉF-et módosítani. 

5.2. Idősoros elszámolású POD elszámolása: 
Idősoros elszámolású POD esetén a Kereskedő az elosztói engedélyes által közölt negyedórás mérési adatok 
alapján készíti el minden hónapban a Felhasználó havi villamosenergia-számláját. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre mérési adat, úgy a Szerződésben foglalt, szerződött éves mennyiség, azaz a 
Várható Éves Fogyasztás 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. 

5.3. Hibás mérés esetén követendő eljárás: 
Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez a fogyasztásmérő meghibásodásáról, köteles erről a másik Felet 
és a területileg illetékes elosztói engedélyest haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, faxon, vagy e-mailben) 
tájékoztatni. 
Amennyiben a fogyasztásmérő meghibásodik, a fogyasztási adatokat a Felhasználó hálózathasználati 
szerződésének rendelkezései szerint és az elosztói engedélyes üzletszabályzatában leírtaknak megfelelően 
állapítja meg az elosztói engedélyes. Emellett, ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás 
működésének időtartama visszamenőlegesen megállapítható, a már leolvasott adatokat az elosztói engedélyes 
jogosult és köteles helyesbíteni. 

5.4. Fizetés: 
Az ÁSZF 5.1. pontja kiegészül: A Felhasználó a számlán feltüntetett összeget a Kereskedő bankszámlájára 
átutalással, azonnali beszedési, csoportos beszedési vagy készpénz-átutalási megbízással, valamint elektronikus 
számla esetén a Kereskedő által elfogadott egyéb módon köteles megfizetni. 

A további számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket részletesen az ÁSZF tartalmazza. 

6. Számla postázási címe 

Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő út 81. 

7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, szerződéses ár (áramdíj) 

216 oldal 



Szerződésszám: MVMNEXT-AJ-466954/00 1 

11111 
MVMNEXT-AJ-466954-00;AJ;64 7823;V; 

Profil elszámolású felhasználási hely(ek): 

Sorsz. Cím Egyéb Felhasználási hely MÉF*** 

Mérési pont azonosító (POD) azonosító* azonosító** Áramdíj 

1 2025 Viesegrád, hrsz. 033/4 (1) 0022399222 599494 10 556 kWh 

HU000210F11-
45,32 FVkWh 

S00000000000016035630 

2 2025 Visegrád, Fő út 81. 600103 109 320 kWh 

HU000210F41-
45,32 FVkWh 

S00000000000005122307 

3 2025 Visegrád, Sziget utca 15. 576029 8482 kWh 

HU000210F11-
45,32 FVkWh 

S00000000000000205484 

4 2025 Visegrád, Sziget utca 15. 576038 23 025 kWh 

HU00021 OF11-
45,32 FVkWh 

S00000000000000205504 

5 2025 Visegrád, Rákóczi utca 2/a. 576028 11 319 kWh 

HU000210F11- 45,32 FVkWh 
S00000000000000205477 

6 2025 Visegrád, Fő út 11. 576032 25 578 kWh 

HU000210F11-
45,32 FVkWh 

S00000000000000205509 

7 2026 Visegrád, 
Szentgyörgypuszta út 20/a. 576031 1 864 kWh 

HU00021 OF11-
45,32 FVkWh 

S00000000000000205499 

* (1) Elosztó Felhasználási hely azonosító, (2) Előző kereskedőnél nyilvántartott szerződés szám, (3) Mérő gyári 
száma 
** Kereskedői Felhasználási hely azonosító 
*** Várható Éves Fogyasztás/Mértékadó Éves Fogyasztás 

A POD azonosítók 3-8. karaktere az illetékes Elosztói engedélyest jelöli a következők szerint: 

Elosztói engedélyes kódszáma Elosztói engedélyes neve Elosztói engedélyes székhelye 

000210 ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74 

Az áramdíj tartalmazza a mérlegkör tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 13/A. §-ában a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú 
támogatási rendszer működtetésének finanszírozása céljából, valamint a VET 147. §-ában meghatározott 
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFA-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyek megfizetésére - amennyiben jogszabály nem zárja ki - a 
Felhasználó kötelezettséget vállal. Amennyiben jogszabály olyan új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármilyen 
egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amelynek hatálya 
kiterjed jelen Szerződésre, az áramdíjon felül a Kereskedő jogosult ezen új tételeket is felszámítani és számlázni, 
feltéve, hogy azt jogszabály nem zárja ki. 

Tekintettel az ajánlati árra, a Felhasználó biztosítja, hogy felhasználási helyeire a szerződéses időszakot követő 
ajánlatkérés során az utolsó ajánlattétel joga a Kereskedőt illeti meg. A Kereskedő az utolsó ajánlattételi jogával, a 
Felhasználó írásos - mástól érkezett ajánlat( ok) üzleti feltételeit, különösen az árat tartalmazó - értesítésének 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül élhet, amely esetben a Felhasználó a Kereskedővel köteles a 
szerződést megkötni. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen pont szerinti kötelezettségeit, úgy kötbér 
megfizetésére köteles Kereskedő részére, melynek mértéke a 4. pontban meghatározott szerződött 

3 / 6 oldal 



Szerződésszám: MVMNEXT-AJ-466954/00 

MVMNEXT-AJ-466954-00;AJ;64 7823;V; 

energiamennyiség 1/12-ed része és szerződéses egységár szorzata alapján kerül meghatározásra, de minimum 
100.000,- (azaz Százezer) Ft. 

Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett meghatározva, a KÁT és Prémium pénzeszköz díja, valamint a 
Forintban meghatározott jövedéki adó Euróra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által tárgyhónap 
utolsó munkanapján közzétett, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon történik. 

A Felhasználó a rendszerhasználati díjat közvetlenül az elosztói engedélyessel számolja el, így a 
rendszerhasználati díjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyestől kapja. A Felhasználónak lehetősége van arra, 
hogy a Kereskedővel kötött külön megállapodás alapján a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizesse meg az 
elosztói engedélyes részére, majd közvetített szolgáltatásként havonta tovább számlázza azt a Felhasználónak. 

8. Mérlegkör tagság 

A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében hatályos mérlegkör-tagsági 
szerződéssel rendelkezik, mely alapján jogosult mérlegkör aggregátorként eljárni. Felhasználó a jelen 
Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a Szerződés hatályának tartamára Kereskedő, mint mérlegkör 
aggregátor által képviselt mérlegkörhöz csatlakozik. A Felhasználó, mint mérlegkör tag külön mérlegkör tagsági díjat 
nem fizet. A Kereskedő, mint mérlegkör aggregátor átvállalja a Felhasználótól, mint mérlegkör tagtól az átviteli 
rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör aggregátort terheli, aki 
mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól. 

