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V IL L A M O S E N E R G IA  A D Á SV ÉTELI SZ E R Z Ő D É S  u  o l ^ o l í

Amely létrejött egyrészről a

Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ 
mint Felhasználói

MTID: 496688753 
EID :729223966
Székhely: 1̂ 112 Budapest, Budaörsi út 45.
Statisztikai jelzőszáma: 15318406-8110-342-01 
Adószám: 15318406-2-43
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01717967-00000000
Képviseli: Marton Áron igazgató
Levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.

MTA Agrártudományi Kutatóközpont 
mint Felhasználó2
MTID: 494849678 
EID :729224107
Székhely: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Adószám: 15300519-2-07
Pénzforgalmi számlaszáma: 10029008-01716801-00000000 
Képviseli: Bedő Zoltán főigazgató 
Levelezési cím: 2462 Martonvásár, Pf. 19.

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
mint Felhasználó3
MTID: 496688731 
EID :729224314
Székhely: 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8.
Adószám: 15300320-2-08
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01730841-00000000 
Képviseli: Dr. Abrahám Péter főigazgató 
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 67.

MTA Nyelvtudományi Intézet 
mint Felhasználó4
MTID: 698526764 
EID :729224521
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Adószám: 15300571-2-41
Pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-01731732-00000000 
Képviseli: Prof. Dr. Kenesei István igazgató 
Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf. 360.



MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
mint Felhasználó5
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MTID: 496747320 
EID :729224697
Székhely: 1083 Budapest, Szigony u. 43.
Adószám: 15300526-2-42
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-017164447-00000000 
Képviseli: Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató 
Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 67.

MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 
mint Felhasználóó
MTID: 496684371 
EID :804809446
Székhely: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15.
Adószám: 15300337-2-41
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01717826-00000000
Képviseli: Pálfy Péter Pál igazgató
Levelezési cím: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 13-15

MTA Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 
mint Felhasználó?
MTID: 495845929 
EID :804809631
Székhely: 1022 Budapest, Barsi u. 3.
Adószám: 15323424-2-41
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00290957-0000000 
Képviseli: Hajnal Margit Hajnalka intézetvezető 
Levelezési cím: 1022 Budapest, Barsi u. 3.

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
mint Felhasználó8
MTID: 686266560 
EID :804810047
Székhely: 1014 Budapest, Országház u. 30.
Adószám: 15300629-2-41
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01738904-00000000 
Képviseli: Fodor Pál főigazgató 
Levelezési cím: 1250 Budapest, Pf. 9.

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
mint Felhasználó9
MTID: 496684395 
EID :804810175
Székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
Adószám: 15300399-2-43
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01738588-00000000 
Képviseli: Inzelt Péter igazgató
Levelezési cím: 1111 Budapest, Kende u. 13-17. /1518 Budapest, Pf. 63.



MTA Természettudományi Kutatóközpont 
mint Felhasználóit)
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MTID: 496747332 
EID :804810382

Székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59-67.
Adószám: 15329499-2-41
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00281241-00000000 
Képviseli: Dr. Keserű György Miklós főigazgató 
Levelezési cím: 1525 Budapest, PF. 17.

(a továbbiakban: „Felhasználó”)

Másrészről a

név: Magyar Telekom Nyrt.
székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 
képviselő: Krascsenics Roland és Soós Attila 
cégjegyzékszám: 01-10-041928 
adószám: 10773381-2-44
számlavezető pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. 
pénzforgalmi számla száma: 10918001-00000002-10040043 
mérlegkör azonosító kódja: 15X-EON-HUN— 2

mint kereskedő (a továbbiakban: „Kereskedő”)

(a továbbiakban együttes említésük során: „Felek”) között jött létre az alulírott napon és 
feltételekkel.

Előzmények

Felhasználó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(továbbiakban: „Kbt.”) 83. § alapján „Magyar Tudományos Akadémia köztestületi 
intézményei villamosenergia vételezése 2014-2015.” tárgyában nyílt, uniós közbeszerzési 
eljárást (továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) folytatott le. Kereskedő, mint Ajánlattevő a 
fenti Közbeszerzési Eljáráson ajánlatot tett. Figyelemmel arra, hogy Felhasználó Kereskedő 
ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül 
szerződést kötnek egymással.

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték 
meg egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen 
szerződés törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt 
olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:

Kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);

Ajánlati Felhívás;
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Dokumentáció;

Kereskedő nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel.

A fenti, említett dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben 
a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) jelen Szerződés; (ii) az esetleges kiegészítő 
tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok; (iii) az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció; 
(iv) Kereskedő, mint Ajánlattevő nyertes ajánlata.
Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a 
Szerződés törzsszövegéhez, ám mindkét Fél számára ismert azok tartalma.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen szerződésben használt fogalmak alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény (továbbiakban: VET), valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) számú 
kormány rendelet, az egyéb kapcsolódó villamos energia jogszabályok, valamint a villamos 
energia ellátási szabályzatokban szereplő fogalmakat kell érteni.

A szerződésben szereplő főbb fogalmak az alábbiak:

Átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer - beleértve a 
tartószerkezeteket és a határkeresztező vezetékeket is, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló
berendezésekkel együtt;
Betáplálás: A magyar villamosenergia-rendszerbe irányuló villamosenergia-áramlás
meghatározott csatlakozási ponton keresztül;
Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, továbbá a 
villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen vezeték tulajdoni határa; 
Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két 
mérőleolvasás közötti időszak;
Engedélyes: aki a villamosenergia törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által kiadott 
hatályos engedéllyel rendelkezik;
Elosztó Hálózati Engedélyes (továbbiakban: Elosztó): A Hivatal által kiadott engedély 
alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, aki a 
hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a villamos energia elosztását végzi. 
Feladata a villamos energia eljuttatása a felhasználókhoz az előírt minőségben és hatóságilag 
meghatározott díjak (rendszerhasználati díjak) fejében, a piaci szereplők versenysemleges 
kiszolgálása, valamint az átadott villamos energia mérése;
Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, 
ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja;
Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából 
közcélú hálózatról vagy magán vezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez;
Idősoros elszámolású Mérési Pont: a 3x80 Ampernél nagyobb névleges csatlakozási 
teljesítménnyel rendelkező felhasználási hely.
Hálózatcsatlakozási Szerződés: A Felhasználó és az Elosztó között létrejövő megállapodás, 
amely tartalmazza a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a 
tulajdoni határ, a rendelkezésre álló teljesítmény és a csatlakozási pontok darabszáma.
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Hálózathasználati Szerződés: A Felhasználó és az Elosztó között létrejövő megállapodás, 
amely tartalmazza a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a 
szerződött teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja.
KÁT költség: a VET 9.-13. §-okban meghatározott és a 389/2007 (XII.23.)
Kormányrendeletben, valamint a 109/2007 (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott megújuló 
energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének 
elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően 
megvásárolandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának költsége;
Kereskedő: A Hivatal által kiadott villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó működési 
engedéllyel rendelkező jogi személy, aki jogosult villamos energiát üzletszerűen vásárolni és 
értékesíteni, valamint a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat 
közvetíteni;
Mennyiségi eltérés: egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és a 
Mértékadó Eves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. 
A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent;
Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és 
elszámolására és a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok 
szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés; 
Mértékadó Éves Fogyasztás (továbbiakban: MÉF): a Profil Elszámolású Felhasználó adott 
elszámolási időszak alatti fogyasztására vonatkozóan az időszak elején megállapított azon 
villamos energia mennyiség (kWh), mely alapadatként szolgál az időszak végén a mennyiségi 
eltérés elszámolására;
Profil: statisztikai elemzéssel készült normalizált, 1000 kWh éves fogyasztásra
vonatkoztatott éves felhasználói villamostelj esítmény-igény görbe;
Profilos Elszámolású Felhasználó: olyan felhasználó, akinek az ellátása a kisfeszültségű 
hálózatról történik és nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható 
fogyasztásmérő készülékkel. A profil elszámolású felhasználó villamosenergia-elszámolása 
a leolvasott fogyasztásmérő-állások különbözete alapján, vagy átalány-elszámolással 
történik;
Teljes ellátás alapú szerződés: olyan kereskedelmi szerződés, amelyben a Felhasználó arra 
szerződik a Kereskedővel, hogy a teljes villamos energia szükségletét tőle fogja beszerezni, és 
nem vesz igénybe más áramszolgáltatót. A szerződés egyúttal garantálja, hogy a Felhasználó - 
a rendelkezésére álló teljesítmény határáig - által minden időpontban igénybe venni kívánt 
teljesítményt és villamos energiát az áramszolgáltató biztosítja.
Várható Éves Felhasználás (továbbiakban: VÉF): , egy adott felhasználási hely egy naptári 
évben várhatóan felhasználásra kerülő villamosenergia mennyisége kWh -bán kifejezve.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Szabványos minőségű, az MSZ EN 50160:2001 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak 
megfelelő villamos energia adásvétele a Felhasználó és a Kereskedő között.

