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PREAMBULUM:  

 

Magyarországon a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 

végrehajtásáról kiadott 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet értelmében liberalizált a villamos 

energia piaca, az engedélyesek szabadpiaci keretek között működnek. Minden piaci szereplő, 

amely a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) engedélyével 

kereskedelmi tevékenységet folytat, köteles azt a vonatkozó jogszabályok betartásával, 

valamint a MEKH által jóváhagyott üzletszabályzata (Üzletszabályzat) rendelkezései szerint 

végezni. E tevékenysége során tekintettel kell lennie más szabályzatokra is, elsősorban a 

magyar villamos energia rendszert irányító MAVIR Zrt. (Mavir) által kiadott kereskedelmi 

szabályzatra (Kereskedelmi Szabályzat). 

 

A Hungaro Energy Kft. villamosenergia-kereskedelmet folytat a MEKH által kiadott engedélye 

alapján, de nem jogosult egyetemes szolgáltatásra. Nem célja, hogy lakossági fogyasztók 

részére villamos energiát értékesítsen, szabadpiaci feltételek szerint sem, egyetemes 

szolgáltatásra jogosult, nem lakossági felhasználókat azonban szabadpiaci szerződés keretében 

ellát. Üzletszabályzatát az ennek megfelelően alakította ki. 

 

1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA: 

 

1.1. Az üzletszabályzat tárgya 

 

Az üzletszabályzat bemutatja a Hungaro Energy Kft. kereskedelmi engedélyesi tevékenységi 

körében nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint az általa, kötött villamosenergia-

kereskedelmi szerződések feltételeit. 

 

1.2. Az üzletszabályzat hatálya 
 

1.2.1.  Személyi és területi hatály 

 

Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a Hungaro Energy Kft. működési engedélyében 

meghatározott tevékenységre, valamint a vele szerződéses viszonyban lévő 

rendszerhasználókra. A Hungaro Energy Kft. tevékenysége Magyarország teljes területére 

kiterjed. 

 

1.2.2.  Időbeli hatály 

 

Az üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyó határozata 

alapján válik hatályossá. Az üzletszabályzat egyes módosításai a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása alapján lépnek hatályba és a jóváhagyott 

módosításokat - eltérő írásbeli megállapodás hiányában - a hatályba lépés előtt megkötött 

szerződésekre is alkalmazni kell. 

 

1.3. Az üzletszabályzattól való eltérés 

 

A Hungaro Energy Kft. a felhasználókkal olyan egyedi szerződéseket is köthet, amelyek 

feltételei a VET, a Vhr., az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzatkeretei között 

eltérhetnek a jelen üzletszabályzattól. Ebben az esetben az egyedi szerződés eltérő szabályozása 

az irányadó. A felek eltérő rendelkezése hiányában az üzletszabályzat rendelkezései általános 

szerződési feltételként irányadóak minden felhasználóra. 
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1.4. Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése 
 

A Hungaro Energy Kft. köteles az üzletszabályzatot a mindenkor hatályos, egységes 

szerkezetbe fogalt szöveggel honlapján és ügyfélszolgálatán is hozzáférhetővé tenni valamint 

az erre vonatkozó kérés esetén bárkinek a rendelkezésre bocsátani. A jelen üzletszabályzatban 

meghatározott, a villamosenergia-vásárlási szerződésekre irányadó általános szerződési 

feltételek jelen Üzletszabályzat, illetve annak módosításai jóváhagyásával válnak hatályossá. 

 

1.5. Módosítás 
 

1.5.1.  Az Üzletszabályzat módosítása 

 

Jelen Üzletszabályzat a VET 73. § (1) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy a Hungaro Energy 

Kft. az Üzletszabályzatot – úgy is, mint a felhasználókkal kötött villamosenergia-értékesítési 

szerződések általános szerződési feltételeit – a MEKH előzetes engedélyével jogosult 

egyoldalúan módosítani.  

 

1.5.2.  Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókra vonatkozó 

szabályok az Üzletszabályzat, az általános szerződési feltételek, vagy a 

szerződés egyoldalú módosítása esetén 

 

Ha a Hungaro Energy Kft. a jelen Üzletszabályzatát, vagy az abban meghatározott, a 

villamosenergia-értékesítési szerződéseihez kidolgozott általános szerződési feltételeket, 

illetve – ha az általános szerződési feltételek azt lehetővé teszik –, a villamosenergia-

értékesítési szerződést egyoldalúan módosítja, köteles a felhasználókat a változás hatályba 

lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíteni a feltételek megváltozásáról. Ha a változás a 

felhasználó hátrányára történő lényeges módosítást tartalmaz, az értesítési határidő a hatályba 

lépést megelőző 45 nap. Az értesítés formája lehet: 

 

- a felhasználó közvetlen, postai úton történő értesítése levélben, vagy  

- a felhasználó kapcsolattartásra megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben, 

vagy 

- egyéb elektronikus hírközlés útján (így különösen, de nem kizárólag hírlevélben). 

 

Nem kell az értesítési szabályokat azon módosításokra alkalmazni, amikor a módosítás új 

szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásra 

vonatkozó feltételeket nem érinti, vagy, ha a szolgáltatás a módosítás révén kedvezőbb 

feltételek mellett vehető igénybe. Nem kell az értesítési szabályokat alkalmazni akkor sem, ha 

esetlegesen ellentmondó, érvénytelen rendelkezések, stilisztikai, szövegezési vagy nyelvtani 

hibák, a fogalomhasználatban bekövetkezett változások indokolják. A Hungaro Energy Kft. a 

módosított Üzletszabályzatot és általános szerződési feltételeket a honlapján is közzéteszi és az 

ügyfélszolgálatán is elérhetővé teszi a felhasználók kiértesítésével egyidőben. 

 

A hátrányára történő lényeges módosítás esetén a felhasználó a villamosenergia-vásárlási 

szerződést az értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a módosítás hatályba lépésétől 

számított 15 napon belül – 30 napos felmondási idővel – a naptári hónap utolsó napjával 

felmondhatja, kivéve, ha a felek a szerződésben ettől eltérően állapodtak meg. Lényeges 

módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, időtartamára 

vagy minőségi célértékeire, a felmondási jogra, továbbá a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó 

módosítás. 
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1.5.3.  Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó szabályok 

egyoldalú módosítás esetén 

 

A Hungaro Energy Kft. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a VET 73. 

(1) bekezdésére tekintettel, a MEKH előztetes engedélyével szintén egyoldalúan módosíthatja 

az Üzletszabályzatot, az általános szerződési feltételeket és a hatályos villamosenergia-

vásárlási szerződést a következő esetekben: 

- a villamosenergia-vásárlási szerződésekben vagy általános szerződési feltételekben 

foglalt feltételek bekövetkezése esetén, de a módosítás  – a VET-ben vagy külön 

jogszabályban foglalt, hatósági árváltozásra vonatkozó kivételekkel – nem 

eredményezheti a szerződés feltételeinek a felhasználók hátrányára történő lényeges 

megváltoztatását, 

- ha a módosítást jogszabály változása vagy a MEKH döntése indokolja. 

 

Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire, 

időtartamára vagy minőségi célértékeire, a felmondási jogra, továbbá a szolgáltatás 

ellenértékére vonatkozó módosítás. A Hungaro Energy Kft. a villamosenergia-vásárlási 

szerződés egyoldalú módosítása esetén a hatályba lépést megelőzően legalább 30 nappal köteles 

a felhasználókat értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással 

együtt. 

 

A szerződés egyoldalú módosítása esetén a felhasználó jogosult a szerződést az értesítést követő 

30 napon belül 30 napos felmondási idővel a VET vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 

írásban felmondani. Ha viszont a módosítás a felhasználó számára hátrányos rendelkezéseket 

tartalmaz, az írásbeli felmondás joga a felhasználót az értesítés napjától számított 45 napig illeti 

meg, 30 napos felmondási idővel. Nem kell alkalmazni az értesítési határidőt az általános 

szerződési feltételek azon módosítására, amely új szolgáltatás bevezetése miatt válik 

szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit nem 

érinti, vagy a módosítással kizárólag valamely díj csökken. 

 

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 

A jelen üzletszabályzatban szereplő azon kifejezések meghatározását, melyek értelmezését a 

jelen pont nem rögzíti, a vonatkozó jogszabályok, VET, Vhr, illetve az ellátási szabályzatok, 

különösen az üzemi szabályzat, a kereskedelmi szabályzat, valamint a szerződés minták 

tartalmazzák. 

 

2.1 Rendszerhasználó 

 

Bármely olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, aki (amely) a közcélú hálózathoz villamos energia betáplálása, illetve vételezése 

céljából közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. 

 

2.2 Felhasználó 

 

Aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú 

hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez. 

 

 

 



9 
 

2.3 Fizető 

 

Aki a hálózathasználati szerződéshez, villamosenergia-vásárlási szerződéshez kapcsolódóan, 

vagy külön megállapodásban vállalja a meghatározott felhasználási helyen elfogyasztott 

energia ellenértékének, a járulékos költségeknek, és/vagy a rendszerhasználati díjaknak a 

megfizetését. Ahol jelen Üzletszabályzat felhasználót említ, ott – egyetemleges felelősség 

mellett – a jogok és kötelezettségek tekintetében a Fizetőt is érteni kell. 

 

2.4 Egyetemleges felelősség 

 

Egyetemleges kötelezettség esetén minden kötelezett – jelen Üzletszabályzat tekintetében mind 

a felhasználó, mind a fizető – az egész ellenszolgáltatással és szerződésszegés esetén osztatlan 

felelősséggel tartozik a Hungaro Energy Kft. felé. Amennyiben bármelyikük, azaz a felhasználó 

vagy a fizető szerződés szerint teljesít, vagy a kötelezettségét beszámítással megszünteti, a 

Hungaro Energy Kft-vel szemben az összes kötelezettség megszűnik. Ha a fizető nem teljesít, 

a Hungaro Energy Kft. az egyetemlegesen kötelezettek bármelyikétől követelheti a teljesítést. 

 

2.5 Általános hálózathasználati szerződés 

 

Az általános hálózathasználati szerződés a rendszerhasználó és a hálózati engedélyes között 

közvetlenül, a Hungaro Energy Kft. kötelezettségvállalása nélkül létrejött szerződés. 

 

2.6 Egyedi hálózathasználati szerződés 

 

Az egyedi hálózathasználati szerződés a rendszerhasználó és a hálózati engedélyes között 

közvetve létrejött szerződés, melynek megkötése során a Hungaro Energy Kft. jár el a 

rendszerhasználó képviseletében, és a szerződésben fizetőként kerül megjelölésre. Egyedi 

hálózathasználati szerződés esetén a rendszerhasználóval kötött villamosenergia-vásárlási 

szerződésben is rögzíteni kell azokat a rendszerhasználót terhelő kötelezettségeket, amelyekben 

a rendszerhasználó nevében és megbízásából eljáró Hungaro Energy Kft. és a hálózati 

engedélyes megállapodott – ha azok eltérnek a hálózati engedélyes általános szerződési 

feltételeitől és általánosan alkalmazott szerződésmintáitól.   

 

2.7 Mérlegkör tagsági szerződés 

 

Jelenti a felhasználó és a mérlegkör felelős között létrejött szerződést, mely alapján a 

mérlegkör felelős számolja el a rendszerirányítóval a kiegyenlítő energiát a rendszerhasználó 

vagy a termelő vonatkozásában. 

 

2.8 Menetrend alapú szerződés 

 

Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb feltételek mellett - rögzíti a 

szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott 

időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú 

szerződés esetében az eladó illetve a vevő a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos 

energia rendelkezésre bocsátására illetve igénybevételére vállal kötelezettséget. 
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2.9 Ellátás alapú szerződés 

 

Olyan kereskedelmi szerződés, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési 

időintervallum-független vételezési vagy betáplálási igényének biztosítását, meghatározott 

időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett. A teljes ellátás alapú szerződés olyan ellátás 

alapú szerződés, nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül 

további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra. 

 

2.10 Részleges ellátás alapú szerződés 

 

A részleges ellátás alapú szerződés olyan ellátás alapú szerződés, amely lehetővé teszi a vevő 

számára, hogy menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosításra. 

 

2.11 Idősoros elszámolású felhasználó 

 

A felhasználó azon mérési-elszámolási ponton mért felhasználása tekintetében, amely terhelési 

görbe regisztrálására alkalmas, táv-leolvasható fogyasztásmérővel rendelkezik, és amellyel a 

Hungaro Energy Kft., illetve a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes negyedórás 

mérési adatok alapján számol el.  

 

2.12 Profil elszámolású felhasználó 

 

Az a kisfeszültségű hálózatról ellátott felhasználó, azon csatlakozási ponton mért felhasználása 

tekintetében, amelynek a névleges csatlakozási teljesítménye 3x80 Ampernél nem nagyobb, és 

nem rendelkezik idősoros elszámolású táv-leolvasható fogyasztásmérővel, vagy amelyen 

közvilágítás, vagy egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, vagy azzal együtt vezérelt világítás 

(telefonfülke, stb.) céljára vételez, és nem kéri teljesítménytárolós, táv-leolvasható 

fogyasztásmérő felszerelését. 

 

2.13 Terhelési profil 

 

Statisztikai elemzéssel készült villamosteljesítmény-igény görbe, amely a profil elszámolású 

felhasználók napi mérési adatainak helyettesítésére szolgál. 

 

2.14 Mértékadó éves fogyasztás (MÉF) 

 

Jelenti a profil elszámolású felhasználó adott elszámolási időszak alatti fogyasztására 

vonatkozóan az időszak elején megállapított azon villamos energia mennyiséget (kWh), mely 

alapadatként szolgál a havi elszámolásoknál és az időszak végén a mennyiségi eltérés 

elszámolására. 

 

2.15 Mért fogyasztás 

 

A fogyasztásmérő két leolvasása közötti időben felhasznált, a fogyasztásmérő számlálójának a 

különbségével meghatározott villamos energia mennyisége.  
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2.16 Mennyiségi eltérés 

 

Jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási időszakban a mért és a Mértékadó Éves 

Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. A pozitív eltérés 

túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent. 

 

2.17 KÁT (Kötelező átvételi rendszer) 

 

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, 

valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről, és az átvételi árakról 

kialakított, jogszabályban rögzített rendszer. A kötelezően átvett mennyiséget a kereskedő a 

kötelező átvételi áron – ha a villamosenergia-kereskedelmi szerződés eltérően nem rendelkezik 

– arányosan továbbértékesíti a felhasználóknak. 

 

2.18 Írásos rendszerhasználói megkeresés 

 

A rendszerhasználónak a Hungaro Energy Kft. hivatalos kapcsolattartási címére, 

telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy a kapcsolattartásra megadott e-mail címére érkezett, 

a szolgáltatást érintő kérdése, észrevétele, panasza, vagy reklamációja, amely dokumentáltan 

rögzítve van, ellenőrizhető és visszakereshető. 

 

2.19 Üzletszabályzat 

 

Jelenti a jelen villamos energia kereskedői Üzletszabályzatot. 

 

2.20 Villamosenergia-kereskedelmi szerződés 

 

Jelen üzletszabályzatban jelenti a villamos energia vásárlására és értékesítésére kötött 

adásvételi szerződéseket. 

 

2.21 Szerződéses Partner 

 

A jelen Üzletszabályzat személyi hatálya alá tartozó rendszerhasználók, akikkel a Hungaro 

Energy Kft. a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységi körébe tartozó szerződéseket köt. 

 

2.22 Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 

 

Az általános szerződési feltételek azok a szerződési feltételek, amelyeket a Hungaro Energy 

Kft. több hasonló szerződés megkötése céljából, egyoldalúan, a másik fél közreműködése 

nélkül határozott meg, és amelyeket a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános 

szerződési feltételek akkor válnak a szerződés részévé, ha a Hungaro Energy Kft. lehetővé teszi 

azok tartalmának megismerését, a másik fél pedig azokat elfogadja.  

 

2.23 A szerződés egyedi feltételei 

 

Azok a szerződési feltételek, amelyeket a felek az általános szerződési feltételeken túl 

egyenként kölcsönösen egyeztetnek és megtárgyalnak. 
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2.24 Egyedi szerződés 

 

Olyan szerződés, amelynek feltételei – az egyébként egyedi feltételeken kívül is – a VET, a 

Vhr., a Kereskedelmi Szabályzat és az Üzemi Szabályzat keretei között eltérnek a jelen 

Üzletszabályzatban és mellékleteiben meghatározott feltételektől, illetve az általános 

szerződési feltételektől. Erre a szerződésben kifejezetten utalni kell! 

 

2.25 Vis maior 

 

A vis maior körébe azok az általánosan annak elfogadott, előre nem látható és elháríthatatlan 

események tartoznak – a felróhatóság hiánya mellett – amelyek a szerződés teljesítését 

valamely fél (Hivatkozó Fél) számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszik. Vis 

maiornak minősülnek különösen – de nem kizárólag – a következő események: a 

villamosenergia-rendszer jogszabályokban meghatározottak szerinti bármilyen jelentős  zavara, 

kimaradása vagy válsága; tűzvész, árvíz, földrengés vagy földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, 

járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, kisajátítás vagy államosítás, kikötők, 

dokkok, csatornák, vagy hajózást  támogató más létesítmények lezárása, bármilyen háborús 

cselekmény (hadüzenettel vagy anélkül), viszály, fegyveres konfliktus, blokád, forradalom, 

zavargás vagy polgári engedetlenség, országos sztrájk; az átviteli rendszerirányító 

üzletszabályzatában vis maiorként meghatározott események. Nem minősül vis maior 

eseménynek a költségvetési finanszírozás hiánya, valamint, ha a Fél neki felróható okból nem 

tudja a villamos energiát felhasználni vagy továbbértékesíteni.  

 

3. AZ ENGEDÉLYESRE VONATKOZÓ ADATOK, AZ ENGEDÉLYES 

TEVÉKENYSÉGE 

 

A társaság cégneve: Hungaro Energy Kft. 

Székhely: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 2. 

Cégjegyzék száma: 02-09-073188 

A társaság határozatlan időtartamra alakult.  

 

A Hungaro Energy Kft. villamosenergia-kereskedő engedélye alapján jogosult villamos 

energiát 

 a termelőtől, más villamosenergia-kereskedőtől vásárolni, 

 a felhasználó és más villamosenergia-kereskedő részére értékesíteni, 

 a szervezett villamosenergia-piacon való részvételre. 

 

A Hungaro Energy Kft. nem jogosult egyetemes szolgáltatásra és nem lát el lakossági 

felhasználókat.  

Egyetemes szolgáltatásra jogosult, nem lakossági felhasználókat azonban szabadpiaci 

szerződés keretében ellát. 

 

A Hungaro Energy Kft. önálló mérlegkört nem hoz létre, mérlegkör tagsági szolgáltatásokat 

közvetít. A szervezett villamosenergia-piacon való részvétel részletes szabályait az erre 

vonatkozó külön jogszabály, a szervezett villamosenergia-piac engedélyese működési és 

üzletszabályzatai határozzák meg. 
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4. A HUNGARO ENERGY KFT. SZERZŐDÉSES KAPCSOLATAI 

FELHASZNÁLÓKKAL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL 
 

4.1 A felhasználókkal kötendő szerződések 

 

A felhasználókkal a Hungaro Energy Kft. villamosenergia-értékesítési szerződéseket és egyéb 

szerződéseket köthet vagy közvetíthet. A szerződés lehet: 

- Ellátás alapú villamosenergia-értékesítési szerződés, amely lehet: a./ teljes ellátás alapú 

szerződés, és b./ részleges ellátás alapú szerződés 

- Menetrend alapú villamosenergia-értékesítési szerződés 

- Közvilágítási szerződés, 

- Megbízási szerződés hálózati szerződések megkötésére és kezelésére 

- Megbízás a rendszerhasználati díjak megfizetésére 

- Mérlegkör tagsági szerződés 

 

4.2  A villamosenergia-rendszer és -piac más szereplőivel fennálló szerződéses 

kapcsolatok 
 

4.2.1 Villamosenergia-kereskedelmi szerződések 

 

A Hungaro Energy Kft. a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő szerződések alapján, a 

kereskedelmi engedélyében foglaltak szerint vásárolja a villamos energiát a termelőktől és más 

kereskedőktől, értékesít más kereskedők részére és köti meg a szervezett villamosenergia-piaci 

ügyleteket. 

 

4.2.2  Mérlegkör szerződés – mérlegkör használati szerződés 

 

A mérlegkör szerződés a kiegyenlítő energia és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló 

menetrendek bejelentésére, valamint a KÁT allokációs rendeletben meghatározott feladatok 

ellátására kötött szerződés az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör felelős között. Mivel a 

Hungaro Energy Kft. nem mérlegkör felelős, hanem mérlegkör használati szerződéssel más 

kereskedelmi engedélyes mérlegköréhez csatlakozik, mérlegkör szerződést az átviteli 

rendszerirányítóval nem köt. A más kereskedelmi engedélyessel kötendő mérlegkör használati 

szerződés rögzíti a kiegyenlítő energia elszámolására, a menetrendek bejelentésre, valamint a 

kötelező átvételre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

 

4.2.3  Az átviteli rendszerirányítóval kötendő szerződések  

 

Mivel a Hungaro Energy Kft. nem mérlegkör felelős, az átviteli rendszerirányítóval nem köt 

szerződést a rendszerszintű szolgáltatások igénybevételére, valamint a rendszerbiztonság és 

egyensúly megtartására, a VET, a Vhr, az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat, 

valamint az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában foglalt rendelkezések megtartására. 

Ezek a rendelkezések a Hungaro Energy Kft-t a jogszabály erejénél fogva kötik. A felsorolt 

szerződéseket az a mérlegkör felelős köti meg, amelynek mérlegköréhez a Hungaro Energy Kft. 

mérlegkör használati szerződéssel csatlakozik. 
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4.2.4  A hálózati engedélyesekkel kötendő szerződések 

 

4.2.4.1. Hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződések 

 

Felek közös megegyezése esetén a felhasználó írásos megbízást adhat a Hungaro Energy Kft. 

részére, hogy helyette és nevében a területileg illetékes elosztó-hálózati engedélyessel 

megkösse a hálózati csatlakozási és a hálózathasználati szerződést. A képviselet és a megbízás 

szabályainak megfelelően a szerződésekkel a felhasználó válik a hálózati csatlakozási és 

hálózathasználati szerződések jogosultjává és kötelezettjévé. A Hungaro Energy Kft., mint 

megbízott fogadja a felhasználó igénybejelentését, majd mint megbízott, továbbítja az elosztói 

engedélyesnek. A megbízás magában foglalhatja, hogy a Hungaro Energy Kft. a 

hálózathasználati szerződést a kereskedelmi szerződéssel összevontan kezelje, ami magában 

foglalja a szerződés megkötésére, esetleges módosítására vagy felmondására vonatkozó 

megbízást, valamint a hálózati engedélyessel való kapcsolattartást is. A megbízási tevékenység 

ellátásáért a Hungaro Energy Kft. a közös megegyezés szerinti megbízási díjra jogosult. A 

megbízás nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó nem az elosztói engedélyes 

üzletszabályzatában foglaltak szerint, hanem azoktól eltérő, egyedi feltételekkel kívánja a 

hálózati szerződéseket megkötni. 

 

4.2.4.2. Belépés a hálózati szerződésekbe fizetőként 

 

Felek közös megegyezésével a felhasználó írásos megbízást adhat arra, hogy a 

rendszerhasználati díjak tekintetében a hálózathasználati szerződésébe a Hungaro Energy Kft. 

fizetőként lépjen be. Ebben az esetben a Hungaro Energy Kft. köteles megfizetni a felhasználó 

hálózathasználati szerződésében rögzített rendszerhasználati díjakat az elosztói engedélyes felé. 

A Hungaro Energy Kft. közvetített szolgáltatásként jogosult az általa megfizetet díjat a 

felhasználónak kiszámlázni. A fizetési kötelezettség csak a rendszerhasználati díjakra terjed ki, 

a Hungaro Energy Kft. nem felelős a rendszerhasználó szerződésszegéseiért. 

 

5. A FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEK TÍPUSAI ÉS 

SAJÁTOSSÁGAI 
 

5.1 Ellátás alapú szerződés 

                 

Az ellátás alapú szerződés olyan kereskedelmi szerződés adott elszámolási ponthoz, amelyben 

az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési igényének 

biztosítását, vagy a vevő vállalja az eladó mennyiség- és mérési időintervallum-független 

betáplálásának átvételét, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett. 

Ellátás alapú szerződést csak mérlegkör -felelősi, vagy használati- szerződéssel rendelkező 

engedélyes és mérlegkör tagsági szerződéssel rendelkező felhasználó köthet. Ellátás alapú 

szerződést csak az átviteli rendszerirányító által felügyelt szabályozási zónában lévő 

elszámolási pontra lehet kötni. Egy elszámolási pontra csak egy ellátás alapú szerződés köthető. 

A mérlegkör tagsági-szerződés az érintett elszámolási pont(-ok) tekintetében egyúttal a 

szerződő felek közötti ellátás alapú szerződésnek minősül. Az ellátás alapú szerződés kötelezi 

az eladót, hogy a vevő – az akár általa bejelentett menetrend alapú szerződésektől is - eltérő 

vételezései vagy betáplálásai esetén harmadik fél felé az elszámolásban pénzügyileg helyt 

álljon. Az ellátás alapú szerződés teljes ellátás alapú, vagy részleges ellátás alapú szerződés 

lehet. 
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5.1.1  Teljes ellátás alapú szerződés  

  

A teljes ellátás alapú szerződés olyan ellátás alapú szerződés adott elszámolási ponthoz, amely 

nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül menetrend alapú 

szerződést (vagy szerződéseket), is kössön ellátásának biztosítására. Ebből az következik, hogy 

adott elszámolási ponton a vevő csak egyetlen eladótól szerezheti be a villamos energiát. Ennek 

megfelelően a Hungaro Energy Kft-vel teljes ellátás alapú szerződést kötő felhasználók a teljes 

villamos-energia igényüket e szerződés alapján a Hungaro Energy Kft-től szerzik be. A teljes 

ellátás alapú szerződésben a Hungaro Energy Kft., mint eladó vállalja a piaci szereplő 

mennyiség- és mérési időintervallum független teljes vételezési idényének biztosítását 

meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett. A felek kölcsönös 

megállapodása esetén a teljes ellátás alapú szerződés is előírhat menetrend adási 

kötelezettséget, ha a csatlakozási ponton táv-leolvasható, teljesítménymérő és –tároló 

fogyasztásmérő méri a fogyasztást.  

