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Elıszó 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) megszüntette a magyarországi 
villamos energia piac közüzemi és versenypiaci kettéosztottságát. A VET vonatkozó 
rendelkezéseinek hatálybalépésével a tiszta versenypiaci modellt vezette be, amelyben a 
versenyt csak az erıfölényes helyzetekkel való visszaélés megelızése, illetve a kiszolgáltatott 
felhasználók védelme érdekében lehet korlátozni. Az új villamos energia piaci modellben a 
kereskedık szabadpiaci körülmények között szerezhetik be és értékesíthetik a villamos energiát, 
a felhasználók pedig jogosultak a piacon közvetlenül erımővektıl, villamos energia kereskedıktıl 
vagy importból beszerezni a mőködésükhöz szükséges villamos energiát. 

A villamos energia kereskedık az új piaci modellben a VET, a VET egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet („VET Vhr .”), más vonatkozó 
jogszabályok, a villamosenergia-ellátási szabályzatok, valamint az ezek alapján elkészített 
üzletszabályzataik szerinti feltételek alapján villamos energia kereskedelmi tevékenységet 
folytathatnak. 

A MOL Nyrt. („Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı Részvénytársaság ”), mint 
villamos energia kereskedıi engedélyes társaság egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 
felhasználók ellátását, valamint más villamos energia kereskedıkkel és erımővekkel történı 
villamos energia kereskedelmet kíván végezni. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátását nem tervezi. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a villamos energia 
kereskedelmi tevékenységét önállóan, a Magyar Energia Hivatal által [………………] számon 
kiadott villamos energia kereskedıi engedély alapján végzi és ezáltal részt vesz az együttmőködı 
villamos energia rendszerben.  

A VET 72. §-a szerint a villamos energia kereskedı köteles üzletszabályzatot kidolgozni, amit a 
Magyar Energia Hivatal („MEH”) hagy jóvá. Az üzletszabályzat minimális tartalmi elemeit a VET 
Vhr. határozza meg. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzat 
kidolgozásakor a VET és a VET Vhr. alapján járt el. Tekintettel arra, hogy a VET egyéb 
végrehajtási rendeleteinek többsége és az új villamosenergia-ellátási szabályzatok még nem 
került közzétételre, így a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
fenntartja magának a jogot arra, hogy az Üzletszabályzatot a MEH jóváhagyásra történı 
benyújtását követıen módosítsa, amennyiben a VET újabb végrehajtási rendeleteinek és/vagy az 
új villamosenergia-ellátási szabályzatok (vagy azok módosításának) idıközbeni közzététele miatt 
ezt szükségesnek látja. Az Üzletszabályzat bármely módosítását a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság benyújtja a MEH-hez jóváhagyásra. 

1. Általános rendelkezések 

1.1 Üzletszabályzat tárgya 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság tevékenységét elsısorban a 
VET, a VET végrehajtására kiadott jogszabályok, különösen a VET Vhr., egyéb vonatkozó 
jogszabályok, és a villamosenergia-ellátási szabályzatok szabályozzák. Jelen Üzletszabályzat 
bemutatja (többek között), hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság hogyan tesz eleget - a jogszabályokban foglaltak szerint – az általános és 
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egyedi szerzıdési feltételeinek, szerzıdéses kötelezettségeit miként teljesíti, milyen 
minıségbiztosítási rendszert mőködtet, milyen általános mőszaki, kereskedelmi, elszámolási, 
fizetési feltételekkel biztosítja szolgáltatásait és milyen szerzıdéses alapelveket követ, milyen 
szolgáltatásválasztékkal és milyen szerzıdésmintákkal áll kereskedelmi partnerei rendelkezésére. 

1.2 Üzletszabályzat hatálya 

1.2.1 Az Üzletszabályzat személyi és tárgyi hatálya 

Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság villamos energia kereskedıi mőködési engedélyében meghatározott 
tevékenységre és tevékenységi területre, az engedélyesekkel, és engedélyesnek nem minısülı 
rendszerhasználókkal fennálló szerzıdéses kapcsolatokra.  

Az Üzletszabályzat személyi hatálya a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság és a vele szerzıdéses kapcsolatban álló és/vagy a tıle szerzıdéses kapcsolat 
létesítése céljából kereskedelmi ajánlatot kérı, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult 
felhasználókra, villamos energia kereskedıkre, termelıkre és más engedélyesekre terjed ki. A 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság lakossági fogyasztónak 
minısülı, illetıleg egyetemes szolgáltatásra is jogosult felhasználók villamos energiával történı 
ellátását nem tervezi. Amennyiben a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság ezen üzleti elképzelése megváltozna, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság az Üzletszabályzatát a lakossági fogyasztókra és az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó rendelkezéseket ki fogja egészíteni és az így 
kiegészített Üzletszabályzatát a Magyar Energia Hivatalnak be fogja nyújtani jóváhagyásra. A 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jelen Üzletszabályzatában 
felhasználók alatt az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókat kell érteni. 

1.2.2 Az Üzletszabályzat idıbeli és területi hatálya 

Az Üzletszabályzatot a Magyar Energia Hivatal [………………]. számú határozatával hagyta jóvá. 
Az Üzletszabályzat egyes módosításai a Magyar Energia Hivatal jóváhagyása alapján lépnek 
hatályba és a jóváhagyott módosításokat - eltérı írásbeli megállapodás hiányában - a hatályba 
lépés elıtt megkötött szerzıdésekkel létrejött jogviszonyok vonatkozásában is alkalmazni kell. A 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság tevékenysége Magyarország 
teljes területére kiterjed. 

1.3 Eltérés az Üzletszabályzat rendelkezéseit ıl 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a rendszerhasználókkal 
kötött szerzıdéses megállapodásai során a jelen Üzletszabályzat és különösen az annak 1.sz. 
mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételekben foglalt rendelkezéseitıl, ideértve a jelen 
Üzletszabályzat mellékleteiben foglalt szerzıdésminták egyes rendelkezéseit is eltérhet, amely 
esetben a felek jogviszonyára az egyedi szerzıdéses megállapodásban foglaltak az irányadóak, 
függetlenül a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitıl.. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult az 
Üzletszabályzatát, beleértve az Általános Szerzıdési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az 
Üzletszabályzat módosítása esetén – kivéve, ha arra a Magyar Energia Hivatal kötelezése 
alapján kerül sor – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság lefolytatja 
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a VET Vhr. 51.§-ában elıírt egyeztetési eljárást. Az Üzletszabályzat módosítása csak azt 
követıen lép hatályba, hogy azt a Magyar Energia Hivatal jóváhagyta. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság értesíti a vele szerzıdéses 
jogviszonyban álló rendszerhasználókat az Üzletszabályzat, és felhasználóit különösen az 
Általános Szerzıdési Feltételek módosításairól. Amennyiben a módosítás a másik szerzıdı félre 
nézve hátrányos, a másik szerzıdı fél az értesítés kézhezvételét követı 15 (tizenöt) napon belül 
kifogással élhet a módosítással szemben, és kezdeményezheti a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-nél, hogy a kereskedelmi szerzıdés tekintetében 
eltérıen állapodjanak meg. Amennyiben a másik szerzıdı fél ilyen irányú kezdeményezését 
követı 30 (harminc) napon belül a felek nem tudnak megállapodni, úgy mindkét fél jogosult a 
szerzıdést legalább 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel naptári hónap utolsó napjára 
felmondani. Amennyiben a másik szerzıdı fél az értesítést követı 15 (tizenöt) napon belül nem 
jelent be kifogást, a módosított Üzletszabályzat és az abban foglalt Általános Szerzıdési 
Feltételek a szerzıdés részévé válnak. Jogszabályváltozáson vagy a Magyar Energia Hivatal által 
határozatban kötelezıen elıírt módosítás esetén, a másik szerzıdı felet a jelen pont szerinti 
kifogásolási jog nem illeti meg. 

1.4 Az Üzletszabályzat közzététele 

A jelen Üzletszabályzatot a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a 
MOL Nyrt. honlapján (www.mol.hu) közzéteszi és nyomtatott formában az Ügyfélszolgálati 
Irodájában elhelyezi és erre irányuló kérés esetén bárki számára rendelkezésre bocsátja. 

2. Fogalom meghatározások 

Jelen Üzletszabályzatban használt  fogalmakat a VET, a VET Vhr., a vonatkozó más jogszabályok 
és a villamosenergia-ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi Szabályzat, a Kereskedelmi 
Szabályzat, valamint az egyes mellékelt szerzıdésmintákban, illetve a hatályos, vagy ezután 
megkötendı egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint kell érteni. 

Egyes, az Üzletszabályzatban használt fogalmak jelentése a következı: 

 

„Adatvédelmi Törvény ” jelenti a személyes adatok védelmérıl és közérdekő adatok 

nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII.  törvény. 

„Általános hálózati csatlakozási és 

használati szerz ıdés ” 

Az általános hálózati csatlakozási és használati szerzıdés a 

rendszerhasználó és a hálózati engedélyes között létrejött 

megállapodás, amely megállapodásnak a Magyar Olaj- és 

Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság nem részese. 

„Betáplálás ” A magyar villamos-energia rendszerbe irányuló villamos energia 

áramlás meghatározott csatlakozási ponton keresztül az Üzemi 

Szabályzat minıségi elıírásainak figyelembevételével. 

„Egyedi hálózati csatlakozási és 

használati szerz ıdés ” 

A villamosenergia-kereskedı kezeli és a felhasználó 

hálózathasználati szerzıdésében a rendszerhasználati díjak 

fizetıjeként a villamosenergia-kereskedı van feltüntetve. Az 

egyedi hálózati csatlakozási és használati szerzıdés a 

rendszerhasználó és a hálózati engedélyes között közvetve 
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létrejött olyan megállapodás, amelynek megkötése és teljesítése 

során a rendszerhasználó kérésére a Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jár el a rendszerhasználó 

képviseletében. 

”Egyforrású ellátás ” Egyforrású ellátás esetén a szerzıdı piaci szereplı a villamos 

energia keresleti igényét kizárólag egy piaci szereplın keresztül 

szerzi be. 

”Ellátás alapú szerz ıdés ” Olyan kereskedelmi szerzıdés, amelyben az eladó vállalja a vevı 

mennyiség- és mérési idıintervallum¬független vételezési, vagy 

betáplálási igényének biztosítását, meghatározott idıszakra és 

rögzített pénzügyi feltételek mellett. 

”Elszámolási ciklus ” A kiegyenlítı energia elszámolási idıszak kezdetétıl az adott 

idıszakra vonatkozó kiegyenlítı energia mérlegkör-felelıs és az 

átviteli rendszerirányító közötti pénzügyi elszámolás teljesítéséig 

tartó idıintervallum. 

”Elszámolási mérési id ıintervallum ” A hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési 

idıgyakorisága, amelynek értéke 15 perc. 

„Garantált Szolgáltatások”  jelenti a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység 

felhasználókat érintı minimális minıségi követelményeit (ún. 

elvárt színvonal), amelyeket a jelen Üzletszabályzat 11. sz. 

melléklete tartalmaz. 

”Havi elszámolási id ıszak ” Az az idıszak, amelyre vonatkozóan a rendelkezésre állási díjat 

az átviteli rendszerirányító a rendszerszintő szolgáltatás 

nyújtásához szükséges hátteret biztosító piaci szereplıkkel 

pénzügyileg elszámolja (tárgyhó elseje 00:00 órától tárgyhó utolsó 

napja 24:00 óráig). 

„Írásos rendszerhasználói 

megkeresés ” 

A rendszerhasználónak a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Mőködı Részvénytársaság hivatalos, jelen Üzletszabályzat 17.1 

pontjában megjelölt címére érkezett, a Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által nyújtott 

szolgáltatáshoz kapcsolódó véleménye, kérdése vagy panasza. 

„Kereskedelmi  Szabályzat ” A VET 67.§ b) pontja alapján elkészített szabályzat. 

”Kiegyenlít ı energia elszámolási 

idıszak ” 

Az idıszak, amelyre vonatkozóan a kiegyenlítı energiát az átviteli 

rendszerirányító a mérlegkör-felelısökkel pénzügyileg elszámolja. 

„MEH”  Magyar Energia Hivatal. 

”Menetrend ” A mérlegkör egy adott naptári napra vonatkozó vásárolt és/vagy 

értékesített villamos teljesítményeinek, illetve a vásárlásokhoz 

tartozó vételezések és/vagy értékesítések, és az értékesítésekhez 

tartozó betáplálások és/vagy vásárlások villamos 

teljesítményeinek elszámolási mérési idıintervallumonként 

megadott óránkénti mennyiségi értékei. 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

 
 

Hatályos: 2012. január 31.-tıl 9 

”Menetrend alapú szerz ıdés ” Olyan kereskedelmi (adásvételi) szerzıdés, amely – egyéb 

feltételek mellett - rögzíti a szerzıdés tárgyát képezı villamos 

energia óránkénti teljesítményértékben megadott mennyiségét a 

szerzıdésben meghatározott idıszakra, elszámolási mérési 

idıintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú 

szerzıdés esetében az eladó vállalja a felelısséget a vevı 

elfogadott menetrend szerinti ellátásáért, és a vevı vállalja a 

felelısséget az elfogadott menetrend visszavonása esetén. 

”Mérlegkör -szerzıdés ” A kiegyenlítı energia elszámolására és/vagy az elszámolás 

alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerzıdés az 

átviteli rendszerirányító és egy piaci szereplı között, amely rögzíti 

a mérlegkör-felelıs és az átviteli rendszerirányító kiegyenlítı 

energia elszámolására és menetrend bejelentésére vonatkozó 

jogait és kötelezettségeit. 

”Mérlegkör-tag ”  Egy adott mérlegkör tagjának az a piaci szereplı tekinthetı, amely 

az adott mérlegkör felelıssel megállapodást kötött. 

”Pénzügyi letét ” A mérlegkör-felelıs által biztosítandó olyan letét, amely pénzügyi 

biztosítékot nyújt az átviteli rendszerirányító számára a mérlegkör-

felelıs elszámolási ciklusra elızetesen becsült kötelezettségeire. 

”Piaci szerepl ı” Piaci szereplı lehet a VET-ben definiált felhasználó, termelı, 

villamosenergia-kereskedı, egyetemes szolgáltató, az elosztó 

hálózati engedélyes, az átviteli hálózati engedélyes, és az átviteli 

rendszerirányító bármelyike. (Az elosztó hálózati engedélyes a 

hálózati veszteség, az átviteli rendszerirányító a hálózati 

veszteség és a rendszerszintő szolgáltatások beszerzése során 

tevékenykedik piaci szereplıként.) 

„Ptk. ” A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényt jelenti. 

”Részleges ellátás alapú szerz ıdés ” Olyan ellátás alapú szerzıdés, amely lehetıvé teszi a vevı 

számára, hogy az ellátás alapú szerzıdésén kívül további 

menetrend alapú szerzıdéseket is kössön ellátásának 

biztosításra. 

”Szők keresztmetszet ” A szabályozási zónán belüli illetve annak határait érintı 

metszékeken jelentkezı összes terhelések és betáplálások olyan 

megoszlása, valamint a hálózat olyan konfigurációja (a rendszer 

olyan állapota), amelynek eredményeként a szabályozási zónára 

vagy a határmetszéken lévı bármely vezetékre vonatkozó 

korlátok, mőszaki határok sérülnek figyelembe véve az n-1 elvet. 

(Az n-1 elvet az Üzemi Szabályzat definiálja). 

”Teljes ellátás alapú szerz ıdés ” Olyan ellátás alapú szerzıdés, amely nem teszi lehetıvé a vevı 

számára, hogy az ellátás alapú szerzıdésén kívül további 

menetrend alapú szerzıdéseket is kössön ellátásának 

biztosításra. 
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”Többforrású ellátás ” Többszereplıs ellátás esetén a szerzıdı piaci szereplı a villamos 

energia keresleti igényét több, mint egy piaci szereplıtıl szerzi 

be. 

„Üzemi Szabályzat ”  A VET 67.§ a) pontja alapján elkészített szabályzat. 

„Üzletszabályzat ” A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 

Részvénytársaság jelen villamos energia kereskedıi 

üzletszabályzata és annak mellékletei. 

”VET”  2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról. 

„VET Vhr. ” 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet jelenti. 

„389/2007 Kormányrendelet”  389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból 

vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, 

valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezı 

átvételérıl és átvételi áráról. 

„109/2007 GKM Rendelet”  109/2007 (XII. 23.) GKM rendelet az átvételi kötelezettség alá esı 

villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történı 

szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak 

meghatározásának módjáról. 

3. A villamosenergia-keresked ı bemutatása 

3.1 Szervezeti felépítés 

Az 1991-ben létrehozott Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) mérföldkınek 
számít a magyar kıolajipar történetében. Nemrég még csak a magyarországi olajipar átfogó 
szervezete volt, napjainkra azonban Közép-Európa egyik legjelentısebb multinacionális 
vállalatává nıtte ki magát. Több átszervezés után az OKGT (Országos Kıolaj- és Gázipari Tröszt) 
jogutódjaként 1991-ben létrejött a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság, melynek 
szervezeti keretei között mőködik ma a magyarországi kıolajipar. A MOL életre hívása során 
sikeresen megvalósult a teljes szénhidrogén-ipari vertikum integrációja, amit átgondolt szelekció 
követett. A szénhidrogének és hasznosítási lehetıségeik kutatásával, korszerő feldolgozásával 
eltelt évszázadok után Magyarország méltán lehet büszke nemzetközileg is elismert 
eredményeire. Kiváló kutatók, szakemberek dolgoztak és dolgoznak a magyarországi 
szénhidrogénipar, a szakembereket képzı oktatás és a kutatás feltételeinek megteremtéséért. 

A MOL-csoport Közép-Kelet-Európa egyik vezetı integrált olaj- és gázipari csoportja, az alábbi fı 
tevékenységekkel: 

• kıolaj- és földgázkutatás és -kitermelés;  

• kıolajtermékek finomítása, szállítása, tárolása és kis- és nagykereskedelmi 
értékesítése;  

• földgázszállítás;  

• olefin- és polimergyártás és -kereskedelem;  

• elektromos áram és hıenergia elıállítás gáz- és megújuló erıforrásokból.  
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A MOL-csoport tagja a magyar vegyipar egyik meghatározó szereplıje, a TVK Nyrt., a szlovákiai 
Slovnaft olajipari társaság, az ausztriai Roth kis- és nagykereskedelmi vállalat. Stratégiai 
partnerünk a horvát INA. A régió tíz országában mőködtetünk több mint 1000 töltıállomásból álló 
multi-brand hálózatot, mely hat különbözı márkát fog össze. Kutatás – Termelés üzletágunk 
révén jelen vagyunk a közel keleten, Közép-Ázsiában és Észak-Afrikában, és az elmúlt években 
kutatásaink során számos jelentıs felfedezést tettünk Magyarországon, Oroszországban és 
Pakisztánban. Részvényeinket jegyzik a budapesti, a luxemburgi és a varsói értéktızsdén. Az 
értékpapírjainkkal kereskednek az Egyesült Államok OTC, illetve a londoni international Order 
book rendszerekben. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a magyarországi villamos 
energia a versenypiacon önálló jogi személyként folytat villamosenergia-kereskedelmi 
tevékenységet, beleértve a határkeresztezı kereskedelmi tevékenységet is. A MOL-csoport 
nemzetközi nagykereskedelemben , illetve a végfelhasználók ellátásában szerzett széles körő 
tapasztalatai biztosítják azt, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság mind a nagykereskedelmi , mind a kiskereskedelmi szerzıdéseiben megfelelı 
szakértelemmel és körültekintéssel jár el a felhasználók és a kereskedelmi partnerek biztonságos 
ellátása során. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapító Okirata szerinti 
cégadatok: 

3.1.1 a társaság cégneve: Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság; 

3.1.2 a társaság rövidített cégneve: MOL Nyrt.; 

3.1.3 a társaság székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.; 

3.1.4 a társaság cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041683; 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a magyar energiapiacon 
tevékenységként villamos energia  kereskedelmet végez és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, 
amelynek keretében villamos energiát szerez be és értékesít. A Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság kereskedelmi partnerei a magyarországi egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult felhasználók, valamint a villamosenergia-kereskedıi és termelıi 
engedélyesek és megbízottaik. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság villamos energia kereskedıként határon keresztül történı villamosenergia-
kereskedelmi tevékenységet is végez, amelyhez a szükséges villamos energiát hazai 
erımővektıl, illetve külföldi forrásokból biztosítja. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság tagsága esetén jogosult a szervezett villamos energia piacon folytatott 
kereskedelemre. 

4. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı Részvénytársaság által nyújtott 
szolgáltatások min ıségi jellemz ıi 

4.1 Minıségbiztosítás 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a jelen Üzletszabályzat 11. 
számú Mellékletében foglaltak szerint vállalja, hogy önálló minıségbiztosítási rendszert fejleszt ki, 
amely átfogja a villamosenergia-kereskedelemmel összefüggı tevékenység minden lényeges 
területét.  
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5. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı Részvénytársaság által nyújtott 
szolgáltatást igénybe venni kívánó rendszerhasználó  igényének kezelése valamint a 
szerzıdéskötés szabályai 

5.1 Szerzıdéskötési alapelvek 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság beszerzési és értékesítési 
tevékenysége során együttmőködik a villamosenergia-termelıkkel, kiserımővekkel, az átviteli 
rendszerirányítóval, az elosztó hálózati engedélyesekkel, továbbá más kereskedıkkel, 
megbízottaikkal, egyéb engedélyesekkel, illetve a felhasználókkal. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és együttmőködı partnerei, 
illetve ügyfelei közötti kereskedelmi, vagy más ügyleteket írásbeli szerzıdésben rögzíti. A 
szerzıdések kötelezı tartalmára vonatkozó általános szabályokat a vonatkozó jogszabályok, 
villamosenergia-ellátási szabályzatok, együttmőködı partnerei üzletszabályzatai, valamint a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-vel kereskedelmi kapcsolatra 
lépı ügyfelek tekintetében a jelen Üzletszabályzat határozzák meg. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a villamos energia piac 
szereplıivel kizárólag abban az esetben köt kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) célú 
szerzıdéseket, ha szerzıdı felei kellıen igazolják, hogy minden jogszabályi, üzemi és 
kereskedelmi szabályzati elıírásnak eleget tettek és ezeket a szabályokat mindenkor betartják. 

A Piac résztvevıivel (termelık, kereskedık, felhasználók) megkötött szerzıdések általános 
kereskedelmi feltételeinek kidolgozásánál a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság a vállalkozói szabadság elvét valamint a tisztességes kereskedıi gyakorlat 
elvárásait követi. 

5.2 A szerz ıdéskötést megel ızı folyamat, kapcsolatfelvétel/igénybejelentés 

A villamos energia vételezésére vonatkozó új igényt, illetıleg a villamos energia ellátási 
szerzıdésben meghatározott teljesítményen felül többletteljesítmény iránti igényt és az igénylı 
adatait a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-hez írásban kell 
bejelenteni.  

Az igénybejelentés tartalma új igény esetén: 
• az igénylı adatai (név, cím, használati jogcím, cégképviseletre jogosult személy, 

cégjegyzékszám, statisztikai azonosító szám vagy vállalkozói igazolvány száma), 

• pénzügyi elszámolás módja, 

• a felhasználási hely / betáplálási hely adatai (cím, rendeltetés, használati jogcím), 

• igénybejelentés célja, 

• Várható terhelési görbe tervezéshez (ha szükséges), 

• pénzintézet megnevezése, pénzintézeti jelzıszám (pénzintézeti fizetés esetén), 

• igényelt villamos energia ellátási szerzıdés típusa (ellátás/menetrend alapú), 

• különleges mőszaki paraméterek (ha szükséges), 

• helyszínrajz (ha szükséges), 
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• saját villamos energia termelı berendezés adatai (ha szükséges),  

• várható havi fogyasztás (ha szükséges), 

• mérlegkörszerzıdés megkötésére vonatkozó igény vagy a mérlegkör felelıs adatai, 

• felhasználói menetrend tartalma, rendelkezésre bocsátásának gyakorisága (menetrend 
alapú szerzıdés esetén), 

• rendszerhasználói igény tervezett idıtartamának meghatározása (határozatlan, 
határozott idejő). 

Teljesítményb ıvítés esetén kiegészítend ı: 
• jelenleg rendelkezésre álló teljesítmény, áramerısség, 

• az elszámolási fogyasztásmérık adatai, 

• az igénybejelentı köteles a hatályos hálózathasználati, valamint a hálózati csatlakozási 
szerzıdést csatolni (amennyiben van ilyen), 

• amennyiben a bejelentı már más mérlegkör tagja, köteles errıl a mérleg körtagsági 
szerzıdés átadásával vagy más módon a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság-t tájékoztatni. 

5.3 Szerzıdéskötést megel ızı tárgyalások 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-vel való kapcsolatfelvétel 
történhet levélben, faxon, személyesen vagy telefonon. A kapcsolatfelvétel során a szerzıdést 
kötni kívánó fél köteles a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ajánlattételéhez minimálisan szükséges információkat a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság-vel közölni. A kapcsolatfelvételt követıen a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a körülményekhez képest a lehetı legrövidebb idın, de 
legkésıbb 30 naptári napon belül a rendelkezésére álló adatok alapján üzleti szempontból 
megvizsgálja a megkeresést és amennyiben üzleti szempontból ajánlattételre alkalmasnak ítéli az 
ajánlattételre felkérést, ajánlatot tesz lehetséges szerzıdéses partnerének. Amennyiben a Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság úgy ítéli meg, hogy a másik fél által 
szolgáltatott információk alapján az ajánlat nem készíthetı el, felkérheti a másik felet a hiányzó 
információk benyújtására és/vagy a megadott információk kiegészítésére. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által tett ajánlatra a Ptk. 
szabályai az irányadóak. Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlatban kerül meghatározásra. Az 
ajánlat érvényességi idején belül a másik fél az ajánlatot elfogadhatja, elutasíthatja, illetıleg 
eltérı tartalommal fogadhatja el, amely az 5.3.2 pontban foglaltak szerint új ajánlatnak minısül. 

5.3.1 Az ajánlat elfogadása 

Amennyiben a másik fél a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ajánlatát az ajánlat érvényességi idején belül, változtatások nélkül elfogadta és keltezéssel 
ellátva, aláírva visszaküldte, akkor a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság és a másik fél között az adott szerzıdés az ajánlatban foglalt legfontosabb 
tartalmi elemek vonatkozásában létrejön. 
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5.3.2 Az ajánlat eltérı tartalommal való elfogadása 

Amennyiben a másik fél a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ajánlatát az ajánlat érvényességi idején belül, de eltérı tartalommal fogadta el, akkor az 
elfogadás a másik fél általi új ajánlatnak minısül. Amennyiben a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az új ajánlattal egyetért, és az új ajánlat elfogadására 
vonatkozó nyilatkozatát a másik fél részére keltezéssel ellátva aláírva visszaküldte, akkor a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és a másik fél között a másik 
fél által megtett új adott szerzıdés az ajánlatban foglalt legfontosabb tartalmi elemek 
vonatkozásában létrejön. 

Amennyiben a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a másik fél által 
megtett új ajánlattal nem ért egyet, akkor saját üzleti döntésétıl függıen a másik fél által adott új 
ajánlatot elutasítja, vagy új ajánlatot küld a másik fél részére vagy tárgyalásra hívja a másik felet 
az ajánlattal kapcsolatos egyeztetés céljával. 

5.4 Szerzıdéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának  rendje 

5.4.1 A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-vel szerzıdni kívánó fél 
a szerzıdéskötéshez szükséges dokumentumokat elektronikusan, másolati példányban vagy 
eredeti példányban nyújthatja be a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság részére. Amennyiben a fél elektronikusan vagy másolati példányban nyújtja be 
a dokumentumokat, akkor köteles a dokumentumok eredetivel való egyezıségérıl egy 
cégszerően aláírt nyilatkozatot eredeti példányban benyújtani. 

5.4.2 A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a benyújtott 
dokumentumokban található személyes adatok és üzleti titkok vonatkozásában a jelen 
Üzletszabályzat 14. fejezetében és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jár el. 

5.5 Szerzıdés megkötésének feltételei 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által megkötendı 
szerzıdések megkötéséhez, illetıleg hatálybalépéséhez szükséges feltételek 

5.5.1 Engedélyes féllel (termelı vagy villamosenergia-kereskedı) történı szerzıdéskötés esetén 

Az engedélyes szerzıdı féllel szemben támasztott fıbb pénzügyi, gazdasági feltételek különösen 
a következık: 

(a) rendelkezzen a Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes és hatályos mőködési 
engedéllyel; és 

(b) pénzügyi biztosítékot nyújtson. 

5.5.2 Nem engedélyes féllel történı szerzıdéskötés esetén 

A felhasználóval és nem engedélyes termelıvel történı szerzıdéskötéshez szükséges feltételek, 
illetıleg dokumentumok: 

(a) Nyilatkozat arról, hogy csıdeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás alatt nem áll; 
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(b) Nyilatkozat az együttmőködı villamos energia rendszer mőködési szabályainak 
tudomásul vételérıl, az abban foglalt elıírások betartásáról; 

(c) Nyilatkozat arról, hogy a vele szemben nem áll fenn a VET-ben 76 § (3) (c) és (e) 
pontjában meghatározott kizáró ok; 

(d) A megelızı üzleti évrıl szóló éves beszámoló benyújtása; 

(e) Pénzügyi biztosítékot nyújtása valamint azt ezt alátámasztó okirat, megállapodás 
csatolása; és 

(f) Számlavezetı bankjai által kiállított igazolás benyújtása arról, hogy nincsenek 
teljesítetlen, sorban álló tételei. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a megkötendı szerzıdés 
típusától, idıbeli hatályától, értékétıl függıen a fenti feltételek közül bármelyiktıl eltekinthet. 

6. A szerz ıdések teljesítésére vonatkozó szabályok 

6.1 Az engedélyes által nyújtott szolgáltatás menny iségi és min ıségi paraméterei 

6.1.1 A szolgáltatott energia minısége 

(a) A villamos energia minıségét minden esetben a magyar villamos energia rendszer 
Üzemi Szabályzata szerint együttmőködı rendszerhasználók együttesen biztosítják az 
átviteli rendszerirányító utasításai és közremőködése alapján. 

(b) A szolgáltatott energia minıségi jellemzıit a vonatkozó magyar hivatalos szabvány 
figyelembevételével az elosztó hálózati engedélyesek hálózathasználati szerzıdései 
és üzletszabályzatai tartalmazzák. 

(c) A szolgáltatott energia minıségi jellemzıire az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság-nek mint kereskedelmi mőködési engedélyesnek közvetlen 
ráhatása nincs, azonban a villamos energia megfelelı minısége érdekében a Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság lehetıség szerint 
kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdéseiben is rögzíti a fenti minıségi 
elvárásokat az értékesített vagy vásárolt villamos energiával szemben. A Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a szolgáltatott villamos energiával 
kapcsolatos minıségi reklamációk esetén közvetít az érintettek között a reklamációk 
kivizsgálása során. 

6.1.2 A szolgáltatott energia mennyisége 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a vásárolt vagy értékesített 
villamos energia mennyiségi feltételeiben a szerzıdéses partnerével kötött megállapodás 
keretében állapodik meg. 

A mennyiségi elszámolás alapja az Üzemi Szabályzatban, a Kereskedelmi Szabályzatban, és a 
szerzıdésekben meghatározott módon 

(a) kialakított elszámolási mérıhelyek szerinti mérés; és 
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(b) az ezek felhasználásával az átviteli rendszerirányító által végzett rendszerszintő 
elszámolás alapján az adott ügyletre meghatározott mennyiségi érték (a 
mérıberendezés meghibásodása esetén felek a vonatkozó jogszabályok illetve 
ellátási szabályzatok alapján számolnak el a villamos energia mennyisége 
tekintetében); vagy 

(c) a megállapodott az átviteli rendszerirányító által visszaigazolt menetrend. 

6.1.3 Garantált Szolgáltatások 
A VET 159.§ r) pontja alapján a Magyar Energia Hivatal meghatározta a villamosenergia-
kereskedelmi engedélyesi tevékenység folytatásának a felhasználókat érintı minimális minıségi 
követelményeit (Garantált Szolgáltatások). A Garantált Szolgáltatásokat és az azzal kapcsolatos 
elıírásokat a jelen Üzletszabályzat 11. sz. melléklete tartalmazza. 

6.1.4 A Kereskedı kötbérfizetési kötelezettsége 
A 11. sz. mellékletben foglalt Garantált Szolgáltatások megsértése esetén, az ott meghatározott 
esetekben a felhasználó kötbérre jogosult. A felhasználó kötbérre jogosult abban az esetben is, 
ha a Kereskedelmi Szerzıdésben meghatározott kezdı idıpontban a Kereskedı a 
villamosenergia-szolgáltatást nem kezdi meg. Utóbbi esetben a kötbér mértéke megegyezik a 
Garantált Szolgáltatások megsértése esetén fizetendı, a 11. sz. mellékletben meghatározott 
kötbér mértékével. 

6.2 A teljesítésre vonatkozó további rendelkezések (elszámolás, elszámolási id ıszakok, 
mérés, elszámolás hibás mérés esetén, mérlegkörre v onatkozó információk, fizetési módok 
és határid ık) 

A szerzıdések teljesítésére vonatkozó további rendelkezések az Üzletszabályzat 1. sz. 
Mellékletében található Általános Szerzıdési Feltételekben kerültek meghatározásra. 

