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1

ÁSZF ALKALMAZÁSI KÖRE

1.1

A CEZ Magyarország Kft. mint villamosenergia-kereskedő (a „Kereskedő”) a jelen
Általános Szerződési Feltételekben (az „ÁSZF”) és a Kereskedő Üzletszabályzatában
foglalt kikötésekkel és feltételekkel köt ellátás vagy menetrend alapú villamos energia
adásvételi szerződést egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókkal (azok
bármelyike a „Felhasználó”). A Kereskedő és a Felhasználó együttesen a „Felek”,
azok bármelyike külön-külön a „Fél”.

1.2

A jelen ÁSZF – a Kereskedő Üzletszabályzatával együtt – a Kereskedő által
Felhasználókkal kötött ellátás vagy menetrend alapú villamos energia adásvételi
szerződések (azok bármelyike a „Szerződés”) elválaszthatatlan részét képezi, és azok
mindegyikére megfelelően alkalmazandó. A Felek a jelen ÁSZF-ben és az
Üzletszabályzatban foglaltaktól egyező akarattal eltérhetnek a Szerződésben. A
Szerződés és a jelen ÁSZF és/vagy az Üzletszabályzat közötti eltérés vagy
ellentmondás esetén, a Szerződés rendelkezései az irányadók. A jelen ÁSZF és a
Kereskedő Üzletszabályzata közötti eltérés vagy ellentmondás esetén, a jelen ÁSZF
rendelkezései az irányadók.

1.3

A Kereskedő három típusú villamos energia adásvételi szerződést köt
Felhasználókkal: (i) teljes ellátás alapú, (ii) részleges ellátás alapú, és (iii) menetrend
alapú villamos energia adásvételi szerződéseket. A jelen ÁSZF mindhárom típusú
Szerződés esetén alkalmazandó, kivéve, ha a jelen ÁSZF egy adott rendelkezése egy
adott típusú Szerződés esetén nem értelmezhető vagy nem alkalmazható.

2

SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1

Amennyiben a Kereskedő írásban kötelező érvényű ajánlatot tesz a Felhasználónak és
a Felhasználó azt az ajánlat érvényességi idején belül írásban elfogadja, a Szerződés
az ajánlat Felhasználó általi elfogadásával, az elfogadás időpontjával jön létre.

2.2

Amennyiben a Szerződés fenti 2.1 pont szerinti létrejöttét követően a Felek egy
részletesebb Szerződést is aláírnak, úgy a Felek rendelkezhetnek úgy, hogy annak
rendelkezései a Kereskedő ajánlatának Felhasználó általi elfogadása időpontjától
kezdve alkalmazandók a Felek között fennálló jogviszonyra. Azaz a Felek
rendelkezhetnek úgy, hogy a Szerződésre vonatkozóan utólag írásba foglalt teljes
megállapodásukat alkalmazni rendelik a Szerződés létrejöttétől kezdődően.

2.3

Amennyiben a Felek teljes megállapodását tartalmazó Szerződés aláírását nem előzi
meg a Kereskedő írásba foglalt kötelező érvényű ajánlatadása és annak Felhasználó
általi írásbeli elfogadása, akkor a Szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával, az
aláírás időpontjában jön létre. A Szerződés ez esetben is rendelkezhet úgy, hogy
annak rendelkezéseit egy korábbi időponttól kezdve alkalmazzák a Felek egymás
között.
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3

SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA

3.1

A Szerződés annak létrejöttétől nyomban hatályos.

3.2

A Szerződést határozott időre, a Szerződés szerinti szállítási időszakra kötik a Felek.

4

FELHASZNÁLÁSI HELYEK

4.1

A Szerződés tárgyi hatálya minden esetben meghatározott felhasználási helyekre
terjed ki, amelyeket az Elosztói Szabályzat (az Elosztói Szabályzat meghatározását a
Kereskedő Üzletszabályzata tartalmazza) szerinti mérési pont azonosító szám (POD)
szerint határoznak meg a Felek a Szerződésben. Egy adott Szerződés hatálya alá
tartozó felhasználási helyek a továbbiakban együttesen „Felhasználási Helyek” vagy
azok bármelyike „Felhasználási Hely”.

4.2

A Szerződés külön definiálja az idősoros és a profilos felhasználási helyeket. Ahol a
jelen ÁSZF Idősoros Felhasználási Helyekre vagy Profilos Felhasználási Helyekre
hivatkozik, az alatt a Szerződésben ilyenként definiált Felhasználási Helyeket kell
érteni.

4.3

Amennyiben a Felhasználó a Felhasználási Helyek bármelyikén fel szándékozik
hagyni a villamos energia vételezéssel és/vagy bármelyik Felhasználási Hely hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szerződését egyébként meg kívánja szüntetni
(beleértve azt az esetet is, amikor valamely Felhasználási Helyen a felhasználó
személye fog változni), a Felhasználó köteles erről a villamos energia vételezés
megszűnése és/vagy a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződés
megszűnése előtt legalább 30 nappal korábban értesíteni a Kereskedőt.

4.4

A Felhasználó a fenti 4.3 pont szerinti bejelentést a jelen ÁSZF-hez 1. sz.
függelékként csatolt formanyomtatványon is megteheti. A Felhasználó fenti 4.3 pont
szerinti bejelentésének a formanyomtatványban kért információkat és adatokat abban
az esetben is tartalmaznia kell, ha a Felhasználó a bejelentést nem a
formanyomtatványon teszi meg a Kereskedő felé.

4.5

A Felhasználó fenti 4.3 pont szerinti bejelentése alapján a Kereskedő köteles
elvégezni a szükséges bejelentéseket és adatszolgáltatásokat az érintett Felhasználási
Hely fekvése szerint területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes (az „Elosztó”)
vagy – ha a Felhasználási Hely az átviteli hálózatra csatlakozik – az átviteli
rendszerirányító (az Elosztó és az átviteli rendszerirányító bármelyike „Hálózati
Engedélyes”, azok együttesen a „Hálózati Engedélyesek”) felé.

4.6

Valamely Felhasználási Hely hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésének
megszűnése és/vagy a felhasználó személyének valamely Felhasználási Helyen való
megváltozása esetén az érintett Felhasználási Hely megszűnik a Szerződés hatálya alá
tartozni a fenti 4.1 és – ellátás alapú Szerződés esetén – az alábbi 7. pont szerint. A
fenti 4.3 pontban hivatkozott események bármelyikének bekövetkezése azonban nem
változtat a Felek Szerződés alapján fennálló jogain és kötelezettségein, a Szerződés
rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

4.7

Amennyiben a Felhasználó által a Hálózati Engedélyesekkel megkötött hálózati
csatlakozási és hálózathasználati szerződések valamennyi Felhasználási Hely
tekintetében – akár a vételezéssel való felhagyás, akár a felhasználó személyének
változása miatt – megszűnnek, úgy a Felhasználó a fenti 4.3 pont szerinti
bejelentésében a Szerződést felmondja az utolsó Felhasználási Hely hálózati
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csatlakozási és hálózathasználati szerződése megszűnésének napjával. Amennyiben a
Felhasználó a Szerződést nem mondja fel a fenti 4.3 pont szerinti bejelentésében, úgy
a fenti napon a Szerződés automatikusan megszűnik.
4.8

Ellátás alapú Szerződés esetén a Felhasználó bármikor kezdeményezheti a
Kereskedőnél, hogy a Szerződés hatálya egy új felhasználási helyre is kiterjedjen.
Ellátás alapú Szerződés esetén a Felhasználó egyúttal vállalja, hogy minden új
felhasználási helyére vonatkozóan ajánlattételi jogot biztosít a Kereskedőnek. A
Felhasználó jelen pont szerinti kezdeményezését írásba kell foglalni.

4.9

A Felhasználó fenti 4.8 pont szerinti kérelmének tartalmaznia kell:
(i)

az érintett felhasználási hely azon adatait, amit a Felhasználási Helyekre
vonatkozóan a Szerződés már tartalmaz;

(ii)

az érintett felhasználási helynek legalább egy évre visszamenőleg a negyedórás
villamos energia fogyasztási adatait; amennyiben az érintett felhasználási hely
kevesebb, mint egy éve csatlakozott a villamos energia hálózatra, vagy a
Felhasználó jelen pont szerinti kérelmét követően fog a hálózathoz csatlakozni,
akkor a rendelkezésre álló fogyasztási adatait, vagy a Szerződés szerinti
szállítási időszak(ok) hátralévő idejére becsült várható negyedórás fogyasztási
adatait;

(iii)

azt az időpontot, amikortól a Felhasználó igényli az új felhasználási helynek a
Szerződés hatálya alá történő felvételét, amely időpont nem lehet korábbi, mint
a jelen pont szerinti kérelem Kereskedővel történő közlését követő 45. nap; és

(iv)

a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az érintett felhasználási hely
tekintetében legkésőbb a fenti (iii) pont szerinti időponttól kezdődően érvényes
és hatályos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel rendelkezik,
valamint hogy az érintett felhasználási helyen negyedórás terhelési adatok
regisztrálására alkalmas távlehívható mérővel rendelkezik, vagy profil alapú
elszámolás van érvényben.

4.10

A Felhasználó fenti 4.8-4.9 pont szerinti kérelmének közlését követő tizenöt napon
belül a Kereskedő köteles írásban visszajelezni a Felhasználónak, hogy hozzájárul-e a
Felhasználó kérelme szerinti új felhasználási helynek a Szerződés hatálya alá történő
felvételéhez a Szerződés feltételeinek módosítása nélkül. A Kereskedő az erre
vonatkozó döntését saját belátása és mérlegelése szerint jogosult meghozni. A
Kereskedő a fenti 4.9 pont szerinti adatoknak vagy azok egy részének rendelkezésre
állása hiányában is hozzájárulhat az érintett új felhasználási helynek a Szerződés
hatálya alá való felvételéhez a Szerződés feltételeinek módosítása nélkül.

4.11

Amennyiben a Kereskedő a fenti 4.10 pont szerinti válaszában arról értesíti a
Felhasználót, hogy hozzájárul az új felhasználási helynek a Szerződés hatálya alá
történő felvételéhez a Szerződés feltételeinek módosítása nélkül, akkor a Felek
Szerződés alapján fennálló jogai és kötelezettségei és a Szerződés egyéb
rendelkezései változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

4.12

Amennyiben a Kereskedő a fenti 4.10 pont szerinti válaszában arról értesíti a
Felhasználót, hogy nem járul hozzá az új felhasználási helynek a Szerződés hatálya
alá történő felvételéhez, akkor a Kereskedő a válaszában ajánlatot tehet a
Felhasználónak vagy egyeztetést kezdeményezhet arra vonatkozóan, hogy a
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Szerződés milyen tartalmú módosítása esetén járul hozzá az új felhasználási helynek
a Szerződés hatálya alá történő felvételéhez.
4.13

Amennyiben a Kereskedő a fenti 4.10-4.11 pontok szerint hozzájárul az új
felhasználási helynek a Szerződés hatálya alá történő felvételéhez vagy a Felhasználó
írásba foglalt nyilatkozatával elfogadja a Kereskedő fenti 4.12 pont szerinti ajánlatát
az ajánlat érvényességi idején belül, úgy a Kereskedő a szükséges bejelentéseket és
adatszolgáltatásokat elvégzi a Hálózati Engedélyes felé.