9. Szerződéses ajánlat érvényessége, üzleti titok 

A Szerződés Kereskedő általi aláírásának feltétele az ÁSZF-ben meghatározott érvényességi feltételek teljesülése, 
valamint a Felhasználó által a Szerződés cégszerű aláírása és dokumentált megküldése a Kereskedő részére 
2021.11.12 14:00-ig. 

Felek rögzítik, hogy a Kereskedő a Szerződés lényeges feltételeit a Szerződés megkötését megelőzően 
egyértelmű, közérthető és világos módon ismertette a Felhasználóval, és erre tekintettel a Felhasználó a VET 61.§ 
(2) bekezdésére figyelemmel a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a Szerződés lényeges feltételeit a 
Szerződés megkötése előtt teljeskörűen megismerte, megértette és azok kifejezett elfogadásával köti meg a 
Szerződést. 

A Szerződésben foglaltak a Kereskedő üzletileg bizalmas információit képezik, ezért jelen dokumentum, illetve 
annak bármely része - különös tekintettel a szerződéses árra - harmadik személynek a Kereskedő előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem adható át. 
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10. Személyes adatok kezelése 

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel 
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködök) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az 
adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. 

A Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót és Felek jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy 
kapcsolattartóiUközreműködőit, hogy a jelen Szerződésben, illetve más dokumentumokban 
kapcsolattartókénUközreműködőként megjelölt természetes személyek személyes adatai kezeléséről szóló 
részletes adatkezelési tájékoztatót (Adatkezelési Tájékoztató az MVM Vállalkozáscsoport 1. sz. melléklet szerinti 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek, továbbá a tagvállalatok egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes személyek 
személyes adatainak kezeléséről) a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi
tajekoztatasok elérhetőségen tekintheti meg a Felhasználó és Felek jelen Szerződésben feltüntetett természetes 
személy kapcsolattartói/közreműködői. 

Felek erről kötelesek a jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartóikaUközreműködőiket 
tájékoztatni és igazolható módon meggyőződni arról, hogy ezen érintett természetes személyek a fenti 
dokumentumokat elolvasták. 

Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő következményért felelősség 
terheli, és a kötelezettsége megszegéséből eredően a Kereskedővel szemben támasztott igény, követelés alól 
Kereskedőt teljes körűen mentesíti, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll. 

11. Egyéb rendelkezések 

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés keretében ellátott felhasználási helyeinek adásvétele, 
bérletbe vagy használatba adása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a felhasználási hely egészének 
birtoklása, használata vagy a felette való rendelkezési jog a Felhasználón kívül harmadik személyt illetne meg, a 
Felhasználó az ilyen irányú megállapodás megkötését megelőzően legalább 15 nappal értesíti a Kereskedőt. A 
Kereskedő ilyen esetben jogosult a Szerződés újratárgyalását kezdeményezni, szükség esetén az érintett harmadik 
személy(ek) bevonásával. Amennyiben a Felek az újratárgyalás során 30 napon belül nem jutnak olyan 
eredményre, amely valamennyi Fél számára elfogadható, úgy a Szerződés a Felek közös megegyezésével 
megszüntetésre kerül. 

Kereskedő a Szerződésben foglalt jogait, illetve kötelezettségeit jogosult a Kereskedő Vállalatcsoporton belüli 
bármely egyéb vállalkozásra a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is átruházni. Jelen pont vonatkozásában 
.Kereskedő Vállalatcsoport" jelenti az MVM Zrt-t, továbbá mindazon társaságok összességét, amelyekben az MVM 
Zrt. a Ptk. szerinti közvetlen vagy közvetett többségi befolyással rendelkezik, továbbá ezen utóbbi társaságok 
Számviteli törvény szerinti leányvállalatait. 

A Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek között létrejött, a Szerződés tárgyát érintő minden korábbi 
megállapodás, jognyilatkozat és egyéb dokumentum érvényét és hatályát veszti, és a Feleknek a Szerződés tárgyát 
érintő jogviszonyát kizárólag a Szerződés határozza meg. 

A Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely 
veszélyezteti Szerződés teljesítését. 

12. Szerződés példányai és mellékletei 

Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből 
egy példány a Felhasználót, egy példány a Kereskedőt illet meg. A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek 
minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a jelen Szerződés aláírására 
jogosultak. Az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF. 
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A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba. 

Kelt: Budapest, 2021.11.12. 

Kereskedő Felhasználó 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Visegrád Város Önkormányzata 
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amely az alább meghatározott Felhasználó és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint Kereskedő 
(székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-140263; adószáma: 26713111-2-
44; között - együttesen Felek - jött létre a jelen egyedi szerződésben (továbbiakban: Egyedi Szerződés} felsorolt 
felhasználási hely(ek} villamos energia ellátásának vonatkozásában. Az Egyedi Szerződés keretében a Felek 
teljes ellátás alapú villamosenergia ellátásban állapodnak meg, menetrendadási kötelezettség nélkül. Az Egyedi 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Kereskedő mindenkor hatályos Villamos energia kereskedelmi 
üzletszabályzatának (továbbiakban: Üzletszabályzat} M.4. számú mellékletében található Villamosenergia 
Szerződés Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF). A Felhasználó kijelenti, hogy az ÁSZF-t 
megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen Egyedi Szerződés és a mindenkor 
hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell értelmezni, azonban az Egyedi Szerződés és az 
ÁSZF közötti eltérés esetén az Egyedi Szerződés rendelkezései irányadók (az Egyedi Szerződés és az ÁSZF a 
továbbiakban együttesen: Szerződés}. A jelen Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 
ÁSZF irányadó. 

A mindenkor hatályos ÁSZF elérhető a Kereskedő ügyfélszolgálatán, illetve weboldalán 
(www .mvmenergiakereskedo.hu ). 

1. Felhasználó 

Neve: 
Vevőkód ja: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 

Visegrád Város Önkormányzata 
647823 
2025 Visegrád, Fő út 81. 

15731089-2-13 

2. Kapcsolattartó személyek 

Név: 
E-mail: 

Mobil: 

Telefon: 

Fax: 

3. Teljesítési időszak 

Felhasználó részéről 
Ombodiné Németh Nikoletta 
muszak@visegrad.hu 

+36-70-646-3326 

Kereskedő részéről 

Szabó Jánosné 
szabo.janosne@mvm.hu 

+36-1-304-3976 

1 Teljesítési időszak: 2022.01.01. 00:00 órától - 2022.12.31. 24:00 óráig 

Jelen Szerződés határozott időtartamra jött létre, amely rendes felmondás útján nem szüntethető meg. 

Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő jogosult a határozott idejű Szerződés lejáratát megelőző 60. napig 
írásban, ajánlat megtételével a Szerződés meghosszabbítását kezdeményezni, melyben közli a meghosszabbított 
időszakra vonatkozó feltételeket. Amennyiben a Felhasználó a Szerződés meghosszabbítására irányuló ajánlat 
kézhezvételét követő 20. napig nem jelzi írásban a Kereskedő felé, hogy a Szerződés meghosszabbítását nem 
kéri, a Szerződés a Felhasználó ráutaló magatartása alapján a Kereskedő ajánlatában meghatározott feltételekkel 
és időtartamra meghosszabbodik. A jelen pont alapján a Szerződés meghosszabbítására több alkalommal is sor 
kerülhet. 

4. Szerződött villamos energia mennyiség 

1 Szerződött mennyiség: 67 030 kWh 
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A Felhasználónak villamos energia fogyasztása tekintetében nincs sem éves, sem havi mennyiségi átvételi 
kötelezettsége, („take or pay"). 

5. Számlázás, fizetés és elszámolás 

Fizetési határidő: 

Fizetési biztosíték: 

Tárgyhót követő 25. naptári nap 

Nem szükséges szerződéskötéskor 

5.1. Profil elszámolású Mérési Pont (továbbiakban: POD) elszámolása: 
Profil elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő a Felhasználó számára havonta számlát állít ki, amely a 
Mértékadó Éves Fogyasztás (továbbiakban: MÉF) arányos mennyiségén kívül tartalmazhatja az elosztói 
engedélyes által küldött leolvasásból eredő fogyasztási adatok alapján számított mennyiségi eltérést is. A havi 
számlákon a területileg illetékes elosztói engedélyes gyakorlatához igazodva a MÉF 1 /12-ed része, vagy a 
MÉF/365 szorozva az adott hónap napjainak számával meghatározott mennyiség kerül kiszámlázásra, mennyiségi 
eltérésként pedig a mért fogyasztás alapján számított díjak és a korábban kiszámlázott díjak különbözete kerül 
feltüntetésre. Kereskedő a mennyiségi eltérést tartalmazó számlán a KA T és prémium pénzeszközből eredő díjat is 
jogosult kiszámlázni. 

Profil elszámolású POD esetén a Kereskedő jogosult a vételezési szokásoktól jelentősen eltérőnek látszó MÉF 
érték esetén az elosztói engedélyestől rendkívüli leolvasást megrendelni, és ennek eredménye alapján vagy a 
Felhasználóval egyetértésben, egyéb esetekben is a MÉF-et módosítani. 

5.2. Idősoros elszámolású POD elszámolása: 
Idősoros elszámolású POD esetén a Kereskedő az elosztói engedélyes által közölt negyedórás mérési adatok 
alapján készíti el minden hónapban a Felhasználó havi villamosenergia-számláját. 
Amennyiben nem áll rendelkezésre mérési adat, úgy a Szerződésben foglalt, szerződött éves mennyiség, azaz a 
Várható Éves Fogyasztás 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. 

5.3. Hibás mérés esetén követendő eljárás: 
Amennyiben a Felek bármelyike tudomást szerez a fogyasztásmérő meghibásodásáról, köteles erről a másik Felet 
és a területileg illetékes elosztói engedélyest haladéktalanul telefonon és írásban (levélben, faxon, vagy e-mailben) 
tájékoztatni. 
Amennyiben a fogyasztásmérő meghibásodik, a fogyasztási adatokat a Felhasználó hálózathasználati 
szerződésének rendelkezései szerint és az elosztói engedélyes üzletszabályzatában leírtaknak megfelelően 
állapítja meg az elosztói engedélyes. Emellett, ha a fogyasztásmérő berendezés vagy annak valamely része hibás 
működésének időtartama visszamenőlegesen megállapítható, a már leolvasott adatokat az elosztói engedélyes 
jogosult és köteles helyesbíteni. 

5.4. Fizetés: 
Az ASZF 5.1. pontja kiegészül: A Felhasználó a számlán feltüntetett összeget a Kereskedő bankszámlájára 
átutalással, azonnali beszedési, csoportos beszedési vagy készpénz-átutalási megbízással, valamint elektronikus 
számla esetén a Kereskedő által elfogadott egyéb módon köteles megfizetni. 

A további számlázási, fizetési és elszámolási feltételeket részletesen az ASZF tartalmazza. 

6. Számla postázási címe 

Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő út 81. 

7. Felhasználási hely(ek), éves fogyasztások, szerződéses ár (áramdíj) 
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Profil elszámolású felhasználási hely(ek): 

Sorsz. Cím Egyéb Felhasználási hely MÉF*** 

Mérési pont azonosító (POD) azonosító* azonosító** Áramdíj 

1 2025 Visegrád, Sziget utca 15. 822794 31 kWh 

HU000210F11-
53,53 Ft/kWh S00000000000005328927 

2 2025 Visegrád, Fő út 81. (3) 9901281162 600103 26127 kWh 

HU000210F11-E644270271404-
53,53 Ft/kWh 2000001 

3 2025 Visegrád, Fő út 38. 576089 26 011 kWh 

HU000210F11-E644197271426- 53,53 Ft/kWh 
2000001 

4 2025 Visegrád, Fő út 30. 576096 OkWh 

HU000210F11-E644218271513-
53,53 Ft/kWh 4000002 

5 2026 Visegrád, Sziget utca 7. 576093 588 kWh 

HU000210F11- 53,53 Ft/kWh 
S00000000000005116940 

6 2026 Visegrád, Sziget utca 7. 576093 OkWh 

HU00021 OF11- 53,53 Ft/kWh S00000000000005115519 

7 2025 Visegrád, Fő út 8. 576088 238 kWh 

HU000210F11-E644368271955-
53,53 Ft/kWh 2000001 

8 2025 Visegrád, Fő út 166/3. 576092 10 220 kWh 

HU000210F11- 53,53 Ft/kWh S00000000000000006278 

9 2025 Visegrád, Szentgyörgy 
puszta 5000. 576094 1 352 kWh 

HU000210F11- 53,53 Ft/kWh 
S00000000000005116418 

10 2025 Visegrád, Nagy Lajos út 5. 576091 2 463 kWh 

HU000210F11-E644292271312- 53,53 Ft/kWh 
2000002 

11 2025 Visegrád, Nagy Lajos út 5. 576091 OkWh 

HU000210F11-E644292271312-
53,53 Ft/kWh 2000001 

12 2025 Visegrád, Fő út 30. 576096 OkWh 

HU000210F11-E644218271513- 53,53 Ft/kWh 
4000001 

* (1) Elosztó Felhasználási hely azonosító, (2) Előző kereskedőnél nyilvántartott szerződés szám, (3) Mérő gyári 
száma 
** Kereskedői Felhasználási hely azonosító 
*** Várható Éves Fogyasztás/Mértékadó Éves Fogyasztás 
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A POD azonosítók 3-8. karaktere az illetékes Elosztói engedélyest jelöli a következők szerint: 