7. A szerz ıdések teljesítésében részt vev ı harmadik személyek és a velük való 
együttm őködés bemutatása 

A villamosenergia-rendszer zavartalan mőködésének elısegítése, valamint a megfelelı 
kereskedelmi gyakorlat kialakítása és a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság által kötött szerzıdések teljesítése érdekében a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság megköti a VET, VET végrehajtási rendeletében, a 
villamosenergia-ellátási szabályzatokban, különösen az Üzemi Szabályzatban és a Kereskedelmi 
Szabályzatban elıírt, a villamosenergia-rendszer használatára vonatkozó összes szükséges 
megállapodást. 

7.1 Együttm őködés az átviteli rendszerirányítóval 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az átviteli rendszerirányítóval 
a rendszerszintő szolgáltatások igénybevételére kialakítja a rendszerbiztonság és egyensúly 
megtartása mellett a VET, a VET végrehajtási rendeletében, valamint az átviteli rendszerirányító 
Üzemi Szabályzatában, Kereskedelmi Szabályzatában, valamint Üzletszabályzatában foglalt 
rendelkezéseknek megfelelı szerzıdéseket, aminek eredményeképpen, mint mérlegkör felelıs 
saját mérlegkört kíván mőködtetni. 
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7.1.1 A mérlegkör szerzıdés tartalmazza 

(a) A mérlegkör-felelıs által az átviteli rendszerirányítónak átadandó menetrendek 
bejelentésének folyamatára; 

(b) A mérlegkör-felelıs által az átviteli rendszerirányítónak átadandó menetrendek 
igényelt tartalmi elemeire; 

(c) A kiegyenlítı energia mennyiségének és költségének mérlegkörre való allokálásának 
módjára és folyamatára; 

(d) Az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelıs közötti pénzügyi elszámolás 
részleteire; 

(e) Az átviteli rendszerirányító és a mérlegkör-felelıs közötti egyéb kommunikációra; és 

(f) A mérlegkör-szerzıdés felmondásának részleteire és eljárásrendjére. 

7.1.2 Korlátozások, szők keresztmetszetek 

Az átviteli rendszerirányító jogosult a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság villamosenergia-kereskedelmi szerzıdéseinek teljesítését megtagadni szők 
keresztmetszetek kialakulása és a VET, a VET végrehajtási rendeletében valamaint a 
villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak esetén. 

7.1.3 A kötelezı átvételi rendszerben való részvétel 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság együttmőködik az átviteli 
rendszerirányítóval a VET 9.§ (2) szerinti kötelezı átvételi rendszer mőködtetése során. Az 
együttmőködés keretében a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
teljesíti a jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, ideértve különösen a 
389/2007 Kormányrendeletben, a 109/2007 GKM Rendeletben és a Kereskedelmi Szabályzatban 
foglalt kötelezettségeit és megköti az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata által elıirányzott 
szerzıdéseket. 

7.2 Együttm őködés az átviteli rendszerirányítói engedélyessel é s az elosztói engedélyessel 

7.2.1 Korlátozások 

Az átviteli hálózathoz való hozzáférést az átviteli rendszerirányítói engedélyes, az elosztói 
hálózathoz való hozzáférést az elosztói engedélyes – kizárólag az átviteli rendszerirányítói 
engedélyes utasítása vagy jóváhagyása esetén – korlátozhatja. 

7.2.2 Adattovábbítás 

Az átviteli rendszerirányítói engedélyes és az elosztói engedélyes az általa üzemeltetett közcélú 
hálózathoz kapcsolódó, az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságvel 
szerzıdéses viszonyban álló rendszerhasználók vételezési, illetve betáplálási adatait továbbítja a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére. Az átviteli 
rendszerirányítói engedélyes, illetve az elosztói engedélyes a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság megkeresésére igazolja, hogy a villamos energia 
kereskedelmi szerzıdés megkötésére igényt bejelentı rendszerhasználó rendelkezik-e hatályos 
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hálózatcsatlakozási, illetve hálózathasználati szerzıdéssel, míg a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az átviteli engedélyes, illetve az elosztói engedélyes 
megkeresésére igazolja, hogy az átviteli engedélyes, illetve az elosztói engedélyes 
üzemeltetésében lévı közcélú hálózathoz csatlakozó rendszerhasználó rendelkezik-e vele 
hatályos villamos energia kereskedelmi szerzıdéssel. 

7.2.3 Felfüggesztés 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság kérésére a VET-ben, a VET 
végrehajtási rendeleteiben és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottak szerint 
a hálózati engedélyes köteles a rendszerhasználó közcélú hálózathoz való hozzáférését 
felfüggeszteni. 

7.2.4 Az együttmőködés részletes szabályai 

Az átviteli rendszerirányítói engedélyessel és az elosztói engedélyessel való együttmőködés 
részletes feltételeit az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és az 
átviteli rendszerirányítói engedélyes, valamint az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság és az elosztói engedélyes között a felhasználók biztonságos ellátása 
érdekében adott esetben megkötésre kerülı együttmőködési megállapodás szabályozza. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a felhasználó választása 
szerint és annak megbízása alapján közvetlenül szerzıdést köthet a felhasználó nevében a 
hálózathoz történı hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása érdekében az 
érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe vételével. A 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság ezen szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó részletes feltételeket az Üzletszabályzat 13. pontja tartalmazza. 

7.3 Az engedélyesekkel való villamosenergia-piac má s résztvev ıivel való együttm őködés 
mőszaki feltételei 

7.3.1 A mőszaki együttmőködés keretei 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és a villamosenergia-piac 
más résztvevıi közötti együttmőködés mőszaki feltételeit az Üzemi Szabályzat, Kereskedelmi 
Szabályzat, illetve az egyes kereskedelmi partnerekkel kötött megállapodások határozzák meg. 

Az együttmőködés mőszaki feltételei elsısorban kiterjednek az adat- és információszolgáltatásra, 
ezen belül 

(a) az igények bejelentésére; 

(b) tervezési együttmőködésre; 

(c) állapotjelentés megküldésére (a berendezések állapotáról); 

(d) a mérlegkör felelısi tevékenység ellátásához a mérlegkör tagsági megállapodás 
alapján szolgáltatott adatokra; 

(e) mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére; 

(f) üzemi hibák bejelentésére; 

(g) tájékoztatásra a tüzelıanyag-ellátásról, készletekrıl; 

(h) üzem-elıkészítési, üzemirányítási együttmőködésre; és 
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(i) tervezési alapadatok megküldésére (éves terv, havi terv és menetrend). 

7.3.2 A villamos energia kereskedelmi szerzıdések teljesítésének fıbb mőszaki jellemzıi 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a villamos energia 
kereskedelem érdekében, a villamos energia piacon felmerülı kereskedıi és felhasználói villamos 
energia igények kielégítéséhez szükséges villamos energiát az Európai Unióban is kialakult 
feltételrendszernek megfelelı, piaci alapú kereskedelmi szerzıdésekkel köti le. 

A villamos energia átadás-átvétele a szerzıdésekben meghatározott csatlakozási pontokon 
történik. Abban az esetben, ha határkeresztezı szállítások kerülnek lebonyolításra, az illetékes 
átviteli rendszerirányítókkal is egyeztetve történik az átadási pontok meghatározása. A villamos 
energia megfelelı átadási pontra történı továbbszállítását Magyarország területén az átviteli 
rendszerirányítói engedélyes tulajdonában lévı átviteli hálózat, illetve az elosztó engedélyesek 
tulajdonában lévı elosztóhálózat biztosítja. 

Az engedélyesek, illetve engedélyesnek nem minısülı rendszerhasználók felé a villamos energia 
átadása az értékesítési szerzıdésekben meghatározott, az átviteli vagy elosztó hálózat, valamint 
a felhasználók csatlakozási pontjain történhet. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az ellátás-biztonsági, a 
rendszerérdekő mőszaki és gazdasági szempontok optimális összhangja érdekében a VET, VET. 
végrehajtási rendeletei, a villamos energia ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi Szabályzat 
és a Kereskedelmi Szabályzat alapján mindenkor együttmőködik a többi rendszerhasználóval. 

7.4 A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı Részvénytársaság által ellátott 
rendszerhasználók érdekeinek képviselete 

Amennyiben a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által ellátott 
rendszerhasználóknál a hálózat rendelkezésre állása elızetes értesítés hiányában szünetel vagy 
megszakad, illetıleg a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által a 
felhasználóval kötött villamos energia értékesítési szerzıdés teljesítése ilyen okból hiúsul meg, a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az érintett hálózati 
engedélyesektıl, illetıleg az átviteli rendszerirányítótól felvilágosítást kér és, erre irányuló kérés 
esetén, a rendszerhasználókat az okozott károk megtérítésével kapcsolatos eljárásban képviseli. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság folyamatosan értékeli egyes 
szerzıdéses partnereinek, beszállítóinak, felhasználóinak tevékenységét, ami a megfelelı 
színvonalú kereskedelmi szolgáltatás garanciája. Az értékelést a kereskedelmi mőködési 
engedélyes társaság, a kialakításra kerülı minıségbiztosítási rendszer bevezetését követıen, 
annak keretein belül végzi. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, mint kereskedelmi mőködési 
engedélyes saját termelı és szállító berendezésekkel nem rendelkezik. Így a más engedélyes 
társaságok tulajdonában vagy üzemeltetésében lévı termelı vagy szállító berendezések 
üzemzavarainak elhárításában aktívan nem vesz részt, azok következményeire vagy azok 
mérséklésére közvetlen ráhatása nincs. 

A vásárlók biztonságos ellátása érdekében azonban a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság minden tıle elvárhatót megtesz azért, hogy tevékenysége 
összhangban legyen a villamos energiatermelı és szállító tevékenységet végzı társaságok 
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minden olyan törekvésével, vagy magatartásával, mely egy esetleges üzemzavar megelızésére 
vagy annak elhárítására irányul. 

8. Eljárás üzemzavar, korlátozás esetén 

Az irányadó hatályos jogszabályok és villamosenergia-ellátási szabályzatok értelmében a 
villamosenergia-ellátás zavarainak megelızése, elırejelzése, elhárítása a kereskedelem technikai 
hátterét biztosító átviteli rendszerirányító, hálózati engedélyesek, termelık és kiserımővek 
együttmőködésük során biztosítandó feladata. 

A villamosenergia-ellátási válsághelyzetre való felkészülést, az elhárítást és a szükséges 
intézkedések végrehajtását a 285/2007 (X.19.) Korm. rendelet és más vonatkozó jogszabályok 
szabályozzák. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság mindent megtesz annak 
érdekében, hogy kizárólag a vonatkozó villamosenergia-ellátási szabályzatok, illetve a hatályos 
jogszabályok, így a VET, a VET végrehajtási rendeletei, valamint a Kereskedelmi Szabályzat 
szerint az ellátásbiztonságra és az üzemzavar esetére vonatkozó elıírásokra figyelemmel 
végezze tevékenységét, és az irányadó normákat teljes mértékben betartsa. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság lehetıségei szerint minden 
esetben eleget tesz az Üzemi Szabályzatban elıírt mőszaki normáknak, és a vele szerzıdéses 
jogviszonyban álló partnereket, felhasználókat kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésein 
keresztül ugyancsak arra készteti, hogy a vonatkozó szabályzatokat, jogszabályokat betartsák. 

9. A villamosenergia-piac más résztvev ıivel való kereskedelmi együttm őködés általános 
feltételei 

9.1 Általános üzletpolitikai elvek 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság szállítóival és vevıivel 
megkötendı megállapodások lényeges kereskedelemi feltételeinek kidolgozása során: 

(a) törekszik a szerzıdéses feltételek egységesítésére azért, hogy ezzel elısegítse a 
villamos energia magyarországi versenypiacának fejlıdését; 

(b) alternatív üzleti szerzıdési feltételeket alkalmaz az ár, elszámolási és fizetési 
feltételek vonatkozásában azért, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a változó piaci 
igényekhez; és 

(c) szem elıtt tartja az elvárható átlátható mőködést és kimagaslóan tesz eleget a 
diszkriminációmentesség követelményének. 

9.2 A kereskedelmi partnerekkel, történ ı együttm őködés alapjai 

A kereskedelmi partnerekkel történı együttmőködés alapvetı feltétele, hogy az egyes 
rendszerhasználók és partnerek vállalják a vonatkozó szabályozásokban rögzített kötelezettségek 
alkalmazását, illetve betartását: 

(a) a szükség szerinti, elıírásoknak megfelelı mérırendszer felszerelésére; 
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(b) a telekommunikációs, illetve informatikai rendszerhez (a kereskedelmi kapcsolat 
jellegével, tartósságával összhangban) történı csatlakozásra; 

(c) az elszámolási alapadatok, nyilatkozatok, információk szolgáltatására; 

(d) az átviteli rendszerirányító által végzett mennyiségi elszámolás elfogadására; és 

(e) piaci- és ajánlati információk kölcsönös cseréjére. 

A kereskedelmi partnerekkel így más kereskedelmi engedélyesekkel, valamint a felhasználókkal 
való együttmőködés további részletes feltételeit a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság és a kereskedelmi partnere közötti megállapodás szabályozza. 

9.3 Szervezett villamos-energia piacon való részvét el szabályai 

A szervezett villamos-energia piacon való részvétel részletes szabályait VET Vhr, illetıleg a 
szervezett villamosenergia-piac engedélyese mőködési és üzletszabályzatai határozzák meg. A 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben részt kíván venni a szervezett villamosenergia-piacon való kereskedelemben, akkor 
abban a jogszabályok, villamosenergia-ellátási szabályzatok és a szervezett villamosenergia-piac 
engedélyese mőködési és üzletszabályzataiban meghatározottak alapján vesz részt. 

10. Kereskedelmi típusú szerz ıdések 

10.1 A felhasználókkal köthet ı kereskedelmi szerz ıdések típusai 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által a felhasználókkal 
kötendı szerzıdések típusai megegyeznek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban, 
különösen a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott szerzıdési típusokkal, így a felhasználó 
választása szerint köthetı menetrend alapú, teljes ellátás alapú, részleges ellátás alapú 
szerzıdés vagy profil elszámolási alapú szerzıdés. A felhasználók a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság mérlegköréhez mérlegkör tagsági szerzıdés 
megkötésével csatlakozhatnak. 

10.1.1 Ellátás alapú szerzıdések 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság ellátás alapú szerzıdéseket 
azon felhasználókkal köt, amelyek villamos energia fogyasztása során az alábbi szabályok 
érvényesíthetık: 

(a) ellátás alapú szerzıdést csak a magyar átviteli rendszerirányító által felügyelt 
szabályozási zónában lévı felhasználói csatlakozási pontra lehet kötni; 

(b) egy felhasználói csatlakozási pontra csak egy ellátás alapú szerzıdés köthetı. 
Amennyiben egy felhasználó több telephellyel rendelkezik, csak egy ellátás alapú 
szerzıdéssel rendelkezhet a magyar átviteli rendszerirányító által szabályozott összes 
telephelye tekintetében; és 

(c) ellátás alapú szerzıdést csak mérlegkör-szerzıdéssel rendelkezı engedélyes 
létesíthet. 

Az ellátás alapú szerzıdés két típusát különböztetjük meg: 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

 
 

Hatályos: 2012. január 31.-tıl 22 

(i) teljes ellátás alapú szerzıdés, amely csak egyforrású ellátást tesz lehetıvé; 

(ii) részleges ellátás alapú szerzıdés, amely lehetıvé teszi mind az egyforrású, 
mind pedig a többforrású ellátást. 

10.1.2 Teljes ellátás alapú szerzıdések 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a felhasználókkal teljes 
ellátás alapú szerzıdések kötésekor a következı szabályokat érvényesíti: 

(a) teljes ellátás alapú szerzıdés megkötése esetén a felhasználó az Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-tıl szerzi be a teljes villamos 
energia szükségletét; 

(b) teljes ellátás alapú szerzıdés a felhasználó menetrendadási kötelezettségét is 
elıírhatja; 

(c) teljes ellátás alapú szerzıdés a felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati 
szerzıdésében meghatározott teljesítmények mértékéig köthetı; 

(d) teljes ellátás alapú szerzıdés hatálya alatt a felhasználó a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság mérlegkörébe tartozik; és 

(e) a felhasználó számára szükségessé vált kiegyenlítı energia elszámolási 
kötelezettsége az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-t 
terheli. 

A teljes ellátás alapú szerzıdések mintaszerzıdése jelen Üzletszabályzat 4. sz. mellékletét 
képezi. 

10.1.3 Részleges ellátás alapú szerzıdések 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a felhasználókkal részleges 
ellátás alapú szerzıdések kötésekor fentieken túl a következı szabályokat érvényesíti: 

(a) részleges ellátás alapú szerzıdés megkötése esetén a felhasználó nem a Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-tıl szerzi be a teljes 
villamos energia szükségletét; 

(b) a részleges ellátás alapú szerzıdés rögzíti a menetrend alapú szerzıdés(ek) 
menetrend-adatainak kommunikálását az eladó felé; 

(c) a részleges ellátás alapú szerzıdés rögzíti a vevı által harmadik fél számára 
esetlegesen értékesített teljes, vagy részleges ellátás alapú szerzıdés(ek) 
menetrendadatainak kommunikálását az eladó felé; és 

(d) a részleges ellátás alapú szerzıdés kötelezheti az eladót, hogy a vevı által bejelentett 
menetrend alapú szerzıdésektıl eltérı vételezés vagy betáplálás esetén pénzügyileg 
helyt álljon. 

A részleges ellátás alapú szerzıdések mintaszerzıdése jelen Üzletszabályzat 5. sz. mellékletét 
képezi. 
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10.1.4 Menetrend alapú szerzıdés 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság igény esetén a villamos 
energia versenypiac bármely szereplıjével menetrend alapú szerzıdést köt. Ezen szerzıdéseknél 
a következı szabályokat érvényesíti: 

(a) menetrend alapú szerzıdést csak az elszámolási ponttal / teljesítménymérı és tároló 
fogyasztásmérıvel rendelkezı csatlakozási ponttal rendelkezı piaci szereplı, átviteli 
rendszerirányító, villamosenergia-kereskedı, vagy szervezett-piaci engedélyes köthet; 

(b) a menetrend alapú szerzıdés kötésére jogosultak tetszıleges számú menetrend alapú 
szerzıdést köthetnek; 

(c) a villamos energia határon keresztül történı szállítására csak menetrend alapú 
szerzıdés köthetı; és 

(d) a kiegyenlítı energia elszámolásakor a menetrend alapú szerzıdések teljesítettnek 
tekintendık. 

A menetrend alapú szerzıdések mintaszerzıdése jelen Üzletszabályzat 7. sz. mellékletét képezi. 

10.1.5 Profil elszámolású felhasználói szerzıdés 

A profil alapú elszámolásra vonatkozó szerzıdés esetén a felhasználó és a Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság olyan teljes ellátás alapú szerzıdést kötnek, 
mely keretében a villamos energia felhasználó kizárólag a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság-tıl szerzi be a villamos energia igényét a hálózati elosztó által 
meghatározott mértékadó éves fogyasztással rögzített teljesítmények mértékéig. Profil 
elszámolású szerzıdés keretében a felhasználó a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság mérlegköréhez csatlakozik és a felek között létrejött szerzıdésben rögzítetten 
az elosztói engedélyes részére a felhasználói fogyasztás alapján, közvetlenül a Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság fizeti meg a rendszerhasználati díjakat és a 
mennyiségi eltérés alapján fizetendı díjakat. A profil alapú elszámoláshoz az illetékes elosztói 
engedélyes meghatározza a rendszerhasználó várható mértékadó éves fogyasztását, valamint a 
rendszerhasználó fogyasztási helyét az illetékes elosztói engedélyes – több csatlakozási pont 
esetében csatlakozási pontonként – hozzárendeli valamelyik országosan egységes valamint 
reprezentatív profilcsoporthoz. A profilba sorolást az illetékes elosztói engedélyes alapvetıen 
kérdıív segítségével, objektíven teszi meg annak érdekében, hogy a rendszerhasználó a 
tényleges fogyasztási szokásainak megfelelı, azt a lehetı legjobban megközelítı profilcsoportba 
kerüljön besorolásra. A kérdıívre személyesen, a valóságnak megfelelıen adott válaszok 
kiértékelésével kapott profilcsoport besorolás a hálózathasználati szerzıdésben kerül rögzítésre. 
A hálózati elosztói engedélyes saját döntése alapján jogosult, illetve a rendszerhasználó vagy a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság kérése alapján köteles – egy 
alkalommal díjmentesen – a profilba sorolt rendszerhasználóhoz idıszakosan tárolós mérést 
kiépíteni és értékelni, majd annak eredményeképpen a felhasználót újból profilba sorolni. A profil 
alapú elszámolási szerzıdés mintaszerzıdése jelen Üzletszabályzat 6. sz. mellékletét képezi. 

10.1.6 Mérlegkör tagsági szerzıdés 

A mérlegkör tagsági szerzıdés a kiegyenlítı energia elszámolására és/vagy az elszámolás 
alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére kötött szerzıdés, amely rögzíti a mérlegkör felelıs 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és a rendszerhasználó 
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kiegyenlítı energia elszámolására és menetrend bejelentésére vonatkozó jogait és 
kötelezettségeit. A rendszerhasználó a kiegyenlítı energia elszámolására az átviteli 
rendszerirányítóval mérlegkör szerzıdést vagy a mérlegkör-felelıssel mérlegkör-tagsági 
szerzıdést köteles kötni. 

Bármely felhasználó vagy termelı kezdeményezheti a mérlegkör tagsági szerzıdés megkötését a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-vel. A Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság saját üzleti döntése alapján vállalja vagy utasítja el a 
mérlegkör tagsági szerzıdés megkötését. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság a mérlegkör tagsági szerzıdések kötésekor a következı szabályokat 
érvényesíti: 

(a) A mérlegkör tagsági szerzıdés a rendszerhasználó és a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság közötti villamos energia ellátási szerzıdés 
melléklete, annak elválaszthatatlan részét képezi; 

(b) Amennyiben a felhasználó vagy a termelı a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság-vel kötött mérlegkör tagsági szerzıdést és nem kizárólag 
az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-tıl szerez be 
vagy nem kizárólag a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság részére értékesít villamos energiát (részleges ellátás alapú 
szerzıdés megkötésével), a felhasználó vagy a termelı köteles az egyéb villamos 
energia kereskedelmi szállításainak mennyiségét a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére, a mentrendi bejelentések miatt 
bemutatni, melynek helyességéért a felhasználó vagy termelı teljes felelısséget 
vállal; 

(c) A felhasználó a fennálló egyszereplıs ellátását (teljes ellátás alapú szerzıdést), 
kizárólag a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elızetes 
írásbeli jóváhagyásával módosíthatja többszereplıs ellátásra (részleges vagy 
kiegészítı ellátás alapú szerzıdésre). Amennyiben a többszereplıs ellátás során a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a mérlegkör felelıs 
a felhasználó vonatkozásában, úgy a felhasználó köteles bejelenteni írásban a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére az egyéb 
villamos energia kereskedelmi szerzıdései feltételeit, az azokban beállt bármely 
változást, illetve az erre vonatkozó igényeket; 

(d) Minden az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-nél 
harmadik fél szállítása következtében felmerülı költség és ráfordítás a mérlegkör 
tagjait terheli, amely szállításra a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság és mérlegkör tagjai nem kötöttek szerzıdést. 

A mérlegkör tagsági szerzıdés mintáját a jelen Üzletszabályzat 8. sz. Melléklete tartalmazza. 

10.2 A villamosenergia-piac egyéb engedélyeseivel v aló kereskedelmi együttm őködés 
szabályai 

10.2.1 A termelıkkel kötendı kereskedelmi szerzıdések 

A villamos energia termelıktıl történı beszerzést a felek közötti kétoldalú szerzıdések rendezik, 
melyek tartalmazzák a mennyiségi és a minıségi feltételek rögzítését. A szerzıdés tartalmi 
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követelményeire a VET, VET Vhr., villamos energia ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi és 
Kereskedelmi Szabályzat az irányadó. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság és a villamos energia termelık között megkötendı villamos energia adásvételi 
szerzıdés létrejöhet: 

(a) a lekötött teljesítıképesség; 

(b) a villamos energia mennyiség; és 

(c) a lekötött teljesítıképesség és átvett villamos energia mennyiség alapján. 

Az adásvételi szerzıdés megkötésének feltétele a villamos energia vásárlási mennyiségének 
rögzítése zónaidı szerinti bontásban, vagy a kihasználás, illetve a menetrend megadásával. A 
megfelelıen alkalmazandó meghatározás mindig a felek közötti egyedi kétoldalú szerzıdés 
lényegi részét képezi. 

A termelıkkel kötendı szerzıdések mintaszerzıdése jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletét 
képezi. 

10.2.2 Más villamosenergia-kereskedıkkel kötendı kereskedelmi szerzıdések 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a más villamos energia-
kereskedıkkel kialakított kereskedelmi kapcsolataiban a megkötött szerzıdések végrehajtása 
során a VET, VET Vhr., a villamosenergia-ellátási szabályzatok, különösen az Üzemi Szabályzat 
és a Kereskedelmi Szabályzat elıírásait tekinti irányadónak. 

Amennyiben a megkötött szerzıdések teljesítési helye nem a Magyar Köztársaság területén belül 
van, abban az esetben a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a 
felek által kikötött irányadó jog figyelembe vétele mellett alkalmazza a megkötendı 
szerzıdéseket. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és a villamosenergia-
kereskedık között megkötendı villamos energia adásvételi szerzıdés létrejöhet: 

(a) a lekötött teljesítıképesség; 

(b) a villamos energia mennyiség; és 

(c) a lekötött teljesítıképesség és átvett villamos energia mennyiség alapján. 

Az adásvételi szerzıdés megkötésének feltétele a villamos energia vásárlási mennyiségének 
rögzítése zónaidı szerinti bontásban, vagy a kihasználás, illetve a menetrend megadásával. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által, más kereskedıkkel 
megkötendı szerzıdések mintaszerzıdése jelen Üzletszabályzat 3. sz. mellékletét képezi. 

10.3 Kereskedelmi és mérlegkör-tagsági szerz ıdések kötelez ı tartalmi elemei 

A kereskedelmi, illetve a mérlegkör-tagsági szerzıdéseket a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elsısorban a jelen Üzletszabályzat 1. sz. Mellékletét 
képezı Általános Szerzıdési Feltételei, a Ptk., az irányadó egyéb jogszabályok elıírásainak és a 
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Kereskedelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen alakítja ki, figyelembe véve a VET és 
végrehajtási rendeleteinek szabályait is. 

A szerzıdések kötelezı tartalmi elemei: 

(i) a szerzıdı felek azonosító adatai, képviselıi; 

(ii) fogalom meghatározások; 

(iii) hatályba lépési feltételek; 

(iv) a szerzıdés tárgya; 

(v) a szolgáltatás ellenértéke; 

(vi) nyilatkozatok és kötelezettségvállalások; 

(vii) a szerzıdés teljesítésének ideje, helye és módja; 

(viii) rendelkezés arról, hogy szükséges-e menetrendek készítése, a menetrendtıl eltérés 
következményei, mérlegköri kapcsolatrendszer; 

(ix) szerzıdés megszőnése; 

(x) szerzıdésszegés és következményei; 

(xi) rendelkezés pénzügyi biztosíték szükségességérıl; 

(xii) titoktartás; 

(xiii) vis maior kezelése; 

(xiv) pénzügyi és mőszaki elszámolás és teljesítés módja, fizetési feltételek, 

(xv) a szerzıdésre irányadó jog; 

(xvi) a vitás kérdések rendezésének a szabályai; és 

(xvii) bármely egyéb a felek számára lényeges feltétel. 

11. A szerz ıdések megsz őnésének esetei 

A szerzıdések megszőnésére vonatkozó általános rendelkezések az Üzletszabályzat 1. sz. 
Mellékletében található Általános Szerzıdési Feltételekben kerültek meghatározásra. 

12. A szerz ıdésszegés kezelése 

A szerzıdésszegésre vonatkozó általános rendelkezések az Üzletszabályzat 1. sz. Mellékletében 
található Általános Szerzıdési Feltételekben kerültek meghatározásra. 

13. A rendszerhasználók hálózati csatlakozási és há lózathasználati szerz ıdései 

13.1 Az általános hálózati csatlakozási és hálózath asználati szerz ıdés 

Az általános hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéssel rendelkezı 
rendszerhasználó az általános rendszerhasználati díjakkal, illetve a rendszerhasználói 
szerzıdésszegés esetén a hálózati engedélyes részére járó szolgáltatásokkal és díjakkal 
közvetlenül a hálózati engedélyessel számol el. Az általános hálózati csatlakozási szerzıdés 
alapján kizárólag a rendszerhasználó válik jogosítottá, illetve kötelezetté. 
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13.2 Az egyedi hálózat csatlakozási és hálózathaszn álati szerz ıdés 

A VET 63.§-a alapján a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a 
rendszerhasználó kérése esetén - annak írásbeli megbízása alapján - képviselheti a 
rendszerhasználót a hálózathasználati és/vagy hálózati csatlakozási szerzıdésének megkötése, 
illetve adott esetben teljesítése és megszüntetése során a hálózati engedélyessel szemben. A 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, mint megbízottként a 
felhasználó nevében és képviseletében a hálózati csatlakozási és hálózathasználati 
szerzıdéseket a villamosenergia-vásárlási szerzıdésekkel összevontan kezelheti. A Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság megbízotti jogkörben történı eljárása alapján 
a rendszerhasználó válik a hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szerzıdés alanyává, 
tehát az abban foglaltak ıt közvetlenül teszik jogosítottá és kötelezetté, azzal, hogy eljárása 
során a rendszerhasználó javára és érdekében jár el, amivel kapcsolatban a rendszerhasználót 
teljes körő kártalanítási kötelezettség terheli.  

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és a rendszerhasználó 
közötti megbízási jogviszonyra a Ptk. szabályai és a közöttük megkötendı megbízási szerzıdés 
az irányadó, amelyeknek a mintáit az Üzletszabályzat 9. és 10. sz. Melléklete tartalmazza. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a rendszerhasználó 
képviseletében a hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglalt általános szerzıdési 
feltételekkel köti meg a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdést. Abban az esetben, 
hogyha a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a felhasználó hálózati 
csatlakozási és hálózathasználati szerzıdését a VET 63. § (1) alapján megbízottként kezeli, akkor 
a rendszerhasználati díjakat a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, 
fizeti meg a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes(ek) részére. Ebben az esetben a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a rendszerhasználati díjakat a 
kereskedelmi szerzıdésekben meghatározott feltételek szerint továbbszámlázza a 
felhasználónak. Amennyiben a felhasználó a hálózati csatlakozási és hálózathasználati 
szerzıdését a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság közremőködése 
nélkül maga köti meg a területileg illetékes elosztó hálózati engedélyes(ekk)el és maga kezeli 
azokat, úgy a rendszerhasználati díjakat közvetlenül az elosztó hálózati engedélyes(ekk)el 
köteles elszámolni. 

Az egyedi hálózathasználati szerzıdéssel rendelkezı rendszerhasználó az általános 
rendszerhasználati díjakat, és a profil elszámolású felhasználó a mennyiségi eltérés díját a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére köteles maradéktalanul 
megfizetni a felek megállapodásában foglalt feltételei szerint. A Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság kizárólag a rendszerhasználó ilyen irányú kifejezett 
kérésére köt egyedi hálózat csatlakozási és hálózathasználati szerzıdést. 

Egyedi hálózathasználati szerzıdés felhasználó általi megszegése esetén a Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerzıdések villamosenergia-vásárlási szerzıdéssel történı összevont 
kezelésére vonatkozó megbízási szerzıdés azonnali hatályú felmondására, és egyidejőleg a 
villamosenergia-értékesítési szerzıdés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a 
hálózathasználati szerzıdés felmondására a hálózati engedélyes is jogosult saját 
üzletszabályzata és a vonatkozó jogszabályok szerint. 

A hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdések megbízottként történı összevont 
kezeléséért az Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-t megbízási díj 
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illeti meg, ennek mértékét a jelen Üzletszabályzat 9, illetve 10. sz. Mellékletében található 
szerzıdésminta szerinti megbízási szerzıdésben határozzák meg a felek. 

13.3 Biztosíték szerz ıdésszegés esetére 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság megbízotti jogkörben történı 
eljárása esetében az egyedi hálózathasználati szerzıdéssel rendelkezı rendszerhasználó köteles 
az általános rendszerhasználati díjakra és a hálózathasználati szerzıdés megszegésére 
vonatkozó biztosítékot nyújtani a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság részére. A biztosíték formáját, illetve összegét a 9. sz. Mellékletben található 
szerzıdésminta szerinti megbízási szerzıdésben határozzák meg a felek. 

13.4 Felelısség 

Amennyiben a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-nek bármilyen 
kára és/vagy költsége keletkezik a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdések 
összevont kezelésével összefüggésben, illetve ha a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság helyt áll a hálózati engedélyes irányában a rendszerhasználói 
szerzıdésszegésért, illetve amennyiben a rendszerhasználó Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-nek nem téríti meg az általános rendszerhasználati 
díjakat, valamint a profilos elszámolású felhasználó esetében a mennyiségi eltérés díját, a 
rendszerhasználó köteles a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
minden kárát, költségét és minden késedelmi kamatot is megtéríteni. A késedelmi kamat a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által a hálózati engedélyes 
irányában történı teljesítéstıl esedékes, és mértéke megegyezik a Ptk.-ban meghatározott 
késedelmi kamattal. 

14. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések 

14.1 Értelmezés 

A jelen fejezetben használt fogalmak jelentése megegyezik az Adatvédelmi Törvényben 
meghatározott jelentésükkel. 

14.2 Az adatvédelem általános elvei 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a jogszabályokkal 
összhangban biztosítja a birtokába került személyes adatok, bizalmas információk és az üzleti 
titoknak minısülı adatok teljes körő védelmét és megteremti ennek jogi és technikai feltételeit. 

14.3 A személyes adatok védelme 

14.3.1 A szerzıdı fél kezelt személyes adatainak köre 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: adatkezelı) 
a VET 151. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a villamos energia kereskedıi engedélyköteles 
tevékenységének végzése, valamint az ehhez szükséges mőszaki berendezések létesítésére, 
üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a 
teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerzıdésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a 
szerzıdésbıl eredı egyéb követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban foglalt együttmőködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából 
kezelheti a felhasználó, valamint a külön jogszabályban meghatározott fizetı azonosításához 
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szükséges és elégséges, a VET vagy végrehajtási rendeletei szerint a szerzıdés tartalmát 
képezı személyes adatot. 

14.3.2 Személyes adatok továbbítása jogszabályi rendelkezések alapján 

A VET 151.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az adatkezelı által kezelt, az adatkezelés 
céljához szükséges adatok átadhatóak: 

(a) az adatkezelı megbízása alapján a szerzıdés megkötését, a leolvasást, a 
számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás 
kezelését, a felhasználási helyek mőszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenırzését, 
kikapcsolását, illetıleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végzı természetes 
személynek és gazdálkodó szervezetnek; 

(b) számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult 
szervezetek részére; 

(c) a Magyar Energia Hivatalnak; 

(d) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 
bőncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkezı nemzetbiztonsági 
szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak; 

(e) rendszerhasználói elégedettség kutatás céljára; 

(f) más engedélyesek részére a jogszabályokban és a villamos energia ellátási 
szabályzatokban meghatározott esetekben; és 

(g) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény elıírásai szerint a bírósági 
végrehajtónak. 

(h) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak  

(i) a villamosenergia-iparban fennálló, vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben az 
egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott kedvezményes 
villamosenergia-áron történı vásárlásra jogosult személyeket illetıen, a 
kedvezményes villamosenergia-áron történı vásárlás elszámolása céljából az átviteli 
rendszerirányítónak. 

Az átadott adatokkal kapcsolatban a 14.3.2 bekezdés a)-c) és h)-i) pontjában meghatározott 
adatokat átvevıket az engedélyessel azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelı 
köteles a 14.3.2 bekezdés a)-c), valamint g)-i) pontja esetén az adatátadással egyidejőleg az 
érintettet értesíteni. 

14.3.3 Személyes adatok továbbítása a rendszerhasználó hozzájárulásával 

A rendszerhasználó az adatkezelıvel kötendı kereskedelmi megállapodás megkötésével 
hozzájárul ahhoz, hogy nem szerzıdésszerő teljesítés esetén az adatkezelı a jogérvényesítéshez 
szükséges adatokat szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére átadhassa. 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

 
 

Hatályos: 2012. január 31.-tıl 30 

14.3.4 Az adatok kezelésének idıtartama 

Az adatkezelı a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha nem a fenti 14.3.1 pontban 
meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy a fenti 14.3.1 pontban meghatározott 
adatkezelési cél megszőnt, különösen az engedélyesi tevékenység keretében létrejött jogviszony 
megszőnik, vagy az ahhoz kapcsolódó követelések érvényesítése megtörtént, illetve a követelés 
érvényesíthetısége megszőnt. 

14.4 Intézkedések az adatok biztonságos kezelésére vonatkozóan 

Az adatkezelı az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességei teljesítése érdekében: 

(a) a szerzıdéses partnerek által szolgáltatott, valamint a rendelkezésére álló 
adathalmazban elkülönítetten kezeli a személyes adatokat és az üzleti titoknak 
minısülı bizalmas adatokat; 

(b) megállapítja a beérkezı adatok és információk biztonsági és minısítési fokozatait, 
valamint megteremti a nyilvánosságra kerülı adatokhoz való internetes hozzáférés 
mőszaki és jogi feltételeit; 

(c) biztosítja az adatok és információk archiválását, figyelemmel a megırzési 
idıtartamokra, a betekintési és felhasználási jogosultságokra; 

(d) megállapítja a hozzáférésre jogosultak személyi körét (beosztását), valamint a 
hozzáférés terjedelemét; 

(e) szabályozza a MEH, valamint külsı piaci szereplık közötti információ áramlás módját; 

(f) a megfelelı informatikai háttérrel biztosítja a birtokába kerülı személyes adatok, 
bizalmas információk, az üzleti titoknak minısülı adatok teljes körő védelmét a 
jogszabályokban és a jelen Üzletszabályzatban leírtak alapján; és 

(g) olyan adatvédelmi rendszert alkalmaz, amely teljes egészében megalapozza az adat- 
és információs rendszer megsértıivel szemben polgári jogi, illetve büntetı jogi 
szankciók alkalmazhatóságát. 

14.5 A rendszerhasználó adatbiztonságra vonatkozó j ogosultságai 

14.5.1 Kérelem benyújtásának joga 

A rendszerhasználó jogosult az adatai kezelésérıl tájékoztatást kérni, adataiba betekinteni 
valamint adatainak kijavítását kérni. 

Az adatkezelı köteles a kérelem benyújtását követı 30 napon belül a kérelmezıt kérelmének 
megfelelıen tájékoztatni, illetıleg a szükséges intézkedéseket megtenni, illetıleg annak 
elutasításáról a kérelmezıt értesíteni. 

14.5.2 Jogorvoslati lehetıségek 

A rendszerhasználó, személyes adatai kezelésével összefüggésben vélelmezett jogsértés esetén 
panaszával az adatkezelı ügyfélszolgálatához és az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. A 
rendszerhasználó jogosult továbbá bírósághoz is fordulni. 
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Az adatkezelı a jogellenes adatkezeléssel okozott kárt köteles megtéríteni. 

15. Panaszok ügyintézésének rendje 

15.1 Beérkezett panaszok rögzítése 

A felhasználó panaszát írásban, elektronikus úton vagy személyesen juttathatja el a Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére, az Üzletszabályzat 17.1 pontjában 
megjelölt elérhetıségeken. A nem írásos formában jelentkezı panaszt jegyzıkönyvben kell 
rögzíteni. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-hez beérkezett 
panaszok nyilvántartásba vételre kerülnek és azokat a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság 5 évig megırzi. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság ügyfélszolgálatán írásban benyújtott átvételérıl a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság írásos igazolást ad át. A nem személyesen eljutatott 
beadványokkal (méréssel, díjfizetéssel vagy számlázással) kapcsolatban a Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság telefonon keresztül is ad felvilágosítást, illetve 
eljár az ügyintézés dokumentálhatóságának biztosításában. 

15.2 A beékezett panaszok kezelése 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság törekszik a panasz 
rendezését a felhasználóval történı közvetlen kapcsolatfelvétel útján rendezni. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a panasz beérkezését követı 
15 (tizenöt) napon belül a beérkezett panaszt megvizsgálja és a panasz beérkezését követı 30 
(harminc) napon írásban eleget tesz válaszadási kötelezettségének, kivéve, ha jogszabály 
rövidebb ügyintézési határidıt tesz kötelezıvé. Ha a beadvány több engedélyest is érint a Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az 
érintett engedélyesekkel a hatáskörök tisztázása és a panasz mielıbbi megválaszolása végett. Az 
engedélyesek egymás között 15 napon belül tisztázzák, hogy melyikük joga illetıleg kötelessége 
az adott ügyben eljárni. Ennek megtörténtérıl a panasztevıt tájékoztatják. Ha a panaszbeadvány 
a villamosenergia-értékesítéssel és a hálózati szolgáltatással egyaránt összefügg valamint ennek 
következményeképpen több engedélyest is érint, akkor az engedélyesek kötelesek egymás között 
a panaszbeadvány beérkezéstıl számított 15 (tizenöt) napon belül az intézkedési hatáskörök 
tisztázásához és a megfelelı intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lebonyolítani. A 
panasz elintézési határideje a hatáskörök tisztázására rendelkezésre álló határidı elteltét követı 
30 nap. 

Késedelmes válaszadás esetén, amennyiben a késedelem idıtartama meghaladja a 30 (harminc) 
napot, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a késedelemmel 
érintett minden 5 (öt) nap után köteles 1.000 Ft. (egyezer forint) kötbért fizetni. 

15.3 Eltér ı szabályok alkalmazásának lehet ısége 

A kapcsolattartás rendjét, valamint a vitatott kérdések, panaszok elintézésének rendjét az egyes 
kereskedelmi partnerekkel kötött szerzıdések fentiektıl eltérıen rögzíthetik. A kapcsolattartás 
rendje függ az egyes ügyletek típusától és szerzıdı partner hazai, vagy külföldi minıségétıl. 

16. A fogyasztóvédelmi szervezetekkel és érdekképvi seletekkel való kapcsolattartás 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az erımőveket, illetve a 
felhasználókat érintı kérdésekben rendszeres kapcsolatot tart az erımővek, illetve a felhasználók 
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szövetségeivel, a helyi és országos felhasználói érdekképviseleti szervezetekkel, 
önkormányzatokkal, társszervekkel azért, hogy: 

(h) a felhasználót érintı kérdésekben megismerje azok véleményét; 

(i) tájékoztassa azokat a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság tervezett intézkedéseirıl, 

(j) visszajelzést adjon az érdekképviseletek által közvetített panaszok kivizsgálásának 
eredményérıl. 

Ezen testületekkel a kapcsolattartás konzultatív jellegő, tekintettel arra, hogy a testületek a 
villamosenergia-kereskedelmi ügyleteknek közvetlenül, vagy közvetetten nem résztvevıi. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságvel szemben felmerült jogviták 
rendezésének módját mind a jelent Üzletszabályzat, mind a megkötött kereskedelmi (mérlegkör-
tagsági) szerzıdések rendezik. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a fogyasztóvédelmi 
szervezetekkel hivatalos kapcsolatot tart a szabályozással, árszabályozással, ellátásbiztonsággal 
és más szakmai kérdésekkel összefüggésben. Az engedélyeseket és más rendszerhasználókat, 
valamint a felhasználókat érintı kérdésekrıl, intézkedésekrıl a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság rendszeres tájékoztatást ad. 

17. Ügyfélszolgálat és elérhet ıségek 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a szerzıdéses partnereivel 
és a felhasználói érdekképviseleti szervekkel történı kapcsolattartásra és ügyintézésre 
ügyfélszolgálati irodát mőködtet. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság megtesz minden tıle telhetıt annak érdekében, hogy biztosítsa a biztonságos 
kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szolgáltatás nyújtásához mindenkor szükséges képzett 
szakemberei rendelkezésre állását, továbbá a kereskedelmi partnerei, vásárlói számára ésszerő 
mértékig, munkanapokon reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig biztosítja e szakemberek 
elérhetıségét személyesen, elektronikus úton, telefonon, vagy faxon. 
 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a telefonon történı ügyintézés 
esetében egyedi ügyszámmal biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. A Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az egyedi ügyszámot a telefonon történı 
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 a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság mellızi. 

17.1 Az ügyfélszolgálati iroda elérhet ıségei 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság villamosenergia-kereskedelmi 
engedélyes ügyfélszolgálata munkanapokon reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig tart nyitva. Az 
ügyfélszolgálati iroda címe és egyéb elérhetıségei: 

Cím: Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság H-1117, Budapest, 
Október Huszonharmadika utca 18., 307. iroda 
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Tel: +36-1-+36-8864421; +36-8864424 
Fax: +36-1-887-7643 
E-mail: power@mol.hu 

17.2 Az ügyfélszolgálati irodában intézhet ı ügyek és az illetékes ügyintéz ık 

Az ügyfélszolgálati iroda valamennyi, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyben illetékes. Az ügyfélszolgálati 
iroda mindenkori illetékes ügyintézıinek nevei és elérhetıségei:  

Babka Miklós,  energiakereskedı, telefon: +36-1-886-4421 

Nagy Norbert energiakereskedı, telefon: +36-8864421 

Fábián Lóránt energiakereskedı, telefon: +36-8864424  

18. Környezetvédelmi el ıírások betartásának garanciális feltételei 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság minden ésszerően elvárható 
erıfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a mindenkori magyar jogszabályokban, nemzetközi 
egyezményekben, valamint az Európai Unió kötelezı szabályaiban rögzített környezetvédelmi 
elıírások betartásával termelt villamos energiát vásároljon, a beszerzésre vonatkozó 
szerzıdéseinek megkötése során ezekre a körülményekre figyelemmel legyen. 

A környezetvédelmi elıírások betartásának kötelezettségét a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság lehetıség szerint a szerzıdéses partnereivel, különösen 
a termelıkkel kötendı beszerzésre vonatkozó szerzıdéseiben is rögzíti. 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a szerzıdés 
módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni, ha hitelt érdemlıen tudomást szerez arról, 
hogy szerzıdéses partnere a környezetvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségeit súlyosan 
megszegi. 

19. Értesítések rendje, határideje és módja 

Ha a jelen Üzletszabályzat vagy a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdés másként nem 
rendelkezik, minden értesítés vagy egyéb érintkezés írásban történik és személyesen, postán 
(tértivevényes küldeménnyel) vagy faxon kerül továbbításra. 

Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás idıpontjában kell megtörténtnek tekinteni; fax 
útján történı értesítés esetén az értesítést az elküldésre vonatkozó gépi vevényen feltüntetett 
idıpontban kell kézbesítettnek tekinteni (kivéve, ha az ilyen visszaigazolás bármely napon közép-
európai idı szerint 15:00 óra után történik, amely esetben a visszaigazolást követı munkanapon 
közép-európai idı szerint 09:00 órakor tekintendı a fax kézbesítettnek); tértivevényes postai 
kézbesítés esetén a kézbesítés vélelmezett idıpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi idıpont. 

Minden, a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdések megszőnésével kapcsolatos faxon 
leadott értesítést írásban is meg kell erısíteni, és személyesen vagy postán (tértivevényes 
küldeménnyel) kézbesíteni. 
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20. Vitarendezés 

20.1 Irányadó jog 

A felek között felmerülı esetleges vitás kérdések rendezésére a magyar jog elıírásai irányadóak. 

20.2 Illetékes bíróság 

A Felek törekednek a vitás kérdések egymás közötti békés rendezésére.  A békés úton nem 
rendezhetı vitás kérdések eldöntésére a felek visszavonhatatlanul alávetik magukat – 
értékhatártól függıen – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességének.  

21. Határt keresztez ı kereskedés 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a határon keresztül történı 
villamos energia szállítását a villamos energia kereskedıi engedélyének birtokában végzi. Import 
szállítások esetében a csatlakozási és így átadás-átvételi pont a határkeresztezı vezeték 
országhatárt keresztezı pontja. Ha az elszámolási mérés nem a csatlakozási ponton történik, a 
villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos 
veszteségével korrigálni kell. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
határmetszı kereskedése során, egyebekben mindenkor a vonatkozó jogszabályok és 
villamosenergia-ellátási szabályzatok, így különösen a Kereskedelmi Szabályzat, valamint az 
átviteli rendszerirányítói engedélyes Üzletszabályzata alapján jár el. 

22. Fejlesztési tervek 

A villamos energia kereskedelmi tevékenység alapja a megfelelı és korszerő infrastruktúra a 
technikai és információs háttér. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság folyamatosan együttmőködik az átviteli rendszerirányítóval és kereskedelmi 
üzletfeleivel annak érdekében, hogy mőszaki és informatikai fejlesztései megfeleljenek az 
együttmőködı villamos energia rendszer elıírásainak. Ennek érdekében az információs 
rendszereit a kereskedelem hardver és szoftver bázisát mindig megfelelı technikai színvonalon 
tartja, üzemelteti. 

23. Mellékletek listája 

1. számú Melléklet:  A kereskedelmi (mérlegkör tagsági) szerzıdések általános szerzıdési 
feltételei 

2. sz. Melléklet:  Villamosenergia-adásvételi megállapodás minta villamos energia termelıtıl 
történı villamos energia vásárlás tárgyában 

3. sz. Melléklet:  Kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi keretszerzıdés minta 

4. sz. Melléklet:  Teljes ellátás alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi keretszerzıdés 
minta 

5. sz. Melléklet:  Részleges ellátás alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi keretszerzıdés 
minta 

6. sz. Melléklet:  Teljes ellátás alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi szerzıdés profil 
elszámolású felhasználók részére 

7. sz. Melléklet:  Menetrend alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi keretszerzıdés minta 

8. sz. Melléklet:  Mérlegkör tagsági megállapodás minta 
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9. sz. Melléklet:  Megbízási szerzıdés minta 

10. sz. Melléklet:  Bizományosi szerzıdés minta 

11. sz. Melléklet:  Garantált Szolgáltatások. A Villamos energia kereskedelmi tevékenység 
folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 

12. sz. Melléklet:  Bankgarancia Nyilatkozat minta 

13. sz. Melléklet:  MOL-Csoport Etikai Kódexe 

14. sz. Melléklet:  „Egyszerősített” Teljes ellátás alapú kétoldalú villamosenergia-kereskedelmi 
keretszerzıdés minta 
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1. számú Melléklet 
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1 A szerzıdések általános feltételei 

A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazása során „felhasználó” alatt mind a VET 3.§ 17. 
pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó, mind a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársasággal villamos energia kereskedelmi és/vagy 
mérlegkör tagsági szerzıdést kötı egyéb szerzıdéses partner értendı. 

1.1 A szerzıdés teljesítés megkezdésének feltételei 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által kötött minden kereskedelmi 
szerzıdés teljesítés megkezdésének feltétele, hogy a szerzıdı fél rendelkezzen érvényes és hatályos: 

(a) hálózati csatlakozási szerzıdéssel; 

(b) hálózathasználati szerzıdéssel; és 

(c) mérlegkör szerzıdéssel vagy mérlegkör-tagsági szerzıdéssel. 

 

1.2 Nyilatkozatok és szavatosságok 

A szerzıdı felek a kereskedelmi, illetve mérlegkör-tagsági szerzıdés aláírásával a következıket jelentik ki 
és szavatolják a másik szerzıdı fél részére: 

(a) a szerzıdı fél a jogszabályok alapján megfelelıen bejegyzett és mőködı gazdasági társaság 
és rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy a 
kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdést megkösse, és annak feltételeit és 
rendelkezéseit teljesítse, valamint kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint ellene nincsen 
folyamatban lévı vagy fenyegetı csıd- vagy felszámolási eljárás; 

(b) az adott kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdés megkötésére és a szerzıdésben 
meghatározott ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, 
közigazgatási és más közhatalmi intézkedés – ideértve többek között a közhatalmi 
felhatalmazásokat is – megtörtént, és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek; 

(c) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választott bíróságnál nincs folyamatban, 
és a fél tudomása szerint nem várható a fél ellen indított vagy a felet érintı olyan per vagy 
eljárás, amely hátrányosan érintheti a fél jelen Üzletszabályzat, illetve a kereskedelmi 
(mérlegkör-tagsági) szerzıdések szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és 

(d) az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdések fél általi aláírására a megfelelı 
társasági felhatalmazások rendelkezésre állnak, és ezek a fél jogszerő, érvényes és kötelezı 
erejő kötelezettségeinek tekinthetık, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelıen 
érvényesíthetık, nem ellentmondóak és nem jelentik a jogszabályok, a mőködési engedély 
(engedélyes fél esetén) és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely 
vonatkozásában a szerzıdı fél félként szerepel, vagy a szerzıdı félnek illetve a fél 
tulajdonának kötelezettsége lehet. 

1.3 Titoktartás 

Szerzıdı felek kijelentik, hogy a szerzıdések megkötésével és teljesítésével összefüggésben a 
másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, 
tény, így különösen, de nem kizárólagosan a szerzıdések léte és tartalma üzleti titoknak 
minısül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetıvé és a 
szerzıdés teljesítésétıl eltérı más célra nem használhatják fel. 
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Bármilyen, a szerzıdéssel kapcsolatos információ harmadik félnek történı átadásához a másik fél 
elızetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 

A szerzıdı felek hasonló jellegő titoktartási kötelezettséget rendelnek el minden, a szerzıdések szerint a 
felek által információval ellátott és tevékenységekkel megbízott természetes és jogi személy irányába, 
mint amilyennek saját magukat a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdés aláírásával is alávetették. 
Amennyiben ezen kötelezettségét valamelyik fél megszegi, úgy köteles a kötelezettségszegéssel a másik 
félnek okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríteni. 

A felek megállapodnak abban, hogy kifejezett titoktartási kötelezettség terheli ıket az egymás felé 
fennálló szerzıdéses ellenértékek és árak vonatkozásában is. 

A felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdéses kapcsolat bármely okból történı megszőnése esetén 
mindkét fél köteles minden, titoktartási kötelezettség hatálya alá esı adatot, tényt vagy információt 
tartalmazó adathordozót azonnali hatállyal visszajuttatni a másik szerzıdı fél részére, vagy pedig azokat 
megsemmisíteni. A megsemmisítési kötelezettség nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyeket 
jogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján valamelyik szerzıdı fél meghatározott ideig ırizni köteles. 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott bármely, üzleti 
titokként kezelendı adatot, tényt vagy információt kizárólag a szerzıdés teljesítése érdekében 
használhatják fel. Bármely ettıl eltérı felhasználás esetén a másik szerzıdı fél jogosult a 
szerzıdésszegés következményeinek alkalmazására. 

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság részére szerzıdés alapján pénzügyi-számviteli vagy jogi szolgáltatást nyújtó 
harmadik felekre, valamint a MOL-csoport tagokra. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

(i) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövıben az 
információt kapó szerzıdı fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy 

(ii) amely a titoktartási kötelezettség megszegésén kívül álló okokból került 
nyilvánosságra; 

(iii) amely az azt megszerzı fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselıje, 
részvényese tulajdonában volt az információ átadásakor; 

(iv) amelyet a fél jóhiszemően megszerzett egy olyan harmadik féltıl, amely jogosult volt 
annak átadására; és 

(v) amelyet közhatalmi szerveknek (ideértve a bíróságot és a választott bíróságot is), vagy 
bármely más kormányzati hatóságnak és közigazgatási szervnek a jogszabályi vagy 
hatósági elıírások szerint ki kell adni. 

(vi) amelyek bizonyíthatóan már a szerzıdés hatályba lépését megelızıen is ismertek 
voltak az információt kapó fél számára, vagy 

(vii) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy 
amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerzıdı féllel szemben, akire/amelyre 
az információ vonatkozik, vagy 

(viii) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tızsdei szabályzat vagy 
hatósági rendelkezés teszi kötelezıvé, az elıírt mértékben és kör részére. 

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerzıdés bármilyen okból történı 
megszőnése. 
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Felek megállapodnak abban, hogy a titoktartási kötelezettségekre vonatkozó ezen fejezet bármely 
pontjának megszegése esetén a másik félnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint 
felelnek 

1.4 Szerzıdés id ıtartama és megsz őnése 

1.4.1 A felhasználó felhasználási helyében, illetıleg a villamos energiakereskedı személyében beálló 
változások kezelése 

(a) A felhasználó felhasználási helyében beállt változás 

Ha a felhasználó a felhasználási helyérıl elköltözik, vagy a vételezéssel felhagy, köteles azt 
15 napon belül írásban a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaságnak bejelenteni és villamosenergia-vásárlási szerzıdését felmondani. 

Amennyiben a felhasználó kérése alapján a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság az Üzletszabályzat 13.2 pontja alapján összevontan kezeli a 
felhasználó villamosenergia-vásárlási szerzıdését, valamint egyedi hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerzıdését, úgy a villamosenergia-vásárlási szerzıdés felmondásával 
egyidejőleg a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az 
egyedi hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdést köteles a jogszabályoknak és a 
hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelıen megszüntetni, kivéve 
amennyiben a felhasználó kifejezetten másként rendelkezik. Ez utóbbi esetben a felhasználó 
köteles a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot 
mentesíteni minden, az összevontan kezelt hálózati csatlakozási és hálózathasználati 
szerzıdésbıl eredı kötelezettség alól és köteles megtéríteni a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak minden olyan kárt, kiadást, veszteséget 
vagy költséget (ideértve az esetleges ügyvédi és egyéb tanácsadási díjakat), amelyek az 
összevontan kezelt hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerzıdésekbıl eredıen a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot esetleg terhelik. 

A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén a bejelentés elmulasztása esetén 
a villamos energia vételezéssel felhagyó felhasználó készfizetı kezesként felel a fogyasztás 
díjának megfizetéséért és a szabálytalan vagy jogellenes vételezéssel megvalósított 
szerzıdésszegés jogkövetkezményeiért mindaddig, amíg a változást be nem jelenti. 

Ha a felhasználó az elköltözést követıen az új felhasználási helyen a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársasággal kíván villamos energia vásárlási 
szerzıdést kötni, akkor a felek jelen Üzletszabályzatnak megfelelıen kötelesek eljárni. 

(b) A villamosenergia-kereskedı személyében beállt változás 

Ha a felhasználó a szükséges villamos energiát a továbbiakban más villamos energia 
kereskedıtıl kívánja az adott felhasználási helyen beszerezni, köteles ezt 8 napon belül a 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak bejelenteni és 
határozatlan idıre kötött villamos energia vásárlási szerzıdését az abban foglalt rendes 
felmondási határidıvel felmondani.  

A villamos energia vásárlási szerzıdés felmondása esetén a hálózati csatlakozási és a 
hálózathasználati szerzıdés változatlan tartalommal hatályban marad, de a MOL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság helyébe a szerzıdésben a 
felhasználó részére villamos energiát értékesítı más engedélyes lép, azzal, hogy a 
felhasználó köteles a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaságot mentesíteni minden, az összevontan kezelt hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerzıdésbıl eredı összes kötelezettség alól és köteles megtéríteni a 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak minden olyan 
kárt, kiadást, veszteséget vagy költséget (ideértve az esetleges ügyvédi és egyéb 
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tanácsadási díjakat), amelyek az összevontan kezelt hálózatcsatlakozási és 
hálózathasználati szerzıdésekbıl eredıen a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaságot esetleg terhelik. 

(c) Elszámolás a felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére villamos energiát 
értékesítı engedélyes személyében beállt változás esetén 

A felhasználási helyrıl elköltözı, illetve a felhasználási helyen a villamos energia 
vételezéssel felhagyó, továbbá a villamos energia kereskedıt váltó, vagy – ha arra jogosult – 
egyetemes szolgáltató általi ellátást választó felhasználó és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a szerzıdés megszőnésének napjára kötelesek 
egymással teljes körően elszámolni és a még meg nem fizetett tartozásokat megfizetni. 

Amennyiben a felhasználó a villamos energia kereskedelmi szerzıdésével összevontan 
kezelt egyedi hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéssel rendelkezik, úgy az 
elszámolást a felek a hálózati jogviszonyra vonatkozóan is kötelesek elvégezni. 

Ha a felhasználó általános hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéssel 
rendelkezik, akkor új felhasználási helyre történı költözése esetén a hálózathasználatra 
vonatkozó szerzıdés megszüntetése és a felek közötti elszámolásra a jogszabályban és az 
elosztó hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. 

 
(d) A szerzıdés hatálybalépésének feltételei 

 
1) A Szerzıdés hatályba lépésének elıfeltételei az egyes felhasználási helyekre 
 
a) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság érvényes 
mőködési engedéllyel rendelkezik; 
b) az a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak hatályos 
mérlegkör szerzıdése van az Átviteli Rendszerirányítóval,  
c)    A Felhasználó - amennyiben a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársasággal teljes ellátás alapú szerzıdést köt - csatlakozik a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság mérlegköréhez.  
d)  A Felhasználó rendelkezik Hálózat Csatlakozási és Hálózathasználati szerzıdésekkel a 
csatlakozási pontjának tekintetében a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel. 
 
2) A Szerzıdés hatálya 
 
a) A Szerzıdés a mindkét Szerzıdı Fél általi aláírásával  lép hatályba, feltéve, hogy 
teljesülnek a 1) pontban írt elıfeltételek.  
b) A Szerzıdés meghatározott villamos energia szállítási kötelezettség idıszakának lejártát 
követıen szőnik meg azzal, hogy a Szerzıdés rendelkezéseit az abból eredı valamennyi 
kötelezettség teljesítéséig alkalmazni kell. 
c) A Szerzıdés lejáratát megelızıen legalább 30 nappal a Felhasználó köteles jelezni az 
Eladó felé a Mérlegkörbıl való kilépésének szándékát. 
 

 

 

 

1.4.2 A szerzıdés megszőnése 

A szerzıdés megszőnik: 
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(a) határozott idıtartamú szerzıdés esetén a határozott idıtartam lejártával; 

(b) a felek bármelyike általi rendes vagy rendkívüli felmondással; 

(c) a felek közös megegyezésével; 

(d) a felek bármelyike által Lehetetlenülés esemény alábbi 1.8 pont szerinti felmondással; és 

(e) egyedi szerzıdésnek a keretszerzıdés megszőnése miatt történı automatikus 
megszőnésével. 

A szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság azon joga, hogy a felhasználó tartozásainak megtérítését követelje, továbbá, 
hogy eljárjon a felhasználó rendszerhasználatának felfüggesztése iránt, kizárólag abban az idıpontban 
szőnik meg, amikor a felhasználó a szerzıdése alapján fennálló tartozásait maradéktalanul teljesítette 

1.4.3 Megszüntetés rendes felmondással 

(a) Határozott idıtartamra kötött szerzıdés esetén 

A határozott idıtartamra kötött szerzıdés rendes felmondására kizárólag abban az esetben 
van lehetıség 30 napos felmondási idı mellett, ha MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság egyoldalúan változtat a szerzıdési feltételeken, 
kivételt képez ez alól, ha a feltételeken történı változtatásra jogszabály vagy hatóság 
kötelezése miatt kerül sor. 

(b) Határozatlan idıtartamra kötött szerzıdés esetén 

A határozatlan idıtartamra kötött szerzıdést a felek bármelyike indokolás nélkül, 3 (három) 
hónap felmondási idıvel, a felmondási idı leteltének naptári hónapja utolsó napjának 24:00 
órájára bármikor írásban felmondhatja. 

A szerzıdés rendes felmondás alapján történı megszőnésétıl számított 15 naptári napon 
belül a felek kötelesek egymással maradéktalanul elszámolni. A szerzıdés megszőnése 
esetén a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság azon joga, 
hogy a felhasználó tartozásainak megtérítését követelje, továbbá, hogy eljárjon a 
felhasználó rendszerhasználatának felfüggesztése iránt, kizárólag abban az idıpontban 
szőnik meg, amikor a felhasználó a szerzıdése alapján fennálló tartozásait maradéktalanul 
teljesítette. 

1.4.4 Megszüntetés rendkívüli felmondással 

(a) Határozott idıtartamra kötött szerzıdés rendkívüli felmondása a felhasználó részérıl 

A felhasználó jogosult rendkívüli felmondás útján a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársasághoz intézett írásbeli rendkívüli felmondási nyilatkozattal  
azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli felmondásra, a 1.4.4 (d.) 
pontban rögzített eljárási rendet követve, az alábbi események bármelyikének 
bekövetkezése esetén, kivéve ha az Lehetetlenülés következménye: 

(i) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság neki 
felróható okból a villamosenergia-szolgáltatást a szerzıdés szerinti idıpontban nem 
kezdi meg és a felhasználó általi, teljesítésre irányuló írásbeli felszólítást követı 15 
napon belül ezt nem orvosolja; 

(ii) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság megszegi 
valamely szavatossági nyilatkozatát; és 
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(iii) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a MEH jogerıs 
határozata alapján jogosulatlanná válik a szerzıdésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult lenne. 

(iv) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elmulasztja a 
szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és a felhasználónak a további teljesítés 
nem áll az érdekében, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság a szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített 
kötelezettségeit ismételten és súlyosan megszegi, vagy 

(v) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, csıdeljárást, 
felszámolási eljárást kezdeményez önmagával szemben, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek, vagy 

Jelen 1.4.4 (a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a felhasználó – választásától 
függıen, ha a szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott 
szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl elállni. 

A felhasználó azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) 
hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  

(b) Határozott idıtartamra kötött szerzıdés rendkívüli felmondása a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részérıl 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult rendkívüli 
felmondás útján a felhasználóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatályú, kártérítés 
fizetési kötelezettség nélküli felmondásra, a 1.4.4 (d.) pontban rögzített eljárási rendet 
követve, az alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén, kivéve ha az 
Lehetetlenülés következménye: 

(i) ha a felhasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének 3 (három) alkalommal nem 
tesz eleget; 

(ii) ha a felhasználó nem bocsátja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság rendelkezésére az egyedi szerzıdésben meghatározott pénzügyi 
biztosítékot, vagy azt nem egészíti ki a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság kérésének megfelelıen; 

(iii) ha a felhasználó megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát; 

(iv) ; 

(v) ha a felhasználó megszegi a mérlegkör szerzıdését vagy mérlegkör tagsági 
szerzıdését; 

(vi) ha a felhasználó a szerzıdés szerinti bármely jogát és/vagy kötelezettségét a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elızetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül az Általános Szerzıdési Feltételek, illetve a szerzıdés 
megszegésével engedményezi vagy átruházza; 

(vii) ha a felhasználó a szerzıdés szerinti összegek szerzıdésszerő kifizetésével 
kapcsolatos kötelezettségét az eredeti fizetési határidıtıl számított 30 (harminc) 
napon belül a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
részére nem teljesíti; és/vagy 

(viii) ha a felhasználó a villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 
(harminc) napot meghaladóan nem teljesíti, ideértve azt az esetet is, ha erre 
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azért nem képes, mert az adott felhasználási helyet a hálózati engedélyes a 
felhasználó szerzıdésszegése miatt 30 (harminc) napot meghaladóan az ellátásból 
felfüggesztette vagy kikapcsolta. 