4.14

A fenti 4.13 pont szerinti esetekben az új felhasználási hely azzal az időponttal kerül
a Szerződés hatálya alá, amikor a Kereskedő fenti 4.13 pont szerinti bejelentése
alapján a változást a Hálózati Engedélyes nyilvántartásba veszi. A Felhasználó
tudomásul veszi és elfogadja, hogy ugyanezen időponttól kezdődően az érintett új
felhasználási hely csatlakozik a Kereskedő mérlegköréhez az alábbi 7. pont szerinti
feltételekkel.

5

TELJESÍTÉS HELYE

5.1

A Kereskedő a Szerződés szerinti villamos energia szállítási kötelezettségének azzal
tesz eleget, hogy a villamos energiát a Szerződés szerinti szállítási időszakban és
mennyiségben az átviteli hálózatra betáplálja. A villamos energia tulajdonjoga és a
kárveszély az átviteli hálózatra való betáplálással száll át a Kereskedőről a
Felhasználóra.

5.2

A villamos energia továbbítása a Felhasználási Helyek csatlakozási pontjára a
Hálózati Engedélyesek feladata és felelőssége. A Kereskedő a Felhasználó által a
Felhasználási Helyeken vételezett villamos energia mennyiségi vagy minőségi
hibájáért, a vételezésénél jelentkező műszaki problémákért és üzemzavarokért nem
felel.

5.3

Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy a Felhasználási Helyeken vagy azok
bármelyikén a szolgáltatott villamos energia nem felel meg a minőségi előírásoknak
(MSZ 1:2002, illetve MSZ EN 50160) vagy bármely Felhasználási Hely ellátása
szünetel, a Felhasználó köteles erről haladéktalanul értesíteni a Kereskedőt és a
Hálózati Engedélyes ügyfélszolgálatát.

5.4

A Kereskedő nem kezeli megbízottként a Felhasználó Felhasználási Helyekre
vonatkozó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésé(ei)t. A Felhasználó a
Felhasználási Helyekre vonatkozó hálózati csatlakozási és hálózathasználati
szerződés(eke)t a Kereskedő közreműködése nélkül maga köti meg a Hálózati
Engedélyesekkel és maga kezeli azokat, valamint a rendszerhasználati díjakat is
közvetlenül a Hálózati Engedélyesekkel köteles elszámolni.

6

VILLAMOS ENERGIA TOVÁBBADÁSA

6.1

A Felhasználó a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles
tájékoztatni a Kereskedőt és az előírt adatokat és információkat a Kereskedő
rendelkezésére bocsátani, amennyiben a Szerződés alapján átvett villamos energiát
vagy annak egy részét a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a
„VET”) 66.§-a alapján továbbadja.

6.2

A Kereskedő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a VET 178/E.§ (3) bekezdése és a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) kormányrendelet (a „VET Vhr.”) 121.§-a
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értelmében a 2011. október 1-jén fennálló, azt megelőzően nem engedélyköteles
magánvezetéken történő villamos energia továbbadásra és vételezésre való
jogosultság jogszerűen fennmaradt a továbbadás és vételezés feltételeinek 2011.
október 1-jei hatályú módosítását követően is. Ettől az időponttól kezdve azonban az
ilyen magánvezetéken történő továbbadásra és vételezésre is a VET-nek és a VET
Vhr-nek a továbbadásra és vételezésre vonatkozó, 2011. október 1-től hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfelelően a jelen 6. pont rendelkezései a
2011. október 1-jén már fennálló, nem engedélyköteles magánvezetékeken történő
továbbadásra és vételezésre is irányadók és alkalmazandók.
6.3

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben elmulasztja a fenti 6.1 pont szerinti
tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét vagy a Felhasználó tájékoztatása nem
felel meg a mindenkori jogszabályi előírásoknak, úgy a Kereskedő a VET Vhr. 39.§
(4) bekezdése értelmében a továbbadó Felhasználóval szemben a VET 66/A.§ (2)
bekezdésében előírt szabályok helyett a jelen ÁSZF-nek a felhasználók
kikapcsolására vonatkozó általános szabályait alkalmazhatja.

6.4

Amennyiben a Felhasználó továbbadja a Szerződés alapján átvett villamos energiát a
fenti 6.1-6.2 pontban foglaltak szerint, a Felhasználó felelősséget vállal és helytáll
azért, hogy a Szerződés alapján átvett villamos energia érintett Felhasználási
Helyeken történő továbbadására jogosult, és az a VET és a VET Vhr. előírásainak
megfelelően történik.

6.5

A fenti 6.1-6.2 pont szerinti kivételtől eltekintve a Felhasználó semmilyen jogcímen
nem jogosult átruházni vagy továbbadni a Szerződés alapján átvett villamos energiát
harmadik személyeknek. A Szerződés alapján átvett villamos energia jogosulatlan
továbbadásáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, és a Felhasználó köteles
mentesíteni a Kereskedőt az abból eredően őt ért mindennemű hátrányos
jogkövetkezmény és kár alól.

6.6

A Felhasználó viseli annak a kockázatát, ha a Szerződés hatálya alatt bármelyik
vételező, akinek a Felhasználó továbbadja a villamos energiát, úgy dönt, hogy a VET
39/B.§-a alapján harmadik féltől vásárol villamos energiát. A Felhasználó Szerződés
szerinti jogai és kötelezettségei a jelen pont szerinti esetben változatlanok maradnak.

6.7

A Felhasználó haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Kereskedőt arról, ha
villamosenergia-kereskedelmi engedély iránti kérelmet nyújt be az Energia
Hivatalhoz (az Energia Hivatal meghatározását a Kereskedő Üzletszabályzata
tartalmazza), illetve ha a villamosenergia-kereskedelmi engedélyt az Energia Hivatal
a részére kiadja.

6.8

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a VET 66.§ (6) bekezdés szerint a
magánvezeték engedélyese továbbadásra nem jogosult, amennyiben villamosenergiakereskedelmi engedélyt kap. Ebben az esetben a Felek kötelesek a Szerződést úgy
módosítani, hogy az a megváltozott helyzetnek megfeleljen anélkül, hogy a Felek
jogainak és kötelezettségeinek a Szerződés létrejöttekor fennálló egyensúlya
felborulna és a módosítás bármelyik Félre nézve számottevő többletkötelezettséggel,
többletjogosultsággal vagy többletkockázattal járna.
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7

MÉRLEGKÖR-TAGSÁG

7.1

Amennyiben a Felek teljes vagy részleges ellátás alapú Szerződést kötnek egymással,
a Szerződés megkötésével a Felhasználó automatikusan csatlakozik a Kereskedő
mérlegköréhez valamennyi Felhasználási Hely tekintetében a Szerződés szerinti
szállítási időszak kezdőidőpontjának a hatályával a szállítási időszak lejártáig. A
Szerződés megkötésével a Felhasználó elfogadja a mérlegkör-tagságnak a jelen ÁSZF
2. sz. függeléke szerinti feltételeit.

7.2

A Kereskedő a Felhasználó hozzájárulása nélkül bármikor egyoldalúan úgy dönthet,
hogy a vele (teljes vagy részleges) ellátás alapú Szerződéssel rendelkező Felhasználó
mérlegkör-tagságáról egy másik mérlegkör-felelős útján gondoskodik. Ez esetben a
Felhasználási Helyek mérlegkör-tagságát a Kereskedő egy másik mérlegkörfelelőssel kötött együttműködés útján, a Felhasználási Helyeket ezen mérlegkörfelelős mérlegkörébe bejelentve biztosítja, és erről a Felhasználót utólag értesíti.

7.3

Az ellátás alapú szerződés megkötésével a Felhasználó megbízza a Kereskedőt, hogy
amennyiben a fenti 7.2 pontban foglaltak szerint jár el, úgy a saját belátása szerint, de
a tőle elvárható gondossággal kiválasztott mérlegkör-felelőssel a mérlegkör-tagsági
szerződést saját nevében, de a Felhasználó javára megkösse (bizomány). Függetlenül
attól, hogy a Kereskedő milyen feltételekkel köt szerződést a másik mérlegkörfelelőssel, a mérlegkör-tagság feltételei a Felhasználó és Kereskedő viszonyában
változatlanok maradnak. A Kereskedő a jelen pont szerinti bizomány teljesítéséért
külön díjra nem jogosult.

8

FELEK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS MENNYISÉGI ALAPJA

8.1

Ellátás Alapú Szerződés
8.1.1 A Felhasználási Helyeken történt villamos energia vételezés mérése, a
Felhasználási Helyeken felszerelt mérőberendezések leolvasása és ellenőrzése a
Hálózati Engedélyesek feladata és felelőssége.
8.1.2 Amennyiben a Felhasználó bármely Felhasználási Helyen azt észleli, hogy a
fogyasztásmérő berendezés hibásan mér, a Felhasználó köteles erről
haladéktalanul értesíteni a Kereskedőt és a Hálózati Engedélyes
ügyfélszolgálatát.
Idősoros Felhasználási Helyek
8.1.3 A Felhasználó a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy az
Felhasználási Helyeken negyedórás terhelési adatok regisztrálására
távlehívható mérővel rendelkezik. A Felhasználó által az
Felhasználási Helyeken a tárgyhónapban vételezett villamos
mennyiségét a távlehívható mérő által rögzített adatok alapján a
Engedélyesek továbbítják a Kereskedőnek.