 

5.1.1.1. Profil elszámolású felhasználók teljes ellátás alapú szerződése 

 

Azokat a felhasználókat, amelyek fogyasztásának mérése nem távleolvasás útján történik, mert 

nem rendelkeznek teljesítmény tároló és táv-leolvasható fogyasztásmérővel, a hálózati 

engedélyes fogyasztási profilba sorolja, statisztikai elemzéssel készült fogyasztói 

villamosteljesítmény-igény görbe alapján. A profilba sorolt (profilos) felhasználókkal kötött 

szerződések mindig teljes ellátás alapú szerződések. A profilos felhasználási helyekre irányadó 

különös rendelkezéseket az Üzletszabályzat a 8.2.2.1. és 8.3.1.2. pontban tárgyalja. E szerződés 

adott elszámolási pontra csak egyforrású ellátást tesz lehetővé, azaz teljes ellátás alapú 

szerződés esetében a felhasználó kizárólag a Hungaro Energy Kft.-től szerzi be a villamos 

energia szükségletét. A teljes ellátásra vonatkozó szerződés a felhasználó/termelő hálózati 

csatlakozási és hálózathasználati szerződésében rögzített teljesítmények mértékéig köthető. 

 

5.1.2  Részleges ellátás alapú szerződés  

 

A részleges ellátás alapú szerződés olyan ellátás alapú szerződés adott elszámolási ponthoz, 

amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy az adott elszámolási pontra menetrend alapú 

szerződéseket is kössön ellátásának biztosítására és a villamos energiát több forrásból is 

beszerezhesse.  Így a teljes fogyasztásnak a menetrend(-ek)hez kötött mennyisége a menetrend 

alapú szerződés(-ek) szerint, a menetrend(-ek)en felüli mennyisége pedig az ellátás alapú 

szerződés szerint kerül elszámolásra. A részleges ellátás alapú szerződést a vevő az ellátás alapú 

részt biztosító kereskedővel köti. A fentiek értelmében részleges ellátás alapú szerződés esetén 

a felhasználó nem köteles kizárólag a Hungaro Energy Kft-től beszerezni a villamos-energiát 

az adott elszámolási pontra. 

 

A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a menetrend alapú szerződés(ek) menetrend-

adatainak kommunikálását az ellátást biztosító eladó felé. Részleges ellátásra vonatkozó 

szerződés esetén a felhasználó köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a Hungaro Energy Kft-

t a nem a Hungaro Energy Kft-vel kötött villamos energia kereskedelmi szerződésének 

hatályáról, abban beálló bármely változásról, megszűnéséről, továbbá az abban szereplő 

feltételekről, különösen a szerződés alapján megadott menetrendről, ide nem értve az abban 

szereplő díj összegét. A  részleges ellátás alapú szerződés kötelezi az eladót, hogy a vevő által 

bejelentett menetrend alapú szerződésektől eltérő vételezés esetén pénzügyileg helytálljon az 

Átviteli Rendszerirányító (vagy a mérlegkör felelős) felé. Részleges ellátás alapú szerződés 
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esetén szükséges, hogy a piaci szereplő a mérlegkör-tagsági szerződését azzal a kereskedővel 

kösse meg, amelynek mérlegköréhez a Hungaro Energy Kft. csatlakozik.  

 

A felhasználó kötelezettséget vállalhat a Hungaro Energy Kft-vel-vel szemben, hogy a 

szerződésben megállapodottak szerinti időbontású és részletezettségű, a felhasználó várható 

villamos energia felhasználására vonatkozó írásbeli előrejelzést ad a szerződésben előírt 

gyakorisággal és határidőig.  

 

A felek megállapodhatnak abban is, hogy a felhasználó meghatározott teljesítményt 

folyamatosan átvesz, adott teljesítményt nem lép túl, valamint emellett bizonyos villamos 

energia mennységi értékek között lesz az időintervallumban a felhasználása.   

 

A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a vevő által vásárolt vagy értékesített menetrend 

alapú szerződés(-ek) menetrend-adatainak kommunikálását az eladó felé.  

 

A részleges ellátás alapú szerződés rögzíti a vevő által harmadik fél számára értékesített ellátás 

vagy menetrend alapú szerződés(-ek) menetrend-adatainak kommunikálását az eladó felé. 

 

5.2 Menetrend alapú szerződés 

 

A menetrend alapú szerződés olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb 

feltételek mellett – rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a 

szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott 

részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó, illetve a vevő, a szerződésben 

meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésére bocsátására, illetve 

igénybevételére vállal kötelezettséget. A menetrend alapú szerződések kötésére jogosultak 

tetszőleges számú menetrend alapú szerződést köthetnek.  

 

Menetrendes szerződés esetén a Hungaro Energy Kft. beszerzi a felhasználónak az általa 

megadott menetrendnek megfelelő mennyiségű és ütemezésű villamos energiát. Menetrend 

alapú szerződés előfeltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen mérlegkör szerződéssel vagy 

mérlegkör tagsági szerződéssel. Menetrend alapú szerződés csak teljesítménymérő és tároló 

fogyasztásmérővel rendelkező csatlakozási ponttal rendelkező felhasználóval jöhet létre. Ha a 

felhasználó az általa megadott menetrendtől eltér, megtéríti mindazon költségeket, amit az 

Átviteli Rendszerirányító emiatt kiegyenlítő energia címén a mérlegkör felelősre hárít. A 

villamos energia határon keresztül történő szállítására csak menetrend alapú szerződés köthető. 

Menetrend alapú szerződés keretszerződés jelleggel is köthető. A menetrend alapú 

villamosenergia-kereskedelmi szerződéseket a Hungaro Energy Kft. vonatkozásában 

teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a rendszerirányító a szállítást a menetrend 

visszaigazolásával befogadta. A menetrend alapú szerződés kötésére jogosultak adott 

elszámolási pontra tetszőleges számú menetrend alapú szerződést köthetnek. 

 

5.3 Közvilágítási egyedi szerződés  

 

A közvilágítási szerződés a közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott 

magánterületnek a közlekedés-, valamint a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges 

összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű 

megvilágításának biztosítására a Kereskedő Kft. és a helyi önkormányzat között létrejött 

szerződés. Az egyedi közvilágítási szerződés főbb feltételeit a … sz. melléklet tartalmazza.  
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5.4 Mérlegkör tagsági szerződés 

 

A Hungaro Energy Kft. önálló mérlegkört nem hoz létre, hanem vele szerződésbenálló 

kereskedő által működtetett mérlegkörhöz csatlakozik. A mérlegkör tagsági szolgáltatásokat a 

Hungaro Energy Kft. a mérlegkör felelőssel kötött szerződése alapján közvetíti a felhasználók 

számára. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a törvény erejénél fogva a vele 

jogviszonyban álló egyetemes szolgáltató, vagy villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó 

működési engedélyes mérlegkörének a tagja, és mérlegkör tagsági szerződés megkötésére nem 

kötelezhető, részére a  mérlegköri tagság díjmentes. A mérlegkör tagsági-szerződés az érintett 

elszámolási pont(-ok) tekintetében egyúttal a szerződő felek közötti ellátás alapú szerződésnek 

minősül. 

 

6. A FELHASZNÁLÓK SZERZŐDÉSKÖTÉSI IGÉNYEINEK KEZELÉSE, A 

SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA   

 

6.1 A szóbeli, telefaxon történő, internetes vagy papír alapú megkeresések, ajánlattételi 

felhívások, ajánlatok és szerződések sajátosságai 

 

Mivel a jogszabály (VET) a villamosenergia-kereskedelmi szerződést írásos alakhoz köti, 

érvényes szerződés csak írásos formában jöhet létre. A Hungaro Energy Kft. az írásbeliségre 

nem alkalmaz elektronikus formát, valamennyi szerződés papír alapon kerül megkötésre. A 

papír alapon aláírt ajánlat vagy szerződés telefax másolatban,vagy beszkennelt pdf 

formátumban, e-mail mellékletként történő elküldése azonban érvényes, írásba foglalt 

jognyilatkozatnak minősül, ha a címzett azt igazolhatóan megkapta.  

 

6.2 A szerződéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje 

 

A Hungaro Energy Kft-vel szerződni kívánó fél a szerződéskötéshez szükséges iratokat akar 

eredeti példányban, akár másolatként, papír alapú vagy elektronikus formában nyújthatja be. 

Amennyiben a Szerződéses Partner az iratokat másolat formájában nyújtja be, a Hungaro 

Energy Kft. cégszerűen aláírt nyilatkozatot kérhet az iratoknak az eredeti példánnyal való 

egyezősége tekintetében. A Hungaro Energy Kft. a részére a szerződéskötéhsez eljuttatott 

adatok és iratok vonatkozásában az adatvédelmi jogszabályok és jelen Üzletszabályzat 13. 

pontja szerint jár el. 

 

6.3 Az ügyfelek részéről érkező felhívás kereskedői ajánlattételre, az igénybejelentés 

rendje 

 

A felhasználók bármikor megkereshetik a Hungaro Energy Kft-t, hogy tegyen számukra 

szerződéses ajánlatot valamely felhasználási helyük vagy helyeik villamos energia ellátására 

(igénybejelentés). A Hungaro Energy Kft. kérheti, hogy az igénybejelentő levélben vagy 

elektronikus levélben adjon meg részletes adatokat az általa igényelt ellátáshoz (ajánlattételi 

felhívás). A szükséges adatok különösen a következők: 

 

- az igénylő általános adatai [név, székhely, számlázási és levelezési cím, cégjegyzékszám 

vagy vállalkozói igazolvány szám, adószám, a képviseletre jogosult személy(ek) neve és 

beosztása, számlavezető pénzintézet neve és címe, számlaszám] 

- az igénybejelentés célja 

- a felhasználási hely(ek) adatai (cím, feszültségszint, mérési pont azonosító, a területileg 

illetékes elsztóiengedélyes megnevezése) 
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- az igényelt villamosenergia ellátási szerződés típusa (ellátás/menetrend alapú) 

- saját villamosenergia termelő berendezésadatai 

- várható éves fogyasztás (kWh) 

- az igényelt ellátás kérelmezett kezdeti időpontja, várható időtartama 

- az egységárat KÁT-tal együtt, vagy anélkül kéri az ajánlatban 

- a rendszerhasználati díjakat közvetlenül, vagy kereskedőn keresztük kívánja-e fizetni   

- az egységárat milyen pénznemben kéri megállapítani 

- az elszámolás igényelt módja, preferált fizetési feltételek 

- kapcsolattartó (név, beosztás, telefonszám, e-mail) 

 

A Hungaro Energy Kft. felszólíthatja az igénylőt, hogy az adatokat dokumentumokkal igazolja, 

így bocsássa rendelkezésre különösan a következő iratokat: 

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat 

- aláírási címpéldány vagy aláírás minta a cégjegyzési jogosultság igazolásához 

- a fizető általános adatai (ha a fizető és a felhasználó személye különbözik) 

- a felhasználási hely tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló dokumentum. 

 

6.4 A Hungaro Energy Kft. eljárása felhasználói ajánlattételei felhívás esetén 

 

A Hungaro Energy nem köteles az igénybejelentésekre és ajánlattételi felhívásokra ajánlattal 

válaszolni. Szerződéses ajánlatait saját döntése alapján, a mindenkori üzleti, piaci és jogszabályi 

viszonyok alapján teszi meg. Mérlegeli az esetleges szerződéskötésből eredő kockázatokat, 

amelyek alapján dönthet arról, hogy nem kíván szerződést kötni valamely felhasználóval, 

illetve a szerződéskötést egyedileg megállapított pénzügyi biztosítékhoz köti.  

 

A Hungaro Energy Kft. különösen megfontolja, hogy szerződéses ajánlatot tegyen olyan 

felhasználók részére, amelyeknek 

- számlatartozásuk van előző kereskedőjük felé 

- ellenük behajtási eljárás van folyamatban 

- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak, vagy velük szemben bárki 

ilyen eljárást kezdeményezett 

- nincs jogosultságuk a felhasználási hely használatára, vagy erre nézve jogvita van 

folyamatban. 

 

A Hungaro Energy Kft. a fentieket jogosult ellenőrizni, erre vonatkozóan dokumentumokat 

kérhet. Ha a Hungaro Energy megfelelő alakiságú, kötelező érvényű ajánlatot tesz, azt olyan 

tartalommal teszi, hogy az ajánlat az ajánlott villamosenergia-kereskedelmi szerződés minden 

lényeges elemét tartalmazza, annak érdekében, hogy a szerződést – az ajánlat megfelelő 

alakiságú jognyilatkozattal történő elfogadása esetén – további egyeztetés nélkül meg lehesssen 

kötni. Az ajánlat megfelelő alakiságú, véleményeltérés nélküli elfogadása előszerződésnek 

minősül, vagyis kötelezettséget jelent az érvényes szerződés megkötésére.  

 

A Hungaro Energy Kft. álal megtett, kötelező érvényű ajánlat legalább azalábbiakat 

tartalmazza: 

- az ajánlat hivatkozásra alkalmas azonosító számát 

- a villamosenergia-kereskedő főbb adatait (társaság neve, székhelye, a villamosenergia-

kereskedelmi engedély száma, honlapjának címe, ügyfélszolgálatának címe és 

nyitvatartási ideje, üzletszabályzatának internetes elérési útvonala) 

- azt az időpontot, amelytől kezdőden – a közölt feltételek teljesítése esetén – a szolgáltatás 

megkezdhető 
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- a villamos energia árát, vagy az ár meghatározásáravonatkozó módszertant 

- az ajánlati kötöttség időtartamát 

- a létrejövő jogviszony minden lényeges elemére kiterjedő tájékoztatást, különös 

tekintettel arra, hogy megbízás esetén a Hungaro Energy Kft. milyen feltételekkel jár el 

az elosztó-hálózati engedélyesnél a hálózati szerződések megkötésére 

- a villamosenergia-vásárlási szerződés tervezetét, és 

- a szerződés megszüntetésének vagy felbontásának egyes eseteit és feltételeit. 

 

A szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan része az ÁSZF (Általános Szerződési 

Feltételek), amelynek hatályos szövege letölthető a Hungaro Energy Kft. honlapjáról.  

Kötelező érvényű ajánlat helyett a Hungaro Energy Kft. – a reménybeli üzleti partnereket akár 

saját kezdeményezésére megkeresve – indikatív (nem kötelező érvényű) ajánlatot is tehet, több 

változatban is, az előző pontban felsorolt tartalommal.    

 

6.5  A pályázati eljárás keretében lefolytatott szerződéskötés 

 

Ha a felhasználó nyilvános vagy meghívásos pályázati eljárás keretében (tender) választja ki az 

őt ellátó villamosenegia-kereskedőt, és így kér ajánlatot, a Hungaro Enegy Kft. – amennyiben 

úgy dönt, hogy ajánlatot ad – alkalmazkodik a felhívás feltételeihez. A pályázati felhívásban 

nem szabályozott kérdésekben azonban jelen Üzletszabályzat feltételeit kell irányadónak 

tekinteni. Ha a felhasználónak közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztania a 

villamosenergia-kereskedőt, úgy az eljárás lefolytatásáról és a jogszabályi rendelkezések 

betartásáról neki, mint ajánlatkérőnek kell gondoskodnia. 

 

6.6 Felelősség a közbeszerzési szabályok betartásáért 

 

A Hungaro Energy Kft. kötelező érvényű vagy indikatív ajánlatának elfogadását a 6.3. és 6.4. 

pontok szerinti szerződéskötés esetén a felhasználó részéről egyúttal nyilatkozatnak kell 

tekinteni arra vonatkozóan, hogy a villamosenergia-vásárlási szerződése tekintetében a 

felhasználónak nem kell alkalmaznia a közbeszerzési jogszabályokat. A Hungaro Energy Kft. 

nem köteles vizsgálni, hogy ez a nyilatkozat megfelel-e a valóságnak. Ha a felhasználó a jelen 

Üzletszabályzat szerint, de a közbeszeerzési jogszabályok megsértésével köt szerződést a 

Hungaro Energy Kft-vel, úgy a szerződésből fakadó jogokat és kötelezettségeket – a szerződés 

semmissége ellenére –  a megkötött szerződés szerint kell elszámolni mindaddig, míg a 

felhasználó a vételezést folytatja. A felhasználó köteles a Hungaro Energy Kft. minden olyan 

kárát megtéríteni, ami azzal keletkezett, hogy a felhasználó a közbeszerzési szabályok 

alkalmazásának mellőzéséről – gondatlanul vagy szándékosan – a jogszabályokkal ellentétes 

nyilatkozatot tett. 

 

6.7 A szerződés megkötésére vonatkozó szabályok, a szerződés létrejötte, megkötése és 

hatályba lépése 

 

Az ajánlatoknak a fenti pontokban részletezett kölcsönös elfogadása után a villamosenergia-

kereskedelmi szerződés akkor lesz érvényes, miután azt papír alapon mindkét fél aláírta. Ha az 

ajánlatot elfogadó fél a szerződést nem írja alá (elállás), 3 havi átlagosan tervezett fogyasztás 

ellenértékének megfelelő bánatpénz fizetésére köteles.  

A villamosenergia-kereskedelmi szerződés megkötésének feltétele, hogy a felhasználó 

rendelkezzen hálózati csatlakozási szerződéssel. Ha a felhasználó hálózati csatlakozási 

szerződéssel rendelkezik, viszont hálózathasználati szerződéssel nem rendelkezik, a Hungaro 
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Energy Kft. a villamosenergia-kereskedelmi szerződést megköti, hogy a hálózathasználati 

szerződés elosztó-hálózati engedélyessel történő megkötésének ne legyen  akadálya. 

A villamosenergia-kereskedelmi szerződés hatályba lépésének – különösen a kereskedelmi 

szolgáltatás megkezdésének – azonban feltétele, hogy a felhasználó rendelkezzen érvényes és 

hatályos hálózathasználati szerződéssel is. Ha a felek közös megállapodással úgy döntenek, 

hogy a hálózathasználati szerződést a Hungaro Energy Kft. a kereskedelmi szerződéssel 

összevontan kezeli, úgy a felhasználó erre külön meghatalmazást ad és a Hungaro Energy Kft. 

a hálózathasználati szerződést a jogszabályoknak megfeleően megköti a hálózati engedélyessel. 

Ha a felhasználó a hálózathasználati szerződést maga köti meg, a Hungaro Energy Kft. a 

szolgáltatás megkezdése előtt kérheti annak bemutatását vagy másolatának átadását. Ha a 

hálózathasználati szerződés nem jön létre, vagy azt a felhasználó nem mutatja be a 

villamosenergia-szállítás megkezdésének a villamosenergia-kereskedelmi szerződésben 

meghatározott időpontjáig, úgy a Hungaro Energy Kft. a villamosenergia-kereskedelmi 

szerződéstől elállhat. 

Kereskedőváltás esetén a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a felhasználó teljesítse a 

korábbi kereskedő felé fennálló kötelezettségeit és a kereskedőváltás ne hiúsuljon meg. Ha a 

kereskedőváltás a kereskedelmi szolgáltatás megkezdésének eredetileg tervezett időpontjához 

képest 30 napon túl szünetel vagy meghiúsul, a Hungaro Energy Kft. a szerződéstől elállhat. 

Az elállás jogkövetkezményeit a 10.2.4., a  kereskedőváltás részletes szabályait a 10.3. pont 

tartalmazza. 

 

6.8 Az árak meghatározása, a szerződések módosítása 
 

6.8.1  Az árak meghatározása, szerződésmódosítás árváltozás esetén 

 

A Hungaro Energy Kft. az aktuális piaci árak figyelembe vételével, a felek kölcsönös érdekei 

alapján, közös megegyezéssel, diszkrimináció mentesen alakítja ki szerződéses árait. A 

felhasználó a villamosenergia-kereskedelmi szerződés alapján megfizeti a felhasznált villamos 

energia szerződéses árát, ami a felek szabad megállapodásán alapul, valamint a villamos energia 

szolgáltatás ár- és díjtétel rendszeréhez tartozó egyéb tételeket. A villamos energia szolgáltatás 

ár- és díjtétel rendszere egyrészt tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, amelyeket 

jogszabályban meghatározott mérték alapján a felhasználó megfizethet közvetlenül az elosztó-

hálózati engedélyes részére, vagy közvetített szolgáltatás ellenértékeként az energiakereskedő 

részére. Az ár- és díjtételekhez szintén a felhasználó által fizetendő adók és adó jellegű elemek, 

pénzeszközök kapcsolódnak, amelyek mértékét jogszabály határozza meg. Az ár- és díjtétel 

rendszernek a szerződés megkötésekor hatályos, jogszabályon alapuló elemei (díjak, adók és 

adójellegű elemek, pénzeszközök) mértékének a szerződés megkötését követő, jogszabályon 

alapuló megváltozása külön értesítés nélkül is automatikusan a szerződés részévé válik. Ezekről 

a Hungaro Energy Kft. csak annyiban köteles a felhasználókat a számla kibocsátása előtt 

értesteni, amennyiben a jogszabály megfelelő időben történő kihirdetése révén maga is időben 

tudomást szerez a változásokról. Ezek a változások nem nyitnak meg felmondási jogot a 

felhasználók részére.  

 

A Hungaro Energy Kft. a villamos energiának a szerződésben rögzített – szabad 

megállapodáson alapuló –  árát a következő esetekben módosíthatja egyoldalúan: 

- ha a villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódóan, a szerződés megkötése után, 

jogszabály alapján olyan új fizetési kötelezettség keletkezik (adó, egyéb díj, illeték, 

járulék vagy pénzeszköz), ami a kereskedőt terheli, feltéve, hogy a továbbhárítást a 

jogszabály nem zárja ki; 
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- ha a szerződéses ár tartalmazza a KÁT-ot is, de a KÁT elszámolásának a MAVIR Zrt. 

által alkalmazott  rendszere a szerződés megkötése után – jogszabály alapján – 

bizonyíthatóan a kereskedő hátrányára változik meg. 

A szerződés egyoldalú módosítása esetén követendő eljárást az Üzletszabályzat 1.5. 

pontja tartalmazza. 

 

6.8.2  A szerződés módosítása adatváltozás miatt 

 

A szerződés teljesítését nem befolyásoló adatok megváltozása esetén a felek 15 napon belüli 

kölcsönös bejelentéssel adnak tájékoztatást a változásokról (pl. levelezési cím, számlaszám, 

stb.) amelyek a másik féllel történő közléssel hatályossá válnak. A tájékoztatás elmulasztásából 

eredő károkat a mulasztó fél viseli. Névváltozás vagy egyéb jogutódlás esetén a szerződés 

változatlan tartalommal hatályban marad, de a felek azt 30 napon belül, az adatváltozások 

átvezetésével írásban megerősítik. Ha az írásos megerősítés elmaradása miatt kár keletkezik, a 

kárt az a fél viseli, akinek az írásos megerősítés elmaradása felróható. 

  

7. A FELHASZNÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSEK TARTALMA 
 

7.1 Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóval kötendő szerződések tartalma 

 

A Hungaro Energy Kft. a vele szerződő, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókkal 

szabadpiaci szerződéseket köt és részükre díjmenetesen biztosítja a mérlegkör tagságot. Az 

egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak a villamosenergia-kereskedővel kötendő – az 

Általános Szerződési Feltételekkel együttértendő – villamosenergia-vásárlási szerződésének 

legalább a következőket kell tartalmaznia: 

a) a szerződő felek megnevezése, jogi személy vagy a Ptk. általános szabályai szerint 

létrehozott jogalany esetén a székhelyének, cégjegyzékszámának vagy azzal egyenértékű 

azonosítójának és adószámának feltüntetésével, 

b) a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja, 

c) a nyújtott szolgáltatások megnevezése, azoknak a jogszabályban foglalt rendelkezésekkel 

összhangban felajánlott minőségi színvonala, valamint az ettől eltérő színvonalú szolgáltatás 

jogkövetkezménye, ideértve az arra való hivatkozást is, hogy az eltérő színvonalú szolgáltatás 

miatt fizetendő kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól, 

d) a szolgáltatásnak a szerződés megkötésekor érvényes ára, 

e) a villamosenergia-kereskedő ügyfélszolgálatának elérhetősége, 

f) a szerződés időtartama, a szerződés feltételei, valamint az igénybe vett szolgáltatások, 

illetőleg a szerződés meghosszabbításának, megszüntetésének, felmondásának feltételei, 

g) a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei, különös tekintettel a szolgáltatásból való 

kikapcsolás részletes feltételeire, 

h) a felhasználói panasz benyújtásának és ügyintézésének lehetőségéről és módjáról való 

tájékoztatás, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott fogyasztói 

jogvita egyezségen alapuló rendezésének megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége 

esetén az ügy eldöntésére irányuló eljárások kezdeményezésének módja és feltételei, 

i) annak a hálózati engedélyesnek a megnevezése, székhelye, amely hálózatához a 

felhasználó közvetve vagy közvetlenül csatlakozik, 

j) a felhasználási hely, valamint elszámolási pont megjelölése, 

k) az igénybe venni kívánt, szerződött villamos energia mennyisége vagy a szolgáltatás teljes 

ellátást biztosító jellege, és 

l) az elszámolási és számlázási időszakok, továbbá a számlázás és a számla kiegyenlítésének 

módja és feltételei. 
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m) kapcsolattartók neve, beosztása, postai, telefonos és e-mail elérhetősége 

 

7.1.1  Visszatérés az egyetemes szolgáltatásba 

 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a nem határozott időtartamra kötött 

villamosenergia-vásárlási szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban bármikor 

felmondhatja. Amennyiben az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó a 

szerződés megszűnését követően ismét egyetemes szolgáltatást kíván igénybe venni, az 

egyetemes szolgáltató jogosult a felhasználótól a villamosenergia-kereskedő arra 

vonatkozóigazolását kérni, hogy a felhasználó szerződése nem a nemfizetésből eredő 

kikapcsolás miatt szűnt meg. A felhasználó kérésére – a feltételek fennállása esetén – a Hungaro 

Energy Kft. az igazolást kiadja. 

 

7.2 Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóval kötendő szerződések 

tartalma 

 

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a villamosenergia-kereskedővel 

kötendő villamosenergia-vásárlási szerződésnek legalább a 7.1. pont a), b), d), f), g), és i)–

m) alpontja szerinti – lényeges tartalmi elemeknek minősülő – feltételeket kell tartalmaznia. 

 

7.3 A szerződés általános és egyedi feltételei 

 

A villamosenergia-kereskedelmi szerződés tartalmazza a 2.22. pont szerinti Általános 

Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint a szerződés egyedi feltételeit a 2.23. pont szerint. A 

szerződés egyedi feltételeit a felhasználó és a Hungaro Energy Kft. együttesen határozzák meg, 

szabad megállapodás alapján. A szerződés egyedi feltételei különösen az alábbiak lehetnek: 

- teljesítőképesség vagy teljesítmény és villamos energia adásvétele 

- a szerződés időbeli hatálya és megszüntetése 

- nyilatkozatok, garanciák és kötelezettségvállalások 

- szerződéses ár illetve ellenérték, vagy az ár meghatározásának módja 

- az elszámolás rendje 

- a menetrendek bejelentése 

- a menetrendtől való eltérés következménye 

- szerződésszegések és súlyos szerződésszegések, azok jogkövetkezményei 

- szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

- titkosság, bizalmas információk meghatározása 

- irányadó jog, viták rendezése 

- egyéb, a felek által lényegesnek tartott feltételek. 

