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Statisztikai száma: 11385174-3530-113-05 
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között az alábbi feltételekkel. 
 

1.  FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

A jelen szerződésben használt fogalmakat – amennyiben azok kifejezetten 
meghatározva nincsenek – a vonatkozó jogszabályokban (a VET, a VET Vhr., a Kbt., az 
egyéb kapcsolódó villamos-energia jogszabályokban), valamint a villamosenergia-
ellátási szabályzatokban, különösen a Kereskedelmi Szabályzatban és a Kereskedő 
Üzletszabályzatában szereplő fogalom meghatározások szerint kell értelmezni. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötése és ezzel az energiakereskedő 
kiválasztása a Felhasználó által lefolytatott, az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2015. szeptember 09-én 2015/S 174-316242. számon közzétett, 
európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás alapján 
került sor. 

Fentiek alapján jelen szerződés alapdokumentumait a lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlati dokumentációja (ide 



értve annak esetleges módosításait és a kiegészítő tájékoztatásokat is), 
valamint a Kereskedő ajánlata együttesen alkotják. 

A Kereskedő Üzletszabályzata vagy más általános szerződési feltételként 
kezelendő irata és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás 
esetén a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak 
és alkalmazandónak. 

Felek rögzítik, hogy Felhasználó a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 7. pontja alapján 
szerződő hatóságnak minősül. 

1.1. A szerződésben használt rövidítések és fogalmak: 

a) VET: a 2007. évi LXXXVI törvény a villamos energiáról  

b) VET Vhr. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet és 
módosításai 

c) MEKH: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal  

d) Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

e) Kereskedelmi Szabályzat: a VET 67.§ b) pontja alapján a villamosenergia-
kereskedelemre, a villamos energia határon keresztül történő szállítására, a 
rendszerszintű szolgáltatásokra és a szervezett villamosenergia-piac működésére 
vonatkozó főbb szabályokat tartalmazza. 

f) Csatlakozási pont: a villamosművek, a villamosmű és a felhasználói berendezés, 
továbbá a villamosmű, a magánvezeték, a termelői vezeték, illetve közvetlen 
vezeték tulajdoni határa. 

g) Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, 
összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja. 

h) Rendszerirányító: a villamos energia rendszer üzemvitelének, karbantartásának 
fejlesztésének – beleértve a hálózatok egységes kezelését – a rendszerszintű 
szolgáltatások, nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állásának, erőművek 
működtetésének biztonságát, szabályosságát, minőségét, környezetkímélő voltát 
szolgáló tevékenységeket ellátó személy 

i) Hálózati Engedélyes: az elosztói hálózati engedélyes, valamint hálózati 
tevékenysége vonatkozásában az átviteli rendszerirányító. 

j) Kereskedő: villamos energiát és a hozzátartozó teljesítményt üzletszerű, nem 
saját felhasználási célra értékesítő személy. 

k) Felhasználó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a 
VET szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy 

l) Ajánlatkérő: a Kbt. 6 § -ában meghatározott szervezet, jelen szerződésben 
Felhasználóként megjelölt fél. 

 

2. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGI ÉS HATÁLYOSULÁSI FELTÉTELEI 

a) A Kereskedő érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik; 

b) A Kereskedő a Rendszerirányítóval (MAVIR Zrt.-vel) kötött hatályos mérlegköri 
szerződéssel rendelkezik, melynek alapján jogosult mérlegkör-felelősként eljárni;   

c) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mérlegkör felelősi feladok ellátása során 
mérlegkörfelelős képviseletében a teljesítési segédként megbízott kereskedelmi 
cég jogosult eljárni a Mérlegkör Tag felé; 



d) A Felhasználó kijelenti, hogy feljogosított Felhasználóként a szabad villamos 
energia piacon kívánja beszerezni a villamos energiát felhasználási helyei 
számára; 

e) A Felhasználó a szállítás megkezdésének napján rendelkezik érvényes és 
hatályos hálózati csatlakozási szerződéssel, és hálózathasználati szerződéssel az 
adott felhasználási helyei tekintetében; 

f) A Felhasználó a Kereskedővel mérlegkör tagsági szerződést kötött; 

g) A Kereskedő és a Felhasználó közötti jelen villamos energia kereskedelmi 
szerződés leghamarabb azon a napon lép hatályba, amely napon az a)-e) pont 
alatt felsorolt valamennyi feltétel teljesül az adott felhasználási helyek 
tekintetében. 

 

3. TELJESÍTÉSI HELYEK 

A Felhasználó jelen szerződés alapján a Kereskedőtől megvásárolt villamos energiát a 
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező III. számú mellékletben felsorolt 
felhasználási helyei ellátására használja fel. 

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

4.1. A szerződés tárgya, típusa: 

4.1.1. A Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése érdekében a 
Kereskedőtől megvásárolja a Kereskedő által biztosított villamos energiát jelen 
teljesellátás-alapú menetrend adás nélküli villamos energia kereskedelmi 
szerződés feltételei szerint. 

4.1.2. Jelen szerződés teljes ellátás alapú, a Felhasználó jelen szerződés III. sz. 
mellékletében megjelölt fogyasztási helyein nem rendelkezik érvényes és hatályos 
egyetemes szolgáltatási szerződéssel, és a teljes villamos energia fogyasztásához 
szükséges villamos energia mennyiséget jelen szerződés hatálya alatt kizárólag a 
Kereskedőtől vásárolja meg, illetve azt a Kereskedő biztosítja, kivéve Kereskedő 
szerződésszegésének esetén, amikor Felhasználó jogosult a szükséges villamos 
energiát harmadik személy Kereskedőtől beszerezni. 

4.1.3. Jelen szerződés alapján az Elosztó köteles a Felhasználó által meghatározott 
villamos energia mennyiséggel a jelen szerződésben meghatározott feltételek 
mellett az átviteli hálózaton rendelkezésre állni,   

Jelen szerződés alapján a villamos energiát a Hálózati Engedélyes osztja el a 
Felhasználó részére. A Felhasználó köteles a leszállított villamos energiát átvenni 
és az átvett villamos energia mennyiség után a szerződés szerinti díjat 
(energiadíj) a Kereskedő részére megfizetni. 

4.1.4. A jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a felhasználói csatlakozási 
ponton/pontokon elhelyezett, mindenkori Kereskedelmi Szabályzatban 
meghatározott időbeli részletezettségű teljesítményadatokat szolgáltató, a 
vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, 
hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő. 



4.1.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a 
Felhasználó csatlakozási pontjáig az érintett Hálózati Engedélyes feladata, ezért a 
villamos energia átviteléért és elosztásáért a Kereskedőt jelen szerződés alapján 
felelősség nem terheli. 

4.1.6. Jelen szerződés III. sz. mellékletében megjelölt fogyasztási helyek, illetve mérési 
pontok vonatkozásában - a VET 63.§ (1) bekezdésével összhangban – Kereskedő 
a Felhasználó képviseletében, ill. javára megbízottként a Hálózati 
Engedélyeseknél eljárva Hálózati csatlakozási szerződést és Hálózat használati 
szerződést (továbbiakban: „Rendszerhasználati szerződések”) köt, amennyiben 
még nem rendelkezik vele. 

4.1.7. Kereskedő a Felhasználó Rendszerhasználati Szerződései alapján a 
mindenkori rendszerhasználati díjakról szóló rendelet szerinti 
rendszerhasználati díjakat helyette megfizeti az érintett Hálózati 
Engedélyes felé, melyeket aztán Felhasználó felé tovább számláz. 

4.2. Tulajdonjog és felelősség átruházás: 

4.2.1. A szállított villamos energia igénymentes tulajdonjogának átruházása, továbbá a 
felhasználási hely ellátása a Felhasználó hálózati csatlakozási szerződésében 
meghatározott csatlakozási ponton/pontokon történik.  

4.2.2. A leszállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély-viselés átruházása a 
villamos energiának az átviteli vagy elosztói hálózatba való betáplálási pontjain 
történik. 

 
5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

5.1. A Kereskedő jogai és kötelezettségei 

5.1.1. A Kereskedő felelős a felhasználási helyek villamos energia igényének teljes 
beszerzéséért, vagyis köteles a Felhasználó által ott felhasznált villamos energia 
mennyiséget saját nevében megvásárolni, és azt a Felhasználónak a Hálózati 
Engedélyes közreműködésével leszállítani. 

5.1.2. A Kereskedő köteles betartani a működési engedélyének és a mérlegköri 
szerződésének rendelkezéseit, és köteles a szerződés hatálya alatt kereskedelmi, 
valamint mérlegkör felelősi tevékenységét fenntartani. A Kereskedő a mérlegkör 
szerződésen keresztül biztosítja a mérlegkörbe tartozó Felhasználó korlátozás 
nélküli és biztonságos villamos energia ellátását jelen szerződés II. számú 
mellékletét képező mérlegkör-tagsági szerződés hatálya alatt.  

5.1.3. Jelen szerződés hatálya alatt a Kereskedő a jelen szerződés I. számú 
mellékletében meghatározott villamos energia mennyiséget (Szerződött Villamos 
Energia Mennyiség) köteles a csatlakozási pontokon keresztül a Hálózati 
Engedélyes közreműködésével a Felhasználónak leszállítani a mindenkori 
Felhasználói igényeknek megfelelően.  

5.1.4. A Kereskedő vállalja, hogy a Felhasználó jelen szerződés hatálya alatt létesült új 
–III. számú mellékletben nem szereplő – felhasználási helyei villamos energia 
ellátását is biztosítja, amennyiben a Felhasználó teljes villamos energia 
mennyiségi igénye nem haladja meg az I. számú mellékletben meghatározott 
szerződött villamos energia mennyiséget. 



Új felhasználási helyek létesítése esetén a Felhasználó a szükséges adatok 
megadásával 8 munkanapon belül írásban értesíti a Kereskedőt a felhasználási 
helyek mérlegkörbe való beléptetése érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a Kereskedő által megvásárolt Szerződött Villamos Energia 
Mennyiség leszállítása és Szerződött Villamos Teljesítmény biztosítása a Hálózati 
Engedélyes feladata, a Felhasználónál esetlegesen fellépő vételezési 
üzemzavarokért a Kereskedő nem tartozik felelősséggel, azonban jelen szerződés 
alapján vállalja a Felhasználó érdekeinek képviseletét a Hálózati rendszer azon 
tagjával szemben aki/akik a Felhasználónál a vételezési zavart előidézte.  

Amennyiben a Felhasználó észleli, hogy a felhasználási helyen a szolgáltatott 
villamos energia feszültség jellemzői nem felelnek meg az MSZ 1:2002 illetve az 
MSZ EN 50160:2001 szabvány előírásainak, vagy adott felhasználási hely ellátása 
szünetel, ezen körülményt haladéktalanul jelzi a Kereskedőnek és a Hálózati 
Engedélyesnek. A Kereskedő a Felhasználó bejelentése alapján tájékozódik a 
Felhasználónál felmerült ellátási zavar okáról, amelyről haladéktalanul értesíti a 
Felhasználót, és 15 napon belül tájékoztatja a rendelkezésre álló adatokról, 
továbbá arról, hogy – megítélése szerint – a Felhasználó jogosult - e kártérítési 
igénnyel fellépni. 