Idősoros
alkalmas
Idősoros
energia
Hálózati

8.1.4 Teljes ellátás alapú Szerződés esetén a Felek a Hálózati Engedélyesek által a
Kereskedőnek továbbított tárgyhavi mérési adatok szerint vételezett villamos
energia mennyiséget tekintik a Szerződés szerint az Idősoros Felhasználási
Helyekre leszállított és a Felhasználó által átvett villamos energia
mennyiségnek (az „Idősoros Havi Mennyiség”).
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8.1.5 Részleges ellátás alapú Szerződés esetén a Szerződés szerint az Idősoros
Felhasználási Helyekre leszállított és a Felhasználó által átvett villamos energia
mennyiségét úgy határozzák meg a Felek, hogy a Hálózati Engedélyesek által a
Kereskedőnek továbbított tárgyhavi mérési adatok szerint vételezett villamos
energia mennyiséget csökkentik a Kereskedő és/vagy harmadik személyek által
menetrend alapú szerződés(ek) alapján a Felhasználó javára teljesített villamos
energia mennyiséggel.
Profilos Felhasználási Helyek
8.1.6 A Felhasználó a Szerződés megkötésével kijelenti, hogy a Profilos
Felhasználási Helyeken negyedórás terhelési adatok regisztrálására alkalmas
távlehívható mérővel nem rendelkezik, és a Profilos Felhasználási Helyeken a
kisfeszültségű hálózatról vételez. Erre figyelemmel a Profilos Felhasználási
Helyekre profil alapú elszámolást kell alkalmazni.
8.1.7 A Profilos Felhasználási Helyek profilcsoporthoz rendelését és mértékadó éves
fogyasztásának (a „Mértékadó Éves Fogyasztás”) meghatározását az egyes
Profilos Felhasználási Helyek vonatkozásában megkötött vagy megkötendő
hálózathasználati szerződés tartalmazza, vagy egyébként az Elosztó határozza
meg az Elosztói Szabályzat és az Elosztó üzletszabályzatában foglalt előírások
szerint.
8.1.8 Ellátás alapú Szerződés esetén a Profilos Felhasználási Helyek tekintetében a
Felek az adott Profilos Felhasználási Helyhez rendelt profilcsoport terhelési
görbéje és Mértékadó Éves Fogyasztása alapján az érintett hónapra irányadó
villamos energia mennyiséget tekintik a havi vételezett villamos energia
mennyiségnek (a „Profilos Havi Mennyiség”).
8.1.9 A Profilos Felhasználási Helyek profilba sorolására és a Profilos Felhasználási
Helyek mérőóráinak leolvasására, valamint a Profilos Felhasználási Helyeken a
mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia
mennyiség különbségének (a „Mennyiségi Eltérés”) elszámolására vonatkozó
rendelkezéseket a jelen ÁSZF 3. sz. függeléke tartalmazza.
8.2

Menetrend Alapú Szerződés
8.2.1 Menetrend alapú Szerződés esetén a Felek közötti havi elszámolás mennyiségi
alapja a Szerződés szerinti menetrendes szállítás(ok)nak a vonatkozó
menetrend(ek) szerint az érintett naptári hónapra eső (összesített) mennyisége
(MWh) (a „Havi Menetrendes Mennyiség”).

9

SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1

A Felek kötelesek a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeiknek az ott
meghatározott módon és határidőben eleget tenni. A Szerződés alapján bármelyik Fél
által kibocsátott számla akkor minősül a fizetésre kötelezett Fél által teljesítettnek,
amikor a számla szerint fizetendő összeget a jogosult Fél bankszámláján jóváírják.

9.2

A fizetési határidőt a Szerződés jellemzően a számla fizetésre kötelezett Fél általi
kézhezvétele napjától határozza meg. A számla kézhezvétele napjának az a nap
minősül, amelyen a kötelezett Fél e-mail üzenethez mellékelve megkapja a számla
szkennelt másolatát, feltéve, hogy a számla eredeti példányát a jogosult Fél a számla
kiállításának napját követő három munkanapon belül postára adja a kötelezett Félnek.
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Amennyiben a számla szkennelt másolata nem munkanapon vagy munkanapon 17:00
után érkezik meg e-mail üzenetben a fizetésre kötelezett Félnek, a Felek úgy tekintik,
hogy azt a kötelezett Fél az azt követő első munkanapon vette kézhez, és a fizetési
határidőt is ettől a naptól kell számítani.
9.3

A Szerződés rendelkezései szerint teljesítendő bármely fizetési kötelezettség
késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő Fél a késedelembe esés napjától
a fizetés napjáig terjedő időszakra a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi
kamatot köteles fizetni a másik Fél részére.

9.4

A Felhasználó a Szerződés létrejöttét követő 15 napon belül kérheti, hogy a
Kereskedő a számlaképét és a Kereskedő által ahhoz mellékelt kimutatások mintáját
tájékoztatásul küldje meg a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználónak a
Kereskedő által alkalmazott számlaképhez és/vagy kimutatásokhoz képest bármilyen
többletigénye van a számla és/vagy a kimutatások tartalmára vagy formájára nézve,
azt a Felhasználó köteles a Kereskedő jelen pont szerinti tájékoztatását követő öt
munkanapon belül jelezni, ellenkező esetben azokat a Kereskedő a Szerződés hatálya
alatt nem tudja figyelembe venni.

9.5

Amennyiben a Felhasználó a normál számlaképtől és/vagy kimutatástól eltérő
számlaképre és/vagy kimutatás(ok)ra tart igényt, azt a Kereskedő csak külön díj
megfizetése ellenében tudja teljesíteni. A külön díj mértéke kiállított számlánként 20,(azaz húsz) EUR + ÁFA, illetve kiállított kimutatásonként: 200,- (azaz kétszáz) EUR
+ ÁFA. A jelen pont szerinti díjakat a Kereskedő havonta a Szerződés alapján
leszállított villamos energia díjával együtt számlázza ki a Felhasználónak, és azokat a
Felhasználó a Szerződés alapján leszállított villamos energia díjával egyidejűleg
köteles banki átutalással teljesíteni.

10

ELŐREFIZETÉS ÉS BIZTOSÍTÉK

10.1

Amennyiben a Kereskedő a Szerződés szerinti villamos energia szállítás megkezdését
attól teszi függővé, hogy a Felhasználó biztosítékot nyújtson a Szerződésben vállalt
kötelezettségei teljesítésére, annak feltételeit a Szerződés állapítja meg.

10.2

Amennyiben az alábbi események bármelyike bekövetkezik, a Kereskedő – saját
választása szerint – jogosult az alábbi 10.4 pont szerint előrefizetéshez kötni a
jövőbeni villamos energia szállítást, vagy a Felhasználótól az alábbi 10.5 pont szerint
biztosítékot kérni:
(i)

a Felhasználó a Szerződés alapján esedékessé váló bármely fizetési
kötelezettsége teljesítésével nyolc napot meghaladó fizetési késedelembe esik;

(ii)

a Felhasználó a jelen Szerződés alapján esedékessé váló bármely fizetési
kötelezettsége teljesítésével két egymást követő hónapban öt napot meghaladó
fizetési késedelembe esik;

(iii)

a Hálózati Engedélyes arról értesíti a Kereskedőt bármely Felhasználási Hely
tekintetében, hogy a Felhasználó a hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati
szerződését megszegte;

(iv)

a Felhasználó maga ellen csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményez, vagy a
Kereskedő vagy harmadik személy kezdeményez a Felhasználóval szemben
csőd- vagy felszámolási eljárást; vagy
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a Kereskedő megítélése szerint a Felhasználó pénzügyi helyzetében és
fizetőképességében egyébként lényeges hátrányos változás következett be.

10.3

A Kereskedő jelen 10. pontban foglalt jogainak gyakorlása nem zárja ki, illetve nem
feltétele annak, hogy a Kereskedő a fenti 10.2 pont szerinti esetekben a Szerződés, a
jelen ÁSZF, az Üzletszabályzat vagy a jogszabályok alapján őt megillető más jogát
gyakorolja, vagy más jogkövetkezményt alkalmazzon, akár a jelen 10. pontban foglalt
jogok gyakorlásával párhuzamosan.

10.4

Előrefizetés
10.4.1 Amennyiben a Kereskedő a fenti 10.2 pont szerinti események bármelyikének
bekövetkezése miatt a Szerződés szerinti jövőbeni villamos energia
szállításokat előrefizetéshez köti, erről írásban értesíti a Felhasználót.
10.4.2 A Kereskedő legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig (vagy ha
az nem munkanap, az azt megelőző első munkanapig) számlát állít ki és nyújt
be a Felhasználónak egy havi szállítás Szerződés szerinti becsült díjának
megfelelő összegről és az azt terhelő ÁFÁ-ról.
10.4.3 A Kereskedő legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő elszámoló számlát állít ki (i) a
Szerződés alapján a tárgyhónapban leszállított villamos energia Szerződés
szerinti díjának és egy havi szállítás fenti 10.4.2 pont szerinti becsült díjának a
különbözetéről és az azt terhelő ÁFÁ-ról, (ii) a Szerződés alapján a
tárgyhónapban leszállított villamos energia után fizetendő Vet. 147.§ szerinti
költségekről és energiaadóról, valamint (iii) a Szerződés rendelkezései szerint
meghatározott tárgyhavi KÁT Energia (a KÁT Energia meghatározását a
Kereskedő Üzletszabályzata tartalmazza) költségről.
10.4.4 A Felhasználó az előrefizetésre vonatkozó számla szerinti összeget a
tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig, míg az elszámoló számla
szerinti összeget annak kézhezvételét követő 10 napon belül köteles banki
átutalással teljesíteni.
10.4.5 Amennyiben a jelen 10.4 pont másképp nem rendelkezik, a számlázási és
fizetési feltételekre a Szerződés számlázási és fizetési feltételei, valamint a fenti
9. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
10.4.6 Amennyiben a Felhasználó bármely előrefizetésre vonatkozó számla vagy
elszámoló számla szerinti fizetési kötelezettségét a fenti 10.4.4 pont szerinti
határidőn belül részben vagy egészben nem teljesíti, a Kereskedő e-mailben és
tértivevényes ajánlott postai küldemény útján írásbeli fizetési felszólítást küld a
Felhasználónak.
10.4.7 A fenti 10.4.6 pont szerinti fizetési felszólításban a Kereskedő megjelöli a
Felhasználó összes lejárt tartozásának és a felszólításig felhalmozott késedelmi
kamatnak az összegét és felhívja a Felhasználó figyelmét a szerződésszegés
következményeire, így különösen arra, hogy
(i) amennyiben a felszólítás közlését követő három munkanapon belül a lejárt
tartozását a Felhasználó teljes egészében nem rendezi, úgy a Kereskedő
jogosulttá válik arra, hogy a Felhasználási Helyek kikapcsolását
kezdeményezze a Hálózati Engedélyeseknél, és
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(ii) amennyiben a felszólítás közlését követő nyolc napon belül lejárt
tartozását a Felhasználó teljes egészében nem rendezi, úgy a Kereskedő
jogosulttá válik a Szerződés azonnali hatályú felmondására.
10.5