Elosztói engedélyes kódszáma Elosztói engedélyes neve Elosztói engedélyes székhelye 

000210 ELMÜ Hálózati Elosztó Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74 

Az áramdíj tartalmazza a mérlegkör tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 13/A. §-ában a kötelező átvételi rendszer és a prémium típusú 
támogatási rendszer működtetésének finanszírozása céljából, valamint a VET 147. §-ában meghatározott 
pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFA-t, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, amelyek megfizetésére - amennyiben jogszabály nem zárja ki - a 
Felhasználó kötelezettséget vállal. Amennyiben jogszabály olyan új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármilyen 
egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amelynek hatálya 
kiterjed jelen Szerződésre, az áramdíjon felül a Kereskedő jogosult ezen új tételeket is felszámítani és számlázni, 
feltéve, hogy azt jogszabály nem zárja ki. 

Tekintettel az ajánlati árra, a Felhasználó biztosítja, hogy felhasználási helyeire a szerződéses időszakot követő 
ajánlatkérés során az utolsó ajánlattétel joga a Kereskedőt illeti meg. A Kereskedő az utolsó ajánlattételi jogával, a 
Felhasználó írásos - mástól érkezett ajánlat( ok) üzleti feltételeit, különösen az árat tartalmazó- értesítésének 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül élhet, amely esetben a Felhasználó a Kereskedővel köteles a 
szerződést megkötni. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen pont szerinti kötelezettségeit, úgy kötbér 
megfizetésére köteles Kereskedő részére, melynek mértéke a 4. pontban meghatározott szerződött 
energiamennyiség 1/12-ed része és szerződéses egységár szorzata alapján kerül meghatározásra, de minimum 
100.000,- (azaz Százezer) Ft. 

Amennyiben a szerződéses ár Euróban lett meghatározva, a KÁ T és Prémium pénzeszköz díja, valamint a 
Forintban meghatározott jövedéki adó Euróra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által tárgyhónap 
utolsó munkanapján közzétett, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon történik. 

A Felhasználó a rendszerhasználati díjat közvetlenül az elosztói engedélyessel számolja el, így a 
rendszerhasználati díjra vonatkozó számlát az elosztói engedélyestől kapja. A Felhasználónak lehetősége van arra, 
hogy a Kereskedővel kötött külön megállapodás alapján a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizesse meg az 
elosztói engedélyes részére, majd közvetített szolgáltatásként havonta tovább számlázza azt a Felhasználónak. 

8. Mérlegkör tagság 

A Kereskedő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény értelmében hatályos mérlegkör-tagsági 
szerződéssel rendelkezik, mely alapján jogosult mérlegkör aggregátorként eljárni. Felhasználó a jelen 
Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a Szerződés hatályának tartamára Kereskedő, mint mérlegkör 
aggregátor által képviselt mérlegkörhöz csatlakozik. A Felhasználó, mint mérlegkör tag külön mérlegkör tagsági díjat 
nem fizet. A Kereskedő, mint mérlegkör aggregátor átvállalja a Felhasználótól, mint mérlegkör tagtól az átviteli 
rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelősség a mérlegkör aggregátort terheli, aki 
mentesíteni tartozik mérlegkör tagot minden ebből eredő kár alól. 

416 oldal 
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9. Szerződéses ajánlat érvényessége, üzleti titok 

A Szerződés Kereskedő általi aláírásának feltétele az ÁSZF-ben meghatározott érvényességi feltételek teljesülése, 
valamint a Felhasználó által a Szerződés cégszerű aláírása és dokumentált megküldése a Kereskedő részére 
2021.11.12 14:00-ig. 

Felek rögzítik, hogy a Kereskedő a Szerződés lényeges feltételeit a Szerződés megkötését megelőzően 
egyértelmű, közérthető és világos módon ismertette a Felhasználóval, és erre tekintettel a Felhasználó a VET 61.§ 
(2) bekezdésére figyelemmel a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a Szerződés lényeges feltételeit a 
Szerződés megkötése előtt teljeskörűen megismerte, megértette és azok kifejezett elfogadásával köti meg a 
Szerződést. 

A Szerződésben foglaltak a Kereskedő üzletileg bizalmas információit képezik, ezért jelen dokumentum, illetve 
annak bármely része - különös tekintettel a szerződéses árra - harmadik személynek a Kereskedő előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem adható át. 

10. Személyes adatok kezelése 

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen Szerződéssel 
összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: 
Közreműködők) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az 
adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett. 

A Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót és Felek jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy 
kapcsolattartóit/közreműködőit, hogy a jelen Szerződésben, illetve más dokumentumokban 
kapcsolattartókénUközreműködőként megjelölt természetes személyek személyes adatai kezeléséről szóló 
részletes adatkezelési tájékoztatót (Adatkezelési Tájékoztató az MVM Vállalkozáscsoport 1. sz. melléklet szerinti 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek, továbbá a tagvállalatok egyéb partnerei részéről kapcsolattartóként eljáró természetes személyek 
személyes adatainak kezeléséről) a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi
tajekoztatasok elérhetőségen tekintheti meg a Felhasználó és Felek jelen Szerződésben feltüntetett természetes 
személy kapcsolattartói/közreműködői. 

Felek erről kötelesek a jelen Szerződésben feltüntetett természetes személy kapcsolattartóikat/közreműködőiket 
tájékoztatni és igazolható módon meggyőződni arról, hogy ezen érintett természetes személyek a fenti 
dokumentumokat elolvasták. 

Felhasználó kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettsége megszegéséből eredő következményért felelősség 
terheli, és a kötelezettsége megszegéséből eredően a Kereskedővel szemben támasztott igény, követelés alól 
Kereskedőt teljes körűen mentesíti, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytáll. 
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11. Egyéb rendelkezések 

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés keretében ellátott felhasználási helyeinek adásvétele, 
bérletbe vagy használatba adása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a felhasználási hely egészének 
birtoklása, használata vagy a felette való rendelkezési jog a Felhasználón kívül harmadik személyt illetne meg, a 
Felhasználó az ilyen irányú megállapodás megkötését megelőzően legalább 15 nappal értesíti a Kereskedőt. A 
Kereskedő ilyen esetben jogosult a Szerződés újratárgyalását kezdeményezni, szükség esetén az érintett harmadik 
személy(ek) bevonásával. Amennyiben a Felek az újratárgyalás során 30 napon belül nem jutnak olyan 
eredményre, amely valamennyi Fél számára elfogadható, úgy a Szerződés a Felek közös megegyezésével 
megszüntetésre kerül. 