(ix) a felhasználó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 
súlyosan megsérti a MOL Csoport Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

(x) a felhasználó megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

(xi) a felhasználó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a MOL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jóhírét, üzleti tisztességét, 
vagy 

(xii) a felhasználó a szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy 

(xiii) . 

Jelen 1.4.4 (b) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság – választásától függıen, ha a szerzıdés és a 
szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben 
visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl elállni. 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság azonnali hatályú 
felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig keletkezett 
költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság fenntartja magának a jogot a szerzıdésszegésbıl eredı jogai 
érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is 

A szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság azon joga, hogy a felhasználó tartozásainak 
megtérítését követelje, továbbá, hogy eljárjon a felhasználó rendszerhasználatának 
felfüggesztése iránt, kizárólag abban az idıpontban szőnik meg, amikor a felhasználó a 
szerzıdése alapján fennálló tartozásait maradéktalanul teljesítette. 

(c) Határozatlan idıtartamra kötött szerzıdés rendkívüli felmondása 

A határozatlan idıtartamra kötött szerzıdések rendkívüli, azonnali hatállyal történı 
felmondására a határozott idejő szerzıdések rendkívüli felmondására vonatkozó szabályok az 
irányadóak. 

(d) Rendkívüli felmondás esetén követendı eljárás 

(i) Elızetes felmondás 

A felek a fentiekben és/vagy a szerzıdésükben meghatározott egyéb rendkívüli 
felmondási okok bármelyikének bekövetkezésérıl és felmondási szándékukról az 
adott felmondási ok bekövetkezésérıl való tudomásszerzéstıl számított legkésıbb 
30 (harminc) napon belül elızetes felmondási nyilatkozatban írásban kötelesek 
tájékoztatni egymást. Az elızetes felmondási nyilatkozatnak megfelelı részletességgel 
tartalmaznia kell a felmondási okot. 

(ii) Egyeztetési kötelezettség 

Az elızetes felmondási nyilatkozatnak a címzett fél általi átvételét követı 5 (öt) 
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napon belül a felek 2 (kettı) naptári napon át (vagy a felek megegyezése szerinti 
hosszabb ideig) tartó egyeztetési idıszakban a felek kötelesek az elızetes 
felmondás tárgyában egyeztetési tárgyalásokat folytatni. 

(iii) Végleges felmondás 

Ha a fenti (ii) alpont szerinti egyeztetési idıszak eredménytelenül, vagyis az elızetes 
felmondási nyilatkozatban foglalt felmondási ok orvoslása nélkül telt el, az elızetes 
felmondási nyilatkozatot kiadó fél végleges felmondási nyilatkozatban azonnali 
hatállyal írásban felmondhatja a szerzıdést. 

 

1.4.5 Szerzıdı Felek csıdje, fizetésképtelensége 
 

Bármely fél saját csıdje vagy fizetésképtelenné válása veszélyének illetve 
bekövetkezésének esetén haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet. 

 

1.5 Szerzıdı Felek jogai és kötelezettségei 
 

1.5.1 Eladó jogai és kötelezettségei: 

 

a) A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság felelıs a Felhasználó 
felhasználási helye/helyeinek teljes villamos energia igényének beszerzéséért, vagyis köteles a 
Felhasználó által ott igényelt villamos energia mennyiség rendelkezésre állását biztosítani és azt 
a Felhasználónak az átviteli és elosztó hálózati engedélyesek közremőködésével leszállítani.  

 

b) A Szerzıdés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó csatlakozási pontjáig a területileg 
illetékes Hálózati Engedélyes feladata és felelıssége a hálózathasználati szerzıdésnek 
megfelelıen. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság villamos 
energia szállítási és átadási kötelezettségeinek teljesítési helye a Magyar Villamosenergia 
Rendszer átviteli hálózata. A megfelelı mennyiségő villamos energia Átviteli Hálózatba történı 
betáplálásáról az Átviteli Rendszerirányító bármelyik Fél kérésére igazolást ad, amely vita esetén 
bizonyítékul szolgál.  

 
c) Eladó köteles a tárgyhónapra vonatkozóan a Felhasználó részére számlát havonta egyszer, a 

tárgyhót követı hónap 4. és 10. napja között kiállítani, és a Felhasználó részére megküldeni. Ha a 
számla a megjelölt határnap elıtt érkezik a Felhasználóhoz, azt a hónap 4. napján, ha a 
határnapot követıen érkezik, a tényleges átvétel napján kell érkezettnek tekinteni. 

 
d) Amennyiben a rendszerhasználati díjakat a közvetlenül fizeti az Elosztói Engedélyes részére, a 

számlák határidıre történı kifizetése a Felhasználó kötelessége. Ennek elmulasztásából fakadó 
bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért az Eladó nem vonható felelısségre. A fizetendı 
rendszerhasználati díjak a villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007. (XII.29) 
GKM rendeletben kerültek meghatározásra. 
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1.5.2 Felhasználó jogai és kötelezettségei 

 

a) Felhasználó köteles a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
által kiállított számlát a számlázási és fizetési feltételekben meghatározottak szerint kiegyenlíteni. 

b) Felhasználó a felhasználási helyére\helyeire lekötött teljesítményt és villamos energia 
mennyiséget a Szerzıdés szerint jogosult vételezni.  

c) Felhasználó a Szerzıdés idıtartama alatt a szerzıdött felhasználási helyén/helyein teljes ellátási 
szerzıdés esetén, kizárólag a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság vásárol villamos energiát. 

d) Felhasználó a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által 
szolgáltatott villamos energiát a Vet.66.§ paragrafusa szerint a kereskedı elızetes 
tájékoztatásával továbbadhatja. 

e) A Felhasználó köteles a tıle elvárható legnagyobb gondossággal megtervezni az igénybe venni 
kívánt lekötött teljesítményét, az igényelt energia mennyiséget. A Felhasználó biztosítja a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére a távmért fogyasztási 
helyek mérési adataihoz való hozzáférést.  

1.6 Szerzıdésszegés 

1.6.1 A szerzıdésszerő teljesítés ellenırzésének és a szerzıdésszegés bizonyításának módja 

Az ellenkezı bizonyításáig a szerzıdésszerő teljesítést vélelmezni kell. A szerzıdésszegés tényét annak 
a félnek kell hitelt érdemlıen bizonyítania, aki a szerzıdésszegésre hivatkozik. 

1.6.2 A szerzıdés rendkívüli felmondását nem eredményezı szerzıdésszegések jogkövetkezményei 

A szerzıdés rendkívüli felmondására okot nem adó és/vagy a szerzıdés rendkívüli felmondására nem 
vezetı szerzıdésszegés esetén az a fél, akinek felróható okból az adott szerzıdésszegés bekövetkezett, 
köteles: 

(a) kötbért fizetni a másik félnek, amelynek alapja a hibásan vagy nem teljesített szolgáltatás 
szerzıdés szerinti értéke. A kötbér napi mértékének, valamint maximális mértékének 
meghatározását a felek között kötött kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdés tartalmazza a 
felek megállapodása alapján, tekintettel a szerzıdés volumenére és a szolgáltatások értékére. A 
kötbér követelésére jogosult fél a kötbért meghaladó, igazolt kárának megtérítését minden esetben 
követelheti. A kötbér követelésére jogosult fél a kötbért külön levélben terheli ki. 

(b) az egyéb jogkövetkezményeken túlmenıen, amennyiben a rendkívüli felmondásra okot nem 
adó vagy rendkívüli felmondásra nem vezetı szerzıdésszegést a felhasználó követte el, a 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az adott 
szerzıdésszegés felhasználó általi orvoslásának megtörténtéig, a felhasználó teljesítésre 
történt felszólítását követı 8 nap eredménytelen elteltével, jogosult a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által végzett szolgáltatások nyújtását 
felfüggeszteni; 

(c) fizetési késedelem esetén az alábbi 2.2.2 pont szerinti jogkövetkezmények is alkalmazhatók 
az Üzletszabályzatban és az adott szerzıdésben kikötött egyéb jogkövetkezményeken 
túlmenıen. 

1.6.3 A szerzıdés rendkívüli felmondására okot adó szerzıdésszegések jogkövetkezményei 

Amennyiben valamelyik fél általi rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény következik be, 
abban az esetben: 



MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

1. számú Melléklet 

 46

(a) ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fentiekben írtak alapján 
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a 
rendkívüli felmondásra és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság a szerzıdést rendkívüli felmondás útján felmondja, akkor a felhasználó köteles 
kötbérként a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság általi 
rendkívüli felmondás idıpontjától a felmondással érintett minden egyedi szerzıdés 
idıtartamának lejártáig az érintett egyedi szerzıdés szerint leszállítandó villamos energia 
mennyisége utáni vételár 20 %-t egy összegben megfizetni a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak; 

(b) ha a rendkívüli felmondásra okot adó tény vagy körülmény miatt, a fentiek alapján a 
felhasználó jogosult a rendkívüli felmondásra és a felhasználó a szerzıdést rendkívüli 
felmondás útján felmondja, akkor a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság köteles kötbérként a felhasználó általi rendkívüli felmondás 
bekövetkezésének idıpontjáig a felhasználó által a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság részére megfizetett vételár 5%-ának megfelelı 
összeget egy összegben megfizetni a felhasználónak; 

(c) rendkívüli felmondásra okot adó fizetési késedelem esetén az alábbi 2.2.2 pont szerinti 
jogkövetkezmények is alkalmazhatók az Üzletszabályzatban és az adott szerzıdésben 
kikötött egyéb jogkövetkezményeken túlmenıen; és 

(d) a szerzıdést rendkívüli felmondással felmondó fél követelheti a másik féltıl a kötbér 
összegét meghaladó, igazolt kárának a megtérítését a Ptk. vonatkozó szabályai szerint. 

1.7 Kártérítés 

1.7.1 A szerzıdı felek kötelesek a másik félnek okozott kárt a Ptk. szabályai szerint megtéríteni.. 

1.7.2 A jelen ÁSZF, illetve a felek közötti szerzıdés szerint fizetendı minden kártérítési összeget 
csökkenteni kell az ilyen követelések vonatkozásában a másik fél részére biztosításból vagy más 
jogviszonyból megtérülı összeggel. 

1.7.3 A szerzıdı felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes kárenyhítési 
kötelezettségüknek eleget tesznek. 

1.8 Lehetetlenülés a felek felel ıssége hiányában 
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelıs, a szerzıdés az ok 
bekövetkeztével automatikusan nem szőnik meg. Az okról tudomást szerzı fél haladéktalanul 
köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével, és 8 
napon belül megkezdıdı egyeztetést kezdeményezni. A felek az egyeztetést 10 napon belül 
befejezik. 

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerzıdéses határidık a lehetetlenülési 
ok ésszerő elhárításának idıtartamával arányosan meghosszabbodnak.            

Amennyiben a lehetetlenülést eredményezı ok fennállásának vagy elhárításának idıtartama 
elıreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a Megállapodás a 
következı naptári napon megszőnik.    

A megállapodás hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben 
szükséges a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a Megállapodás 
megszőnéséhez kapcsolódó elszámolást.  

A másik szerzıdı Fél kérésére a felelısségen kívül esı lehetetlenülés tényérıl az érintett Fél 
köteles hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelı igazolást bemutatni. 

 

A fenyegetı lehetetlenülés várható bekövetkezésérıl, a teljesítés lehetetlenülésérıl, annak 
idıtartamáról a szerzıdı Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A 
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késedelmes tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredı kárért a mulasztó felel még akkor 
is, ha a teljesítés lehetetlenné válásáért senki sem felelıs, vagy a felelısség a másik felet terheli.  

1.9 Felek együttm őködése 

Felek kötelesek a szerzıdés teljes idıbeli hatálya alatt egymással együttmőködni és a szerzıdésben 
foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást 
ésszerő határidın belül a másik féllel írásban közölni. Bármely fél kezdeményezésére a másik fél köteles 
a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 

1.10 Szerzıdés módosítása 

A szerzıdés valamennyi módosítását írásban kell megtenni. 

Amennyiben a szerzıdés hatályba lépése után a köztük fennálló szerzıdésre vagy a felek mőködésére 
irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergia-ellátási szabályzatok 
jelentısen, a felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy bármelyik fél bármely 
szerzıdéses kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy a változás 
lényeges mértékben sérti bármelyik fél szerzıdéses jogait vagy növeli a felek szerzıdés szerinti 
kötelezettségeit; a felek kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó jogszabályváltozásról és/vagy a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok módosulásáról és annak a szerzıdésre való kihatásáról, annak 
tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon belül. 

A felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követı legfeljebb 30 (harminc) napon keresztül 
jóhiszemően tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a szerzıdéshez. A felek 
minden tılük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a szerzıdést úgy módosítsák, hogy a 
szerzıdés a legjobban tükrözze a felek szerzıdéskötéskor fennállt szándékát. Amennyiben a felek nem 
jutnak megegyezésre, a jogviták rendezésére irányadó szerzıdéses szabályok szerint járnak el. 

Nem minısül szerzıdés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselıiben, bankszámlaszámában bekövetkezı változás, továbbá a szerzıdéskötés és 
teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkezı változás. Az említett 
változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitıl függıen – vagy elızetesen írásban 10 
napos határidıvel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követı 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

1.11 A szerzıdések teljesítésének hálózati engedélyes általi fel függesztése 

A szerzıdés teljesítése a villamosenergia-rendszer jelentıs zavara és a villamosenergia-ellátási 
válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekrıl szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján az 
illetékes hálózati engedélyes általi felfüggesztésre kerülhet. A felfüggesztés megszüntetésére és 
következményeire a hivatkozott kormányrendelet (vagy a helyébe lépı mindenkori, vonatkozó jogszabályok) 
szabályait kell alkalmazni. 

1.12 Irányadó jog 

A szerzıdı felek irányadó jognak a magyar anyagi jogot határozzák meg. 

A szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által jóváhagyott 
Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket), a magyar 
anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtására 
kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az 
irányadóak. 

A jelen 1.11 pont rendelkezései nem vesztik hatályukat a szerzıdés megszőnésével. 



MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

1. számú Melléklet 

 48

1.13 Jogviták rendezése 

Ha a szerzıdı felek között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen 
Üzletszabályzattal, illetve az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésekkel kapcsolatosan, 
vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy 
értelmezésével kapcsolatban, akkor a felek az ilyen vitát elıször megpróbálják 30 (harminc) napon belül 
tárgyalások útján rendezni. 
 
Minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhetı 
vitás kérdések eldöntésére, amely a jelen szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a 
felek alávetik magukat - értékhatártól függıen – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi 
Bíróság kizárólagos illetékességének. 

A jelen 1.13 pont rendelkezései nem vesztik hatályukat a szerzıdés megszőnésével. 

 

1.14 Kiszolgálás felfüggesztése  
I. Minden nyitva szállításos szerzıdésben 

 
Amennyiben a Felhasználónak az Eladóval kötött bármely szerzıdésébıl eredı lejárt tartozása áll 
fenn az Eladóval szemben, a Eladó jogosult a Felhasználó részére az áru szállítását vagy a 
szolgáltatás hitelre történı nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok 
nyújtásához) kötni. Ebben az esetben Eladónak jogában áll, hogy Felhasználó részére abban az 
esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó az Eladó részére a 
szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke 120 %-ának megfelelı, de legalább a 
szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke és a Felhasználó tartozásai 
összegének megfelelı összeget az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdése elıtt, megfizeti. A Felhasználó által fizetett összeget Eladó a Felhasználó legrégebben 
fennálló tartozása kiegyenlítésére számolja el. A korábbi tartozások összegén felüli rész a 
megrendelt áru vagy szolgáltatás ellenértékének minısül, melyrıl Eladó számlát állít ki.  
 
Amennyiben a Felhasználónak bármely MOL Csoport Taggal –MOL Csoport tag az a gazdasági 
társaság, amelyben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685/B §-a alapján a MOL Nyrt. (1117 Budapest, 
Október Huszonharmadika u. 18. cégjegyzékszám: 01-10-04-16-83) többségi befolyással 
rendelkezik – kötött vagy a jövıben kötendı bármely szerzıdés alapján 15 napon túli lejárt 
tartozása áll fenn, az Eladó jogosult a Felhasználó hitelre történı kiszolgálását felfüggeszteni vagy 
további feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni.  Eladónak jogában áll, hogy a Felhasználó részére 
csak abban az esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó a 
megrendelt áru vagy szolgáltatás teljes ellenértékét - az Eladó számlája alapján - elıre kiegyenlíti.  

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzıdés hatálya alatt a MOL Csoport Tagok köre változhat.   

Amennyiben a Felhasználó az adott naptári évben elsı alkalommal késedelembe esik bármely MOL 
Csoport Taggal szemben, és amennyiben az ebbıl eredı lejárt tartozását kiegyenlítette, úgy az 
Eladó, a Felhasználó részére újból a felek között megkötött szerzıdés vonatkozó pontjában 
meghatározott Hitelkeret terhére szállít árut és/vagy nyújt szolgáltatást. Amennyiben Felhasználó az 
adott naptári évben második alkalommal esik a fentiek szerint késedelembe bármely MOL Csoport 
taggal szemben, úgy Eladó jogosult egyoldalú döntése alapján módosítani a Hitelkeret összegét.  

Az Eladó jogosult a szerzıdést 15 napos felmondási idıvel írásban felmondani, amennyiben a 
Felhasználónak bármely MOL Csoport Taggal szemben 30 napot meghaladó, MOL Csoport 
Tagonként legalább 1000 EUR összegő lejárt tartozása áll fenn, vagy a MOL Csoport Tagokkal 
szemben fennálló 30 napot meghaladó lejárt összes tartozása eléri vagy meghaladja a 10 000 EUR 
összeget.  
Felek megállapodnak, hogy jelen pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól 
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eltérı pénznemben áll fenn, az adott pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak 
az adott deviza/ EURO árfolyama (ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra.  

 
 Eladó áruszállításra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a Felhasználó részére egyedileg megállapított 

hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) biztosít, melyet az felek között megkötött szerzıdés 
tartalmaz. 
Amennyiben a Felhasználó tartozásának és visszaigazolt megrendeléseinek összege meghaladja a 
Hitelkeret összegét, az Eladónak jogában áll, hogy a Felhasználót csak abban az esetben szolgálja 
ki, amennyiben a Felhasználó a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretbıl 
rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.  

Eladó a Hitelkeret összegét, bármikor jogosult egyoldalúan, a Felhasználó egyidejő, írásbeli 
értesítése mellett módosítani illetve a hitelre történı kiszolgálást felfüggeszteni vagy további 
feltételekhez (biztosítékokhoz) kötni, amennyiben a Felhasználó pénzügyi helyzetérıl, 
fizetıképességérıl megalapozott negatív információ jut a birtokába.  

Negatív információnak számít különösen: 

• ha a Felhasználónak vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt 
vállalkozásának, illetve egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásának továbbá, ha a 
Felhasználó alapítója/tulajdonosa további vállalkozásának, vagy a Felhasználó 
alapítója/tulajdonosának Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vállalkozásának lejárt tartozása van az 
Eladóval vagy bármely MOL Csoport Taggal szemben, 

• ha a hitelbiztosító csökkenti, vagy visszavonja a Felhasználóra vonatkozó limitet, 

• ha külsı bevizsgáló cég vagy az Eladó belsı értékelési modelljének minısítése szerint romlik a 
Felhasználó bonitása, 

• ha a Felhasználó vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, 
illetve egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozása, továbbá, ha a Felhasználó 
alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Felhasználó alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen eljárást (pl.: per, felszámolás, csıdeljárás, végrehajtás 
stb.) kezdeményeztek, és errıl az Eladó tudomást szerez, 

• ha a Felhasználó vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt vállalkozása, 
illetve egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozása, továbbá, ha a Felhasználó 
alapítója/tulajdonosa további vállalkozása, vagy a Felhasználó alapítója/tulajdonosa Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozójának vállalkozása ellen behajtási eljárás indul, és errıl az Eladó tudomást 
szerez, 

• ha a Felhasználó tulajdonosi szerkezetében olyan változás következik be, amely érdemben rontja 
a Felhasználó pénzügyi teljesítıképességét. 

 
A Hitelkeret módosítása esetén az Eladó a módosítással egyidejőleg köteles a Felhasználót írásban 
értesíteni. A Hitelkeret módosításának Felhasználó részérıl történı el nem fogadása nem jelenti 
automatikusan a Szerzıdés megszőnését, ez esetben a Felek egyeztetni kötelesek egymással, 
amelynek eredményét jegyzıkönyvben rögzítik. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem 
vezet eredményre, úgy az egyeztetés kezdetétıl számított 31. napon szerzıdés megszőnik, és a 
Felek kötelesek egymással teljeskörően elszámolni. 
 

II. minden elırefizetéses szállítási szerzıdésben 
 

Amennyiben a Felhasználónak az Eladóval kötött bármely szerzıdésébıl eredı 5 napot meghaladó 
lejárt tartozása áll fenn az Eladóval szemben, az Eladó jogosult a Felhasználó részére az áru 
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szállítását vagy a szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, vagy további feltételekhez (biztosítékok 
nyújtásához) kötni. Ebben az esetben Eladónak jogában áll, hogy Felhasználó részére abban az 
esetben szállítson árut, illetve nyújtson szolgáltatást, amennyiben a Felhasználó az Eladó részére a 
szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke 120 %-ának megfelelı, de legfeljebb a 
szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértéke és a Felhasználó tartozásai 
összegének megfelelı összeget az áru szállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának 
megkezdése elıtt, megfizeti. A megrendelt áru vagy szolgáltatás teljes ellenértékérıl az Eladó 
számlát állít ki. A Felhasználó által a szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás teljes ellenértékén 
felül fizetett összeget Eladó a Felhasználó egyéb szerzıdéseibıl fennálló tartozásának 
kiegyenlítésére számolja el, oly módon, hogy legelıször a legrégebben fennálló tartozásokat 
csökkenti. 

 
Az Eladó jogosult a szerzıdést 15 napos felmondási idıvel írásban felmondani, amennyiben a 
Felhasználónak bármely MOL Csoport Taggal -MOL Csoport tag az a gazdasági társaság, 
amelyben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685/B §-a alapján a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Október 
Huszonharmadika u. 18. cégjegyzékszám: 01-10-04-16-83) többségi befolyással rendelkezik – 
szemben 30 napot meghaladó, MOL Csoport Tagonként legalább 1000 EUR összegő lejárt 
tartozása áll fenn, vagy a MOL Csoport Tagokkal szemben fennálló 30 napot meghaladó összes 
lejárt tartozása eléri, vagy meghaladja a 10.000 EUR összeget. Felek megállapodnak, hogy jelen 
pont vonatkozásában, amennyiben bármilyen tartozás EUR-tól eltérı pénznemben áll fenn, az adott 
pénznemben fennálló tartozást az Európai Központi Banknak az adott deviza/ EURO árfolyama 
(ECB fixing) alapján számolják át EUR-ra. 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerzıdés hatálya alatt a MOL Csoport Tagok köre változhat.   

1.15 Pénzügyi Biztosíték 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a szerzıdéses 
partnereit pénzügyi kockázat tekintetében minısíteni és ennek alapján a megkötendı szerzıdés 
teljesítésének biztosítására, illetve szerzıdésszegés esetére pénzügyi biztosítékot kérni a szerzıdı féltıl. 

Szerzıdı felek az egyedi szerzıdés megkötésekor megállapodhatnak a biztosíték fajtájában és pontos 
összegében, azzal, hogy amennyiben eltérıen nem rendelkeznek, a pénzügyi biztosíték mértéke az adott 
szerzıdés szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által szállítandó 
villamos energia három havi mennyiségének szerzıdés szerinti ellenértéke ÁFA-val és egyéb 
alkalmazandó adókkal növelt összegben. 

A pénzügyi biztosítéknak a szerzıdés megszőnésétıl számított egy hónapig érvényesnek és 
kikényszeríthetınek kell lennie. 

Elfogadható pénzügyi biztosíték lehet: 

(a) az óvadék; és 

(b) a bankgarancia. 

1.15.1 Óvadék 

Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni. Az óvadék teljesítését a készpénz befizetését 
igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a terhelés napján kelt 
bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtérıl szóló más banki 
bizonylat eredeti példányával kell igazolni. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság  

 

1.15.2 Bankgarancia 

A pénzügyi biztosítékként elfogadható bankgaranciát a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
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Mőködı Részvénytársaság által elfogadott, pénzintézet adhatja ki, amely bankgarancia forintban 
megadott meghatározott összegrıl szól, határozott idıtartamra érvényes, és kedvezményezettként a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság van megnevezve. Csak az a bankgarancia 
fogadható el pénzügyi biztosítékként, amelyben a pénzintézet kötelezettséget vállal a MOL Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, 
legkésıbb három banki napon belüli teljesítésére. 

 

1.16 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat, illetve az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdések 
bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság 
megállapítja az érvénytelenségét, illetıleg a jogi úton való kikényszeríthetıség hiányát, az nem érinti a 
jelen Üzletszabályzat, illetve az egyes kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdések egyéb 
rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetıségét, kivéve, ha a felek az érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a szerzıdés egészét nem fogadták volna el. A felek 
jóhiszemően együttmőködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét fél számára 
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthetı rendelkezéssel megfelelıen helyettesítsék. 

1.17 Lejárt tartozások 
 

Amennyiben Felhasználónak az MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.vel szemben határidın 
túli kötelezettsége keletkezik, MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. jogosult bármely, 
Felhasználóval szemben a szerzıdésbıl vagy más jogviszonyból eredı fizetési 
kötelezettségébe Felhasználó lejárt tartozását beszámítani, és errıl Felhasználót egyidejőleg 
tájékoztatni. MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. jogosult a bankszámláján jóváírt összeget 
elıször a Felhasználó késedelmi kamat tartozásainak, a fennmaradó részt pedig a 
Felhasználó legkorábban lejárt/lejáró tıketartozásainak kiegyenlítésére felhasználni. MOL 
Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. írásban értesíti Felhasználót arról, hogy a Felhasználó által 
átutalt összeget MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. a Vevı mely tartozásainak 
kiegyenlítésére használta fel. 

1.18 Engedményezés 

1.18.1 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult jelen szerzıdést 
vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerzıdésben meghatározott egyes jogokat 
vagy kötelezettségeket vagy követeléseket Felhasználó elızetes értesítése mellett a MOL-
Csoport leányvállalata vagy harmadik személy részére átruházni. A Felhasználó az 
átruházáshoz jelen szerzıdés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 

1.18.2 A felhasználó a szerzıdéses jogait és kötelezettségeit kizárólag a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elızetes írásbeli hozzájárulásával engedményezhetik, illetve 
ruházhatják át harmadik személyre. 

 

1.19 Referencia 

A felhasználó jelen szerzıdésre, illetve a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársasággal kapcsolatos együttmőködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha 
ahhoz MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elızetesen és kifejezetten 
írásban hozzájárult. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a 
megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 
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1.20 Etikai Kódex elfogadása 

A szerzıdés aláírásával a felhasználó igazolja, hogy a MOL Csoport Etikai Kódexének egy példányát 
átvette, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezınek ismerte el. A MOL Csoport 
Etikai Kódexe a jelen Üzletszabályzat a 13. sz. melléklete tartalmazza.  

1.21              Ügyfélszolgálat és elérhet ıségek 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a szerzıdéses partnereivel és a 
felhasználói érdekképviseleti szervekkel történı kapcsolattartásra és ügyintézésre ügyfélszolgálati irodát 
mőködtet. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság megtesz minden tıle 
telhetıt annak érdekében, hogy biztosítsa a biztonságos kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szolgáltatás 
nyújtásához mindenkor szükséges képzett szakemberei rendelkezésre állását, továbbá a kereskedelmi 
partnerei, vásárlói számára ésszerő mértékig, munkanapokon reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig 
biztosítja e szakemberek elérhetıségét személyesen, elektronikus úton, telefonon, vagy faxon. 
 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a telefonon történı ügyintézés 
esetében egyedi ügyszámmal biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. A MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az egyedi ügyszámot a telefonon történı 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 a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság mellızi. 

1.21.1 Az ügyfélszolgálati iroda elérhetıségei 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság villamosenergia-kereskedelmi 
engedélyes ügyfélszolgálata munkanapokon reggel 8:00 órától délután 16:00 óráig tart nyitva. Az 
ügyfélszolgálati iroda címe és egyéb elérhetıségei: 

Cím: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság H-1117, Budapest, Október 
Huszonharmadika utca 18., 307. iroda 
Tel: +36-1-+36-8864421; +36-8864424 
Fax: +36-1-887-7643 
E-mail: aram@mol.hu 

1.21.2 Az ügyfélszolgálati irodában intézhetı ügyek és az illetékes ügyintézık 

Az ügyfélszolgálati iroda valamennyi, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyben illetékes. Az ügyfélszolgálati iroda 
mindenkori illetékes ügyintézıinek nevei és elérhetıségei:  

Babka Miklós,  energiakereskedı, telefon: +36-1-886-44-21 

Nagy Norbert energiakereskedı, telefon: +36-886-44-21 

Fábián Lóránt energiakereskedı, telefon: +36-886-44-20 

2 Elszámolási feltételek 

2.1 Az elszámolás alapja, id ıszaka és rendje, pénzügyi elszámolása 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság villamos energia 
kereskedelemmel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának részleteit jogszabályok illetve a konkrét, 
megkötendı kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdések rögzítik. 
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A villamos energia kereskedelemmel kapcsolatos elszámolás keretében az illetékes hálózati engedélyes 
(átviteli, illetıleg elosztó hálózati engedélyes) a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) számlázás alapjául 
szolgáló adatokat köteles továbbítani a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság, mint kereskedıi engedélyes részére. 

A vételezett villamos energia szerzıdésben meghatározott díja minden esetben nettó összeg, amely az 
ÁFÁ-t, az energiaadót, a rendszerhasználati díjakat, a szénipari szerkezetátalakítási támogatás díját, a külön 
jogszabálynak megfelelıen biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatás díját, a külön 
törvény szerinti átállási költségek finanszírozásához szükséges pénzeszközök költségeit, valamint bármely 
egyéb a szerzıdés aláírásakor már érvényben lévı vagy a szerzıdés aláírását követıen bevezetésre kerülı 
adóterhet, járulékot, illetéket vagy egyéb jogszabályban elıírt költséget nem tartalmaz, azok összegét a 
felhasználó a vételezett villamos energia díjának megfizetésével egyidejőleg a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által kiállított számla alapján köteles megtéríteni a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak. A villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény (továbbiakban: „VET”) 147.§ értelmében a szénipari szerkezetátalakítási támogatás, a 
külön jogszabálynak megfelelıen biztosított kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása, 
valamint a külön törvény szerinti átállási költségek finanszírozásához szükséges pénzeszközöket a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság köteles megfizetni az átviteli 
rendszerirányítónak, és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság ezeket a 
költségeket a vételezett villamos energia arányában továbbhárítja Felhasználóra. A Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az 
Eladó a vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és módon jogosult a Vevı részére 
továbbszámlázni.  

 

 

2.1.1 Energia (kWh/elszámolási idıszak) 

A mért villamos energia a mérési ponton vételezett, illetve kiadott villamos energia 
mennyisége az elszámolási idıszakra vonatkoztatva. Az engedélyesekre, kiserımővek 
üzemeltetıire, feljogosított felhasználókra vonatkoztatott mért villamos energia a kijelölt 
mérési pontokon vételezett, illetve kiadott összes, vagy napszakra bontott villamos energia 
mennyisége az elszámolási idıszakra vonatkoztatva. 

2.1.2 Teljesítmény (kW) 

A mért teljesítmény a mérési ponton, a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésben 
rögzített idıtartamra vonatkoztatott mért teljesítmény átlaga, vagy pillanatnyi értéke. Az 
engedélyesekre és a nem-engedélyes felhasználókra vonatkoztatott mért teljesítmény a 
kijelölt mérési pontokon mért, a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésben rögzített 
idıtartamra vonatkoztatott egyidejő összes átlagteljesítmény. 

A szerzıdött teljesítmény a kereskedelmi szerzıdésben rögzített idıtartamra vonatkoztatott 
lekötött teljesítmény. 