Biztosíték
10.5.1 Amennyiben a Kereskedő a fenti 10.2 pont szerinti események bármelyikének
bekövetkezése miatt írásban felszólítja a Felhasználót, hogy adjon biztosítékot,
a Felhasználó a felszólítás közlését követő 15 napon belül köteles a Kereskedő
által előzetesen jóváhagyott tartalmú és a Kereskedő által előzetesen
jóváhagyott bank által kibocsátott bankgaranciát (a „Biztosíték”) nyújtani a
Kereskedőnek.
10.5.2 A Biztosíték 60 és még annyi napi szállítás Szerződés szerinti becsült díjának
megfelelő összegről kell, hogy szóljon, amennyi a Szerződés szerint a
Felhasználót terhelő fizetési határidő napjainak száma. Az egy napi szállítás
Szerződés szerinti becsült díját a Felhasználó köteles egyeztetni a
Kereskedővel.
10.5.3 A Biztosíték kedvezményezettje és jogosultja a Kereskedő kell, hogy legyen, és
a kibocsátó banknak arra kell kötelezettséget vállalnia, hogy a Biztosíték
összege erejéig a Kereskedő első felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata és
feltétel nélkül, három banki napon belül a Kereskedő részére kifizetést teljesít a
fenti 10.5.2 pont szerinti összegig.
10.5.4 A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a Biztosíték a Szerződés hatálya alatt és
a Szerződés megszűnését követő 60 és még annyi napig, amennyi a Szerződés
szerint a Felhasználót terhelő fizetési határidő napjainak száma, folyamatosan
érvényben és hatályban maradjon a fenti 10.5.2 pontban meghatározott fedezeti
összegben.
10.5.5 Amennyiben a Kereskedő a Biztosítékot egészben vagy részben lehívja, akkor
a Felhasználó köteles késedelem nélkül, de legkésőbb a Kereskedő erre
vonatkozó írásbeli felszólításának közlésétől számított nyolc napon belül a
Biztosítékot a fent meghatározott eredeti fedezeti összegre feltölteni.
10.5.6 A Kereskedő abban az esetben jogosult lehívni a Biztosítékot a követelésének
összege erejéig, amennyiben (i) a Felhasználónak a Kereskedővel szemben 15
napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn bármely jogcímen, vagy (ii) a
Felhasználó a Szerződésből eredő bármely kötelezettségének megszegésével
kárt vagy veszteséget okoz a Kereskedőnek, és a Kereskedő kártérítési igényre
vonatkozó írásbeli felszólításában megjelölt 15 napos fizetési határidő
eredménytelenül telik el anélkül, hogy a Felhasználó a felszólítást vitatta volna.
10.5.7 A Biztosítékkal kapcsolatos mindennemű költség a Felhasználót terheli.
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11

A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

11.1

A Felek tudomásul veszik, hogy a villamosenergia-ellátási szabályzatok előírásainak
kötelesek megfelelni, azok előírásait kötelesek betartani a Szerződés teljesítése,
illetve a Felek Szerződéssel kapcsolatos együttműködése során.

11.2

A Kereskedő a Szerződés teljesítése során köteles megfelelni a Kereskedő
Üzletszabályzata 5. sz. mellékletében foglalt minimális minőségi követelményeknek
(a „Garantált Szolgáltatások”).

11.3

A Kereskedő köteles biztosítani és minden ahhoz szükséges intézkedést és
jognyilatkozatot megtenni, hogy a Szerződés szerinti szállítási időszakban az átviteli
rendszerirányítóval kötött mérlegkör szerződése érvényben és hatályban maradjon
vagy annak megszűnése esetén másik mérlegkör-felelős mérlegköréhez csatlakozzon
és mérlegkör-tagságát a Szerződés szerinti szállítási időszak alatt folyamatosan és
megszakítás nélkül biztosítsa.

11.4

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kereskedő erre irányuló
kezdeményezése esetén az online mérés és adatszolgáltatás Felhasználási Helyeken
történő kiépítése és üzembe helyezése érdekében a Kereskedővel együttműködik.

11.5

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés megkötésére irányuló
ajánlatkérés és ajánlatadás, valamint a Szerződés megkötésére irányuló tárgyalások
során, továbbá a Szerződéssel kapcsolatban egymásról megismert, illetve a
Szerződéssel kapcsolatos valamennyi tényt, adatot és információt, beleértve az
ajánlatkérés, az ajánlatadás és a Szerződés létrejöttét és azok teljes tartalmát,
szigorúan bizalmasan kezelik. A Felek vállalják, hogy a fenti tények, adatok és
információk nem hozhatók nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel – a
Kereskedő Üzletszabályzatában meghatározott kivételektől eltekintve – a másik Fél
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik. A Felek titoktartási kötelezettségére
nézve a fentieken túlmenően a Kereskedő Üzletszabályzatának rendelkezései is
alkalmazandók.

11.6

A Felek tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit a jelen ÁSZF 4. sz.
függeléke tartalmazza.

12

A FELEK NYILATKOZATAI
A Szerződés megkötésével a Felek kifejezetten kijelentik és elismerik, hogy az 5. sz.
függelékben tett nyilatkozataik a Szerződés megkötése időpontjában valósak és
helytállóak. Amennyiben az 5. sz. függelékben foglalt nyilatkozatok bármelyike
utóbb valótlannak vagy lényeges szempontból pontatlannak bizonyul, az a nyilatkozó
Fél szerződésszegésének minősül.

13

SZERZŐDÉSSZEGÉS

13.1

Általános Rendelkezések

13.1.1 Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben, a jelen ÁSZF-ben vagy a Kereskedő
Üzletszabályzatában foglalt, vagy a mindenkori jogszabályokból, vagy
villamosenergia-ellátási szabályzatokból folyó, a Szerződés teljesítését vagy a Felek
Szerződéssel kapcsolatos együttműködését érintő bármely kötelezettségét nem, vagy
késedelmesen, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem a vonatkozó előírásoknak
megfelelően teljesíti, úgy szerződésszegést követ el. A szerződésszegő Fél köteles a
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szerződésszegést haladéktalanul orvosolni, és a szerződésszegés miatt a másik Felet
ért kárt az alábbi 15. pont szerint megtéríteni.
13.1.2 A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése a Kereskedő szerződésszegésének
minősül. A Garantált Szolgáltatások megsértése esetén a Kereskedő kötbér fizetésére
köteles az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletében foglaltak szerint. A Felhasználó
jogosult a kötbért meghaladó, igazolt kárát az alábbi 15. pontban foglaltak szerint a
Kereskedővel szemben érvényesíteni.
13.1.3 Szerződésszegés esetén a nem szerződésszegő Fél saját belátása szerint dönt arról,
hogy a jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben, a Kereskedő Üzletszabályzatában vagy a
Szerződésben biztosított jogkövetkezmények közül melyiket alkalmazza, és bármely
jogkövetkezmény alkalmazása nem zárja ki, hogy ugyanazon szerződésszegés miatt
az érintett Fél a jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben, a Kereskedő Üzletszabályzatában
vagy a Szerződésben biztosított más jogkövetkezményt is alkalmazzon, kivéve ha
valamely jogszabály szerinti jogkövetkezmény alkalmazását az Üzletszabályzat, a
jelen ÁSZF vagy a Szerződés, illetve valamely Üzletszabályzat vagy ÁSZF szerinti
jogkövetkezmény alkalmazását a Szerződés kizárja vagy eltérően szabályozza.
Bizonyos jogkövetkezmények – azok rendeltetésétől függően – egymás mellett,
egyidejűleg is alkalmazhatók.
13.1.4 A szerződésszegés jogkövetkezményei kizárólag akkor nem alkalmazhatók és az
érintett Fél a szerződésszegésért való kártérítési felelősség alól kizárólag akkor
mentesül, ha a szerződésszegést Vis Maior vagy a másik Fél szerződésszegése
okozta.
13.1.5 Amennyiben az egyik Fél szerződésszegése miatt a másik Fél nem gyakorolja a
jogszabályban, a jelen ÁSZF-ben, az Üzletszabályzatban vagy a Szerződésben
biztosított jogait, ez nem értelmezhető úgy, hogy az érintett Fél lemond az érintett
szerződésszegés, annak megismétlődése vagy mulasztás esetén annak folyamatos
fennállása alapján őt megillető jogokról. Bármely jogról való lemondás csak a jogról
lemondó Fél írásbeli nyilatkozata alapján érvényes.
13.2

Felhasználó Súlyos Szerződésszegése
A Felhasználó részéről súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem
kizárólag a következő események:
(i)

a Szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettségével hat napot meghaladó
késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét a Kereskedő írásbeli felszólítása
ellenére annak közlését követő tizenöt napon belül sem teljesíti;

(ii)

amennyiben a Felhasználó előrefizetésre köteles, és előrefizetési
kötelezettségét a Szerződés szerinti határidőben nem teljesíti és fizetési
késedelmét a Kereskedő írásbeli felszólítása ellenére annak közlését követő
nyolc napon belül sem orvosolja;

(iii)

amennyiben a Hálózati Engedélyes a hálózathasználati szerződés Felhasználó
általi megszegése miatt bármely Felhasználási Helyen a rendelkezésre állást
felfüggeszti, a hálózati hozzáférést szünetelteti, vagy bármely Felhasználási
Helyet végleg kikapcsolja;

(iv)

teljes ellátás alapú Szerződés esetén, megsérti a Kereskedő kizárólagos és
teljes ellátási jogát a Szerződés szerinti szállítási időszakban vagy annak egy
részében;
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(v)

ellátás alapú Szerződés esetén harmadik személlyel is ellátás alapú és/vagy
mérlegkör-tagsági szerződést köt a Szerződés szerinti szállítási időszakra
vagy annak egy részére vonatkozóan;

(vi)

a Felhasználó a biztosítékadási vagy biztosíték-feltöltési kötelezettségét nem
teljesíti a Szerződés szerinti határidőben és a Szerződés előírásainak
megfelelően, és azt a Kereskedő írásbeli felszólítása ellenére annak
kézhezvételét követő 15 napon belül sem orvosolja;

(vii)

az Üzletszabályzat, a jelen ÁSZF vagy a Szerződés szerinti bármely lényeges
adatszolgáltatási, tájékoztatási és/vagy menetrendadási kötelezettségét
elmulasztja, és azt a Kereskedő írásbeli felszólítása ellenére az abban
megjelölt ésszerű póthatáridőn belül sem orvosolja; vagy

(viii)

a Felhasználó a Szerződés szerinti bármely jogát, kötelezettségét és/vagy
tartozását a Kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik
személyre ruházza át.

Kereskedő Súlyos Szerződésszegése
A Kereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem
kizárólag a következő események:
(i)

a Szerződés szerinti villamos energia szállítási kötelezettségét a Szerződésben
meghatározott időpontban nem kezdi meg és azt a Felhasználó írásbeli
felszólítása ellenére annak közlését követő öt napon belül sem orvosolja;

(ii)

a Szerződés szerinti villamos energia szállítási kötelezettségét a Szerződés
szerinti szállítási időszak alatt bármikor három egymást követő nap nem
teljesíti és azt a Felhasználó írásbeli felszólítása ellenére annak közlését
követő öt napon belül sem orvosolja; vagy

(iii)

a Garantált Szolgáltatásokat egy éven belül három alkalommal megsérti.