 

A Hungaro Energy Kft. köteles az egyedi feltételekre kidolgozott szerződés típusokat a 

honlapján nyilvánosságra hozni, és azok tartalmát minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél 

részére biztosítani, ha a Hungaro Energy Kft. a szerződéskötéstől egyébként nem zárkózik el. 

Kivételek azok az alábbi feltételek, amelyek üzleti titkot képeznek: 

 

- műszaki adottságokkal vagy technológiai sajátosságokkal indokolható egyedi feltételek 

- árak/díjak egyedileg megállapított mértéke 

- mennyiségi, fogyasztási információk 

- egyedi elszámolási feltételek, garanciális feltételek 
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Az egyedi szerződési feltételeket az ÁSZF és a jelen Üzletszabályzat kiegészíti. Ezért a jelen 

Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek és a villamosenergia-kereskedelmi 

szerződés egyedi feltételei egységes egészet alkotnak, együttesen határozzák meg a felek között 

létrejött jogviszony tartalmát. 

 

8. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

8.1 A felhasználóknak nyújtott szolgáltatások és azok minőségi paraméterei 

 

A Hungaro Energy Kft. a felhasználók részére villamos energiát értékesít és villamosenergia-

kereskedelmi szolgáltatásokat teljesít. Ha a felhasználó háztartási méretű kiserőművel 

rendelkezik, a Hungaro Energy Kft. a villamosenergia-kereskedelmi szerződés keretében nem 

csak értékesíthet, hanem vásárolhat is villamos energiát a felhasználótól. 

 

8.1.1 A háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia megvásárlása 

 

A háztartási méretű kiserőmű hálózatra kapcsolásának feltételeit a területileg illetékes elosztó-

hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. Amennyiben az elszámolási időszakban a 

vételezett és betáplált villamos energia mennyiségének szaldója szerint az elosztó hálózatba 

történő betáplálás áll fenn, a Hungaro Energy Kft. – mivel a jogszabályok szerint erre köteles 

– megvásárolja a betáplált villamos energiát, amiért a mindenkori jogszabályi rendelkezések 

szerinti árat fizeti. 

 

8.1.2 A villamos energia minőségi paraméterei 

 

A villamosenergia-kereskedelmi szerződés tárgyát képező villamos energia műszaki és 

minőségi paramétereit az MSZ 1 és MSZN 50160 szabványok tartalmazzák. A villamos 

energiának a felhasználási helyre történő tényleges eljuttatása (átvitele/elosztása) és szabványos 

minőségének biztosítása azonban a rendszerirányító és a hálózati engedélyesek, valamint a 

Magyar Villamos Energia Rendszer Üzemi Szabályzata szerint együttműködő 

rendszerhasználók együttes feladata, külön szerződések, valamint a rendszerirányításra és 

elosztásra vonatkozó jogszabályok szerint. A Hungaro Energy Kft. a felhasználó részére történő 

szállításra vonatkozó kötelezettségének eleget tesz azzal, hogy a szerződés szerinti villamos 

energia mennyiséget a hálózaton hozzáférhetővé teszi, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz 

annak érdekében, hogy ezt a villamos energiát a hálózati engedélyesek leszállítsák a 

felhasználási helyekre. A Hungaro Energy Kft. nem felel a hálózati engedélyes hibájából a 

villamos energia átvitel/elosztás során bekövetkezett zavarokért vagy kimaradásokért, azonban 

megadja a szükséges tájékoztatást a felhasználónak, hogy a villamos energia minőségi 

problémáiból eredő jogait miként érvényesítheti a hálózati engedélyessel szemben. Minőségi 

kifogások esetén a felhasználó az átviteli-, illetve elosztó-hálózati engedélyesek 

üzletszabályzatában és a MEKH határozataiban foglaltak szerinti kötbérre jogosult, ezen felül 

jogosult a Polgári törvénykönyv szerinti igényeinek érvényesítésére is. 

 

8.1.3 A kereskedelmi szolgáltatások minőségi paraméterei 

 

A kereskedelmi szolgáltatások minőségnek megfelelő biztosítása érdekében a Hungaro Energy 

Kft. olyan információs rendszert működtet, amely áttekinthetővé teszi a villamosenergia-

kereskedelmi tevékenység műszaki (lekötött mennyiségek, mérés) és kereskedelmi 

(elszámolási, számlázási) hátterét, és a keletkezett adatokat szükség és illetékesség szerint 

partnerei rendelkezésére bocsátja. A Hungaro Energy Kft. mint villamosenergia-kereskedelmi 
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engedélyes a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előírt garantált 

szolgáltatásokat nyújtja a dokumentált megkeresésre történő információ szolgáltatás, a téves 

számlázás esetén történő visszatérítés, a kikapcsolt felhasználók visszakapcsolásának 

kezdeményezése, valamint a jogszerűtlen kikapcsolás mellőzése érdekében. A garantált 

szolgáltatások részleteit az 5. számú melléklet szabályozza. 

 

8.2 Mérés és elszámolás, elszámolási időszakok 

 

A Hungaro Energy Kft. és a felhasználó közötti elszámolás alapját az ellátás alapú szerződések 

tekintetében a külön jogszabályban meghatározott, hatóság által hitelesített elszámolási 

mérőberendezés által mért fogyasztás és/vagy teljesítmény mennyiségi adatai jelentik, kivéve, 

ha a felek mérés nélküli elszámolásban állapodtak meg. A mérési adatokat a területileg illetékes 

elosztó-hálózati engedélyes szolgáltatja. A mérésre vonatkozó részletes szabályokat a 

területileg illetékes elosztó-hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. Mérés nélkül 

történő villamosenergia-vételezés csak különös műszaki vagy gazdasági szempontok által 

indokolt esetben (pl. ideiglenes fogyasztás), és a területileg illetékes elosztó-hálózati 

engedélyes hozzájárulásával lehetséges. Az elszámolás elszámolási időszakonként történik. Az 

elszámolási időszak – ha villamosenergia-kereskedelmi szerződés másként nem rendelkezik – 

táv-leolvasható mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében 1 hónap, profilos 

elszámolású felhasználási helyek esetében 1 év.   

 

8.2.1 Mérés és elszámolás menetrend alapú szerződések esetén 

 

Menetrend alapú szerződések esetén az 5.2. pontban részletezett sajátosságoknak megfelelően 

a pénzügyi elszámolások alapja a szerződésben foglalt menetrend. 

 

8.2.2 Mérés és elszámolás teljes ellátás alapú szerződés esetén 

 

Teljes ellátás alapú szerződés esetén az elszámolandó villamos energia mennyiségét az 

elszámolási mérő mérési adatai határozzák meg. 

 

8.2.2.1 Elszámolás a profilos felhasználókkal 

 

A profilos felhasználónak rendszeres, havonkénti fizetési kötelezettsége van az elszámolási 

időszak végét megelőzően is. A havonként fizetendő összeg alapja a fogyasztási profilba 

sorolásból és a felhasználási helyre megállapított Mértékadó Éves Fogyasztásból (MÉF) 

képzett havi becsült fogyasztás. A profilba sorolást a hálózati engedélyes végzi a felhasználó 

által megadott várható éves fogyasztás és az üzletszabályzata alapján, valamely jóváhagyott, a 

felhasználóra jellemző profilcsoportba történő besorolással. Az elszámolási időszak tényleges 

fogyasztásáról a felhasználó évente egyszer, az elszámolási időszak végén kap számlát, 

amelyben a tényleges fogyasztásnak a MÉF-hez viszonyított mennyiségi eltérése kerül 

elszámolásra.  

 

8.2.3 Mérés és elszámolás részleges ellátás alapú szerződés esetén 

 

Részleges ellátás alapú szerződés esetén az 5.1.2. pontban jelzett sajátosságoknak megfelelően 

az elszámolási mérő mérési adatát csökkenteni kell az ugyanazon csatlakozási pontra kötött 

menetrend alapú szerződések menetrend értékeivel. 
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8.3 Számlázás, fizetési módok, határidők 

 

8.3.1  Leolvasások, a számlázás rendje, a számlában elszámolt mennyiség 

 

A Hungaro Energy Kft. a felhasználók részére havonta bocsát ki számlát. A számlában 

elszámolt villamos energia mennyisége (kWh) a menetrendből, tényleges mérési adatokból 

vagy becsült adatokból, illetve a fogyasztásmérő tényleges leolvasásából nyert adatokból 

képződik az alábbiak szerint, attól függően, hogy táv-leolvasható mérővel rendelkező, vagy 

profilos elszámolású a felhasználó. 

 

8.3.1.1 A számlában elszámolt mennyiség táv-leolvasható mérő esetén 

 

A táv-leolvasható fogyasztásmérő helyszíni leolvasása, az abból kapott mérőállás különbözet 

nem feltétlenül képezi számlázás alapját, csupán ellenőrzésül, tájékozódásul szolgálhat a 

felhasználó részére. A táv-leolvasható mérő negyedóránként összegzi és tárolja a fogyasztási 

adatokat, amiket naponta egyszer továbbít az elosztó-hálózati engedélyes mérési központjába. 

A mérési központ a fogyasztást összegzi, amiről naptári hónaponként közli az adatokat a 

kereskedővel. A Hungaro Energy Kft. által kiállított számlában elszámolt mennyiség így – 

teljes ellátás alapú szerződés esetén – egy naptári hónap tényleges fogyasztása, az elosztó-

hálózati engedélyes mérési központjának adatai alapján. A felhasználó kérésére az elosztó-

hálózati engedélyes mérési központja internetes hozzáférést biztosít a felhasználási hely 

távleolvasott mérési adataihoz. Részleges ellátás alapú vagy menetrend alapú szerződés esetén 

az 5.1.2., illetve 5.2. pontban foglaltak az irányadók. 

 

8.3.1.2 A profilos elszámolású felhasználó számlájában elszámolt mennyiség 

 

 A profilos elszámolású felhasználó fogyasztásmérőjének leolvasása – ha a hálózat-használati 

szerződés másként nem rendelkezik – évente egyszer, az elszámolási időszak végén történik. 

Az év közben, havonta kiállított számlákban elszámolt mennyiség a 8.2.2.1. pontban foglaltak 

szerint alakul. A MÉF-hez viszonyított mennyiségi eltérést a leolvasás, tehát a tényleges 

fogyasztása adatai alapján az elszámolási időszak végén kiállított számlában kell elszámolni. 

 

8.3.1.3 A számlában elszámolt mennyiség  soron kívüli számla esetén 

 

Rendkívüli leolvasás, a szerződés megszűnése, megszüntetése, felhasználó változás, vagy a 

felhasználási hely megszűnése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy a 

fogyasztásmérő berendezés leszerelésekor rögzített mérőállás alapján kerül kiállításra a számla, 

az elszámolási időszak végének megfelelő rendben és módon. 

 

8.3.1.4 A számlában elszámolt mennyiség mérési adathiány esetén 

 

A Hungaro Energy Kft. a rendes elszámolás keretében minden hónap 15. napjáig kiállítja a 

számlát. Ha erre az időpontra nem áll rendelkezésre mérési adat, a Hungaro Energy Kft. becsült 

fogyasztás alapján állítja ki a számlát, amit a számlában feltüntet. A becslés alapja a 

szerződésben rögzített, várható havi mennyiség, ennek hiányában a szerződésben rögzített éves 

mennyiség 1/12-ed része, vagy profil alapján számítható mennyiség. Az elszámolásnak a 

tényleges fogyasztás szerinti korrekciójára a mérési adathiány megszűnését követő első 

számlában kerül sor. 
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8.4 Elszámolás hibás mérésesetén 

 

Ha a fogyasztásmérő hibásan mér, vagy hitelesítési ideje lejárt, adatai nem szolgálhatnak a 

számlázás alapjául. Ha a hibás fogyasztásmérő berendezés által mért és a tényleges fogyasztás 

különbözetét a felek közös megegyezéssel meg tudják állapítani, a leolvasott mérési adatokat 

ennek megfelelően kell korrigálni. Ha a helyesbítés mértéke nem határozható meg, vagy a felek 

abban megállapodni nem tudnak, az elszámolás alapját képező villamos energia mennyiségét a 

területileg illetékes elosztó-hálózati engedélyes köteles megállapítani az üzletszabályzatában 

foglaltak szerint. A fogyasztásmérő hibás működésének időszakára az elosztó-hálózati 

engedélyes vélelmezi a fogyasztást a hibás mérést megelőző és azt követő időszakok, de 

legalább 4 hónap alapján. Ha a hibás mérés  előtti időszakról nincs adat, akkor az elosztó-

hálózati engedélyes a hibás mérést követő 4 hónap fogyasztását tekinti mértékadónak. Ha a 

hibás mérés miatt a felhasználót illeti meg visszatérítés, az összeget a kereskedő az 

elszámolások lezárását követő 8 napon belül köteles visszautalni, vagy a felhasználó 

folyószámláján jóváírni. Ha a hibás mérés miatt a felhasználó tartozik, az erről kiállított számlát 

a szokásos fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. 

 

8.5 A számla ellenértékének kiegyenlítése, fizetési határidők 

 

A felhasználóknak a szolgáltatás igénybevételével keletkező tartozásaikról és arra vonatkozó 

befizetéseikről a Hungaro Energy Kft. ügyfél folyószámlát vezet. A kiállított és megküldött 

számlát a felhasználók – ha a szerződés másként nem rendelkezik –  átutalással egyenlítik ki. 

A fizetési határidő a számla kiállítását követő 15. nap. A számlát a Hungaro Energy Kft. úgy 

köteles megküldeni, hogy azt a felhasználó legalább 10 nappal a fizetési határidő lejárta előtt 

megkaphassa. Ha a felhasználó a szokásos számlamegérkezési napját követő 10 napon belül 

sem kapta meg a havi számláját, úgy azt jeleznie kell a Hungaro Energy Kft. ügyfélszolgálatán. 

A számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor annak összegét a Hungaro Energy Kft. 

számlavezető bankja a Hungaro Energy Kft. bankszámláján jóváírta. 

 

8.5.1 Kifogás a számla ellen 

 

A felhasználó indokolt esetben a számla ellen annak kézhezvételét követő 5 napon belül a 

Hungaro Energy Kft-nél kifogást emelhet. A határidőn belül nem kifogásolt számlát 

befogadottnak kell tekinteni. A kifogásnak a kifogásolt összeg tekintetében halasztó hatálya 

van a fizetési határidőre. Számlakifogás esetén a felek annak kézhezvételét követő 3 napon 

belül egyeztetnek. Ha a kifogás részben alapos volt, a helyesbített számlát a felhasználó 8 napon 

belül köteles kiegyenlíteni. Az alaptalanul kifogásolt, és az eredeti határidőre meg nem fizetett 

rész tekintetében a felhasználó késedelmi kamattal tartozik. Ha a felhasználónak visszatérítés 

jár, azt a Hungaro Energy Kft. az elszámolást követő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni, vagy 

– megállapodás szerint – az ügyfél folyószámlán jóváírni. 

 

8.5.2 Késedelmes fizetés 

 

Késedelmes fizetésnek minősül a felhasználó részéről, ha a számlán feltüntetett összeget a 

fizetési határidőig nem egyenlíti ki. Késedelmes fizetésnek minősül a Hungaro Energy Kft. 

részéről, ha a felhasználót visszatérítés illeti meg, és ezt a Hungaro Energy Kft. a felhasználó 

igénybejelentését követő 8 napon túl egyenlíti ki vagy írja jóvá. Késedelmes fizetés esetén a 

jogosultnak késedelmi kamat jár, amelynek mértéke mindenkor a hatályos Ptk. szerint alakul. 

A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a kötelezett a késedelmét kimenti. 
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8.5.3 A fizetési hátralékok behajtása 

 

Ha a felhasználó ismételt felszólításra sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Hungaro Energy 

Kft. megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy követelését minden lehetséges jogi eszközzel 

érvényesítse. Kezdeményezi a hátralékok rendezésére vonatkozó megállapodás megkötését, s 

ha ez nem jön létre, vagy eredménytelennek bizonyul, él a szerződés felmondásának és a 

kikapcsoltatásnak a lehetőségével. A szerződés rendkívüli felmondásával, valamint a ki- és 

visszakapcsoltatással összefüggő szabályokat a 11. pont tartalmazza. 

 

8.6 A vis maior hatása 

 

A Hivatkozó Fél a vis maior idejére mentesül kötelezettségei teljesítése alól, olyan mértékben, 

amilyen mértékben a vis maior a kötelezettségei teljesítését lehetetlenné teszi. Amennyiben és 

amilyen mértékben a Hivatkozó Fél mentesül kötelezettségei teljesítése alól, a másik fél szintén 

mentesül a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól. A feleket  vis maior idejére is 

kölcsönös tájékoztatási, együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. 

 

9. ELJÁRÁS ÜZEMZAVAR, KORLÁTOZÁS ESETÉN 

 

Az elosztó-/átviteli-hálózati engedélyes és a rendszerirányító az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése nélkül, külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint 

megtagadhatja a hálózatokhoz való hozzáférést, illetve a már lekötött szállításokat 

korlátozhatja, csökkentheti, szüneteltetheti. Erre előzetes értesítés mellett, vagy anélkül, a 

villamosenergia-rendszer üzeme közbe is sor kerülhet a következő esetekben: 

- rendkívüli hálózati állapotok, 

- a szükséges hálózati kapacitás hiánya, 

- az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése, 

- a villamosenergia-rendszer üzemzavara 

- szerződés nélküli, vagy szerződésszegő vételezés esetén.    

 

Az előre tervezhető felújítási, karbantartási munkálatok miatti szüneteltetés időpontjáról és 

várható időtartamáról a hálózati engedélyes a hálózathasználati szerződés és a jogszabályok 

alapján az érintett rendszerhasználókat értesíti. Ha az ellátási zavarról a Hungaro Energy Kft. 

tudomást szerez, úgy a rendelkezésére álló információkat honlapján haladéktalanul közzéteszi. 

Amennyiben a felhasználó észleli, hogy a felhasználási helyen a szolgáltatott villamos energia 

minőségi jellemzői (pl. feszültségszint) nem felelnek meg a szabványoknak, vagy a szolgáltatás 

szünetel, köteles haladéktalanul jelezni az elosztói engedélyes ügyfélszolgálatának vagy 

diszpécser szolgálatának. Ha bármelyik fél nem teljesíti a fenti tájékoztatási kötelezettségét, és 

abból igazolhatóan kár keletkezik, a Ptk. általános szabályai szerint kártérítésre köteles. A 

felhasználó köteles az elosztó-hálózati engedélyessel együttműködni az üzemzavar elhárítása 

és a szolgáltatás helyreállítása érdekében. 

 

10. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK RENDJE 

 

10.1 A szerződés időtartama 

 

A felek között létrejövő villamosenergia-kereskedelmi szerződés időbeli hatálya és a szállítás 

időtartama eltérhet egymástól. A szerződés a képviseletre jogosult személyek aláírásával, 

illetve ezen felül az esetlegesen kikötött hatályba léptető feltétel (pl. hálózathasználati szerződés 

megkötése) bekövetkeztével lép hatályba, és a szállítási időszak utolsó napjának 24:00 órájáig 
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tart. A szállítás időtartama az az időszak, amelyben a szerződésben meghatározott villamos 

energia tényleges szállítása és átvétele történik. A szerződés létrejöhet 

- a felek által meghatározott időtartamra (határozott  idejű szerződés) 

- a felek által meghatározott időtartamra, amely a felek eltérő nyilatkozata hiányában 

a határozott időtartam lejártát követően minden évben további egy évvel 

meghosszabbodik (határozott idejű, gördülő lejáratú szerződés) 

- határozatlan időre, amelyben a felek nem rendelkeznek a szerződés időtartamáról. 

 

 

10.2 A szerződés megszűnésének esetei 

 

A szerződés a Ptk-ban felsorolt egyéb eseteken kívül az alábbi – jelen Üzletszabályzatban 

szabályozandó – esetekben szűnik meg: 

 

10.2.1  A határozott időtartamú szerződés megszűnése 

 

A határozott idejű szerződéseket a Hungaro Energy Kft. mindig valamely naptári hónap utolsó 

napjával bezárólag köti. A határozott idejű szerződés megszűnik a határozott időtartam 

lejártával, kivéve, ha a felhasználónak fizetési hátraléka van. Amennyiben a felhasználó a 

szerződés lejártát követően nem kíván a Hungaro Energy Kft-vel szerződést hosszabbítani, úgy 

a kereskedőváltási szándékát legkésőbb a szerződés lejártát 30 nappal megelőzően írásban kell 

bejelentenie. A Hungaro Energy Kft-nek jogában áll a kereskedőváltás rendszerüzemeltetők 

felé előírt bejelentésének törvényi határidejében megvizsgálni, hogy a felhasználónak van-e 

lejárt tartozása. Felhasználó tudomásul veszi, hogy lejárt tartozás esetén a kereskedőváltás nem 

történik meg határidőre és a késedelemért a Hungaro Energy Kft-t semmilyen felelősség nem 

terheli. 

 

A Hungaro Energy Kft. jogosult a határozott időtartam lejárta előtt tartozásvizsgálatot tartani, 

és ennek eredményétől függően előrefizetést vagy pénzügyi biztosítékot kérni. Az előrefizetés 

a becsült, még hátralévő fogyasztásról kiállított számla kiegyenlítése, ami a végelszámoláshoz  

előlegként szolgál. A pénzügyi biztosíték lehet átutalással vagy készpénz-átutalással teljesített 

óvadék vagy bankgarancia, melynek összege megegyezik az előrefizetés számított összegével. 

Amennyiben a felhasználó nem egyenlíti ki az előrefizetésről kiállított számlát, vagy nem adja 

át a pénzügyi biztosítékot, a Hungaro Energy Kft. a kereskedőváltáshoz nem járul hozzá és 

jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbítani, addig, míg a felhasználó a 

tartozását meg nem fizeti, vagy arra megfelelő biztosítékot nem ad, illetve a Hungaro Energy 

Kft. a megfelelő felszólítási eljárásrend szerint intézkedik a kikapcsolásról. 

   

10.2.2 A szerződés megszüntetése rendes felmondással 

 

A határozott idejű szerződés fő szabály szerint rendes felmondással nem szüntethető meg. 

Kivételes esetben – ha a szerződés erre lehetőséget ad – megszüntethető a felhasználó rendes 

felmondásával, amennyiben a felhasználó a Hungaro Energy Kft. egyoldalú 

szerződésmódosítását nem fogadja el (ld. 6.9.1. pont). A gördülő lejáratú szerződés megszűnik 

rendes felmondással, ha bármelyik fél a szerződésben meghatározott éves fordulónapra a 

szerződésben meghatározott felmondási idővel felmondja. A határozatlan idejű szerződést a 

szerződésben meghatározott felmondási idővel, rendes felmondással bármelyik fél bármikor, 

jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó 

rendes felmondási ideje 30 nap. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó rendes 
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felmondási jogát korlátozni nem lehet. A rendes felmondást megfelelő időben írásban kell 

közölni, indokolni nem szükséges.  

 

10.2.3 A szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással 

 

A másik fél súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal 

írásban felmondhatja, a felmondásra okot adó szerződésszegésre hivatkozva. A rendkívüli 

felmondásra okot adó szerződésszegéseket és azok jogkövetkezményeit az Üzletszabályzat 11. 

pontja tartalmazza. 

 

10.2.4 Elállás 

 

A Hungaro Energy Kft. a szerződést egyoldalú jognyilatkozatban kifejezett elállással 

megszüntetheti, ha a hatályba léptető feltételként kikötött felhasználói hálózat-használati 

szerződés nem jön létre a szállításnak a szerződésben meghatározott kezdeti időpontjáig (ld. 

6.7. pont). A Hungaro Energy Kft. kereskedőváltás esetén a szerződéstől elállhat, ha a hatályba 

léptető feltételként kikötött eredményes kereskedőváltás 30 napon túl nem jön létre, mert 

szünetel vagy meghiúsult (ld. 10.3. pont). Az elállás mellett a Hungaro Energy Kft. követelheti 

mindazon kárának megtérítését, ami azért keletkezett, mert bízott a szerződés hatályba 

lépésében. 

 

10.2.5 A felhasználó személyében beállt változás 

 

Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a régi felhasználó köteles ezt a 

kereskedőnek legkésőbb a változást követő 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés egyúttal a 

villamosenergia-kereskedelmi szerződés felmondásának minősül, ami a szerződést a régi 

felhasználó tekintetében megszünteti. Ha az új felhasználó a szerződésbe változatlan 

feltételekkel belép, vagyis a régi felhasználó a szerződést a Hungaro Energy Kft. 

jóváhagyásával az új felhasználóra átruházza, vagy az új felhasználó és a Hungaro Energy Kft. 

között új szerződés jön létre, ennek a felmondásnak a régi felhasználóra nézve 

jogkövetkezménye nincs. 

 

Ha az új felhasználó a szerződést nem veszi át, vagy közte, és a Hungaro Energy Kft. között 

nem jön létre új szerződés, a régi felhasználó felmondási díj fizetésére köteles. Ha a szerződés 

határozatlan idejű volt, és a régi felhasználó a szerződést nem a rendes felmondás szabályai 

szerint mondta fel, a felmondási díj összege a szerződés megszűnését követően eredetileg 

tervezett 2 hónap fogyasztásának megfelelő villamos energia szerződéses ára. Ha a szerződést 

a régi felhasználó határozott időre kötötte a Hungaro Energy Kft-vel, és az időtartam nem járt 

le, a felmondási díj összege a szerződésben meghatározott villamos energiából a szerződés 

eredeti időtartamának lejártáig át nem vett villamos energia ellenértékének 50 százaléka. A 

felhasználó változás bejelentése elmulasztásának következményeit a korábbi felhasználó viseli. 

A felhasználó személyében beállt változásra egyebekben a Vhr. 22/A. § rendelkezéseit kell 

alkalmazni.   

 

10.2.6  A szerződés megszűnésének egyéb esetei, lehetetlenülés 

 

 A szerződés megszűnik, ha annak teljesítése lehetetlenné válik. Az Üzletszabályzat alapján 

lehetetlenülés különösen a 30 napot meghaladó vis maior esemény, vagy, ha a Hungaro Energy 

Kft. kereskedelmi engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
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visszavonja. A lehetetlenülés jogkövetkezményei – a felróhatóságtól függően – a Ptk. szerint, 

illetve a 11.3.2.2. pont szerint alakulnak.  

 

10.3 A kereskedőváltás szabályai 

 

Ha a felhasználó kereskedőt kíván váltani, úgy annak lebonyolítását az elosztó-hálózati és 

kereskedelmi engedélyesek térítésmentesen végzik. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a 

felhasználó megbízása alapján az a kereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó új 

villamosenergia-vásárlási szerződést köt. Kereskedőváltásra a naptári hónapok első napjával 

kerülhet sor.  