2. A SZERZŐDÉS TÍPUSA

A Szerződés úgynevezett teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés, 
felhasználói menetrendadási kötelezettség nélkül.

3. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

Mf íc



3030010015040650017
A jelen Szerződés 2014.01.01. 0— óra és 2015.12.31. 24— óra közötti határozott 
időtartamra jön létre.

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7. szám alatt található felhasználási hely 
(POD: HU000210F11-S00000000000005001147) szerződésbe történő bevonásának időpontja
2014.03.01. 0Móra.

1022 Budapest, Bimbó út 33. szám alatt található felhasználási hely (POD: HU000210F11- 
S00000000000005114451) szerződésbe történő bevonásának időpontja 2014.04.01. 0—óra.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 15-17. alatt található felhasználási hely (POD: 
HU000210F11-S00000000000000001397) szerződésbe történő bevonásának időpontja 
2014.04.01.0:00 óra.

3235 Mátraszentimre, Piszkéstető 1. alatt található felhasználási hely (POD: HU000220F11- 
S00000000000005011491) szerződésbe történő bevonásának időpontja 2014.04.01. 0:00 óra.

4. A SZERZŐDÉS ALANYAI

4.1. A Felhasználó a villamos energiát saját felhasználás céljára vételezi a jelen Szerződésben 
meghatározott fogyasztási pontok tekintetében.
4.2. A Kereskedő a Hivataltól Villamos Energia Kereskedelemre vonatkozó működési 
engedéllyel rendelkezik és jogosult villamos energiát üzletszerűen vásárolni és értékesíteni, 
emellett a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat közvetíteni.

5. SZERZŐDÉSES MENNYISÉG, ELSZÁMOLÁS

5.1. A szerződéses mennyiség 35 156 MWh. A részletes, Felhasználókra bontott fogyasztási 
mennyiséget a 2. számú melléklet tartalmazza.
5.2. Felhasználó az elfogyasztott villamos energia mennyiséget szerződéses áron köteles a 
Kereskedőnek megfizetni.
5.3. Felhasználó a szerződéses mennyiségtől -40% -al eltérhet. Felek rögzítik, hogy a 
mennyiségi eltérést valamennyi, jelen szerződésben felsorolt Felhasználóra vonatkoztatva 
együttesen, az 5.1 pontban meghatározott szerződéses mennyiségre vetítve vizsgálják.
5.4. Felhasználó a szerződés hatálya alá tartozó Felhasználókhoz tartozó felhasználási 
helyeinek számát módosíthatja, azonban a módosított darabszámmal sem haladhatja meg a 
felhasználási helyek száma az eredeti felhasználási helyek 110%-át. Felhasználó köteles a 
felhasználási helyek számának változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a 
villamosenergia ellátással kapcsolatos kereskedelmi és elosztói - szabályzatokban előírt 
határidők betartásával Kereskedőt írásban értesíteni. Kereskedő köteles a bejelentett 
változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni. A fentiekkel összhangban Felek 
kötelesek jelen szerződés 1. számú mellékletét aktualizálni.
5.5. A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó elszámolásokat a területileg 
illetékes Elosztó által leolvasott, illetve jóváhagyott adatok alapján készíti el. Bármilyen vita 
esetén az Elosztó által véglegesen jóváhagyott adatok képezik az elszámolás alapját.
5.6. Idősoros elszámolású Mérési Pont elszámolása:
Idősoros elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő az Elosztó által közölt negyedórás 
mérési adatok alapján készíti el minden hónapban a Felhasználó havi villamosenergia
számláit.
5.7. Profilos elszámolású Mérési Pont elszámolása:
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Profílos elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő a Felhasználó számára rész- és 
elszámoló számlákat állít ki. A részszámlákon a MÉF 1/12-ed része kerül kiszámlázásra. Az 
elszámoló számlán a mért fogyasztás alapján a jelen Szerződés szerinti egységárral 
kiszámított éves díj és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül 
elszámolásra.
5.8. Az Elosztó adatszolgáltatásának késedelme vagy szünetelése esetén a Kereskedő jogosult
(I) Idősoros elszámolású Mérési Pont esetében a szerződött és VÉF 1/12-ed részét
(II) Profílos elszámolású Mérési Pont esetében a MÉF 1/12-ed részét az Elosztó 
adatszolgáltat&ának teljesüléséig az adott hónap vonatkozásában kiszámlázni.
5.9. Felhasználó a szerződés lejáratának időpontjára a területileg illetékes Elosztótól a profílos 
elszámolású mérési pontok rendkívüli leolvasását, és az adatok Kereskedőnek történő 
megküldését kezdeményezi. Kereskedő vállalja, hogy az adatok birtokában a szerződés 
lejáratát követő hat hónapon belül az addig kiszámlázott, illetve a tényleges felhasználás 
különbözeiének vonatkozásában a Felhasználóval elszámol.
5.10. Amennyiben az Elosztó a profílos vagy idősoros elszámolású Mérési Pont besorolását 
megváltoztatja (átsorolás), az elszámolási ár nem változik, a fogyasztott mennyiség 
megállapítása és az elszámolás az új besorolásnak megfelelő módszer szerint zajlik.
5.11. A Felhasználó a rendszerhasználati díjakra vonatkozó számlát az Elosztótól kapja.

6. SZERZŐDÉSES ÁR

6.1. A szerződéses ár a szerződéses időszak alatt 14,99 Ft/kWh.
6.2. A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában 
meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az ÁFA-t, valamint jogszabályok alapján 
esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.
6.3. A szerződéses ár nem tartalmazza továbbá VET 9.-13. §-okban meghatározott és a 
389/2007 (XII.23.) Kormányrendeletben valamint a 109/2007 (XII.23.) GKM rendeletben 
szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia termelésének elősegítése érdekében az Magyar Átviteli Rendszerirányító Zrt.-től 
(továbbiakban: Átviteli Rendszerirányító) a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó 
villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. A KÁT elszámolása 
havonta, az Átviteli Rendszerirányító által közzétett adatok alapján történik.
6.4. Amennyiben a KÁT elszámolásának Szerződés megkötésekor ismert, Átviteli 
Rendszerirányító által meghatározott elszámolási rendszere a Szerződés időtartama alatt hitelt 
érdemlően megváltozik, akkor Kereskedő a továbbiakban jogosult az új elszámolási rendszer 
alapján Felhasználóval elszámolni. Kereskedő köteles a változásokról a Felhasználót 
előzetesen, írásban tájékoztatni.
6.5. Az Energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény alapján a Felhasználó energiaadó 
megfizetésére köteles, melynek összegét a villamosenergia-fogyasztásról szóló számlán fel 
kell tüntetni.

7. TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE

A Kereskedő villamos energia szállítási és átadási kötelezettségeinek teljesítési helye a 
Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózata, a teljesítés ideje megegyezik a 
Szerződés időbeli hatályával.

8. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
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8.1. A Kereskedő kötelezettsége, hogy a Felhasználó mindenkori igényének megfelelő 
mennyiségű villamos energiát a teljesítés helyén a Felhasználó részére átadja.
Felhasználó szerződésszerűnek tekinti Kereskedő teljesítését, amennyiben a szerződés tárgyát 
képező az MSZ EN 50160:2001 és az MSZ 1:2002 szabványok előírásainak megfelelő 
villamos energiát a szerződés hatálya alatt a Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) 
Átviteli Hálózatába maradéktalanul betáplálta. A Felek hangsúlyozzák, hogy Felhasználó nem 
minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Felhasználótól nem 
elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az 
észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje.

8.2. A megfelelő mennyiségű villamos energia Átviteli Hálózatba történő betáplálásáról az 
Átviteli Rendszerirányító bármelyik Fél kérésére igazolást ad, amely vita esetén bizonyítékul 
szolgál.
8.3. A Felhasználó kötelezettsége, hogy a villamos energiát a Kereskedőtől átvegye, az átvétel 
feltételeiről Hálózathasználati és Hálózatcsatlakozási megállapodások alapján gondoskodjon, 
továbbá a szerződéses árat a Kereskedő részére megfizesse.
8.4. A villamos energia továbbítása a Felhasználó csatlakozási pontjáig a Felhasználó 
Hálózatcsatlakozási és Hálózathasználati szerződése szerint az Átviteli Rendszerirányító és a 
területileg illetékes Elosztó feladata.
8.5. Amennyiben a Kereskedő nem biztosította a jelen Szerződés szerint a megfelelő 
mennyiségű villamos energia betáplálását a villamos energia rendszerbe, úgy a Kereskedő a 
különbség tekintetében köteles az Átviteli Rendszerirányítóval elszámolni és viselni a 
szükséges Kiegyenlítő Energia költségét. A Kereskedőnek a villamos energia szállítás 
vonatkozásában további felelőssége nincs a Felhasználóval szemben.
8.6. A Szerződés tekintetében a szerződéses mennyiség szállítását a Villamos Energia 
Rendszerre (VER) alkalmazandó szabályozásoknak és előírásoknak, a Kereskedő 
Kereskedelmi Szabályzatnak és Üzemi Szabályzatnak valamint az Átviteli Rendszerirányító 
szabályainak megfelelően kell lebonyolítani.
8.7. Kereskedő köteles minden 6. hónap végén Felhasználó összes telephelye vonatkozásában 
az elfogyasztott villamosenergia mennyiségéről kimutatást készíteni és Felhasználói részére 
30 naptári napon belül elektronikus úton megküldeni.

9. MÉRLEGKÖRTAGSÁG

9.1. A Felhasználó a Szerződés aláírásával csatlakozik a Kereskedő által működtetett 
mérlegkörhöz. A Felhasználót mérlegkör tagsága kapcsán díjfizetési kötelezettség nem 
terheli.
9.2. A Kereskedő, mint Mérlegkörfelelős átvállalja a Felhasználótól, mint Mérlegkör Tagtól a 
Rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör 
működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden 
felelősség Mérlegkörfelelőst terheli, aki mentesíteni tartozik Mérlegkör Tagot minden ebből 
eredő kár alól.

10. A VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSE, LEOLVASÁSA

10.1. A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a 
Kereskedő Kereskedelmi Szabályzata valamint a Kereskedő Üzemi Szabályzatának 
rendelkezései az irányadóak.
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10.2. A Felek közötti villamos energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak 
megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely a 
csatlakozási ponton a Felhasználó rendelkezésére áll.
10.3. A fogyasztásmérő berendezés leolvasását az illetékes Elosztó végzi, és az adatokat 
továbbítja a Kereskedő részére.
a) Idősoros felhasználó esetén távleolvasás történik, mely alapján havi számla kerül 
kibocsátásra.
b) Profilos felhasználó estén 11 havi átalány, majd a 12 hónapban történő leolvasást követően 
elszámoló számla kerül kibocsátásra.
10.4. Profilos elszámolású felhasználási hely esetén a Kereskedő jogosult a vételezési 
szokásoktól jelentősen eltérőnek látszó MÉF érték esetén rendkívüli leolvasást végezni vagy 
azt az Elosztó megrendelni és ennek eredménye alapján a MÉF-et módosítani.
10.5. A Felhasználó idősoros elszámolású Mérési pont esetében hozzájárul ahhoz, hogy az 
Elosztó a távmérést kiépítse. Amennyiben a felhasználási helyen a mobil adatátviteli 
szolgáltatás lefedettsége nem biztosított, a Felhasználó biztosítja a távleolvasáshoz szükséges 
telefonvonalat és annak működtetését.

11. FIZETESI FELTETELEK

11.1. Villamos energia havi számla
a) A Kereskedő legkésőbb a szállítási hónapot követő hónap 20. munkanapjáig dokumentáltan 
(elektronikus levélben és ajánlott postai levélként egyaránt) benyújtja a Felhasználóhoz az 
adott hónapra vonatkozó leszállított és átvett villamos energia mennyiség ellenértékét 
tartalmazó számlát.
b) Felek megállapodnak, hogy a számlázás a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
meghatározottak szerinti Felhasználónként! bontásban történik. Az egy Felhasználóhoz 
tartozó felhasználási helyek tekintetében összesített számla formájában. A számla 
mellékleteként felhasználási helyenkénti bontásban fel kell tüntetni az adott elszámolási 
időszakra vonatkozó fogyasztási és költségadatokat. Felhasználók a hozzájuk tartozó 
felhasználási helyekre vonatkozó számlákat önállóan fizetik, ezért a számlákat az 1. számú 
mellékletben meghatározott Felhasználók részére kell megküldeni. Felhasználók felelősséget 
vállalnak a hozzájuk tartozó felhasználási helyek számláinak határidőre történő kifizetésére.
c) A számlán mindig fel kell tüntetni tárgy időszaki leolvasás mérő állását és az azt megelőző 
időszaki leolvasás mérőállását.
d) Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó ellátásához szükséges rendszerhasználati 
szerződéseket a Felhasználó köti meg a területileg illetékes Elosztóval. A rendszerhasználati 
díjak közvetlenül a területileg illetékes Elosztó részére történő megfizetése Felhasználó 
kötelessége.
e) Felek megállapodnak, hogy Kereskedő a szerződés hatálya alatt minden elszámolási 
időszakra vonatkozóan köteles számlát kiállítani. Amennyiben Kereskedő számára nem állnak 
rendelkezésre teljes körűen a tárgyhavi elszámolások elkészítéséhez szükséges adatok, úgy az 
adott elszámolási időszak vonatkozásában az érintett Felhasználóra eső szerződéses 
mennyiség 1/12 részére vonatkozóan állítja ki a számlát az a) pontban foglalt határidőig.
f) A Felhasználó köteles a részére benyújtott számla összegét a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXIV. Fejezetében foglalt szabályok 
szerint (szerződő hatóságnak nem minősülő személlyel kötött szerződése esetén kifejezetten a
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Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint) a számla kézhezvételét követő 30. naptári 
napig, Kereskedő által a számlán megjelölt bankszámla számra egy összegben megfizetni, 
valamint a teljesítés alapjául szolgáló számlaszámo(ka)t a közlemény rovatban feltüntetni. A 
kifizetés során az Art. 36/A. §-ára figyelemmel kell eljárni.