14

KIKAPCSOLÁS

14.1

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bármely fizetési
kötelezettségével késedelembe esik, és azt a Szerződésben előírt fizetési
felszólítás(oka)t követően sem teljesíti hiánytalanul a fizetési felszólítás(ok)ban a
Szerződésnek megfelelően megjelölt póthatáridőn belül, akkor a Kereskedő jogosult
kezdeményezni a Hálózati Engedélyes(ek)nél a Szerződés hatálya alá tartozó
valamennyi Felhasználási Hely hálózati hozzáférésének szüneteltetését
(kikapcsolását).

14.2

Amennyiben a fizetési felszólítások rendjéről a Szerződés nem rendelkezik, a
Kereskedő abban az esetben és azt követően jogosult kezdeményezni a Felhasználási
Hely(ek) kikapcsolását, hogy legalább hat napot meghaladó fizetési késedelem esetén
tértivevényes postai küldemény útján írásban felszólította a Felhasználót a lejárt
tartozás teljesítésére, és a felszólításban figyelmeztette a Felhasználót, hogy
amennyiben a felszólítás közlését követő nyolc napon belül valamennyi lejárt
tartozását nem rendezi, úgy kezdeményezni fogja a Hálózati Engedélyes(ek)nél a
Felhasználási Hely(ek) kikapcsolását.

14.3

A Kereskedő jogszerűen jár el abban az esetben is, ha a fenti 14.2 pont szerinti hat
napos vagy a fizetési felszólítás(ok) feltételeként a Szerződésben meghatározott
fizetési késedelem bekövetkezését követően a fizetési késedelem fennállása alatt
bármikor fizetési felszólítást közöl a Felhasználóval a fenti 14.2 pontban vagy a
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Szerződésben foglaltak szerint. A kikapcsolás kezdeményezésére azonban csak azt
követően válik jogosulttá a Kereskedő, ha előzőleg fizetési felszólítást közölt a
Felhasználóval és a felszólításban a fenti 14.2 pontnak vagy a Szerződésnek
megfelelően megjelölt póthatáridőn belül a Felhasználó nem teljesíti valamennyi
lejárt tartozását.
14.4

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a fenti 10.4 pont
alapján előrefizetésre köteles és azzal késedelembe esik, a Kereskedő abban az
esetben és azt követően jogosult kezdeményezni a Hálózati Engedélyes(ek)nél a
Szerződés hatálya alá tartozó valamennyi Felhasználási Hely hálózati hozzáférésének
szüneteltetését (kikapcsolását), hogy a Kereskedő fizetési felszólítást közölt a
Felhasználóval a fenti 10.4.6-10.4.7 pontok szerint és a Felhasználó a lejárt tartozását
nem teljesíti hiánytalanul a felszólításban megjelölt póthatáridőn belül.

14.5

Amennyiben a Felhasználó nem a fenti 10.4 pont, hanem a Szerződés alapján
egyébként előrefizetésre köteles és a fizetési felszólítások rendjéről a Szerződés nem
rendelkezik, a Kereskedő által közlendő fizetési felszólításra és a kikapcsolás
kezdeményezésére a fenti 10.4.6 és 10.4.7, valamint a fenti 14.4 pontok rendelkezései
megfelelően alkalmazandók.

14.6

Amennyiben a VET 66.§-a szerint a Felhasználó a Szerződés alapján átvett villamos
energiát részben vagy egészben továbbadja harmadik személyeknek, úgy a
továbbadással érintett Felhasználási Hely(ek) kikapcsolására a VET előírásai az
irányadók.

14.7

Amennyiben a jelen 14. pont szerint kikapcsolt Felhasználó a Kereskedővel szemben
fennálló valamennyi lejárt tartozását (beleértve a kikapcsolás kezdeményezését
követően esedékessé vált, de nem teljesített fizetési kötelezettségeket és a
felhalmozott késedelmi kamatokat is) megfizeti a Kereskedőnek, a Kereskedő a
fizetés megtörténtének az Üzletszabályzat 5. sz. melléklete szerinti igazolását követő
24 órán belül köteles kezdeményezni a Hálózati Engedélyes(ek)nél a Felhasználási
Hely(ek) ellátásba történő ismételt bekapcsolását.

14.8

A Kereskedő köteles írásban értesíteni a Felhasználót, ha bármely Felhasználási Hely
kikapcsolását vagy ismételt bekapcsolását kezdeményezte a Hálózati Engedélyesnél a
jelen 14. pontban foglaltak szerint.

14.9

A jogszerű ki- és ismételt bekapcsolás díja és az azzal kapcsolatos valamennyi
költség a Felhasználót terheli.

14.10

Amennyiben a Kereskedő elmulasztja a fenti 14.7 pont szerinti határidőn belül kérni a
Felhasználási Hely ismételt bekapcsolását, vagy ha a Felhasználó kikapcsolása nem
volt jogszerű, a Felhasználó az Üzletszabályzat 5. sz. mellékletben foglaltak szerint
kötbérre jogosult

15

KÁRTÉRÍTÉS

15.1

Mindkét Felet kártérítési felelősség terheli a másik Fél irányába a szerződésszegéssel
okozott károkért.

15.2

Bármelyik Fél által fizetendő kártérítési összeget csökkenteni kell azon összegekkel,
amelyek más forrásból (pl. biztosításból vagy harmadik személytől) megtérültek a
károsult Félnek.
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15.3

A Felek kizárják a kártérítési felelősségüket a Ptk. 6:143.§ (2) bekezdése szerinti
elmaradt vagyon előnyért és következményi károkért.

15.4

A Felek kártérítési felelőssége korlátozott a Szerződés szerinti szerződött mennyiség
és a Szerződés szerinti egységár szorzata szerinti összegben.

15.5

A fenti 15.3-15.4 pont szerinti felelősségkorlátozás nem alkalmazandó a szándékosan
okozott vagy emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító
szerződésszegéssel okozott károkozás esetén.

15.6

A károsult Fél köteles az őt ért kárról való tudomásszerzést követően haladéktalanul
értesíteni a másik Felet és kártérítési igényét bejelenteni. Ha a másik Fél a károkozás
tényét vagy a felelősségét vitatja, köteles egyeztetést kezdeményezni a károsult Féllel.
Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, bármelyik Fél
bírósághoz fordulhat a jogvita eldöntése céljából.

16

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

16.1

Szerződés Megszűnésének Esetei és Időpontja
A Szerződés megszűnik a következő események bekövetkezése esetén az alábbiakban
meghatározott időpontban:
(i)

amennyiben a Kereskedő villamosenergia-kereskedelmi működési engedélye
érvényét veszti vagy azt visszavonják, a működési engedély érvényességének
megszűnése vagy a visszavonás napján;

(ii)

amennyiben a Kereskedő (i) átviteli rendszerirányítóval fennálló mérlegkörszerződése megszűnik, vagy ha a Kereskedő nem működtet saját mérlegkört,
akkor megszűnik valamely magyarországi mérlegkör tagja lenni, és (ii)
egyidejűleg nem csatlakozik más mérlegkörhöz, a mérlegkör-szerződés vagy
a mérlegkör-tagsági szerződés megszűnése napján;

(iii)

a fenti 4.7 pont szerinti esetben az ott meghatározott időpontban;

(iv)

a Szerződés szerinti szállítási időszak lejártát követően a Felek között a
Szerződésből eredő mindennemű követelés teljes körű elszámolása napján;

(v)

a Szerződésnek az alábbi 16.2 pont szerinti rendkívüli felmondása esetén, a
felmondásnak a másik Féllel történt közlése napján;

(vi)

a Szerződésnek az alábbi 17. vagy 21. pont szerinti felmondása esetén, a
felmondási idő utolsó napján;

(vii)

a Szerződésnek a Kereskedő Üzletszabályzata 15.5.10 pontja szerinti
felmondása esetén, az Üzletszabályzatban meghatározott felmondási idő
utolsó napján;

(viii)

a Felek közös megegyezése esetén, a közös megegyezésben meghatározott
napon.
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Rendkívüli Felmondás

16.2.1 A Kereskedő az alábbi esetekben jogosult a Felhasználónak küldött írásbeli
nyilatkozattal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani:
(i)

a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén, így különösen a fenti 13.2 pont
szerinti esetekben; vagy

(ii)

a Felhasználó maga ellen vagy harmadik személy a Felhasználóval szemben
csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz, vagy
a Felhasználó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság megállapítja és
elrendeli a Felhasználó felszámolását, vagy a Felhasználó legfőbb szerve
elhatározza a Felhasználó jogutód nélküli megszűnését és elrendeli a
végelszámolását, vagy az illetékes cégbíróság megszűntnek nyilvánítja a
Felhasználót.

16.2.2 A Felhasználó az alábbi esetekben jogosult a Kereskedőnek küldött írásbeli
nyilatkozattal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani:
(i)

a Kereskedő súlyos szerződésszegése esetén, így különösen a fenti 13.3 pont
szerinti esetekben; vagy

(ii)

a Kereskedő maga ellen vagy harmadik személy vele szemben csődeljárás
megindítása iránti kérelmet nyújt be az illetékes bírósághoz, vagy a
Kereskedő fizetésképtelenségét az illetékes bíróság megállapítja és elrendeli a
Kereskedő felszámolását, vagy a Kereskedő legfőbb szerve elhatározza a
Kereskedő jogutód nélküli megszűnését és elrendeli a végelszámolását, vagy
az illetékes cégbíróság megszűntnek nyilvánítja a Kereskedőt.

17

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

17.1

Amennyiben a Szerződés létrejöttét követő jogszabályváltozás (i) a Szerződés olyan
lényeges rendelkezésének érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válását
eredményezi, amely nélkül a jelen pont alapján egyeztetést kezdeményező fél nem
kötötte volna meg a Szerződést, vagy (ii) a Szerződés szerinti szolgáltatás és
ellenszolgáltatás jelentős értékaránytalanságát eredményezi, vagy (iii) egyébként
súlyosan sérti bármelyik Félnek a Szerződés szerinti jogait vagy a Szerződés szerinti
kötelezettségeit jelentősen növeli, a jogszabályváltozással hátrányosan érintett Fél
kezdeményezheti a Szerződés módosítását.

17.2

A Felek jogszabályváltozásnak tekintik a villamosenergia-ellátási szabályzatok
módosítását, valamint minden olyan hatósági (különösen az Energia Hivatal által
kiadott) határozatot is, amely a fenti 17.1 pont szerinti következményekkel jár.

17.3

Amennyiben a Felek a fenti 17.1 pont szerinti egyeztetés kezdeményezését követő 30
napon belül nem tudnak megállapodni a Szerződés módosításában, úgy a
jogszabályváltozással hátrányosan érintett Fél jogosult a Szerződést a másik Félnek
küldött írásbeli nyilatkozattal naptári hónap utolsó napjára, de legalább 45 napos
felmondási idővel felmondani.
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18

ENGEDMÉNYEZÉS, JOGÁTRUHÁZÁS ÉS SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS

18.1

A Kereskedő a Szerződés alapján őt megillető követeléseket – akár lejárat és
esedékessé válás után, akár azt megelőzően – harmadik személyre engedményezheti.
A Szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő
követeléseinek engedményezése esetén a Felhasználó adatait a harmadik személy
engedményesnek átadja kizárólag a követelések kezelése és érvényesítése céljából. A
Kereskedő bármely követelése engedményezéséről köteles a Felhasználót utólag
írásban értesíteni. A Felhasználó csak a Kereskedő írásbeli teljesítési utasításának
közlését követően jogosult az engedményesnek teljesíteni.