 

A kereskedőváltás folyamata a felhasználó szabályszerű felmondásával és a kereskedőváltásról 

szóló bejelentésével kezdődik, ami a hálózathasználati szerződés hatályát nem érinti. Ha a 

kereskedőváltásra határozott idejű szerződés időtartamának lejártakor kerül sor, felmondás alatt 

a felhasználónak a kereskedőhöz intézett, kereskedőváltásról szóló bejelentését kell érteni. A 

kereskedőváltás szünetelhet mindaddig, míg a felhasználó nem teljesíti a szerződésben kikötött 

feltételeket. Kereskedőváltás miatt történő felmondásnak tartalmaznia kell az érintett 

felhasználási helyek mérési pont azonosítóit, a kereskedőváltás tervezett időpontját, valamint 

annak a kereskedőnek a megnevezését, akivel a felhasználó új villamosenergia-kereskedelmi 

szerződést kötött, vagy kíván kötni. A Hungaro Energy Kft. a felmondás kézhezvételétől 

számított 5 napon belül írásban értesíti a felhasználót és – ha van ilyen – a megbízásából eljáró 

új villamosenergia-kereskedőt a felmondás visszaigazolásáról, vagy a felmondás benyújtásakor 

nem teljesített szerződéses feltételekről, különösen a lejárt tartozásokról, valamint azok 

teljesítésének módjáról, és legfeljebb 15 napot ad a teljesítésre. Erre az időre a kereskedőváltás 

folyamata szünetel. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a kereskedőváltás meghiúsul és azt 

újra kell kezdeményezni. A Hungaro Energy Kft. nem felel azért, ha időközben a határozott 

időtartam lejárta miatt a szerződés megszűnik, aminek következtében a felhasználó ellátatlan 

lesz, szerződés nélkül vételez és/vagy az elosztó-hálózati engedélyes a szolgáltatásból 

kikapcsolja.  

 

A kereskedőváltást kezdeményező felhasználónak úgy kell eljárnia és a nem teljesített 

szerződéses feltételeket teljesítenie, hogy az új villamosenergia-kereskedő a korábbi szerződés 

megszűnésének időpontját legalább 21 nappal megelőzően bejelenthesse az elosztó-hálózati 

engedélyes részére az új villamosenergia-vásárlási szerződés hatályba lépésének időpontját. A 

határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnése esetén, ha a felhasználó a 

megszűnés napját követő napi hatállyal másik villamosenergia-kereskedővel köt szerződést, 

akkor az új szerződés megkötését legalább a határozott idejű szerződés megszűnését 30 nappal 

megelőzően köteles a Hungaro Energy Kft. részére bejelenteni. Amennyiben a felhasználó ezt 

a határidőt elmulasztja, a Hungaro Energy Kft. és az elosztó-hálózati engedélyes a rájuk 

irányadó határidők betartása esetén nem felel azért, ha a kereskedőváltás a határozott idejű 

villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnését követő nappal nem kerül végrehajtásra. 

 

Ha a kereskedőváltás a felhasználónak felróható okból meghiúsul, a Hungaro Energy Kft. – 

amennyiben a szerződés lejárta előtt ajánlatot adott a szerződés lejártát követő időszakra – 

vállalja, hogy a felhasználót a szerződés lejártát követően 30 napig ellátja az új ajánlata szerint. 

Ha ezalatt a felhasználó nem köt szerződést a Hungaro Energy Kft-vel az új ajánlat alapján, és 

a kereskedőváltás feltételeit továbbra sem teljesíti, a Hungaro Energy Kft. intézkedik a 

felhasználó kikapcsolása iránt, melynek költségei a felhasználót terhelik. 
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Ha a kereskedőváltás olyan felhasználónak felróható okból hiúsul meg, amelynek a Hungaro 

Energy Kft. nem adott a szerződés lejártát követő időszakra ajánlatot, és a szerződés lejár, a 

szerződés lejártával a felhasználó viseli a kereskedőváltás meghiúsulásának következményeit.  

 

Ha a felhasználó a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, de valamely 

érintett kereskedő vagy hálózati engedélyes nem teljesíti a kereskedőváltással kapcsolatos 

kötelezettségeit, és emiatt a kereskedőváltás nem jön létre, a felhasználó korábbi 

villamosenergia-kereskedelmi szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad 30 napig, 

mialatt az érintettek kötelesek a kereskedőváltás akadályait elhárítani. A kereskedőváltásra 

egyebekben az elosztó üzletszabályzatában foglaltak irányadók. 

 

10.4 Elszámolás a szerződés megszűnése esetén 

 

A szerződés megszűnése esetén a felek teljeskörűen elszámolnak. Ha a felhasználó 

hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő megbízottként kezeli, az 

elszámolást a felek az elszámolást a hálózathasználati jogviszony tekintetében is elvégzik. A 

végszámlát a szerződés megszűnését követő 20 napon belül kell elkészíteni. A végszámla 

kiállításának alapja idősoros elszámolású (táv-leolvasható mérővel rendelkező) felhasználó 

esetében az elosztó-hálózati engedélyes által biztosított mérési adat, profilos elszámolású 

felhasználó esetén a záró mérőállás. A záró mérőállás megállapítása történhet 

- a felek által együttesen leolvasva,  

- az elosztói engedélyes arányosítással történő becslése alapján, 

- rendkívüli leolvasással. 

 

A rendkívüli leolvasás költségeit a leolvasást igénylő fél viseli. Ha az elszámolás 

eredményeként a felhasználót visszatérítés illeti meg, az összeget a Hungaro Energy Kft. az 

elszámolást követő 8 napon belül átutalja a felhasználó bankszámlájára. 

 

11. A SZERZŐDÉSSZEGÉSEK KEZELÉSE 

 

11.1 A szerződésszegések kezelése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén 

A Vet. 62/A § értelmében az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a 

villamosenergia-vásárlási szerződés felek általi megszegésére vonatkozó 

jogkövetkezmények mértékével és alkalmazásukkal kapcsolatos rendelkezéseket a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletben határozza meg. 

 

11.2 Rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegések a felhasználó részéről 

 

A Hungaro Energy Kft. jogosult a szerződést azonnali hatállyal, az ok megjelölésével, 

kártérítési kötelezettség nélkül felmondani a felhasználó súlyos szerződésszegése esetén. 

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek – a vis maior eseteit kivéve – különösen, de nem 

kizárólag az alábbiak: 

- megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát 

- hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződése bármely okból megszűnik 

- mérlegkör tagsági megállapodása vagy mérlegkör tagsági szerződése bármely okból 

megszűnik 

- ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetésképtelenségét a bíróság 

megállapítja 

- lejárt határidejű fizetési kötelezettségét a Hungaro Energy Kft. felszólítását követő 15 

napon belül nem teljesíti 
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- a biztosítékkal kapcsolatos, szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget 

- villamos-energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 15 napot meghaladóan 

nem teljesíti, beleértve azt az esetet is, ha felhasználási helyét a hálózati engedélyes a 

felhasználó szerződésszegése miatt 15 napot meghaladóan felfüggesztette az ellátásból 

vagy kikapcsolta 

- a szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése, vagy az ellátásból való átmeneti 

kikapcsolása idején jogellenesen villamos energiát vételez 

- megsérti a Hungaro Energy Kft. teljes ellátási jogát 

- a villamos energiát a Hungaro Energy Kft. hozzájárulása nélkül továbbadja 

- részletfizetésre vagy fizetési haladékra vonatkozó megállapodás esetén a fizetési 

határidőt elmulasztja. 

 

11.3  Rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegések a Hungaro Energy 

Kft. részéről 

 

A felhasználó jogosult a villamosenergia-kereskedelmi szerződést azonnali hatállyal, az ok 

megjelölésével kártérítési kötelezettség nélkül felmondani ha – a vis maior eseteit kivéve – a 

Hungaro Energy Kft. a szerződést súlyosan megszegi, melynek esetei különösen, de nem 

kizárólag az alábbiak: 

- a Hungaro Energy Kft. megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát 

- a Hungaro Energy Kft. ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy 

fizetésképtelenségét a bíróság megállapítja 

- a szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a felhasználó jóváhagyása 

nélkül másra engedményezi vagy átruházza 

- a Hungaro Energy Kft. villamos energia kereskedelmi engedélyét a MEKH 

felfüggeszti. 

 

11.4 A szerződésszegések jogkövetkezményei a felhasználó szerződésszegése esetén 

 

11.4.1 A rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegések jogkövetkezményei 

 

Ha a felhasználó rendkívüli felmondásra okot adó szerződésszegést követ el –  a Hungaro 

Energy Kft. rendkívüli felmondási jogának megnyílásán túl – kötbér fizetésére köteles. Ha a 

szerződés határozatlan idejű, a kötbér mértéke a szerződés megszűnését követően eredetileg 

tervezett 3 hónap fogyasztásának megfelelő villamos energia mennyiség ellenértéke. Ha a 

szerződés határozott idejű, a kötbér mértéke a szerződésben meghatározott lejárati időpontig fel 

nem használt villamos energia mennyiség ellenértékének 60 százaléka. 

 

11.4.2 Egyéb szerződésszegések jogkövetkezményei 

 

11.4.2.1 Fizetési késedelem jogkövetkezményei, kikapcsolás 

 

Késedelmes fizetés esetén – ha a szerződés másként nem rendelkezik – a felhasználó a 

mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.  

 

Fizetési késedelem esetén a Hungaro Energy Kft. emellett kezdeményezheti a felhasználó 

kikapcsolását. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a Hungaro Energy 

Kft. 15 napon túli fizetési késedelem esetén, írásbeli felszólítást követően kezdeményezheti a 

felhasználó kikapcsolását és/vagy a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti. Ha a 

felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, a Hungaro Energy Kft. 30 napon túli fizetési 
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késedelem esetén, írásbeli felszólítást követően kezdeményezheti a felhasználó kikapcsolását. 

A kikapcsolás szabályait a 11.3.3. pont tartalmazza. 

 

11.4.2.2 A teljesítés megtagadása 

 

Ha a felhasználó a kötelezettségei teljesítését egyoldalú döntéssel megtagadja, és/vagy 

felhagy a vételezéssel a felhasználási helyen, és/vagy a hálózathasználási szerződését 

megszünteti, és ezzel a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi, a tartozásai megfizetésén túl 

a 11.3.1. pont szerinti kötbér megfizetésére köteles.  

11.4.2.3 Adatszolgáltatás elmulasztása 

 

Ha a felhasználó a szerződésben menetrend vagy más adatszolgáltatás rendelkezésre 

bocsátására vállalt kötelezettséget, és azt késedelmesen, vagy nem megfelelően bocsátja 

rendelkezésre, vagy valamely változást késedelmesen jelent be, a szerződésben erre az esetre 

kikötött kötbér megfizetésére köteles. 

 

11.4.2.4 Túlfogyasztási díj 

 

Ha a felek a szerződésben maximális villamosenergia-mennyiség átvételében állapodnak meg, 

úgy az ezt meghaladó mennyiség felhasználását a szerződéses árhoz képest megemelt 

egységáron kell kiegyenlíteni. A megemelt egységár és a szerződéses ár különbözete a 

túlfogyasztási díj (Ft/kWh), ami a szerződést biztosító objektív mellékkötelezettség, és ami a 

felhasználó felróható magatartásától függetlenül fizetendő. Csak abban az esetben nem kell 

megfizetni, ha a túlfogyasztást vis maior okozta, vagy a túlfogyasztás a kereskedő felelőssége. 

A túlfogyasztási díj ÁFA köteles, mert a szolgáltatás ellenértéke. 

 

11.4.2.5 Alulvételezési pótdíj 

 

Ha a felek a szerződésben minimális villamosenergia-mennyiség átvételében állapodnak meg, 

úgy az ezt el nem érő fogyasztáshoz (alulvételezés) kapcsolódó pótdíj (Ft/kWh). Az 

alulvételezési pótdíj a szerződést biztosító objektív mellékkötelezettség, ami a felhasználó 

felróható magatartásától függetlenül fizetendő. Csak abban az esetben nem kell megfizetni, ha 

az alulvételezést vis maior okozta, vagy az alulvételezés a kereskedő felelőssége. Az 

alulvételezési pótdíj ÁFA fizetési kötelezettséget nem von maga után. 

 

11.4.3 A ki- és visszakapcsolás szabályai 

 

11.4.3.1 Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ki- és 

visszakapcsolása  

 

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén az elosztó-hálózati engedélyes a 

Hungaro Energy Kft. előzetes írásbeli kérelmére köteles a felhasználót a villamosenergia-

ellátásból kikapcsolni, annak vizsgálta nélkül, hogy a Hungaro Energy Kft. a felhasználóval 

kötött szerződése alapján a kikapcsoltatásra jogosult-e vagy sem. A visszakapcsolásra csak a 

Hungaro Energy Kft. kifejezett, erre irányuló kérelme esetén, a kérelemben meghatározott 

időpontban kerülhet sor. A kikapcsolást a Hungaro Energy Kft. a felhasználó tartozásának 

rendezéséig, de legkésőbb a vele kötött szerződés megszűnésének napjáig kérheti. Az elosztó-

hálózati engedélyes a kikapcsolás előtt a rá vonatkozó szabályok szerint értesíti a felhasználót. 

Ha  a felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a kikapcsolással kapcsolatos egyéb 
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költségeket is megfizeti, a Hungaro Energy Kft. a tudomására jutást követő 24 órán belül 

kezdeményezi a felhasználó visszakapcsolását. 

 

11.4.3.2 Egyetemes szolgáltatásra jogosult, nem lakossági felhasználó ki- és 

visszakapcsolása 

 

A Hungaro Energy Kft. a kikapcsolásra vonatkozó értesítést tértivevényes levélben vagy a 

felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon juttatja el a felhasználónak.  

Amennyiben a felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a kikapcsolással kapcsolatos 

egyéb költségeket is megfizeti, a Hungaro Energy Kft. a tudomására jutást követő 24 órán belül 

köteles kezdeményezni a felhasználó visszakapcsolását. Ha az elosztó-hálózati engedélyes a ki- 

és visszakapcsolási díjat a kereskedőnek számlázza ki, azt a Hungaro Energy Kft. 

továbbszámlázza a felhasználónak. 

 

11.5 A szerződésszegések jogkövetkezményei a Hungaro Energy Kft. szerződésszegése 

esetén 

 

11.5.1 Késedelmi kamat 

 

Ha a Hungaro Energy Kft. bármely fizetési kötelezettségét (díj visszatérítés, kötbér) 

késedelmesen teljesíti, a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. 

 

11.5.2 Kötbér 

 

11.5.2.1 A garantált szolgáltatásokban vállalt kötelezettségek megsértése 

 

A Hungaro Energy Kft. a villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó kereskedelmi 

szolgáltatásokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában előírt 

feltételek szerint nyújtja. Amennyiben ezt a kötelezettségét megszegi, kötbér fizetésére köteles. 

A garantált szolgáltatásokban előírt kötelezettségek részleteit, a szerződésszegések eseteit és a 

fizetendő kötbér mértékét az 5. számú melléklet tartalmazza. A kötbért a Hungaro Energy Kft. 

igénybejelentés nélkül, automatikusan fizeti. 

 

11.5.2.2 Kötbérfizetés egyéb szerződésszegések, mulasztás esetén 

 

A felhasználó igénybejelentése esetén a Hungaro Energy Kft. kötbér fizetésére köteles, ha a 

felhasználóval szembeni, nyilvántartási, számlázási kötelezettségeit elmulasztja, az adatok 

megváltozásának bejelentését követően a nyilvántartási rendszerében történő átvezetést 

késedelmesen (15 napon túl) teljesíti vagy elmulasztja. A kötbér mértéke késedelem esetén napi 

1000 forint. 

Amennyiben a késedelmes számlázás az elosztói adatszolgáltatás hiányából adódik, úgy a 

Hungaro Energy Kft. mentesül a fenti kötbér megfizetésétől. 

 

11.6 A kártérítés közös szabályai, a felelősség kizárása 

 

A Hungaro Energy Kft. és a felhasználó a szerződésszegéssel a másik félnek okozott, kötbérrel 

nem fedezett, igazolt kárát kötelesek megtéríteni a polgári jog vonatkozó szabályai szerint. 

Felek azonban kizárják a következmény károk, így különösen az elmaradt haszon vagy a jó 

hírnév sérelmével esetlegesen okozott károk megtérítésének a kötelezettségét abban a körben, 

amelyben a jogszabályok ezt nem tiltják. A kártérítési kötelezettség kölcsönös felső határa a 
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szerződés időbeli hatályáig rögzített várható, de még fel nem használt villamos energia 

mennyiségének ellenértéke. A szerződés egyedi feltételeiben kölcsönösen elfogadott árak a 

felelősség ezen korlátozásra tekintettel kerülnek megállapításra. 

 

11.7 A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja, a szerződésszegés bizonyítása 

 

A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének alapja a mérés, a kölcsönös adatszolgáltatás és a 

helyszíni ellenőrzés. A mérésre és az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat 

az Üzletszabályzat megfelelő fejezetei tartalmazzák. A szerződésszerű teljesítés a felhasználó 

részéről magában foglalja a hálózathasználati szerződésben foglaltak betartását is. A Hungaro 

Energy Kft. az elosztó-hálózati engedélyessel közösen a helyszínen jogosult ellenőrizni a 

szerződésben foglaltak, az Elosztói Szabályzat alapján. A szerződésszegést annak kell 

bizonyítania, aki arra hivatkozik. 

 

12. A VÉDENDŐ FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BÁNÁSMÓD SZABÁLYAI 

 

A védendő fogyasztók a VET-ben és a Vhr-ben meghatározott, szociálisan rászoruló, illetve 

fogyatékkal élő fogyasztók, akik lakossági felhasználók. Mivel a Hungaro Energy Kft. 

lakossági felhasználók részére nem értékesít villamos-energiát, jelen Üzletszabályzatában nem 

szabályozza a részükre nyújtott különleges bánásmód részletes szabályait. 

 

13. ADATVÉDELEM, VALAMINT ADATBIZTONSÁG A RENDSZERHASZNÁLÓK 

ÉS FELHASZNÁLÓK VONATKOZÁSÁBAN 
 

13.1 Az adatvédelem alapelvei, célja 

 

A Hungaro Energy Kft. mint az Infotv. hatálya alá eső adatkezelő, tevékenységét az Infotv. 

rendelkezéseinek (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról) megfelelően folytatja. Az adatvédelem körében a Hungaro Energy 

Kft., mint adatkezelő elsődleges feladata, hogy meghatározza az általa kezelt adatok körét, az 

adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság 

követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a rendszerhasználói/felhasználói 

adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. A Hungaro Energy Kft, mint adatkezelő a Vet. 

151. § (1) szerint az engedélyköteles tevékenységének végzése, valamint az ehhez szükséges 

műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó ajánlatok elkészítése, szerződés 

megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel kísérése, a 

szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb követelések 

érvényesítése, valamint a ellátási szabályzatokban foglalt együttműködési és adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó, valamint a külön jogszabályban 

meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, a Vet. vagy a végrehajtására 

kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot. A felhasználó 

azonosításához megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási 

száma) szükséges. A Hungaro Energy Kft. lakossági felhasználókat nem lát el, természetes 

személyek adatait ezért alapesetben nem kezeli. Ha a Hungaro Energy Kft. részére az 

ügyfeleket képviselő természetes személyek adatai ismertté válnak, úgy azokat zártan kezeli. A 

Hungaro Energy Kft. a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem a jogszabályok által 

lehetővé tett és a szerződés megkötése, teljesítése, vagy a felekhez kapcsolódó együttműködési 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja 

megszűnt. 
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13.2 A Hungaro Energy Kft. által kezelt rendszerhasználói adatok köre  

 

A Hungaro Energy Kft. a rendszerhasználók részére történő számlázás és a kapcsolódó díjak 

beszedése céljából a kereskedelmi szerződésekben meghatározott adatokon túl, a következő 

adatokat kezelheti: 

- a rendszerhasználó azonosítója, 

- vételezés és/vagy a betáplálás időpontja, tartama, 

- vételezés és/vagy a betáplálás mennyisége, 

- a szerződéses és rendszerhasználati díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, 

- a hálózathasználati illetve a hálózati csatlakozási szerződés felmondásának eseményei, 

- minden egyéb olyan adat, amelyet a hálózathasználati, a hálózati csatlakozási vagy 

kereskedelmi szerződés tartalmaz, illetve amely a szerződéses jogviszony időtartama 

alatt a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében szükséges.  

 

13.3 Adattovábbítás 

 

A fenti 13.2 pontban meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához szükséges adatok 

átadhatóak: 

- A Hungaro Energy Kft. megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a 

számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás 

kezelését, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző szervezetnek.  

- a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére a Hungaro Energy Kft. megbízása 

alapján eljáró jogi képviselő, valamint jogszabály alapján jogosult szervezetek részére, 

- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, 

- a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 

bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági 

szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak, 

- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény előírásai szerint a bírósági 

végrehajtónak. 

- Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Hungaro Energy Kft-vel 

azonos titoktartási kötelezettség terheli. A Hungaro Energy Kft. köteles az adatátadással 

egyidejűleg az érintettet értesíteni, kivéve a nyomozó hatóságok részére történő 

adatátadást. 

 

13.4 Az adatok kezelésének főbb esetei 

- számlakészítés  

- rendszerhasználó felszólítása számlatartozásának rendezésére  

- rendszerhasználó értesítése 

- rendszerhasználó elégedettség vizsgálata, közvélemény kutatás  

- számlabehajtással kapcsolatos tevékenységek  

- nemzetbiztonsági, honvédelmi, közbiztonsági, egyéb bírósági és nyomozó szervek 

megkeresése  

- minden olyan egyéb eset, mely a 13.1 pontban rögzített célokkal összhangban van. 
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13.5 Az adatok kezelésének határideje 

 

A rendszerhasználóhoz kapcsolódó valamennyi olyan dokumentumot és/vagy ezen 

dokumentumok számítástechnikai rendszerben rögzített adattartalmát, melyek gazdasági 

esemény megtörténtét dokumentálják, s így számviteli bizonylatnak minősülnek, a Hungaro 

Energy Kft. a hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott megőrzési időig tárolja. 

Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen: szerződések, azok módosításai, az azokon 

alapuló számlák, befizetési bizonylatok, ellenőrzések, beavatkozások bizonylatai, 

dokumentumai. 

 

13.6 Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések 

 

A Hungaro Energy Kft. a szolgáltatással kapcsolatban a tudomására jutott információkat és 

adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a 

13.3 pontban foglaltak kivételével - harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi 

hozzáférhetővé mindaddig, amíg a rendszerhasználó a szerződésben foglalt kötelezettségeit 

maradéktalanul teljesíti. A rendszerhasználó a Hungaro Energy Kft-vel kötendő kereskedelmi 

szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek 

nem tesz eleget, a Hungaro Energy Kft. a szükséges rendszerhasználói adatokat a szintén 

titoktartásra kötelezett harmadik személy részére rendszerhasználói azonosítás és/vagy 

követelés érvényesítés céljából kiadja. 

 

A Hungaro Energy Kft. mindent megtesz az általa kezelt rendszerhasználói személyes 

adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, 

megsemmisülés ellen, illetve egyén adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni 

védelméért. 

 

13.7 A rendszerhasználó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, az adatokhoz fűződő 

jog megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend 

 

Az Adatvédelmi törvény 11 §. szakasza alapján a rendszerhasználó jogosult 

- tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről, valamint adataiba betekinteni, 

- adatainak helyesbítését, illetve törlését kérni. 

 

A Hungaro Energy Kft. mint adatkezelő köteles az Adatvédelmi törvény 12. § (2) bekezdésének 

megfelelően a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. 

 

Rendszerhasználó a saját személyes, illetőleg számlázási adatai vonatkozásában a betekintés 

lehetőségét a rendszerhasználó kérésére a rendszerhasználó számára biztosítja. 

 

A felhasználó és a Hungaro Energy Kft. a személyében bekövetkező változást a változástól 

számított 15 napon belül köteles a másik szerződő félnek bejelenteni. 

 

13.8 A szerződő felek adatainak továbbadása 

 

A szerződő fél adatai a szükséges mértékig átadhatók: a leolvasást, a számlázást, a követelések 

behajtását végzőknek, akár a Társaság munkaszervezetében, akár szerződési megbízás alapján 

látják el ezeket a feladatokat, az érintett egyidejű értesítése mellett. 
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 A mérési, számlázási és elszámolási vitás kérdések rendezésére a Társaság jogi képviselője 

(megbízás alapján), megbízott szakértője, valamint jogszabály alapján jogosult szervek részére, 

a Hivatalnak azon adatok, amelyek átadására a VET, a Vhr. és a kiadott határozatok kötelezik 

a Társaságot.  

 

A rendszerüzemeltetők részére az együttműködő villamos energiarendszeren történő szállítása, 

elosztása, a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 

bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági 

szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak, a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény el írásai szerint a végrehajtónak. 

Szerződéses, együttműködő partnereinek az adatvédelmi kötelezettségéért a Társaság felelős. 

Az Adatvédelmi törvény alapján a felhasználó jogosult: tájékoztatást kérni adatainak 

kezeléséről, adataiba betekinteni, adatainak helyesbítését kérni. 

 

A Társaság biztosítja a felhasználó tájékoztatási kérelmének kézhezvételétől számított 30 

napon belül írásban, a kért tájékoztatást, a felhasználó adatainak szükségszerű helyesbítését. 

 

Az adatvédelem területén a Társaság információtechnológiai rendszere a biztosíték a 

felhasználói adatok védelmére. Az adatvédelem egyik biztosítéka, hogy a Társaság részére a 

jogszabályokban előírt jelentésekben a villamos energia forgalmi és pénzügyi adatok összesítve 

jelennek meg, így egyedi, felhasználónkénti beazonosításuk nem lehetséges. A Társaság az 

olyan területeken, mint például a korlátozás, érvényesíti, hogy az információs platformra feltett 

adatokat csak az arra jogosítottak (ez esetben a kereskedő és a rendszerirányító) láthassák. 

 

14. A PANASZÜGYEK INTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

 

A Hungaro Energy Kft. – annak érdekében, hogy a szolgáltatással kapcsolatos felhasználói 

panaszok rövid határidővel egységes eljárással kivizsgálásra kerüljenek és a panasz okai 

megszűnjenek – a panaszbejelentések esetén követendő eljárásrendet az alábbiak szerint 

szabályozza. 

 

A rendszerhasználó panaszával a Hungaro Energy Kft. megbízásából eljáró kijelölt 

kapcsolattartóhoz, vagy a 15.2 pontban meghatározott Ügyfélszolgálathoz vagy a fogyasztói 

érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetekhez fordulhat. A panaszok kivizsgálására és 

orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatására az Ügyfélszolgálaton, a kijelölt 

kapcsolattartókon keresztül, továbbá írásban, telefonon és elektronikus úton is biztosítja. 

Ha a rendszerhasználó a panaszbejelentést nem annál a szervezeti egységnél tette meg, amelyik 

hatáskörébe az ügyfél panaszának megválaszolása tartozik, úgy a bejelentést fogadó szervezeti 

egység azt haladéktalanul a hatáskörrel rendelkező egységhez továbbítja. 