 

2.1.3 Profilos fogyasztási helyek tekintetében 
 

i. A villamos energiát menetrend szerint kell szállítani, mely megfelel minden tárgyhónapra 
vonatkozó, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes által megküldött, a profil elszámolású 
Fogyasztási Helyekre vonatkozó profillal meghatározott terhelési görbék összesítésének 
MÉF-el (Mértékadó Éves Fogyasztással) súlyozott idı szerinti integráljával. Az így kapott 
villamos energia mennyiség képezi a Szerzıdött Energia mennyiségét a profilos 
fogyasztási helyek vonatkozásában. Amennyiben a mindenkor érvényes Elosztói 
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Szabályzat szerinti – s a szerzıdés aláírásakor érvényes – profilba sorolási rendszer 
megváltozik, úgy jelen Szerzıdést Felek felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.  

ii. A Szerzıdött Energiától eltérı mennyiségeket (Mennyiségi Eltérés, a továbbiakban: ME) a 
területileg illetékes Elosztói Engedélyesek biztosítják. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a 
ME-bıl fakadó energia szállításáért a területileg illetékes Elosztói Engedélyesek felelısek, 
ugyanakkor Fogyasztó a Kereskedıvel egyeztetéseket kezdeményez, valamint Kereskedı 
együttmőködik a Fogyasztóval, a területileg illetékes Elosztói Engedélyesekkel szemben 
támasztott igényei érvényesítése során.  

 
iii. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a Profilos 

felhasználási helyek esetén a profilbesorolás szerinti mértékadó éves fogyasztásból 
kalkulált villamos energia mennyiség illetve a szerzıdésben rögzített energiaár figyelembe 
vételével az energiadíjról a tárgyhót követı hónap 4. és 10. napja között számlát kiállítani 
és Felhasználó számlafogadási címére megküldeni. Felek határozott idıre szóló 
elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási idıszak a fogyasztásmérı berendezés 
Elosztói Engedélyes általi két leolvasása között eltelt idıszak. 

iv. A tényadatok alapján mért villamosenergia elszámolása évente egy alkalommal történik. Az 
elszámolt villamos energia mennyisége az Elosztói Engedélyes által közölt mérési 
adatokon alapul, bármilyen vita esetén az Elosztói Engedélyes által véglegesen jóváhagyott 
adatok képzik az elszámolás alapját. Amennyiben a tényadatok alapján mért villamos 
energia mennyisége több, mint a mértékadó fogyasztásból kalkulált és már kiszámlázott 
villamos energia mennyisége, úgy ezen többletmennyiségrıl a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az elszámolást követı 30 napon belül számlát állít 
ki, melynek fizetési határideje a 2.2.1 pont szerinti. 
 
Amennyiben a tényadatok alapján mért villamos energia mennyisége kevesebb a 
mértékadó fogyasztásból kalkulált és már kiszámlázott villamos energia mennyiségénél, 
úgy a különbözettel a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a 
legutolsó számláját módosítja számlát helyettesítı okirat kiállításával. Amennyiben a 
legutolsó számla nem fedezi a különbözetet, úgy idıben visszafelé haladva kerülnek 
módosításra a korábban kiállított számlák. A számlával egy tekintet alá esı okiratok fizetési 
határidejére a 2.2.1 pont rendelkezéseit kell értelemszerően alkalmazni. 
 

 

v. A fogyasztásmérı berendezés leolvasását az illetékes Elosztói Engedélyes végzi, és az 
adatokat továbbítja a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság részére. Profilos elszámolású fogyasztási hely esetén az MOL Magyar 
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a vételezési szokásoktól 
jelentısen eltérınek látszó mértékadó éves fogyasztási (MÉF) érték esetén rendkívüli 
leolvasást végezni vagy azt az Elosztói Engedélyestıl megrendelni és ennek eredménye 
alapján a MÉF-et módosítani.  

 
 

2.1.4 Idısoros fogyasztási helyek tekintetében 

i. A távmért fogyasztási helyek tárgyhavi ¼ órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott 
villamos energia mennyiségére vonatkozó, valamint a profilos fogyasztási helyekre vonatkozó 
tárgyhavi elszámolási adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes továbbítja a 
Kereskedınek.  

ii. Az elszámolt villamos energia mennyisége az Elosztói Engedélyes által közölt mérési adatokon 
alapul, bármilyen vita esetén az Elosztói Engedélyes által véglegesen jóváhagyott adatok képzik 
az elszámolás alapját. 

 

iii. A szerzıdéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a Kereskedelmi 
szabályzat valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései irányadóak. A Felek közötti 
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villamosenergia mérésére a vonatkozó szabványoknak megfelelı, hatóságilag hitelesített 
fogyasztásmérı berendezéssel történik, mely a csatlakozási ponton a Felhasználónak 
rendelkezésére áll.  

 
iv. Szerzıdı Felek megegyeznek abban, hogy az idısoros felhasználási hely/helyek esetén 

határozott idıre szóló elszámolásban állapodnak meg.  Az elszámolási idıszak megegyezik a 
naptári hónap elsı napjától az utolsó napjáig tartó idıszakkal. A Kereskedı és a Fogyasztó 
közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt adatokon alapul, a felek ezt tekintik az 
Átadott Villamos Energiának.  

 

2.1.5 Elosztói adatszolgáltatás hiánya 
 

 Az Elosztói Engedélyes adatszolgáltatásának késedelme vagy szüneteltetése esetén az 
Kereskedı jogosult: 

 

i. Idısoros elszámolású mérési pont esetében az éves szerzıdött és várható villamos energia 
mennyiség 1/12-ed részét 

ii. Profilos elszámolású mérési pont esetében a mértékadó éves fogyasztás (MÉF)  
1/12-ed részét 

az adott Elosztói Engedélyes adatszolgáltatásának teljesüléséig az adott hónap 
vonatkozásában kiszámlázni.  

 

2.1.6 Pénzügyi elszámolás 

(a) A menetrend alapú szerzıdések pénzügyi elszámolása 

A menetrend alapú szerzıdések pénzügyi elszámolásának alapja a szerzıdésben foglalt 
menetrend. A menetrend alapú szerzıdések rögzítik a szerzıdés tárgyát képezı villamos 
energia mennyiséget a szerzıdésben meghatározott idıszakra, elszámolási mérési 
idıintervallumra lebontott részletességgel. 

(b) Az ellátás alapú szerzıdések pénzügyi elszámolása 

Az ellátás alapú szerzıdések esetében a pénzügyi elszámolás alapja az elszámolási mérı 
mérési adata: 

(i) Teljes ellátás alapú szerzıdés esetén az elszámolási mérı mérési adata határozza 
meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergia-mennyiséget. 

(ii) Részleges ellátás alapú szerzıdés esetén az elszámolási mérı mérési adatát 
csökkenteni kell a menetrend alapú szerzıdések menetrend értékeivel. Az így 
kapott érték határozza meg a pénzügyileg elszámolandó villamosenergia-
mennyiséget. 

Az ellátás alapú szerzıdések esetén az adott csatlakozási pontra vonatkozó mérési adathoz 
való hozzáférés szabályait az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek 
üzletszabályzatai határozzák meg, illetve a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság és az elosztói hálózati engedélyes viszonylatában a 
Kereskedelmi Szabályzat és az Üzemi Szabályzat. A villamos energia forgalom 
elszámolásának alapja a hálózati engedélyesek által leolvasott, átviteli rendszerirányító 
által az Üzemi Szabályzat, illetve a Kereskedelmi Szabályzat alapján végzett mérés és 
elszámolás. 
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(c) Egyéb szerzıdések pénzügyi elszámolása 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az átviteli 
rendszerirányítóval az ellátási szabályzatoknak megfelelıen felszerelt fogyasztásmérı 
berendezések által mért adatok alapján számol el a közöttük létrejött szerzıdéses kapcsolat 
feltételei szerint. A fogyasztásmérı berendezések az átadás-átvételi pontok tulajdoni határán lévı 
csatlakozási pontokon vannak felszerelve. 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság az átviteli 
rendszerirányítóval, valamint a szerzıdı féllel a megkötött szerzıdéseikben foglaltak szerint 
számol el, a vonatkozó villamos energia ellátási szabályzatokban foglaltak szerint. 

Mérlegkör szerzıdés esetén az elszámolás rendjét a felek között a Kereskedelmi Szabályzat 
és az átviteli rendszerirányító üzletszabályzata határozza meg. 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság elszámolási 
rendjére vonatkozó egyéb feltételeket minden esetben a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) 
szerzıdésekben kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell az elszámolás alapját, az 
elszámolási idıszakot, az elszámolás alapját képezı mérıberendezések helyét, mőszaki 
adatait és az elszámolás pontos elvégzéséhez szükséges egyéb körülményeket is. 

2.1.7 Elszámolás hibás mérés esetén 

Ha bebizonyosodik, hogy a hálózati engedélyes(ek) által a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság rendelkezésére bocsátott vagy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság rendelkezésére álló vételezési adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult és köteles az Elosztói 
Szabályzatban, az illetékes hálózati engedélyes üzletszabályzatában, illetve a felhasználó 
hálózathasználati szerzıdésében a hibás mérés elszámolására vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelıen, a valós vételezési adatok alapján helyesbíteni a számláit és / vagy új számlát 
kibocsátani. Ilyen esetben egyik felet sem terheli kamatfizetési kötelezettség. 

A hibás méréssel kapcsolatos részletes szabályokat az Elosztói Szabályzat, valamint a területileg illetékes 
elosztói engedélyesek üzletszabályzatai tartalmazzák. 
 

2.1.8 Határmetszéki kapacitásjog 

a)  A határmetszéki kapacitásjog beszerzése az Eladó kötelezettsége és felelıssége.  

b)  Az Eladó által megszerzett határmetszéki kapacitásjog használatának az Átviteli rendszerirányító vagy a 
Magyar Energia Hivatal által történı esetleges korlátozása a teljesítést és a szerzıdéses árat nem 
befolyásolja.  

2.1.9 Számlázás 

A szerzıdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése esetén a számla kibocsátására jogosult fél 
jogosult a kötelezetthez a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdések alapján esedékes összegekre 
vonatkozó számláját benyújtani. 

(a) A számla tartalma 
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A feleknek a számlákat minden esetben a hatályos jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell 
kiállítani és csak a minden vonatkozó elıírást betartva kiállított számla fogadható el. 

 

A számlának a jogszabályokban elıírtak mellett, illetve azokon kívül legalább a következı adatokat 
kell tartalmaznia: 

(i) a számla sorszáma; 

(ii) a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási azonosító száma; 

(iii) a Felhasználó neve és címe; 

(iv) a teljesítés idıpontja; 

(v) a számla kibocsátásának kelte; 

(vi) a fizetés módja és határideje; 

(vii) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma; 

(viii) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben 
kifejezhetı - mennyiségi egysége és mennyisége; 

(ix) a termék, szolgáltatás - amennyiben ez utóbbi egységre vetíthetı - adó nélkül 
számított egységára; 

(x) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke tételenként és összesen; 

(xi) a felszámított adó százalékos mértéke; 

(xii) az áthárított adó összege tételenként és összesen; 

(xiii) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és összesen; 

(xiv)  a számla végösszege; és 

(xv) a szerzıdés nyilvántartási száma. 

A számla benyújtását teljesítettnek kell tekinteni:  

(i) személyes átadás esetén az átadás igazolt idıpontjában; 

(ii) futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítés igazolt idıpontjában; és 

(iii) tértivevényes postai küldemény kézbesítése esetén a kézbesítés vélelmezett idıpontja 
a tértivevényen feltüntetett átvételi idıpont. 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság köteles a vele szerzıdéses 
jogviszonyban álló rendszerhasználók részére kiállított számlán a rendszerhasználati díjakat, a szénipari 
szerkezetátalakítási támogatás díját, a külön jogszabálynak megfelelıen biztosított kedvezményes árú 
villamosenergia-ellátás támogatás díját, valamint a külön törvény szerinti átállási költségek 
finanszírozásához szükséges pénzeszközöket külön feltüntetni. Az energiaadó összegét a számlán 
elkülönítve, forintban fel kell tüntetni. 
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Abban az esetben, ha a jövıben bármely jogszabály új adótípusról, illetékrıl, járulékról vagy bármely 
egyéb, a villamosenergia-ellátással kapcsolatos új költségelem alkalmazásáról rendelkezik, amely 
közvetlenül érinti a felek között megkötött Szerzıdés tárgyát, a fizetendı díj után ezen új tétel(ek) is a 
Szerzıdéses partner tájékoztatása mellett felszámításra és számlázásra kerülnek. A Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az 
Eladó a vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és módon jogosult a Vevı részére 
továbbszámlázni.  

 

Az ÁFÁ-ról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 58. § (1) bekezdése értelmében a Szerzıdı Felek 
határozott idıre szóló elszámolásban állapodnak meg, a számlán feltüntetendı teljesítési idıpont az 
ellenérték megtérítésének esedékessége. A szerzıdı fél fizetési kötelezettsége akkor tekinthetı 
teljesítettnek, amikor annak teljes összege az MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság bankszámláján jóváírásra kerül. A számla esedékességével, illetıleg a számla benyújtásának 
teljesítettségével kapcsolatos jogvitákban, valamint a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése tekintetében a 
polgári jog szabályai értelemszerően irányadóak. 

2.1.10 Számlakifogás 

(a) A számlakifogás benyújtása 

Amennyiben kötelezett számlakifogással él, úgy köteles a számlakifogásban nem vitatott 
összeget a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésben megállapított idıpontig befizetni. 
A felek a szerzıdésben foglalt fizetési kötelezettségeikkel kapcsolatos számlákra vonatkozó 
kifogásaikat a számla kézhezvételétıl számított 5 (öt) munkanapon belül közölhetik a 
jogosulttal a számla eredeti példányának ajánlott postai küldeményként történı 
visszaküldésével és a kifogás külön levélben megszövegezett egyidejő közlésével 
("Számlakifogás"). 

(b) A Számlakifogás tartalma 

A Számlakifogásnak tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a 
számla végösszegét, a vitatott összeget és a vita alapját. Amennyiben a kötelezett a jogosult 
számlájában foglalt összeg vonatkozásában a fenti határidın belül Számlakifogást nem 
terjeszt elı, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget az 5. (ötödik) munkanapot 
követı napon elismertnek kell tekinteni. 

(c) A Számlakifogással kapcsolatos eljárás 

Felek megtesznek mindent a vitatott összeg rendezése érdekében, a lehetı legrövidebb idın 
belül. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Számlakifogásokkal kapcsolatos 
jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a Számlakifogás jogosult 
általi kézhezvételétıl számított 3 (három) naptári napon belül egyeztetı megbeszélést 
tartanak, amelyrıl írásban jegyzıkönyvet vesznek fel. 

(d) Eredményes Számlakifogás 

Amennyiben a vitatott számla jogosultja a kötelezett kifogását elismeri (eredményes 
számlakifogás), úgy a vitatott számlát köteles módosítani, és a számlamódosítást az 
egyeztetés lezárását követı 2 (kettı) munkanapon belül a kötelezettnek dokumentáltan 
benyújtani, számlával egy tekintet alá esı okiratban. A kötelezett fizetési 
kötelezettségének teljesítésével a kijavított számla kézhezvételének idıpontjáig nem esik 
késedelembe. A kijavított számlában meghatározott összegnek a jogosult bankszámlájára 
történı átutalására a kötelezettnek a számlakiállítástól 5 (öt) munkanap áll rendelkezésére. 
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Amennyiben az egyeztetı megbeszélés eredményeképpen a kötelezett a számlában foglalt 
vitatott összeg egy részét elismeri, úgy annak vonatkozásában a jogosult a késedelem 
idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig Jelen Általános 
Szerzıdési Feltételek 2.1.10 (g) pontban meghatározottak szerint késedelmi kamatot 
érvényesíthet oly módon, hogy annak összegét a kötelezett által elismert számlaösszeget 
tartalmazó számlával egy tekintet alá esı okiratban feltünteti. 

(e) Eredménytelen Számlakifogás 

Amennyiben a kötelezett a számlakifogás során elismeri fizetési kötelezettségét 
(eredménytelen számlakifogás), akkor a vita befejezése vagy megegyezés esetén a 
befejezéstıl vagy megegyezéstıl számított 4 (négy) munkanapon belül kell kifizetni a 
számlakifogás tartalmául megjelölt összeget a számla eredeti esedékessége és a tényleges 
fizetés dátuma közötti idıszakra esedékes a mindenkori jegybanki alapkamat 
másfélszeresének megfelelı mértékben megnövelt kamattal együtt. 

(f) A Számlakifogással kapcsolatos eljárás határideje 

Amennyiben a Számlakifogás kézhezvételétıl számított 5 (öt) munkanapon belül a felek a 
Számlakifogásban foglalt vitát nem tudják rendezni, úgy a számla vitatott része 
vonatkozásában a felek a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésekben jogvita 
rendezésére elıírtak szerint járnak el. 

(g) Késedelmi kamat 

Amennyiben a szerzıdés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkezı fél a fizetendı 
összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, köteles a lejárt 
összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés 
napjáig referencia kamat + 8% mértékő késedelmi kamatot fizetni. 

A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerzıdés szerinti devizanemének 
megfelelı 1 hónapos, a késedelembe esés hónapjának elsı munkanapján jegyzett, a Reuters 
Monitor Money Rate Service vonatkozó oldalán közzétett, az adott napon érvényes bankközi 
kamat. A bankközi kamat devizanemenként: 

(i) Forint (HUF) esetében 1 hónapos BUBOR 

(ii) Euró (EUR) esetében 1 hónapos EURIBOR 

(iii) Amerikai dollár (USD) esetében 1 hónapos LIBOR 

A késedelembe esı fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a partner írásbeli 
felszólításának kézhezvételét követı munkanapon a partner részére megfizetni. A késedelmi kamat 
összegét 360 napos év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a 
szerzıdı felek. A késedelmi kamat fizetésének olyan devizanemben kell történnie, amilyen 
devizanemben a fizetendı késedelmi kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó kereskedelmi 
szerzıdés fizetési feltételeiben meghatározták. 

2.2 Fizetési feltételek 

2.2.1 Fizetési módozatok, a számla kiegyenlítése 
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A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és szerzıdéses partnerei 
közötti pénzügyi elszámolás során a fizetés kizárólag banki átutalással történik. A felhasználó köteles a 
részére szabályosan kiállított számlát a szállítási hónapot követıen a számla kiállítását követı 15 
(tizenöt) naptári napon belül, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
által a számlán megjelölt bankszámla számra történı átutalással kiegyenlíteni. A fizetést teljesítettnek 
kell tekinteni amennyiben a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
bankszámláján a számla összegének megfelelı összeg a számlavezetı bankintézet általi jóváírásra kerül. 
Minden tranzakcióval kapcsolatos banki költséget az utalást indító fél fizeti. Amennyiben a felhasználó a 
szabályosan kiállított számlát annak kiállítását követı 15 (tizenöt) naptári napon belül nem fizeti ki a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnak, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság fizetési felszólítást küld a felhasználónak, amelyben felszólítja, 
hogy 8 naptári napon belül rendezze a tartozását, ellenkezı esetben a szerzıdésben és a vonatkozó 
jogszabályokban részletezett jogkövetkezményeket fogja alkalmazni a felhasználóval szemben. Ha a 
felhasználó az ilyen fizetési felszólítás ellenére sem rendezi a tartozását a fizetési felszólítás szerinti 
végsı határidıig, akkor a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult 
az Üzletszabályzat és az adott szerzıdés szerint a késedelmes fizetés esetére vonatkozó 
jogkövetkezményeket alkalmazni. 
 

A Felhasználó köteles az általa fizetendı összeget a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság bankszámlájára úgy átutalni, hogy az legkésıbb a fizetési határidı utolsó napján 14:00 
óráig jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidı utolsó napja olyan napra esik, amely nem 
munkanap, akkor az azt megelızı utolsó munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie. 

2.2.2 Szankciók késedelmes fizetés esetén Késedelmes fizetés esetén: 

(a) a szerzıdésszegı fél jelen Általános Szerzıdési Feltételek 2.1.10 (g) pontban 
meghatározottaknak megfelelı mértékben késedelmi kamatot köteles fizetni a másik fél 
részére a késedelem minden egyes napjára idıarányosan az esedékesség idıpontjától a 
tényleges fizetés közötti idıszakra vonatkozóan. A késedelmi kamat fizetési kötelezettség 
kezdı idıpontja az esedékességet követı nap. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor 
is, ha a fél a Ptk. 301. § (1) alapján kimentette magát; 

(b) a felhasználó fizetési késedelme esetén, a teljesítésre történt felszólítást követı 8 nap 
eredménytelen leteltét követıen a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság jogosult továbbá (az egyéb jogkövetkezmények alkalmazásától 
függetlenül) a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdésben meghatározottak szerint a 
felhasználó által nyújtott pénzügyi biztosítékból kielégítést keresni az értékesített villamos 
energia és a nyújtott egyéb szolgáltatások szerzıdés szerinti ellenértéke, a MOL Magyar Olaj- 
és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot illetı késedelmi kamatok, kötbér és a 
fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült igazolt károk tekintetében; 

(c) a felhasználó fizetési késedelme esetén, az egyéb jogkövetkezményeken túlmenıen, a MOL 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, a felhasználó teljesítésre 
történt felszólítását követı 8 nap eredménytelen elteltével a vonatkozó jogszabályok és a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései szerint jogosult kezdeményezni a 
felhasználó villamosenergia-ellátásból történı kikapcsolást a területileg illetékes hálózati 
engedélyesnél. Kikapcsolásra csak a villamosenergia-ellátás szüneteltetésérıl szóló, a 
kikapcsolásra vonatkozó értesítéssel egyidejőleg megküldött írásbeli értesítés esetén 
kerülhet sor. A villamosenergia-ellátás szüneteltetését tértivevényes levélben vagy egyéb, 
a kézbesítést igazoló módon kell a felhasználóval közölni. A kikapcsolást követı 
visszakapcsolásra a díjtartozás, késedelmi kamat és a behajtással kapcsolatos költségek 
(ideértve a ki- és visszakapcsolás díját is) hiánytalan rendezését követıen - eltérı megállapodás 
hiányában – az új villamosenergia-vásárlási szerzıdés hatályának beálltával egyidejőleg 
kerül sor. Amennyiben a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság nem köt új villamosenergia-vásárlási szerzıdést a felhasználóval, a 
felhasználó által felhalmozott valamennyi díj, kamat, költség (ideértve a kikapcsolás díját is) 
az általános elévülési szabályok szerint követelhetı a felhasználótól. Amennyiben a 
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felhasználó kikapcsolása nem volt jogszerő, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság köteles a felhasználó ezzel kapcsolatos kárát megtéríteni. 
Amennyiben a VET 66.§.-a szerint a felhasználó a vételezett villamos energiát továbbadja 
harmadik személynek, úgy a felhasználó kikapcsolására a VET elıírásai az irányadók. 

3 Eltérés az Általános Szerz ıdési Feltételekt ıl 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a jelen Általános 
Szerzıdési Feltételeket egyoldalúan módosítani. A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság az Általános Szerzıdési Feltételek módosításáról a felhasználót értesíti. Amennyiben 
a módosítás a felhasználóra nézve hátrányos, a felhasználó az értesítés kézhezvételét követı 15 (tizenöt) 
napon belül kifogással élhet a módosítással szemben, és kezdeményezheti a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságnál, hogy a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) 
szerzıdése tekintetében eltérıen állapodjanak meg. Amennyiben a Felhasználó ilyen irányú 
kezdeményezését követı 30 (harminc) napon belül a Felek nem tudnak megállapodni, úgy mindkét Fél 
jogosult a kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdést legalább 45 (negyvenöt) napos felmondási idıvel 
naptári hónap utolsó napjára felmondani. Amennyiben a felhasználó az értesítést követı 15 (tizenöt) 
napon belül nem jelent be kifogást, a módosított Általános Szerzıdési Feltételek a kereskedelmi 
(mérlegkör-tagsági) szerzıdés részévé válik. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek 
jogszabályváltozáson alapuló vagy a Magyar Energia Hivatal által határozatában kötelezıen elıírt 
módosítása esetén, a Felhasználót a jelen pont szerinti kifogásolási jog nem illeti meg. Az Általános 
Szerzıdési Feltételek módosításával kapcsolatos nyilvánosságra hozatal a MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság honlapján történik az adatvédelemre és az üzleti titokra 
vonatkozó mindenkori szabályok betartásával. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek és bármely 
kereskedelmi (mérlegkör-tagsági) szerzıdés közötti bármely esetleges eltérés esetén az utóbbi 
tekintendı irányadónak. 
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2. számú Melléklet 

VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI SZERZ İDÉS MINTA 

vil lamos energia termel ıtı l történ ı villamos energia vásárlás tárgyában 
 

A jelen VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELI  SZERZİDÉS (az annak elválaszthatatlan részét képezı 
valamennyi függelékkel együtt: a Jelen „Megállapodás")  amely létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint kereskedı (a továbbiakban a „Keresked ı” ), másrészrıl: 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint termelı (a továbbiakban „Termel ı”)  

a továbbiakban a Termelı és a Kereskedı egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és 
napon a következı feltételekkel. 
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Elızmények  

(I) A Termelı a villamos energia termelésre vonatkozó jogszabályok alapján a Magyar 
Energia Hivatal („MEH”) által kiadott Termelıi mőködési engedéllyel rendelkezik. A 
Kereskedı a villamos energia kereskedelemre vonatkozó jogszabályok alapján a MEH 
által kiadott villamos energia kereskedelmi mőködési engedéllyel rendelkezik. 

(II) Termelı az általa termelt villamos energiát el kívánja adni a Kereskedınek, és a 
Kereskedı azt meg kívánja vásárolni a Termelıtıl a Jelen Megállapodásban foglalt 
feltételek szerint. 

Ennek megfelelıen, az elıbbiekre való tekintettel, valamint az alábbiakban megfogalmazott közös 
kötelezettségvállalások és megállapodások figyelembevételével, a Termelı és a Kereskedı az 
alábbiakban állapodnak meg: 

1 Meghatározások 

1.1 A Jelen Megállapodásban nagy kezdıbetővel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı 
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az 
Üzletszabályzat mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételeket is), a VET-ben, a VET 
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban 
meghatározott jelentésükkel. 

1.2 Definiált fogalmak 

Amennyiben a szövegösszefüggésbıl más nem következik, a Jelen Megállapodásban használt 
fogalmak jelentése a következı: 

”Általános Szerz ıdési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek. 

"Átviteli hálózat" az Átviteli Engedélyes tulajdonában lévı hálózatot jelenti, amelyhez az Erımő az 
Átadási Ponton kapcsolódik. 

"Átadási Pont" az Értékesített Villamos Energia átadási helye, ami a Jelen Megállapodás 2. 
függelékében kerül feltüntetésre. 

"Átviteli  Engedélyes" az a vállalkozás, amely a Jogszabályok alapján villamos energia átvitelére 
engedéllyel rendelkezik, azaz a VET 87.§-a szerinti átviteli rendszerirányítói engedélyes. 

"Banki Nap" minden olyan Napot jelent, amelyen a fıbb kereskedelmi bankok banki ügyintézés céljából 
Budapesten nyitva vannak. 

„Ellátási Szabályzatok” a VET 3.§ 67. pontja szerinti szabályzatokat jelentik. 

"Elszámolási Id ıegység" a Napi Menetrend tervezésének és a Felek Napi Menetrend alapján történı 
Jelen Megállapodás szerinti elszámolásának egységnyi idıintervalluma, melynek értéke 15 perc. 

"Értékesített Villamos Energia" az Átviteli Engedélyes által jóváhagyott Napi Menetrend szerinti villamos 
energia mennyiség, amelyet a Termelınek a Kereskedı részére az Átadási Ponton kell átadnia. 

"Év" magyar idı szerint január 1-jén 00.00 órakor kezdıdı és ugyanazon év december 31-én 24.00 óráig 
tartó, 12 (tizenkét) hónapos idıszakot jelenti. 

"Hét"  a magyar idı szerint hétfın 00.00 órakor kezdıdı és vasárnap 24.00 óráig tartó, 7 (hét) egymást 
követı napot jelenti. 
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"Hónap" a Gregorián naptár szerinti naptári hónapot jelenti. (tárgyhó elsı napjának 00:00 órától tárgyhó 
utolsó napjának 24:00 órájáig) 

"Jogszabályok" jelentik a VET-et és a VET alapján kiadott minden kormány- vagy miniszteri rendeletet, 
amely jelenleg hatályban van vagy amelyet idırıl-idıre kibocsátanak; minden egyéb olyan törvényt, kormány-, 
miniszteri és helyi önkormányzati rendeletet, amely jelenleg hatályban van vagy amelyet idırıl-idıre 
kibocsátanak a Felekre kiterjedı hatállyal. 

"Jogszabályváltozás" jelenti bármely új Jogszabály kihirdetését vagy kihirdetett Jogszabály módosítását, 
amely a Jelen Megállapodás aláírását követıen következik be. 

"Jó Közszolgáltatói Gyakorlat" a nemzetközi villamosenergia-szolgáltatási iparban, Európában általános 
elfogadott és a villamosenergia-szolgáltatással foglalkozó mértékadó mérnöki tudományban és 
mőködésben széleskörően alkalmazott, folyamatosan változó gyakorlatot, illetve módszereket, 
technikákat, normákat és korlátozásokat jelenti, amelyek a Lekötött Egységek berendezéseinek jogszerő, 
biztonságos, hatékony és gazdaságos mőködtetését és karbantartását szolgálják, a konkrét esetektıl 
függıen; és amelyek az Erımő részét képezı berendezések vonatkozásában az esettıl függıen 
általánosságban megfelelnek a gyártók üzemeltetési és karbantartási kézikönyveiben foglaltaknak. 

"Kereskedelmi Szabályzat" jelenti a Jogszabályoknak megfelelıen elkészített, idırıl-idıre módosított és 
a MEH által jóváhagyott, a VET 67.§ b) pontja szerinti kereskedelmi szabályzatot. 

"Keresked ıi Mőködési Engedély" a Kereskedı részére a MEH által kiadott azon mőködési engedélyt 
jelenti, amelynek alapján a Kereskedı a VET szerinti villamos energia kereskedelemre jogosult. 

"Kényszerkiesés" valamely Lekötött Egység Termelıképességének olyan ok vagy esemény miatti 
csökkenése, vagy megszőnése, amely nem az alábbi okok vagy események valamelyikének az 
eredménye: 

(a) a Kereskedı Jelen Megállapodásnak megfelelı kérése; 

(b) az Átviteli Engedélyes utasítása; 

(c) Tervszerő Karbantartás; 

(d) Vis Maior esemény; 

(e) Kereskedıi Esemény; vagy 

(f) kizárólag a Kereskedı vagy az Átviteli Engedélyes által elıidézett helyzet eredménye. 

"Közhatalmi Felhatalmazások" a Közhatalmi Szervek által adott felhatalmazásokat, beleegyezéseket, 
rendeleteket, engedélyeket, jóváhagyásokat, illetve az általuk hozott joghatályt kiváltó azon 
bejelentéseket jelentik, amelyek a Jelen Megállapodásban megfogalmazott kötelezettségek 
teljesítéséhez szükségesek, ideértve korlátozás nélkül a Kereskedıi Mőködési Engedélyt és a Termelıi 
Mőködési Engedélyt. 

"Közhatalmi Szerv" a saját vagy átruházott közhatalmi funkciót ellátó bármely 

(i) nemzetközi, állami, megyei, városi, önkormányzati, helyhatósági vagy kormányzati szerv, 
központi bank, bíróság; 

(ii) a fentiek bármelyikének bármely osztálya, képviselıje, bizottsága, testülete vagy 
hatósága; vagy 

(iii) a fentiek bármelyikének nevében bármely szabályozási, kisajátítási vagy adózási 
jogkört gyakorló kvázi-kormányzat vagy köztestület. 
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"MEH"  a Magyar Energia Hivatalt jelenti. 

"Nap" minden olyan 24 órás idıszakot jelenti, amely magyar idı szerint 00.00 órakor kezdıdik és 
24.00-kor ér véget. 

"Napi Menetrend" jelenti az Átviteli Engedélyes által jóváhagyott, az 5.1. pont szerint meghatározott 
menetrendet, amelyben meghatározásra kerül az egyes Lekötött Egységekbıl, a Jelen Megállapodás 
alapján, a Kereskedı részére az Átadási Ponton egy adott Nap minden egyes Elszámolási 
Idıegységében átadandó és megvásárolandó Értékesített Villamos Energia összege. 

"Nem Igényelt Energia" azt a Villamos Energia mennyiséget jelenti, amelyet a Kereskedı a 
Rendelkezésre Álló Villamos Energiából nem igényelt. 

"Nettó Igénybevehet ı Teljesít ıképesség" jelenti az Üzemi Szabályzat szerinti Tervszerő 
Karbantartással, egyéb teljesítıképesség változással, önfogyasztással, (beleértve azt a villamos 
energiát is, amelyet a Termelı saját maga részére felhasznál), csökkentett a Lekötött Egységek 
rendelkezésre álló változó teljesítményét MW-ban kifejezve. 

"Rendelkezésre Álló Villamos Energia" a Lekötött Egységek Nettó Igénybevehetı Teljesítıképessége 
alapján a Kereskedı részére a Jelen Megállapodás szerint mindenkor maximálisan értékesíthetı 
Villamos Energiát jelenti. 

"Teljesítés Kezd ınapja" a 3.3. pontban meghatározott idıpontot jelenti. 

"Termelés" villamos energiának villamosenergia-termelıi engedélyes, illetve kiserımő által történı elıállítása; 

"Termel ıi Mőködési Engedély" a Termelı részére a MEH által kiadott azon mőködési engedélyt 
jelenti, amelynek alapján a Termelı villamos energia termelésére, felhasználására és az általa megtermelt 
villamos energia értékesítésére jogosult. 

"Többlet Villamos Energia" az egyes Hónapokban a Garantált Átvétel szerinti - kWh-ban kifejezett - 
villamos energia mennyiségen felül a Napi Menetrendek szerint értékesített villamos energia. 