5.1.5. Kereskedő a Felhasználó képviseletében, ill. javára jogosult és köteles 
megbízottként a Hálózati Engedélyeseknél eljárva a Felhasználó III. számú 
mellékletben szereplő fogyasztási helyeinek, illetve mérési pontjainak 
vonatkozásában Rendszerhasználati szerződéseket kötni. 

5.1.6. Kereskedő jogosult az érintett Hálózati Engedélyes felé Felhasználó 
helyett megfizetett rendszerhasználati díjak Felhasználó felé történő 
tovább számlázására. 

5.1.7. A Kereskedő a mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglaltak szerint a 
Kereskedő és a Hálózati Engedélyes egymással együttműködnek és tájékoztatják 
egymást a Felhasználóval kapcsolatos adatokról. A Kereskedő a Hálózati 
Engedélyestől kapott tájékoztatásról, vagy bármely Engedélyestől érkezett 
megkeresésről köteles a Felhasználót 8 munkanapon belül értesíteni. 

5.1.8. A Kereskedő az Üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket köteles betartani, a 
Felhasználói panaszokat kivizsgálja, kapcsolatot tart fenn a fogyasztóvédelmi 
szervekkel. A Kereskedő mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
működésével kapcsolatos esetleges hibákat, hiányosságokat feltárja és 
helyreállítsa, és a Felhasználó számára az általa nyújtott szolgáltatást a lehető 
legmagasabb színvonalon biztosítsa, különös tekintettel arra, hogy a Felhasználók 
működése közérdek.   

5.1.9.   Kereskedő köteles jelen szerződés hatálya alatt a szerződéses időszakra tett 
ajánlatában rögzített nettó energia ár változatlanul tartásával biztosítani a 
villamos energia szállítását, tehát az energiaár a szerződés időbeli hatálya alapján 
nem változtatható. 

5.1.10. Jelen szerződés hatály alatt Kereskedő köteles különdíjmentesen együttműködni 
a Felhasználóval és a hálózati engedélyessel a fogyasztási és terhelési 
méréselszámolás adatszolgáltatásában. Szerződő felek kijelentik, hogy a 
mértékadó éves fogyasztás meghatározása, illetve az adatszolgáltatás nem 
befolyásolja a villamos energia díját. 

5.1.11. Kereskedő kötelezi magát, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 



5.1.12. Kereskedő kötelezi magát, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Felhasználó számára megismerhetővé teszi és az Kbt 
125.§ (5)-ben részletezett ügyletekről a Felhasználót haladéktalanul értesíti. 

 
5.2. A Felhasználó jogai és kötelezettségei 

5.2.1. A Felhasználó köteles a jelen szerződés I. sz. mellékletében meghatározottak 
szerinti villamos energia mennyiséget átvenni (Átadott Villamos Energia 
Mennyiség) és annak díját a Kereskedő számára megfizetni,  

5.2.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen teljes ellátás alapú szerződés 
fennállása alatt kizárólag a Kereskedőtől szerzi be, vásárolja meg a szerződés III. 
számú mellékletében meghatározott felhasználási helyein a számára szükséges 
villamos energia mennyiséget. (kizárólagosság), kivéve Kereskedő 
szerződésszegésének eseteit, amikor Felhasználó jogosult harmadik fél 
kereskedőtől a szükséges árammennyiséget beszerezni. 

5.2.3. A Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és a 
hálózathasználati szerződését hatályban tartani. A szerződések módosulása vagy 
megszűnése előtt legalább 15 nappal köteles erről a tényről a Kereskedőt 
értesíteni. A késedelmes bejelentés miatt a Hálózati Engedélyessel vagy a 
Rendszerirányítóval szemben felmerülő esetleges többlet díjfizetési, kamat, 
kötbér vagy kártérítés fizetési kötelezettség teljes mértékben a Felhasználót 
terheli. 
Amennyiben a Felhasználó összes felhasználási helyére a hálózati csatlakozási 
vagy hálózathasználati szerződései bármelyike megszűnt, akkor a jelen szerződés 
is megszűnik. 

5.2.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó helyett a 
Kereskedő által befizetett rendszerhasználati díjakat Kereskedőnek 
megfizeti. 

5.2.5. A Felhasználó vállalja, hogy a Kereskedővel, mint Mérlegkör Felelőssel kötött 
mérlegkör tagsági szerződés rendelkezéseit betartja. A Felhasználó tudomásul 
veszi, hogy a Kereskedővel kötött mérlegkör tagsági szerződés megszűnésének 
napján a jelen szerződés is automatikusan hatályát veszti. 

5.2.6. A Felhasználó köteles a Kereskedőt az alábbi eseményekről az itt meghatározott 
időpontban értesíteni: 

a) A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű leállás, tervszerű 
üzemeltetéscsökkentés, üzemeltetésnövekedés) tervezett időpontjá(i)ról, 
időtartama(i)ról legalább 30 nappal a tervszerű megelőző karbantartást 
(tervszerű leállást, tervszerű üzemeltetéscsökkentést, üzemeltetésnövekedést) 
megelőzően. 

b) A terven kívüli leállás vagy üzemeltetés- illetve terheléscsökkenés vagy 
berendezés meghibásodás esetén a tudomásra jutásakor haladéktalanul erről a 
tényről, illetve annak várható időpontjáról és időtartamáról. 

c) A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely telephely az 
üzemeltetését megszünteti, úgy arról legkésőbb az üzemeltetés megszüntetését 
30 nappal megelőzően a Kereskedőt értesíti.  
Az itt meghatározottak szerinti értesítés esetén a szerződésszegés 
jogkövetkezményei nem alkalmazandók. 
 

6. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSE 

6.1. Jelen szerződés alapján az Átadott Villamos Energia Mennyiség mérése a 
vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, 
hatóság által hitelesített, a Hálózati Engedélyes tulajdonába tartozó 
fogyasztásmérő berendezéssel történik. A mérést, a fogyasztásmérő leolvasását 



és ellenőrzését a Hálózati Engedélyes végzi, és a mérési adatokat az irányadó 
szabályok szerint továbbítja a Kereskedő részére. A felek közötti elszámolás ezen 
az adatokon alapul. 

6.2.  Amennyiben bármelyik fél a mérő meghibásodásáról szerez tudomást, erről 
köteles a másik felet és a Hálózati Engedélyest haladéktalanul tájékoztatni. 

6.3. A mérőberendezés meghibásodásakor a felek további egyeztetést végeznek, – 
ellenkező megállapodás hiányában - a felhasználási adatokat a Felhasználó 
hálózathasználati szerződésében foglalt rendelkezések szerint állapítják meg. Ha 
a fogyasztásmérő hibás működésének mértéke és időtartama megállapítható, a 
leolvasott adatokat ennek megfelelően kell helyesbíteni. A helyesbített adatok 
meghatározásáig pedig ideiglenes elszámolásnak van helye, amelynek alapjául a 
meghibásodást megelőző év azonos elszámolási időszaka, vagy az előző 
elszámolási időszak eredményei, és a Felhasználó – feltéve, hogy párhuzamos 
mérést végez - nem hitelesített méréséből nyert adatok összehasonlításával 
közösen megállapított teljesítmény és felhasználási mennyiség, továbbá egyéb 
díjat befolyásoló adatai szolgálhatnak. Amennyiben a helyesbítés mértéke nem 
állapítható meg, vagy a Felhasználó (mint rendszerhasználó) vételezésében 
időközben változás állott be, a hibás mérést megelőző év azonos elszámolási 
időszak fogyasztási adatainak átlaga képezi az elszámolás alapját, figyelembe 
véve az adott időszakra hivatalosan benyújtott módosítási igényeket.  

7. A SZERZŐDÉS SZERINTI VILLAMOSENERGIÁÉRT FIZETENDŐ DÍJ  

7.1. Szerződéses villamos energia díja 

 A Felhasználó jelen szerződés alapján köteles a Kereskedőnek a szerződés szerint 
mért, a ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség után a jelen szerződés I. 
számú mellékletében meghatározott villamos energiadíjat fizetni. 
 
A villamos energia díja: 18,09 Ft/kWh. 
Jelen szerződés tárgyát képező villamos energia mennyisége: 
10.000.000 kWh, melytől a tényleges éves ajánlatkérői fogyasztás -
30%-kal eltérhet. 
 

 A szerződésben meghatározott díjra a mindenkor hatályos adótörvények szerinti 
adók és a VET 147 .§ szerinti pénzeszközök kerülnek felszámításra. Abban az 
esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról 
vagy bármely egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem 
alkalmazásáról rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a fizetendő díj 
után ezen új tétel(ek) is automatikusan alkalmazásra, felszámításra és 
számlázásra kerül(nek), azonban Kereskedő köteles erről írásban tájékoztatni 
Felhasználót. 
 

7.2. Rendszerhasználati díjak 

Rendszerhasználati díjak számítása a mindenkori rendszerhasználati díjakról szóló 
rendelet előírásai szerint történik. 

A Kereskedő a Rendszerhasználati Díjakat a Hálózati Engedélyestől kapott 



adatok alapján számlázza ki a Felhasználó részére. A Kereskedő mind a 
számlázás alapját képező adatokat, mind a számlázott összegeket megfelelő 
időközönként összeveti, frissíti a Hálózati Engedélyestől kapott adatokkal, 
mely alapján joga van elszámolni a Felhasználóval. A Felhasználó elfogadja, 
hogy a Hálózati Engedélyes által szolgáltatott adatok a mérvadók a 
Rendszerhasználati Díj számítás ill. elszámolás során. 

 Idősoros (távmért) Mérési Pontok (POD-ok) 

Az idősoros Mérési Pontok (POD-ok) Rendszerhasználati díjának számítása a 
MEKH Határozatában meghatározottaknak megfelelően történik. 

Az operatív teljesítmény igényt a Felhasználó a Hálózati Engedélyesnek jelzi, majd 
az igény elfogadásáról köteles a Kereskedőt haladéktalanul tájékoztatni. Az 
operatív teljesítmény elszámolása a Felhasználó által Kereskedő felé tett 
bejelentés alapján készül, amennyiben a Hálózati Engedélyes mégsem 
engedélyezte, akkor a számla utólag korrigálásra kerül.  

A Kereskedőnek be nem jelentett, de Hálózati Engedélyes által elfogadott operatív 
teljesítmény igénnyel szintén utólag számol el a Kereskedő. 

 Profil elszámolású Mérési Pontok (POD-ok) 

A profil elszámolású Mérési Pontok (POD-ok) Rendszerhasználati díjának 
számítása a MEKH Határozatában meghatározottaknak megfelelően történik.  

A forgalmi alapú díjak számítási alapja a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 
időarányos része vagy a Mennyiségi Eltérés. 

8. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

8.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kereskedő az irányadó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően a szerződés III. számú melléklete szerint 
meghatározott profil elszámolású felhasználási helyek, valamint a távleolvasott, 
negyedórás terhelési görbe szerint elszámolt felhasználási helyek fogyasztásait 
külön-külön (külön-külön hivatkozási szám szerint) és összesítve (magyar 
pénznemben), a rendszerhasználati díjakkal együtt kiállított számlájának 
Felhasználó részére történő benyújtásával érvényesíti a jelen szerződés alapján 
bármely jogcímen járó összeggel kapcsolatos jogait. Ennek megfelelően az alábbi 
alpontokban rögzített számlázási és fizetési feltételek a Kereskedőnek a jelen 
szerződés alapján felmerülő fizetési kötelezettsége teljesítésére is irányadóak.  

