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CEZ MAGYARORSZÁG KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDİ 
FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDİ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZİDÉSEK  

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI  
 
Jelen Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a CEZ Magyarország Kft. 
(továbbiakban: „Kereskedı”) felhasználókkal (továbbiakban: „Felhasználó”) kötendı 
villamos energia adásvételi szerzıdéseinek (továbbiakban: „Szerzıdés”) elválaszthatatlan 
részét képezik (a Kereskedı és a Felhasználó együttesen a „Felek”, külön-külön bármelyikük 
a „Fél”). 

1 A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

1.1 A Kereskedı Kötelezettségei 

1.1.1 A Kereskedı köteles biztosítani a Felhasználónak a Szerzıdésben 
meghatározott villamosenergia-igényét valamennyi Felhasználási Helyen. A 
Kereskedı villamosenergia-ellátási kötelezettségének azzal tessz eleget, hogy 
a Szerzıdés rendelkezései szerint a Szerzıdésben meghatározott mennyiségő 
villamos energiát beszerzi és az átviteli hálózatra betáplálja. 

1.1.2 A villamos energia továbbítása a Felhasználási Helyekhez az átviteli 
rendszerirányító és a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes feladata 
és felelıssége. Erre tekintettel a szolgáltatott villamos energia minıségi 
hibájáért, valamint a Felhasználónál fellépı vételezési üzemzavarokért a 
Kereskedı nem vállal felelısséget. A Kereskedı a Szerzıdés alapján azonban 
vállalja a Felhasználó képviseletét a villamosenergia-rendszer azon 
engedélyeseivel szemben, amely(ek) a Felhasználónál jelentkezı vételezési 
zavart okozta(k), és mindent megtesz az érdekeinek képviseletéért. 

1.1.3 Amennyiben Felhasználó erre igényt tart, a Kereskedı a Felhasználó hálózati 
csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéseit a Szerzıdéssel összevontan 
megbízottként vagy bizományosként kezeli. Felhasználó ilyen irányú igénye 
esetén, a Felek a Szerzıdés aláírásával egyidejőleg megbízási vagy 
bizományosi szerzıdést kötnek a Kereskedı Üzletszabályzatában foglaltak 
szerint. 

1.1.4 A Kereskedı a Szerzıdés teljesítése során köteles megfelelni a Kereskedı 
Üzletszabályzata 9. sz. mellékletében foglalt minimális minıségi 
követelményeknek (továbbiakban: „Garantált Szolgáltatások”). A Garantált 
Szolgáltatások nem teljesítése esetén a Kereskedı kötbér fizetésére köteles az 
Üzletszabályzat hivatkozott mellékletében foglaltak szerint. 

1.1.5 A Kereskedı köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót minden olyan 
fennálló vagy elırelátható követelésrıl, peres, nem peres vagy hatósági 
eljárásról, amelynek bármelyik Félre kihatása lehet a Szerzıdéssel 
összefüggésben. 