"Tüzel ıanyag" a Lekötött Egységekhez felhasználható tüzelıanyag. 

"Üzemi Szabályzat" jelenti a VET 67.§ a) pontja alapján készített, a MEH által jóváhagyott, a magyar 
villamosenergia-rendszer mőködésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket tartalmazó, 
idırıl-idıre módosított szabályzatot. 

”Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedıi üzletszabályzata. 

"VET"  a villamos energiáról szóló a 2007. évi LXXVI. törvényt jelenti. 

"Vételár" az Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a Kereskedı által a Termelınek fizetendı 
összeg, amelyet a 7.2. pont és a 3. függelék alapján kell meghatározni. 

"Vis Maior" körülménynek kell tekinteni azokat az elıre nem látható és emberi erıvel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tőzvész, 
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az 
adott felet a szerzıdéses kötelezettségének teljesítésében. Nem minısül szerzıdésszegésnek, ha 
a szerzıdı felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a 
szerzıdésben foglalt kötelezettségeit. 

1.3 Magyarázat 

A Jelen Megállapodás alkalmazásában: 
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1.3.1 a Jelen Megállapodásban szereplı címszavak és a bekezdésszámozás kizárólag hivatkozási 
alapul szolgálnak, azok a Jelen Megállapodás szövegének értelmezésénél nem vehetık 
figyelembe; 

1.3.2 a Jelen Megállapodás függelékei a Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik; 

1.3.3 a személyekre tett hivatkozások magukban foglalják a jogi személyeket és a jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezeteket is; 

1.3.4 bármely megállapodásra, törvényre, rendelkezésre vagy elıírásra tett hivatkozás magában 
foglalja annak módosításait vagy az azokat teljes egészében vagy részben felváltó 
dokumentumokat; valamint 

1.3.5 amennyiben a szövegösszefüggésbıl más nem következik, a pontokra és függelékekre történı 
hivatkozás a Jelen Megállapodás pontjaira és függelékeire utal. 

2 Adásvétel, szolgáltatások 

2.1 A villamos energia adásvétele 

2.1.1 A Termelı a Jelen Megállapodás feltételei szerint a Teljesítés Kezdınapjától a Jelen 
Megállapodás hatálya alatt az Átadási Ponton a Kereskedınek átadja, a Kereskedı pedig a 
Termelıtıl megvásárolja az Értékesített Villamos Energiát. Az Értékesített Villamos Energia 
ellenértékeként a Kereskedı a Termelı részére a 7. sz. pontban és a 3. függelékben 
meghatározottak szerint Vételárat fizet. 

2.1.2 A Termelı a Jelen Megállapodás feltételei szerint a Teljesítés Kezdınapjától a Jelen 
Megállapodás hatálya alatt az 5. pontban meghatározott feltételek alapján köteles a Lekötött 
Egységek Rendelkezésre Álló Villamos Energiáját felajánlani a Kereskedı részére. A felajánlás 
alapján a Felek Napi Menetrendeket állítanak össze. A Kereskedı az Átviteli Engedélyes által 
jóváhagyott Napi Menetrend szerinti villamos energiát vásárolja meg és veszi át. A Napi 
Menetrend Átviteli Engedélyes általi jóváhagyása jelenti az Átadási Ponton átadott villamos 
energia megvásárlását. A Kereskedı a Napi Menetrendek összeállításakor jogosult a 
Termelı által a fentiek szerint felajánlott villamos energiánál kevesebb villamos energiát átvenni 
és megvásárolni, azzal a feltétellel, hogy a Termelı mindenkor köteles legalább a Garantált 
Átvétel szerinti villamos energiát átvételre felajánlani a Kereskedınek és a Kereskedı 
mindenkor köteles átvenni és megvásárolni a Garantált Átvétel szerinti villamos energiát az 5. 
pontban meghatározott részletes feltételek figyelembevételével. 

3 Idıbeli hatály 

3.1 Hatályba lépés napja 

3.1.1 A Jelen Megállapodás mindkét Fél általi aláírását követıen azon a napon lép hatályba, amikor az 
alábbi elıfeltételek mindegyike teljesült (a „Hatálybalépés Napja”). 

(i) a Kereskedı rendelkezik az érvényes és hatályos Kereskedıi Engedéllyel; 

(ii) a Termelı rendelkezik az érvényes és hatályos Termelıi Engedéllyel; és 

(iii) a Termelı rendelkezik érvényes és hatályos mérlegkör szerzıdéssel vagy mérlegkör tagsági 
szerzıdéssel. 

3.2 Az idıbeli hatály és a Lejárat Idıpontja 

3.2.1 A Jelen Megállapodás idıbeli hatálya a Hatálybalépés Napjától a Lejárat Idıpontjáig tart a 10. 
pontban (Felmondás) meghatározottak figyelembevételével. A fentiekben meghatározottaktól 
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függetlenül a 11. (Titoktartás) és 13. (Irányadó jog, viták rendezése) pontokban 
meghatározottak a Lejárat Idıpontját, vagy a Jelen Megállapodás más módon történı 
megszőnését követıen is hatályban maradnak.  

3.2.2 A Lejárat Idıpontja a Jelen Megállapodás vonatkozásában: 

[……………………………………………..] 

3.2.3 A Teljesítés Kezdınapja a Jelen Megállapodás vonatkozásában: 

[……………………………………………..] 

4 Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállal ások 

4.1 A Termelı részérıl: 

4.1.1 A Termelı a Jelen Megállapodás aláírásának idıpontjában kijelenti és szavatosságot vállal a 
Kereskedınek azért, hogy: 

(i) a Termelı a Jogszabályok alapján megfelelıen bejegyzett és mőködı gazdasági 
társaság, rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, 
hogy a Jelen Megállapodást aláírja és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, 
továbbá kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint a Termelı ellen nincs folyamatban és 
nem fenyegeti csıd- vagy felszámolási eljárás; 

(ii) a Jelen Megállapodás Termelı általi aláírására és a Jelen Megállapodásban 
meghatározott ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, 
közigazgatási és más közhatalmi intézkedés - ideértve többek között a Közhatalmi 
Felhatalmazásokat is - megtörtént, és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek; 

(iii) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választottbíróságnál nincs 
folyamatban, és a Termelı tudomása szerint nem várható a Termelı ellen indított vagy a 
Termelıt érintı olyan per vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a Termelı Jelen 
Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és 

(iv) a Jelen Megállapodás Termelı általi aláírására a megfelelı társasági felhatalmazások 
rendelkezésre állnak, és ezek a Termelı jogszerő, érvényes és kötelezı erejő 
kötelezettségeinek tekinthetık, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelıen 
érvényesíthetık, nem ellentmondóak és nem jelentik a Jogszabályok, a Termelıi 
Mőködési Engedély és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely 
vonatkozásában a Termelı félként szerepel, vagy a Termelınek, vagy a Termelı 
tulajdonának kötelezettsége lehet. 

4.1.2 A Termelı az alábbi kötelezettségeket vállalja: 

(iv) A Termelı köteles a jelen Megállapodás hatálya alatt az Erımővet a Termelıi Mőködési 
Engedélynek, az 1. Függelékben meghatározottaknak, az Üzemi Szabályzatnak, a VET-nek, 
a Jó Közszolgáltatói Gyakorlatnak és minden más vonatkozó Jogszabálynak vagy hatósági 
elıírásnak megfelelıen üzemeltetni és karbantartani; és 

(v) a Lekötött Egységeknek a Jelen Megállapodás teljesítésével összefüggı Tüzelıanyag-
ellátása kifejezetten és kizárólag a Termelı joga, kötelezettsége és felelıssége. 

4.2 A Kereskedı részérıl: 

4.2.1 A Kereskedı a Jelen Megállapodás aláírásának idıpontjában kijelenti és szavatosságot vállal 
a Termelınek azért, hogy: 
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(i) a Kereskedı a Jogszabályok alapján megfelelıen bejegyzett és mőködı gazdasági társaság 
és rendelkezik minden szükséges felhatalmazással ahhoz, továbbá jogosult arra, hogy a Jelen 
Megállapodást aláírja, és annak feltételeit és rendelkezéseit teljesítse, továbbá kijelenti, hogy 
legjobb tudomása szerint ellene nincsen folyamatban lévı vagy fenyegetı csıd- vagy 
felszámolási eljárás; 

(ii) a Jelen Megállapodás Kereskedı általi aláírására és a Megállapodásban meghatározott 
ügyletek végrehajtására való feljogosításhoz szükséges minden jogi, közigazgatási és más 
közhatalmi intézkedés - ideértve többek között a Közhatalmi Felhatalmazásokat is - 
megtörtént, és azok teljes mértékben hatályosak és érvényesek; 

(iii) semmilyen bíróságon, közigazgatási szervnél vagy választottbíróságnál nincs folyamatban, 
és a Kereskedı tudomása szerint nem várható a Kereskedı ellen indított vagy a 
Kereskedıt érintı olyan per vagy eljárás, amely hátrányosan érintheti a Kereskedı Jelen 
Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítését; és 

(iv) a Jelen Megállapodás Kereskedı általi aláírására a megfelelı társasági felhatalmazások 
rendelkezésre állnak, és ezek a Kereskedı jogszerő, érvényes és kötelezı erejő 
kötelezettségeinek tekinthetık, amelyek az abban foglalt feltételeknek megfelelıen 
érvényesíthetık, nem ellentmondóak és nem jelentik a Jogszabályok, a Kereskedıi Mőködési 
Engedély és más olyan megállapodás vagy okirat megszegését, amely vonatkozásában a 
Kereskedı félként szerepel, vagy a Kereskedınek, vagy a Kereskedı tulajdonának 
kötelezettsége lehet. 

4.2.2 A Kereskedı az alábbi kötelezettséget vállalja: 

A Kereskedı köteles a jelen Megállapodás hatálya alatt a Kereskedıi Mőködési Engedélynek, az Üzemi 
Szabályzatnak, a Kereskedelmi Szabályzatnak, a VET-nek és a Jó Közszolgáltatói Gyakorlatnak 
megfelelıen, minden más Jogszabályi vagy hatósági elıírásnak, valamint az összes Közhatalmi 
Felhatalmazás feltételeinek megfelelıen mőködni. 

4.3 Üzemi Szabályzat 

A Jelen Megállapodásban foglaltak közül semmi sem értelmezhetı úgy, hogy az elıírja a Termelı 
részére az Erımő olyan üzemeltetését, - beleértve a Szükséghelyzetet is - amely bármely módon 
összeegyeztethetetlen az Üzemi Szabályzat rendelkezéseivel. 

5 Az Erımő irányítása és üzemeltetése 

A Felek kötelesek az Üzemi Szabályzat és a Kereskedelmi Szabályzat üzemirányításra és 
üzemeltetésre vonatkozó elıírásait betartani. 

A Felek az Erımő irányítása és üzemeltetése során Napi Menetrendeket készítenek.  

5.1 A Napi Menetrend meghatározása 

5.1.1 Egyéb megállapodás hiányában az adott Elszámolási Idıegységre vonatkozó Napi Menetrend 
megegyezik az adott Elszámolási Idıegységre vonatkozóan, 15 percmeghatározott Értékesített 
Villamos Energia mennyiségével. Termelı köteles azonnal értesíteni Kereskedıt a Lekötött 
Egységek bármilyen üzemzavaráról vagy egyéb más körülményrıl, amely akadályozza vagy 
lehetetlenné teszi az adott Elszámolási Idıegységekre vonatkozóan meghatározott 
Értékesített Villamos Energia Kereskedı általi Napi Menetrendbe foglalását. 

5.1.2 Kereskedı jogosult a teljesítés Napját megelızı második Banki Napon 15.00-ig bármely 
Elszámolási Idıegységre vonatkozóan az adott Nap Elszámolási Idıegységeire vonatkozó 
villamos energia mennyiség csökkentésérıl vagy növelésérıl a Termelıt értesíteni, azzal a 
feltétellel, hogy Kereskedı csak abban az esetben jogosult az ilyen villamos energia növelésére, 
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ha azt harmadik féllel kötött szerzıdésekben rögzített termelési terv és/vagy a Lekötött 
Egységek Nettó Igénybevehetı Teljesítıképessége lehetıvé teszi. Ha a jelen pont szerinti 
csökkentések és növelések összességében csökkentik az adott Napra rögzített villamos energia 
mennyiséget, akkor az menetrend-csökkentésnek minısül ("Napi Menetrend Csökkentése"). 

5.2 A Garantált Átvétel, Átadás nem teljesítése 

5.2.1 Amennyiben valamely Hónapban a Napi Menetrendek szerinti összes Értékesített Villamos 
Energia kevesebb, mint a Jelen Megállapodás 4. függelékében az adott Hónapra 
meghatározott Garantált Átvétel, akkor a különbséggel növelni kell a következı Hónapban a 
Garantált Átvétel mennyiségét. 

5.2.2 Amennyiben valamely Évben a Kereskedı által átvett Értékesített Villamos Energia Éves 
mennyisége kevesebb, mint a 4. függelékben rögzített Garantált Átvétel, akkor a Kereskedı 
köteles a Termelınek kötbért fizetni, amelynek összege az át nem vett energia után kWh-nként 
számított, az adott Évben érvényes Energiadíj 37,5%-a (harminchét és fél százaléka). 

5.2.3 Amennyiben Termelı által átadott Villamos Energia mennyisége kevesebb, mint a 4. függelékben 
rögzített Garantált Átvétel, akkor a Termelı köteles a Kereskedınek kötbért fizetni, amelynek 
összege az át nem adott energia után kWh-nként számított, az adott idıszakra érvényes 
Energiadíj 37,5%-a (harminchét és fél százaléka). 

5.3 Nyilvántartás 

5.3.1 A Termelı és a Kereskedı köteles a Jelen Megállapodásban meghatározottak teljesítése 
érdekében teljes és pontos nyilvántartást vezetni. 

5.3.2 A másik Félnek küldött, ésszerő és megfelelı indokokat tartalmazó elızetes írásos értesítést 
követıen bármelyik Fél jogosult a másik Fél Jelen Megállapodásra vonatkozó nyilvántartását 
és adatait a szokásos munkaidıben bármikor megvizsgálni és azokról a 11. pontban (Titoktartás) 
meghatározott titoktartási kötelezettség figyelembe vételével másolatot készíteni, de kizárólag 
a Jelen Megállapodás megfelelı adminisztrációja, végrehajtása céljából. 

6 Fizetés és számlázás 

6.1 Számlázás és fizetési eljárások 

6.1.1 A Termelı a vonatkozó Jogszabályok rendelkezései, a Kereskedelmi Szabályzat és a Jelen 
Megállapodásban meghatározottak alapján kiállított számlája benyújtásával érvényesíti a 
Vételár iránti igényét és a Jelen Megállapodásban meghatározott egyéb jogcímen járó esetleges 
követeléseit. A kötbér követelésére jogosult fél a kötbért külön levélben terheli ki. Az 
Általános Forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése alapján a 
Felek határozott idıre szóló elszámolásban állapodnak meg, a számlán feltüntetendı 
teljesítési idıpont az ellenérték megtérítésének esedékessége. A banki átutalások 
költségeinek megosztására a felek „SHA” nemzetközi banki sztenderd szerint állapodnak 
meg, amely alapján a bank átutalások költségeire vonatkozóan megosztott költségviselésre 
kerül sor, ahol az esetleges közvetítı banki jutalékokat a kedvezményezett fizeti. 

6.1.2 Termelı Havonta kétszer számláz az alábbiak szerint: 

(i) Az elsı számlázási idıpontban kiállított számlák a Felek között Jelen Megállapodásban az 
adott Hónapra rögzített Vételár 50%-át tartalmazzák. Ezen számlát a Termelı minden 
Hónap 15-ét követı két munkanapon belül a Kereskedınek dokumentáltan megküldi és a 
Kereskedı köteles azt legkésıbb a kézhezvételtıl számított 5. (ötödik) Napig, 
amennyiben az munkaszüneti Napra esik, az azt követı elsı Banki Napig átutalással kiegyenlíteni. 

(ii) A második számlázási idıpontban kiállított számlák a Vételár Havi tényleges értékét 
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tartalmazzák az elsı számlázási idıpont számlájának jóváírása mellett. A Termelı a 
második alkalommal kiállított számláját legkésıbb a tárgyhónap utolsó munkanapját 
követı 3 (három) Napon belül a Kereskedınek a 3. függelék szerinti tartalommal dokumentáltan 
megküldi és a Kereskedı köteles azt a kézhezvételtıl számított 5. (ötödik) Napig, 
amennyiben az munkaszüneti Napra esik, az azt követı elsı Banki Napon átutalással 
kiegyenlíteni. 

(iii) Amennyiben akár a Termelı, akár a Kereskedı kötbérre jogosult, azt az adott Év 
december havi második számlában kell feltüntetnie, kivéve, ha jelen szerzıdés 
másképpen rendelkezik. 

6.1.3 Amennyiben a szerzıdés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkezı fél a fizetendı 
összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, köteles a lejárt 
összegre, a késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig 
referencia kamat + 8% mértékő késedelmi kamatot fizetni. 

A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerzıdés szerinti devizanemének 
megfelelı 1 hónapos, a késedelembe esés hónapjának elsı munkanapján jegyzett, a Reuters Monitor 
Money Rate Service vonatkozó oldalán közzétett, az adott napon érvényes bankközi kamat. A bankközi 
kamat devizanemenként: 

(iv) Forint (HUF) esetében 1 hónapos BUBOR 

(v) Euró (EUR) esetében 1 hónapos EURIBOR 

(vi) Amerikai dollár (USD) esetében 1 hónapos LIBOR 

A késedelembe esı fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a partner írásbeli felszólításának 
kézhezvételét követı munkanapon a partner részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos 
év figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerzıdı felek. A késedelmi 
kamat fizetésének olyan devizanemben kell történnie, amilyen devizanemben a fizetendı késedelmi 
kamat alapjául szolgáló összeget a vonatkozó kereskedelmi szerzıdés fizetési feltételeiben 
meghatározták. A Kereskedı  fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének 
napjával teljesítettnek tekintendı 

6.1.4 A benyújtott számlán minden esetben fel kell tüntetni a Kereskedı jelen szerzıdés-számát, és a 
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság SAP rendelésszámát. E 
nélkül a Kereskedı a számlát formailag hibásnak tekinti, és teljesítés nélkül jogosult 
visszaküldeni.  

6.1.5 A Termelı a Kereskedı nevére kiállított számlát a Kereskedı számlapostázási címére köteles 
megküldeni. 

6.1.6 A számlának meg kell felelnie a számviteli, illetıleg az egyéb Jogszabályok által elıírt 
minimális tartalmi követelményeknek. Amennyiben a számla jelen szerzıdés elıírásainak nem 
felel meg vagy a szerzıdésben a fizetés elıfeltételeként elıírt egyéb rendelkezések nem 
teljesülnek, Kereskedı a hiányok pótlására írásban szólít fel. Ebben az esetben a 
szerzıdésben elıírt fizetési határidı a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdıdik 

6.2 Számla Kifogásolás 

6.2.1 Amennyiben a Kereskedı egy számlát kifogásolni kíván, úgy kifogásait a számla 
kézhezvételétıl számított legkésıbb 3. (harmadik) Napon dokumentáltan közölnie kell a 
Termelıvel ("Számla Kifogásolás"). A Számla Kifogásolásra vonatkozó elıterjesztésnek 
tartalmaznia kell a kérdéses számlát, a vitatott összeget és a vita alapját. 

(i) Amennyiben a Termelı a Számla Kifogásolás tartalmával egyetért, úgy a vitatott számlát 
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köteles módosítani, és a számlamódosítást az egyeztetés lezárását követı 2 (kettı) 
munkanapon belül a Kereskedınek dokumentáltan benyújtani, számlával egy tekintet alá 
esı okiratban, vagy 

(ii) Ha az eredeti számlán feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi idıpontját megelızı 
utolsó Banki Napig a Felek nem jutnak egyezségre a Számla Kifogásolás tárgyában, a 
Termelı köteles számláját két számlára megbontani, és azt haladéktalanul visszajuttatni 
Kereskedınek az eredetileg kiállított számla sztornírozása mellett. Az egyik számla a nem 
vitatott, a másik számla a vitatott részt tartalmazza; 

(iii) A Termelı köteles a jelen pont (i),(ii) alpontjai szerint kiállított számláit legkésıbb az 
eredeti számlákon feltüntetett fizetési kötelezettség esedékességi idıpontját megelızı 
utolsó Banki Napon benyújtani. 

6.2.2 A Számla Kifogásolás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik, a nem teljesítés 
késedelmi kamatot von maga után. 

6.2.3 A Felek a Számla Kifogásolás átadását követı 2 (kettı) Banki Napon belül egyeztetni 
kötelesek a vitatott követeléssel kapcsolatban. 

6.2.4 Ha a Felek a Számla Kifogásolás kézhezvételét követı 30 (harminc) Napon belül nem rendezik 
a vitát, bármelyik Fél a 13. pontban meghatározottak szerint választottbírósághoz fordulhat. A 
vita rendezése esetén a jogosult Félnek járó összeget a vita rendezésétıl számított 2 (kettı) 
Banki Napon belül kell kifizetni a késedelmi kamattal együtt. 

6.3 Költség- és tehermentes kifizetések 

Az alkalmazandó Jogszabályok által elıírtakat kivéve a Jelen Megállapodás alapján kifizetendı 
összegek kifizetésének mentesnek kell lennie 

(i) bármely korlátozástól vagy feltételtıl; és 

(ii) bármely levonástól, visszatartástól, beszámítástól vagy viszontkeresettıl.  

7 A Vételár 

7.1 Vételár 

A Kereskedı a Napi Menetrendben meghatározott Értékesített Villamos Energia ellenértékeként a 7.2 
pontban meghatározott és kiszámított díjak alapján havonta Vételárat fizet a Termelı részére. 

7.2 A Kereskedı Vételárként az Értékesített Villamos Energia után a Jelen Megállapodás 3. 
függelékében meghatározott Energiadíjat fizet. A Kereskedı Vételárként a Többlet Energia 
után a Jelen Megállapodás 3. függelékében meghatározott Többlet Energiadíjat fizet. 

8 Vis Maior 

8.1 Nem minısül szerzıdésszegésnek, ha a szerzıdı felek egyikének sem felróható okból (vis 
maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglalt kötelezettségeit. Vis 
maior körülménynek kell tekinteni azokat az elıre nem látható és emberi erıvel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tőzvész, terrorcselekmény, 
stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a 
szerzıdéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerzıdı fél kérésére a vis maior 
tényérıl az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete 
által kiadott megfelelı igazolást bemutatni.  

8.2 A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerzıdéses határidık a vis maior 
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idıtartamával arányosan meghosszabbodnak.  

8.3 Amennyiben a vis maior idıtartama a [30] napot meghaladja a felek kötelesek egyeztetést 
lefolytatni a szerzıdés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés [10] napon belül 
nem vezet eredményre, a szerzıdést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban 
az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerzıdés alapján a felmondásra egyébként nem 
jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a 
szerzıdés megszőnéséhez kapcsolódó elszámolást. 

8.4 A fenyegetı vis maiorral és a vis maior bekövetkezésérıl, várható idıtartamáról a szerzıdı 
felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.  

8.5 A fenyegetı vagy bekövetkezı vis maiorról történı késedelmes tájékoztatásból származó 
kárért a késedelmes tájékoztatásért felelıs fél felel. 

8.6 A Vis Maiorra hivatkozó Félnek írásban értesíteni kell a másik Felet  

(i) a Vis Maior esemény megszőnésérıl; és 

(ii) a Vis Maior esemény azon hatásának megszőnésérıl, amely az adott Fél jogainak 
gyakorlását és a Jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, 

haladéktalanul azt követıen, hogy ezek a tudomására jutottak. 

8.7 Egyik Fél sem menthetı fel a Jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésének 
elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése alól addig, amíg a 8.4 pontban említett értesítést a 
másik Félnek el nem juttatta. Ha az értesítést a 8.4 pontban meghatározott idı alatt megküldték, 
az a Fél, amelyre a Vis Maior vonatkozik, a jelen pont (Vis Maior) értelmében felmentést kap az 
ilyen késedelem vagy mulasztás alól a Vis Maior esemény bekövetkezésétıl kezdıdıen. 

8.8 A Felek kötelesek ésszerő erıfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy mérsékeljék bármely 
Vis Maior esemény hatásait, és hogy együttmőködjenek egy helyreállítási terv és ésszerő 
alternatív intézkedések kidolgozásában és megvalósításában a Vis Maior esemény hatásának 
megszüntetése érdekében. 

9 Átruházhatóság 

9.1 Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult jelen szerzıdést vagy 
annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerzıdésben meghatározott egyes jogokat vagy 
kötelezettségeket vagy követeléseket Termelı elızetes értesítése mellett a MOL-Csoport 
leányvállalata részére átruházni. Termelı az átruházáshoz jelen szerzıdés aláírásával 
visszavonhatatlanul hozzájárul. 

9.2 A Termelı a szerzıdéses jogait és kötelezettségeit kizárólag a Kereskedı elızetes írásbeli 
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre. 

9.3 A Kereskedı nem tagadhatja meg hozzájárulást ahhoz, hogy a Termelı a Jelen 
Megállapodásból származó árbevételeit finanszírozás érdekében engedményezze, vagy 
biztosítékul adja. 

10 A Jelen Megállapodás megsz őnése  

10.1 Megszüntetés 

A Felek a Jelen Megállapodást írásban, az általuk meghatározott feltételek és kikötések szerint közös 
megegyezéssel bármikor megszüntethetik; a megszüntetésnek azonban a Jogszabályokkal és a Felek 
mőködési engedélyeivel összhangban kell lennie. 
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10.2 Felmondás a Kereskedı részérıl 

A Kereskedı értesítheti a Termelıt a Jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékáról az 
alábbi események (mindegyik a "Termel ıi Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis Maior 
vagy Kereskedıi Esemény következményei: 

10.2.1 a Termelıi Mőködési Engedély MEH által történı visszavonása; 

10.2.2 a Termelı megszüntetése, kivéve ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy 
átszervezés, amely 

(i) nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a Termelı a Jelen Megállapodás 
szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és 

(ii) biztosítja, hogy a létrejövı társaság feltétel nélkül vállalja a Termelı a Jelen 
Megállapodásban meghatározott minden kötelezettségét; 

10.2.3 a Termelı ellen csıdeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene felszámolási eljárás indul; 

10.2.4 a Termelı 

(i) a Jelen Megállapodás szerinti jogainak és/vagy kötelezettségeinek, vagy 

(ii) összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának 

olyan módon történı átruházása, amely nincs összhangban a Jelen Megállapodás rendelkezéseivel, illetve 
a Jogszabályokkal; 

10.2.5 a Termelı Tervszerő Karbantartás kivételével 

(i) a Lekötött Egységekben egymást követı 60 (hatvan) Napon keresztül vagy 12 hónapos 
idıszakban összességében 90 (kilencven) Napon keresztül nem termel villamos energiát, 
vagy a Rendelkezésre Álló Villamos Energiával nem áll rendelkezésre; 

(ii) egymást követı 60 (hatvan) Nap alatt az adott idıszakra meghatározott Garantált Átvétel 
50% (ötven százalékánál) kevesebb villamos energiát ad át a Kereskedınek. 

10.3 Felmondás a Termelı részérıl 

A Termelı értesítheti a Kereskedıt a Jelen Megállapodás felmondására irányuló szándékáról az 
alábbi események (valamennyi a "Keresked ıi Esemény") bekövetkezése esetén, kivéve, ha azok Vis 
Maior vagy Termelıi Esemény következményei: 

10.3.1 a Kereskedıi Mőködési Engedély MEH által történı visszavonása; 

10.3.2 a Kereskedı megszüntetése, kivéve ha ennek célja olyan átalakulás, egyesülés vagy 
átszervezés, amely 

(i) nem érinti a jogutód társaság azon képességét, hogy a Kereskedı Jelen Megállapodás 
szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja, és 

(ii) biztosítja, hogy a létrejövı társaság feltétel nélkül vállalja a Kereskedı a Jelen 
Megállapodásban meghatározott minden kötelezettségét; 

10.3.3 a Kereskedı ellen csıdeljárás indul, végelszámolás alá kerül vagy ellene felszámolási eljárás 
indul; 
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10.3.4 a Kereskedı 

(i) a Vételárat, az arra vonatkozóan, a 6.1.2. pont alapján kibocsátott, a Kereskedı által 
kézhez vett számlában, 6.1.2. pont alapján megjelölt fizetési határidı lejártát követı 60 
(hatvan) Napon belül nem fizeti ki; 

(ii) egymást követı 180 (száznyolcvan) Nap alatt az adott idıszakra meghatározott Garantált 
Átvétel 50%-ánál (ötven százalékánál) kevesebb Értékesített Villamos Energiát vásárol; 

10.3.5 a Kereskedı 

(i) a Jelen Megállapodás szerinti jogainak, illetve kötelezettségeinek; vagy 

(ii) összes vagy lényegében összes eszközének vagy kötelezettségvállalásának 

olyan módon történı átruházása, amely nincs összhangban a Jelen Megállapodás rendelkezéseivel, illetve 
a Jogszabályokkal. 

10.4 Felmondás bármely Fél részérıl 

Amennyiben a vis maior idıtartama a [30] napot meghaladja a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni 
a szerzıdés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés [10] napon belül nem vezet 
eredményre, a szerzıdést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha 
az irányadó jog vagy a szerzıdés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a felek a 
lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerzıdés megszőnéséhez kapcsolódó 
elszámolást. 

10.5 Felmondási eljárás 

10.5.1 A 10.2. és 10.3. szerint kiadott felmondási szándékról szóló értesítés kézhezvételét követıen a Felek 1 
(egy) Hónapig (vagy megegyezésük szerint hosszabb ideig) egyeztetést folytatnak arról, hogy 
milyen lépéseket tegyenek a Termelıi Esemény vagy a Kereskedıi Esemény 
következményeinek enyhítésére. A 10.2. és a 10.3. pont szerinti értesítéstıl függetlenül, a 
Felek kötelesek Jelen Megállapodás alapján fennálló kötelezettségeik teljesítését mindaddig 
folytatni, amíg a Jelen Megállapodás a 10.5.2. pont szerint nem szőnik meg. 

10.5.2 Amennyiben a 10.5.1. pontban meghatározott idıszak eredménytelenül eltelik, a felmondásra 
jogosult Fél a másik Félnek küldött írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a 
Jelen Megállapodást, kivéve, ha a Felek írásban másként állapodnak meg, vagy ha a 
Termelıi Esemény vagy a Kereskedıi Esemény orvoslásra került. 

10.6 A Megállapodás megszüntetésének jogkövetkezményei 

A Felek felmondás esetén az alábbi jogokkal rendelkeznek, illetve a Feleket az alábbi 
kötelezettségek terhelik: 

10.6.1 Kereskedıi Esemény 

Olyan Kereskedıi Esemény esetén, amellyel kapcsolatban a 10.5.2. pont szerint írásbeli felmondás 
kerül kiadásra: 

(i) az adott felmondást az összes Lekötött Egység által termelhetı a Kereskedı által 
lekötött villamos energiáról való Kereskedı általi lemondásnak kell tekinteni, és a 
Termelı jogosult további villamosenergia-adásvételi megállapodásokat kötni a 
Jogszabályok által engedélyezett módon; és 

(ii) a Kereskedı köteles a Termelınek a 10.5.2. pont szerinti írásbeli felmondás 
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kézhezvételétıl számított 60 (hatvan) Napon belül kötbért fizetni, amelynek összege a 
rögzített Garantált Átvétel után, kWh-nként számított, a Kereskedıi Esemény 
bekövetkezése idején meghatározott Energiadíj [………….]%-a ([………….] százaléka). 

10.6.2 Termelıi Esemény 

Olyan Termelıi Esemény esetén, amellyel kapcsolatban a 10.5.2. pont szerinti írásbeli felmondás 
került kiadásra: 

(i) a Kereskedı mentesül a Jelen Megállapodásban meghatározott kötelezettségei alól, 
kivéve a felmondás napján esedékes Napi Menetrend szerinti Vételár megfizetésével 
kapcsolatos kötelezettségét; és 

(ii) a Termelı a 10.5.2. pont szerinti írásbeli felmondás kézhezvételének idıpontjától 
számított 60 (hatvan) Napon belül köteles kötbért fizetni a Kereskedınek, melynek 
összege a rögzített, nem teljesített Garantált Átvétel után kWh-nként számított, a 
Termelıi Esemény bekövetkezése idején meghatározott Energiadíj [……………]%-a 
([…………...] százaléka). A Kereskedı jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát 
érvényesíteni a Termelıvel szemben. 

10.7 A Megállapodás azonnali hatályú felmondása a Kereskedı részérıl 

A Kereskedı jogosult jelen szerzıdés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli 
felmondására, amennyiben 

10.7.1 a Termelı vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy súlyosan megsérti 
a MOL Csoport Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

10.7.2 a Termelı megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

10.7.3 a Termelı nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 

10.7.4 a Termelı elmulasztja a szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság-nek a további teljesítés nem áll az 
érdekében, a Termelı a szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy 

10.7.5 a Termelı fizetésképtelen, csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez önmagával 
szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek. 

10.7 pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Kereskedı – választásától függıen, ha a szerzıdés 
és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben 
visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl elállni. 