8.2. A Kereskedő a számlákat havi gyakorisággal a Felhasználó azonosító adataiban 
szereplő székhelyre címezve küldi meg, tértivevényes postai küldeményként, 
vagy futárszolgálat útján. A Kereskedő tájékoztatásul a számlázás alapjául 
szolgáló tételeket a számlával azonos tartalommal rendelkező részletezettséggel 
(analitikát) a kiállítással egyidejűleg elektronikus úton is megküldi a Felhasználó 
részére, de a számla kézhezvételének időpontja a postai úton, illetve 
futárszolgálat útján kézbesített számla megérkezése a Felhasználóhoz. (Ezen 
tájékoztatás elektronikus számlának nem minősül.) A számla mellékletét képezi 
átadási pontonként a fogyasztásokat és a szükséges azonosító adatokat 
tartalmazó kimutatást. 



8.3. A Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási helyenkénti 
részletezést tartalmazó, havonta – tételes és egységáras elszámolással 
– kiállított számla alapján a Kbt. 130.§ (1), (5) és (6) bekezdésében és, 
továbbá a Kbt. 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1), (5) 
bekezdésében és előírtaknak megfelelően banki átutalással történik, a 
számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. 

A jelen szerződésből származó bármilyen kötelezettség pénzügyi teljesítéséhez 
kapcsolható bármilyen banki díjat és költséget a Felhasználónak kell állnia. Ez a 
Kereskedőre semmilyen esetben nem hárítható át.  

8.4. A jelen szerződés alapján fizetendő minden számla pénzügyi teljesítése - a 
kötelezően alkalmazandó jogszabályok, és/vagy a jelen szerződés eltérő 
rendelkezése illetve a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában - mentes 
mindennemű beszámítástól (levonástól vagy visszatartástól) vagy 
viszontkeresettől. Mindez nem érinti Feleknek a Ptk. és Pp. szabályain alapuló 
beszámítási, illetve viszontkereseti jogát. 

8.5. Teljesítés időpontja, fizetési késedelem 

8.5.1 A Felhasználó által történt fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a 
pénzösszeget a Kereskedő bankszámláján jóváírták. 

 
8.6. Számlakifogás  

8.6.1 A Felhasználó reklamációt, kifogást jelenthet be dokumentáltan a Kereskedő 
elszámolásával, illetve számlázásával kapcsolatban, a számla postai kézhezvételét 
követő 15 napon belül. Számlakifogás esetén a nem vitatott összeget az eredeti 
fizetési határidő lejártáig be kell fizetni, tekintettel a VET szerint a 
számlakifogásnak nincs halasztó hatálya a teljesítésre. 

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

8.6.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlakifogásokkal kapcsolatos 
jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a számlakifogás 
Kereskedő általi kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül egyeztető 
megbeszélést tartanak. 

8.6.4. Amennyiben a Kereskedő a kifogás tartalmával egyetért, úgy a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, helyesbítő számlát állít ki, melyet köteles 
haladéktalanul eljuttatni a Felhasználóhoz. A kijavított számlában meghatározott 
– esetlegesen a korábban megfizetett összegekkel csökkentve - összeget a 
Felhasználó köteles a Kereskedő bankszámlájára átutalni legkésőbb az eredeti 
számla szerinti teljesítési határidőre, vagy ha az már eltelt, akkor a kijavított 
számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. A Felhasználó által 
jogosan megkifogásolt számlaösszeg után késedelmi kamat nem számítható fel.  

8.6.5. Ha a Felek a kifogás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül nem rendezik a 
vitát, bármelyik Fél kezdeményezheti a 18. pont „vitás kérdések rendezése” 
szabályainak alkalmazását. 



8.6.6. A jelen szerződésben rögzített számlázási és fizetési feltételek a Feleknek 
egymással szemben, a jelen szerződés szerint esetleg felmerülő egyéb fizetési 
kötelezettségeinek teljesítésére is megfelelően irányadóak. 

8.6.7. A felek a számlázás és fizetés során alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. tv. (Atr.) 36/A § és 36/B §-ait. 

8.7.7. Felhasználó, mint szerződő hatóság késedelmi kamatként a Ptk 6:155.§ szerinti 
késedelmi kamatot és költségátalányt köteles megfizetni. 

 
 

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

 

9.1. Szerződésszegés 
 A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a 

teljesítés elmulasztása vagy késedelme kártérítés fizetési kötelezettséget von maga 
után, illetve a szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza 
meg a jelen szerződésben foglaltak szerint.  

 A Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, 
hogy az Vis Maior miatt következett be.  

 A jelen pontban rögzített szerződésszegési esetek és azok következményei nem 
érintik a jelen szerződés bármely más pontjában meghatározott szerződésszegési 
eseteket, illetve az azokhoz fűzött jogkövetkezményeket. 

 
9.2 A Felhasználó szerződésszegése 
 
 A Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
a) a jelen szerződés szerinti villamos energia fogyasztása az összes felhasználási 

hely tekintetében szünetel, akkor is, ha erre azért kerül sor, mert az adott 
felhasználási helye(ke)t a Hálózati Engedélyes a Felhasználó szerződésszegése 
miatt kikapcsolta, vagy az ellátásból felfüggesztette, 

b) a Felhasználó a jelen teljes ellátás alapú szerződésben foglalt kizárólagossági 
kikötést megsértve, a Kereskedő tudomása nélkül, illetve a vele való 
megállapodás hiányában más személlyel köt villamos energia beszerzésére 
vonatkozó szerződést, kivéve ha ennek oka Kereskedő ellátásra vonatkozó 
szerződésszegése, 

c) az energiadíj fizetési, illetve a jelen szerződés szerinti egyéb jogcímen járó 
fizetési kötelezettségét nem, illetve késedelmesen teljesíti, kivéve a 
számlakifogással érintett összegeket a számlakifogás elbírálásáig, 

d) a Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási helyek ellátására szolgáltatott 
villamos energiát a Kereskedő hozzájárulásának hiányában továbbadja, ide nem 
értve a VET Vhr. 38. §-a alá tartozó villamos energia továbbadást. 

 
9.3. A Kereskedő szerződésszegése 

A Kereskedő részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha 
a) a jelen szerződés hatálya alatt villamos energia kereskedői vagy mérlegkör 

felelősi tevékenységét szünetelteti, vagy megszünteti, illetve kereskedői 
engedélye visszavonásra kerül. 



b) nem tesz eleget a Felhasználónak járó díj-visszatérítési, vagy jelen szerződés 
szerint egyéb jogcímen járó fizetési kötelezettségének. 

c) Nem tesz meg minden intézkedést – különösen nem köt meg minden szerződést 
– annak érdekében, hogy Felhasználó energiaigényét kielégítse. 

 

9.4. A szerződésszegés következményei 

 A jelen szerződés megszegésének következményei: 
 
 kártérítés, 
 a villamos energia szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezése, 
 rendkívüli felmondás. 
 
9.5. Kártérítés 

9.5.1. A szerződésszegés eseteiben a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a másik 
félnek okozott igazolt kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű 
teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.  

9.5.2. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a nem teljesítés, a hibás teljesítés vagy a 
károkozás harmadik fél cselekményének, vis maiornak minősülő előre nem látott 
eseménynek, el nem hárítható akadályokkal járó időjárási viszonyoknak, illetőleg 
a hálózati kapacitás korlátainak tudható be, úgy egyik Felet sem terheli felelősség 
a másik Féllel szemben az itt megfogalmazott események okozta károk 
mértékéig. 

9.6. A villamos energia szolgáltatás felfüggesztésének kezdeményezése 

9.6.1. A Kereskedő kezdeményezheti a villamos energia szolgáltatás felfüggesztését a 
Hálózati Engedélyesnél a Felhasználó 30 napot meghaladó fizetési késedelme 
esetén. Ezt megelőzően azonban a Kereskedő köteles a Felhasználót igazoltan 
írásban fizetésre felszólítani, a szolgáltatás felfüggesztését, mint lehetséges 
következményt határidő kitűzése mellett kilátásba helyezni. A Felhasználó 
jogosult a fizetési késedelmet illetően egyeztetést kezdeményezni, amelytől a 
Kereskedő nem zárkózhat el, illetve Felek az egyeztetések során egymással 
szemben jóhiszeműen járnak el. 

9.6.2. A Hálózati Engedélyes a Felhasználót Üzletszabályzata szerint eljárva 
felfüggesztheti a villamos energia ellátásból, és csak a Kereskedő 
kezdeményezésére kapcsolja vissza. A Kereskedő akkor kezdeményezi a 
Felhasználó visszakapcsolását, ha a Felhasználó teljes tartozását rendezi. 

 
9.7. Rendkívüli felmondás  

Súlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a jelen 
szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal írásban a 
hónap végére mondhatja fel.  

9.7.1. A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de 
nem kizárólagosan,  

 



a) a Felhasználó 9.2. a) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Felhasználó 
fogyasztása az összes felhasználási helyen önhibájából 10 napot meghaladóan 
szünetel, 

b) a Felhasználó 9.2. b) pont szerinti szerződésszegése esetén, azaz ha teljes ellátás 
alapú szerződés esetén a Felhasználó megsérti a Kereskedő kizárólagos ellátási 
jogát, 

c) a Felhasználó 9.2. c) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha fizetési 
kötelezettségének 60 napot meghaladóan, írásbeli felszólítás ellenére, az abban 
megjelölt határidőig sem tesz eleget; 

d) a Felhasználó 9.2. d) pontban meghatározott szerződésszegése esetén, azaz ha a 
Felhasználó a Kereskedő által a felhasználási helyek ellátására szolgáltatott 
villamos energiát a Kereskedő hozzájárulásának hiányában továbbadja, (kivéve a 
VET Vhr. 38. § -ában szabályozott esetet) 

 
9.7.2. A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de 

nem kizárólagosan,  
a) a Kereskedő 9.3. a) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Kereskedő 

tevékenységét önhibájából 10 napot meghaladóan szünetelteti, vagy 
megszünteti, illetve kereskedői engedélye visszavonásra kerül,  

b) a Kereskedő 9.3. b) pont szerinti szerződésszegése esetén, ha a Kereskedő 
fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 20 napon belül nem tesz 
eleget. 

c) A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapján Felhasználó jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  

a) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.  

b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.  
A Kbt. 125. § (6) szerint a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
felmondás esetén a vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

10. ALVÁLLALKOZÓK BEVONÁSA 

Kereskedő teljesítésében – a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles 
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt 
vett a Kereskedő alkalmasságának igazolásában. A Kereskedő köteles a Felhasználónak a 
teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni 
kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt 
ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 128. § (2) bekezdés) 

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Kereskedő alkalmasságának 
igazolásában, csak a Felhasználó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó 



bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne 
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Kereskedő az új alvállalkozóval együtt is 
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Kereskedő a 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) 
bekezdés) 

Fenti esetekben Kereskedő az alvállalkozók igénybevételét megelőzően írásban köteles 
bejelenteni Felhasználó részére, aki a bejelentés kézhezvételétől számított 2 munkanapon 
belül a megjelölt személyek alvállalkozókénti bevonását írásban, indoklással ellátva 
engedélyezheti vagy megtilthatja.  

 
11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA 

11.1. A szerződés időtartama: 

Jelen szerződés 2016. 01. 01. napjának 0:00 órájakor lép hatályba, feltéve, hogy a 
2. pontban rögzített valamennyi feltétel teljesül. 
 
A Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik, a hatályba lépés időpontjától  
2016. 12. 31. napjának 24:00 óráig (lejárat időpontja).  

 
11.2. A szerződés megszűnése 

A jelen szerződés megszűnik: 

a) a 11.1. pontban meghatározott időtartam elteltével automatikusan. 
b) a Felek közös megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában 

meghatározott időpontban;  
c) ha a szerződés érvényességének és hatályosságának jelen szerződés 2. 

pontjában felsorolt feltételei hiányoznak, automatikusan azon a napon, amelyen 
bármely előfeltétel már nem áll fenn az összes felhasználási hely tekintetében;  

d) a szerződés valamely Fél által rendkívüli felmondása esetén, vagy Vis Maior 
folyamatos 30 napon túli fennállása okán, a felmondásban megjelölt időpontban. 

 
11.2.1.  Felmondási eljárás rendkívüli felmondás esetén 

A Felek a rendkívüli felmondási okok bekövetkezéséről és felmondási szándékukról 
írásban tájékoztatják egymást.  

A Felek kötelesek a felmondási szándékot közlő tértivevényes levél átvételétől számított 
3 munkanapon belül egymással egyeztetéseket folytatni, abból a célból, hogy a 
szerződés felmondását elkerüljék.  

Amennyiben a Felek egyeztetése 8 napon keresztül eredménytelen volt, azaz a 
felmondási okot nem sikerült orvosolni, akkor a szerződés felmondását kezdeményező 
Fél írásban (szintén tértivevényes levél útján) megerősíti felmondási szándékát. Ebben 
az esetben a szerződés a megerősítés kézhezvételétől számítva:  

Rendkívüli felmondás esetén legalább 30 napos felmondási idő leteltével a hónap utolsó 
napján szűnik meg. 

11.3. A szerződés módosítása: 



A jelen szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ában foglaltak az irányadók. 

12.  VILLAMOS ENERGIA TOVÁBBADÁSA 

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében 
vásárolt villamos energiát a VET Vhr. 38. §-a kivételével nem adja tovább.  
Kereskedő tudomásul veszi és nem emel kifogást az ellen, hogy Felhasználó 
az általa vételezett villamos energiát felhasználási helyen belül a helyiségek 
bérlőinek továbbadja. Felhasználó a továbbadott villamos energiát a 
felhasználás mértéknek megfelelően tovább számlázhatja.  

13. TITOKTARTÁS 

A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden egymásnak átadott üzleti 
titoknak minősülő információt, valamint minden olyan információt, 
dokumentációt, adatot, amelyeket írásban bármely Fél bizalmasnak vagy 
üzleti titoknak minősített, vagy jogszabály minősíti annak (bizalmas 
információ).  
Jelen szerződés tartalmának nyilvánosságra hozatalára a Kbt., a VET XVIII. 
fejezete, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

14. VIS MAIOR 
A „Vis Maior” mindkét szerződő Fél tekintetében olyan elháríthatatlan 
eseményt vagy körülményt jelent, amire az illető Fél nem tud befolyást 
gyakorolni, illetve amit harmadik, kívülálló személy/szerv közrehatása 
eredményez, és ami képtelenné teszi az illető szerződő Felet a jelen 
szerződésből eredő bármely vagy valamennyi kötelezettsége teljesítésére. 
Jelen szerződés alkalmazása során Felek Vis Maiornak tekintik többek között 
az alábbi eseményeket: természeti csapások, zavargások, felkelések, háború, 
katonai műveletek, tűzvész, árvíz, villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, 
kívülálló személy rongálása, országos vagy helyi szintű vészhelyzet, a 
villamosenergia-rendszer jelentős zavara, villamosenergia-ellátási 
válsághelyzet veszélye és válsághelyzet.  
Vis Maiornak tekintik még az olyan eseményt vagy körülményt, amely 
valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered, s amely ésszerűen 
nem volt előrelátható jelen szerződés aláírásakor. 
A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a 
szerződéses mennyiség felhasználására vonatkozó képtelensége – 
amennyiben az nem az előző bekezdésben felsorolt következményekre 
vezethető vissza -, vagy a pénzeszközök hiánya.  
Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik a jelen szerződésből eredő 
bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére Vis Maior helyzet 
következtében, akkor a jelen szerződés felfüggesztésre kerül, de továbbra is 
érvényben marad. Az érintett Fél a Vis Maior mértékében és fennállásának 
időtartamára mentesül ezen kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő 
felelőssége, és ezen kötelezettségek teljesítése alól. 
A jelen fejezet szerinti Vis Maior eseményeket Felek kötelesek 
haladéktalanul bejelenteni a Rendszerirányító részére is. A Vis Maior 
eseménnyel érintett kereskedelmi ügyletek végrehajtása és a szállítási jogok 
fennállása kérdésében Felek a Rendszerirányító döntése és intézkedése 
szerint járnak el. 
A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, 
villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt jogszerű intézkedéseinek 
végrehajtásából eredő károkért. 
A szerződő Felek Vis Maior bekövetkezésének elismerését a következő 
további feltételekhez kötik: 



- Az érintett Fél erről írásban értesíti és részletes tájékoztatást ad a 
másik Félnek, a Vis Maior helyzet beálltát követően legkésőbb 5 napon 
belül; 

- az érintett Fél minden ésszerű erőfeszítést megtesz teljesítési 
akadályoztatásának elhárítására; és  

- mindezek nem nyújtanak mentesítést a Vis Maior helyzet beállta előtti 
kötelezettségek alól.  
Amennyiben a jelen fejezet szerinti Vis Maior esemény időtartama 

meghaladja a folyamatos 30 napot, úgy bármely Fél jogosult jelen 
szerződést minden jogkövetkezmény nélkül azonnali hatállyal felmondani. 
A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet a 
Vis Maior megszűnéséről is. Az értesítés késedelmes teljesítése esetén, az 
ebből adódó károkért a mulasztó Fél a polgári jog szabályai szerint felel a 
másik Féllel szemben. 

15. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS 
15.1.  Amennyiben a jelen szerződés hatályba lépése után a jelen szerződésre vagy a 

Felek működésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve ha az 
Ellátási Szabályzatok jelentősen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez 

 azt eredményezi, hogy bármelyik Fél jelen szerződés szerinti bármely 
kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy 

 lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen szerződés szerinti jogait vagy növeli 
a Felek szerződés szerinti kötelezettségeit;  

 a Felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról és a jelen 
szerződésre való kihatásáról. 

15.2. A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követő legfeljebb 30 napon 
keresztül jóhiszeműen tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások 
szükségesek a szerződéshez. A Felek minden tőlük elvárhatót megtesznek annak 
érdekében, hogy a jelen szerződést úgy módosítsák, hogy a szerződés legjobban 
tükrözze a Felek szerződéskötéskor fennállt szándékát. Amennyiben a Felek nem 
jutnak megegyezésre, - választásuk szerint - a vitás kérdések rendezésére 
irányadó szerződéses szabályok szerint járnak el.  

 

16. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a 
szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges 
információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban 
közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 
 

17. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
Amennyiben a jelen szerződésben kikötött bármely rendelkezés alkalmazhatatlannak 
vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, avagy érvénytelenné válna, akkor ez csak az 
érintett rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti a jelen szerződés más 
rendelkezéseinek (vagy az egész szerződés) érvénytelenségét, végrehajthatatlanságát. 
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat 
folytatnak az érvénytelenné vált rendelkezés más rendelkezéssel való helyettesítése 
tárgyában. 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése 
kógens jogszabállyal, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű rendelkezésével 
ellentétes lenne, akkor a fentieket sértő szerződési rendelkezés helyett – minden 
további jogcselekmény nélkül – a megsértett rendelkezést kell alkalmazni. 

 
18. NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOLÁSOK 



A szerződő Felek jelen szerződés aláírásával elismerik és kijelentik, hogy törvényesen 
működő és bejegyzett olyan jogi személyek, melyek nem állnak csőd vagy felszámolási, 
vagy végelszámolási eljárás alatt. 
A szerződő Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként fenyegető 
bírósági vagy egyéb eljárás, mely veszélyezteti a jelen szerződés teljesítését.  
A szerződő Felek kijelentik, hogy nevükben eljáró és aláíró képviselők rendelkeznek  
minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a 
szerződésből származó kötelezettségeket vállalhatják. 
 
 

19. ÉRTESÍTÉSEK 
 
 19.1. Alakisági követelmények 

 
A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az 
írásbeli értesítéseket a szerződő fél székhelyre címezve bérmentesített (külön 
meghatározott esetben tértivevényes) levélküldeményként vagy a Felek részéről 
kapcsolattartóként kijelölt vagy nyilatkozattételre jogosult személy faxszámára, e-
mail címére kell elküldeni. A Felhasználó felfüggesztése, kikapcsolásának 
kezdeményezése előtti értesítést, valamint a szerződés felmondást a Kereskedő 
köteles tértivevényes levélben is megküldeni. 

 
19.2. Kapcsolattartás: 
 

A Kereskedő részéről kapcsolattartásra jogosult személy(ek): 

név:   Mészáros Attila  

beosztás: területi képviselő 

fax:   (+36) 1/238-2037 

e-mail:  attila.meszaros.01@masz.co.hu 

 

             A Kereskedő részéről nyilatkozattételre jogosult (együttesen /önállóan): 

név:     Kollár Géza Péter és Nyikes Klára    

beosztás:  Értékesítési vezető ill. Értékesítés kontrolling igazgató 

fax:      (+36) 1/238-2037 ill. (+36) 1/238-2905 

e-mail:  geza.kollar.01@masz.co.hu ill. klara.nyikes@masz.co.hu    

             A Felhasználó részéről kapcsolattartásra jogosult: 

név: Frózsi Béla 

beosztás: energetikus 

fax/tel: 46/507-140; 70/330-5022 

e-mail: frozsi.bela@miho.hu 

             A Felhasználó részéről nyilatkozattételre jogosult (önállóan): 

név:Nyíri László  

beosztás: ügyvezető igazgató 

fax: 46/533-110 

e-mail: nyiri.laszlo@miho.hu 





 

 

 

 

 

 

 

 

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 
 

I. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

1.  SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA TELJESÍTMÉNY: 
A Kereskedő a villamos energia szállítására a Felhasználóval megkötött jelen 
teljes ellátás alapú szerződés időbeli hatálya alatt a III. számú mellékletben 
meghatározott fogyasztási helyek csatlakozási pontjain - a Hálózati Engedélyes 
közreműködésével - fogyasztási helyenként a megadott mennyiséggel áll 
rendelkezésre a Felhasználó részére.  

2. SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA MENNYISÉG 
Felek a teljes ellátás alapú szerződés tárgyát képező villamos energia 

mennyiséget az alábbiak szerint értelmezik:  
Megnevezés Mennyiség / 

mértékegység /év 
Fogalom 

 
Szerződött Villamos 

Energia Mennyiség  (E 
szerz) 

10.000.000 kWh – 30 % 

A szerződés időbeli 
hatálya alatt a szerződés 

5.1.3. pontja alapján 
szállítani vállalt villamos 

energia - fogyasztási 
mennyiség. (tájékoztató 

adat) 
 

A VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRA 

Jelen teljes ellátás alapú szerződés fennállása alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a 
hálózati csatlakozási szerződések szerinti csatlakozási pontokon a Hálózati Engedélyes 
közreműködésével a villamos energiát az alábbiakban meghatározott egységáron 
(energiadíj) szállítja le a Felhasználó részére: 

Egységár meghatározása: 

 Az egységár tartalmazza a Felhasználó teljes villamosenergia-igénye üzemeltetési és 
értékesítési költségeit, beleértve a mérlegkör-tagsági díjat, a kiegyenlítő energia díját, és 
a mérési adatszolgáltatás költségét, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 9-13. 
§-aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben a megújuló 
energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének 



elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően 
megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. 