1.2 A Felhasználó Kötelezettségei 

1.2.1 A Felhasználó köteles a Szerzıdésben meghatározott fizetési 
kötelezettségeinek az ott meghatározott módon és határidıben eleget tenni. A 
Szerzıdés alapján a Kereskedı által kibocsátott számla akkor minısül a 
Felhasználó által teljesítettnek, amikor a számla szerint esedékes összeget a 
Kereskedı bankszámláján jóváírják. 
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1.2.2 Amennyiben a Felhasználó a Szerzıdés hatálya alatt két esetben 8 (nyolc) 
napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy az elosztó hálózati 
engedélyes arról értesíti a Kereskedıt bármely Felhasználási Hely 
tekintetében, hogy a Felhasználó a hálózati csatlakozási vagy 
hálózathasználati szerzıdését megszegte, Kereskedı jogosult elırefizetéshez 
kötni a Felhasználó jövıbeni villamosenergia-ellátását. Amennyiben a 
Kereskedı a Felhasználó jövıbeni villamosenergia-ellátását elırefizetéshez 
köti, a Felhasználó villamosenergia-ellátásra csak elırefizetési 
kötelezettségének teljesítése esetén jogosult. A Kereskedı a második 
késedelmet követı elszámolási idıszaktól kezdıdıen elılegszámla 
kibocsátására jogosult. A Kereskedı az elılegszámlát legkésıbb a tárgyhót 
megelızı hónap 20. (huszadik) napjáig vagy az azt megelızı elsı 
munkanapig állítja ki és nyújtja be a Felhasználónak. A Kereskedı az Éves 
Szerzıdött Mennyiség, vagy profil elszámolású Felhasználási Hely esetében 
a Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 részének vagy menetrend alapú Szerzıdés 
esetén a Termékenként leszerzıdött egy havi mennyiségnek megfelelı 
villamos energia mennyiség díjáról jogosult elılegszámlát kiállítani. Idısoros 
elszámolású Felhasználó esetében a Kereskedı legkésıbb a tárgyhót követı 
hónap 20. (huszadik) napjáig elszámoló számlát állít ki a tárgyhónapban 
Vételezett Villamos Energia mennyiség és az elılegszámla alapját képezı 
villamosenergia-mennyiség különbözetének díjáról. Profil elszámolású 
Felhasználási Hely esetében a Kereskedı évente egy elszámoló számlát állít 
ki. A Felhasználó az elılegszámla szerinti összeget a tárgyhót megelızı 
hónap utolsó napjáig, míg az elszámoló számla szerinti összeget annak 
kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül köteles banki átutalással 
teljesíteni. A Felek a Felhasználó fizetési késedelme esetére kikötött 
elırefizetési kötelezettséget a jelen 1.2.2 pontban foglaltaktól eltérıen is 
szabályozhatják. 

1.2.3 A Felhasználónak a Szerzıdésben vállalt kötelezettségei teljesítésének 
biztosítékaként a Kereskedı biztosíték nyújtását kérheti a Felhasználótól. A 
biztosítékadás feltételeit a Szerzıdés állapítja meg.  

1.2.4 Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy a Felhasználási Hely(ek)en vagy 
azok bármelyikén a szolgáltatott villamos energia nem felel meg a minıségi 
elıírásoknak (MSZ 1:2002, illetve MSZ EN 50160:2001) vagy bármely 
Felhasználási Hely ellátása szünetel, Felhasználó köteles errıl haladéktalanul 
értesíteni a Kereskedıt és a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes 
ügyfélszolgálatát. 

1.2.5 Amennyiben a Felhasználó bármely Felhasználási Helyen azt észleli, hogy a 
fogyasztásmérı berendezés hibásan mér, Felhasználó köteles errıl 
haladéktalanul értesíteni a Kereskedıt és a területileg illetékes elosztó 
hálózati engedélyes ügyfélszolgálatát. 

1.2.6 A Felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a Kereskedıt minden olyan 
fennálló vagy elırelátható követelésrıl, peres, nem peres vagy hatósági 
eljárásról, amelynek bármelyik Félre kihatása lehet a Szerzıdéssel 
összefüggésben. 

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit 
a Szerzıdés állapítja meg. 
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2 A FELHASZNÁLÓVAL VALÓ ELSZÁMOLÁS 

2.1 Idısoros elszámolású Felhasználó (menetrend alapú Szerzıdés kivételével) által 
tárgyhónapban vételezett villamos energia mennyiségét az elosztó hálózati 
engedélyes a távlehívható mérı által rögzített adatok alapján továbbítja a 
Kereskedınek.  

2.2 Profil elszámolású Felhasználási Hely esetében a fogyasztásmérı berendezés 
leolvasására csak évente egyszer kerül sor. Az évenkénti mérı-leolvasások közötti 
elszámolási idıszakokban a Kereskedı a Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen 
havonta részszámlák kiállítására jogosult.  

2.3 Minden mérést, leolvasást és ellenırzést az elosztó hálózati engedélyes végez el, és az 
adatokat közvetlenül juttatja el a Kereskedı részére. A Felek az elosztó hálózati 
engedélyes által a Kereskedınek továbbított tárgyhavi/éves mérési adatok szerint 
vételezett villamos energia mennyiséget tekintik a Szerzıdés szerint leszállított és 
Felhasználó által átvett villamos energiának. 

2.4 Menetrend alapú villamos energia adásvételi szerzıdések esetén a Felek közötti 
elszámolás alapja a Szerzıdés rendelkezései szerint a Felhasználó által a 
Kereskedıvel közölt és érvényesnek tekintendı menetrend. 