 

Hungaro Energy Kft., illetve a kijelölt kapcsolattartó az ügyfélszolgálaton írásban benyújtott 

beadványokat igazolás ellenében veszi át és a felhasználó valamennyi beadványát köteles az 

elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrzi. A beadvány beérkezésétől számított 8 

napon belül köteles a Hungaro Energy Kft. a más esetleges érintett engedélyesekkel tisztázni, 

melyikük joga, illetve kötelessége az adott ügyben eljárni. Ennek megtörténtéről a felhasználót 

haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell. Ha a beadvány a villamosenergia-értékesítéssel és a 

hálózati szolgáltatással egyaránt összefügg és ennek következtében több engedélyest érint, az 

engedélyesek kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 15 napon belül az 

intézkedési hatáskörök tisztázásához és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges 

egyeztetéseket lefolytatni. 
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A panaszbejelentések kivizsgálására és az írásban történő érdemi válaszadási határidő általában 

15 nap, ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. Hungaro Energy Kft-nek a 15 napos 

határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A 15 napos 

válaszadási határidő az előző bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve a 

szükséges egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások 

lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő 

időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő. A 

határidő elmulasztása esetén a Hungaro Energy Kft. a garantált szolgáltatásokról szóló MEKH 

határozatban meghatározott mértékű kötbért fizet.  

Minden, a Hungaro Energy Kft-hez beérkezett panasz, illetve bejelentés nyilvántartásba vételre 

kerül. A Hungaro Energy Kft. a beérkezett panaszokat, illetve az azokkal kapcsolatos 

ügyintézésre vonatkozó, így az egyeztetés végrehajtására vonatkozó dokumentációt külön 

nyilvántartásban iktatja és gondoskodik azok megőrzéséről és archiválásáról. 

 

Hungaro Energy Kft., a telefonon történő ügyintézés esetében egyedi ügyszámmal biztosítja az 

ügyintézés dokumentálhatóságát, és az egyedi ügyszámot a telefonon történő ügyintézés során 

ismerteti a felhasználóval. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos 

tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, 

valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását Hungaro Energy Kft., mellőzheti. 

Amennyiben a rendszerhasználó a panaszbejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel 

nem ért egyet, úgy esetlegesen ismételt bejelentéssel élhet, kérheti a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivataltól, illetve a fogyasztóvédelmi hatóságtól kérheti panaszának 

kivizsgálását. A rendszerhasználó panaszával a területileg illetékes békéltető testülethez is 

fordulhat, az 1997. évi CLV. törvény VI. fejezetének rendelkezései szerint. 

 

15. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ELÉRHETŐSÉGEK 

 

15.1 Ügyfélszolgálat 

 

A rendszerhasználókkal, valamint a fogyasztói társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel és a 

fogyasztói érdekeket képviselőkkel közvetlen kapcsolattartás biztosítására, továbbá a panaszok 

kivizsgálására és orvoslására, valamint a rendszerhasználók/felhasználók tájékoztatására a 

Társaság ügyfélszolgálatot működtet. A kapcsolattartás személyes, telefonos, és írásos 

formában, valamint elektronikus levélben az info@hungaroenergy.hu címen történhet. 

 

A felhasználók fogyasztási adataira vonatkozó térítésmentes tájékoztatást a Hungaro Energy 

Kft. kérésre szintén ügyfélszolgálatán, valamint telefonos, és írásos formában egyaránt 

biztosítja. 

 

15.2 Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
 

Cím:   7621 Pécs, Dischka Győző utca 2. 

Tel:  72/515-830 

Fax:  72/515-831 

E-mail:  info@hungaroenergy.hu 

mailto:info@hungaroenergy.hu
mailto:info@hungaroenergy.hu
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WEBLAP:     

Nyitva tartás:  

      de: 9-12 óráig 

      du: 13-16 óráig  

www.hungaroenergy.hu 

Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését Hungaro Energy Kft. megbízottként kezeli, úgy 

az Üzletszabályzat jelen pontja szerinti felhasználói kapcsolattartás szervezetén keresztül, 

valamint az ügyfélszolgálaton biztosítja a hálózathasználattal kapcsolatos ügyintézést is. 

 

Hungaro Energy Kft. az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása esetén az 

állandó ügyfélszolgálati irodáját minden héten egy napon [csütörtökön] 20 óráig nyitva tartja, 

egyúttal elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé teszi a felhasználók számára a 

személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását. 

 

Hungaro Energy Kft. köteles honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a 

felhasználók rendelkezésére bocsátani a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló rendelet szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, 

energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az 

energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét. 

 

16. VITARENDEZÉS 

 

16.1 Irányadó jog és jogszabályok 

 

A felek között felmerülő esetleges vitás kérdések rendezésére a magyar jog előírásai 

irányadóak, elsősorban a következő, vagy a helyükbe lépő, mindenkor hatályos jogszabályok 

alapján: 

- 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

- 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és 

villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről 

- 389/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert 

villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt  villamos energia kötelező átvételéről 

és átvételi áráról 

- 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak 

árszabályozásának kereteiről 

- 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és 

alkalmazásuk szabályairól. 

 

16.2  Illetékes bíróság 

 

Ha a felek között felmerülő jogvitát nem sikerül tárgyalásos úton rendezni, úgy a vita 

rendezésére a Hungaro Energy Kft. székhelye szerinti, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

bíróság a kizárólagosan illetékes bíróság. 

 

  

http://www.hungaroenergy.hu/
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17. A KÖLCSÖNÖS ÉRTESÍTÉSEK RENDJE, HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA 

 

17.1  Értesítés a Hungaro Energy Kft. részéről 

 

A Hungaro Energy Kft. a rendszerhasználó részére szóló iratokat, ajánlatokat, értesítéseket, 

postai úton, vagy elektronikus levél formájában arra a címre küldi, amely a rendszerhasználó 

értesítési címe, vagy fizető címe a villamos energia kereskedelmi szerződésben. A 

rendszerhasználó a postázási cím illetve a székhely megváltoztatását megfelelően 

dokumentálva köteles írásban 3 napon belül bejelenteni a Hungaro Energy Kft-nek. Ennek 

hiányában a Hungaro Energy Kft. az általa a rendszerhasználó részére legutoljára kibocsátott 

számlán szereplő címre küldi meg az iratokat. 

 

A Hungaro Energy Kft. által nem tértivevényes küldeményként postára adott iratokat (pl. 

számla), a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 

A Hungaro Energy Kft. – amennyiben azt tartalmuk miatt indokoltnak tartja (lényeges iratok, 

pl. felfüggesztés, kikapcsolás esetén), – a rendszerhasználó részére szóló küldeményeket 

tértivevényes levélben küldi meg a rendszerhasználónak. A lényeges iratokat a Hungaro Energy 

Kft. lehetőség szerint tértivevényes levélben és egyidejűleg más módon (elektronikus 

levélcímre) is megküldi. 

 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználóval a kikapcsolásra és az azzal 

járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó értesítést tértivevényes levélben vagy az egyetemes 

szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon 

kell közölni. A postai úton továbbított tértivevényes küldeményt a kézbesítés megkísérlésének 

napján kézbesítettnek kell tekintetni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a szerződésben 

megadott címre történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett az iratot nem vette át 

(az a Hungaro Energy Kft-hez "nem kereste", "elköltözött", "ismeretlen", stb. jelzéssel érkezett 

vissza), a küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 

munkanapon kézbesítettnek a címzettel közöltnek kell tekinteni, akkor is, ha a küldeményről, 

vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem szerzett tudomást. 

 

17.2  Értesítés a felhasználó részéről 

 

A rendszerhasználó értesítési kötelezettségét írásban, postai úton kézbesített tértivevényes levél 

formájában a Hungaro Energy Kft.-nek a 15.2. pontban meghatározott ügyfélszolgálati címére 

teljesíti, vagy szóban a Hungaro Energy Kft. ügyfélszolgálatán tehet.  

 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

18.1 Jelen Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése 

 

Jelen Üzletszabályzat és mellékletei a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

….számú jóváhagyó határozata jogerőre emelkedésének napján lépnek hatályba. 

 

18.2  Nyilatkozat 

 

A Hungaro Energy Kft. jelen Üzletszabályzata a villamosenergia-törvény és a végrehajtására 

kiadott jogszabályok, szabályzatok és határozatok alapján készült el. 
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18.3 Jogszabályi rendelkezések megváltozása, semmisség 

 

Jelen Üzletszabályzat jogszabályba ütköző rendelkezése semmis. Az Üzletszabályzat bármely 

rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az 

érvénytelenrendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

Pécs, 2015. június 25. nap 
 

 

 

 

Katics Ákos 

 ügyvezető 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

 

Jelen Üzletszabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

…………………………………napján kelt………….számú határozatával jóváhagyta. 
 

 

 

Mellékletek: 

1. Általános Szerződési Feltételek 

2. Felhasználókkal kötendő szerződés mintája (egyedi feltételek) 

3. Profil elszámolású felhasználókkal kötendő szerződés mintája 

4. Egyedi közvilágítási szerződés minta 

5. A felhasználók részére nyújtott Garantált Szolgáltatások 

 

 

 

  

 

       



HE Üzletszabályzat: 1.melléklete Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 
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1. Bevezető rendelkezések 

 

1.1.  A Szerződés fogalma 

A felek között, meghatározott felhasználási helyek ellátására létrejött villamosenergia-

kereskedelmi Szerződés fogalma alatt a Szerződés külön íven megfogalmazott Egyedi 

Feltételeiben, a jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Hungaro Energy Kft.  – 

szintén általános szerződési feltételnek minősülő – villamos energia kereskedelmi 

Üzletszabályzatában és mellékleteiben foglaltakat együttesen kell érteni. Felek jogviszonyára a 

Szerződésen kívül irányadóak a hatályos jogszabályok és szabályzatok, így különösen a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.), a villamos energiáról szóló ágazati törvények és jogszabályok, valamint 

az Üzemi Szabályzat, a Kereskedelmi Szabályzat és Elosztói Szabályzat. 

 

1.2.  Egyéb fogalom meghatározások 

A fogalmakat a hatályos ágazati jogszabályokban, a vonatkozó szabályzatokban, valamint az 

Üzletszabályzatban meghatározottak szerint kell érteni.   

 

1.3.  A Szerződés alanyai 

A Hungaro Energy Kft. mint villamos energia kereskedő, amely a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal által  kiadott, hatályos villamosenergia-kereskedői működési 

engedéllyel rendelkezik, valamint a Felhasználó, aki villamos energiát saját felhasználás céljára 

vételez. Amennyiben az elfogyasztott villamos energia és/vagy annak járulékos költségei 

ellenértékét nem a Felhasználó fizeti meg, a Szerződés alanya a Fizető is, a Felhasználó 

egyetemleges felelősségvállalása mellett.   

 

1.4.  A Szerződés hatálya és időtartama 

A Szerződés hatályba lépésének feltétele az arra jogosultak aláírásán túl, hogy a Felhasználó 

rendelkezzen az érintett felhasználási hely(ek)re vonatkozó hálózati csatlakozási és 

hálózathasználati szerződéssel. Kereskedőváltás esetén a Szerződés hatályba lépésének 

feltétele, hogy a Felhasználó eleget tegyen a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeinek. 

A Szerződést felek a Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott teljesítési időtartamra kötik, 

azonban a Szerződés a felek teljes körű elszámolásával szűnik meg. 

 

1.5.  Jognyilatkozatok és szavatosság vállalások 

A Hungaro Energy Kft. kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden olyan szabályozói 

felhatalmazással, jóváhagyással és engedéllyel, amely a Szerződésben foglalt kötelezettségei 

teljesítéséhez szükséges. Kijelenti és szavatolja továbbá, hogy rendelkezik a Szerződés 

maradéktalan teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és műszaki-

technikai háttérrel, amivel a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog. A Hungaro Energy 

Kft. és Felhasználó egybehangzóan kijelenti, hogy nem fizetésképtelen, nincs ellene 

folyamatban, illetve nem fenyegeti olyan jogi vagy hatósági eljárás, csőd- vagy felszámolási 

eljárás, amelyben érintett félként szerepel, és amely a legjobb tudomása szerint lényegesen 

kedvezőtlenül befolyásolná azon képességét, hogy a Szerződésben foglaltakat teljesítse. 

Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződés megkötése nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 

törvény (Kbt.) hatálya alá, illetve a Kbt. alapján mentesült a közbeszerzései eljárás lefolytatása 

alól, vagy a Kbt. szerinti eljárás a Szerződés megkötése előtt jogszerűen lezárult. 

 

2. A Szerződés tárgya, felelősség az átvitelért és elosztásért  
 

2.1.  A Szerződés tárgya 

A Szerződés tárgya a Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott felhasználási helyek 

villamos energiával való ellátása. A Hungaro Energy Kft. eladja, a Felhasználó megvásárolja a 

Szerződésben foglalt villamos energia mennyiséget. A Hungaro Energy Kft. a Szerződés szerinti 

mennyiséggel a Szerződésben meghatározott feltételek szerint a betáplálási ponton 

rendelkezésre áll, legfeljebb a hálózathasználati szerződésben meghatározott teljesítmény 
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mértékéig. Felhasználó a részére biztosított villamos energiát átveszi és annak ellenértékét a 

Hungaro Energy Kft. részére megfizeti. 

 

2.2.  A teljesítés helye 

A teljesítés helye a Magyar Villamos Energia Rendszer átviteli hálózatának betáplálási pontja, 

ahol a betáplálás Felhasználó érdekében történik. A tulajdonjog és a kárveszélyviselés 

átruházásának helye a betáplálási pont. 

 

2.3.  Felelősség az energia továbbításáért, az átvitelért és elosztásért 
A villamos energia továbbítása a Felhasználó csatlakozási pontjáig a rendszerirányító, valamint 

az érintett átviteli- és elosztó-hálózati engedélyes feladata, külön szerződések, valamint az 

átvitelre és elosztásra vonatkozó jogszabályok szerint. Ezért a szolgáltatott villamos energia 

minőségi jellemzőiért, átviteléért és elosztásáért a Hungaro Energy Kft. a Szerződés és a 

vonatkozó jogszabályok alapján nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Hungaro Energy 

Kft. nem biztosította a Szerződés szerint megfelelő mennyiségű villamos energia betáplálását, 

úgy a különbség tekintetében a rendszerirányítóval és/vagy a mérlegkör felelőssel számol el, 

feléjük viseli a szükséges kiegyenlítő energia költségét. A Hungaro Energy Kft-nek a villamos 

energia biztosítása tekintetében további felelőssége nincs a Felhasználóval szemben. 

  

3. Mérlegkör tagság 

 

A teljes vagy részleges ellátásra szerződő felhasználó köteles mérlegkörhöz csatlakozni. 

Felhasználó jelen Szerződés aláírásával ahhoz a mérlegkörhöz csatlakozik, amelynek a Hungaro 

Energy Kft. is tagja. A mérlegkör felelős és a Felhasználó között a mérlegkör tagsági 

szolgáltatásokat a Hungaro Energy Kft. közvetíti. Felhasználó a mérlegkör tagságával összefüggő, 

a Szerződésben meghatározott adatszolgáltatást a Hungaro Energy Kft. részére teljesíti. A 

szolgáltatatott tervadatoktól eltérő vételezés esetén a kiegyenlítő energiát a Hungaro Energy Kft. a 

mérlegkör felelősön keresztül számolja el a rendszerirányítóval, ezzel kapcsolatban pénzügyileg 

helytáll. Az így felmerülő költségeket a Hungaro Energy Kft. a Szerződés Egyedi Feltételei szerint 

hárítja tovább a Felhasználóra, mint mérlegkör tagra. Teljes ellátás alapú Szerződés esetén az 

egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználót a mérlegkör tagsága kapcsán külön díjfizetési 

kötelezettség nem terheli. 

 

4. A felek jogai és kötelezettségei 

 

4.1.  Kölcsönös együttműködési kötelezettség 

Felek kötelesek a Szerződés teljes időtartama alatt egymással kölcsönösen együttműködni és a 

Szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, adatváltozást 

ésszerű határidőn belül egymással írásban közölni. Bármelyik fél kezdeményezésére a másik 

fél köteles a Szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésben részt venni. 

 

4.2.  A Hungaro Energy Kft. jogai és kötelezettségei 
  

4.2.1. A Hungaro Energy Kft. felelős a felhasználási hely villamos energia igényének a 

Szerződés Egyedi Feltételeiben foglalt – teljes vagy részleges – biztosításáért, 

köteles a Felhasználó által felhasznált villamos energiát a saját nevében 

megvásárolni és azt a teljesítés helyén a Felhasználó rendelkezésére bocsátani. 

4.2.2. A Hungaro Energy Kft. köteles betartani a működési engedélyének és a mérlegkör 

tagsági szerződésének rendelkezéseit. A Szerződés teljes időtartama alatt köteles a 

kereskedelmi, valamint mérlegkör tagsági és a Felhasználó részére biztosított 

mérlegkör tagsági szolgáltatási tevékenységét fenntartani. Amennyiben ezt a 

Hungaro Energy Kft. nem tartja be, a Szerződés megszűnik a súlyos 

szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazásával. 

4.2.3. A Hungaro Energy Kft. az üzleti kapcsolat létesítésekor és annak fennállása alatt 

jogosult ellenőrizni a Felhasználó jogképességét, képviselőjének képviseleti 
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jogosultságát, kérheti az ezzel kapcsolatos dokumentumok bemutatását. A 

Felhasználó által megjelölt képviselő képviseleti jogát a Hungaro Energy Kft. 

mindaddig hatályosnak tekinti, míg azt a Felhasználó írásban nem módosította, 

vagy vissza nem vonta. A képviseleti jog megszűnéséről vagy változásáról szóló 

értesítés elmaradásának következményei a Felhasználót terhelik. 

 

4.3.  A Felhasználó jogai és kötelezettségei 

 

4.3.1. Felhasználó jogosult arra, hogy villamos energia szükségletét a Hungaro Energy 

Kft. a Szerződésben foglaltak szerint biztosítsa. 

4.3.2. Felhasználó vállalja, hogy a Szerződés időtartama alatt az abban foglalt 

felhasználási hely(ek) villamos energia szükségletét ellátás alapú szerződés 

keretében – teljes ellátás alapú szerződés keretében kizárólag – a Hungaro Energy 

Kft-től szerzi be. 

4.3.3. Felhasználó köteles az energia árát, valamint az ahhoz kapcsolódó díjakat és egyéb 

pénzeszközöket a Szerződés Egyedi Feltételei, a jelen ÁSZF, valamint az 

Üzletszabályzat előírásai szerint megfizetni. 

4.3.4. Felhasználó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt a hálózati csatlakozási és 

hálózathasználati szerződését fenntartani. 

4.3.5. Felhasználó köteles a fogyasztásnak a Szerződés megkötése után tervezett, a 

Szerződés Egyedi Feltételeiben meghatározott mértékű növeléséről vagy 

csökkentéséről, annak időpontja előtt legalább 30 nappal, a kölcsönös értesítések 

rendje szerint értesíteni a Hungaro Energy Kft-t, megjelölve a várható átlagterhelés 

(eke)t és fogyasztás(oka)t. Előre nem tervezett leállás, vagy a villamos energia 

felhasználásának megszüntetése, vagy fogyasztásváltozás esetén az értesítést 

haladéktalanul meg kell tenni. 

4.3.6. A Felhasználó köteles a Hungaro Energy Kft-t tájékoztatni, ha a Szerződés 

aláírásakor a Szerződés hatálya alá tartozó csatlakozási pontokon háztartási méretű 

kiserőművet üzemeltet, vagy erre szándéka van. Ha a szándék a Szerződés aláírását 

követően vetődik fel, a Felhasználó a létesítés megkezdése előtt, haladéktalanul 

köteles tájékoztatni a Hungaro Energy Kft-t. A Hungaro  Energy Kft. a 

Felhasználóval a területileg illetékes elosztó-hálózati engedélyes által jóváhagyott 

csatlakozási terv alapján a kiserőműre vonatkozóan villamosenergia-kereskedelmi 

szerződés kiegészítést köt. 

 

5. Mérés, elszámolás 

 

5.1.  A felhasznált energia mérése 

A Hungaro Energy Kft. és a Felhasználó közötti elszámolás alapját az ellátás alapú szerződések 

tekintetében a külön jogszabályban meghatározott, hatóság által hitelesített elszámolási 

mérőberendezés által mért fogyasztás és/vagy teljesítmény mennyiségi adatai jelentik, kivéve, 

ha a felek mérés nélküli elszámolásban állapodtak meg. A fogyasztásmérő berendezés 

leolvasását az illetékes hálózati engedélyes végzi, aki az adatokat továbbítja a Hungaro Energy 

Kft. részére.  

 

5.2.  A fogyasztás elszámolása 

 

5.2.1. Profilos elszámolású mérési pont elszámolása 

Profilos elszámolású mérési pont esetén a Hungaro Energy Kft. a Felhasználó számára 

havonta számlát – valamint az elosztó-hálózati engedélyes által elvégzett leolvasásból eredő 

fogyasztási adatok alapján – az elszámolási időszak végén mennyiségi eltérést tartalmazó 

számlát állít ki. A havonta kiállított számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-

ed része kerül kiszámlázásra. A mennyiségi eltérést tartalmazó számla a Szerződés Egyedi 

Feltételei szerinti egységárral kiszámított éves díj és a korábban kiszámlázott díjak 

különbözetét tartalmazza. Profilos elszámolású felhasználási hely esetén a Hungaro Energy 
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Kft. jogosult az elosztó-hálózati engedélyessel rendkívüli leolvasást végeztetni,  és a valós 

fogyasztási eredmények alapján – vagy a Felhasználóval egyetértésben egyéb esetekben is 

– a MÉF-et módosíttatni.  

 

5.2.2. Idősoros elszámolású mérési pont elszámolása 

Idősoros felhasználási hely esetén a Felek közötti villamos energia forgalom mérése a 

vonatkozószabványoknak megfelelő, távleolvasással rendelkező, hatóságilag hitelesített 

fogyasztásmérő berendezéssel történik. A fogyasztásmérő berendezés leolvasását az 

illetékes hálózati engedélyes végzi, és az adatokat továbbítja a Hungaro Energy Kft. részére. 

A távleolvasható fogyasztásmérő helyszíni leolvasása, az abból kapott mérőállás 

különbözet nem képezi számlázás alapját, csupán ellenőrzésül, tájékozódásul szolgálhat a 

Felhasználó részére. A Hungaro Energy Kft. az elosztó-hálózati engedélyes mérési 

központja által közölt mérési adatok szerint havonta állítja ki a számlát a tényleges 

fogyasztás alapján. A mérési adatok az elosztó-hálózati engedélyes honlapján 

ellenőrizhetők. 

 

5.2.3. Elszámolás mérési adathiány esetén 

A Hungaro Energy Kft. a rendes elszámolás keretében minden hónap 15. napjáig kiállítja a 

számlát. Ha erre az időpontra nem áll rendelkezésre mérési adat, a Hungaro Energy Kft. 

becsült fogyasztás alapján állítja ki a számlát, amit a számlában feltüntet. A becslés alapja 

a Szerződésben rögzített, várható havi mennyiség, ennek hiányában a Szerződésben 

rögzített éves mennyiség 1/12-ed része, vagy profil alapján számítható mennyiség. Az 

elszámolásnak a tényleges fogyasztás szerinti korrekciójára a mérési adathiány 

megszűnését követő első számlában kerül sor. 

 

5.2.4. Elszámolás hibás mérés esetén 

Ha a fogyasztásmérő hibásan mér, vagy hitelesítési ideje lejárt, adatai nem szolgálhatnak a 

számlázás alapjául. Ha a hibás fogyasztásmérő berendezés által mért és a tényleges 

fogyasztás különbözetét a felek közös megegyezéssel meg tudják állapítani, a leolvasott 

mérési adatokat ennek megfelelően kell korrigálni. Ha a helyesbítés mértéke nem 

határozható meg, vagy a felek abban megállapodni nem tudnak, az elszámolás alapját 

képező villamos energia mennyiségét a területileg illetékes elosztó-hálózati engedélyes 

köteles megállapítani az üzletszabályzatában foglaltak szerint. A fogyasztásmérő hibás 

működésének időszakára az elosztó-hálózati engedélyes vélelmezi a fogyasztást a hibás 

mérést megelőző és azt követő időszakok, de legalább 4 hónap alapján. Ha a hibás mérés 

előtti időszakról nincs adat, akkor az elosztó-hálózati engedélyes a hibás mérést követő 4 

hónap fogyasztását tekinti mértékadónak. Ha a hibás mérés miatt a Felhasználót illeti meg 

visszatérítés, az összeget a Hungaro Energy Kft. az elszámolások lezárását követő 8 napon 

belül köteles visszautalni, vagy a Felhasználó folyószámláján jóváírni. Ha a hibás mérés 

miatt a Felhasználó tartozik, az erről kiállított számlát a szokásos fizetési határidőn belül 

köteles kiegyenlíteni. 

 

6. A villamos energia ára és a KÁT költségek elszámolása 

 

6.1.  A villamos energia szerződéses ára 
A szerződéses árat a felek között aláírt Szerződés Egyedi Feltételei tartalmazzák. A szerződéses 

ár – amely kilowattóránkénti fogyasztásra vetített, ÁFA nélküli nettó egységár – tartalmazza a 

határkeresztezési díjat és a mérlegkör tagsági díjat, de nem tartalmazza a rendszerhasználati 

díjakat, valamint a villamos energia szolgáltatás ár- és díjtétel rendszeréhez tartozó adókat és 

egyéb pénzeszközöket, amelyeket a Felhasználó mindenkor a villamos energia 

kereskedelemhez kapcsolódóan, a hatályos jogszabályok alapján és mértékben köteles 

megfizetni. A szerződéses ár meghatározható HUF-ban vagy devizában, valamint a KÁT 

költségekkel együtt vagy a KÁT költségek nélkül. A pénznemről a Szerződés Egyedi Feltételei 

rendelkeznek. Ha a szerződéses ár nem HUF-ban került meghatározásra, de a számlát forintban 

kell kiegyenlíteni, az átszámítás az MNB által a tárgyhóban közzétett hivatalos napi 
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devizaárfolyamok havi átlagán történik. A villamos energia ár- és díjtétel rendszeréhez tartozó 

adók és egyéb pénzeszközök kiegyenlítése mindig HUF-ban történik.  

 

6.2.  A szerződéses ár egyoldalú módosítása 

A Hungaro Energy Kft. a villamos energiának a Szerződésben rögzített – szabad 

megállapodáson alapuló –  árát a következő esetekben módosíthatja egyoldalúan: 

 

6.2.1. Ha a villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódóan, a Szerződés megkötése után, 

jogszabály alapján olyan új fizetési kötelezettség keletkezik (adó, egyéb díj, illeték, 

járulék vagy pénzeszköz), ami a kereskedőt terheli, feltéve, hogy a továbbhárítást a 

jogszabály nem zárja ki; 

6.2.2. Ha a szerződéses ár tartalmazza a KÁT-ot is, de a KÁT elszámolásának a MAVIR 

Zrt. által alkalmazott rendszere a Szerződés megkötése után – jogszabály alapján – 

bizonyíthatóan a kereskedő hátrányára változik meg. 