A Kereskedı azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) hatályának 
napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Kereskedı fenntartja magának a jogot a 
szerzıdésszegésbıl eredı jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is 

10.8 A Megállapodás azonnali hatályú felmondása a Termelı részérıl 

A Termelı jogosult jelen szerzıdés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség nélküli 
felmondására, amennyiben 

10.8.1 a Kereskedı megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 
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10.8.2 a Kereskedı nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Termelı jóhírét, üzleti 
tisztességét, vagy 

10.8.3 a Kereskedı elmulasztja a szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és Termelınek a 
további teljesítés nem áll az érdekében, a Kereskedı a szerzıdésben foglalt és fent külön 
nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy 

10.8.4 a Kereskedı fizetésképtelen, csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez önmagával 
szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

10.8 pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Termelı – választásától függıen, ha a szerzıdés és 
a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben 
visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl elállni. 

A Termelı azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) hatályának 
napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Termelı fenntartja magának a jogot a 
szerzıdésszegésbıl eredı jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is 

11 Titkossági és bizalmassági klauzula 

11.1 Szerzıdı felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon 
tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerzıdés léte 
és tartalma üzleti titoknak minısül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem 
tehetik hozzáférhetıvé és jelen szerzıdés teljesítésétıl eltérı más célra nem 
használhatják fel. 

11.2 Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság részére szerzıdés alapján pénzügyi-számviteli szolgáltatást nyújtó 
harmadik felekre, valamint a MOL-csoport tagokra. 

11.3 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

(ix) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 
jövıben az információt kapó szerzıdı fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, 
vagy  

(x) amelyek bizonyíthatóan már a szerzıdés hatályba lépését megelızıen is 
ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy 

(xi) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, 
akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerzıdı féllel 
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy 

(xii) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tızsdei 
szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezıvé, az elıírt mértékben és 
kör részére. 

11.4 Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerzıdés bármilyen okból 
történı megszőnése. 

12 Kártérítés 

12.1 A Felek kötelesek kártérítést nyújtani, és mentesíteni a másik Felet minden olyan kár, kiadás és 
költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért kifizetett indokolt díjakat és összegeket is), 
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amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset kapcsán felmerült 
igénnyel összefüggésben állt be, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen követelések az általuk 
- és/vagy valamely velük szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személynek - a Jelen 
Megállapodásban foglalt kötelezettségeik megszegésére vezethetıek vissza. 

12.2 A Jelen Megállapodás szerint elrendelt minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen 
követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és 
egyéb kötelezettségbıl harmadik személyektıl megtérülı összeggel. 

12.3 A szerzıdı felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes 
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

13 Irányadó jog, viták rendezése 

13.1 A Jelen Megállapodásra és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

13.2 A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által jóváhagyott 
Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket), a 
magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes rendelkezéseinek 
végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergia-ellátási 
szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A Jelen Megállapodás és az Eladó 
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) közötti eltérés 
esetén a Jelen Megállapodás rendelkezései az irányadóak. 

13.3 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a 
felek alávetik magukat Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási 
Szabályzata szerint jár el. A Felek kötelesek magukat alávetni a Választottbíróság döntésének, 
mely végleges és a Felekre kötelezı érvényő. Az eljáró választottbírók száma három. Az eljárás 
során a magyar nyelvet kell alkalmazni. 

14 Pénzügyi Biztosíték 

A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság jogosult a szerzıdéses partnereit 
pénzügyi kockázat tekintetében minısíteni és ennek alapján a megkötendı szerzıdés teljesítésének 
biztosítására, illetve szerzıdésszegés esetére pénzügyi biztosítékot kérni a szerzıdı féltıl. 

Szerzıdı felek az egyedi szerzıdés megkötésekor megállapodhatnak a biztosíték fajtájában és pontos 
összegében, azzal, hogy amennyiben eltérıen nem rendelkeznek, a pénzügyi biztosíték mértéke az adott 
szerzıdés szerint a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság által szállítandó villamos 
energia hathavi mennyiségének szerzıdés szerinti ellenértéke ÁFA-val és egyéb alkalmazandó adókkal 
növelt összegben. 

A pénzügyi biztosítéknak a szerzıdés megszőnésétıl számított egy hónapig érvényesnek és 
kikényszeríthetınek kell lennie. 

Elfogadható pénzügyi biztosíték lehet: 

(c) az óvadék; és 

(d) a bankgarancia. 

14.1 Óvadék 

Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni. Az óvadék teljesítését a készpénz befizetését 
igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a terhelés napján kelt 
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bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a terhelés/átutalás megtörténtérıl szóló más 
banki bizonylat eredeti példányával kell igazolni. A Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság  

14.2 Bankgarancia 

A pénzügyi biztosítékként elfogadható bankgaranciát a villamos energia kereskedı által elfogadott, 
pénzintézet adhatja ki, amely bankgarancia forintban megadott meghatározott összegrıl szól, 
határozott idıtartamra érvényes, és kedvezményezettként a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság van megnevezve. Csak az a bankgarancia fogadható el pénzügyi biztosítékként, 
amelyben a pénzintézet kötelezettséget vállal a kereskedı által benyújtott igénybejelentés feltétel 
nélküli, legkésıbb három banki napon belüli teljesítésére. 

Bankgaranciát a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság a jelen 
Megállapodás 5. számú függelékében meghatározott Bankgarancia Nyilatkozat minta szerint fogad el 
a következıkben felsorolt bankok bármelyikétıl: 

 

Bayerische Landesbank / MKB 

BNP Paribas 

The Bank of Tokyo-Mitsubishi 

Citibank 

Unicredit Bank 

ING Bank 

KBC / K&H 

MFB 

OTP Bank 

Royal Bank of Scotland 

UBS 

Societe Generale 

A bankok listáját a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság egyoldalú döntése alapján 
bármikor megváltoztathatja, de a változtatás nem érinti a már befogadott, de még le nem járt garanciákat. 

15 Referencia 

15.1 Termelı jelen szerzıdésre, illetve a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság-vel kapcsolatos együttmőködésre kizárólag akkor jogosult referenciaként 
hivatkozni, ha ahhoz Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
elızetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül 
visszavonni. 

16 Etikai Kódex elfogadása 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

2. számú Melléklet 

 79

16.1 Jelen szerzıdés aláírásával Termelı igazolja, hogy a jelen Megállapodás 6. számú függelékét 
képezı MOL Csoport Etikai Kódexének egy példányát átvette, az abban foglaltakat 
megismerte és azokat magára nézve kötelezınek ismerte el. 

17 Egyéb rendelkezések 

17.1 Nem minısül szerzıdés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselıiben, bankszámlaszámában bekövetkezı változás, 
továbbá a szerzıdéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkezı változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitıl függıen – vagy elızetesen írásban 10 napos határidıvel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követı 10 napon belül köteles értesíteni. 

18 Vegyes rendelkezések 

18.1 Értesítések 

18.1.1 Ha a Jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, minden értesítés vagy egyéb érintkezés 
írásban történik az alábbi személynek címezve és az vagy személyesen, vagy pedig postán 
vagy faxon kerül továbbításra. A Felek címei, faxszámai és elektronikus levélcímei az alábbiak: 

A Kereskedı esetében:  […………………………………………] 

Cím: […………………………………………] 

Fax: Figyelmébe:  […………………………………………] 

A Termelı esetében:  […………………………………………] 

Cím:  […………………………………………] 

Fax: Figyelmébe:  […………………………………………] 

vagy más olyan címek és faxszámok, amelyekrıl bármelyik Fél korábban értesítette a másik Felet a 
jelen pont értelmében. 

18.1.2 A 6. pont (Fizetés és Számlázás) szerinti dokumentumok és számlák átadására átvételére, az 
átvétel visszaigazolására jogosult szervezeti egységek és személyek az alábbiak:
 [……………………………………….] 

18.1.3 Személyes átadás esetén a kézbesítést az átadás idıpontjában kell megtörténtnek tekinteni; 
fax útján történı értesítés esetén az értesítést az elküldésre vonatkozó gépi visszaigazoláson 
feltüntetett idıpontban kell kézbesítettnek tekinteni; tértivevényes postai kézbesítés esetén a 
kézbesítés vélelmezett idıpontja a tértivevényen feltüntetett átvételi idıpont. 

18.1.4 Minden, a 10. ponttal (Jelen Megállapodás megszőnése) összefüggı faxon leadott értesítést 
írásban meg kell erısíteni és személyesen vagy postán kézbesíteni. 

18.2 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a Jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, vagy 
amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetıleg a jogi úton való 
kikényszeríthetıség hiányát, az nem érinti Jelen Megállapodás egyéb rendelkezéseinek 
érvényességét és kikényszeríthetıségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Jelen Megállapodást nem kötötték volna meg. A Felek 
jóhiszemően együttmőködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára 
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthetı rendelkezéssel megfelelıen helyettesítsék. 
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18.3 Jogról való lemondás 

18.3.1 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérıl arra az esetre, ha a másik Fél nem 
teljesíti a Jelen Megállapodás bármely rendelkezését, e lemondás: 

(i) nem jelenti azt, és nem értelmezhetı úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további 
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegő) esetén a jogai érvényesítésérıl; vagy 

(ii) nem érvényes a Fél megfelelıen felhatalmazott képviselıje által megfelelıen aláírt jogról való 
lemondó nyilatkozat hiányában. 

18.3.2 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a Jelen Megállapodás rendelkezéseinek másik Fél 
által történı teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idıbeli 
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzıdésszegés esetén a jogosult Fél 
lemond az ıt megilletı jogok érvényesítésérıl vagy elfogad bármely más lehetıséget. 

18.4 Módosítás 

A Jelen Megállapodás csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható vagy változtatható 
meg. 

18.5 Jogszabály változási esemény, vagy az Ellátási Szabályzatok jelentıs módosulása 

18.5.1 Amennyiben a Jelen Megállapodás hatályba lépése után a Jelen Megállapodásra vagy a Felek 
mőködésére irányadó olyan Jogszabályváltozás következik be, illetve, ha az Ellátási 
Szabályzatok jelentısen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy 
bármelyik Fél jelen Szerzıdés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé 
vagy érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerzıdés 
szerinti jogait vagy növeli az adott Fél Jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeit; a Felek 
kötelesek egymást értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a Jelen Megállapodáshoz 
való kihatásáról, annak tudomásukra jutásától számított öt (5) napon belül. 

18.5.2 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követı legfeljebb harminc (30) napon 
keresztül jóhiszemően tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a 
Jelen Megállapodáshoz. A Felek minden tılük elvárhatót megtesznek annak érdekében, 
hogy a Jelen Megállapodást úgy módosítsák, hogy a Megállapodás legjobban tükrözze a Felek 
szerzıdéskötéskor fennállt szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a 
vitás kérdések rendezésére irányadó szerzıdéses szabályok szerint járnak el. 

18.6 A Megállapodás teljessége 

A Jelen Megállapodás, ideértve a csatolt függelékeket, a benne megjelölt tárgyra nézve a Felek között a 
teljes megállapodást jelenti. Minden korábbi írásbeli vagy szóbeli megállapodás, ajánlat vagy a 
Jelen Megállapodásban tárgyaltakra vonatkozó bármifajta más közlés hatályát veszti. 

18.7 További cselekedetek és biztosítékok 

Mindegyik Fél beleegyezik, hogy aláír és átad minden olyan további okiratot, megtesz és végrehajt 
minden olyan további cselekedetet és dolgot, amely szükséges és alkalmas a Jelen Megállapodás 
rendelkezéseinek végrehajtására. 

18.8 Jelen Megállapodás elválaszthatatlan függelékei: 

1. Függelék - A Lekötött Egységek leírása 

2. Függelék - Az Átadási pontok meghatározása 
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3. Függelék - Ármeghatározás, árképzés, díjak 

4. Függelék - Garantált átvétel és egyéb villamos energia mennyisége, valamint az ezekhez rendelt 
díjak 

5. sz. Függelék – Bankgarancia Nyilatkozat minta 

6. sz. Függelék – MOL Csoport Etikai Kódexe 

 

18.9 Eredeti példányok 

A Jelen Megállapodás 4 (négy) eredeti példányban készült és került aláírásra. 

A fentiek tanúsításaként a Felek a Jelen Megállapodást Budapesten, [………………………...]-n 
egyezı akarattal aláírták. 

 

 [TERMELİ] MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI  

  NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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2. számú Melléklet 

1. Függelék 
A Lekötött Egységek leírása 
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2. számú Melléklet 

2. Függelék 
Az Átadási pontok meghatározása 
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2. számú Melléklet 

3. Függelék 
Ármeghatározás, árképzés, díjak 

 

A Kereskedı a Jelen Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen havonta Vételárat fizet a Termelı részére. 

A Vételár meghatározásánál alkalmazott díjak a jelen függelékben rögzített alapdíjak és árképletek 
alkalmazásával kerülnek meghatározásra és jelen függelékben rögzítésre: 

Energiadíj 

…………………………………………… 

Többlet Energia Díj 

…………………………………………… 

 

Vételár 

A havonta fizetendı Vételár (V) forintban kifejezve: 

 

…………………………………………… 
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2. számú Melléklet 

4. Függelék 

Garantált átvétel és egyéb villamos energia mennyis ége, valamint az ezekhez rendelt díjak 

 

 

 

 

Garantált Átvétel Éves/havi értéke: MWh 

Többlet Villamos Energia Éves értéke: MWh

Rendelkezésre Álló Villamos Energia Éves értéke: MWh

 

Díjak 

 

Energiadíj: Ft/kWh

Többlet Energia Díj: Ft/kWh
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2. számú Melléklet 

5. Függelék 

 

BANKGARANCIA NYILATKOZAT Minta 

bankgarancia száma: ..................... 

Címzett:  

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság. 
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
 
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett ")  

Kibocsátó: 

Bank neve.  
Bank címe 
Bank SWITF kódja 
(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: ) 
 
(a továbbiakban: a "Bank ") 
 

Megbízó:  
 
Partner neve: …………………………………………... 
Székhelye: …………………………………………... 
 
(a továbbiakban: a "Megbízó ")  
 

Megbízónk értesített bennünket, hogy Önök és a ……………… (továbbiakban Megbízó, 
székhely……………) között …………..számon ………….. szerzıdés (a továbbiakban: a "Szerzıdés") 
megkötésére került sor, és a Szerzıdés alapján a Kedvezményezett általi teljesítésnek elıfeltétele a 
jelen bankgarancia (a "Garancia") kibocsátása. 

1. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb ………………….. Ft, azaz ……………………. forint 
összeg (a továbbiakban: a "Garancia Összeg ") erejéig visszavonhatatlanul és feltétel nélkül 
garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a Megbízónak a  Szerzıdésbıl eredı valamennyi 
fizetési kötelezettségére (tıkeérték, ÁFA, késedelmi kamat és egyéb járulékos költségek, 
beleértve a behajtási és végrehajtási költségeket is). 

2. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett elsı írásbeli felszólítása (a továbbiakban: a 
"Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, de összesen legfeljebb a 
Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és bármilyen kifogásra való tekintet 
nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett javára a Lehívás kézhezvételét követı 3 banki 
munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó 
nem teljesítette vagy nem szerzıdésszerően teljesítette a Szerzıdésben foglalt kötelezettségét; 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

2. számú Melléklet 

 87

(b) a Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak jelen Garanciánkra; (c) 
a Lehívás eredeti példányát legkésıbb a Lejárati Idıpontig eljuttatták a Bank fent megjelölt 
címére; és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási jogosultságát és aláírásának hitelességét a 
Kedvezményezett hitelt érdemlı módon bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és 
aláírási címpéldánnyal vagy számlavezetı bankjának megfelelı igazolásával). 

3. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülı valamennyi díjat és költséget a Megbízó viseli. 

4. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett írásbeli 
Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthetı. Jelen Garancia részletekben is 
igénybe vehetı. Jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét 
automatikusan csökkenti. 

5. Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és díj 
levonása nélkül teljesíti. 

6. A Garancia 200.. ........ hó .,.. napján lép hatályba. A Garancia minden további értesítés nélkül 
hatályát veszti …………………. napján budapesti idı szerint déli 12.00 órakor (a továbbiakban: a 
Lejárati Idıpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia eredeti példányát visszajuttatták-e 
Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Idıpontot követıen kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem 
teljesít fizetést. 

 

7. Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 
 
 
 
Kelt, …………………………, 200.. …………….. 
 
 
 
 
Bank neve 
 
 
Kapcsolattartó neve: ………………………. 
tel:…………………………………………….. 
fax:………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………     ……………………… 
[aláíró neve 
beosztása] 
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2. számú Melléklet 

6. sz Függelék 

A MOL-CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 

 

A MOL-csoport vállalataiban az etikus magatartás igen komoly múltra tekint vissza – mára kialakult 
kultúrája, rendszere van. Vállalatunk stratégiai céljai tehát erıs etikai alapra épülnek.  

Az Etikai Kódex normák és szabályok győjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek 
útmutatóul szolgáljanak az etikus üzleti magatartáshoz. A benne megfogalmazott értékek és 
hozzáfőzıdı szabályok a MOL-csoport vállalatainak minden munkavállalójára és szerzıdött 
partnerére érvényesek.  

Az Etikai Kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevı versenypiac 
kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük 
magunkat a morális felelısségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalatunk jó hírét ugyanis csak 
a tisztességre épülı feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával 
ırizhetjük meg. Felelısségünk ezért sem érhet véget a vállalat határainál: elvárjuk, hogy 
munkatársainkhoz hasonlóan üzleti partnereink is betartsák az Etikai Kódexben foglalt szabályokat. 
Törekszünk arra, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük.  

Elvárt az Etikai Kódex jelen kivonatos változatának betartása a MOL-csoport és vállalatai nevében 
eljáró partnerektıl, a velük szerzıdéses kapcsolatban álló minden egyéntıl és vállalattól. Elvárt 
továbbá a MOL-csoport üzleti partnereitıl az Etikai Kódex - MOL-csoport honlapján (www.mol.hu) 
elérhetı - teljes tartalmának megismerésére és betartására való törekvés, az egyébként irányadó 
szerzıdéses jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. 

23.1 Részvényesek 

Felelısek vagyunk részvényeseink befektetéseinek védelméért és azért, hogy számukra hosszú 
távon az iparág legjobb vállalataival versenyképes megtérülést biztosítsuk.  

23.1.1.1 A pénzügyi-számviteli információk és jelentések átl áthatósága 

Részvényeseinknek teljes és átlátható információt nyújtunk mőködésünkrıl, felvetéseikre érzékenyek 
vagyunk. A vonatkozó tızsdei szabályoknak teljes mértékben meg kívánunk felelni, ügyleteinket a 
legjobb gyakorlat kialakítására törekedve, törvényes keretek között, rögzített belsı szabályoknak 
megfelelıen végezzük, jelentéseinkben mőködésünkrıl pontos képet adunk. 
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23.1.1.2 Szellemi tulajdon és egyéb védett információk  

A MOL-csoport vállalatainál rendszeresen keletkezı értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és 
egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában vannak és azokat meg kell védenünk. Mivel ezek az 
információk a MOL-csoport munkájának eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetıvé teszik ezen 
szellemi tulajdon oltalmát. A MOL-csoport erıforrásai segítségével elıállított vagy vásárolt szellemi 
tulajdon a MOL-csoport tulajdona és nem kezelhetı egyéni/személyes tulajdonként. 

A MOL-csoport célkitőzése, hogy minden jelentıs szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, 
megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelısségteljes módon használja fel. 
Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz 
főzıdı jogait.  

A társadalom és az ügyfelek jogos információ igényét társaságunk mőködésérıl készséggel 
kielégítjük. Az ügyfelekrıl vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti 
partnerektıl bekért titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk. 

23.1.1.3 Bennfentes kereskedelem 

A bennfentes kereskedelem belsı információk illegális felhasználása anyagi elınyszerzés céljából. 
Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapírral vagy tızsdei termékkel folytatott 
kereskedelem, amelyre a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes személy, akár annak 
megbízottja követi el. Ezzel azonos megítélés alá esik a bennfentes információ továbbadása olyan 
személynek, akirıl feltételezhetı, hogy azt kereskedelemben felhasználja. Bennfentesnek számít 
minden olyan információ, amely a MOL-csoport, annak értékpapírjaival, más vállalatokkal, azok 
értékpapírjaival van kapcsolatban, a köz számára nem hozzáférhetı és lényeges. Lényegesnek 
számít minden olyan információ, amelyet egy ésszerően eljáró befektetı fontosnak minısítene egy 
értékpapír megvásárlásakor vagy eladásakor.  

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme 
mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való 
bennfentes kereskedelmet a büntetıjog szigorúan tiltja. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és 
tanácsadás látszatának elkerülését is.  

23.2 Munkavállalók 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a MOL-csoport munkavállalói a kölcsönös bizalmon, mások 
tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassanak. 
Különös figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlıdésére. A MOL-csoport 
elkötelezi magát a méltányos bérezés elve mellett. 

23.2.1.1 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A MOL-csoport elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelızése mellett. 
Munkatársaink különbözı országok állampolgárai, támogatjuk a kulturális sokszínőséget, a 
nemzetközi csapat kiépülését. 
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23.2.1.2 Gyermek- és kényszermunka 

A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a kikényszeríttet és a gyermekmunka semmilyen formáját. 
A MOL-csoport minden munkavállalójának és szerzıdött partnerének tisztában kell lennie ezekkel az 
elvekkel, és azokat munkája során alkalmaznia kell. 

23.3 Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem 

A fenntartható fejlıdés melletti elkötelezettségünkkel összhangban az egészségvédelmi, a biztonsági 
és a környezetvédelmi menedzsmentet rendszerszerően kezeljük annak érdekében, hogy 
teljesítményünket folyamatosan javítani tudjuk. Biztonságos munkakörülmények megteremtésével és 
környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésével csökkentjük a tevékenységünkbıl adódó 
egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat. A minıségközpontúság tevékenységünk egyik 
alapeleme. Környezetvédelmi programokat indítunk azokban a régiókban, ahol jelen vagyunk. 
Mőködésünkben minden érvényes technológiai és ökológiai irányelvet figyelembe veszünk, és 
támogatjuk a szigorúbb elvárásokat támasztó szabványok elfogadását, hogy csökkenjenek azok a 
kockázatok, amelyek a tevékenységünkbıl fakadó kedvezıtlen környezeti hatásokból adódnak.  

23.4 Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás 

Tevékenységünk során jóhiszemően és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit és 
elıírásait betartva mőködünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. 
Ugyanezt a magatartást várjuk el szerzıdött partnereinktıl is.  

A MOL-csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati és helyi szervekhez, a 
régiókhoz és a társadalomhoz felelıs szervezetként viszonyul. A MOL-csoport pontosan fizeti adóit 
és ügyel pénzügyi mőveleteinek átláthatóságára. 

23.4.1.1 Politikai szerepvállalás 

Nem korlátozzuk munkavállalóink politikai szerepvállalását, de ilyen irányú fellépésük során nem 
használhatják a MOL-csoport nevét, és tevékenységük nem állhat ellentétben a MOL-csoport 
érdekeivel.   

23.5 Helyi közösségek és civil társadalom 

A MOL-csoport hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon 
régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót különbözı tevékenységeken keresztül szolgáljuk, melyek 
többsége az egészség, a kultúra és az oktatás fejlesztését célozza. Elkötelezzük magunkat amellett, 
hogy tevékenységünkrıl és törekvéseinkrıl minden médiumon keresztül teljes, érthetı, rendszeres és 
hiteles információt közöljünk a közvéleménnyel.  

23.6 Beszállítók, üzleti partnerek 

Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapul. Bizalmasnak tekintendı minden olyan információ, amely a MOL-csoport és a beszállítói 
közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozíciónkkal nem élünk vissza és elkötelezzünk magunkat 
amellett, hogy minden üzleti partnerünk számára egyforma esélyeket teremtsünk és betartsuk a 
megállapodás által szabott feltételeket – elvárva ugyanezt szerzıdött partnereinktıl is.  
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23.6.1.1 Összeférhetetlenség 

Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegő 
pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között. 

23.6.1.2 Jogtalan el ıny tilalma 

Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el 
üzletfeleinktıl is. A jogtalan elıny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan 
elítéljük, sıt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve munkavállalóink 
számára tiltjuk annak elfogadását.  

23.7 Versenytársak 

Bár a MOL-csoport határozott versenytársként kíván mőködni, tevékenységét a tisztességes verseny 
normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi, elvárva ugyanezt 
szerzıdött partnereitıl is.  
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3. számú Melléklet  

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZ İDÉS MINTA 

A jelen KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZ İDÉS (az annak 
elválaszthatatlan részét képezı valamennyi függelékkel együtt: a Jelen „Keretszerz ıdés" ) amely létrejött 
egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg. 01-10-041683 

mint Eladó (a továbbiakban a „Eladó” ), másrészrıl: 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Vevı (a továbbiakban „Vev ı”)  

a továbbiakban a Eladó és a Vevı egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek”  között villamos energia kereskedelmi 
szerzıdés megkötése érdekében, az alulírott helyen és napon a következı feltételekkel. 
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Elızmények  

Tekintettel arra, hogy: 

(A) a Vevı, mint villamos energia kereskedı társaság a villamos energia értékesítését 2008. 
január 1-tıl szabályozó 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) alapján villamos energiát 
kíván vásárolni az Eladótól; 

(B) az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által [………………]. számon kiadott 
villamos energia kereskedıi engedéllyel rendelkezik („MEH Engedély”), amely alapján 
jogosult villamos energiát a Vevınek értékesíteni; és 

(C) a Felek a jelen villamos energia értékesítési Keretszerzıdés alapján egyedi villamos 
energia adásvételi szerzıdés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerzıdés 
idıbeli hatálya alatt 

ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik. 

1. Fogalom-meghatározások 

1.1 A jelen Keretszerzıdésben nagy kezdıbetővel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı 
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az 
Üzletszabályzat mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételeket is), a VET-ben, a VET 
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban 
meghatározott jelentésükkel.  

1.2 Fogalmak: 

„Ajánlat”  az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra; 

„Általános Szerz ıdési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek; 

„Egyedi Szerz ıdés” az alábbi 2.2 pontban kerül meghatározásra;  

„Eladói Költségek” az alábbi 6.5 pontban kerül meghatározásra;  

„Hiányzó Mennyiség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra;  

„MEH” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra; 

„MEH Engedély” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra; 

 „Pótlási Költség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra; „Ptk.” a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény; 

„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel 
rendelkezı társaság; 

„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedıi üzletszabályzata; 

„VET”  az Elızmények (A) pontjában kerül meghatározásra; és  

„Vételár” az alábbi 4.1 pontban kerül meghatározásra.  

2 A keretszerz ıdés tárgya 
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2.1 A jelen Keretszerzıdés idıbeli hatálya alatt a Felek írásban értesíthetik egymást, arról hogy az 
Eladó rendelkezésére áll villamos energia eladás céljából, vagy a Vevınek villamos energia 
vásárlási igénye van az Eladótól („Ajánlat”) . 

2.2 Az Ajánlatot kézhez kapó Fél köteles az Ajánlat kézhezvételétıl számított 5 (öt) napon belül 
írásban nyilatkozni a másik Félnek az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a másik 
Fél az Ajánlatot elfogadta, akkor a Felek ezt követıen egyedi írásbeli megállapodást kötnek a 
villamos energia Eladó általi szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti idıszakra és 
tartalommal, amelynek legalább a jelen Keretszerzıdés 1. sz. függeléke szerinti szerzıdéses 
elemeket kell tartalmaznia („Egyedi Szerz ıdés”). 

2.3 A jelen Keretszerzıdés és a vonatkozó Egyedi Szerzıdés egységes szerzıdést képeznek a Felek 
között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerzıdés és az Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerzıdésben meghatározott rendelkezés 
az irányadó. 

3 Idıtartam és hatály 

3.1 Jelen Keretszerzıdés mindkét Fél általi cégszerő aláírásának napján lép hatályba. 

3.2 A jelen Keretszerzıdés határozatlan idıtartamra szól. A jelen Keretszerzıdés alapján megkötésre 
kerülı Egyedi Szerzıdés(ek) határozott idıtartamra szól(nak). 

3.3 A jelen Keretszerzıdésnek bármely okból történt megszüntetése nem érinti a Feleknek a jelen 
Keretszerzıdésbıl, illetve bármelyik Egyedi Szerzıdésbıl származó minden követelésük 
egymással történı teljes körő elszámolására irányuló igényét. 

4 Szállítás és kapcsolódó ügyek 

4.1 Szállítás és Vételár 

4.1.1 Az Egyedi Szerzıdésben kikötött adásvételi ügyletek tekintetében az Eladó kötelezettséget 
vállal arra, hogy szállítja és átadja és a Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy átveszi az Egyedi 
Szerzıdésben meghatározott átadási pont(ok)on („Átadási Pont(ok)”) az Egyedi Szerzıdés 
szerinti szerzıdéses villamos energia mennyiséget („Szerz ıdött Mennyiség”) a vonatkozó 
Egyedi Szerzıdésben kikötött feltételek szerint és megfizeti az Eladónak a Szerzıdött 
Mennyiség Egyedi Szerzıdésben meghatározásra kerülı vételárát („Vételár”) a szállítási 
idıszak alatt. 

4.1.2 Az Egyedi Szerzıdésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamára 
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendı. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerzıdés aláírásának idején vagy azt követıen 
bármikor hatályos jogszabályok alapján fizetendı bármilyen energiaadót és további adókat 
és járulékokat, valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a 
megújuló energiaforrásokból, hulladékból és kapcsolt energiatermelésbıl származó energia 
kötelezı átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten 
megállapodnak abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, 
költséget az Eladó a vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és módon jogosult a 
Vevı részére továbbszámlázni. 

4.2 Átadás, jogcím és kockázat 

A Szerzıdött Mennyiség átadása az Átadási Pontokon történik, és a Szerzıdött Mennyiséggel 
kapcsolatos tulajdonjog, kockázat és kötelezettség az Átadási Pont(ok)on száll át az Eladóról a 
Vevıre. 

4.3 Az átadott Szerzıdött Mennyiség igazolása 
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A másik Fél kérésére az adott Fél köteles a másik Fél részére – az villamos energia rendszerirányító 
által kiadott igazolások alapján készített – kimutatásokat átadni, amelyek tanúsítják az adott Egyedi 
Szerzıdés vonatkozásában az Átadási Pont(ok)on átadott Szerzıdött Mennyiséget. 

4.4 Az átadás vagy átvétel meghiúsulása 

Amennyiben az Eladónak felróható okból meghiúsul az Egyedi Szerzıdés szerinti Szerzıdött 
Mennyiség átadása a Vevı részére: 

(i) a Vevı nem köteles a Vételárat megfizetni a le nem szállított villamos energia mennyisége 
után; és 

(ii) az Eladó köteles a le nem szállított villamos energia mennyisége („Hiányzó Mennyiség”) Vevı 
általi beszerzésének minden költségét és a Hiányzó Mennyiség beszerzése miatt a Vevı által 
elszenvedett minden kárt megtéríteni a Vevı részére. A Hiányzó Mennyiség Vevı általi 
beszerzésének költsége és a Vevı által elszenvedett kár együttes összege egyenlı a 
Hiányzó Mennyiség után fizetendı Vételár és a Hiányzó Mennyiség tényleges beszerzési ára 
közötti különbség összegével („Pótlási Költség”). Amennyiben a Pótlási Költség összegében a 
Felek nem értenek egyet, akkor a Pótlási Költség összege egyenlı a Hiányzó Mennyiség 
Vevı általi beszerzésének idejére az illetékes Rendszerirányító által megállapításra kerülı 
felszabályozási kiegyenlítı energia díjával. 

5 Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállal ások 

5.1 A Felek a jelen Keretszerzıdés aláírásával a következıket jelentik ki és szavatolják kölcsönösen 
másik szerzıdı Fél részére, az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képezı Általános 
Szerzıdési Feltételeiben foglaltakon túlmenıen: 

(i) Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerzıdés aláírásával a Vevınek, hogy a jelen 
Keretszerzıdés hatálya alatt villamos energia kereskedıi engedélyes jogállását fenntartja. 

(ii) Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos 
energiát harmadik személy részére – a vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-
ellátási szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva – tovább kívánja adni, errıl a 
villamos energia továbbadásának megkezdését legalább 15 nappal megelızıen írásban 
tájékoztatja az Eladót, aminek az elmulasztása esetén az Eladó nem köteles a VET 66.§ 
(11) bekezdésében elıírt szabályokat a Vevı kikapcsolása során betartani. 

6 Együttm őködés 

6.1 Eladó köteles mindenkor a Vevı érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevı ellátásában résztvevı 
hálózati engedélyesek vonatkozásában. 

6.2 A Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen 
Keretszerzıdés aláírását követıen, akkor lehetıséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új 
felhasználási hely villamos energiával történı ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevınek. 

7 Szállításra vonatkozó el ıírások 

7.1 A szállítás teljesítésére vonatkozó szabályok 

7.1.1 A Szerzıdött Mennyiség szállítását a szállítással érintett villamos energia rendszerre 
alkalmazandó jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási szabályzatoknak és elıírásoknak, 
mindenekelıtt a Rendszerirányító szabályainak megfelelıen kell lebonyolítani, ideértve a 
mindig aktuális szállítások megfelelı idıben és módon történı mindenkori bejelentését az 
illetékes villamos energia rendszerirányító részére. 
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7.1.2 Az átadott és átvett Szerzıdött Mennyiséget a szállítással érintett villamos energia rendszerre 
alkalmazandó jogszabályoknak és villamosenergia-ellátási szabályzatoknak és elıírásoknak 
és az UCTE elıírásoknak megfelelıen kell szolgáltatni. 