Kereskedő a Szerződésben foglalt jogait, illetve kötelezettségeit jogosult a Kereskedő Vállalatcsoporton belüli 
bármely egyéb vállalkozásra a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is átruházni. Jelen pont vonatkozásában 
„Kereskedő Vállalatcsoport" jelenti az MVM Zrt-t, továbbá mindazon társaságok összességét, amelyekben az MVM 
Zrt. a Ptk. szerinti közvetlen vagy közvetett többségi befolyással rendelkezik, továbbá ezen utóbbi társaságok 
Számviteli törvény szerinti leányvállalatait. 

A Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek között létrejött, a Szerződés tárgyát érintő minden korábbi 
megállapodás, jognyilatkozat és egyéb dokumentum érvényét és hatályát veszti, és a Feleknek a Szerződés tárgyát 
érintő jogviszonyát kizárólag a Szerződés határozza meg. 

A Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként fenyegető bírósági vagy egyéb eljárás, mely 
veszélyezteti Szerződés teljesítését. 

12. Szerződés példányai és mellékletei 

Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven, melyből 
egy példány a Felhasználót, egy példány a Kereskedőt illet meg. A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek 
minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a jelen Szerződés aláírására 
jogosultak. Az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF. 

A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre és lép hatályba. 

Kelt: Budapest, 2021.11.12. 

Kereskedő Felhasználó 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Visegrád Város Önkormányzata 

6 / 6 oldal 



MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet 

1. SZ. MELLÉKLET VILLAMOSENERGIA SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FEL TÉTELEI 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
-A Kereskedő érvényes villamosenergia-kereskedői működési engedéllyel rendelkezik. száma: 
-A Kereskedő a Rendszerirányítóval vagy másik Mérlegkör Felelőssel kötött hatályos mérlegköri szerződéssel rendelkezik. Ennek 
alapján jogosult mérlegkör felelősként vagy Mérlegkör Aggregátorként eljárni. 
- A Felhasználó a szállítás megkezdése napjának 0:00 órájától a Kereskedő mérlegköréhez vagy a Kereskedővel azonos 
mérlegkörhöz csatlakozik és mérlegköri tagságát a szerződés hatálya alatt fenntartja. 
- Szerződés hatálya: a felek által kellő felhatalmazással rendelkező személyek aláírásának napjától a szállítási időszak utolsó 
napjának 24:00 órájáig tart. 
- Szállítás időtartama: a villamos energia vásárlási szerződésben meghatározott villamos energia mennyiség tényleges 
szállításának és átvételének időtartama. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
2.1.Ezen szerződés egyedi szerződési feltételeiben meghatározott felhasználási helye{inek) villamos energiával való ellátása. 
2.2.A Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése érdekében a Kereskedőtől megvásárolja a Kereskedő által biztosított 

villamos energiát jelen ellátás-alapú villamos energia Vásárlási szerződés feltételei szerint. 
A Kereskedő a Felhasználó által meghatározott villamos energia mennyiséggel a szerződésben meghatározott feltételek mellett 
az átviteli hálózaton rendelkezésre áll, legfeljebb a hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott rendelkezésre álló 
teljesítmény szintjéig. 
A Felhasználó az átvett villamos energia szerződés szerinti díját és a vonatkozó adókat a Kereskedő részére megfizeti, és a 
részére biztosított villamos energiát a rá irányadó feltételek szerint átveszi. 

2.3.A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó csatlakozási pontjáig az érintett átviteli és elosztói hálózati 
engedélyes feladata. Ezért a szolgáltatott villamos energia minőségi hibájáért, valamint a villamos energia átviteléért és 
elosztásáért a Kereskedő a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok alapján nem vállal felelősséget. 

2.4. A szállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély viselésének átszállása a villamos energiának az átviteli vagy elosztói 
hálózatba való betáplálási pontjain történik. 

2.5.A Felhasználó felhasználási helyeinek vonatkozásában fellépő vételezési üzemzavarok esetén a területileg illetékes Elosztó 
Engedélyes hibabejelentő szolgálata hivatott eljárni. 

2.6.Ajelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya 
-A meddő energiával kapcsolatos bármely kötelezettség vállalás, 
-A villamos energia szállítása, és az ahhoz kapcsolódó minőség biztosítása a teljesítés helyén, 
-A mérőeszközök bérlete, karbantartása és működtetése, 
-A villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása és megújítása, 
-A villamos energia szállításakor fellépő veszteségek kompenzálása. 

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
3.1. A Kereskedő jogai és kötelezettségei 

3.1.1.A Kereskedő felelős a Villamos Energia Vásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott felhasználási helyek 
villamos energia igényének - a Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározottak szerint teljes - beszerzéséért, vagyis 
köteles a Felhasználó által ott felhasznált villamos energia mennyiséget saját nevében megvásárolni, és azt rendelkezésre 
bocsátani. 

3.1.2.A Kereskedő köteles betartani a működési engedélyének és a mérlegköri megállapodás rendelkezéseit, és köteles a 
szerződés ideje alatt kereskedelmi tevékenységét - a Felek ellenkező megállapodása hiányában - fenntartani. Amennyiben 
ezt a Kereskedő nem tartja be, a szerződés megszűnik a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazásával. 

3.1.3.A Kereskedő kijelenti, hogy a Felhasználó részére szállítandó villamos energiát részben hazai forrásból, részben import 
forrásból szerzi be, ezért amennyiben a Kereskedő hazai vagy import energia beszerzési forrásai előre nem látható vis 
maiornak nem minősülő okból legalább 30 napot meghaladóan elérhetetlenek, vagy olyan mértékben korlátozottak, hogy a 
Kereskedő a Felhasználó ellátását a szerződésben rögzített díjakon nem tudja vállalni, a Kereskedő jogosult a szerződés 
módosítását kezdeményezni. 

3.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 
3.2.1.A Felhasználó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a Villamos Energia Vásárlási Szerződés Egyedi Feltételeiben 

megjelölt felhasználási hely{ek) villamos energia szükségletét kizárólag - a Kereskedőtől szerzi be. 
3.2.3.A Felhasználó köteles az energiadíj fizetési kötelezettségét és a szerződéssel kapcsolatban felmerült egyéb fizetési 

kötelezettségeit a Villamos Energia Vásárlási Szerződés Általános Szerződési Feltételeiben és Egyedi Feltételeiben foglalt 
rendelkezések szerint teljesíteni. 