18.2

A Szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy (i) a Kereskedő a
Szerződésből eredő bármely vagy összes jogát Kapcsolt Vállalkozására (a Kapcsolt
Vállalkozás meghatározását az Üzletszabályzat tartalmazza) átruházza, vagy (ii) a
Kereskedő Szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettségét vagy tartozását a
Kereskedő Kapcsolt Vállalkozása a Kereskedőtől átvállalja.

18.3

A Szerződés megkötésével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő a
Szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek összességét bármely Kapcsolt
Vállalkozására átruházza.

18.4

A Szerződésből eredő bármely vagy összes jog fenti 18.2 pont szerinti átruházásáról,
a Szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettség vagy tartozás fenti 18.2 pont
szerinti átvállalásáról, valamint a fenti 18.3 pont szerinti szerződés-átruházásról a
Kereskedő köteles írásban értesíteni a Felhasználót.

18.5

A fenti 18.2-18.4 pontban foglalt esetektől eltekintve a Kereskedő Szerződésből eredő
bármely vagy összes jogának harmadik személyre történő átruházására, a Kereskedő
Szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettsége vagy tartozása harmadik
személy általi átvállalására, valamint a Kereskedő Szerződésből eredő jogai és
kötelezettségei összességének harmadik személyre történő átruházására a Ptk.
rendelkezései az irányadók.

18.6

A Felhasználó a Szerződésből eredő bármely vagy összes jogát a Kereskedő előzetes
írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át harmadik személyre. A Felhasználó
Szerződésből eredő bármely vagy összes kötelezettsége vagy tartozása harmadik
személy általi átvállalására, valamint a Felhasználó Szerződésből eredő jogai és
kötelezettségei összességének harmadik személyre történő átruházására a Ptk.
rendelkezései az irányadók.

19

IRÁNYADÓ JOG
A jelen ÁSZF-re és a Szerződésre a magyar jog az irányadó.

20

JOGVITÁK RENDEZÉSE

20.1

A Felek a Szerződés értelmezésével, érvényességével, teljesítésével, megszűnésével
kapcsolatban felmerülő vitákat megkísérlik egymás között békés úton, tárgyalások
során rendezni. Amennyiben nem sikerül a vitát annak felmerülésétől számított 30
napon belül békés úton rendezni, bármelyik Fél bírósághoz fordulhat.
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20.2

A Felek a Szerződéssel kapcsolatos bárminemű jogvita eldöntésére alávetés alapján a
Székesfehérvári Törvényszék, illetve – hatáskörtől függően – a Budai Központi
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, kivéve, ha a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény („Pp.”) általános és – az alávetés
kivételével – az egyéb illetékességi szabályai szerint a jogvita eldöntésére a Pesti
Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki
Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. Utóbbi esetben a Pp.
általános és egyéb (kivéve az alávetési) illetékességi szabályai az irányadók.

21

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

21.1

A Kereskedő jogosult az Üzletszabályzatot (beleértve a jelen ÁSZF-et) egyoldalúan
módosítani. Az Üzletszabályzat tervezett módosítása esetén a Kereskedő lefolytatja a
VET-ben és a VET Vhr.-ben előírt egyeztetési eljárást. Az Üzletszabályzat
módosítása a Kereskedő által meghatározott időpontban, de legkorábban az azt
követő napon lép hatályba, hogy azt az Energia Hivatal jóváhagyta.

21.2

A Kereskedő e-mailben vagy írásban értesíti a Felhasználót az Üzletszabályzat
módosításáról annak tervezett hatálybalépése előtt legalább 30 nappal korábban.

21.3

Amennyiben az Üzletszabályzat bármely rendelkezése a Felhasználó hátrányára
változik, a Felhasználó a fenti 21.2 pont szerinti értesítés közlését követő 15 napon
belül írásban kifogással élhet az érintett hátrányos módosítással szemben, és
kezdeményezheti a Kereskedőnél, hogy a köztük érvényben levő Szerződés
tekintetében eltérően állapodjanak meg. A Felhasználó a kifogásában köteles
javaslatot tenni az eltérő megállapodás pontos tartalmára. Amennyiben a Felhasználó
a fenti 21.2 pont szerinti értesítés közlését követő 15 napon belül nem jelent be
kifogást, a módosított Üzletszabályzat – annak fenti 21.1 pont szerinti
hatálybalépésének időpontjával – a Szerződés részévé válik.

21.4

A Felhasználót a fenti 21.3 pont szerinti kifogásolási jog nem illeti meg, ha az
Üzletszabályzat módosítását jogszabályváltozás vagy az Energia Hivatal határozata
írta elő vagy tette szükségessé és a módosítás a jogszabályban vagy az Energia
Hivatal határozatában foglalt előírásoknak megfelel.

21.5

Amennyiben a fenti 21.3 pont szerinti kifogás Kereskedővel történt közlését követő
30 napon belül a Felek nem tudnak megállapodni, úgy bármelyik Fél jogosult a
Szerződést legalább 45 napos felmondási idővel naptári hónap utolsó napjára
felmondani.

21.6

A fenti 21.5 pont szerinti felmondási jog egyik Felet sem illeti meg, amennyiben a
fenti 21.3 pont szerinti kifogás Kereskedővel történt közlését követő 30 napon belül
(i) a Felhasználó fenti 21.3 pont szerinti javaslatát a Kereskedő változtatások nélkül
írásban elfogadja, vagy (ii) a Kereskedő írásban arról értesíti a Felhasználót, hogy a
Felhasználó által kifogásolt rendelkezés vagy rendelkezések alkalmazásától a
Felhasználóval érvényben levő Szerződés tekintetében eltekint.

21.7

A jelen 21. pontban foglaltak szerint járnak el a Felek abban az esetben is, ha az
Üzletszabályzat egyoldalú módosítása kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezéseit érinti.
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FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
A jelen ÁSZF-ben használt nagy kezdőbetűs fogalmak a jelen ÁSZF-ben, a
Szerződésben, illetve a Kereskedő Üzletszabályzatában meghatározott jelentéssel
bírnak. A jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Kereskedő Üzletszabályzatában
használt, külön nem definiált fogalmak a VET-ben, az annak végrehajtására kiadott
jogszabályokban, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott
jelentéssel bírnak.

23

FÜGGELÉKEK
A függelékek a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik, és a jelen ÁSZF-re
történő bármely utalás az ÁSZF függelékeire történő utalásként is értendő.
1. sz. Függelék:

2. sz. Függelék:
3. sz. Függelék:
4. sz. Függelék:
5. sz. Függelék:

Formanyomtatvány
a
Felhasználó
személye
megváltozásának, a hálózathasználati szerződés egyéb okból
való megszűnésének vagy a vételezéssel való felhagyásnak a
bejelentésére
Mérlegkör-tagság feltételei
Profilos Felhasználási Helyek profilba sorolása, leolvasása és
a Mennyiségi Eltérés elszámolásának módja
Felek tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségei
Felek nyilatkozatai
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1. sz. Függelék
Formanyomtatvány a Felhasználó személye megváltozásának, a hálózathasználati
szerződés egyéb okból való megszűnésének vagy a vételezéssel való felhagyásnak a
bejelentésére
1. Felhasználási hely adatai
címe
egyedi (POD) azonosító
fogyasztásmérő gyári száma
fogyasztásmérő állása
mérőleolvasás dátuma
2. Felhasználó adatai
neve
cégjegyzékszáma
(vagy azzal egyenértékű azonosítója)
adószáma
székhelye
új székhelye
(amennyiben a bejelentés indoka,
hogy a felhasználó új székhelyre
költözik)
értesítési címe
telefonos elérhetősége

villamosenergia-kereskedőnél
nyilvántartott azonosító száma
3.
□

Bejelentés tárgya1

A felhasználó személye megváltozik az új felhasználási helyen.
A felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme:
________________________________________________

□

1

A felhasználó a fenti felhasználási helyre vonatkozó hálózati csatlakozás és/vagy
hálózathasználati szerződését a vételezéssel való felhagyás miatt meg kívánja
szüntetni.

Megfelelő négyzetbe tegyen x-et.
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A felhasználó átmenetileg felhagy a villamos energia vételezéssel a fenti felhasználási
helyen.
4. Amennyiben a felhasználó személye változik a felhasználási helyen, az új
felhasználó adatai

neve
cégjegyzékszáma
(vagy azzal egyenértékű azonosítója)
adószáma
székhelye
értesítési címe
telefonos elérhetősége
□2

Alulírott felhasználó a jelen bejelentéssel a CEZ Magyarország Kft-vel fennálló,
________________ azonosító számú menetrend/teljes ellátás/részleges ellátás3
alapú villamos energia adásvételi szerződését a CEZ Magyarország Kft. ÁSZFjének 4.7 pontja alapján ________________-i hatállyal felmondja.

Kelt: __________________________

felhasználó neve:
képviselő neve:
képviselő tisztsége:

2

Amennyiben a felhasználó a bejelentéssel egyidejűleg a fennálló szerződését is felmondja az ÁSZF 4.7 pontja
alapján, akkor a négyzetben tegyen x-et és a hiányzó adatokat (szerződés azonosító száma és felmondás hatálya)
adja meg.
3
Megfelelő szövegrész aláhúzandó.
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2. sz. Függelék
Mérlegkör-tagság feltételei
1.

A Kereskedő a Kereskedelmi Szabályzatban (a Kereskedelmi Szabályzat
meghatározását a Kereskedő Üzletszabályzata tartalmazza) foglalt előírások szerint
működteti a mérlegkörét és ellátja az ott meghatározott mérlegkör felelősi feladatokat.
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Kereskedő jogosult
képviselni mérlegkörét és – a Kereskedelmi Szabályzatban, valamint a Szerződében
meghatározott körben – a Felhasználót az átviteli rendszerirányítóval szemben.

2.

A Kereskedő a Kereskedelmi Szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően köteles
elkészíteni a mérlegköre menetrendjét és azt továbbítani az átviteli rendszerirányítónak.
A Felhasználót menetrendadási kötelezettség nem terheli sem a Kereskedő, sem az
átviteli rendszerirányító irányába.

3.