6.3.  A KÁT költségek elszámolása 

 

6.3.1. A KÁT (Kötelező Átvételi Rendszer) a megújuló energiaforrásból vagy 

hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan 

termelt villamos energia kötelező átvételéről, és az átvételi árakról kialakított, 

jogszabályban rögzített rendszer. A kötelezően átvett mennyiséget a kereskedő a 

kötelező átvételi áron – ha a villamosenergia-kereskedelmi szerződés eltérően nem 

rendelkezik – arányosan továbbértékesíti a Felhasználóknak. Olyan Szerződés 

esetében, amelynek az Egyedi Feltételeiben a villamos energia szerződéses ára nem 

tartalmazza a KÁT költségét, a Felhasználó a fogyasztás arányos részét KÁT 

egységáron fizeti meg. A kötelező átvételi arányt és egységárat a rendszerirányító 

MAVIR Zrt. havonta teszi közzé. A tárgyhónapra érvényes arány szerinti 

fogyasztást a szerződéses árral azonos devizanemben és fizetési feltételek szerint 

köteles a Felhasználó KÁT egységáron megvásárolni. 

6.3.2. Olyan Szerződés esetében, amelynek az Egyedi Feltételei a villamos energia 

szerződéses árát KÁT költséggel együtt tartalmazzák, a Felhasználónak nem kell 

külön KÁT költséget fizetnie a Hungaro Energy Kft. részére. Amennyiben azonban 

a KÁT elszámolásának a Szerződés megkötésekor hatályos, a MAVIR Zrt. által 

meghatározott rendszere a Szerződés időtartama alatt – jogszabály alapján – 

bizonyíthatóan a villamosenergia-kereskedők hátrányára változik meg, a Hungaro 

Energy Kft. jogosult a KÁT költségek növekedéséből eredő esetleges beszerzési ár 

emelkedést a szerződéses ár egyoldalú módosításával, arányosan áthárítani a 

Felhasználóra, ha az áthárítást jogszabály nem zárja ki. 

 

6.4.  A rendszerhasználati díjak megfizetése 
Ha a Szerződés Egyedi Feltételei másként nem rendelkeznek, a rendszerhasználati díjakról az 

elosztó-hálózati engedélyes állítja ki a számlát a Felhasználó részére a hálózathasználati 

szerződés szerint, a hatályos jogszabályokban meghatározott egységárak alkalmazásával. A  

Szerződés Egyedi Feltételei rendelkezhetnek úgy is, hogy a rendszerhasználati díjakat a 

Hungaro Energy Kft. fizesse meg az elosztó-hálózati engedélyes részére, majd közvetített 

szolgáltatásként havonta továbbszámlázza a Felhasználónak. A rendszerhasználati díjak 

körében kerül elszámolásra – ha külön mérve van – a felhasznált meddő energia is, mindenkor 

a hatályos jogszabályok szerinti mértékben és egységáron. 
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7.  Számlázás, fizetési feltételek, számlakifogás 

 

7.1.  A számla kiállítása és megküldése 

A Hungaro Energy Kft. a számlának a Felhasználó részére történő benyújtásával érvényesíti a 

Szerződésből fakadó, bármely jogcímen esedékes összegekkel kapcsolatos jogait. A számlázás 

rendje naptári hónaphoz igazodik, a számla tartalmának a mindenkor a hatályos 

jogszabályoknak kell megfelelnie. A számlában elszámolt mennyiség jelen ÁSZF 5.2. pontja 

szerint kerül meghatározásra. A Hungaro Energy Kft. a számlát a szállítási hónapot követő 15. 

napig állítja ki és küldi meg a Felhasználó azonosító adataiban szereplő címre. A számlát a 

Hungaro Energy Kft. úgy köteles megküldeni, hogy azt a Felhasználó a fizetési határidő előtt 

legalább 10 nappal megkaphassa.  

 

7.2.  Fizetési feltételek  

Ha a Szerződés Egyedi Feltételei másként nem rendelkeznek, Felhasználó a számlát a kiállítást 

követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ha a fizetési határidő nem munkanapra esik, úgy 

tényleges határidőnek az eredeti határidőt követő első munkanapot kell tekinteni. A fizetés 

teljesítésén a Hungaro Energy Kft. bankszámláján történő jóváírást kell érteni. A Szerződésből 

fakadó bármilyen kötelezettség pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó mindennemű banki díj és 

költség a Felhasználót terheli. Késedelmes fizetés esetén a jogosultnak késedelmi kamat jár, 

amelynek mértéke mindenkor a hatályos Ptk. szerint alakul.  

 

7.3. Pénzügyi biztosíték 

A Felek a Szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosítékaként pénzügyi biztosítékban 

állapodnak meg az Üzletszabályzat vagy a Szerződés Egyedi Feltételei szerint. Amennyiben a 

Felhasználó a számla kiegyenlítésével két egymást követő alkalommal 15 naptári napot 

meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Hungaro Energy Kft. jogosult a Felhasználótól a 

második késedelembe esést követő 2 naptári hónapban várhatófogyasztásának díjával 

megegyező mértékű biztosítékot (óvadék, bankgarancia, zálogjog, fizetési előleg, kezesség, 

stb.) kérni. 

A Hungaro Energy Kft. jogosult a Szerződés lejárta előtt 45 napig tartozásvizsgálatot tartani és 

annak eredményétől függően fizetési előleget vagy pénzügyi biztosítékot kérni. Az előlegbekérő 

a becsült, még hátralévő fogyasztás alapján kerül kiállításra, ami a végszámlához előlegként 

szolgál. A pénzügyi biztosíték lehet átutalással teljesített óvadék vagy bankgarancia, melynek 

összege megegyezik az előrefizetés számított összegével. Amennyiben a Felhasználó az 

előlegbekérőre nem teljesít, vagy nem adja át a pénzügyi biztosítékot, a Hungaro Energy Kft. a 

kereskedőváltáshoz nem járul hozzá és jogosult a Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal 

meghosszabbítani, addig, míg a Felhasználó a tartozását meg nem fizeti, vagy arra megfelelő 

biztosítékot nem ad, illetve a Hungaro Energy Kft. a megfelelő felszólítási eljárásrend szerint 

intézkedik a kikapcsolásról. 

 

7.4.  Számlakifogás 

A Felhasználó indokolt esetben a számla ellen annak kézhezvételét követő 5 napon belül a 

Hungaro Energy Kft-nél írásban kifogást emelhet. A határidőn belül nem kifogásolt számlát 

befogadottnak kell tekinteni. A kifogásnak a kifogásolt összeg tekintetében halasztó hatálya van 

a fizetési határidőre.  Ha a kifogás részben alapos volt, a helyesbített számlát a Felhasználó 8 

napon belül köteles kiegyenlíteni. Az alaptalanul kifogásolt, és az eredeti határidőre meg nem 

fizetett rész tekintetében a Felhasználó késedelmi kamattal tartozik. Ha a Felhasználónak 

visszatérítés jár, azt a Hungaro Energy Kft. az elszámolást követő 8 napon belül köteles átutalni, 

vagy – megállapodás szerint – az ügyfél folyószámlán jóváírni. 
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8. A Szerződés módosítása 

 

8.1. A Szerződés módosítása közös megegyezés és adatváltozás esetén 

Felek a Szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. A Szerződés teljesítését 

nem befolyásoló adatok megváltozása esetén a felek 15 napon belüli kölcsönös bejelentéssel 

adnak tájékoztatást a változásokról (pl. levelezési cím, számlaszám, stb.) amelyek a másik 

féllel történő közléssel hatályossá válnak. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkat a 

mulasztó fél viseli. Névváltozás vagy egyéb jogutódlás esetén a Szerződés változatlan 

tartalommal hatályban marad, de a felek azt 30 napon belül, az adatváltozások átvezetésével 

írásban megerősítik. Ha az írásos megerősítés elmaradása miatt kár keletkezik, a kárt az a fél 

viseli, akinek az írásos megerősítés elmaradása felróható. 

 

8.2. A Szerződés egyoldalú módosítása 

A Hungaro Energy Kft. a Felhasználókkal kötött villamosenergia-értékesítési szerződéseket 

és azok általános szerződési feltételeit a VET 73. § (1) bekezdésére tekintettel egyoldalúan is 

jogosult módosítani, ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a Szerződés Egyedi Feltételei 

erre lehetőséget adnak. A szerződéses ár egyoldalú megváltoztatásának kizárólagos 

lehetőségeit a 6.2. pont tartalmazza, az egyéb feltételeket a Hungaro Energy Kft. 

jogszabályváltozásra hivatkozva módosíthatja egyoldalúan. Ha a Hungaro Energy Kft. a 

villamosenergia-értékesítési szerződést egyoldalúan módosítja, köteles a Felhasználókat a 

változás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíteni a feltételek 

megváltozásáról. Ha a változás a Felhasználó hátrányára történő lényeges módosítást 

tartalmaz, az értesítési határidő a hatályba lépést megelőző 45 nap. Az értesítés formája lehet: 

- a Felhasználó közvetlen, postai úton történő értesítése levélben, vagy  

- a Felhasználó kapcsolattartásra megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben, 

vagy 

- egyéb elektronikus hírközlés útján (így különösen, de nem kizárólag hírlevélben). 

 

Nem kell az értesítési szabályokat azon módosításokra alkalmazni, amikor a módosítás új 

szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásra 

vonatkozó feltételeket nem érinti, vagy, ha a szolgáltatás a módosítás révén kedvezőbb 

feltételek mellett vehető igénybe. Nem kell az értesítési szabályokat alkalmazni akkor sem, ha 

esetlegesen ellentmondó, érvénytelen rendelkezések, stilisztikai, szövegezési vagy nyelvtani 

hibák, a fogalomhasználatban bekövetkezett változások indokolják. A Hungaro Energy Kft. a 

módosított Általános Szerződési Feltételeket a honlapján is közzéteszi és az ügyfélszolgálatán 

is elérhetővé teszi a Felhasználók kiértesítésével egyidőben. 

 

A hátrányára történő lényeges módosítás esetén a Felhasználó a villamosenergia-vásárlási 

szerződést az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – 30 napos felmondási idővel – a 

naptári hónap utolsó napjával felmondhatja, kivéve, ha a felek a Szerződés Egyedi  

Feltételeiben ettől eltérően állapodtak meg. Lényeges módosításnak minősül különösen a 

szolgáltatás igénybevételének feltételeire, időtartamára vagy minőségi célértékeire, a 

felmondási jogra, továbbá a szolgáltatás ellenértékére vonatkozó módosítás. 

 

A Hungaro Energy Kft. az egyetemes szolgáltatásra jogosult Felhasználók esetében a VET 73. 

(1) bekezdésére tekintettel, a MEKH előztetes engedélyével módosíthatja egyoldalúan az 

Általános Szerződési Feltételeket és a hatályos villamosenergia-vásárlási szerződést a 

következő esetekben: 

- a villamosenergia-vásárlási szerződésekben vagy Általános Szerződési Feltételekben 

foglalt feltételek bekövetkezése esetén, de a módosítás  – a VET-ben vagy külön 

jogszabályban foglalt, hatósági árváltozásra vonatkozó kivételekkel – nem 

eredményezheti a Szerződés feltételeinek a Felhasználók hátrányára történő lényeges 

megváltoztatását, ha a módosítást jogszabály változása vagy a MEKH döntése indokolja.  
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9. A Szerződés felmondásának és megszűnésének rendje 

 

9.1. A határozott időtartamú Szerződés megszűnése  

A határozott időtartamú Szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával, kivéve, ha 

kereskedőváltás vagy egyéb lejárat esetén a Felhasználónak fizetési hátraléka van, és a 

Hungaro Energy Kft. élt a 7.3. pontjában rögzített jogaival. 

 

9.2. A Szerződés megszűnése rendes felmondással 

A Szerződés megszüntethető rendes felmondással. A határozott idejű Szerződés fő szabály 

szerint rendes felmondással nem szüntethető meg, de – amennyiben erre a Szerződés 

lehetőséget ad – megszüntethető a Felhasználó rendes felmondásával, amennyiben a 

Felhasználó a Hungaro Energy Kft. 6.2. pont szerinti egyoldalú szerződésmódosítását nem 

fogadja el. 

 A gördülő lejáratú Szerződés megszűnik rendes felmondással, ha bármelyik fél a 

Szerződésben meghatározott éves fordulónapra a Szerződésben meghatározott felmondási 

idővel felmondja. 

A határozatlan idejű Szerződést a Szerződésben meghatározott felmondási idővel, rendes 

felmondással bármelyik fél bármikor, jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Az egyetemes 

szolgáltatásra jogosult Felhasználó rendes felmondási ideje 30 nap. Az egyetemes 

szolgáltatásra jogosult Felhasználó rendes felmondási jogát korlátozni nem lehet. A rendes 

felmondást megfelelő időben írásban kell közölni, indokolni nem szükséges. 

  

9.3. A Szerződés megszűnése rendkívüli felmondással 

A Szerződés megszüntethető a másik fél súlyos szerződésszegése esetén az arra jogosult fél 

rendkívüli felmondásával.  

 

9.3.1. Rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegések a Felhasználó 

részéről 

A Hungaro Energy Kft. jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, az ok megjelölésével, 

kártérítési kötelezettség nélkül felmondani a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén. 

Súlyos szerződésszegésnek minősülnek – a vis maior eseteit kivéve – különösen, de nem 

kizárólag az alábbiak: 

 

9.3.1.1. megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát, 

9.3.1.2. hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződése bármely okból 

megszűnik, 

9.3.1.3. mérlegkör tagsági megállapodása vagy mérlegkör tagsági szerződése bármely 

okból megszűnik, 

9.3.1.4. ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy fizetésképtelenségét a 

bíróság megállapítja, 

9.3.1.5. lejárt határidejű fizetési kötelezettségét a Hungaro Energy Kft. felszólítását 

követő 15 napon belül nem teljesíti, 

9.3.1.6. a biztosítékkal kapcsolatos, Szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget, 

9.3.1.7. villamos-energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 15 napot 

meghaladóan nem teljesíti, beleértve azt az esetet is, ha felhasználási helyét a 

hálózati engedélyes a Felhasználó szerződésszegése miatt 15 napot 

meghaladóan felfüggesztette az ellátásból vagy kikapcsolta, 

9.3.1.8. a szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése, vagy az ellátásból való átmeneti 

kikapcsolása idején jogellenesen villamos energiát vételez, 

9.3.1.9. megsérti a Hungaro Energy Kft. teljes ellátási jogát 

9.3.1.10. a villamos energiát a Hungaro Energy Kft. hozzájárulása nélkül 

továbbadja, 
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9.3.1.11. részletfizetésre vagy fizetési haladékra vonatkozó megállapodás 

esetén a fizetési határidőt elmulasztja 

9.3.1.12. háztartási kiserőmű létesítése esetén az előzetes értesítési 

kötelezettségét elmulasztja 

 

9.3.2. Rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegések a Hungaro 

Energy Kft. részéről 

A Felhasználó jogosult a villamosenergia-kereskedelmi szerződést azonnali hatállyal, az 

ok megjelölésével kártérítési kötelezettség nélkül felmondani ha – a vis maior eseteit 

kivéve – a Hungaro Energy Kft. a Szerződést súlyosan megszegi, melynek esetei 

különösen, de nem kizárólag az alábbiak: 

 

9.3.2.1. a Hungaro Energy Kft. megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát, 

9.3.2.2. a Hungaro Energy Kft. ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, vagy 

fizetésképtelenségét a bíróság megállapítja, 

9.3.2.3. a Szerződés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a Felhasználó 

jóváhagyása nélkül másra engedményezi vagy átruházza, 

9.3.2.4. a Hungaro Energy Kft. villamos energia kereskedelmi engedélyét a MEKH 

felfüggeszti. 

 

9.4.  Elállás  

A Hungaro Energy Kft. a Szerződést egyoldalú jognyilatkozatban kifejezett elállással 

megszüntetheti, ha a hatályba léptető feltételként kikötött felhasználói hálózat-használati 

szerződés nem jön létre a szállításnak a Szerződésben meghatározott kezdeti időpontjáig. A 

Hungaro Energy Kft. kereskedőváltás esetén a Szerződéstől elállhat, ha a hatályba léptető 

feltételként kikötött eredményes kereskedőváltás 30 napon túl nem jön létre, mert a 

Felhasználó hibájából szünetel vagy meghiúsult. Az elállás mellett a Hungaro Energy Kft. 

követelheti mindazon kárának megtérítését, ami azért keletkezett, mert bízott a Szerződés 

hatályba lépésében. 

 

9.5.  A Felhasználó személyében beállt változás 

Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a régi Felhasználó köteles ezt 

a Hungaro Energy Kft-nek legkésőbb a változást megelőzően 10 nappal bejelenteni, majd az 

átadás-átvétel idején a mérőállásról kiállított jegyzőkönyvet 5 napon belül megküldeni. A 

bejelentés egyúttal a villamosenergia-kereskedelmi szerződés felmondásának minősül, ami a 

Szerződést a régi Felhasználó tekintetében megszünteti. Ha az új Felhasználó a Szerződésbe 

változatlan feltételekkel belép, vagyis a régi Felhasználó a Szerződést a Hungaro Energy Kft. 

jóváhagyásával az új Felhasználóra átruházza, vagy az új Felhasználó és a Hungaro Energy 

Kft. között új Szerződés jön létre, ennek a felmondásnak a régi felhasználóra nézve 

jogkövetkezménye nincs. 

 

Ha az új Felhasználó a Szerződést nem veszi át, vagy közte, és a Hungaro Energy Kft. között 

nem jön létre új Szerződés, a régi Felhasználó felmondási díj fizetésére köteles. Ha a Szerződés 

határozatlan idejű volt, és a régi Felhasználó a szerződést nem a rendes felmondás szabályai 

szerint mondta fel, a felmondási díj összege a Szerződés megszűnését követően eredetileg 

tervezett 2 hónap fogyasztásának megfelelő villamos energia szerződéses ára. Ha a Szerződést 

a régi Felhasználó határozott időre kötötte a Hungaro Energy Kft-vel, és az időtartam nem járt 

le, a felmondási díj összege a Szerződésben meghatározott villamos energiából a Szerződés 

eredeti időtartamának lejártáig át nem vett villamos energia ellenértékének 50 százaléka. A 

Felhasználó változás bejelentése elmulasztásának következményeit a korábbi Felhasználó 

viseli.  
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9.6. Lehetetlenülés 

Szerződés megszűnik, ha annak teljesítése lehetetlenné válik, vagy ha bármelyik fél a teljesítést 

megtagadja. Lehetetlenülés különösen a 30 napot meghaladó vis maior esemény, vagy, ha a 

Hungaro Energy Kft. kereskedelmi engedélyét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal visszavonja. A lehetetlenülés jogkövetkezményei – a felróhatóságtól függően – a Ptk. 

szerint alakulnak.  

 

10. A szerződésszegések jogkövetkezményei 

 

10.1.  A szerződésszegések jogkövetkezményei a Felhasználó szerződésszegése esetén 

 

10.1.1.  Rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegés jogkövetkezményei 

Ha a Felhasználó rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegést követ el, és a 

Hungaro Energy Kft. él a rendkívüli felmondás jogával, a Felhasználó kötbér fizetésére 

köteles. Ha a Szerződés határozatlan idejű, a kötbér mértéke a Szerződés megszűnését 

követően eredetileg tervezett 3 hónap fogyasztásának megfelelő villamos energia 

mennyiség ellenértéke. Ha a Szerződés határozott idejű, a kötbér mértéke a Szerződésben 

meghatározott lejárati időpontig fel nem használt villamos energia mennyiség 

ellenértékének 60 százaléka. 

 

10.1.2.  A Felhasználó késedelmes fizetése esetén alkalmazható jogkövetkezmények 

Fizetési késedelem esetén a Felhasználó késedelmi kamat fizetésére köteles, a Hungaro 

Energy Kft. pedig élhet a kikapcsoltatás jogával és/vagy a szerződés rendkívüli 

felmondással történő megszüntetésével.  

 

10.1.2.1. A kikapcsoltatás feltételei 

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználó esetén a Hungaro Energy Kft. 15 

napon túli fizetési késedelem esetén, írásbeli felszólítást követően kezdeményezheti a 

Felhasználó kikapcsolását és/vagy a Szerződést rendkívüli felmondással 

megszüntetheti. Ha a Felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, a Hungaro Energy 

Kft. 30 napon túli fizetési késedelem esetén, írásbeli felszólítást követően 

kezdeményezheti a Felhasználó kikapcsolását. 

 

10.1.2.2. A ki- és visszakapcsoltatás szabályai 

A Hungaro Energy Kft. a kikapcsolásra vonatkozó értesítést tértivevényes levélben 

vagy a Felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más módon juttatja el a 

Felhasználónak. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználó esetén az elosztó-

hálózati engedélyes a Hungaro Energy Kft. előzetes írásbeli kérelmére köteles a 

Felhasználót a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni, annak vizsgálta nélkül, hogy a 

Hungaro Energy Kft. a Felhasználóval kötött Szerződése alapján a kikapcsoltatásra 

jogosult-e vagy sem. A kikapcsolást a Hungaro Energy Kft. a Felhasználó tartozásának 

rendezéséig, de legkésőbb a vele kötött Szerződés megszűnésének napjáig kérheti. Az 

elosztó-hálózati engedélyes a kikapcsolás előtt a rá vonatkozó szabályok szerint értesíti 

a Felhasználót. A visszakapcsolásra csak a Hungaro Energy Kft. kifejezett, erre irányuló 

kérelme esetén, a kérelemben meghatározott időpontban kerülhet sor. Ha  a Felhasználó 

rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a kikapcsolással kapcsolatos egyéb   költségeket 

is megfizeti, a Hungaro Energy Kft. a tudomására jutást követő 24 órán belül 

kezdeményezi a Felhasználó haladéktalan visszakapcsolását. 

Ha az elosztó-hálózati engedélyes a ki- és visszakapcsolási díjat a kereskedőnek 

számlázza ki, azt a Hungaro Energy Kft. továbbszámlázza a Felhasználónak. 
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10.1.3. Adatszolgáltatási késedelem vagy mulasztás 

Adatszolgáltatási késedelme vagy mulasztása esetén a Felhasználó viseli az ebből eredő 

károkat. Ha a felek a Szerződés Egyedi Feltételeiben menetrend adásában állapodtak meg, 

a Menetrenddel kapcsolatos adatszolgáltatás késedelme vagy elmulasztása esetén 

Felhasználó a Szerződés Egyedi Feltételeiben kikötött kötbér fizetésére köteles. 

 

10.1.4. Túlfogyasztási díj 

Ha a felek a Szerződés Egyedi Feltételeiben maximális villamosenergia-mennyiség 

átvételében állapodnak meg, úgy az ezt meghaladó mennyiség felhasználását a szerződéses 

árhoz képest megemelt egységáron kell kiegyenlíteni. A megemelt egységár és a 

szerződéses ár különbözete a túlfogyasztási díj (Ft/kWh), ami a Szerződést biztosító 

objektív mellékkötelezettség, és ami a Felhasználó felróható magatartásától függetlenül 

fizetendő. A túlfogyasztási díj ÁFA köteles, mert a szolgáltatás ellenértéke. 

 

10.1.5. Alulvételezési pótdíj 

Ha a felek a Szerződés Egyedi Feltételeiben minimális villamosenergia-mennyiség 

átvételében állapodnak meg, úgy az ezt el nem érő fogyasztáshoz (alulvételezés) kapcsolódó 

pótdíj (Ft/kWh). Az alulvételezési pótdíj a Szerződést biztosító objektív 

mellékkötelezettség, ami a Felhasználó felróható magatartásától függetlenül fizetendő. 

Csak abban az esetben nem kell megfizetni, ha az alulvételezést vis maior okozta, vagy az 

alulvételezés a kereskedő felelőssége. Az alulvételezési pótdíj ÁFA fizetési kötelezettséget 

nem von maga után. 

 

10.2.  A szerződésszegések jogkövetkezményei a Hungaro Energy Kft. szerződésszegése 

esetén 

 

10.2.1. Rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegés 

Ha a Hungaro Energy Kft. rendkívüli felmondásra okot adó, súlyos szerződésszegést követ 

el, és a Felhasználó él a rendkívüli felmondás jogával, a Hungaro Energy Kft. a 10.3.3. 

pontban meghatározott korlátozás mértékéig köteles megfizetni a Felhasználó mindazon 

igazolt kárát, ami a Szerződés megszűnéséből adódik. 

 

10.2.2. Fizetési késedelem 

Ha a Hungaro Energy Kft. bármely fizetési kötelezettségét (díj visszatérítés, kötbér) 

késedelmesen teljesíti, a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizet. 

 

10.2.3. A garantált szolgáltatások kötelezettségeinek megsértése 

Ha a Hungaro Energy Kft. megsérti a garantált szolgáltatásokban előírt kötelezettségeit, 

kötbér fizetésére köteles. A garantált szolgáltatásokat és a kötbér mértékét az 

Üzletszabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

10.2.4. Kötbérfizetés egyéb szerződésszegések, mulasztás esetén 

A Felhasználó igénybejelentése esetén a Hungaro Energy Kft. kötbér fizetésére köteles, ha 

a Felhasználóval szembeni, nyilvántartási, számlázási kötelezettségeit elmulasztja, az 

adatok megváltozásának bejelentését követően a nyilvántartási rendszerében történő 

átvezetést késedelmesen (15 napon túl) teljesíti vagy elmulasztja. A kötbér mértéke 

késedelem esetén napi 1000 forint. Amennyiben a késedelmes számlázás az elosztói 

adatszolgáltatás hiányából adódik, úgy a Hungaro Energy Kft. mentesül a fenti kötbér 

megfizetésétől. 
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10.3. A kártérítés közös szabályai, a felelősség kizárása és korlátozása 

 

10.3.1. Kárenyhítési kötelezettség  

A Hungaro Energy Kft. és a Felhasználó kölcsönösen kötelesek együttműködni a másik 

felet a Szerződés teljesítésével összefüggésben fenyegető károk elhárításában és/vagy 

csökkentésében, és ennek érdekében minden, üzletileg ésszerű intézkedést megtesznek. 

 

10.3.2. Teljes felelősség 

A Hungaro Energy Kft. és a Felhasználó kölcsönösen teljes felelősséggel tartoznak 

egymásnak a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel egymásnak 

okozott károkért, továbbá az életet, testi épséget megkárosító szerződésszegéssel okozott 

károkért. 

 

10.3.3. A kárfelelősség mértéke, annak kizárása és korlátozása 

 A Hungaro Energy Kft. és a Felhasználó a szerződésszegéssel a másik félnek okozott, 

kötbérrel nem fedezett, igazolt vagyoni kárát kötelesek megtéríteni a polgári jog vonatkozó 

szabályai szerint. Felek azonban kizárják a következmény károk, így különösen az elmaradt 

haszon, járulékos kiadások vagy a jó hírnév sérelmével esetlegesen okozott károk 

megtérítésének a kötelezettségét abban a körben, amelyek nem tartoznak a 10.3.2. pont 

hatálya alá. A kötbérfizetési kötelezettségeken felüli vagyoni kártérítés kölcsönös felső 

határa a Szerződés időbeli hatályáig rögzítetten várható, de még fel nem használt villamos 

energia mennyiségének ellenértéke. A Szerződés Egyedi Feltételeiben kölcsönösen 

elfogadott árak a felelősség ezen korlátozásra tekintettel kerülnek megállapításra. 