Az egységár nem tartalmazza az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati díjakat, és az 
energiaadót. Nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény (VET) 147. §-ában a Felhasználótól (mint rendszerhasználótól) a Kereskedő által 
kötelezően áthárítandó és az átviteli rendszerirányító (MAVIR Zrt.) részére kötelezően 
megfizetendő pénzeszközöket, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő 
egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. 

A VET 147. §. szerinti pénzeszközöket a Kereskedőnek tovább kell hárítania a 
Felhasználónak külön feltüntetve az energiaszámlán.  

 A villamos energia általános rendszerhasználati díjak megállapítást és alkalmazását a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozza meg. A villamos energia 
értékesítés/vásárlás után fizetendő energiaadó mértékét a 2004. január elsején hatályba 
lépett, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 4. § -a szabályozza.  

 

3. A TÉNYLEGESEN ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRA  
Az alkalmazott nettó egységár a ténylegesen átadott, elfogyasztott villamos 
energiafogyasztás után a szerződött villamos energia mennyiség értékén belül:  

Villamos energia egységára: 18,09 Ft/kWh (azaz tizennyolc egész kilencszázad 
forint/kilowattóra)  

 
4. MENNYISÉGI TOLERANCIASÁV 

Amennyiben a fogyasztás mértéke nem éri el a szerződés időtartama alatt az I. számú 
melléklet 2. pontjában meghatározott Szerződött mennyiség 30 %-kal csökkentett 
mértékét (minimális mennyiség), Felhasználónak akkor is meg kell fizetnie a minimális 
mennyiségnek (szerződött mennyiség -30%) megfelelő mennyiségű energia ellenértékét a 
Kereskedő által megajánlott energiadíj egységáron, kivéve, ha az alulfogyasztás oka Vis 
Major vagy olyan körülmény, amely Kereskedőnek felróható. 

Amennyiben a fogyasztás mértéke meghaladja a szerződés időtartama alatt a Maximális 
mennyiséget (Szerződött mennyiség), Felhasználónak a Kereskedő által megajánlott 
energiadíj egységáron felül plusz 10 % felárat kell fizetnie, kivéve, ha a felülfogyasztás 
oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely a Kereskedőnek felróható. A felár fizetési 
kötelezettségre a mindenkori hatályos ÁFA törvény rendelkezései irányadóak. 

5. ELSZÁMOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS 

Felhasználó kérheti a Kereskedő által havonta elkészített számlák előzeteseként készített 
analitikát táblázatos formában, amit a kereskedő elektronikus úton megküld a számla 
kiállításával egyidőben a Felhasználó számára.   

   
A Kereskedő a havi elszámoló számlában és annak mellékletében átadási pontonként 
külön díj felszámolás nélkül adatszolgáltatásra kötelezett az alábbi tételek tekintetében: 



 Összfogyasztás 
 Fogyasztási mennyiség átadási pontonként 
 Egységár (áfa nélkül) 
 Energiadíj (fogyasztási mennyiség egységárral felszorozva) 
 Energiaadó 
 Áfa 
 Energia díj összesen 
 Energiaadó összesen 
 Áfa összesen 

 
 
 
 
 
 
 

II. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

EGYEDI MÉRLEGKÖR-TAGSÁGI SZERZŐDÉS 
Szerződési feltételek 

A jelen Szerződés létrejött  

egyrészről a(z)  

Magyar Áramszolgáltató Kft., mint energiakereskedő (továbbiakban, mint „Kereskedő”, 
Mérlegkör Felelős) 

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 

            Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-710432 

 Adószáma: 12928130-2-44   

 Statisztikai száma: 12928130-3514-113-01   

 Bankszámla száma (HUF): 10300002-20160230-70143285  

IBAN száma: HU85 1030 0002 2016 0230 7014 3285    

 Kapcsolattartója: Mészáros Attila   

 Elérhetősége: attila.meszaros.01@masz.co.hu; +36 1 238 1147 

másrészről a(z) 

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., mint felhasználó (továbbiakban, mint „Felhasználó” , 

Mérlegkör Tag) 

Székhelye: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52. 

Cégjegyzékszáma: 05-09-004544 

Adószáma: 11385174-2-05 

Statisztikai száma: 11385174-3530-113-05 

Bankszámla száma: UniCredit Bank Zrt. 10913006-00000004-06990009 

Képviseli: Nyíri László ügyvezető igazgató 

Kapcsolattartója: Frózsi Béla energetikus 



Elérhetősége: 46/533-120/211; 70/330-5022; frozsi.bela@miho.hu 

között az alábbi feltételekkel. 
  

1.  FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

A jelen szerződésben használt fogalmak alatt – amennyiben azok kifejezetten 
meghatározva nincsenek – a vonatkozó jogszabályokban (a VET, a VET Vhr., az egyéb 
villamos-energia jogszabályokban), valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, 
a Kereskedelmi Szabályzatban, a Kereskedő Üzletszabályzatában, valamint a Felek 
közötti villamos energia kereskedelmi szerződésben meghatározottakat kell érteni. 
A Kereskedő Üzletszabályzata és jelen szerződés közötti eltérés, tartalmi 
ellentmondás esetén a felek a jelen szerződésben foglalt szabályokat 
tekintik irányadónak és alkalmazandónak. 

 
 
 

1.1. Fontosabb fogalmak: 
a) Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és 
elszámolására, illetve a kapcsolódó feladatok végrehajtására a vonatkozó felelősségi 
viszonyok szabályozása érdekében létrehozott elszámolási szerveződés. 
b) Mérlegkör Felelős: a VET Vhr. 1. § 9. pontjában meghatározott engedélyes, aki a 
Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott mérlegköri feladatokat ellátja.  
c) Mérlegkör Tag: az az engedélyes, vagy feljogosított fogyasztó, aki a vonatkozó 
jogszabályok és ellátási szabályzatok alapján a Mérlegkör Felelőssel kötött szerződés 
alapján a versenypiacon Mérlegkör Taggá válik. 
d) Kiegyenlítő energia: az átviteli rendszerirányító által a pozitív vagy negatív irányú 
menetrendi eltérést kiegyenlítő szabályozás során a mérlegkör felelősökkel elszámolt 
villamos energia. 
 

2.  A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE 

A jelen szerződés a Felek közötti villamos energia kereskedelmi szerződéssel együtt 
érvényes és hatályos, ennek megfelelően a villamos energia kereskedelmi szerződés 
2/a-d) pontjaiban rögzített feltételek a jelen szerződés életbe lépésének is előfeltételeit 
képezik. 
 

3. FELHASZNÁLÁSI HELYEK 

A Mérlegkör Tag jelen szerződésbe vont felhasználási helyeit a III. számú melléklet 
tartalmazza. 

4. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

4.1.  Jelen szerződés alapján a Mérlegkör Tag fogyasztói csatlakozási pontjai a 
Mérlegkör Felelőssel kötött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 
hatálybalépésével egyidejűleg a Mérlegkör Felelős mérlegköréhez csatlakoznak a 
kiegyenlítő energia elszámolása és az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek 
Rendszerirányító felé történő bejelentése céljából. 
4.2.  A Mérlegkör Tag vállalja, hogy tervezett villamos energia fogyasztásáról adatokat 
ad a Mérlegkör Felelős számára a szerződésben rögzítetteknek megfelelően. 
4.3. A Mérlegkör Felelős vállalja, hogy a Mérlegkör Tag tervadatoktól eltérő 
vételezései esetén a kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval elszámolja, és ezzel 
kapcsolatban vele szemben pénzügyileg helytáll.  



4.4. A mérlegkört a Rendszerirányítóval szemben a Kereskedelmi Szabályzatban 
meghatározott körben a Mérlegkör Felelős köteles képviselni. Ezért a jelen szerződés 
aláírásával a Mérlegkör Tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mérlegkör Felelős a 
Rendszerirányítóval szemben őt a szerződés hatálya alatt, annak rendelkezései szerint 
képviselje. 
4.5.  Jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a fogyasztói csatlakozási 
pontokon elhelyezett, a mindenkor hatályos Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott 
időbeli részletezettségű teljesítményadatokat szolgáltató, a vonatkozó szabványoknak, 
biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő 
berendezés által mért energiamennyiség. Az elszámolási adatokat a területileg illetékes 
elosztói engedélyes biztosítja a Mérlegkör Felelős és a Mérlegkör Tag részére. 

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

Jelen szerződést Felek a teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 
11.1. pontjában rögzített, határozott időtartamra kötik. 

6. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1. A Mérlegkör Felelős jogai és kötelezettségei 

6.1.1.  A Mérlegkör Felelős a MAVIR ZRt.-vel, mint Rendszerirányítóval kötött 
mérlegkör-szerződése alapján mérlegkört alapít. A Mérlegkör Felelős köteles mérlegköre 
tagjainak tervezett fogyasztását összesíteni, optimalizálni és a mérlegkör teljes tervezett 
villamos energia igényét lefedő menetrendet készíteni, és ezt a Rendszerirányítónak a 
Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint bejelenteni. A Mérlegkör Felelős 
köteles továbbá a bejelentett menetrendtől való pozitív vagy negatív eltérések esetén a 
kiegyenlítő energia ellenértékét a Rendszerirányítóval elszámolni.  
6.1.2. A Mérlegkör Felelős célja, hogy a mérlegköréhez tartozó tagok számára 
kedvezőbb kiegyenlítő energia elszámolást biztosítson, mintha azok maguk alapítottak 
volna önálló mérlegkört, ezért a Mérlegkör Felelős nem hárítja tovább közvetlenül a 
Mérlegkör Tagra az adatszolgáltatásától való eltérő vételezés miatt beszerzett 
kiegyenlítő energia költségét. 
6.1.3. A Mérlegkör Felelős ellátja a Rendszerirányítóval való kapcsolattartás 
adminisztratív feladatait. Amennyiben a Mérlegkör Felelős nem tesz eleget a mérlegkör 
működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek, ezért kizárólag ő 
vállalja a felelősséget, a Mérlegkör Tagot emiatt kár nem érheti. 
6.1.4. A mérlegkör tagjainak a villamos energia ellátását kizárólag a Mérlegkör Felelős 
biztosítja a vele megkötött villamos energia kereskedelmi szerződések hatálya alatt. Az 
irányadó ágazati jogszabályok, előírások alapján a felhasználási hely egyidejűleg csak 
egy mérlegkörhöz tartozhat. Ezért a Mérlegkör Tag tudomásul veszi és vállalja, hogy a 
jelen szerződéssel lefedett felhasználási helyekre nem köt jelen szerződés fennállása 
alatt másik mérlegkör tagsági szerződést. 
6.1.5. A mérlegkör Tag számára a villamos energia folyamatos rendelkezésre állását a 
vele hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést kötő Hálózati Engedélyes 
biztosítja, erre tekintettel a Mérlegkör Tagnál felmerült vételezési zavarok, mennyiségi 
eltérések, vagy minőségi hibák kezelésére a hivatkozott szerződések vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  
6.2. A Mérlegkör Tag jogai és kötelezettségei 



6.2.1. A Mérlegkör Tag köteles – ilyen irányú kérés esetén - a Mérlegkör Felelős részére 
megküldeni az alábbi adatokat: 
Éves és havi maximális és minimális teljesítmény igénybevétel egész kW-ban és 
villamos energia felhasználási igény éves és havi tervezett értékei kWh-ban a szerződés 
időtartamára a szerződés megkötésekor, 
6.2.2. A Mérlegkör Tag köteles a Mérlegkör Felelőst az alábbi eseményekről az itt 
meghatározott időpontban értesíteni: 
a) A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű leállás, tervszerű 

üzemeltetéscsökkentés, üzemeltetésnövekedés) tervezett időpontjá(i)ról, 
időtartama(i)ról legalább 30 nappal a tervszerű megelőző karbantartást (tervszerű 
leállást, tervszerű üzemeltetéscsökkentést, üzemeltetésnövekedést) megelőzően. 
Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és 
fogyasztás(oka)t. 