11.2. Közös számlázási szabályok
a) A Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely fizetési határidő napja hétvégi vagy 
munkaszüneti napra esik, abban az esetben a hétvégi vagy munkaszüneti napot követő első 
munkanapot tekintik határidő-napnak. A Felek kijelentik továbbá, hogy a számla tartalmával 
kapcsolatban a vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi előírások az irányadóak.
b) Amennyiben bármely Fél a jelen Szerződés alapján elismert esedékes összeget a lejárat 
napjáig nem fizeti meg és ezt a mulasztást a másik Fél írásbeli felszólításában meghatározott 
legalább 15 naptári napos határidőn belül nem orvosolja, az adott Fél ezt az igényét fizetési 
meghagyás útján is érvényesítheti.
11.3. Késedelmi kamat
a) A jelen Szerződés rendelkezései szerint teljesítendő fizetési kötelezettségek késedelmes 
teljesítése esetén a késedelmi kamat számítása a Kbt. 127. § (4) bekezdés alapján 
alkalmazandó Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 301/B. § (2) és (3) 
bekezdése szerint történik. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség kezdő időpontja a számla 
fizetési határidejének lejártát követő nap.
b) Abban az esetben, ha az illetékes bíróság jogerős végzéssel elrendelte valamelyik Fél 
felszámolását vagy végelszámolását, illetőleg vele szemben csődeljárás során fizetési 
haladékot tartalmazó jogerős végzést hozott, Felek az egymással szemben fennálló, egynemű 
és lejárt követeléseiket beszámíthatják, a Kbt. 130.§(6) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel.

11.4. Számlamódosítás
Amennyiben Kereskedő a számla kibocsátását követően, de még a Felhasználó által történő 
kifizetést megelőzően a kibocsátott számlában hibát észlel (különösen az Elosztó által 
szolgáltatott mérési adatok utólagos korrekciója esetén), jogosult módosított számlát kiállítani 
és megküldeni Felhasználó részére. Ebben az esetben Felhasználó köteles a módosított számla 
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a módosított számla ellenértékét a Kereskedő 
részére megfizetni a 11.1. f) pontban foglaltak szerint.
11.5. Felelősségi szabályok
a) Kereskedő vállalja, hogy amennyiben bármelyik Felhasználó tekintetében a 13. pont 
szerinti valamely okból a szerződés felmondására lenne jogosult, akkor jelen szerződést 
kizárólag az érintett Felhasználó tekintetében fogja felmondani.
b) Felhasználók felelősséget vállalnak arra, hogy amennyiben a 11.5. a) pont alapján 
bármelyikükkel szemben Kereskedő él a felmondási jogával, és ennek következtében a 
szerződés az adott Felhasználó tekintetében részelegesen megszűnik, akkor a Kereskedő ebből 
keletkező kártérítési igényét a felmondással érintett Felhasználó köteles megfizetni.
c) Kereskedő vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Kereskedő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
d) Kereskedő vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét Felhasználó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Felhasználót haladéktalanul értesíti.

12. SZÁMLAKIFOGÁS
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12.1. Ha a Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, a Felhasználó köteles a 
vonatkozó számla fizetési határidejéig vagy azt megelőzően írásban ismertetni azon okokat, 
amelyek alapján a számla helyességét vitatja. A vitatás bejelentésének a számla 
kiegyenlítésére halasztó hatálya van. Felek törekednek arra, hogy a vitás kérdést 30 naptári 
napon belül rendezzék.
12.2. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vitatott összeg kifizetése mégsem volt esedékes, a 
megállapított és mindkét Fél által elfogadott összeget a Kereskedő a Felhasználó részére az 
Üzletszabályzatában meghatározottak szerint visszafizeti.
12.3. Ha bebizonyosodik, hogy az Elosztó és/vagy a rendszerirányító által a Kereskedő 
rendelkezésére bocsátott vagy a Kereskedő rendelkezésére álló vételezési adatok nem felelnek 
meg a valóságnak, úgy a Kereskedő jogosult a valós vételezési adatoknak megfelelően 
helyesbíteni a számláit és/vagy új számlát kibocsátani.

13. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

13.1. Szerződésszegés: A Felek szerződéses kötelezettségeinek megszegése, az alábbiak 
szerinti kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Felek mentesülnek a 
Szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az Vis Maior miatt 
következett be.

Meghiúsulási kötbér
Ha a szerződés teljesítése a Kereskedőnek felróható okból egészben meghiúsul, ide értve azt 
is, ha a Kereskedő súlyos szerződésszegése miatt a szerződés felmondásra kerül, akkor 
Kereskedő a Felhasználó által megadott (2. számú melléklet) mennyiségi eltérés nélküli 
villamosenergia mennyiség alapján a Szerződés 6.1. pontjában megadott egységárral számolt 
2 éves időtartamra eső villamosenergia díj 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni Felhasználónak. Ha a szerződés teljesítése a Kereskedőnek felróható okból 
csak részben hiúsul meg, akkor a kötbér vetítési alapja a meghiúsult teljesítési részhez tartozó 
mennyiségi eltérés nélküli villamosenergia mennyiség, mértéke a fentiekkel megegyezően 
30%. Kereskedőt a meghiúsulási kötbér fizetése nem mentesíti Felhasználónak a kötbért 
meghaladó kárának megtérítési kötelezettsége alól.

Késedelmi kötbér
Ha a Kereskedő a villamosenergia szolgáltatást neki felróhatóan nem kezdi meg a 
szerződésben meghatározott időpontban, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A kötbér alapja: a szerződött mennyiség (mennyiségi eltérés nélküli)szorozva a Szerződés 6.1. 
pontjában megadott egységárral. Amennyiben a késedelem nem az összes Felhasználót érinti, 
akkor a kötbér alapja, az érintett Felhasználókra vonatkozó szerződéses mennyiség 
(mennyiségi eltérés nélküli) szorozva a Szerződés 6.1. pontjában megadott egységárral.
A kötbér mértéke: 0,5%/nap.

Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben Kereskedő a szolgáltatás minőségi körülményeit megsérti, hibás teljesítési 
kötbér fizetésére köteles.
A kötbér alapja: a szerződött mennyiség (mennyiségi eltérés nélküli) szorozva a Szerződés
6.1. pontjában megadott egységárral. Amennyiben a hibás teljesítés nem az összes 
Felhasználót érinti, akkor a kötbér alapja, az érintett Felhasználókra vonatkozó szerződéses 
mennyiség (mennyiségi eltérés nélküli) szorozva a Szerződés 6.1. pontjában megadott 
egységárral.

W
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Kötbér fizetése
Felhasználó jogosult kötbérigényének beszámítására, azaz a Kereskedővel szembeni fizetési 
kötelezettségének a kötbérkövetelés összegével történő csökkentésére.
A kötbérről mindig külön kötbérszámla kerül kiállításra. A kötbért -  a beszámítás esetét 
kivéve -  a kötbérszámla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kell teljesíteni.