3.2.4.A Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződésének hatályát 
fenntartani. Ezen szerződések módosulása vagy megszűnése előtt legalább 15 naptári nappal köteles erről a tényről a 
Kereskedőt értesíteni. A késedelmes bejelentés miatt az elosztói engedélyessel vagy a rendszerirányítói engedélyessel 
szemben felmerülő esetleges többlet díjfizetési, kamat, kötbér vagy kártérítés fizetési kötelezettség teljes mértékben a 
Felhasználót terheli. Amennyiben a Felhasználó hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződései közül bármelyik 
megszűnt, akkor a jelen szerződés is megszűnik. 

3.2.5.A Felhasználó minden további új felhasználási helyének ellátására vonatkozóan ajánlattételi jogot és lehetőséget biztosít a 
Kereskedő számára. 

3.2.6.A Felhasználó köteles a Kereskedőt az alábbi eseményekről az itt meghatározott időpontban értesíteni: 
a. A tervszerű megelőző karbantartás {tervszerű leállás, tervszerű termeléscsökkentés, termelésnövekedés) tervezett 

idöpontja{i)ról, időtartama{i)ról legalább egy hónappal a tervszerű megelőző karbantartást (tervszerű leállást, tervszerű 
termeléscsökkentést, termelésnövekedést) megelőzően. Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés{eke)t 
és fogyasztás(oka)t. 

b. Terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés vagy berendezés meghibásodás esetén haladéktalanul a tény 
vagy várható időpontról és időtartamról. Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés{eke)t és 
fogyasztás(oka)t. 

c. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely telephely a működést megszünteti, úgy arról legkésőbb 
a működés megszüntetését 30 naptári nappal megelőzően a Kereskedőt értesíti. Az erről szóló információt üzleti titokként 
kezeli a Kereskedő. 

3.2.7.A gazdasági tevékenységet folytató Felhasználó a Kereskedő kérésére köteles tájékoztató jelleggel üzleti adatokat 
biztosítani és egyéb, az üzletmenettel kapcsolatos tájékoztatást adni. 

Hatályos: 2021. szeptember 1-től MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
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4. A SZERZŐDÉS SZERINTI VILLAMOSENERGIÁÉRT FIZETENDŐ DÍJ 
4.1. A Felhasználó köteles a jelen szerződés szerint energiad íjat fizetni. Az. energiadíj összegének pontos meghatározását a "Villamos 

Energia Vásárlási Szerződés Egyedi Feltételei" című szerződés tartalmazza. 
4.2.A Kereskedő jogosult a Felhasználóval szemben érvényesíteni a Kereskedő, mint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi l VII. 

törvény (továbbiakban: Enhat. tv.) szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Enhat. tv. 
szerinti energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével a Kereskedő által számított energiahatékonysági járulékfizetési 
kötelezettség Felhasználóra eső arányos részét. A havonta, önálló díjtételként, áramdíjat tartalmazó számlában kiszámlázott 
Energiahatékonysági díj számítási alapja az Enhat. tv. 15. § (1) bekezdés szerinti, szerződéses időszakkal érintett naptári év 
értékesítéséhez megadott megtakarítási százalék, az Enhat. tv. 15/E. § (1) bekezdés szerinti energiahatékonyság járulék FtikWh
ban meghatározott értéke és a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján számlázott energiamennyiség szorzata [pl. a 2021. 
naptári évben a megtakarítási százalék értéke 0,3%]. Amennyiben a szerződéses időszak több naptári évet érint, ez esetben a 
megtakarítási százalék naptári évekhez megadott százalékos értékhez igazodik. Az. Energiahatékonysági díj adott naptári év 
szerinti mértéke [FVkWh] megtalálható a Kereskedő honlapján. A kiszámlázott Energiahatékonysági díj fizetési határideje 
megegyezik az áramdíj fizetési határidőjével. 

4.3. Az. általános rendszerhasználati díjak a 4/2013 (X.16.) MEKH rendeletben és módosításaiban kerültek meghatározásra. Az. 
általános rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizeti meg az Elosztó Engedélyes részére, majd közvetített szolgáltatásként 
továbbszámlázza a Felhasználó részére. 

4.4. A Kereskedő a rendszerhasználati díjak módosulása esetén annak hatályba lépésétől kezdődően a számlában érvényesíti. 
4.5. A szerzödésben meghatározott díjra a mindenkor hatályos adótörvények szerinti adók kerülnek felszámításra. 
4.6. Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagy bármely egyéb, a villamosenergia

ellátással kapcsolatos új vagy meglévő költségelem alkalmazásáról vagy módosításáról rendelkezik, amely érinti jelen szerződés 
tárgyát, a fizetendő díj után ezen új tétel(ek) is automatikusan felszámításra és számlázásra kerül(nek) és kifizetendők. 

5. ÁLTALÁNOS SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
5.1. A Kereskedő a számlának a Felhasználó vagy Fizető részére történő benyújtásával érvényesíti a jelen szerződésben 

meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogait. A számlákat minden esetben a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kell kiállítani. A Kereskedő a számlákat a Felhasználó vagy Fizető adataiban szereplő postázási címre 
küldi meg, egy példányban, postai úton. A Felhasználó vagy Fizető a számlán feltüntetett bankszámla számra átutalással, 
inkasszós jog, csoportos beszedési megbízás megadásával vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni a számla 
kiállításától számított 15 naptári napos határidővel. A jelen szerződésből származó bármilyen kötelezettség pénzügyi 
teljesítéséhez kapcsolható bármilyen banki díjat és költséget a Felhasználónak vagy Fizetőnek kell állnia. Ez a Kereskedőre 
semmilyen esetben nem hárítható át. A jelen szerződés alapján fizetendő minden számla pénzügyi teljesítése - a kötelezően 
alkalmazandó jogszabályok, és/vagy a jelen szerződés eltérő rendelkezése illetve a Felek eltérő írásbeli megállapodása 
hiányában - mentes mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy viszontkeresettöl. Mindez nem érinti 
Feleknek a Ptk. és Pp. szabályain alapuló beszámítási, illetve viszontkereseti jogát. 

5.2. Számlázás feltételei 
5.2.1. Profilos fogyasztási helyek esetében 

a. A havi részszámla tartalmazza az adott elszámolási időszakra vonatkozóan a felhasználási hely(ek) mértékadó éves 
fogyasztásának a profilgörbe alapján eső részének az Egyedi Szerződéses Feltételekben szereplő egységárral 
meghatározott összegét, valamint közvetített szolgáltatásként a rendszerhasználati díjakat. 

b. A Kereskedő évi egy alkalommal jogosult az elosztói engedélyesek leolvasásának megfelelően elszámoló számlát, illetve a 
kereskedelmi szerződés lejártakor végszámlát készíteni. 