2.5 A vételezett villamos energia Szerzıdésben meghatározott díja minden esetben nettó 
összeg, amely az ÁFÁ-t, az energiaadót, a rendszerhasználati díjakat, az alábbi 2.7 
pont szerinti költségeket, valamint bármely egyéb a Szerzıdés aláírásakor már 
érvényben levı vagy a Szerzıdés aláírását követıen bevezetésre kerülı adóterhet, 
járulékot, illetéket vagy egyéb jogszabályban elıírt költséget nem tartalmaz, azok 
összegét Felhasználó a vételezett villamos energia díjának megfizetésével egyidejőleg 
a Kereskedı által kiállított számla alapján köteles megtéríteni a Kereskedınek. 

2.6 Amennyiben a Kereskedı a Felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati 
szerzıdését megbízottként vagy bizományosként kezeli, a rendszerhasználati díjakat a 
Kereskedı fizeti meg a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyesnek. Ebben az 
esetben a Kereskedı a rendszerhasználati díjakat a Szerzıdésben meghatározott 
feltételek szerint továbbszámlázza a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó a 
hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdését a Kereskedı közremőködése 
nélkül maga köti meg a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes(ekk)el és 
maga kezeli azokat, úgy a rendszerhasználati díjakat közvetlenül az elosztó hálózati 
engedélyes(ekk)el köteles elszámolni. 

2.7 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: „VET ”) 
147.§-a értelmében a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, a külön jogszabálynak 
megfelelıen biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása, 
valamint a külön törvény szerinti átállási költségek finanszírozásához szükséges 
pénzeszközöket a Kereskedı köteles megfizetni az átviteli rendszerirányítónak, és a 
Kereskedı ezeket a költségeket a vételezett villamos energia arányában továbbhárítja 
Felhasználóra. 

2.8 Az egyéb fizetési feltételeket (alkalmazott ár, fizetési mód, fizetési határidık, stb.) a 
Szerzıdés határozza meg. A számlakifogás közlésének és rendezésének szabályait a 
Kereskedı Üzletszabályzata rögzíti. 

2.9 A Szerzıdés rendelkezései szerint teljesítendı bármely fizetési kötelezettség 
késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítı Fél a késedelembe esés napjától 
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a fizetés napjáig terjedı idıszakra késedelmi kamatot köteles fizetni a másik Fél 
részére. A késedelmi kamat mértéke euróban történı fizetés esetén egyhavi 
EURIBOR+3%, forintban történı fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat 
másfélszerese.  

3 SZERZİDÉSSZEGÉS 

3.1 Általános Rendelkezések 

Amennyiben bármelyik Fél a Szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségét megszegi, úgy 
köteles a szerzıdésszegést haladéktalanul orvosolni, és a szerzıdésszegés miatt a másik Felet 
ért kárt az alábbi 7. pont szerint megtéríteni. A Kereskedıt az Üzletszabályzatában 
meghatározott esetekben kötbérfizetési kötelezettség terheli. A Felhasználó jogosult a kötbért 
meghaladó, igazolt kárát a Kereskedıvel szemben érvényesíteni. Szerzıdésszegés esetén a 
nem szerzıdésszegı Fél saját belátása szerint dönt arról, hogy a jogszabályban, a jelen ÁSZF-
ben vagy a Szerzıdésben biztosított jogkövetkezmények közül melyiket alkalmazza, és 
bármely jogkövetkezmény alkalmazása nem zárja ki, hogy ugyanazon szerzıdésszegés miatt 
az érintett Fél a jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerzıdésben biztosított más 
jogkövetkezményt is alkalmazzon. Bizonyos jogkövetkezmények egymás mellett, egyidejőleg 
is alkalmazhatók. A Felek mentesülnek a szerzıdésszegés jogkövetkezményei alól, 
amennyiben az Vis Maior miatt következett be. A Vis Maior fogalmát és a Vis Maoir esetén a 
Feleket terhelı kötelezettségeket az Üzletszabályzat határozza meg. 
 