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

c) A Fogyasztó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben valamely telephelyén  az 
üzemeltetést megszünteti, úgy arról legkésőbb az üzemeltetés megszüntetését 30 
nappal megelőzően a Mérlegkör Felelőst értesíti. 

A Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Tag által nyújtott adatok alapján számítja ki a 
Mérlegkör Tag menetrendjét. Amennyiben a Mérlegkör Tag nem vagy késedelmesen 
adja meg az adatokat, úgy a Mérlegkör Felelős a Mérlegkör Tag korábbi fogyasztási 
adatai alapján állítja össze a hiányzó menetrendet, és az ebből eredő károkért való 
felelősségét kizárja. 
 

7. ADATSZOLGÁLTATÁS 

Szerződő felek megállapodnak, hogy az előzőeken túl egymás irányában fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségük  

- felhasználási helyekre 
- mértékadó éves fogyasztásra 
- mennyiségi eltérésekre 
- csatlakozási áramértékre  

vonatkozó adatokra terjed ki. A szerződés megkötésekor a Felhasználó hatályos adatait 
a III. számú melléklet tartalmazza. 

8.  DÍJFIZETÉS 

Mérlegkör Tag a jelen szerződés alapján fennálló mérlegköri tagságával kapcsolatban 
felmerülő díjakat a Felek közötti villamos energiakereskedelmi szerződésben rögzített 
(8. pont) fizetési szabályoknak megfelelően az I. számú mellékletben meghatározott 
villamos energia egységárban fizeti meg a Mérlegkör Felelős részére. 

9.  SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

9 .1. A Mérlegkör Felelős szerződésszegése 

9.1.1. Szerződésszegési esetek 



A Mérlegkör Felelős szerződésszegésének minősül az olyan jellegű - kizárólag a 
Mérlegkör 
Felelősnek felróható – mulasztás, amely miatt a Mérlegkör Tagok által megfelelő 
formában és határidőben megküldött adatok összesítését követően: 
a) a Mérlegkör Felelős a Rendszerirányító részére nem küldi meg határidőben az 
összesített menetrendet vagy 
b) a Mérlegkör Felelős hibás adatszolgáltatást ad a Rendszerirányító részére kivéve, ha 
a hibás adatszolgáltatás valamely Mérlegkör Tag hibás adatszolgáltatására vezethető 
vissza. 
c) ha a Mérlegkör Felelős a mérlegkör felelősi tevékenységét felfüggeszti. 
 
9.1.2. A szerződésszegés következménye 
Amennyiben a Mérlegkör Felelős 9.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott 
magatartásával közvetlen ok-okozati összefüggésben a Mérlegkör Tagnak kára 
származik, a Mérlegkör Felelős köteles a Mérlegkör Tag tényleges kárát megtéríteni. 
A Mérlegkör Felelős 9.1.1. pont c) alpontjában meghatározott szerződésszegése esetén 
a mérlegkör Tag a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, valamint ezen felül a 
Mérlegkör Tagnak okozott kárt meg kell térítenie.  
 
9.1.3. Mentesülés a kártérítés fizetési kötelezettség alól 

A Mérlegkör Felelős mentesül a kártérítés megfizetése alól amennyiben a Mérlegkör 
Taggal szemben azért nem tud teljesíteni, mert a Rendszerirányító jogellenesen, illetve 
szerződésszegően járt el.  
A Mérlegkör Felelős vállalja, hogy amennyiben a Rendszerirányító jogellenesen 
mérlegkör tagjainak, s egyúttal a Mérlegkör Tagnak kárt okozott, a mérlegkör tagok 
képviseletében is eljár a Rendszerirányítóval szemben amennyiben azt a Mérlegkör Tag 
kéri. 
A Mérlegkör Tag azonban jogosult maga is eljárni a Rendszerirányítóval szemben. Ilyen 
eljárás esetén a Mérlegkör Tag a Mérlegkör Felelőssel együttműködik. 
Amennyiben a Rendszerirányító a Mérlegkör Felelőst és a mérlegkörének tagjait ért 
károk teljes összegét megtéríti, a Mérlegkör Felelős köteles a Mérlegkör Tagnak 
haladéktalanul továbbítani a neki járó kártérítési összeget. Amennyiben a 
Rendszerirányító a mérlegkör tagokat illetően csak részleges kártérítést fizet, a 
Mérlegkör Felelős arányosan megosztja a károsult mérlegkör tagok között a kapott 
kártérítés összegét. 
 

9.2. A Mérlegkör Tag szerződésszegése 

9.2.1. Szerződésszegési esetek 

A Mérlegkör Tag szerződésszegésének minősül, ha: 
a) a 6.2. pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeit késedelmesen, hiányosan 
vagy nem teljesíti; 
b.) a Rendszerirányító Mérlegkör Felelősön keresztül adott utasítását nem megfelelően 
teljesíti, ideértve a késedelmes teljesítést is; 
c) a szerződés időtartama alatt más mérlegkör-tagsági vagy mérlegkör-szerződést köt. 



A Mérlegkör Felelős írásban tájékoztatja a Mérlegkör Tagot minden egyes 
szerződésszegési esetről, továbbá tájékoztatja annak következményeiről. 
 
9.2.2. A szerződésszegés következménye 

Amennyiben a Mérlegkör Tag adatszolgáltatási kötelezettségének 2 egymást követő 
alkalommal nem tesz eleget, úgy a Mérlegkör Felelős jogosult jelen szerződést írásban 
a hónap végére rendkívüli felmondással felmondani. 

10.  SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA 

10.1. Megszűnési esetek: 
a)  Felek között létrejött teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés 

rendes/rendkívüli felmondással történő megszüntetése, lejárata vagy egyéb okból 
történő megszűnése esetén a mérlegkör tagsági szerződés is automatikusan 
megszűnik. 

b) Felek közös megegyezésével a Felek megállapodásában meghatározott 
időpontban, a Rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolási időszakához 
igazodva; 

c)  Rendkívüli felmondással a Mérlegkör Felelős részéről a 9.2.2. pontban foglaltak 
szerint; 

d) Automatikusan bármely Fél engedélyének lejártával, visszavonásával, olyan irányú 
módosításával vagy feltételhez kötésével, amely alapján mérlegkör tagsági, vagy 
mérlegkör felelősi pozícióját elveszíti. 

 
10.2. Felmondás szabályai és jogkövetkezményei 

Jelen szerződést – az itt meghatározott eseteken túl – a villamos energia kereskedelmi 
szerződés 9.7. pontjában meghatározott esetkörökben és eljárási szabályok szerint 
mondhatják fel. A szerződés felmondása következtében a Mérlegkör Tag mérlegköri 
tagsága megszűnik, így a Felek kötelesek egymással a pénzügyileg elszámolni, a másik 
Fél részére mindazokat az információkat megadni, amelyek a Mérlegköri Tagság 
megszűnése következtében, vagy azzal összefüggésben, jogszabályban, vagy ellátási-
szabályzatban meghatározott feladatok ellátásához szükségesek.  
A szerződés felmondással történő megszüntetésével (illetve egyéb megszűnési ok 
bekövetkezte esetében is) a jogviszony megszűnésének időpontjában a felek közötti 
teljes ellátás alapú szerződés is automatikusan megszűnik. 
Amennyiben a mérlegkör megszűnése a Mérlegkör Felelős érdekkörébe tartozó okból 
következik be, köteles megtéríteni a Mérlegkör Tagnál jelentkező károkat. 
 
10.3. Szükségellátás 

Amennyiben a felek közötti villamos energia kereskedelmi szerződés megszűnik,  a 
Mérlegkör Felelős legalább 60 nap időtartamra szükségellátást biztosít a Mérlegkör Tag 
számára. A szükségellátás időtartamáról – Felek eltérő megállapodása hiányában – a 
Mérlegkör Felelős tájékoztatja a Mérlegkör Tagot. A szükségellátás ideje alatt a 
Mérlegkör Felelős a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában rögzített 
felszabályozási díj ellenében a Mérlegkör Tag teljes villamos energia ellátását biztosítja. 



A szükségellátást a Mérlegkör Tag bármikor írásban felmondhatja 3 napos felmondási 
idő betartásával, melynek lejártával jelen mérlegkör tagsági szerződés is megszűnik.  

11.  TITOKTARTÁS 

A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden egymásnak átadott üzleti titoknak 
minősülő információt, valamint minden olyan információt, dokumentációt, adatot, 
amelyeket írásban bármely Fél bizalmasnak vagy üzleti titoknak minősített, vagy 
jogszabály minősíti annak (bizalmas információ). Felek a jelen szerződésben foglaltak 
nyilvánosságra hozatalára illetve titoktartási kötelezettségük tartalmára vonatkozóan a 
villamos energiakereskedelmi szerződés 13. pontjában rögzítetteket tekintik 
irányadónak és alkalmazandónak.  

12.  VIS MAIOR 

A „Vis Maior” mindkét szerződő Fél tekintetében olyan elháríthatatlan eseményt vagy 
körülményt jelent, amire az illető Fél nem tud befolyást gyakorolni, illetve amit 
harmadik, kívülálló személy/szerv közrehatása eredményez, és ami képtelenné teszi az 
illető szerződő Felet a jelen szerződésből eredő bármely vagy valamennyi 
kötelezettsége teljesítésére. 

Jelen szerződés alkalmazása során Felek Vis Maiornak tekintik többek között az alábbi 
eseményeket: természeti csapások, zavargások, felkelések, háború, katonai műveletek, 
tűzvész, árvíz, villámcsapás, robbanás, talajsüllyedés, kívülálló személy rongálása, 
országos vagy helyi szintű vészhelyzet, a villamosenergia-rendszer jelentős zavara, 
villamosenergia-ellátási válsághelyzet veszélye és válsághelyzet. 

A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses 
mennyiség felhasználására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök hiánya. 

Vis Maior esetekben szerződő felek a közöttük fennálló villamos energia kereskedelmiási 
szerződés 14. pontjában foglalt szabályoknak megfelelően járnak el. 