5.2.2. Idősoros fogyasztási helyek esetében 
a. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés időtartama alatt az energia ellenértéke vonatkozásában 

naptári hónaphoz igazodó elszámolást alkalmaznak. Az elszámolási időszak minden hónap 1. napjának O:OO órájától a 
hónap utolsó napjának 24:00 órájáig tart. 

b. A havi számla tartalmazza az adott elszámolási időszakra vonatkozó, mérőberendezés által mért és elfogyasztott 
energiamennyiség egyedi szerződés szerinti egységárral meghatározott összegét, valamint közvetített szolgáltatásként a 
rendszerhasználati díjakat. 

5.3. Késedelmes fizetés 
5.3.1.A Felhasználó által készpénz-átutalási megbízás, valamint banki átutalással történő fizetés akkor minősül teljesítettnek, 

amikor a pénzösszeget a Kereskedő bankszámláján jóváírták, illetve inkasszó és csoportos beszedési megbízás esetén, 
amikor az összeggel a Kereskedő által megbízott pénzintézet megterheli a felhasználó számlaszámát. 

5.3.2. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a fizetés teljesítéséig (a jogosult számláján való jóváírás 
napjáig) a késedelmes összegre vetítve a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot valamint a hatályos 
jogszabályok szerinti behajtási költségátalányt köteles megfizetni. 

A késedelembe esés kezdete: a fizetési határidőt követő nap. 
5.4. Számlakifogás 

5.4.1.A Felhasználó a Kereskedő elszámolásával, illetve számlázásával kapcsolatban reklamációt, kifogást írásban, a kifogást 
alátámasztó dokumentumokkal a számla postai kézhezvételét követő 5 munkanapon belül jelenthet be. Számla kifogás 
esetén a nem vitatott összeget a jelen szerződés 5.3.1. pontjában meghatározott időpontig kell pénzügyileg teljesíteni. 

5.4.2.A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a számla végösszegét, a vitatott összeget 
és a vita alapját a számla visszaküldése nélkül. 

5.4.3.Amennyiben a Kereskedő a kifogás tartalmával egyetért, úgy helyesbítő számlát állít ki, melyet köteles haladéktalanul 
eljuttatni a Felhasználóhoz. Az eredeti és a helyesbítő számlában meghatározott összeget a Felhasználó köteles a Kereskedő 
bankszámlájára átutalni legkésőbb az eredeti számla szerinti teljesítési határidőre, vagy ha az már eltelt, akkor a helyesbítő 
számla kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül. A Kereskedő által elfogadott számlakifogás összege után késedelmi 
kamat nem számítható fel. 

5.4.4.Amennyiben a Felhasználó a számlakifogás során elismeri fizetési kötelezettségét (eredménytelen számlakifogás). akkor a 
vita befejezése vagy megegyezés esetén a befejezéstől vagy megegyezéstől számított 5 munkanapon belül kell pénzügyileg 
teljesíteni a számlakifogás tartalmául megjelölt összeget a számla eredeti esedékessége és a tényleges fizetés dátuma 
közötti időszakra esedékes késedelmi kamattal együtt. 

5.4.5.Ha a Felek a kifogás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem kezdeményezik a vita rendezését, és az azt követő 
15 napon belül nem rendezik a vitát, akkor bármelyik Fél kezdeményezheti a 9. pont "vitás kérdések rendezése" szabályainak 
alkalmazását. 

5.4.6. Amennyiben bármely elszámolás eredményeként a Felhasználó folyószámláján túlfizetés mutatkozik, akkor egyedi 
megállapodás hiányában a Felhasználót megillető összeget a Kereskedő a Felhasználó következő számlájában számolja el. 
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6. KÁRTÉRÍTÉS 
6.1.A Felek kötbérfizetése nem mentesít a másik Félnek szerződésszegéssel okozott számszerűsíthető kára megtérítése alól. 
6.2.A szerződésszegés előzőekben nem nevesített. további eseteiben a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a másik félnek okozott 

igazolt kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható. 

6.3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a nem teljesítés. a hibás teljesítés vagy a károkozás harmadik fél cselekményének, vis 
maiomak. el nem hárítható akadályokkal járó időjárási viszonyoknak, illetőleg a hálózati kapacitás korlátainak. a rendszerirányítói 
engedélyes. a kereskedelmi engedélyes vagy elosztói hálózati engedélyes szabályzataiban meghatározott terhelés korlátozásnak 
tudható be, úgy egyik Felet sem terheli felelősség a másik Féllel szemben az itt megfogalmazott események okozta károk 
mértékéig. 

7. A VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁL TATÁS FELFÜGGESZTÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE 
A Kereskedő kezdeményezheti a villamos energia szolgáltatás felfüggesztését az elosztói hálózati engedélyesnél a Felhasználó 
fizetési késedelme esetén. Ezt megelőzően azonban a Kereskedő köteles a Felhasználót írásban fizetésre felszólítani, a 
szolgáltatás felfüggesztését. mint lehetséges következményt határidő kitűzése mellett kilátásba helyezni. Az elosztói engedélyes 
az Felhasználót üzletszabályzata szerint eljárva felfüggeszti a villamos energia ellátásból, és csak annak kezdeményezésére 
kapcsolja vissza, amely fél a kikapcsolást vagy felfüggesztést kezdeményezte. A Kereskedő akkor kezdeményezi a Felhasználó 
visszakapcsolását vagy a felfüggesztés megszüntetését, ha a Felhasználó minden lejárt esedékességű tartozását rendezi. 

8. A SZERZÖDÉS MEGSZŰNÉSE 
8.1. A szerződés megszűnése 

A jelen szerződés megszűnik: 
- a Felek közös megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában meghatározott időpontban; 
- határozott időtartam leteltével, amennyiben a felhasználó a bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett; 
- ha a rögzített szerződéses árat követő bármely időszakban Felhasználó villamos energia ellátását nem a Kereskedő által kívánja 
biztosítani, és ezt a Kereskedővel az új ár hatályba lépését megelőző legalább 60 nappal igazoltan közölte írásban a 
szerzodesfelmondas@mvm.hu email címre vagy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 6701 Szeged. Pf. 1200 címre küldött 
értesítésben. 