3.2 Felhasználó Szerzıdésszegése 

A Felhasználó részérıl súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek különösen, de nem kizárólag a 
következı események: 
 

(i) a Szerzıdés szerinti bármely fizetési kötelezettségével 15 (tizenöt) napot 
meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét a Kereskedı írásbeli 
felszólítása ellenére az annak kézhezvételét követı 8 (nyolc) napon belül sem 
teljesíti; 

(ii)  amennyiben a Felhasználó elırefizetésre köteles, és elırefizetési 
kötelezettségét a Szerzıdés vagy a jelen ÁSZF szerinti határidıben nem 
teljesíti és fizetési késedelmét a Kereskedı írásbeli felszólítása ellenére az 
annak kézhezvételét követı 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja; 

(iii)  villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 15 (tizenöt) 
napot meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet, ha erre azért nem 
képes, mert az elosztó hálózati engedélyes a hálózathasználati szerzıdés 
Felhasználó általi megszegése miatt az adott Felhasználási Helye(k)en a 
rendelkezésre állást felfüggesztette vagy a hálózati hozzáférést szünetelteti 
(kikapcsolás); 

(iv) teljes ellátás alapú adásvételi szerzıdés esetén, megsérti a Kereskedı 
kizárólagos és teljes ellátási jogát; 

(v) amennyiben a Szerzıdés a Felhasználó részére biztosítékadási kötelezettséget 
ír elı, a Felhasználó a biztosítékadási vagy biztosíték feltöltési kötelezettségét 
megsérti, és azt Kereskedı írásbeli felszólítása ellenére annak kézhezvételét 
követı 8 (nyolc) napon belül sem orvosolja; 

(vi) a jelen ÁSZF vagy a Szerzıdés szerinti bármely adatszolgáltatási és/vagy 
menetrendadási kötelezettségét elmulasztja, és azt Kereskedı írásbeli 
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felszólítása ellenére az abban megjelölt ésszerő póthatáridın belül sem 
orvosolja; vagy 

(vii)  a Felhasználó a Szerzıdés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét 
harmadik személyre átruházza a Kereskedı elızetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül. 

3.3 Kereskedı Szerzıdésszegése 

A Kereskedı részérıl súlyos szerzıdésszegésnek minısülnek különösen, de nem kizárólag a 
következı események: 
 

(i) villamosenergia-ellátási kötelezettségét a Szerzıdésben meghatározott 
idıpontban nem kezdi meg; 

(ii)  villamosenergia-ellátási kötelezettségét neki felróható okból 8 (nyolc) napot 
meghaladóan nem teljesíti; vagy 

(iii)  a Kereskedı Üzletszabályzata 9. sz. mellékletében meghatározott Garantált 
Szolgáltatásokat egy éven belül három esetben megsérti. 

4 A SZERZİDÉS HATÁLYA 

A Szerzıdés hatálybalépésének feltétele, hogy az alábbi feltételek mindegyike maradéktalanul 
teljesüljön: 
 

(i) a Felhasználó érvényes és hatályos hálózati csatlakozási és hálózathasználati 
szerzıdéssel rendelkezik valamennyi Felhasználási Hely tekintetében; és 

(ii)  a Felhasználó valamennyi Felhasználási Hely tekintetében érvényes és 
hatályos mérlegkör-tagsági vagy mérlegkör-szerzıdéssel rendelkezik. 

A fent felsorolt feltételeknek a Szerzıdés hatálya alatt folyamatosan teljesülniük kell, 
ellenkezı esetben a Szerzıdés megszőnik az alábbi 5.1(iii) pontban foglaltak szerint. 

5 A SZERZİDÉS MEGSZŐNÉSE 

5.1 A Szerzıdés Megszőnésének Esetei és Idıpontja 

A Szerzıdés megszőnik a következı események bekövetkezése esetén az alábbiakban 
meghatározott idıpontban: 
 

(i) amennyiben a Kereskedı villamosenergia-kereskedelmi mőködési engedélye 
érvényét veszti vagy azt visszavonják, a mőködési engedély érvényességének 
megszőnése vagy a visszavonás napján; 

(ii)  a Kereskedı és az átviteli rendszerirányító közötti mérlegkör-szerzıdés 
megszőnése esetén, a mérlegkör-szerzıdés megszőnése napján; 