13.2. Felmondási jogot keletkeztető Súlyos Szerződésszegés
a) A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése: A Kereskedő tekintetében Súlyos
Szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
(I) A Kereskedő az írásbeli felszólítást követően 5 (öt) munkanapot meghaladóan nem tesz 
eleget a Felhasználónak járó lejárt és nem vitatott díj-visszatérítési kötelezettségének, vagy
(II) A Kereskedő 5 (öt) naptári napot meghaladóan nem tesz eleget a jelen Szerződés szerinti 
szállítási kötelezettségeinek, vagy
(III) A Kereskedő kereskedelmi működési engedélye megszűnik vagy visszavonásra kerül, 
vagy
(IV) Kereskedő jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 
megszegte, hogy ennek következtében Felhasználónak a további teljesítés nem áll érdekében, 
vagy
(V) Kereskedő felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 
rendelnek el, Kereskedő legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz.

Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a Kereskedő részéről és Felhasználó köteles a 
szerződést felmondani amennyiben azt jogszabály kötelezően előírja, így különösen:

Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek;
Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.

b) A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése: A Felhasználó tekintetében Súlyos Szerződés
szegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
(I) Az Energiadíj, vagy egyéb díjak, Kereskedőnek járó lejárt és nem vitatott összegek 
Szerződés feltételei szerinti kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az írásbeli felszólítást 
követően 15 (tizenöt) naptári napot meghaladóan nem teljesíti. *
(II) Megsérti a Kereskedő kizárólagos szállítási jogát.
(III) A Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerződése megszűnik, 
vagy ilyen szerződéssel a teljesítési időszak kezdetén nem is rendelkezett.
13.3. A Súlyos Szerződésszegések jogkövetkezményei
Rendkívüli felmondás: Súlyos Szerződésszegés esetén a nem szerződésszegő Fél jogosult a 
Szerződést Rendkívüli felmondással megszüntetni a 15. pontban foglaltak szerint. Valamely 
Fél kötbérfizetési kötelezettségét nem érinti a másik Fél Súlyos Szerződésszegésre alapított 
Rendkívüli felmondása. Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik 
Félnek okozott, számszerűsíthető és a kötbér összegét meghaladó kár megtérítése alól.
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14. A VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

14.1. A Kereskedő -  az egyéb jogain túlmenően -  megtagadhatja a teljesítést, illetve kérheti, 
hogy az Elosztó a Felhasználó hálózathasználatát függessze fel, amennyiben a Felhasználó 
valamely díjfizetési kötelezettségével késedelembe esik és -  a Vis Maior eseteinek kivételével 
- 1 5  naptári napon keresztül elmulasztja esedékessé vált tartozása megfizetését, vagy nem 
tesz eleget valamely egyéb lényeges kötelezettségnek;
14.2. A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya 
alatt:
(I) az Elosztó értesítést küldhet a Felhasználó részére a villamos energia ellátás 
felfüggesztésének tényéről, megjelölve, hogy a Kereskedő mely csatlakozási pont 
vonatkozásában kérte a felfüggesztést és azt, hogy a szolgáltatás várhatóan mely naptól fogva 
szünetel.
(II) a Kereskedő a felfüggesztés megszüntetését kezdeményezi az Elosztó, amennyiben a 
Felhasználó díjfizetési kötelezettségének eleget tett. A Kereskedő a teljesítés megtagadására 
és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztésére vonatkozó jogát a szerződésszerű teljesítésre 
felszólító írásbeli nyilatkozat Felhasználó általi kézhezvételét követő 2 naptári nap eltelte után 
gyakorolhatja. A teljesítés megtagadása és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztése addig 
tart, amíg Felhasználó a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget nem tesz. A 
felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően -  hatályos szerződés 
megléte esetén -  a Kereskedő a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezdeményezi az 
Elosztó a visszakapcsolást.

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Szerződés a következő esetekben szűnik meg:
15.1. A Szerződés hatályának lejárati időpontjában megszűnik.
15.2. A Szerződés rendkívüli felmondással történő megszűntetése
15.2.1. Rendkívüli felmondás a Kereskedő részéről: Vis Maior esetét kivéve, az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése utáni harmadik napot követően Kereskedő azonnali 
hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést:
(I) 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 tulajdonosa jogutód nélküli megszűnést 
kimondó határozatot hoz.
(II) A Felhasználó 13.2.b) pont szerinti Súlyos Szerződésszegése esetén.
15.2.2. Rendkívüli felmondás a Felhasználó részéről: Vis Maior esetét kivéve, az alábbi 
események bármelyikének bekövetkezése utáni harmadik napot követően Felhasználó 
azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést:
(I) A Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a Szerződés hatálya alatt 
jogosulatlanná válik kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre 
jogosult lenne;
(II) 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 tulajdonosa jogutód nélküli megszűnést kimondó 
határozatot hoz.
(III) A Kereskedő 13.2.a) pont szerinti Súlyos Szerződésszegése esetén.
15.2.3. Amennyiben a Kereskedő működési engedélye a Magyar Energetikai és Közmű
szabályozási Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, a Kereskedő köteles a
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Felhasználót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül 
erről tájékoztatni.
15.2.4. A villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény kifejezett rendelkezéseitől 
eltekintve a Szerződés rendes felmondással történő megszüntetését Felek kizárják.
15.2.5. A villamos energia szállításának megszüntetése: A Szerződés megszüntetése esetén a 
Kereskedő a Felhasználó részére történő villamosenergia szállítást beszünteti és erről az 
Elosztót értesíti. Ezen értesítéstől kezdődően az igénybe vett villamos energiát a Felhasználó 
nem a Kereskedőtől vásárolja meg.
15.3. Ha a Kereskedő díjtartozás miatt a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, erről a 
tényről az Elosztót köteles egyidejűleg értesíteni. A Kereskedő ilyen közlése soron kívüli 
Kijelentkezésnek minősül.
15.4. A Felhasználó a Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya 
alatt a Kereskedő díjtartozás esetén kezdeményezheti a Felhasználó kikapcsolását.
15.5. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek 
kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és 
egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független 
szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. 
Szállító kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe 
betekintést enged a jelen Szerződéssel összefüggésben.

16. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS

16.1. Felek kártérítési felelőssége tekintetében a Ptk. szabályai az irányadóak.
16.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban okozott károk 
elhárítása és csökkentése érdekében együttműködnek és minden üzletileg ésszerű intézkedést 
megtesznek.

17. NYILATKOZATOK, GARANCIÁK

17.1. A Felek kijelentik és garantálják, hogy rendelkeznek mindazokkal a szerződésekkel, 
felhatalmazásokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
képesek legyenek a szerződéses mennyiség Szerződés szerinti átadására, illetőleg átvételére. 
Felek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtesznek, hogy ezen felhatalmazásaik és 
működési engedélyeik teljes mértékben érvényben maradjanak.
17.2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítésével nem valósítanak meg szerződésszegő 
magatartást valamely más szerződésük vonatkozásában, valamint a Szerződés teljesítése nem 
ütközik jogszabályba vagy az ellátási szabályzatok rendelkezéseibe; tekintetükben nem merült 
fel, vagy nem áll fenn a 13. pontban rögzített felmondási ok, illetve a Szerződés általuk 
történő megkötése, vagy a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése eredményeként ilyen 
esemény, vagy körülmény nem léphet fel.
17.3. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti felhasználási hely(ek)re illetve 
csatlakozási pont(ok)ra vonatkozóan a jelen szerződés hatályba lépésének időpontjától nem 
rendelkezik harmadik személyekkel fennálló villamosenergia-vásárlási kereskedelmi 
szerződéssel.
17.4. A Felhasználó kijelenti, hogy a villamos energiát saját fogyasztási célra vételezi és 
harmadik személyek részére -  a felhasználási helyen belül a saját vagy általa üzemeltetett, 
mért hálózatán történő továbbadás kivételével -  nem adja tovább.

18. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK (GSZ)



A Kereskedő a mindenkor hatályos villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata és 
kapcsolódó ÁSZF-jében rögzített garantált szolgáltatásokat biztosítja a Felhasználó számára.