8.2. A határozott idejű szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 
8.2.1.Felmondás a bármelyik fél részéről 

Határozatlan idejű szerződést bármelyik fél jogosult egyoldalúan 60 napos felmondási határidővel a hónap utolsó napjára 
felmondani .. A felmondást érvényesen kizárólag írásban lehet megtenni. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az alábbi 
elérhetőségeken tudja biztosítani a felmondás dokumentált átvételét: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 6701 Szeged, Pf. 
1200 vagy a szerzodesfelmondas@mvm.hu email címen. 

8.3. Rendkívüli felmondás: Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a jelen szerződést a szerződésszegő 
Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal írásban azonnali hatállyal felmondhatja. 
8.3.1.A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen. de nem kizárólagosan. 

a. ha a szerződés hatályba lépése és a szállítás megkezdése közötti időtartamban megállapítást nyer. hogy a Felhasználó más 
kereskedővel a szállítás időtartamára (részben vagy egészében) érvényes és hatályos szerződéssel rendelkezik és a 
másik kereskedő megtagadja a Felhasználó kereskedőváltását. 

b. ha a Felhasználó megsérti a Kereskedő 3.2.1 pont szerinti kizárólagos ellátási jogát, 
c. ha a Felhasználó nem tesz eleget az 5.1. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének, 
d. ha a Felhasználó nem tesz eleget a szerződés 3.2.4 .• 3.2.6 és 3.2.7. pontjában meghatározott kötelezettségének, 
e. ha a felhasználó egy vagy több felhasználási helyének villamos energia ellátását az elosztói engedélyes felfüggeszti, 
f. ha a Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az 

illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó arra jogosult 
szerve jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. 

8.3.2.A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen. de nem kizárólagosan, 
a. ha a Kereskedő tevékenységét 1 o naptári napot meghaladóan szünetelteti vagy megszünteti, illetve kereskedői engedélye 

visszavonásra kerül, 
b. ha a Kereskedő nem tesz eleget a Felhasználó felé történő fizetési kötelezettségeinek, 
c. ha a Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az 

illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja. és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő taggyűlése 
jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz. 

8.3.3. A 8.3.1. és 8.3.2. pontban szabályozott esetekben a szerződést megszegő fél köteles a másik félnek meghiúsulási kötbért 
fizetni, amelynek mértéke a szerződésben meghatározott szállítási időtartam lejáratának dátuma és a szerződés megszűnése közti 
időszakra az ajánlatban. vagy szerződésben rögzített prognosztizált felhasználás (amennyiben a teljes szerződéses időszakra szól a 
prognózis. akkor a prognosztizált mennyiség időarányos része) 80 %-ának megfelelő villamos energia mennyiség és a villamos 
energia vásárlási szerződés egyedi feltételeiben meghatározott egységár szorzata. 

9. HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERÖMŰRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 
Amennyiben a Felhasználó háztartási méretű kiserőmüvet telepit olyan csatlakozási pontra. mellyel a Kereskedővel áll szerződéses 
jogviszonyban. akkor köteles a Kereskedőt a hálózatra kapcsolástól számított 15 napon belül tájékoztatni. és igénye esetén a 
Kereskedőtől kérheti a termelt villamos energia átvételét. A tájékoztatást és az átvételre vonatkozó kérést követően a megváltozott 
körülményekre tekintettel a Kereskedő jogosult a villamosenergia-vásárlás szerződés feltételeit felülvizsgálni és a 
szerződésmódosításra vonatkozó- a hatályos szerződésétől eltérő - ajánlatot adni vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül a tájékoztatás 
kézhezvételét követő hónap utolsó napjára a szerződést felmondani. A további részletszabályokat a kereskedő üzletszabályzata 
tartalmazza. 

10. ADATVÉDELEM 
A Felhasználó a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződésben általa önkéntesen megadott, továbbá a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben szükségszerűen az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tudomására jutó személyes adatait, az MVM 
Next Energiakereskedelmi Zrt. és/vagy megbízottja a Szerződés teljesítése céljából. a Szerződés fennállásának. illetve az azzal 
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összefüggő esetleges érdekérvényesítésnek az időtartama alatt a jogszabályok előírásainak megfelelően kezelje. A Felhasználó 
hozzájárul, hogy az e pontban említett adatait az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megbízottja (pl. díjbeszedés) részére továbbítsa. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. nem tenmészetes személy felhasználóinak a fogyasztói státuszát (egyetemes szolgáltatási 
szerződés megkötésnek és fennállásának ténye, egyetemes szolgáltatási szerződés jogszabályokban vagy egyéb nyilvános módon 
nem hozzáférhető tartalmi elemei) üzleti titokként kezeli. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül üzleti titkot egyik fél sem 
adhat ki hanmadik személy(ek) részére, nem tehet hozzáférhetővé. E rendelkezés nem vonatkozik az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. részére szerződés alapján jogi, pénzügyi-számviteli, biztosítási, illetve pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó 
hanmadik fél részére adandó valamennyi információkra. Jelen korlátozás - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem 
vonatkozik továbbá olyan hanmadik feleknek átadásra kerülő infonmációkra, amely az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kapcsolt 
vállalkozásának vagy tulajdonosi jog gyakorlójának minősül. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

a) a villamosenergia szolgáltatás biztosításával összefüggésben az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos, a 
tenmészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 
27-i, 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az infonmációs önrendelkezési 
jogról és az infonmációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (lnfotv.) szerinti, átlátható, előzetes, a NAIH ajánlásának 
megfelelő tájékoztatási kötelezettségének az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletét képező, de az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. honlapján és ügyfélszolgálati irodáiban önállóan is elérhető, a villamosenergia-kerskedelmi 
szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó Általános Adatkezelési Tájékoztatóban tesz eleget. 

b) a telefonos hangfelvétellel összefüggésben az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos, az Általános Adatvédelmi 
Rendelet és az lnfotv. szerinti, átlátható, előzetes, a NAIH ajánlásának megfelelő tájékoztatási kötelezettségének a honlapján 
és az ügyfélszolgálati irodáiban elérhető, a telefonos hangfelvétellel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó Hangfelvétel 
Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban tesz eleget. 

11. IRÁNYADÓ JOG, VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek 
(2013. évi V. tv.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. (VET), a VET Vhr. és a VET végrehajtására kiadott egyéb 
rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok, továbbá a Kereskedőnek a MEKH által elfogadott Üzletszabályzata az irányadóak. 
A szerződő Felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, 
békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek sikertelensége esetére az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 
esetében a szerződő Felek a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére az általános szabályok szerint hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók esetében a 
szerződő Felek kikötik a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogvitájuk eldöntésére értékhatártól függően a Szegedi Járásbíróság, 
illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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