(iii)  amennyiben a fenti 4. pontban meghatározott hatálybalépési feltételek 
bármelyike meghiúsul a Szerzıdés hatálya alatt, a feltétel meghiúsulása 
napján; 

(iv) határozott idıre szóló Szerzıdés esetén, a(z utolsó) Szállítási Idıszak lejártát 
követıen a Felek között a Szerzıdésbıl eredı mindennemő követelés teljes 
körő elszámolása napján; 

(v) amennyiben a Szerzıdést határozatlan idıre kötötték, bármelyik Fél alábbi 
5.2 pont szerinti rendes felmondása esetén, a felmondási idı utolsó napján; 
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(vi) a Szerzıdésnek az alábbi 5.3 pont szerinti rendkívüli felmondása esetén, a 
felmondási értesítınek a másik Fél általi kézhezvételének napján; 

(vii)  a Szerzıdésnek a 8. pont szerinti felmondása esetén, a felmondási idı utolsó 
napján; 

(viii)  a Felek közös megegyezése esetén, a közös megegyezésben meghatározott 
napon. 

5.2 Rendes Felmondás 

Amennyiben a Felek a Szerzıdést határozatlan idıre kötötték, úgy bármelyik Fél jogosult a 
Szerzıdést indokolás nélkül a másik Félhez küldött írásbeli értesítéssel naptári hónap utolsó 
napjára, de legalább 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel felmondani. A felmondási idı a 
felmondási értesítı másik Féllel történt közlése idıpontjában kezdıdik.  
 
5.3 Rendkívüli Felmondás 

5.3.1 A Kereskedı az alábbi esetekben jogosult a Felhasználónak küldött írásbeli 
nyilatkozattal a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani: 

(i) a Felhasználó 3.2 pont szerinti súlyos szerzıdésszegése esetén; vagy 

(ii)  a Felhasználó csıdeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
bírósághoz, vagy a Felhasználó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság 
megállapítja és elrendeli a Felhasználó felszámolását, vagy a Felhasználó 
legfıbb szerve elhatározza a Felhasználó jogutód nélküli megszőnését, vagy a 
Felhasználóval szemben az illetékes cégbíróság megszüntetési eljárást 
kezdeményez. 

5.3.2 A Felhasználó az alábbi esetekben jogosult a Kereskedınek küldött írásbeli 
nyilatkozattal a Szerzıdést azonnali hatállyal felmondani: 

(i) a Kereskedı 3.3 pont szerinti súlyos szerzıdésszegése esetén; vagy 

(ii)  a Kereskedı csıdeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes 
bírósághoz, vagy a Kereskedı fizetésképtelenségét az illetékes bíróság 
megállapítja és elrendeli a Kereskedı felszámolását, vagy a Kereskedı 
legfıbb szerve elhatározza a Kereskedı jogutód nélküli megszőnését, vagy a 
Kereskedıvel szemben az illetékes cégbíróság megszüntetési eljárást 
kezdeményez. 

6 KIKAPCSOLÁS 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy 15 (tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelme esetén 
vagy amennyiben elırefizetésre köteles és elırefizetési kötelezettségét határidıre nem 
teljesíti, a Kereskedı jogosult kezdeményezni a területileg illetékes elosztó hálózati 
engedélyesnél, hogy a Felhasználási Hely(ek) hálózati hozzáférését szüneteltesse 
(kikapcsolás). A Kereskedı a Felhasználó villamosenergia-ellátásból való kikapcsolását csak 
azt követıen kezdeményezheti, hogy a Felhasználót írásban felszólította a lejárt tartozás 
teljesítésére, és az írásbeli felszólításban figyelmeztette a Felhasználót, hogy amennyiben a 
felszólításban megjelölt 8 (nyolc) napos póthatáridın belül lejárt tartozását nem rendezi, úgy 
kezdeményezni fogja a Felhasználó kikapcsolását. Amennyiben a VET 66.§-a szerint a 
Felhasználó a vételezett villamos energiát továbbadja harmadik személyeknek, úgy a 
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Felhasználó kikapcsolására a VET elıírásai az irányadók. A jogszerő ki- és visszakapcsolás 
díja a Felhasználót terheli. 