 

11.  A vis maior és hatása 

 
A vis maior körébe azok az általánosan annak elfogadott, előre nem látható és elháríthatatlan 

események tartoznak – a felróhatóság hiánya mellett – amelyek a Szerződés teljesítését valamely 

fél (Hivatkozó Fél) számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszik. Vis maiornak 

minősülnek különösen – de nem kizárólag – a következő események: a villamosenergia-rendszer 

jogszabályokban meghatározottak szerinti bármilyen jelentős  zavara, kimaradása vagy válsága; 

tűzvész, árvíz, földrengés vagy földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív 

sugárzás, rekvirálás, kisajátítás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatornák, vagy hajózást  

támogató más létesítmények lezárása, bármilyen háborús cselekmény (hadüzenettel vagy anélkül), 

viszály, fegyveres konfliktus, blokád, forradalom, zavargás vagy polgári engedetlenség, országos 

sztrájk; az átviteli rendszerirányító üzletszabályzatában vis maiorként meghatározott események. 

Nem minősül vis maior eseménynek a költségvetési finanszírozás hiánya, valamint, ha a Fél neki 

felróható okból nem tudja a villamos energiát felhasználni vagy továbbértékesíteni. 

  

A Hivatkozó Fél a vis maior idejére mentesül kötelezettségei teljesítése alól, olyan mértékben, 

amilyen mértékben a vis maior a kötelezettségei teljesítését lehetetlenné teszi. Amennyiben és 

amilyen mértékben a Hivatkozó Fél mentesül kötelezettségei teljesítése alól, a másik fél szintén 

mentesül a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése alól. A feleket vis maior idejére is kölcsönös 

tájékoztatási, együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. 

 

12. Részleges érvénytelenség 

 

Ha a Szerződésben kikötött bármely rendelkezés érvénytelenné válik, ez nem jelenti az egész 

Szerződés érvénytelenségét. A Szerződés az érvénytelen rész kivételével hatályban marad, kivéve, 

ha az érvénytelenné vált rész nélkül felek a Szerződést nem kötötték volna meg. Felek kötelesek 

egymással jóhiszeműen egyeztetni az érvénytelenné vált rendelkezés pótlásáról. 
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13. A kölcsönös értesítések rendje 

 

13.1. Értesítés a Hungaro Energy Kft. részéről 

A Hungaro Energy Kft. a Felhasználó részére szóló iratokat, ajánlatokat, értesítéseket, postai 

úton, vagy elektronikus levél formájában arra a címre küldi, amely a Felhasználó értesítési 

címe, vagy fizető címe a villamos energia kereskedelmi szerződésben. A Felhasználó a 

postázási cím illetve a székhely megváltoztatását megfelelően dokumentálva köteles írásban 

3 napon belül bejelenteni a Hungaro Energy Kft-nek. Ennek hiányában a Hungaro Energy Kft. 

az általa a Felhasználó részére legutoljára kibocsátott számlán szereplő címre küldi meg az 

iratokat. 

A Hungaro Energy Kft. által nem tértivevényes küldeményként postára adott iratokat (pl. 

számla), a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

A Hungaro Energy Kft. azon lényeges iratokat, melyeket tartalmuk miatt indokoltnak tart (pl. 

felfüggesztés, kikapcsolás esetén), – a Felhasználó részére tértivevényes levélben küldi meg. 

A lényeges iratokat a Hungaro Energy Kft. lehetőség szerint a tértivevényes levéllel 

egyidejűleg a Felhasználó által kapcsolattartásra megadott elektronikus levélcímre is 

megküldi. 

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági Felhasználóval a kikapcsolásra és az azzal 

járó szolgáltatásszüneteltetésre vonatkozó értesítést tértivevényes levélben vagy az egyetemes 

szolgáltatásra jogosult nem lakossági Felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más 

módon kell közölni. A postai úton továbbított tértivevényes küldeményt a kézbesítés 

megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekintetni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha 

a Szerződésben megadott címre történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett az 

iratot nem vette át (az a Hungaro Energy Kft-hez "nem kereste", "elköltözött", "ismeretlen", 

stb. jelzéssel érkezett vissza), a küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének 

napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek a címzettel közöltnek kell tekinteni, akkor 

is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem szerzett tudomást. 

 

13.2.  Értesítés a Felhasználó részéről 

A Felhasználó értesítési kötelezettségét írásban, postai úton kézbesített tértivevényes levél 

formájában a Hungaro Energy Kft. ügyfélszolgálati címére, vagy e-mailben a Szerződés 

Egyedi Feltételeiben megadott e-mail postafiók címre teljesíti, vagy szóban, a Hungaro Energy 

Kft. ügyfélszolgálatán teheti meg.  

 

14. Titoktartási kötelezettség 

 

A Hungaro Energy Kft. és a Felhasználó a tudomásukra jutott információkkal kapcsolatban 

kölcsönösen kötelesek betartani az adatvédelem és adatbiztonság általános szabályait. Felek ezen 

túl kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatálya alatt és azt követően 3 évig megőrzik 

minden olyan információ titkosságát, amelyet együttműködésükkel összefüggésben titoktartási 

kötelezettséggel bocsátottak egymás rendelkezésére. Ezen titoktartási kötelezettség nem terjed ki 

jogszabályban vagy a hatályos szabályzatokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség hatálya alá 

tartozó adatok, tények és információk körére, valamint a Felhasználónak külön szerződés alapján 

jogi-, pénzügyi- és számviteli szolgáltatást nyújtó, harmadik személyeknek átadott adatokra. 

 

15. Irányadó jog, a vitás kérdések rendezése 

A felek között felmerülő esetleges vitás kérdések rendezésére a magyar jog előírásai irányadóak. 

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdésekben kötelesek egyeztetni és a vitát elsősorban tárgyalásos 

úton, közös megegyezéssel eldönteni. Ha a felmerülő jogvitát nem sikerül tárgyalásos úton rendezni, 

úgy a vita rendezésére a Hungaro Energy Kft. székhelye szerinti, hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság a kizárólagosan illetékes bíróság. 
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16. Egyéb rendelkezések 

 

Amennyiben a Szerződés Egyedi Feltételeiben, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az 

Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések között ellentmondás állna fenn, úgy elsősorban a 

Szerződés Egyedi Feltételeinek rendelkezéseit, másodsorban az Általános Szerződési Feltételek 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

       

 

 Pécs, 2015.június 25. 
 

 

 



HE Üzletszabályzat 2. melléklete: Felhasználókkal kötendő szerződés mintája (egyedi feltételek) 
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HUNGARO ENERGY KFT. 

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS 

EGYEDI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PROFILOS FELHASZNÁLÓKNAK 

SZERZŐDÉSSZÁM: 201.-V-SZ/……… 

1. SZERZŐDŐ FELEK 

Vevő neve:   

székhelye:   

levelezési címe:   

adószáma:   

cégjegyzék száma:   

bankszámla száma:   

képviselője:   

mint  „felhasználó” - a továbbiakban: Vevő, 

és másrészt a 

Eladó neve:  HUNGARO ENERGY Földgáz, Energiakereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
székhelye:  7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. 

levelezési címe:  7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. 

adószáma:  14498811-2-02 

cégjegyzék száma:  02-09-073188 

bankszámla száma:  10102440-34589800-01003001 

képviselője:  Katics Ákos ügyvezető 

mint „villamos energia kereskedő”, - a továbbiakban: Eladó, 

együttesen a Felek között a mai napon határozott időre, a Vevő 1. számú mellékletben szereplő 

felhasználási helyeinek villamos energia ellátására. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

2.1 Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Vevő mindenkori fogyasztási 

igényének megfelelő mennyiségű villamos energia eladására az 1. számú mellékletben rögzített 

felhasználási hely(ek) csatlakozási pontjain, teljes ellátás alapú szerződés keretében. Az 

elfogyasztott villamos energiát a csatlakozási pontokhoz rendelt, hitelesített, idősoros 

fogyasztásmérő(k) mérik.    

2.2 A Vevő a villamos energiát a Szerződés 1. számú mellékletben rögzített csatlakozási pontokon 

átveszi és annak a Szerződésben meghatározott díját az Eladó számára megfizeti. 

2.3 A Vevő gondoskodik arról, hogy az 1. számú mellékletben rögzített felhasználási helyeken a 

jelen Szerződés hatálya alatt a folyamatos villamos energia vételezés jogi és technikai feltételei 

biztosítottak legyenek.  
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2.4 A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Vevő csatlakozási pontjáig az 

Átviteli/Elosztói engedélyes feladata és felelőssége. A felhasználási helyenként illetékes 

elosztó-hálózati engedélyesek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2.5 Vevő a jelen Szerződésben foglaltakhoz a villamos energia szállítás megkezdésének időpontjáig 

terjedő időben is kötve van, szerződéses nyilatkozatát visszavonni csak a másik fél írásos 

hozzájárulásával jogosult.  

2.6 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó villamos energia kereskedői 

Üzletszabályzata, valamint az Általános Szerződési Feltételek, amelyek előírásait Vevő 

megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. 

3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

3.1 A Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A villamos energia szállítás megkezdésének 

időpontja: ……………………… nap 00:00 óra.  

 Felek a jelen szerződést ………………………………nap 24:00 óráig tartó határozott 

időtartamra kötik. 

4. A SZERZŐDÖTT MENNYISÉG   

4.1 A szerződött mennyiség: …………….kWh 

 A felhasználási helyek felsorolását és a szerződött villamos energia mennyiségének az egyes 

felhasználási helyeken tervezett éves mennyiségét, valamint a távlehívható fogyasztásmérővel 

rendelkező idősoros elszámolású felhasználási helyeknek a hálózathasználati szerződésben 

rögzített szerződött teljesítményét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

4.2 Eladó a Vevő fogyasztási helyére nem köt ki átvételi kötelezettséget (take or pay) és nem 

alkalmaz pótdíjat erre vonatkozóan. Vevő azonban az Általános Szerződési Feltételek szerint 

köteles Eladót előre tájékoztatni, ha a szerződött mennyiségektől a várható tényleges 

fogyasztása  ……%-ot meghaladóan eltér. 

4.3 A jelen Szerződés teljes ellátás alapú, Vevő nem köteles a fogyasztási helyeire fogyasztás 

előrejelzést (menetrend) adni.  

5.  AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA ÁRA 

5.1 A villamos energia ár- és díjtétel rendszere három fő elemből áll: energiadíjból (áramdíj), 

rendszerhasználati díjakból, valamint a villamos energia szolgáltatáshoz kapcsolódó adókból és 

egyéb pénzeszközökből. 

5.1.1 Energiadíj (áramdíj) 

Az áramdíj meghatározható KÁT-tal együtt vagy anélkül. Felek a Szerződés hatálya alatt 

érvényes áramdíjat és a KÁT alkalmazását a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozzák 

meg. Ha az áramdíj a KÁT-ot nem tartalmazza, a KÁT elszámolása az Általános Szerződési 

Felek 6.3.1. pontja alapján történik.  

5.1.2  Rendszerhasználati díjak (RHD) 

A rendszerhasználati díjakat Vevő megfizetheti közvetlenül az elosztó-hálózati engedélyesnek, 

vagy továbbszámlázott tételként az Eladónak. Felek szintén a 2. számú mellékletben rögzítik az 

RHD megfizetésének módját. 

A rendszerhasználati díjak mindenkori elemeit és azok mértékét jogszabály határozza meg. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés Vevő általi felmondását nem alapozza meg a 

rendszerhasználati díjak változása, illetve, ha jogszabály a villamos energia ellátásra új adót, 

pótlékot vagy illetéket állapít meg, vagy azok mértékét módosítja. 

5.2 Ha a villamos energia kereskedelemre vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a Szerződés 

fennállása alatt újabb adót vagy egyéb illetéket vetnek ki, úgy az Eladó jogosult azt Vevő felé 

továbbhárítani. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amelyek az Eladó 

számára a villamos energia beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami intézkedések 

alapján keletkeznek. Ezek a változások szintén nem alapozzák meg a Szerződés felmondását. 
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6. A SZÁMLÁZÁS ÉS A FIZETÉS RENDJE 

6.1 A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél 

részére történő benyújtásával érvényesítik a Szerződésben meghatározott, bármely jogcímen 

járó összegekkel kapcsolatos jogaikat.  

6.2 A felhasznált villamos energia mennyiségének elszámolása a Vevő felhasználási helyét ellátó 

Elosztó adatszolgáltatása alapján történik.  

6.3 A tárgyhavi elszámoló számla tartalmazza az adott havi villamos energia fogyasztás 

elszámolását, valamint a továbbszámlázott rendszerhasználati díjakat - amennyiben azt a 

Szerződés 2. melléklete szerint az Eladó számlázza közvetített szolgáltatásként- illetve az 

adókat és pénzeszközöket. A számlát Eladó a tárgyhónapot követő 15. naptári napig kiállítja.  

6.4 A fizetés az Eladó által kibocsátott számlán megjelölt bankszámlára, a számlán feltüntetett 

pénznemben, banki átutalással történik. Fizetési határidő: számla kiállításától számított 15 nap. A 

fizetés teljesítésének napja az utalás Eladó számláján történő jóváírás napja. A banki utalás 

költségei a Vevőt terhelik.  

6.5 Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel, a Vevő részére 

kibocsátott számlák meg nem fizetése esetén Eladó az Üzletszabályzatban leírtak szerint a 

teljesítést megtagadhatja. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

7.1 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó villamos energia kereskedői 

Üzletszabályzata, valamint az Általános Szerződési Feltételek, melyek előírásait Vevő magára 

nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Üzletszabályzat Eladó www.hungaroenergy.hu 

weblapján érhető el elektronikusan. 

7.2 Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos szerződéses és elszámolási kérdések 

egyeztetésében a 4. számú mellékletben megadott képviselőik útján, kölcsönösen 

együttműködve vesznek részt. 

7.3 Vevő köteles a Szerződésben szereplő adatainak változását, illetve a Szerződést érintő egyéb 

lényeges körülményekben bekövetkező változást 15 napon belül Eladónak írásban ajánlott 

küldeményben bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt 

bekövetkezett károkért, hátrányokért Vevő a felelős. 

7.4 Határozott időre szóló Szerződés rendes felmondását Vevő csak a Szerződés 3. pontja szerinti 

időtartam végére gyakorolhatja joghatályosan. Ellenkező időpontra szóló rendes felmondás 

hatálytalan. 

7.5 Amennyiben Vevő a Szerződés lejártát követően nem kíván Eladóval szerződést hosszabbítani, 

úgy a kereskedőváltási szándékát legkésőbb a Szerződés lejártát 30 nappal megelőzően írásban 

be kell jelentenie. Eladónak jogában áll a kereskedőváltás rendszerüzemeltetők felé előírt 

bejelentésének törvényi határidejében megvizsgálni, hogy Vevőnek van-e lejárt tartozása. Vevő 

tudomásul veszi, hogy lejárt tartozás esetén a kereskedőváltás nem történik meg határidőre és a 

késedelemért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.  

  

http://www.hungaroenergy.hu/
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7.6 Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, melyből 

egy példány a Vevőt, egy példány az Eladót illeti meg. A Felek nevében aláíró képviselők 

rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján 

a szerződés aláírására jogosultak. A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

  

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk. és az Eladó 

Üzletszabályzata az irányadók. 

 

Pécs, …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Eladó Vevő 

Képv.: Katics Ákos ügyvezető Képv.:  
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1. számú melléklet 

Fogyasztási hely adatai 

 

Fogyasztási hely címe 
Mérési Pont azonosító 

(POD) 

Éves fogyasztás 

(KWh) 

Elosztói 

engedélyes 

      

        

        

        

 

Elosztói Engedélyesek 

 

Kód Név Székhely 
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2. számú melléklet 
 

Áramdíj meghatározása 

 

Villamos Energia nettó ára a 

szerződéses időszakban 
…………….Ft/kWh 

Az ár tartalmazza a KÁT-ot 
igen nem 

    

 

 

KÁT díj meghatározása: 

A VET 9-13. §-aiban meghatározott megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos energia 

termelésének elősegítése érdekében az átviteli rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően 

megvásárolandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának költsége. 

 

Az áramdíj tartalmazza: 

A villamos energia és a kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező 

kapacitás díját. 

 

Az áramdíj nem tartalmazza: 

a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az 

ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 

járulékokat és költségeket. 

 

 

 

Rendszerhasználati díj 

 

 

Vevő a Rendszerhasználati 

díjat fizeti 

Elosztónak Eladónak 

    

 

Rendszerhasználati díj:  

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló mindenkor hatályos 

MEKH rendelet alapján fizetendő díj. 

 

 

 

Pécs, …………………………. 

 

Eladó Vevő 

Képv.: Katics Ákos ügyvezető Képv.:  
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3. számú melléklet       

Kapcsolattartás 

 

1. Felek a szerződés szerinti teljesítés ügyében hivatalos kapcsolattartással az alábbi személyeket 

bízzák meg: 

Vevő részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

    

 

Eladó részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

Szűcs Andrea értékesítési 

vezető 

aszucs@hungaroenergy.hu  30/994-7762 

 

2. Felek az elszámolással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartással 

az alábbi személyeket bízzák meg: 

Vevő részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

    

 

Eladó részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

Ujpál Klára ügyfélkapcsolati 

szakreferens 

kujpal@hungaroenergy.hu  30/939-7389 

Katics Ákos ügyvezető 

 

akatics@hungaroenergy.hu  30/267-3740 

 

mailto:aszucs@hungaroenergy.hu
mailto:kujpal@hungaroenergy.hu
mailto:akatics@hungaroenergy.hu


HE Üzletszabályzat: 3.melléklete profil elszámolású felhasználókkal kötendő szerződés mintája 

 

 

 

 

65 
 

 

HUNGARO ENERGY KFT. 

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS 

EGYEDI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PROFILOS FELHASZNÁLÓKNAK 

SZERZŐDÉSSZÁM: 201.-V-SZ/……… 

 

1. SZERZŐDŐ FELEK 

Vevő neve:   

székhelye:   

levelezési címe:   

adószáma:   

cégjegyzék száma:   

bankszámla száma:   

képviselője:   

mint  „felhasználó” - a továbbiakban: Vevő, 

és másrészt a 

Eladó neve:  HUNGARO ENERGY Földgáz, Energiakereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
székhelye:  7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. 

levelezési címe:  7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. 

adószáma:  14498811-2-02 

cégjegyzék száma:  02-09-073188 

bankszámla száma:  10102440-34589800-01003001 

képviselője:  Katics Ákos ügyvezető 

mint „villamos energia kereskedő”, - a továbbiakban: Eladó, 

együttesen a Felek között a mai napon határozott időre, a Vevő 1. számú mellékletben szereplő 

felhasználási helyeinek villamos energia ellátására. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

2.1 Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Vevő mindenkori fogyasztási 

igényének megfelelő mennyiségű villamos energia eladására az 1. számú mellékletben rögzített 

felhasználási hely(ek) csatlakozási pontjain, teljes ellátás alapú szerződés keretében. Az 

elfogyasztott villamos energiát a csatlakozási pontokhoz rendelt, hitelesített fogyasztásmérő(k) 

mérik.    

2.2 A Vevő a villamos energiát a Szerződés 1. számú mellékletben rögzített csatlakozási pontokon 

átveszi és annak a Szerződésben meghatározott díját az Eladó számára megfizeti. 

2.3 A Vevő gondoskodik arról, hogy az 1. számú mellékletben rögzített felhasználási helyeken a 

jelen Szerződés hatálya alatt a folyamatos villamos energia vételezés jogi és technikai feltételei 

biztosítottak legyenek.  
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2.4 A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Vevő csatlakozási pontjáig az 

Átviteli/Elosztói engedélyes feladata és felelőssége. A felhasználási helyenként illetékes 

elosztó-hálózati engedélyesek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2.5 Vevő a jelen Szerződésben foglaltakhoz a villamos energia szállítás megkezdésének időpontjáig 

terjedő időben is kötve van, szerződéses nyilatkozatát visszavonni csak a másik fél írásos 

hozzájárulásával jogosult.  

2.6 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó villamos energia kereskedői 

Üzletszabályzata, valamint az Általános Szerződési Feltételek, amelyek előírásait Vevő 

megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. 

3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

3.1 A Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A villamos energia szállítás megkezdésének 

időpontja: ……………………… nap 00:00 óra.  

 Felek a jelen szerződést ………………………………nap 24:00 óráig tartó határozott 

időtartamra kötik. 

4. A SZERZŐDÖTT MENNYISÉG   

4.1 A szerződött mennyiség: …………….kWh 

 A felhasználási helyek felsorolását és az egyes felhasználási helyekhez rendelt profilt, valamint 

a villamos energia tervezett éves mennyiségét (Mértékadó Éves Fogyasztás: MÉF) az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

4.2 Eladó a Vevő fogyasztási helyére nem köt ki átvételi kötelezettséget (take or pay) és nem 

alkalmaz pótdíjat erre vonatkozóan. Vevő azonban az Általános Szerződési Feltételek szerint 

köteles Eladót előre tájékoztatni, ha a szerződött mennyiségektől a várható tényleges 

fogyasztása  ……%-ot meghaladóan eltér. 

4.3 A jelen Szerződés teljes ellátás alapú, az elszámolás fogyasztási profil szerint történik, az 

elszámolás alapja a MÉF.  

5.  AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA ÁRA 

5.1 A villamos energia ár- és díjtétel rendszere három fő elemből áll: energiadíjból (áramdíj), 

rendszerhasználati díjakból, valamint a villamos energia szolgáltatáshoz kapcsolódó adókból és 

egyéb pénzeszközökből. 

5.1.1 Energiadíj (áramdíj) 

Az áramdíj meghatározható KÁT-tal együtt vagy anélkül. Felek a Szerződés hatálya alatt 

érvényes áramdíjat és a KÁT alkalmazását a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozzák 

meg. Ha az áramdíj a KÁT-ot nem tartalmazza, a KÁT elszámolása az Általános Szerződési 

Felek 6.3.1. pontja alapján történik.  

5.1.2  Rendszerhasználati díjak (RHD) 

A rendszerhasználati díjakat Vevő megfizetheti közvetlenül az elosztó-hálózati engedélyesnek, 

vagy továbbszámlázott tételként az Eladónak. Felek szintén a 2. számú mellékletben rögzítik az 

RHD megfizetésének módját. 

A rendszerhasználati díjak mindenkori elemeit és azok mértékét jogszabály határozza meg. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés Vevő általi felmondását nem alapozza meg a 

rendszerhasználati díjak változása, illetve, ha jogszabály a villamos energia ellátásra új adót, 

pótlékot vagy illetéket állapít meg, vagy azok mértékét módosítja. 

5.2 Ha a villamos energia kereskedelemre vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a Szerződés 

fennállása alatt újabb adót vagy egyéb illetéket vetnek ki, úgy az Eladó jogosult azt Vevő felé 

továbbhárítani. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amelyek az Eladó 

számára a villamos energia beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami intézkedések 

alapján keletkeznek. Ezek a változások szintén nem alapozzák meg a Szerződés felmondását. 
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6. A SZÁMLÁZÁS ÉS A FIZETÉS RENDJE 

6.1 A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél 

részére történő benyújtásával érvényesítik a Szerződésben meghatározott, bármely jogcímen 

járó összegekkel kapcsolatos jogaikat.  

6.2 A felhasznált villamos energia mennyiségének számlázása a MÉF és a Vevő felhasználási helyét 

ellátó Elosztó adatszolgáltatása alapján történik.  

A havonta kiállított számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed része kerül 

elszámolásra.  

Eladó az elszámoló számlát a ténylegesen mért fogyasztás alapján állítja ki az elosztói 

engedélyes leolvasása alapján. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mértékadó 

Éves Fogyasztás közötti különbözetet (Mennyiségi eltérés) tartalmazó számla a 2. számú 

melléklet szerinti egységárral kiszámított éves díj és a korábban kiszámlázott havi díjak 

összegének a különbözete.  

6.3 A tárgyhavi elszámoló számla tartalmazza az adott havi villamos energia fogyasztás 

elszámolását, valamint a továbbszámlázott rendszerhasználati díjakat - amennyiben azt a 

Szerződés 2. melléklete szerint az Eladó számlázza közvetített szolgáltatásként- illetve az 

adókat és pénzeszközöket. A számlát Eladó a tárgyhónapot követő 15. naptári napig kiállítja.  

6.4 A fizetés az Eladó által kibocsátott számlán megjelölt bankszámlára, a számlán feltüntetett 

pénznemben, banki átutalással történik. Fizetési határidő: számla kiállításától számított 15 nap. A 

fizetés teljesítésének napja az utalás Eladó számláján történő jóváírás napja. A banki utalás 

költségei a Vevőt terhelik.  

6.5 Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel, a Vevő részére 

kibocsátott számlák meg nem fizetése esetén Eladó az Üzletszabályzatban leírtak szerint a 

teljesítést megtagadhatja. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

7.1 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó villamos energia kereskedői 

Üzletszabályzata, valamint az Általános Szerződési Feltételek, melyek előírásait Vevő magára 

nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Üzletszabályzat Eladó www.hungaroenergy.hu 

weblapján érhető el elektronikusan. 

7.2 Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos szerződéses és elszámolási kérdések 

egyeztetésében a 4. számú mellékletben megadott képviselőik útján, kölcsönösen 

együttműködve vesznek részt. 

7.3 Vevő köteles a Szerződésben szereplő adatainak változását, illetve a Szerződést érintő egyéb 

lényeges körülményekben bekövetkező változást 15 napon belül Eladónak írásban ajánlott 

küldeményben bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt 

bekövetkezett károkért, hátrányokért Vevő a felelős. 

7.4 Határozott időre szóló Szerződés rendes felmondását Vevő csak a Szerződés 3. pontja szerinti 

időtartam végére gyakorolhatja joghatályosan. Ellenkező időpontra szóló rendes felmondás 

hatálytalan. 

7.5 Amennyiben Vevő a Szerződés lejártát követően nem kíván Eladóval szerződést hosszabbítani, 

úgy a kereskedőváltási szándékát legkésőbb a Szerződés lejártát 30 nappal megelőzően írásban 

be kell jelentenie. Eladónak jogában áll a kereskedőváltás rendszerüzemeltetők felé előírt 

bejelentésének törvényi határidejében megvizsgálni, hogy Vevőnek van-e lejárt tartozása. Vevő 

tudomásul veszi, hogy lejárt tartozás esetén a kereskedőváltás nem történik meg határidőre és a 

késedelemért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.  

  

http://www.hungaroenergy.hu/
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7.6 Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, melyből 

egy példány a Vevőt, egy példány az Eladót illeti meg. A Felek nevében aláíró képviselők 

rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a 

szerződés aláírására jogosultak. A Felek a jelen Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk. és az Eladó 

Üzletszabályzata az irányadók. 