19. VIS MAIOR

19.1. Értesítési követelmények Vis Maior esetén
A Vis Maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet az aktuális Vis Maiorról a lehető 
legrövidebb időn belül írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az 
esemény jellemzőit és annak a felek között fennálló szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, 
valamint az ismert mértékig a teljesítés mulasztásának várható időtartamát.
Egyik fél sem mentesül a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 
elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó kötelezettségei alól addig, amíg a 
fentiek szerinti értesítést a másik félnek el nem juttatta.
Amennyiben a Vis Maior bekövetkeztét valamelyik fél vitatja, erről az értesítés kézhezvételét 
követően, illetve a vonatkozó információról való tudomásszerzést követően késedelem nélkül 
írásban nyilatkoznia kell. Amennyiben a felek a vitát nem tudják egymás között békés úton 
lezárni, a vitás kérdések rendezésére vonatkozó szabályok szerint járnak el.

19.2. A Vis Maior bekövetkezte
Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek működési körén kívül eső, a technika 
adott szintjén el nem hárítható okból, vagy ellenállhatatlan erőnek tulajdonítható okból (Vis 
Maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit.
Vis Maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 
terrorcselekmény stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák 
az adott Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő Fél kérésére a 
Vis Maior tény érői az érintett Fél köteles megfelelő igazolást bemutatni.
A Vis Maior események különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti 
követelményeknek megfelelnek):
- a magyar villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó Üzemi Szabályzatban 
meghatározott hálózati üzemzavar;
- az Átviteli Rendszerirányító az átviteli hálózathoz való hozzáférést, a közcélú hálózathoz 
való hozzáférést, a villamos energia határon keresztül történő ki-, illetve beszállítását 
megtagadja, illetve a mennyiségét csökkenti jogszabályon alapuló kötelezettségének 
teljesítése érdekében.
Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik a Szerződésből eredő bármely vagy összes 
kötelezettségének teljesítésére Vis Maior helyzet következtében, akkor a Szerződés továbbra 
is érvényben marad. Az érintett Fél a Vis Maior mértékében és fennállásának időtartamára 
mentesül a kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő felelőssége és ezen kötelezettségek 
teljesítése alól.
Amennyiben a Vis Maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a 
Szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az 
esetben is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.
A kétségek elkerülése végett a fizetési eszközök hiánya nem minősül Vis Maior eseménynek.
19.3. A Vis Maior megszűnése
A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet értesíteni a Vis Maior megszűnéséről, 
illetve a Vis Maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott Fél jogainak gyakorlását
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és a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, a lehető legrövidebb időn 
belül azt követően, hogy ezek a tudomására jutottak.

20. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

20.1 A Felek vállalják, hogy jelen Szerződés hatályának fennállása alatt és azt követően 
határidőre való tekintet nélkül megőrzik minden olyan információ titkosságát, amelyet 
együttműködésük eredményeként, vagy azzal összefüggésben bocsátották titoktartási 
kötelezettséggel egymás rendelkezésére, vagy amely így jutott tudomásukra. Bármilyen, a 
jelen Szerződéssel illetve ezek teljesítésével kapcsolatos információ harmadik félnek történő 
átadásához a másik Fél előzetes (írásbeli) hozzájárulása szükséges.
20.2 Ezen titoktartási kötelezettség -  ellenkező megállapodás hiányában -  nem terjed ki a 
jogszabályi vagy Kereskedelmi Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség alá 
tartozó adatok, tények vagy információk körére, továbbá a Felhasználó részére külön 
szerződés alapján pénzügyi- és számviteli szolgáltatást nyújtó harmadik személy(ek) részére 
átadott adatokra.

21. MÓDOSÍTÁS

21.1 A Szerződés módosítása a Felek közös egyetértésével, a Szerződés aláírására jogosultak 
által, írásban történhet kizárólag a Kbt. 132.§-ában megfogalmazottak szerint.
21.2 Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet -  az eset 
körülményeitől függően -  vagy előzetesen írásban 10 munkanapos határidővel vagy a 
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 munkanapon belül köteles értesíteni.
21.3 Ha a Felek jogviszonyában a Szerződés hatályba lépését követően rajtuk kívül álló, előre 
nem látható ok - melynek kiváltásában a hivatkozó Fél nem hatott közre -  miatt beállott tartós 
körülményváltozás folytán a Fél lényeges, jogos érdeke olyan mértékben sérül, hogy a 
Szerződés feltételei alapján ésszerűen nem várható el a teljesítés, a Fél igényelheti a 
Szerződés módosítását.

22. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

22.1 A Szerződés az elválaszthatatlan mellékleteivel együtt képez egyetlen megállapodást. A 
Szerződés az elválaszthatatlan mellékletei nélkül, illetve a mellékletek önmagukban jogi 
kötőerővel nem rendelkeznek. A jelen Szerződésben rögzített jogokat és kötelezettségeket a 
Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint kötelesek a Felek gyakorolni, illetve 
teljesíteni.
22.2 Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen 
Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban, illetve a kereskedelmi 
szabályzatban rögzített jelentéssel bírnak.
22.3 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés azon felhasználási helyek tekintetében lép hatályba, 
amelyekre vonatkozóan a Kereskedő részére az Elosztó befogadó visszaigazolása a 
Szerződésben meghatározott szállítás kezdő időpontja előtt megérkezik.
A Felhasználó villamos energia ellátása minden egyes mérési pontjára vonatkozóan kizárólag 
attól a kereskedőváltási időponttól biztosítható, melyet az Elosztó a visszaigazolásában 
megjelölt.
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22.4 Kereskedő tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési 
szervek körén kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint jogosult ellenőrizni. Kereskedő 
tudomásul veszi, hogy a -  költségvetési pénzeszközök nyilvánossága érdekében -  üzleti titok 
címén nem tagadhatja meg a Szerződés lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.

22.5. A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 
adóilletőségű Kereskedő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Kereskedőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

23. IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

23.1 A Felek Szerződés szerinti jogaira és kötelezettségeire és azok értelmezésére a magyar 
jogszabályok az irányadóak.
23.2 A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik elsősorban békésen 
rendezni.
23.3 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.). a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), 
a Villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény (VET), a a VET egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rend. (Vhr), valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései, a Kereskedő Kereskedelmi Szabályzata, Üzemi Szabályzata és 
Üzletszabályzatainak a rendelkezései az irányadóak.



mint akaratukkallnindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
y \  1 /  7  H “ *  "

Keit: Budapest,J2013 M 0 \-  /  M4oV4btk.b®mnvw.
/ / l y  \  fnehoídMskemskeftelmiáaazat

/  ...............L . . / . . / >  zer* « i  és értékesítési osztály
J j- /  ■ /  -«»r 10,3 ^udajDesl. Krisztina M t 55.

esyött.veied

iont MTA Agrártudományi Kutatóközpont
mint Felhasználó2 A:< ^

MTA Létesítménygazdálkodási Ki
mint Felhasználó i

pénzügyi ellenjegyzőpénzügyi ellenjegyző

MTA Nyelvtudományi Intézet.
mint Felhasználó4

MTA Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpont

mint Felhasználó3

penzug-

MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet

mint Felhasználó 5

MTA Rényi Alfréd Mai 
Kutatóintézet 1

mint Felhasználóó [M/taV

pénzügyi ellenjegyzőpenzuj tnjegyzo

MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont

mint Felhasználó8

MTA Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
mint Felhasználó?

pénzügyi ellenjegyző pénzügyi el

FA" Számítástech nikai és Autc matizálási 
% Kutatóintézet
níiht ‘Felhasználó9g o í