7 KÁRTÉRÍTÉS 

7.1 Bármelyik Fél köteles megtéríteni a másik Félnek minden olyan kárt, veszteséget, 
költséget vagy kiadást (ideértve az esetleges ügyvédi és egyéb tanácsadási díjakat), 
amelyet jogszabály, a villamos energia ellátási szabályzatok, a Kereskedı 
Üzletszabályzata, a jelen ÁSZF vagy a Szerzıdés rendelkezéseinek felróható 
megszegésével a másik Félnek okoz. Bármelyik Fél által fizetendı kártérítési 
összeget csökkenteni kell azon összegekkel, amelyek más forrásból (pl. biztosításból 
vagy harmadik személytıl) megtérültek a károsult Félnek. 

7.2 A Felek nem tartoznak kártérítési felelısséggel a következményi károk 
(különösképpen az elmaradt haszon és a jóhírnév csorbulása) tekintetében. 

8 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 

Amennyiben a Szerzıdés aláírását követı jogszabályváltozás a Szerzıdés bármely 
rendelkezésének érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válását, vagy a Szerzıdés aláírása 
idıpontjához képest a Szerzıdés szerinti szolgáltatás és ellenszolgáltatás jelentıs 
értékaránytalanságát eredményezi, vagy egyébként a jogszabályváltozás súlyosan sérti 
bármelyik Félnek a Szerzıdés szerinti jogait vagy a Szerzıdés szerinti kötelezettségeit 
jelentısen növeli, bármelyik Fél kezdeményezheti a Szerzıdés módosítását. A Felek 
jogszabályváltozásnak tekintik a villamos energia ellátási szabályzatok módosítását, valamint 
minden olyan hatósági (különösen Magyar Energia Hivatali) határozatot, amely a fentiek 
szerinti következményekkel jár a jelen Szerzıdés teljesítésére nézve. Amennyiben a Felek a 
Szerzıdés módosításában 30 (harminc) napon belül nem tudnak megállapodni, úgy bármelyik 
Fél jogosult a Szerzıdést a másik Félhez küldött írásbeli értesítéssel naptári hónap utolsó 
napjára, de legalább 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel felmondani. 

9 KÖVETELÉSEK ÁTRUHÁZHATÓSÁGA, ENGEDMÉNYEZÉS 

9.1 A Kereskedı a Szerzıdés alapján ıt megilletı pénzköveteléseket – akár lejárat és 
esedékessé válás után akár azt megelızıen – harmadik személyre átruházhatja, és 
ennek érdekében a Felhasználó adatait a harmadik személy engedményesnek 
átadhatja kizárólag a követelések kezelése és behajtása céljából. Kereskedı a 
követelések jelen pont szerinti átruházásáról köteles Felhasználót írásban értesíteni. 

9.2 A Kereskedı a jelen ÁSZF-bıl vagy a Szerzıdésbıl eredı bármely vagy összes jogát 
és/vagy kötelezettségét kapcsolt vállalkozására a Felhasználó elızetes értesítése 
mellett átruházhatja. A Kereskedı kapcsolt vállalkozásának minısül minden olyan 
vállalkozás, amely a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról 
szóló 1996. évi LVII. törvény 15.§ (2) bekezdése értelmében a Kereskedıvel egy 
vállalkozáscsoportba tartozik. 

9.3 A Felhasználó a Szerzıdésbıl eredı bármely vagy összes jogát és/vagy 
kötelezettségét a Kereskedı elızetes hozzájárulásával ruházhatja át. Ugyanez 
vonatkozik a Kereskedıre, amennyiben a Szerzıdésbıl eredı bármely vagy összes 
jogát és/vagy kötelezettségét kapcsolt vállalkozásnak nem minısülı harmadik 
személyre ruházza át. 
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10 JOGRÓL VALÓ LEMONDÁS 

Amennyiben az egyik Fél szerzıdésszegése miatt a másik Fél nem gyakorolja a 
jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerzıdésben biztosított jogait, ez nem értelmezhetı 
úgy, hogy az érintett Fél lemond az érintett szerzıdésszegés, annak megismétlıdése vagy 
mulasztás esetén annak folyamatos fennállása, továbbá bármely más szerzıdésszegés alapján 
ıt megilletı jogokról. Bármely jogról való lemondás csak a jogról lemondó Fél írásbeli 
nyilatkozata alapján érvényes. 