 

Pécs, …………………………. 

 

 

 

 

 

 

Eladó Vevő 

Képv.: Katics Ákos ügyvezető Képv.:  
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1. számú melléklet 

Fogyasztási hely adatai 

 

Fogyasztási hely címe 
Mérési Pont azonosító 

(POD) 

Profil 

besorolás 

Mértékadó éves 

fogyasztás (KWh) 

Elosztói 

engedélyes 

  
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

 

Elosztói Engedélyesek 

 

Kód Név Székhely 
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2. számú melléklet 
 

Áramdíj meghatározása 

 

Villamos Energia nettó ára a 

szerződéses időszakban 
…………….Ft/kWh 

Az ár tartalmazza a KÁT-ot 
igen nem 

    

 

 

KÁT díj meghatározása: 

A VET 9-13. §-aiban meghatározott megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos energia 

termelésének elősegítése érdekében az átviteli rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően 

megvásárolandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának költsége. 

 

Az áramdíj tartalmazza: 

A villamos energia és a kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező 

kapacitás díját. 

 

Az áramdíj nem tartalmazza: 

a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az 

ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 

járulékokat és költségeket. 

 

 

 

Rendszerhasználati díj 

 

 

Vevő a Rendszerhasználati 

díjat fizeti 

Elosztónak Eladónak 

    

 

Rendszerhasználati díj:  

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló mindenkor hatályos 

MEKH rendelet alapján fizetendő díj. 

 

 

 

 

Pécs, …………………………. 

 

Eladó Vevő 

Képv.: Katics Ákos ügyvezető Képv.:  
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3. számú melléklet       

Kapcsolattartás 

 

1. Felek a szerződés szerinti teljesítés ügyében hivatalos kapcsolattartással az alábbi személyeket 

bízzák meg: 

Vevő részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

    

 

Eladó részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

Szűcs Andrea értékesítési 

vezető 

aszucs@hungaroenergy.hu  30/994-7762 

 

2. Felek az elszámolással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartással 

az alábbi személyeket bízzák meg: 

Vevő részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

    

 

Eladó részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

Ujpál Klára ügyfélkapcsolati 

szakreferens 

kujpal@hungaroenergy.hu  30/939-7389 

Katics Ákos ügyvezető 

 

akatics@hungaroenergy.hu  30/267-3740 

 

 

mailto:aszucs@hungaroenergy.hu
mailto:kujpal@hungaroenergy.hu
mailto:akatics@hungaroenergy.hu


HE Üzletszabályzat: 4. melléklete egyedi közvilágítási szerződés minta 
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HUNGARO ENERGY KFT. 

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS 

EGYEDI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PROFILOS FELHASZNÁLÓKNAK 

SZERZŐDÉSSZÁM: 2015-V-SZ/……… 

1. SZERZŐDŐ FELEK 

Vevő neve:   

székhelye:   

levelezési címe:   

adószáma:   

cégjegyzék száma:   

bankszámla száma:   

képviselője:   

mint  „felhasználó” - a továbbiakban: Vevő, 

és másrészt a 

Eladó neve:  HUNGARO ENERGY Földgáz, Energiakereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
székhelye:  7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. 

levelezési címe:  7621 Pécs, Dischka Győző u. 2. 

adószáma:  14498811-2-02 

cégjegyzék száma:  02-09-073188 

bankszámla száma:  10102440-34589800-01003001 

képviselője:  Katics Ákos ügyvezető 

mint „villamos energia kereskedő”, - a továbbiakban: Eladó, 

együttesen a Felek között a mai napon határozott időre, a Vevő 1. számú mellékletben szereplő 

felhasználási helyeinek villamos energia ellátására. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

2.1 Az Eladó jelen Szerződés alapján kötelezettséget vállal a Vevő mindenkori fogyasztási 

igényének megfelelő mennyiségű villamos energia eladására az 1. számú mellékletben rögzített 

felhasználási hely(ek) csatlakozási pontjain, teljes ellátás alapú szerződés keretében. Az 

elfogyasztott villamos energiát a csatlakozási pontokhoz rendelt, hitelesített fogyasztásmérő(k) 

mérik.    

2.2 A Vevő a villamos energiát a Szerződés 1. számú mellékletben rögzített csatlakozási pontokon 

átveszi és annak a Szerződésben meghatározott díját az Eladó számára megfizeti. 

2.3 A Vevő gondoskodik arról, hogy az 1. számú mellékletben rögzített felhasználási helyeken a 

jelen Szerződés hatálya alatt a folyamatos villamos energia vételezés jogi és technikai feltételei 

biztosítottak legyenek.  
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2.4 A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Vevő csatlakozási pontjáig az 

Átviteli/Elosztói engedélyes feladata és felelőssége. A felhasználási helyenként illetékes 

elosztó-hálózati engedélyesek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

2.5 Vevő a jelen Szerződésben foglaltakhoz a villamos energia szállítás megkezdésének időpontjáig 

terjedő időben is kötve van, szerződéses nyilatkozatát visszavonni csak a másik fél írásos 

hozzájárulásával jogosult.  

2.6 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó villamos energia kereskedői 

Üzletszabályzata, valamint az Általános Szerződési Feltételek, amelyek előírásait Vevő 

megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. 

 3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

3.1 A Szerződés az aláírás napján lép hatályba. A villamos energia szállítás megkezdésének 

időpontja: ……………………… nap 00:00 óra.  

 Felek a jelen szerződést ………………………………nap 24:00 óráig tartó határozott 

időtartamra kötik. 

4. A SZERZŐDÖTT MENNYISÉG   

4.1 A szerződött mennyiség: …………….kWh 

 A felhasználási helyek felsorolását és az egyes felhasználási helyekhez rendelt profilt, valamint 

a villamos energia tervezett éves mennyiségét (Mértékadó Éves Fogyasztás: MÉF) az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

4.2 A Mértékadó Éves Fogyasztást a területileg illetékes Elosztói Engedélyes állapítja meg, mért 

közvilágítási hálózat esetén az előző éves mérési adatok alapján, méretlen közvilágítás esetén 

az egyes fogyasztási helyeken beépített fényforrásoknak az előtétekkel együtt számított hatásos 

névleges teljesítmény-felvétele és a mindenkor hatályos közvilágítási naptárban meghatározott 

éves égésidő szorzatával egyenlő energiamennyiségek összegeként. 

4.3 A jelen Szerződés teljes ellátás alapú, az elszámolás fogyasztási profil szerint történik, az 

elszámolás alapja a MÉF.  

5.  AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA ÁRA 

5.1 A villamos energia ár- és díjtétel rendszere három fő elemből áll: energiadíjból (áramdíj), 

rendszerhasználati díjakból, valamint a villamos energia szolgáltatáshoz kapcsolódó adókból és 

egyéb pénzeszközökből. 

5.1.1 Energiadíj (áramdíj) 

Az áramdíj meghatározható KÁT-tal együtt vagy anélkül. Felek a Szerződés hatálya alatt 

érvényes áramdíjat és a KÁT alkalmazását a 2. számú mellékletben foglaltak szerint határozzák 

meg. Ha az áramdíj a KÁT-ot nem tartalmazza, a KÁT elszámolása az Általános Szerződési 

Felek 6.3.1. pontja alapján történik.  

5.1.2  Rendszerhasználati díjak (RHD) 

A rendszerhasználati díjakat Vevő megfizetheti közvetlenül az elosztó-hálózati engedélyesnek, 

vagy továbbszámlázott tételként az Eladónak. Felek szintén a 2. számú mellékletben rögzítik az 

RHD megfizetésének módját. 

A rendszerhasználati díjak mindenkori elemeit és azok mértékét jogszabály határozza meg. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés Vevő általi felmondását nem alapozza meg a 

rendszerhasználati díjak változása, illetve, ha jogszabály a villamos energia ellátásra új adót, 

pótlékot vagy illetéket állapít meg, vagy azok mértékét módosítja. 

5.2 Ha a villamos energia kereskedelemre vagy valamelyik kapcsolódó szolgáltatásra a Szerződés 

fennállása alatt újabb adót vagy egyéb illetéket vetnek ki, úgy az Eladó jogosult azt Vevő felé 

továbbhárítani. Ez azoknak a további terheknek a vonatkozásában is érvényes, amelyek az Eladó 

számára a villamos energia beszerzésével vagy értékesítésével kapcsolatban állami intézkedések 

alapján keletkeznek. Ezek a változások szintén nem alapozzák meg a Szerződés felmondását. 
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6. A SZÁMLÁZÁS ÉS A FIZETÉS RENDJE 

6.1 A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél 

részére történő benyújtásával érvényesítik a Szerződésben meghatározott, bármely jogcímen 

járó összegekkel kapcsolatos jogaikat.  

6.2 A felhasznált villamos energia mennyiségének számlázása a MÉF és a Vevő felhasználási helyét 

ellátó Elosztó adatszolgáltatása alapján történik.  

A havonta kiállított számlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed része kerül 

kiszámlázásra.  

Mért közvilágítás esetén Eladó az elszámoló számlát a ténylegesen mért fogyasztás alapján 

állítja ki az elosztói engedélyes leolvasása alapján.  

Nem mért közvilágítás esetén a felhasználási helyek teljesítményét a naptári hónap első napjáig 

beépített fényforrásoknak az előtétekkel számított névleges teljesítményével kell figyelembe 

venni. A havi díjszámlákban elszámolt villamos energia mennyisége ezen teljesítmény és a 

közvilágítási naptárban meghatározott havi világítási időtartam szorzata alapján kerül 

meghatározásra. 

6.3 A tárgyhavi elszámoló számla tartalmazza az adott havi villamos energia fogyasztás 

elszámolását, valamint a továbbszámlázott rendszerhasználati díjakat - amennyiben azt a 

Szerződés 2. melléklete szerint az Eladó számlázza közvetített szolgáltatásként- illetve az 

adókat és pénzeszközöket. A számlát Eladó a tárgyhónapot követő 15. naptári napig kiállítja.  

6.4 A fizetés az Eladó által kibocsátott számlán megjelölt bankszámlára, a számlán feltüntetett 

pénznemben, banki átutalással történik. Fizetési határidő: számla kiállításától számított 15 nap. A 

fizetés teljesítésének napja az utalás Eladó számláján történő jóváírás napja. A banki utalás 

költségei a Vevőt terhelik.  

6.5 Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel, a Vevő részére 

kibocsátott számlák meg nem fizetése esetén Eladó az Üzletszabályzatban leírtak szerint a 

teljesítést megtagadhatja. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

7.1 A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó villamos energia kereskedői 

Üzletszabályzata, valamint az Általános Szerződési Feltételek, melyek előírásait Vevő magára 

nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Üzletszabályzat Eladó www.hungaroenergy.hu 

weblapján érhető el elektronikusan. 

7.2 Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos szerződéses és elszámolási kérdések 

egyeztetésében a 4. számú mellékletben megadott képviselőik útján, kölcsönösen 

együttműködve vesznek részt. 

7.3 Vevő köteles a Szerződésben szereplő adatainak változását, illetve a Szerződést érintő egyéb 

lényeges körülményekben bekövetkező változást 15 napon belül Eladónak írásban ajánlott 

küldeményben bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatt 

bekövetkezett károkért, hátrányokért Vevő a felelős. 

7.4 Határozott időre szóló Szerződés rendes felmondását Vevő csak a Szerződés 3. pontja szerinti 

időtartam végére gyakorolhatja joghatályosan. Ellenkező időpontra szóló rendes felmondás 

hatálytalan. 

7.5 Amennyiben Vevő a Szerződés lejártát követően nem kíván Eladóval szerződést hosszabbítani, 

úgy a kereskedőváltási szándékát legkésőbb a Szerződés lejártát 30 nappal megelőzően írásban 

be kell jelentenie. Eladónak jogában áll a kereskedőváltás rendszerüzemeltetők felé előírt 

bejelentésének törvényi határidejében megvizsgálni, hogy Vevőnek van-e lejárt tartozása. Vevő 

tudomásul veszi, hogy lejárt tartozás esetén a kereskedőváltás nem történik meg határidőre és a 

késedelemért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli.  

7.6 Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, melyből 

egy példány a Vevőt, egy példány az Eladót illeti meg.  

http://www.hungaroenergy.hu/
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A Felek nevében aláíró képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti 

felhatalmazással, melynek alapján a szerződés aláírására jogosultak. A Felek a jelen Szerződést 

annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

írták alá. 

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk. és az Eladó 

Üzletszabályzata az irányadók. 

 

Pécs, …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Eladó Vevő 

Képv.: Katics Ákos ügyvezető Képv.:  
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1. számú melléklet 

Fogyasztási hely adatai 

 

Fogyasztási hely címe 
Mérési Pont azonosító 

(POD) 

Profil 

besorolás 

Mértékadó éves 

fogyasztás (KWh) 

Elosztói 

engedélyes 

  
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

 

Elosztói Engedélyesek 

 

Kód Név Székhely 
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2. számú melléklet 
 

Áramdíj meghatározása 

 

Villamos Energia nettó ára a 

szerződéses időszakban 
…………….Ft/kWh 

Az ár tartalmazza a KÁT-ot 
igen nem 

    

 

 

KÁT díj meghatározása: 

A VET 9-13. §-aiban meghatározott megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos energia 

termelésének elősegítése érdekében az átviteli rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően 

megvásárolandó villamos energia mennyiségének és szabályozásának költsége. 

 

Az áramdíj tartalmazza: 

A villamos energia és a kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező 

kapacitás díját. 

 

Az áramdíj nem tartalmazza: 

a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az 

ÁFÁ-t, valamint a jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, 

járulékokat és költségeket. 

 

 

 

Rendszerhasználati díj 

 

 

Vevő a Rendszerhasználati 

díjat fizeti 

Elosztónak Eladónak 

    

 

Rendszerhasználati díj:  

A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló mindenkor hatályos 

MEKH rendelet alapján fizetendő díj. 

 

 

 

 

 

Pécs, …………………………. 

 

Eladó Vevő 

Képv.: Katics Ákos ügyvezető Képv.:  
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3. számú melléklet       

Kapcsolattartás 

 

1. Felek a szerződés szerinti teljesítés ügyében hivatalos kapcsolattartással az alábbi személyeket 

bízzák meg: 

Vevő részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

    

 

Eladó részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

Szűcs Andrea értékesítési 

vezető 

aszucs@hungaroenergy.hu  30/994-7762 

 

2. Felek az elszámolással és pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos ügyekben hivatalos kapcsolattartással 

az alábbi személyeket bízzák meg: 

Vevő részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

    

 

Eladó részéről: 

Név Beosztás e-mail Mobil telefon 

Ujpál Klára ügyfélkapcsolati 

szakreferens 

kujpal@hungaroenergy.hu  30/939-7389 

Katics Ákos ügyvezető 

 

akatics@hungaroenergy.hu  30/267-3740 

 

mailto:aszucs@hungaroenergy.hu
mailto:kujpal@hungaroenergy.hu
mailto:akatics@hungaroenergy.hu


 

HE Üzletszabályzat: 5.melléklet Felhasználók részére nyújtott garantált szolgáltatások 
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A HUNGARO ENERGY KFT. ÁLTAL A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT 

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK 

1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

A jelen melléklet alkalmazása szempontjából az üzletszabályzatban meghatározott 

fogalmakon túl az alábbi fogalmakat is alkalmazni kell: 

 Dokumentált megkeresés: A felhasználó által tett, postai küldeményként beérkező, 

vagy személyesen átnyújtott és igazoltan átvett, avagy elektronikus levélben, illetve 

faxon megküldött, írásban rögzített megkeresés, továbbá a személyesen vagy 

telefonon elmondott, ügyintézés során azonnal el nem intézhető és bejelentőlapon 

vagy informatikai rendszerben rögzített ellenőrizhető, visszakereshető megkeresés. 

A Dokumentált megkeresés nem minősül az üzletszabályzat 2.18 pontjában 

meghatározott írásos rendszerhasználói megkeresésnek. 

 Felhalmozott tartozás: az üzletszabályzat 11 pontjának rendelkezéseit (kikapcsolás) 

lehetővé tevő, az üzletszabályzat 10.4 pontja értelmében kibocsátott kikapcsolási 

felszólításban megjelölt számlatartozás valamint az üzletszabályzat 11.4.1 pontja 

szerinti késedelmi kamat együttes összege, melynek tételeit a kikapcsolás előtti 

értesítés tartalmazza;  

 Garantált Szolgáltatás: valamely, a jelen melléklet 2. pontjában meghatározott 

szolgáltatás, melyet a Hungaro Energy Kft. az üzletszabályzatban meghatározott 

egyéb szolgáltatásokon túlmenően biztosít a jelen melléklet 2. pontjában 

meghatározottak részére; 

 Kötbér: a Garantált Szolgáltatások bármelyikének a Hungaro Energy Kft. általi 

késedelmes, hibás, vagy nem a jelen melléklet szerinti teljesítése (együtt: nem 

teljesítés) esetén a felhasználó részére fizetendő, a jelen melléklet 0. pontjában 

meghatározott mértékű összeg; 

 Szándékos rongálás: az a bizonyíthatóan károkozó magatartás, melynek kifejtése 

következtében a Garantált Szolgáltatás egyáltalán nem, avagy késedelmesen, 

teljesíthető. 

2. A GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE 

 Információadás dokumentált megkeresésre 

 Visszatérítés téves számlázás esetén 

 A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése 

 Nem jogszerű kikapcsolás 
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3. A GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK JOGOSULTJAI 

A Hungaro Energy Kft. a Garantált Szolgáltatásokat a a Vhr. 117. §-a megfogalmazására 

is figyelemmel a – kis és középfeszültségen vételező – felhasználók részére nyújtja.  

4. A GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE 

4.1 Információadás dokumentált megkeresésre 

4.1.1 A dokumentált megkeresés beérkezési időpontja a megkeresés Hungaro Energy 

Kft. általi nyilvántartásba vételének az időpontja (iktatás szerinti dátum vagy az 

elektronikus levél beérkezésének időpontja), vagy más ellenőrizhető, 

visszakereshető rögzítési időpont. 

4.1.2 A Hungaro Energy Kft. a villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált 

megkeresés esetén a beérkezéstől számított 15 napon belül választ ad a 

felhasználónak. A válaszadás időpontja a válaszlevél postára adásának dátuma, 

személyes válaszadás esetén a felvett (elektronikus) dokumentumon az adott ügy 

megválaszolásaként szereplő dátum, telefonos vagy egyéb válaszadás esetén a 

Hungaro Energy Kft. belső ügyrendje (gyakorlata) szerint történik az igazolás. 

Amennyiben a dokumentált megkeresés az elosztó engedélyeshez érkezik, de a 

Hungaro Energy Kft. tevékenységét érinti, a válaszadásra a jelen pontban 

meghatározott határidő az elosztó engedélyes által továbbított dokumentált 

megkeresésnek a Hungaro Energy Kft-hez érkezésétől számít. Az elosztó 

engedélyes 8 napon belül köteles a Hungaro Energy Kft. tevékenységét érintő 

dokumentált megkeresést annak részére eljuttatni. 

4.1.3 Amennyiben a megkeresés a Hungaro Energy Kft-hez érkezik, de az elosztói 

engedélyes tevékenységét érinti, úgy a Hungaro Energy Kft. gondoskodik a 

dokumentált megkeresésnek az érintett engedélyes részére való továbbításáról és 

a felhasználó egyidejű értesítéséről. A dokumentált megkeresésnek az érintett 

engedélyes részére úgy kell továbbítani, hogy az – a továbbítás során a 

Kereskedőnek fel nem róható módon bekövetkezett, előre nem látható zavar 

esetét leszámítva – 8 napon belül megérkezzen. 

4.1.4 A 4.1.3 pont esetében a 4.1.2 pontban megjelölt határidő a dokumentált 

megkeresésnek az érintett engedélyes részére történő átadásától számítandó. Az 

érintett engedélyes által nem, avagy késedelmesen teljesített válaszadás esetén a 

Hungaro Energy Kft-vel szemben az 0. pont rendelkezése nem alkalmazható.  

4.1.5 Amennyiben a dokumentált megkeresés tárgya tekintetében a Hungaro Energy 

Kft. és az elosztó hálózati engedélyes egyaránt érintett, akkor kötelesek 



 

81 
 

egymással a dokumentált megkeresésben foglaltak tekintetében 15 napon belül 

érdemi egyeztetést folytatni.  

4.1.6 A 4.1.5 pont esetében a 4.1.2 pontban megjelölt határidő 30 nap, melyet az 

egyeztetés lefolytatásától kell számítani. 

4.1.7 A Hungaro Energy Kft. a jelen információadási kötelezettsége keretében a hozzá 

eljuttatott dokumentált megkeresésre megfelelően dokumentálható, írásban vagy 

elektronikus formában, személyesen, telefonon, avagy egyéb ellenőrizhető, 

visszakereshető módon nyújt tájékoztatást.  

4.1.8 A dokumentált megkeresésre nyújtott információszolgáltatást a Hungaro Energy 

Kft. a bejövő megkeresés nyilvántartásba vételi időpontjának és a 4.1.7 pont 

szerinti tájékoztatás nyújtásának a 4.1.2 pont szerinti időpontja összevetésével 

megfelelően igazolja. 

4.1.9 Ha ugyanaz a felhasználó 23 napon túl – akár ismétlődő jelleggel, 23 naponként 

– újabb bejelentést tesz, mivel a dokumentált megkeresésre nem kapott választ, 

akkor ismételten és többszörösen jogosult a 5. pontban meghatározott kötbérre. 

A felhasználó minden, az első (előző) bejelentést követő 23 napon túl tett 

megkeresése új ügynek számít. 

4.2 Visszatérítés téves számlázás esetén 

4.2.1 Az üzletszabályzat 6.8.1. pontjának megfelelően megállapított villamos energia 

ellenértékének a felhasználó kárára történt téves, nem megfelelő számlázására 

vonatkozó számlakifogás jogosságát a Hungaro Energy Kft. a számlakifogás 

beérkezésétől számított 15 napon belül megvizsgálja. 

4.2.2 Rendszerhasználati díj számlázására való jog esetén (üzletszabályzat 2.3 pontja 

szerinti esetben) az e díj számlázására vonatkozó kifogás tekintetében szükséges 

egyeztetésre a Hungaro Energy Kft és az érintett engedélyes között 8 nap áll 

rendelkezésre. Ebben az esetben a Hungaro Energy Kft. az elosztói 

engedélyesnek a rendszerhasználati díj számlázására vonatkozó számlakifogás 
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jogosságának megvizsgálására rendelkezésre álló 15 napra tekintettel a 

számlakifogás beérkezésétől számított 23 napon belül állapítja meg. 

4.2.3 Mérő felülvizsgálattal összefüggő kifogás jogosságának megállapítása esetén a 

4.2.1 pontban rögzített határidő az elosztó engedélyesekre vonatkozó előírások 

szerint meghosszabbodik. 

4.2.4 A Hungaro Energy Kft. a számlakifogás jogosságának megállapítását követően 8 

napon belül – a felhasználó fizetési módjának megfelelően – az üzletszabályzat 

10.4. pontjával is összhangban a túlfizetést visszatéríti. 

4.2.5 A számlakifogás jogosságának megállapítása esetén a visszafizetést a Hungaro 

Energy Kft. a számlakifogás jogosságát megállapító válasz dátumának és a 

visszafizetés megtörténtét igazoló dokumentum dátumának összevetésével 

igazolja. 

4.3 A felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezése 

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlően igazolt rendezését követően – 

hatályos szerződés megléte esetén – a Hungaro Energy Kft. a tudomásszerzéstől 

számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói engedélyesnél a visszakapcsolást. 

Hiánytalan és hitelt érdemlően igazolt rendezés az üzletszabályzat 15. pontjában 

meghatározott ügyfélszolgálatnál, vagy az üzletszabályzat ugyanezen pontjában 

megadott megfelelő elérhetőségek valamelyikén írásos dokumentumokkal történő 

igazolása. 

A Hungaro Energy Kft. a felhasználó megfizetett felhalmozott tartozása hiánytalan és 

hitelt érdemlően igazolt rendezésének a 4.3.2 pont szerinti igazolásának az időpontja 

vagy a Kereskedő számláján a tartozás bank általi jóváírásának időpontja közül a korábbi 

időpont, valamint a Hungaro Energy Kft. által a visszakapcsolás kezdeményezését 

igazoló dokumentumban rögzített kezdeményezési időpont összevetésével igazolja a 

felhasználó visszakapcsolásának kezdeményezését. A jelen pontban meghatározott 

időpontokat órás pontossággal kell dokumentálni. 

4.4 Nem jogszerű kikapcsolás 

Nem jogszerű kikapcsolás esetén a Hungaro Energy Kft. az 0. pontnak megfelelő módon 

és mértékben kötbért fizet. 
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5. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSI KÖTBÉR 

5.1.1 A Hungaro Energy Kft. a Garantált Szolgáltatások nemteljesítése avagy a nem e 

mellékletben megjelölt határidőn belüli teljesítése esetén, továbbá a felhasználó 

nem jogszerű kikapcsolása (4.4 pont) esetén az 5.1.2 pontban meghatározott 

összegű kötbért fizet a felhasználónak. 

5.1.2 A kötbér összege kisfeszültségen vételező felhasználó esetén 10 000 Ft. 

5.1.3 A Hungaro Energy Kft. a kötbért banki átutalással fizeti meg a felhasználó 

igénybejelentése esetén, 2009. január 1-jét követően pedig automatikusan, a 

felhasználó igénybejelentése hiányában is. 

5.1.4 A kötbért fizetésének határideje a Garantált Szolgáltatás nem teljesítésének 

kezdőnapjától számított 30. naptári nap. Felhasználói igénybejelentés alapján 

fizetendő kötbér esetén az e pontban meghatározott határidő az igény 

beérkezésétől számít. 

5.1.5 Amennyiben a Hungaro Energy Kft. a Garantált Szolgáltatás teljesítése 

érdekében harmadik személyt (megbízott) vesz igénybe, úgy a harmadik személy 

(megbízott) eljárása esetén a Garantált Szolgáltatás tekintetében a harmadik 

személy (megbízott) tevékenységéért ugyanúgy felelős, mintha azt maga látta 

volna el. 

5.1.6 A Garantált Szolgáltatás nem teljesítése esetére a felhasználó részére járó kötbér 

megfizetése nem zárja ki a felhasználó azon lehetőségét, hogy kárigényét a 

kötbérre való jogosultságra tekintet nélkül egyéb úton is érvényesítse az 

üzletszabályzat 11.5. pontjaira is figyelemmel. 

5.1.7 A Hungaro Energy Kft. nem felelős a Garantált Szolgáltatás nem teljesítése 

esetén és nem áll fenn kötbérfizetési kötelezettsége a felhasználóval szemben, 

amennyiben szándékos rongálás következett be. Ebben az esetben a Hungaro 

Energy Kft. a felhasználót ellenőrizhető és visszakereshető módon értesíti. 

 