A/Fermészettudomá
Kutatóközpont

mint Felhasználó 10

 t y ...........

pénzügyi ellenjegyző

m in
303001 301504065Í3017

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak:
• 1. sz. Melléklet: Felhasználási helyek
• 2. számú melléklet: Felhasználók fogyasztási adatai
• 3. sz. Melléklet: Kapcsolattartók listája

Jelen 23 számozott pontból álló szerződést Felek képviselői, elolvasás és értelmezés után,
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1. sz. melléklet

Felhasználási helyek:
Felhasználási 

hely címe
Besorolás

a POD
Kapcsolattart

ó Telefon e-mail

1
1083 Budapest, 
Szigony utca 43 idősoros

HU000210F11- 
E652378237778-1000001 Török Sándor 3612109400 torok.sandor@koki.mta.hu

2
1083 Budapest, 
Szigony utca 43 idősoros

HU000210F11- 
E652378237778-1000006 Török Sándor 3612109400 torok.sandor@koki.mta.hu

3
1068 Budapest, 
Benczúr utca 33 profilos

HU000210F11- 
E652163240773-1000001 Máté Ildikó 363214830 mate.ildiko@nvtud.mta.hu

4

2462
Martonvásár, 
Malom utca 7/1 profilos

HU000110-11-
S00000000000000024203 Gucsek István

3620941796
8

alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
m

5

2462
Martonvásár, 
Malom utca 7/1 profilos

HU000110-11- 
S00000000000000024204 Gucsek István

3620941796
8

alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
m

6

2462
Martonvásár, 
Malom utca 9
É:2 profilos

HU000110-11- 
S00000000000000047970 Gucsek István

3620941796
8

alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
m

7

2462
Martonvásár, 
Malom utca 9
É:1 profilos

HU000110-11-
S00000000000000070977 Gucsek István

3620941796
8

alpolgarinester.martonvasar@gmail.co
m

8

2462
Martonvásár, 
Emlékezés tere profilos

HU000110-11- 
S00000000000001009295 Gucsek István

3620941796
8

alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
m

9

2462
Martonvásár, 
Brunszvik utca 
2 idősoros

HU000110B11-U-MTA- 
KUTATO-MARTONVA Gucsek István

3620941796
8

alDolgarmester.martonvasarfSígmail.co
m

10

2462
Martonvásár, 
Brunszvik utca 
2 idősoros

HU000110F11-U-MTA- 
KUTATO-MARTONVA Gucsek István

3620941796
8

alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
m

11
1143 Budapest, 
Tábornok utca 6 profilos

HU000210F11-
S00000000000005001348 Szücs Zoltán

3620329440
1 szucs.zoltan@agrar.mta.hu

12

1143 Budapest, 
Hungária körút 
21 profilos

HU000210F11- 
S00000000000005001349 Szücs Zoltán

3620329440
1 szucs.zoltan@agrar.mta.hu

13

1022 Budapest, 
Hermán Ottó út 
15 idősoros

HU000210F11-
S00000000000005003977 Réfi József

3630203607
1 refi.iozsef@agrar.mta.hu

14

1029 Budapest, 
Nagykovácsi út 
26 idősoros

HU000210F11-
S00000000000005003978 Réfi József

3630203607
1 rcfi.iozsef@agrar.mta.hu

15

1022 Budapest, 
Hermán Ottó út 
15 idősoros

HU000210F11- 
S00000000000005000897 Gulyás András

3630906346
1 gulvas.andras(a)agrar.mta.hu

16

1022 Budapest, 
Hermán Ottó út 
15 profilos

HU000210F11- 
S00000000000005000898 Gulyás András

3630906346
1 gul vas. andras(3}agrar. mta. hu

17

2162 Orbottyán, 
Kvassay telep 
10 profilos

HU000210F11- 
S00000000000005100716 Gulyás András

3630906346
1 gulvas.andrasfaiagrar.mta.hu

18

1125 Budapest, 
Szilágyi 
Erzsébet fasor 
40. profilos

HU000210F11- 
E646112241446-2000001 Réfi József

3630203607
1 réfi.iozsef(®agrar.mta.hu

19
1022 Budapest, 
Bimbó út 33. profilos

HU000210F11- 
S00000000000005114451 Földi Anna

3630287350
8 gazdalkodasfolaob.hu

20
1118 Budapest, 
Ménesi út 11. profilos

HU000210F11- 
S00000000000005006815 Mohi Jánosné 3612792760 mohi.gYorgviObtk.mta.hu

21

1014 Budapest, 
Táncsics Mihály 
utca 7. idősoros

HU000210F11- 
S00000000000005001147 Bőcs Bálint 3613566858 gondnok@zti.hu

22

1121 Budapest, 
Konkoly Thege 
Miklós u. 15-17. profilos

HU000210F11- 
S00000000000000001397 Mező György 3613919343 mező. gvorgv@konkolv. hu

23
1112 Budapest, 
Meredek u. 8. profilos

HU000210F11- 
S00000000000006381904 Czifra Tibor 3612482323 czifra@seismologv.hu

mailto:torok.sandor@koki.mta.hu
mailto:torok.sandor@koki.mta.hu
mailto:mate.ildiko@nvtud.mta.hu
mailto:alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
mailto:alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
mailto:alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
mailto:alpolgarinester.martonvasar@gmail.co
mailto:alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
mailto:alpolgarmester.martonvasar@gmail.co
mailto:szucs.zoltan@agrar.mta.hu
mailto:szucs.zoltan@agrar.mta.hu
mailto:refi.iozsef@agrar.mta.hu
mailto:rcfi.iozsef@agrar.mta.hu
mailto:gondnok@zti.hu
mailto:czifra@seismologv.hu
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24

3235
Mátraszentimre, 
Piszkéstető 1. idősoros

HU000220F11- 
S00000000000005011491 Kiss Ferenc 3637376023 DÍszkes.eondnokfSl email.com

25
1014 Budapest, 
Úri utca 49 idősoros

HU000210F11- 
E648673239913-1000003 Korcz Kálmán 3614116142 korczkalman (Sllek.mta.hu

26

1014 Budapest, 
Országház utca 
30 idősoros

HU000210F11-
E648673239913-2000003 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalman(Sllek.mta.hu

27

1014 Budapest, 
Országház utca 
30 profilos

HU000210F11- 
E648673239913-2000004 Korcz Kálmán 3614116142 korczkalman (allek.mta.hu

28

1014 Budapest, 
Országház utca 
21 profilos

HU000210F11- 
E648677240006-2000001 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalman(Sllek.mta.hu

29

1054 Budapest, 
Akadémia utca 
2 idősoros

HU000210F11- 
E649918239689-1000001 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalman (alluk.mta.hu

30
1051 Budapest, 
Nádor utca 7 idősoros

HU000210F11- 
E650177239574-1000001 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalmaniallek.mta.hu

31
1067 Budapest, 
Teréz körút 13 profilos

HU000210F11-
E651267240118-1000001 Korcz Kálmán 3614116142 korczkalman (allek.mta.hu

32
1077 Budapest, 
Király utca 79 profilos

HU000210F11-
E651580240069-6000005 Korcz Kálmán 3614116142 korczkalman (SÍI ek.mta.hu

33
1146 Budapest, 
Abonyi utca 10 profilos

HU000210F11-
E653084240302-1000001 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalmanf5llgk.mta.hu

34
1146 Budapest, 
Abonyi utca 10 profilos

HU000210F11-
E653089240294-6000001 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalmanfSllek.mta.hu

35
1118 Budapest, 
Budaörsi út 45 idősoros

HU000210F11- 
S00000000000005000952 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalman(SHek.mtaJiu