A Kereskedő köteles elszámolni az átviteli rendszerirányítóval a mérlegköre által
elszámolási időszakonként igénybe vett kiegyenlítő energiát és annak díját az átviteli
rendszerirányítónak megfizetni. A kiegyenlítő energia elszámolásának és a kiegyenlítő
energia díj meghatározásának szabályait a Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

4.

A Felek megállapodnak, hogy a Kereskedő mérlegköre által igénybe vett kiegyenlítő
energia díjáért az átviteli rendszerirányító felé kizárólag a Kereskedő köteles helytállni.
A Felek megállapodnak, hogy a kiegyenlítő energia költségét a Szerződésben
meghatározott egységár tartalmazza.

5.

A Kereskedő köteles ellátni az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az
átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható
árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X.29.) NFM rendeletben (a „KÁT
Allokálási Rendelet”), valamint a Kereskedelmi Szabályzatban előírt, a KÁT Energia
átvételére kötelezett mérlegkör-felelőst terhelő adatszolgáltatási, elszámolási és egyéb
kötelezettségeket. A Kereskedő köteles a mérlegköre által átvett KÁT Energia díját a
KÁT Allokálási Rendelet és a Kereskedelmi Szabályzat előírásai szerint az átviteli
rendszerirányítóval elszámolni.

6.

A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználót az átviteli rendszerirányítóval szemben
mérlegkör-tagságával kapcsolatban semminemű felelősség vagy helytállási
kötelezettség nem terheli. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy adott elszámolási
pont (mérési pont azonosító, azaz POD) egy adott elszámolási időszakban csak egy
mérlegkörhöz tartozhat. Azaz a Felhasználási Hely(ek) a Szerződés szerinti szállítási
időszak(ok) alatt más mérlegkörhöz nem tartozhatnak.

7.

Amennyiben a Kereskedő a Szerződés, valamint a Kereskedelmi Szabályzat szerinti
mérlegkör-felelősi feladatait az átviteli rendszerirányító érdekkörében felmerült okból
nem tudja teljesíteni, az a Kereskedő szerződésszegését kizárja.

8.

Amennyiben az átviteli rendszerirányító (i) a vonatkozó jogszabályi előírások, (ii) a
villamosenergia-ellátási szabályzatok, (iii) az üzletszabályzata, vagy (iv) a közte és a
Kereskedő között érvényben lévő mérlegkör-szerződés előírásainak megsértésével a
Kereskedőnek és/vagy a Felhasználónak kárt okoz, a Felek kötelesek fokozottan
együttműködni az átviteli rendszerirányítóval szembeni kártérítési igény érvényesítése
érdekében.
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9.

A Kereskedő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Kereskedelmi Szabályzat
szerinti lényeges mérlegkör-felelősi feladatok valamelyikét súlyosan megsérti, kivéve,
ha azt az átviteli rendszerirányító mulasztása vagy eljárása, vagy Vis Maior esemény
okozta.

10.

A Kereskedő súlyos szerződésszegésének minősül különösen az, ha a mérlegkörére
vonatkozó menetrendadási kötelezettségét ismétlődően elmulasztja az átviteli
rendszerirányító irányába vagy bármely elszámolási időszakban a kiegyenlítő
energiának vagy a KÁT Energiának az átviteli rendszerirányító által a Kereskedelmi
Szabályzat, illetve a KÁT Allokálási Rendelet szerint kiszámlázott és a Kereskedő által
nem vitatott ellenértékének megfizetésével fizetési késedelembe esik, és azt az átviteli
rendszerirányító felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt póthatáridőn belül sem
teljesíti.

11.

A Felhasználó súlyos szerződésszegésének minősül, ha bármely Felhasználási Hely
tekintetében a Szerződés szerinti szállítási időszak(ok)ra vagy azok egy részére
vonatkozóan másik mérlegkör-felelőssel mérlegkör-tagsági vagy az átviteli
rendszerirányítóval mérlegkör-szerződést köt.

12.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy
bármilyen okból megszűnik, úgy a
automatikusan megszűnik a Szerződés
jogosult a Felhasználási Helyeket
mérlegköréből kijelenteni.

13.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés szerinti utolsó szállítási
időszak lejárta előtt legkésőbb 30 nappal a Felek nem kötnek villamos energia
adásvételi szerződést egy további szállítási időszakra vonatkozóan, akkor a Kereskedő
jogosult az utolsó szállítási időszak lejártának napjával a Felhasználási Helyeket a
mérlegköréből kijelenteni függetlenül attól, hogy a Felhasználó a VET 47/C.§ (3)
bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tesz-e.

amennyiben a Szerződés annak lejárta előtt
Felhasználási Helyek mérlegkör-tagsága is
megszűnésével egyidejűleg, és a Kereskedő
a Szerződés megszűnésének napjával a
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3. sz. Függelék
Profilos Felhasználási Helyek profilba sorolása, leolvasása és
a Mennyiségi Eltérés elszámolásának módja
1.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1

A Profilos Felhasználási Helyek profilcsoportba sorolására, a besorolás módosítására,
a Mértékadó Éves Fogyasztás megállapítására, illetve annak módosítására az Elosztói
Szabályzat, valamint az Elosztó üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.2

A profilozási határig a felhasználók profilcsoporthoz való hozzárendelése az Elosztó
joga és kötelessége. A Profilos Felhasználási Helyhez rendelt profilt, valamint a
Szerződés megkötésekor érvényes Mértékadó Éves Fogyasztást a Felhasználó
hálózathasználati szerződése tartalmazza.

1.3

Amennyiben a Felhasználó e-mail üzenetben vagy egyébként írásban kifejezetten
kéri, a Kereskedő kezdeményezi az Elosztónál az érintett Profilos Felhasználási Hely
Mértékadó Éves Fogyasztása és/vagy profilcsoporthoz rendelésének módosítását
olyan módon, ahogy azt a Felhasználó a kérelmében megjelölte. A Felhasználó
tudomásul veszi, hogy a Kereskedő nem vizsgálja a Mértékadó Éves Fogyasztás
és/vagy profilcsoporthoz rendelés Felhasználó által javasolt módosításának
megfelelőségét, így azért felelősséggel sem tartozik, valamint azért sem felel, ha az
Elosztó a javasolt módosítást elutasítja.

1.4

Az érintett Profilos Felhasználási Hely Mértékadó Éves Fogyasztásának és/vagy
profilcsoporthoz rendelésének módosítása azzal a nappal válik hatályossá, amikor azt
az Elosztó jóváhagyja és nyilvántartásba veszi. Ennek időpontjára a Kereskedőnek
nincs befolyása.

1.5

Amennyiben a Mértékadó Éves Fogyasztás a Szerződés szerinti szállítási időszak(ok)
alatt bármelyik Profilos Felhasználási Helyen módosul, a Felek az érintett szállítási
időszak fennmaradó részében az így megállapított Mértékadó Éves Fogyasztást
veszik figyelembe az érintett Profilos Felhasználási Hely Profilos Havi
Mennyiségének meghatározásánál.

2.

LEOLVASÁS

2.1

Amennyiben a Kereskedő kéri, a Felhasználó a köteles a Szerződés szerinti szállítási
időszak(ok) kezdetén és végén (a szállítási időszak kezdő- és lejárati időpontjához
minél közelebb eső napon), illetve ha a Szerződés a szállítási időszak(ok) lejárta előtt
szűnik meg, a Szerződés megszűnésének időpontjához minél közelebb eső napon a
Profilos Felhasználási Helyeken mérőleolvasást kérni az Elosztótól (a „Rendkívüli
Leolvasás”).

2.2

Amennyiben a Felhasználó a fenti 2.1. pont szerinti kötelezettségének nem tesz
eleget, és a mérőleolvasás a szállítási időszak(ok) kezdetét, illetve a szállítási
időszak(ok) lejártát követő hónap legkésőbb 10-éig, illetve ha a Szerződés a szállítási
időszak(ok) lejárta előtt szűnik meg, akkor a Szerződés megszűnését követő
legkésőbb 10 napon belül nem történik meg, a Kereskedő jogosult (de nem köteles)
Rendkívüli Leolvasást kérni az Elosztótól. A Rendkívüli Leolvasás költségét ebben
az esetben is a Felhasználó viseli.

2.3

A Profilos Felhasználási Helyek fogyasztásmérőjének rendes leolvasására a
hálózathasználati szerződés és az érintett Elosztó üzletszabályzatában foglaltak az
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irányadók. A Profilos Felhasználási Helyek elszámolási időszaka jellemzően egy év,
és ennek megfelelően a fogyasztásmérő leolvasására is jellemzően évente egyszer
kerül sor az Elosztó által meghatározott időpontban.
2.4

A Kereskedő jogosult továbbhárítani a Felhasználóra minden, a Profilos Felhasználási
Helyek fogyasztásmérőjének Elosztó általi rendes leolvasása vagy Rendkívüli
Leolvasása következtében felmerülő többletköltséget, így különösen az Elosztói
Szabályzat szerinti Mennyiségi Eltérésnek az Elosztó által megállapított díját.

3.

MENNYISÉGI ELTÉRÉS ELSZÁMOLÁSA ÉS SZÁMLÁZÁSA

3.1

Az Elosztói Szabályzat szerint a Mennyiségi Eltérés az adott Profilos Felhasználási
Helyen irányadó elszámolási időszakban (jellemzően évente) mért és a Mértékadó
Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbsége.

3.2

Amennyiben a Mennyiségi Eltérés megállapításához figyelembe vett elszámolási
időszak eltér a Szerződés szerinti szállítási időszak(ok)tól, úgy az Elosztó állapítja
meg, hogy a Mennyiségi Eltérés milyen arányban oszlik meg az érintett Profilos
Felhasználási Hely vonatkozásában a Kereskedő és a korábbi vagy későbbi villamos
energia kereskedő között, ha a szállítási időszakot megelőzően vagy azt követően
nem a Kereskedő látta/látja el az érintett Profilos Felhasználási Helyet. Az Elosztó
által az egyes villamos energia kereskedőkre allokált Mennyiségi Eltérést a Felek
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

3.3

A Mennyiségi Eltérésnek a Szerződés szerinti szállítási időszakra vagy annak egy
részére eső mértékét és annak díját az Elosztó az Elosztói Szabályzat és az
üzletszabályzata mindenkori rendelkezései szerint állapítja meg, és az így
megállapított díjakat közvetlenül a Kereskedő részére számlázza ki.

3.4

Az érintett Profilos Felhasználási Hely Mennyiségi Eltérése után az Elosztó által a
Kereskedőnek forintban kiszámlázott vagy visszatérített díjat a Kereskedő az alábbi
3.5-3.6 pontoknak megfelelően továbbhárítja a Felhasználóra. A Felek rögzítik, hogy
a Mennyiség Eltérést ugyanazon egységár alkalmazásával számolja el a Kereskedő a
Felhasználóval, amely egységárat az Elosztó alkalmaz a Kereskedő irányába.