 

13.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13.1. Nyilatkozatok és szavatolások 

A szerződő Felek jelen szerződés aláírásával elismerik és kijelentik, hogy törvényesen 
működő és bejegyzett olyan gazdasági társaságok, melyek nem állnak csőd vagy 
felszámolási eljárás alatt. 
A szerződő Felek kijelentik, hogy nincs ellenük folyamatban vagy egyébként fenyegető 
bírósági vagy egyéb eljárás, mely veszélyezteti a jelen szerződés teljesítését.  
A szerződő Felek kijelentik, hogy nevükben eljáró és aláíró képviselők rendelkeznek 
minden olyan jogszabályi vagy egyéb szervezeti felhatalmazással, melynek alapján a 
szerződésből származó kötelezettségeket vállalhatják. 
 
13.2. Értesítések, kapcsolattartásra, nyilatkozattételre jogosult személyek: 

A Felek az egymás számára történő értesítéseket írásban kötelesek közölni. Az írásbeli 
értesítéseket a szerződő fél székhelyre címezve bérmentesített (külön meghatározott 



esetben tértivevényes) levélküldeményként vagy a Felek részéről kapcsolattartásra 
vagy nyilatkozattételre jogosult személy faxszámára, e-mail címére kell elküldeni.  
 
A Mérlegkör Felelős részéről kapcsolattartásra jogosult: 

név:   Mészáros Attila  

beosztás: területi képviselő 

fax:   (+36) 1/238-2037 

e-mail:  attila.meszaros.01@masz.co.hu   

A Mérlegkör Felelős részéről nyilatkozattételre jogosult (együttesen / önállóan): 

név:     Kollár Géza Péter és Nyikes Klára    

beosztás:  Értékesítési vezető ill. Értékesítés kontrolling igazgató 

fax:      (+36) 1/238-2037 ill. (+36) 1/238-2905 

e-mail:  geza.kollar.01@masz.co.hu ill. klara.nyikes@masz.co.hu     

 

A Mérlegkör Tag részéről kapcsolattartásra jogosult: 

név:Frózsi Béla  

beosztás: energetikus 

fax/tel: 46/507-140; 70/330-5022 

e-mail: frozsi.bela@miho.hu 

A Mérlegkör Tag részéről nyilatkozattételre jogosult (önállóan): 

név: Nyíri László 

beosztás: ügyvezető igazgató 

fax: 46/533-110 

e-mail: nyiri.laszlo@miho.hu 

 

13.2. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi 
jogi szabályok, így elsősorban a magyar Polgári Törvénykönyv, a VET, a VET 

Vhr. és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az 
ellátási szabályzatok, továbbá a Kereskedőnek a MEKH által elfogadott 
Üzletszabályzata, továbbá a Felek között villamos energia kereskedelmi 

szerződés rendelkezései irányadóak és alkalmazandóak. 
Felek a jelen szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban 
közöttük kialakult vitás kérdéseket egymás között, békés úton tárgyalásokkal 
igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a Felek jelen szerződéssel 
kapcsolatos jogvitájuk eldöntésére ezennel alávetik magukat a Mérlegkör Tag székhelye 
szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Miskolci Járásbíróság, illetve Miskolci 
Törvényszék kizárólagos illetékességének.  
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1 SZELES 9/a.  sz. (Szp. k. Kelet hkp.) HU000220F11-E779715308717-0000001
2 GYÓNI GÉZA 8. sz.  (Szp. k. Hkp.) HU000220F11-E779754308939-0000001
3 SZELES 2-4. sz. (Hkp.) HU000220F11-E779609308473-0000001
4 KILIÁN (Gagarin 52. sz.) HU000220-31-E773353306900-0000001
5 FŰTŐMŰ (Tatár 29. sz.) HU000220-31-E776693307157-0000001
6 BULGÁRFÖLD (Szarkah. 19-21. sz.) HU000220F11-E774089308032-0000001
7 22. sz. Isk. hkp. (Kassai 15. sz.) HU000220F11-E778969310773-0000001
8 10. sz. Iskola (Katowice 17. sz.) HU000220F11-E779563309745-0000002
9 DIÓSGYŐR (Bánki D. 17.  sz.) HU000220C11-E772462307915-0000001
10 IFJÚSÁG 22.  sz.  (Avasi volt műhely ép.) HU000220F11-S00000000000005010719
11 HCM (Szalag 2. sz.) HU000220F11-S00000000000005010720
12 BIHARI  1. sz.  (Szinva Népk. Hkp.) HU000220F11-S00000000000005010722
13 PATTANTYÚS 100. sz. (ÉNY. Hkp.) HU000220F11-S00000000000005010723
14 BÍRÓ 9.  sz. (Gy. k. Ny. Hkp.) HU000220F11-S00000000000005010724
15 Sz. LÁSZLÓ 4-1.  sz.  Hrsz.: 419/5 (Belv. Hkp.) HU000220F11-S00000000000005010725
16 VÖRÖSMARTY 43. sz. (Kih. Hkp.) HU000220F11-S00000000000005010726
17 HAJÓS 60. sz. (1/2 j.) HU000220F11-S00000000000005013397
18 HAJÓS 7. sz. (1/6 j.) HU000220F11-S00000000000005013398
19 MEDNYÁNSZKY 1. sz. (1/5.) HU000220F11-S00000000000005013400
20 DOROTTYA 1. sz. HU000220F11-S00000000000005013401
21 LESZIH 10. sz. (1/9 j.) HU000220F11-S00000000000005013402
22 KÖLCSEY 17. sz. (1/10 j.) HU000220F11-S00000000000005013403
23 LESZIH 2. sz. (1/4 j.) HU000220F11-S00000000000005013405
24 JÓSIKA 49. sz. (1/3 j.) HU000220F11-S00000000000005013406
25 KLAPKA 13. sz. (1/1 j.) HU000220F11-S00000000000005013407
26 VÁROSHÁZTÉR 8. sz. HU000220F11-S00000000000000001659
27 IFJÚSÁG 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064263
28 IFJÚSÁG 8.sz. HU000220F11-S00000000000005064264
29 IFJÚSÁG 10.sz. HU000220F11-S00000000000005064265
30 IFJÚSÁG 16-20.sz.;Szemere B. Szakk. HU000220F11-S00000000000005064266
31 SZENTGYÖRGY 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064267
32 GESZTENYÉS 27.sz. HU000220F11-S00000000000005064268
33 SZILVÁS 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064269
34 TIZESHONVÉD u.7.sz. HU000220F11-S00000000000005064270
35 SERHÁZ 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064271
36 SERHÁZ 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064272
37 NAGYVÁTHY 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064273
38 SZENT ISTVÁN 14.sz. HU000220F11-S00000000000005064274
39 ARANY 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064275
40 VÖRÖSMARTY 3.sz. HU000220F11-S00000000000005064276
41 KISHUNYAD 16.sz. HU000220F11-S00000000000005064277
42 KISHUNYAD 28.sz. HU000220F11-S00000000000005064278
43 KISHUNYAD 48.sz. HU000220F11-S00000000000005064279
44 ÁRPÁD 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064280
45 ÁRPÁD 4.sz. óvoda HU000220F11-S00000000000005064281
46 ÁRPÁD 12.sz. HU000220F11-S00000000000005064282
47 ÁRPÁD 24.sz. HU000220F11-S00000000000005064283
48 ÁRPÁD 36.sz. HU000220F11-S00000000000005064284
49 ÁRPÁD 48.sz. HU000220F11-S00000000000005064285
50 BATSÁNYI 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064286
51 ÁRPÁD 60.sz. HU000220F11-S00000000000005064287
52 ÁRPÁD 70.sz. HU000220F11-S00000000000005064288
53 ÁRPÁD 82.sz. HU000220F11-S00000000000005064289
54 FÁBIÁN kapu 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064290
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55 PALÓCZY 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064291
56 PALÓCZY 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064292
57 JÓKAI 16.sz. HU000220F11-S00000000000005064293
58 ERDÉSZ 6c HU000220F11-S00000000000005064294
59 GÁLFFY 20.sz. HU000220F11-S00000000000005064295
60 GYŐRI k.91.sz. HU000220F11-S00000000000005064296
61 MÁTYÁS K.15.sz. HU000220F11-S00000000000005064297
62 CORVIN 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064298
63 ARANY 37.sz. HU000220F11-S00000000000005064299
64 KRAUSZ GY: 2.;Vm. Ált. Isk. HU000220F11-S00000000000005064300
65 VÖRÖSMARTY 30.sz. HU000220F11-S00000000000005064301
66 SZIGETI 8.sz.;Korányi S. Eü.. Szakközépiskola HU000220F11-S00000000000005064303
67 JÁSZI O.1.sz.;Fáy András Közg. Szakközépiskola HU000220F11-S00000000000005064304
68 VÁNCZA 7.sz. HU000220F11-S00000000000005064305
69 BÁRSONY 1.sz.,  27. Óvoda HU000220F11-S00000000000005064306
70 BÁRSONY 13.sz. HU000220F11-S00000000000005064307
71 BÁRSONY 27.sz. (Iskola) HU000220F11-S00000000000005064308
72 BÁRSONY 29.sz. HU000220F11-S00000000000005064309
73 BÁRSONY 39-41.sz. HU000220F11-S00000000000005064310
74 VÁSZONFEHÉRÍTŐ 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064311
75 VÁSZONFEHÉRÍTŐ 12.sz. HU000220F11-S00000000000005064312
76 VÁSZONFEHÉRÍTŐ 30.sz. HU000220F11-S00000000000005064313
77 BÁRSONY 29.sz. HU000220F11-S00000000000005064314
78 VÁSZONFEHÉRÍTŐ 42.sz. HU000220F11-S00000000000005064315
79 SZEMERE 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064316
80 UITZ 3.sz. HU000220F11-S00000000000005064317
81 MÁRTIROK 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064318
82 SZEMERE 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064319
83 ARANY 22.sz. HU000220F11-S00000000000005064320
84 MEGGYESALJA 26.sz. HU000220F11-S00000000000005064321
85 REMÉNYI 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064322
86 HUNYADI 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064324
87 VÖRÖSMARTY 38.sz. HU000220F11-S00000000000005064325
88 VÖRÖSMARTY 50.sz. HU000220F11-S00000000000005064326
89 DANKÓ 23.sz. HU000220F11-S00000000000005064327
90 VÖRÖSMARTY 64.sz. HU000220F11-S00000000000005064328
91 KIRÁLY 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064329
92 VÖRÖSMARTY 74.sz. HU000220F11-S00000000000005064330
93 SZENT ISTVÁN 11.sz. HU000220F11-S00000000000005064331
94 PETŐFI 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064332
95 PETŐFI 23.sz. HU000220F11-S00000000000005064333
96 PETŐFI 39.sz. HU000220F11-S00000000000005064334
97 MALOMSZÖG 4.sz. HU000220F11-S00000000000005064335
98 PETŐFI-Tompa u. LA3 vízház HU000220F11-S00000000000005064336
99 MALOMSZÖG 3.sz. HU000220F11-S00000000000005064337