36

1051 Budapest, 
Arany János 
utca 1 idősoros

HU000210F11- 
S00000000000005001439 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalmanfSllek.mta.hu

37
1115 Budapest, 
Etele út 59 idősoros

HU000210F11- 
S00000000000005006924 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalman(5llgk.mta.hu

38
1047 Budapest, 
Attila utca 8-10 idősoros

HU000210F11- 
S00000000000005007050 Korcz Kálmán 3614116142 korcz.kalmanfSllak.mta.hu

39

1053 Budapest, 
Reáltanoda utca 
13-15 profilos

HU000210F11- 
S00000000000005007831 Szán József 3614838338 szan.iozsefiSlrenvi.mta.hu

40

1111 Budapest, 
Lágymányosi 
utca 11 idősoros

HU000210F11- 
E650308237062-1000001

Beregszásziné 
Huszti Klára 362796102 huszti.klari(S)sztaki. mta.hu

41

1111 Budapest, 
Kende utca 13- 
17 idősoros

HU000210F11- 
E650331237144-1000001

Beregszásziné 
Huszti Klára 362796102 huszti.klari(31sztaki.mta.hu

42

1117 Budapest, 
Magyar
Tudósok körútja 
2. idősoros Varga Péter

3620332192
6 Deter.varpafSlttk.mta.hu
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2. sz. melléklet

Felhasználók fogyasztási adatai

Intézmény megnevezése

Fogyasztási
helyek
száma

Becsült
fogyasztás

MWh/év

Becsült 
fogyasztás 
MWh/2 év

i MTA Létesítmény gazdálkodási Központ 14 4 360 8 720
2 MTA Agrártudományi Kutatóközpont 15 4 597 9 194
3 MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 3 215 430
4 MTA Nyelvtudományi Intézet 1 98 196
5 MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 2 435 4 870
6 MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 1 120 240
7 MTA Akadémiai Óvoda és Bölcsőde 1 19 38
8 MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2 226 452

9
MTA Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézet 2 1 608 3 216

10 MTA Természettudományi Kutatóközpont 1 3 900 7 800
Összesen 42 17 578 35 156
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3. sz. melléklet

Kapcsolattartók: 

FELHASZNÁLÓI RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Korcz Kálmán Pesztránszky Erzsébet
cím: 1052 Budapest, Nádor u. 7. 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
e-mail: korcz.kalman@lgk.mta.hu pesztranszky.erzsebet@lgk.mta.hu
mobil: 06-30-313-7771
telefon 309-2605
fax: 309-2664

FELHASZNÁLÓ2 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Mosonyi József Osztályvezető Derecskeiné Nagy Edit
cím: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. 2462 Martonvásár, Brunszvik
e-mail: mosonyi.iozsef(5),agrar.mta.hu derecskei.edit@agrar.mta.hu
mobil:
telefon 06/22/569-598 06/22/569-561
fax: 06/22/569-577

FELHASZNÁLÓ3 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Mező György Kalmár Katalin
cím: 1121 Budapest, Konkoly T. M. ú t 15-17 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-<
e-mail: mezo.gvorgy (aksfk.mta.hu kalmar.katalin(a),csfk.mta.hu
mobil:
telefon 061-391-9343 0699-508-375
fax: 061-275-4668 0699-508-355

FELHASZNÁLÓ4 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Máté Ildikó Máté Ildikó
cím: 1068 Budapest, Benczúr u.33. 1068 Budapest, Benczúr u.33
e-mail: mate.ildiko^nytud.mta.hu mate.ildikofolnvtud.mta.hu
mobil:
telefon 321-4830/178 321-4830/178
fax: 322-9297 322-9297

mailto:korcz.kalman@lgk.mta.hu
mailto:pesztranszky.erzsebet@lgk.mta.hu
mailto:derecskei.edit@agrar.mta.hu
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FELH ASZNAL05 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Török Sándor Fehér Adrienn
cím: 1083 Bp., Szigony u. 43. 1083 Bp., Szigony u. 43.
e-mail: torok.sandor@koki.mta.hu feher.adrienn@koki.mta.hu
mobil: 06-30-283-4997
telefon 210-9400/151 m. 210-9401
fax: 210-9402 210-9402

FELHASZNÁLÓ6 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Novákné Hordós Andrea gazd.v. Bacsó M ariann gazd. üi.
cím: 1053 Bp., Reáltanoda u. 13-15. 1053 Bp., Reáltanoda u. 13-15.
e-mail: novakne.hordos.andre@renyi.mta.hu bacso.mariann@renyi.mta.hu
mobil:
telefon 488-8340 483-8311
fax:

FELHASZNÁLÓ7 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Földi Anita Földi Anita
cím: 1022 Budapest, Barsi u. 3. 1022 Budapest, Barsi u. 3
e-mail: gazdalkodas@aob.hu

gazdalkodas@aob.hu

mobil: 06-30-287-3508 06-30-287-3508
telefon
fax:

FELHASZNÁLÓ8 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Balogh M argit Fodor Istvánné
cím: 1014. BP. Országház u. 30. 1014. BP. Országház u. 30.
e-mail: balogh.margit@btk.mta.hu fodor.istvanne@btk.mta.hu
mobil: 06-30/463-9180 06-30/677-3210
telefon 224-6700/381 224-6700/613
fax: 224-6752 224-6792

FELHASZNÁLÓ9 RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Beregszásziné Huszti Klára Kanizsainé Dömyei M ariann
cím: 1111 Bp., Kende u. 13-17. 1111 Bp., Kende u. 13-17.
e-mail: huszti.klari@sztaki.mta.hu domvei@sztaki.mta.hu
mobil:
telefon: 279-6102 279-6100
fax: 466-7503 386-8732

mailto:torok.sandor@koki.mta.hu
mailto:feher.adrienn@koki.mta.hu
mailto:novakne.hordos.andre@renyi.mta.hu
mailto:bacso.mariann@renyi.mta.hu
mailto:gazdalkodas@aob.hu
mailto:gazdalkodas@aob.hu
mailto:balogh.margit@btk.mta.hu
mailto:fodor.istvanne@btk.mta.hu
mailto:huszti.klari@sztaki.mta.hu
mailto:domvei@sztaki.mta.hu
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FELHASZNÁLOK) RÉSZÉRŐL:

Szerződés kapcsán Pénzügy, számlázás
név: Halász Anita Varga Péter
cím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59- 1025 Budapest, Pusztaszeri út

67. 59-67.
e-mail: halasz.anita(a),ttk.mta.hu peter.varga(a),ttk.mta.hu
mobil: 06-30-528-6049 06-20-332-1926
telefon 06-1-438-1100/561 06-1-438-1100/573
fax: 06-1-438-1142 06-1-438-1142

KERESKEDŐ RÉSZÉRŐL:

Nyilatkozattételre jogosult személyek

név: Krascsenics Roland /Soós Attila

1013 Budapest, Krisztina krt.55.cím:

e-mail:

telefon
fax:

Kapcsolattartók

krascsenics. roland@telekom. hu 
soos.attila2@telekom.hu 
06-1-371-3716 
06-1-265-8360

név: Pete Anna/ Maros Lilla
cím: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.

e-mail: pete.anna@telekom.hu
maros.lilla@telekom.hu

mobil: 30-221-5427/30-411-9252
telefon 06-1-3713782
fax: 06-1-2658360

Számlázással kapcsolatos kérdésekben:

Kereskedő részéről 
Energia BackOffice

energia@telekom.hu 
+ 36 30 388 8794 (9-14 óráig)

15040650

( W

mailto:soos.attila2@telekom.hu
mailto:pete.anna@telekom.hu
mailto:maros.lilla@telekom.hu
mailto:energia@telekom.hu