3.5

Amennyiben a Mennyiségi Eltérés értéke pozitív („Túlfogyasztás”), a Kereskedő a
Mennyiségi Eltérésre vonatkozó elszámoló számlát forintban állítja ki a Felhasználó
részére. Amennyiben a Mennyiségi Eltérés értéke negatív („Alulfogyasztás”), a
Kereskedő forintban állítja ki a jóváíró számlát a Felhasználó részére.

3.6

A fenti 3.4-3.5 pontban meghatározott díjakról a Kereskedő az azt követő 30 napon
belül állítja ki a fenti 3.5 pont szerinti elszámoló vagy jóváíró számlát, hogy az
Elosztónak a Mennyiségi Eltérésre vonatkozó számláját az érintett Profilos
Felhasználási Helyre vonatkozóan kézhez vette.

3.7

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Mennyiség Eltérés elszámolása Profilos
Felhasználási Helyenként külön-külön, és eltérő időpontokban történik. Emiatt
előfordulhat, hogy a Kereskedő az Elosztó fenti 3.3-3.6 pont szerinti elszámolását a
Szerződés szerinti szállítási időszak(ok) lejártát követően hónapokkal vagy több mint
egy évvel később kapja meg, és ezért a Felhasználóra is csak ezt követően tudja
továbbhárítani a Mennyiségi Eltérésből eredő díjakat. A Felhasználó ez esetben is
köteles elszámolni a Kereskedővel a Mennyiségi Eltérésből eredő díjakat a fenti 3.33.6 pontban foglaltak szerint. A Kereskedő nem felel semmilyen kárért, amely abból
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ered, hogy az Elosztó elmulasztja határidőben teljesíteni leolvasási és
adatszolgáltatási, illetve a Mennyiségi Eltéréssel való elszámolási kötelezettségét.
3.8

Túlfogyasztás esetén a Felhasználó köteles a fenti 3.5 pont szerinti elszámoló számlát
kézhezvételtől számított nyolc napon belül forintban megfizetni a Kereskedőnek.
Alulfogyasztás esetén a Kereskedő köteles a fenti 3.5 pont szerinti jóváíró számlát a
kiállítástól számított nyolc napon belül forintban megfizetni a Felhasználónak.
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4. sz. Függelék
Felek tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségei
1.

FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

1.1

A Kereskedő kérésére a Felhasználó a Kereskedő rendelkezésére bocsátja a
Felhasználási Helyeknek a Szerződés szerinti szállítási időszakot megelőző három év
negyedórás fogyasztási adatait, és egyúttal tájékoztatja a Kereskedőt, ha a megelőző
három évhez képest a Felhasználási Helyek bármelyikén az általános munkarend
és/vagy a fogyasztási szokások bármilyen okból változtak.

1.2

A Kereskedő kérésére a Felhasználó tájékoztatja a Kereskedőt a Felhasználási Helyek
általános munkarendjéről. A Kereskedő megkeresésére a munkaszüneti napok körüli
munkarendre vonatkozóan a Felhasználó ugyancsak tájékoztatást nyújt a
Kereskedőnek.

1.3

A Felhasználó köteles tájékoztatni a Kereskedőt, amennyiben a Felhasználási Helyek
bármelyikén gázmotor, naperőmű, napelem, szélturbina vagy egyéb engedélyköteles
vagy nem engedélyköteles erőmű működik, vagy a Szerződés szerinti szállítási
időszak alatt a Felhasználó ilyen berendezés üzembe helyezését tervezi a
Felhasználási Helyek bármelyikén. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a berendezés
beépített teljesítményét, és hogy az mióta üzemel vagy mikortól fog üzemelni a
Felhasználási Helyen.

1.4

Amennyiben a Kereskedő által ismert munkarendhez képest bármelyik Felhasználási
Hely fogyasztásának jelentősebb változása várható, vagy a Felhasználó ilyen hatással
járó intézkedést tervez bevezetni (így különösen műszak megszüntetése vagy új
műszak beindítása, termelés számottevő csökkentése, termelés leállítása, termelés
növekedése, megelőző vagy egyéb előre tervezett karbantartás), úgy a Felhasználó
köteles erről a Kereskedőt megfelelő időben előzetesen tájékoztatni. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a változás várható mértékét és időtartamát.

1.5

Amennyiben bármelyik Felhasználási Hely működésében váratlanul olyan nem
tervezett leállás, meghibásodás, üzemzavar következik be, amely az üzemszerű
működéshez képest a villamos energia fogyasztás jelentős mértékű csökkenését
eredményezi, úgy a Felhasználó köteles erről a tudomásszerzését követően a lehető
legrövidebb időn belül tájékoztatni a Kereskedőt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell
a kiesés várható időtartamát és mértékét.

1.6

A Felhasználó külön kapcsolattartót köteles kijelölni, aki a fenti 4.1-4.5 pontokban
szabályozott kérdésekben a Kereskedő rendelkezésére áll és jogosult tájékoztatást
adni.

2.

KERESKEDŐ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

2.1

A Kereskedő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót, amennyiben villamos
energia kereskedelmi működési engedélye érvényét veszti, azt a Hivatal felfüggeszti
vagy visszavonja.

2.2

A Kereskedő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót, amennyiben az
átviteli rendszerirányítóval kötött mérlegkör szerződése vagy egy másik mérlegkörfelelőssel kötött mérlegkör-tagsági szerződése megszűnik, és ezzel egyidejűleg nem
csatlakozik más mérlegkör-felelős mérlegköréhez.
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2.3

A Kereskedő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót, amennyiben az
Elosztók bármelyikével kötött együttműködési szerződése megszűnik.

2.4

A Felhasználó kérésére a Kereskedő térítésmentesen köteles tájékoztatást adni a
Felhasználónak a Felhasználó fogyasztási adatairól.

2.5

A Kereskedő köteles tájékoztatni a Felhasználót az előző naptári évben általa
értékesített villamos energia előállításához felhasznált energiaforrások részarányáról
és környezeti hatásairól a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

3.

FELEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

3.1

A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben saját maguk ellen vagy
harmadik személy velük szemben csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményezett. A
csőd- vagy felszámolási eljárás elrendeléséről is kötelesek egymást haladéktalanul
külön értesíteni.

3.2

A Felek haladéktalanul értesítik egymást, amennyiben legfőbb szervük a jogutód
nélküli megszűnésükről döntött.

3.3

Azt követően, hogy arról tudomást szereznek, a Felek haladéktalanul tájékoztatják
egymást a velük szemben kezdeményezett végrehajtási eljárásról, amennyiben a
végrehajtás alá vont követelés értéke meghaladja a 10.000,- EUR-t (azaz tízezer
eurót) vagy a 3.000.000,- Ft-ot (azaz hárommillió forintot).

3.4

A Felek haladéktalanul értesítik egymást minden olyan egyéb, velük szemben vagy
általuk harmadik személlyel szemben indított peres, nem peres vagy hatósági
eljárásról, amely lényeges hátrányos kihatással lehet a Szerződés érintett Fél általi
teljesítésére.

3.5

A jelen függelékben nevesített eseteken túl a Felek kötelesek egymást haladéktalanul
értesíteni minden olyan körülményről és változásról, amely lényeges hátrányos
kihatással lehet a Szerződésnek az érintett Fél általi teljesítésére.
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5. sz. Függelék
Felek nyilatkozatai
1.

FELEK NYILATKOZATAI

A Felek külön-külön kijelentik, hogy
a) a magyar jog szerint Magyarországon bejegyzett és működő társaságok;
b) a Szerződés megkötése és annak a Szerződésben foglalt feltételek szerinti teljesítése
nem sérti a társasági szerződésüket (alapító okiratukat) vagy más szerződésüket;
c) rendelkeznek minden szükséges felhatalmazással, hozzájárulással, jóváhagyással és
engedéllyel, ami a Szerződés megkötéséhez és annak a Szerződésben foglalt
feltételek szerinti teljesítéséhez szükséges;
d) nincs tudomásuk arról, hogy saját maguk ellen vagy harmadik személy velük
szemben csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményezett volna az elmúlt hat
hónapban vagy, hogy jelenleg csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésére irányuló
eljárás lenne folyamatban velük szemben akár saját, akár harmadik személy kérelme
alapján; és
e) nem rendeltek el velük szemben csőd- vagy felszámolási eljárást az elmúlt 5 évben,
és jelenleg sem állnak ilyen eljárás hatálya alatt.
2.

FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATAI

A Felhasználó kijelenti, hogy
a) a Szerződés szerint szállítási időszakot megelőző időszakra szóló villamos energia
adásvételi szerződését jogszerűen szüntette meg, vagy az jogszerűen szűnt meg;
b) a Szerződés szerinti szállítási időszakot megelőző időszakra szóló villamos energia
adásvételi szerződése alapján a korábbi villamos energia kereskedőjével szemben
lejárt tartozása nem áll fenn, amiatt vele szemben bármilyen - akár peres, akár peren
kívüli - igényérvényesítési eljárás nincs és az elmúlt hat hónapban sem volt
folyamatban;
c) egyik Felhasználási Helyre vonatkozóan sem áll fenn lejárt tartozása a Hálózati
Engedélyessel szemben, és amiatt vele szemben bármilyen - akár peres, akár peren
kívüli - igényérvényesítési eljárás nincs és az elmúlt hat hónapban sem volt
folyamatban;
d) a Szerződés megkötését megelőzően a Felhasználási Helyek Kereskedő
rendelkezésére bocsátott mért ¼ órás teljesítmény adatai megfelelnek a valóságnak;
és
e) amennyiben a Kereskedővel ellátás alapú Szerződést kötött, a Felhasználási Helyek
bármelyikére vonatkozóan nem kötött harmadik személlyel mérlegkör-tagsági
szerződést a Szerződés szerinti szállítási időszakra vagy annak egy részére, és ilyen
tartalmú szerződést a Szerződés aláírását követően sem köt;
f) amennyiben a Kereskedővel teljes ellátás alapú Szerződést kötött, a Felhasználási
Helyek bármelyikére vonatkozóan nem kötött harmadik személlyel villamos energia
adásvételi szerződést a Szerződés szerinti szállítási időszakra vagy annak egy részére,
és ilyen tartalmú szerződést a Szerződés aláírását követően sem köt.
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KERESKEDŐ NYILATKOZATAI

A Kereskedő kijelenti, hogy
a) érvényes villamosenergia-kereskedelmi működési engedéllyel rendelkezik (engedély
száma: 53/2008., 67/2013. és 6152/2015 sz. határozatokkal módosított 139/2006 sz.
határozat);
b) az átviteli rendszerirányítóval mérlegkör-szerződést kötött és az jelenleg is hatályban
van; és
c) a Magyarország területén elosztói működési engedéllyel rendelkező valamennyi
társasággal az Elosztói Szabályzat 23. sz. melléklete szerinti együttműködési
megállapodást kötött és az jelenleg is hatályban van.
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