100 MALOMSZÖG 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064338
101 MÁTYÁS K.32.sz. HU000220F11-S00000000000005064339
102 MÁTYÁS K.17.sz. HU000220F11-S00000000000005064340
103 MÁTYÁS K.21.sz. HU000220F11-S00000000000005064341
104 MÁTYÁS K.13.sz. HU000220F11-S00000000000005064342
105 SZEPESSY 10.sz. HU000220F11-S00000000000005064343
106 SZENTGYÖRGY 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064344
107 SZENTGYÖRGY 19.sz. HU000220F11-S00000000000005064345
108 STADION 65.sz. HU000220F11-S00000000000005064346
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109 STADION 71.sz. HU000220F11-S00000000000005064347
110 KOMLÓSTETŐ; Lejtő u. 7. sz. kh. HU000220F11-S00000000000005064348
111 SZENT ISTVÁN 51.sz. HU000220F11-S00000000000005064349
112 CORVIN 9.sz. HU000220F11-S00000000000005064350
113 DANKÓ 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064351
114 HEGYALJA 7/a.sz. HU000220F11-S00000000000005064352
115 HEGYALJA 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064353
116 HEGYALJA 13.sz. HU000220F11-S00000000000005064354
117 CSÓKA 28.sz. HU000220F11-S00000000000005064355
118 SZÉCHENYI 3-9.sz. HU000220F11-S00000000000005064357
119 SZÉCHENYI 21-23.sz. HU000220F11-S00000000000005064358
120 KÖRÖSI Cs.5.sz. HU000220F11-S00000000000005064359
121 FAZOLA 2/a. HU000220F11-S00000000000005064360
122 FAZOLA 4.sz. HU000220F11-S00000000000005064361
123 RÁCZ 19.sz. HU000220F11-S00000000000005064362
124 RÁCZ 16.sz. HU000220F11-S00000000000005064363
125 RÁCZ 54-58.sz.;Baross G. Szakközépiskola HU000220F11-S00000000000005064364
126 VOLOGDA 10.sz. HU000220F11-S00000000000005064365
127 CSABAI k.61.sz. HU000220F11-S00000000000005064366
128 KISS TÁBORNOK 12.sz. HU000220F11-S00000000000005064367
129 KISS TÁBORNOK 26.sz. HU000220F11-S00000000000005064368
130 BERTALAN 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064369
131 BERTALAN 12.sz. HU000220F11-S00000000000005064370
132 BERTALAN 24.sz. HU000220F11-S00000000000005064371
133 BERTALAN 30.sz. HU000220F11-S00000000000005064372
134 SZINYEI M.13.sz. HU000220F11-S00000000000005064373
135 GYŐRI k.39.sz. HU000220F11-S00000000000005064374
136 THÖKÖLY 24.sz. HU000220F11-S00000000000005064375
137 ABA 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064376
138 VÁSZONFEHÉRÍTŐ 64.sz. HU000220F11-S00000000000005064377
139 KURUC 5-7.sz. HU000220F11-S00000000000005064378
140 KURUC 17-19.sz. HU000220F11-S00000000000005064379
141 KURUC 29-31.sz. HU000220F11-S00000000000005064380
142 KURUC 41-43.sz. HU000220F11-S00000000000005064381
143 GESZTENYÉS 18.sz. HU000220F11-S00000000000005064382
144 SZILVÁS 9.sz. HU000220F11-S00000000000005064383
145 JÓSIKA 2/b.; I/7. Hkp. HU000220F11-S00000000000005064384
146 FAZEKAS 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064385
147 DÓZSA 26.sz. HU000220F11-S00000000000005064386
148 SÁLYI 12.sz. HU000220F11-S00000000000005064387
149 SZENTGYÖRGY 65.sz. HU000220F11-S00000000000005064388
150 SZENTGYÖRGY 77.sz. HU000220F11-S00000000000005064389
151 NAGYVÁTHY (LA2 akna) HU000220F11-S00000000000005064390
152 KŐPOROS 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064391
153 KŐPOROS 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064392
154 GYŐRI k.12.sz. HU000220F11-S00000000000005064393
155 GYŐRI k.44.sz. HU000220F11-S00000000000005064394
156 PALLÓS 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064395
157 FÁBIÁN 3.sz. HU000220F11-S00000000000005064396
158 FÁBIÁN 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064397
159 FÁBIÁN 6/a.sz. HU000220F11-S00000000000005064398
160 FAZEKAS 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064399
161 JÓKAI 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064400
162 LABORFALVI 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064401
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163 KÖZÉPSZER 8.sz. HU000220F11-S00000000000005064402
164 KÖZÉPSZER 22.sz. HU000220F11-S00000000000005064403
165 ÁFONYÁS 18.sz. HU000220F11-S00000000000005064404
166 KÖZÉPSZER 40.sz. HU000220F11-S00000000000005064405
167 KÖZÉPSZER 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064406
168 KÖZÉPSZER 3.sz. HU000220F11-S00000000000005064407
169 KÖZÉPSZER 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064408
170 KÖZÉPSZER 7.sz. HU000220F11-S00000000000005064409
171 SZENTGYÖRGY 28.sz. HU000220F11-S00000000000005064410
172 SZENTGYÖRGY 48.sz. HU000220F11-S00000000000005064411
173 SZENTGYÖRGY 72.sz. HU000220F11-S00000000000005064412
174 SZENTGYÖRGY 44.sz. HU000220F11-S00000000000005064413
175 ADY 14/a HU000220F11-S00000000000005064414
176 SZENTGYÖRGY 27.sz. HU000220F11-S00000000000005064415
177 SZENTGYÖRGY 55.sz. HU000220F11-S00000000000005064416
178 ÁFONYÁS 15.sz. HU000220F11-S00000000000005064418
179 ÁFONYÁS 3.sz. HU000220F11-S00000000000005064419
180 ÁFONYÁS 9.sz. Óvoda HU000220F11-S00000000000005064420
181 ÁFONYÁS 10.sz. HU000220F11-S00000000000005064421
182 ÁFONYÁS 4.sz. HU000220F11-S00000000000005064422
183 TIZESHONVÉD u.16sz. HU000220F11-S00000000000005064423
184 TIZESHONVÉD u. 22sz. HU000220F11-S00000000000005064424
185 GYŐRI k.108.sz. HU000220F11-S00000000000005064425
186 ÁRVÍZ 2b HU000220F11-S00000000000005064426
187 STADION 47/a, óvoda HU000220F11-S00000000000005064427
188 FELSŐRUZSIN krt. DNY. Hkp. HU000220F11-S00000000000005064428
189 KÖZÉPSZER 52.sz. HU000220F11-S00000000000005064429
190 KÖZÉPSZER 68.sz. HU000220F11-S00000000000005064430
191 KÖZÉPSZER 88.sz. HU000220F11-S00000000000005064431
192 Tv. 5-15., Intézmény Közp. HU000220F11-S00000000000005064432
193 TESTVÉRVÁROSOK 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064433
194 TESTVÉRVÁROSOK 8.sz. HU000220F11-S00000000000005064434
195 TESTVÉRVÁROSOK 24.sz. HU000220F11-S00000000000005064435
196 TESTVÉRVÁROSOK 32.sz. HU000220F11-S00000000000005064436
197 TESTVÉRVÁROSOK 36.sz. HU000220F11-S00000000000005064437
198 ÁFONYÁS 18.sz. HU000220F11-S00000000000005064438
199 FELSŐRUZSIN krt.7.sz. HU000220F11-S00000000000005064439
200 GESZTENYÉS 2.sz. HU000220F11-S00000000000005064440
201 SZILVÁS 41.sz. HU000220F11-S00000000000005064441
202 GYŐRI k.67.sz. HU000220F11-S00000000000005064442
203 GYŐRI k.81.sz. HU000220F11-S00000000000005064443
204 GYŐRI k.  Herman 2. HU000220F11-S00000000000005064444
205 GÁLFFY 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064446
206 VIRÁG 4.sz. HU000220F11-S00000000000005064447
207 ABA 5.sz. HU000220F11-S00000000000005064448
208 ABA 31.sz. HU000220F11-S00000000000005064449
209 BOKRÉTA 6.sz. HU000220F11-S00000000000005064450
210 Győri k. 47-51; Tokaj HU000220F11-S00000000000005064451
211 GYŐRI k. (Bokréta u. óvoda) HU000220F11-S00000000000005064452
212 ABA u.; A2' vízház; 10/173 HU000220F11-S00000000000005064453
213 KURUC 49.sz. HU000220F11-S00000000000005064454
214 KURUC 63-65.sz. HU000220F11-S00000000000005064455
215 KURUC 75.sz. HU000220F11-S00000000000005064456
216 TÓTH A.12.sz. (21.sz.Iskola) HU000220F11-S00000000000005064457
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Név Mérési pont azonosító: POD

217 JÓSIKA 27.sz.; I/8. Hkp. HU000220F11-S00000000000005064458
218 GESZTENYÉS 16.sz. HU000220F11-S00000000000005064459
219 MÁLYI KŐVÁRI u.4.sz. HU000220F11-S00000000000005064461
220 MÁLYI KŐVÁRI u.4.sz.; VEZÉRELT HU000220F11-S00000000000005064460
221 KISAVAS 1sor HU000220F11-S00000000000005064462
222 MEZŐKÖV. FÜLEMÜLE 11. HU000220F11-S00000000000005064465
223 MEZŐKÖV. FÜLEMÜLE 11.; VEZÉRELT HU000220F11-S00000000000005064464
224 VÁSZONFEHÉRÍTŐ 32.sz. HU000220F11-S00000000000005064466
225 KÖNYVES K.2.sz. HU000220F11-S00000000000005064467
226 PETŐFI 39.sz. HU000220F11-S00000000000005064468
227 Miskolc Ruzsinszőlő HU000220F11-S00000000000005064469
228 PATTANTYÚS  2.sz. HU000220F11-S00000000000005064471
229 JÓSIKA 1.sz. HU000220F11-S00000000000005064472
230 SZENTPÉTERI  kapu 70.sz. HU000220F11-S00000000000005064473
231 VOLOGDA 4. sz. Földhiv. HU000220F11-S00000000000005056120
232 ARANY 23.sz. 10. em. HU000220F11-S00000000000000003259
233 ANDRÁSSY 94. HU000220F11-S00000000000000006521
234 FAZOLA 5. HU000220F11-S00000000000000006523
235 FAZOLA 3. HU000220F11-S00000000000000006534
236 FAZOLA 2. HU000220F11-S00000000000000006539
237 FAZOLA 1. HU000220F11-S00000000000000006543
238 Bihari  1.sz. HU000220F11-S00000000000000012396
239 SZELES 3. HU000220F11-S00000000000000029506
240 FÁBIÁN k. 4. sz. Rendőrség HU000220F11-S00000000000000041975
241 Bogáncs u. 156/4. HU000220F11-S00000000000000060132
242 Avasi Gimn. új szárny; Klapka 2.sz. HU000220F11-S00000000000000087616
243 Patak u. 2. sz.; Rozmaring Th. HU000220F11-S00000000000000046685
244 MIKLÓS u. 17. ; C hkp. HU000220F11-S00000000000000058680
245 ANDOR u. 23b.; B. hkp. HU000220F11-S00000000000000058766
246 SZELES 3758/30. hrsz. akna. HU000220F11-S00000000000000107848
247 Vásárcsarnok; Búza tér 1. HU000220F11-E779731308337-0000006
248 IFJÚSÁG 10.sz. bővítés HU000220F11-S00000000000000138057
249 Futó u., Biogázmotoros blokk HU000220C11-S00000000000000168807
250 HEGYALJA 2.sz. HU000220F11-S00000000000000138040
251 Madarász V. 13.; Szentpáli Th. HU000220F11-S00000000000016013415
252 Kassai 17. Óvoda HU000220F11-S00000000000016022732
253 Kassai 19. Bölcsőde HU000220F11-S00000000000016022735
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