11 IRÁNYADÓ JOG 

A jelen ÁSZF-re és a Szerzıdésre a magyar jog az irányadó. 

12 JOGVITÁK RENDEZÉSE 

A Felek a jelen ÁSZF és a Szerzıdés értelmezésével, teljesítésével, megszőnésével 
kapcsolatban felmerülı vitákat megkísérlik egymás között békés úton, tárgyalások során 
rendezni. Amennyiben nem sikerül a vitát annak felmerülésétıl számított 30 (harminc) napon 
belül békés úton rendezni, bármelyik Fél bírósághoz fordulhat. A Felek a jelen ÁSZF-fel 
és/vagy a Szerzıdéssel kapcsolatos bárminemő jogvita eldöntésére – hatáskörtıl függıen – 
kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességét.  

13 TITOKTARTÁS 

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerzıdéssel kapcsolatos, illetve a Szerzıdéssel 
kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi adatot és információt, beleértve a Szerzıdés 
létrejöttét és tartalmát, szigorúan bizalmasan kezelik. A Felek vállalják, hogy a fenti adatok és 
információk nem hozhatók nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel – a Kereskedı 
Üzletszabályzatában meghatározott kivételektıl eltekintve - a másik Fél elızetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem közlik. A Felek titoktartási kötelezettségére nézve a fentieken 
túlmenıen a Kereskedı Üzletszabályzatának rendelkezései megfelelıen alkalmazandók. 

14 ÉRTESÍTÉSEK 

14.1 Bármelyik Fél által a jelen Szerzıdés szerint a másik Félnek küldendı minden 
értesítést írásba kell foglalni, vagy ha ez nem lehetséges, egy munkanapon belül a 
szóbeli értesítést írásban meg kell erısíteni. Az alábbi értesítések csak írásban 
érvényesek, az alábbi értesítések szóbeli közlése és utólagos írásbeli megerısítése 
érvénytelen, arra egyik Fél sem hivatkozhat: 

(i) Szerzıdés felmondására vonatkozó értesítés; 

(ii) a kikapcsolás lehetıségére vonatkozó figyelmeztetést tartalmazó fizetési 
felszólítás; 

(iii) kikapcsolásra vonatkozó értesítés; 

(iv) elırefizetési kötelezettség jövıbeni alkalmazását elıíró értesítés; 

(v) amennyiben ezt a Szerzıdés lehetıvé teszi, biztosíték nyújtására vagy 
feltöltésére vonatkozó felszólítás. 

14.2 A Felek közötti kapcsolattartás szabályait, az értesítések rendjét egyebekben a 
Szerzıdés és a Kereskedı Üzletszabályzata állapítja meg. 
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15 AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA 

A VET és a Kereskedı Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések szerint a Kereskedı 
jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Kereskedı az ÁSZF módosításáról a 
Felhasználót értesíti. Amennyiben a módosítás a Felhasználóra nézve hátrányos, a 
Felhasználó az értesítés kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül kifogással élhet a 
módosítással szemben, és kezdeményezheti a Kereskedınél, hogy a Szerzıdése tekintetében 
eltérıen állapodjanak meg. Amennyiben a Felhasználó ilyen irányú kezdeményezését követı 
30 (harminc) napon belül a Felek nem tudnak megállapodni, úgy mindkét Fél jogosult a 
Szerzıdést legalább 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel naptári hónap utolsó napjára 
felmondani. Amennyiben a Felhasználó az értesítést követı 15 (tizenöt) napon belül nem 
jelent be kifogást, a módosított ÁSZF a Szerzıdés részévé válik. A jelen ÁSZF 
jogszabályváltozáson alapuló vagy a Magyar Energia Hivatal által határozatában kötelezıen 
elıírt módosítása esetén, a Felhasználót a jelen pont szerinti kifogásolási jog nem illeti meg. 

16 FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdıbetős fogalmak a jelen ÁSZF-ben, a Szerzıdésben, 
illetve a Kereskedı Üzletszabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak. A jelen ÁSZF-ben, 
a Szerzıdésben, illetve a Kereskedı Üzletszabályzatában használt, külön nem definiált 
fogalmak a VET-ben, az annak végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint a villamos 
energia ellátási szabályzatokban meghatározott jelentéssel bírnak. 
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