7.2 A szerzıdéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára a 
Vevı csatlakozott és amelyik a Vevı felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti. A 
szerzıdéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a villamosenergia-
ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. 

8 A szerzıdés megsz őnése és megszüntetése 

8.1 A jelen Keretszerzıdés megszőnik a jelen fejezetben és az Üzletszabályzat részeként mellékelt 
Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározottak szerint. 

8.2 A Keretszerzıdés automatikus megszőnése az érvényességi elıfeltételek fennállásának hiánya 
miatt 

A jelen Keretszerzıdés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor az Eladó MEH Engedélye 
hatályát veszti, kivéve az Általános Szerzıdési Feltételek 1.4.4 (a) (iii) pontban leírt esetet. 

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett. 

8.3 Az érintett Fél a fenti 8.2 pontban meghatározott eset bekövetkezésérıl köteles haladéktalanul 
írásban tájékoztatni a másik Felet. 

8.4 A jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnésével egyidejőleg automatikusan 
megszőnik minden, a jelen Keretszerzıdés alapján a Felek között megkötött Egyedi Szerzıdés. 

9 Kártérítés 

9.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden 
olyan kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és 
egyéb fizetendı díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy 
haláleset kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, 
amennyiben ezen követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerzıdéses kapcsolatban 
álló harmadik személy gondatlanságára és/vagy a jelen Keretszerzıdésben foglalt 
kötelezettségének megszegésére vezethetı vissza. 

9.2 A jelen Keretszerzıdés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen 
követelések vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és 
egyéb kötelezettségbıl harmadik személyektıl megtérülı összeggel. 

9.3 A szerzıdı Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes 
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

9.4 Amennyiben a Vevı a jelen Keretszerzıdést és/vagy a jelen Keretszerzıdés alapján megkötött 
Egyedi Szerzıdést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az Eladónak 
bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerzıdés szerint, a Vevı általi rendes 
felmondás idıpontjától az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamának lejártáig, az Eladó által 
leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét. 

10 A számlázás, és a számla elleni kifogások intézé sének és a fizetés rendje 

A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános 
Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen rendezik. 

11 Pénzügyi biztosíték 
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11.1 A Vevı az Egyedi Szerzıdés szerint általa fizetendı Vételár elızetesen becsült költségeire, az 
Eladónak az Egyedi Szerzıdés megkötésekor vagy azt követıen az adott Egyedi Szerzıdés 
idıtartama alatt bármikor a Vevı részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles 
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára. 

11.2 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintı egyéb kérdésekben az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 

12 Értesítések 

A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az alábbiak: 

A Vevı részérıl kapcsolattartó: 

Név:  […………………………………….] 

Értesítési címe:  […………………………………….] 

Telefonszáma:  […………………………………….] 

Fax:  […………………………………….] 

E-mail:  […………………………………….] 

Az Eladó részérıl kapcsolattartó: 

Név:  […………………………………….] 

Értesítési címe:  […………………………………….] 

Telefonszáma:  […………………………………….] 

Fax:  […………………………………….] 

E-mail: […………………………………….] 

13 Irányadó jog, viták rendezése 

13.1 A jelen Keretszerzıdésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

13.2 A jelen Keretszerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által 
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési 
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerzıdés és 
az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) 
közötti eltérés esetén a jelen Keretszerzıdés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a 
jelen Keretszerzıdés és a Keretszerzıdés alapján megkötésre kerülı Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései között eltérés van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései az irányadóak. 

14 Vegyes és záró rendelkezések 

14.1 A jelen Keretszerzıdés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerően aláírt eredeti példányban 
készült, magyar nyelven, melybıl kettı-kettı példány az Eladót, illetve a Vevıt illeti meg. 
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14.2 Amennyiben a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen, vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, 
illetıleg a jogi úton való kikényszeríthetıség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerzıdés 
egyéb rendelkezéseinek érvényességét és kikényszeríthetıségét, kivéve, ha a Felek az 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerzıdést nem kötötték 
volna meg. A Felek jóhiszemően együttmőködnek annak érdekében, hogy az ilyen 
rendelkezést mindkét Fél számára elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthetı 
rendelkezéssel megfelelıen helyettesítsék. 

14.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérıl arra az esetre, ha a másik Fél nem 
teljesíti a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezését, e lemondás: 

(i) nem jelenti azt, és nem értelmezhetı úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további 
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegő) esetén a jogai érvényesítésérıl;és 

(ii) nem érvényes a Fél megfelelıen felhatalmazott képviselıje által megfelelıen aláírt jogról 
való lemondó nyilatkozat hiányában. 

14.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerzıdés rendelkezéseinek másik 
Fél által történı teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idıbeli 
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzıdésszegés esetén a jogosult Fél lemond 
az ıt megilletı jogok érvényesítésérıl vagy elfogad bármely más lehetıséget. 

14.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttmőködnek minden szükséges hatósági engedély 
megszerzése érdekében, valamint minden tılük telhetıt megtesznek az adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerzıdés aláírását követıen folyamatosan 
együttmőködnek egymással az esetlegesen felmerülı mőszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi 
kérdések kölcsönösen kielégítı megoldása érdekében. 

14.6 A Vevı a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerzıdési Feltételek új, 
valamint módosított rendelkezéseit is – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett 
megismerte, továbbá megerısíti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek ekként megismert, 
valamennyi rendelkezését a jelen szerzıdés részének tekinti, és azokat magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 

Jelen Keretszerzıdés függelékei a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak szerint: 

1. sz. függelék – Egyedi Szerzıdés Minta 

A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerzıdést Budapesten, [.]-n egyezı akarattal aláírták. 

 [ELADÓ] [VEVİ] 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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3. számú Melléklet 

1. Függelék 

EGYEDI SZERZİDÉS MINTA 

Dátum:  (……………………………) 

Címzett: Vevı (fax szám: [……………………..]) 

Küldi: Eladó (fax szám: [……………………..]) 

Szerzıdésszám: (…………………………….)  

A jelen Egyedi Szerzıdés végrehajtja az Eladó és a Vevı között villamos energia eladásáról és 
vásárlásáról létrejött keretszerzıdést („Keretszerzıdés”) a jelen Egyedi Szerzıdésben meghatározott 
szerzıdéses idıtartam és szerzıdéses villamos energia mennyiség tekintetében. A jelen Egyedi 
Szerzıdés a Felek között [……………………………] megkötött Keretszerzıdés részét képezi és a jelen 
Egyedi Szerzıdésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerzıdésben foglalt feltételek 
irányadóak. 

 

Eladó: ( ) 

Vevı: ( ) 

Vételár: ( ) Ft/MWh 

Menetrend: 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

[…………] hónap 

Szállítás jellege: 

Szállítási idıszak: 

 

[….]MW 

[….]MW 

[….]MW  

[….]MW 

[….]MW  

[….]MW  

[….]MW  

[….]MW  

[….]MW  

[….]MW  

zsinór / csúcs 

( )-tól ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)-ig (mindkettı beleértve) 

Átadási Pont / Felhasználási hely: ( ) 
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Eladó kér pénzügyi biztosítékot: igen / nem 

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak […………………….] Forint összege: 

A jelen Egyedi Szerzıdés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a 
fentiekben megjelölt szállítási idıszak kezdı idıpontjában kezdıdik meg. A jelen Egyedi Szerzıdés 
idıbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási idıszak záró idıpontjában ér véget. 

Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni az 
Eladó részére (cím: [……………………………..]) faxon a [……………………………..] számra. 

Kelt: ………………………………………… Kelt: ………………………………………… 

 

 [ELADÓ] [VEVİ] 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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4. számú Melléklet  

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERE SKEDELMI 
KERETSZERZİDÉS MINTA 

A jelen Teljes Ellátás Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Keretszerzıdés 
(„Keretszerz ıdés”) amely létrejött egyrészrıl a:: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Eladó (a továbbiakban a „Eladó” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Vevı (a továbbiakban „Vev ı”)  

a továbbiakban a Termelı és a Kereskedı egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és 
napon a következı feltételekkel. 
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Elızmények  

Tekintettel arra, hogy:  

(A) a Vevı, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nem-lakossági 
fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-tıl szabályozó 2007. évi LXXXVI. 
törvény („VET”) alapján villamos energia kereskedıtıl kívánja beszerezni az ellátásához 
szükséges villamos energiát;  

(B) az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által eredetileg [………………] számon kiadott, azóta 
többször módosított villamos energia kereskedıi engedéllyel rendelkezik („MEH Engedély ”), 
amely alapján jogosult villamos energiát a Vevınek értékesíteni; és  

(C) a Vevı villamos energia ellátása érdekben a Felek a jelen villamos energia értékesítési 
Keretszerzıdés alapján [éves / féléves / havi] 1egyedi villamos energia adásvételi szerzıdés(eke)t 
kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerzıdés idıbeli hatálya alatt ezért a Felek az alábbi 
megállapodást kötik. 

1 Fogalom-meghatározások  

1.1 A jelen Keretszerzıdésben nagy kezdıbetővel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı 
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve 
az Üzletszabályzat mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételeket is), a VET-ben, a 
VET végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban 
meghatározott jelentésükkel.  

1.2 Fogalmak  

„Ajánlat ” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra; 

„Általános Szerz ıdési Feltételek ” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét 
képezı Általános Szerzıdési Feltételek;  

„Egyedi Szerz ıdés ” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra;  

„Kereskedelmi Szabályzat ” a VET 67.§ b) pontja szerinti, a Rendszerirányító által kidolgozandó 
kereskedelmi szabályzat;  

„MEH” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra;  

„MEH Engedély ” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra;  

„Mérlegkör Tagsági Megállapodás ” az alábbi 3.1 (iv) pontban kerül meghatározásra;  

„Ptk. ” a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény;  

„Rendszerirányító ” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel 
rendelkezı társaság;  

„Üzletszabályzat ” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedıi üzletszabályzata; és  

„VET” az Elızmények (A) pontjában kerül meghatározásra.  

2 A keretszerz ıdés tárgya  

                                                      
1 A szükséges rész kiválasztandó. 
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2.1 A jelen Keretszerzıdés idıbeli hatálya alatt Eladó évente legkésıbb minden év […………..] hó 
[………….] napjáig írásbeli ajánlatot („Ajánlat”) ad villamos energia értékesítése céljából a 
Vevı részére. A Vevı az Ajánlat kézhezvételétıl számított 5 (öt) napon belül köteles az Eladó 
részére írásban nyilatkozni az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Vevı az 
Ajánlatot elfogadta, akkor a Felek ezt követıen egyedi írásbeli megállapodást kötnek a villamos 
energia Eladó általi szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti idıszakra és tartalommal, 
amelynek legalább a jelen Keretszerzıdés 1. sz. függeléke szerinti szerzıdéses elemeket kell 
tartalmaznia („Egyedi Szerz ıdés”). 

2.2 A jelen Keretszerzıdés és az ezen Keretszerzıdés alapján megkötendı Egyedi Szerzıdések 
teljes ellátás alapú szerzıdések, amely alapján a Vevı kizárólag az Eladótól szerzi be a villamos 
energia szükségletét. A teljes ellátásra vonatkozó szerzıdés a Vevı adott felhasználási helyének 
hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdésében rögzített teljesítmények mértékéig 
köthetı.  

2.3 A jelen Keretszerzıdés és a vonatkozó Egyedi Szerzıdés egységes szerzıdést képeznek a Felek 
között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerzıdés és az Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerzıdésben meghatározott rendelkezés 
az irányadó.  

3 Szerzıdés id ıbeli hatálya  

3.1 Jelen Keretszerzıdés mindkét Fél általi cégszerő aláírásának napján lép hatályba.  

3.2 A jelen Keretszerzıdés Felek általi teljesítésének kezdı napja az a nap, amikor az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült:  

(i) Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedıi engedéllyel;  

(ii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerzıdéssel azon felhasználási 
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerzıdést megköti;  

(iii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerzıdéssel azon felhasználási 
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerzıdést megköti; és  

(iv) Vevı mérlegkör tagsági megállapodást kötött Eladóval („Mérlegkör Tagsági Megállapodás ”) 
az Eladó mérlegköréhez történı csatlakozás céljából.  

3.3 A jelen Keretszerzıdés határozatlan idıtartamra szól. A jelen Keretszerzıdés alapján megkötésre 
kerülı Egyedi Szerzıdés(ek) határozott idıtartamra szól(nak).  

4 4. Szerzıdéses ár  

4.1 Az értékesítendı villamos energia vételárát („Vételár ”) az Egyedi Szerzıdés határozza meg.  

4.2 Az Egyedi Szerzıdésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamára 
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendı. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerzıdés aláírásának idején vagy azt követıen bármikor 
hatályos jogszabályok alapján fizetendı bármilyen energiaadót és további adókat és járulékokat, 
valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a megújuló 
energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésbıl származó energia kötelezı 
átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak 
abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a 
vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és módon jogosult a Vevı részére 
továbbszámlázni.  

5 Teljesítés helye és ideje  
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5.1 A jelen Keretszerzıdés mint ellátás alapú szerzıdés alapján az Eladó villamos energia szállítási 
és átadási kötelezettségeinek a teljesítési helye a villamos energia átviteli vagy elosztói hálózat, és 
a teljesítés ideje megegyezik a Vevı tényleges fogyasztásával/betáplálásával.  

5.2 Az Egyedi Szerzıdés szerinti villamos energia Vevı részére Eladó által történı szállítását 
teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása megvalósul:  

(i) amennyiben az Eladó az Egyedi Szerzıdés rendelkezései szerint a Vevı mindenkori 
igényének megfelelı mennyiségő villamos energiát az átviteli hálózatba betáplálta; vagy  

(ii) amennyiben a Felek teljesítési helyként az Egyedi Szerzıdésben a Vevı csatlakozási pontját 
határozták meg, akkor abban az esetben, ha a Vevı számára az általa igényelt villamos 
energia a csatlakozási ponton rendelkezésre áll.  

5.3 A villamos energia továbbítása a Vevı csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati 
engedélyes feladata. Amennyiben az Eladó nem biztosította a megfelelı mennyiségő villamos 
energia betáplálását kereskedelmi szerzıdés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles az 
átviteli rendszerirányítói engedélyessel („Rendszerirányító ”) elszámolni a szükséges kiegyenlítı 
villamos energiát. Az Eladónak a szerzıdés teljesítésének vonatkozásában további felelıssége 
nincs a Vevıvel szemben.  

5.4 Tekintettel a fenti 5.3 pont rendelkezéseire, az Eladó nem felelıs a Vevı felé:  

a) a villamos energia Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati 
engedélyes által történı továbbításában bekövetkezı zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy 
szüneteléséért; és  

b) az illetékes hálózati engedélyes által a Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) 
továbbított villamos energia minıségét érintı bármilyen problémáért.  

5.5 A villamos energiának a Vevı felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történı továbbításával 
kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket az Eladó, a Vevı felhasználási helyétıl 
(csatlakozási pontjától) történı továbbításával kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket a 
Vevı köteles viselni.  

6 Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállal ások  

6.1 A Felek a jelen Keretszerzıdés aláírásával a következıket jelentik ki és szavatolják kölcsönösen 
másik szerzıdı Fél részére az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képezı Általános 
Szerzıdési Feltételeiben foglaltakon túlmenıen:  

6.1.1 Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerzıdés aláírásával a Vevınek, hogy a jelen 
Keretszerzıdés hatálya alatt villamos energia kereskedıi engedélyes jogállását fenntartja.  

6.1.2 Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy:  

(i) a vonatkozó jogszabályokban, a Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító 
Üzletszabályzatában foglalt elszámolási szabályok szerint az Eladó által alapított mérlegkörbe 
belép, ezen mérlegkörre vonatkozóan a Mérlegkör Tagsági Megállapodást megköti és a 
mérlegkörökre vonatkozó szabályokat betartja;  

(ii) az Eladó által történı villamos energia ellátásának kizárólagosságát a jelen 
Keretszerzıdés hatálya alatt folyamatosan fenntartja; és 

(iii) amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos energiát harmadik személy részére – a 
vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt 
rendelkezéseket betartva – tovább kívánja adni, errıl a villamos energia továbbadásának 
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megkezdését legalább 15 nappal megelızıen írásban tájékoztatja az Eladót, aminek az 
elmulasztása esetén az Eladó nem köteles a VET 66.§ (11 bekezdésében elıírt szabályokat 
a Vevı kikapcsolása során betartani.  

7 Együttm őködés  

7.1 Eladó köteles mindenkor a Vevı érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevı ellátásában résztvevı 
hálózati engedélyesek vonatkozásában.  

7.2 Az Eladó a Vevı választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó 
Üzletszabályzatának 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendı megbízási mintaszerzıdés 
keretében) szerint közvetlenül szerzıdést köthet a Vevı nevében a hálózathoz történı hozzáférés, 
csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói 
hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó részletes feltételei az Eladó Üzletszabályzatának 13.2 pontja és 8. sz. 
Melléklete szerinti megbízási szerzıdés tartalmazza.  

7.3 A Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen 
Keretszerzıdés aláírását követıen, akkor lehetıséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új 
felhasználási hely villamos energiával történı ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevınek.  

8 Éves energia igény és teljesítmény adatok  

8.1 Jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan függelékét képezi a Vevınek a Keretszerzıdés 
megkötésekor fennálló éves villamos energia igény és teljesítmény adatai (2. sz. függelék). A Vevı 
felelısséget vállal azért, hogy a 2. sz. függelékben foglalt adatok szolgáltatása a legjobb tudása és 
szándéka szerint a lehetı legpontosabban (mért adatokkal alátámasztva) került meghatározásra.  

8.2 A 2. sz. függelékben megadott adatok jelentıs mértékő, a teljesítmény igénybevételének jellegét, 
vagy a felhasználandó villamos energia mennyiségét érintı megváltozása esetén bármelyik Fél 
jogosult kezdeményezni jelen Keretszerzıdés módosítását.  

8.3 A jelen Keretszerzıdés alapján megkötendı Egyedi Szerzıdésben kell meghatározni a Felek 
döntésétıl függıen, hogy a Vevı köteles-e menetrendet adni az Eladónak. Amennyiben a Vevı:  

a) nem köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor kiegyenlítı energia elszámolási kötelezettsége 
sem keletkezik az Eladóval szemben;  

b) köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor az adott Egyedi Szerzıdés rendelkezéseinek 
megfelelıen keletkezik kiegyenlítı energia elszámolási kötelezettsége az Eladóval szemben.  

9 Szállításra vonatkozó el ıírások  

9.1 Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy szállítja és átadja, és a Vevı kötelezettséget vállal arra, 
hogy átveszi az Egyedi Szerzıdés szerinti szerzıdéses villamos energia mennyiséget és az átvett 
villamos energia mennyiségére vonatkozó Vételárat megfizeti az Eladónak a szállítási idıszak alatt 
a vonatkozó Egyedi Szerzıdésben kikötött feltételek szerint.  

9.2 A szerzıdéses mennyiség szállítását az érintett villamos energia hálózatra alkalmazandó 
szabályozásoknak és elıírásoknak, mindenekelıtt a Kereskedelmi Szabályzatnak, Üzemi 
Szabályzatnak és a Rendszerirányító szabályainak megfelelıen kell lebonyolítani.  

9.3 A szerzıdéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára a 
Vevı csatlakozott és amelyik a Vevı felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti. A 
szerzıdéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a Kereskedelmi 
Szabályzat, valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.  
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10 A szerzıdés megsz őnése és megszüntetése  

10.1 A jelen Keretszerzıdés megszőnik a jelen fejezetben és az Üzletszabályzat részeként mellékelt 
Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározottak szerint. 

10.2 A Keretszerzıdés automatikus megszőnése az érvényességi elıfeltételek fennállásának hiánya 
miatt  

A jelen Keretszerzıdés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor: 

(i) az Eladó MEH Engedélye bármely okból hatályát veszti, kivéve az Általános Szerzıdési 
Feltételek 1.4.4 (a) (iii) pontban leírt esetet;  

(ii) az Eladó mint mérlegkör felelıs mérlegkör szerzıdése a Rendszerirányítóval bármely okból 
megszőnik;  

(iii) a Vevı hálózati csatlakozási szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi az Eladó általi 
villamos energia ellátásának kizárólagosságát;  

(iv) a Vevı hálózathasználati szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi az Eladó általi 
villamos energia ellátásának kizárólagosságát; és/vagy  

(v) a Felek közötti Mérlegkör Tagsági Megállapodás megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a 
hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését.  

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett.  

10.3 Az érintett Fél a fenti 10.2 pontban meghatározott eset bekövetkezésérıl köteles haladéktalanul 
írásban tájékoztatni a másik Felet.  

10.4 A jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnésével egyidejőleg automatikusan 
megszőnik minden, a jelen Keretszerzıdés alapján a Felek között megkötött Egyedi Szerzıdés.  

10.5 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani a 
Keretszerzıdést, amennyiben az Általános Szerzıdési Feltételek szerinti Vis Maior esemény 
idıtartama meghaladja egybefüggıen vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot.  

11 Kártérítés  

11.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden olyan 
kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és egyéb 
fizetendı díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset 
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen 
követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személy 
gondatlanságára és/vagy - a jelen Keretszerzıdésben foglalt kötelezettségének megszegésére 
vezethetı vissza. 

11.2 A jelen Keretszerzıdés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen követelések 
vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb 
kötelezettségbıl harmadik személyektıl megtérülı összeggel. 

11.3 A szerzıdı Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes 
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

11.4 Amennyiben a Vevı a jelen Keretszerzıdést és/vagy a jelen Keretszerzıdés alapján megkötött 
Egyedi Szerzıdést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az Eladónak 
bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerzıdés szerint, a Vevı általi rendes 
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felmondás idıpontjától az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamának lejártáig, az Eladó által 
leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét. 

12 A számlázás , és a számla elleni kifogások intéz ésének rendje  

A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános 
Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen rendezik.  

13 Pénzügyi biztosíték  

13.1 A Vevı az Egyedi Szerzıdés szerint általa fizetendı Vételár elızetesen becsült költségeire, az 
Eladónak az Egyedi Szerzıdés megkötésekor vagy azt követıen az adott Egyedi Szerzıdés 
idıtartama alatt bármikor a Vevı részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles 
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára.  

13.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerzıdés szerint szállítandó három havi villamos 
energia mennyisége] után fizetendı Vételár ÁFA-val növelt összege.  

13.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintı egyéb kérdésekben az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.  

14 Értesítések  

15.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az alábbiak:  

A Vevı részérıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 

Az Eladó részér ıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 

15 Irányadó jog, viták rendezése  

15.1 A jelen Keretszerzıdésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

15.2 A jelen Keretszerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által 
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési 
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Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerzıdés és 
az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) 
közötti eltérés esetén a jelen Keretszerzıdés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a 
jelen Keretszerzıdés és a Keretszerzıdés alapján megkötésre kerülı Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései között eltérés van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései az irányadóak. 

15.3 Ha a Vevı és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen 
Keretszerzıdéssel, illetve a Keretszerzıdés alapján megkötött Egyedi Szerzıdésekkel 
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszőnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát elıször 
megpróbálják 30 (harminc)napon belül tárgyalások útján rendezni. 

16 Vegyes és záró rendelkezések  

16.1 A jelen Keretszerzıdés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerően aláírt eredeti példányban 
készült, magyar nyelven, melybıl kettı-kettı példány az Eladót, illetve a Vevıt illeti meg.  

16.2 Amennyiben a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, 
vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetıleg a jogi úton való 
kikényszeríthetıség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerzıdés egyéb rendelkezéseinek 
érvényességét és kikényszeríthetıségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerzıdést nem kötötték volna meg. A Felek 
jóhiszemően együttmőködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára 
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthetı rendelkezéssel megfelelıen helyettesítsék.  

16.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérıl arra az esetre, ha a másik Fél nem 
teljesíti a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezését, e lemondás:  

(i) nem jelenti azt, és nem értelmezhetı úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további 
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegő) esetén a jogai érvényesítésérıl;és  

(ii) nem érvényes a Fél megfelelıen felhatalmazott képviselıje által megfelelıen aláírt jogról való 
lemondó nyilatkozat hiányában.  

16.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerzıdés rendelkezéseinek másik Fél 
által történı teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idıbeli vagy 
más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzıdésszegés esetén a jogosult Fél lemond az ıt 
megilletı jogok érvényesítésérıl vagy elfogad bármely más lehetıséget.  

16.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttmőködnek minden szükséges hatósági engedély 
megszerzése érdekében, valamint minden tılük telhetıt megtesznek az adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerzıdés aláírását követıen folyamatosan együttmőködnek 
egymással az esetlegesen felmerülı mőszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi kérdések 
kölcsönösen kielégítı megoldása érdekében.  

16.6 A Vevı a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerzıdési Feltételek új, 
valamint módosított rendelkezéseit is – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett 
megismerte, továbbá megerısíti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek ekként megismert, 
valamennyi rendelkezését a jelen szerzıdés részének tekinti, és azokat magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 
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16.7 Jelen Keretszerzıdés függelékei a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 
alábbiak szerint: 

1. sz. függelék – Egyedi Szerzıdés Minta 

2. sz. függelék – A Vevı Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai 

3. sz. függelék – Mérlegkör Tagsági Szerzıdés 

A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerzıdést Budapesten, […………….]-n egyezı 
akarattal aláírták. 

 

 [………………………..] MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI  

  NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 
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4. számú Melléklet 

1. Függelék 

EGYEDI SZERZİDÉS MINTA 

Dátum: ( ) 

Címzett: Vevı (fax szám: [………………..]) 

Küldi: Eladó (fax szám: [……………….]) 

Szerzıdésszám: ( ) 

A jelen Egyedi Szerzıdés végrehajtja az Eladó és a Vevı között villamos energia eladásáról és vásárlásáról 
létrejött keretszerzıdést („Keretszerz ıdés” ) a jelen Egyedi Szerzıdésben meghatározott szerzıdéses 
idıtartam és szerzıdéses villamos energia mennyiség tekintetében. A jelen Egyedi Szerzıdés a Felek között 
[………….] megkötött Keretszerzıdés részét képezi és jelen Egyedi 

Szerzıdésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerzıdésben foglalt feltételek irányadóak. 

Eladó: (  ) 

Vevı: (  ) 

Vételár: (  ) Ft/kWh 

Szerzıdött Teljesítmény: (  ) kW 

Szerzıdött Energiamennyiség: (  ) kWh 

Szállítási idıszak: ( )-tól ( )-ig (mindkettı beleértve) 

Átadási Pont / Felhasználási hely: (  ) 

Vevı köteles menetrendet adni igen / nem  

Ha a Vevı köteles menetrendet adni, akkor a kiegyenlítı 
energia elszámolására vonatkozó feltételek: [………………] 

kiegyenlítı energia elszámolására vonatkozó feltételek  

Eladó kér pénzügyi biztosítékot: igen / nem 

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak [………] Forint 

A Szerzıdött Teljesítménytıl való eltérés esetén a fizetendı 
pótdíj kiszámításának módja: [………] 
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A rendkívüli felmondást nem eredményezı 
szerzıdésszegés esetére a kötbér mértéke: [……..] Forint 

A jelen Egyedi Szerzıdés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a 
fentiekben megjelölt szállítási idıszak kezdı idıpontjában kezdıdik meg. A jelen Egyedi Szerzıdés 
idıbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási idıszak záró idıpontjában ér véget. 

Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni az 
Eladó részére (cím: […………………………….]) faxon a […………………………….] számra. 

Kelt: Kelt: 

 [ELADÓ] [VEVİ] 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 
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4. számú Melléklet 

2. sz. Függelék  

A Vevı Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai  
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4. számú Melléklet 

3. Függelék 
Mérlegkör Tagsági Szerz ıdés 

(A mérlegkör tagsági szerz ıdés mintája a Szállító üzletszabályzatának 8. sz. M ellékletét képezi.) 
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5. sz. Melléklet 

RÉSZLEGES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-K ERESKEDELMI 
KERETSZERZİDÉS MINTA 

A jelen Részleges Ellátás Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Keretszerzıdés 
(„Keretszerz ıdés” ) amely létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Eladó (a továbbiakban a „Eladó” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Vevı (a továbbiakban „Vev ı”)  

a továbbiakban az Eladó és a Vevı egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és napon a 
következı feltételekkel. 
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Elızmények  

Tekintettel arra, hogy: 

(A) a Vevı, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nem-lakossági fogyasztó, 
a villamos energia értékesítését 2008. január 1-tıl szabályozó 2007. évi LXXXVI. törvény 
(„VET”) alapján villamos energia kereskedıtıl kívánja beszerezni az ellátásához részben 
szükséges villamos energiát; 

(B) az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által [………………] számon kiadott villamos 
energia kereskedıi engedéllyel rendelkezik („MEH Engedély”), amely alapján jogosult villamos 
energiát a Vevınek értékesíteni; és 

(C) a Vevı villamos energia ellátása érdekben a Felek a jelen villamos energia értékesítési 
Keretszerzıdés alapján [éves / féléves / havi]2 egyedi villamos energia adásvételi 
szerzıdés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerzıdés idıbeli hatálya alatt 

ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik.  

1 Fogalom-meghatározások 

1.1 A jelen Keretszerzıdésben nagy kezdıbetővel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı 
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az 
Üzletszabályzat mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételeket is), a VET-ben, a VET 
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban 
meghatározott jelentésükkel. 

1.2 Fogalmak 

„Ajánlat”  az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra; 

„Általános Szerz ıdési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek; 

„Egyedi Szerz ıdés” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra; 

„Kereskedelmi Szabályzat” a VET 67.§ b) pontja szerinti, a Rendszerirányító által kidolgozandó 
kereskedelmi szabályzat; 

„MEH” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra; 

„MEH Engedély” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra; 

„Mérlegkör Tagsági Megállapodás” az alábbi 3.1 (iv) pontban kerül meghatározásra; „Ptk.” a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény; 

„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel 
rendelkezı társaság; 

„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedıi üzletszabályzata; és 

„VET”  az Elızmények (A) pontjában kerül meghatározásra.  

2 A keretszerz ıdés tárgya 

                                                      
2 A szükséges rész kiválasztandó. 
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2.1 A jelen Keretszerzıdés idıbeli hatálya alatt Eladó évente legkésıbb minden év […………..] hó 
[………….] napjáig írásbeli ajánlatot („Ajánlat”) ad villamos energia értékesítése céljából a 
Vevı részére. A Vevı az Ajánlat kézhezvételétıl számított 5 (öt) napon belül köteles az Eladó 
részére írásban nyilatkozni az adott Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Vevı az 
Ajánlatot elfogadta, akkor a Felek ezt követıen egyedi írásbeli megállapodást kötnek a villamos 
energia Eladó általi szállításáról és átadásáról az Ajánlat szerinti idıszakra és tartalommal, 
amelynek legalább a jelen Keretszerzıdés 1. sz. függeléke szerinti szerzıdéses elemeket kell 
tartalmaznia („Egyedi Szerz ıdés”). 

2.2 A jelen Keretszerzıdés és az ezen Keretszerzıdés alapján megkötendı Egyedi Szerzıdések 
részleges ellátás alapú szerzıdések, amely alapján a Vevı jogosult a villamos energia 
szükségletét más Kereskedıtıl is beszerezni. Részleges ellátásra vonatkozó szerzıdés a 
Vevı adott felhasználási helyének hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdésében 
rögzített teljesítmények mértékéig köthetı. 

2.3 A jelen Keretszerzıdés és a vonatkozó Egyedi Szerzıdés egységes szerzıdést képeznek a 
Felek között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerzıdés és az Egyedi 
Szerzıdés rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerzıdésben meghatározott 
rendelkezés az irányadó. 

3 Szerzıdés id ıbeli hatálya 

3.1 Jelen Keretszerzıdés mindkét Fél általi cégszerő aláírásának napján lép hatályba. 

3.2 A jelen Keretszerzıdés Felek általi teljesítésének kezdı napja az a nap, amikor az alábbi 
feltételek mindegyike teljesült: 

(i) Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedıi engedéllyel; 

(ii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerzıdéssel azon 
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerzıdést 
megköti; 

(iii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerzıdéssel azon 
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerzıdést 
megköti; és 

(iv) Vevı mérlegkör tagsági megállapodást kötött Eladóval („Mérlegkör Tagsági 
Megállapodás”) az Eladó mérlegköréhez történı csatlakozás céljából. 

3.3 A jelen Keretszerzıdés határozatlan idıtartamra szól. A jelen Keretszerzıdés alapján 
megkötésre kerülı Egyedi Szerzıdés(ek) határozott idıtartamra szól(nak). 

4 Szerzıdéses ár 

4.1 Az értékesítendı villamos energia vételárát („Vételár ”) az Egyedi Szerzıdés határozza meg.  

4.2 Az Egyedi Szerzıdésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamára 
vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendı. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerzıdés aláírásának idején vagy azt követıen bármikor 
hatályos jogszabályok alapján fizetendı bármilyen energiaadót és további adókat és járulékokat, 
valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a megújuló 
energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésbıl származó energia kötelezı 
átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek kifejezetten megállapodnak 
abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, járulékot, díjat, költséget az Eladó a 
vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és módon jogosult a Vevı részére 
továbbszámlázni.  
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5 Teljesítés helye és ideje 

5.1 A jelen Keretszerzıdés mint ellátás alapú szerzıdés alapján az Eladó villamos energia 
szállítási és átadási kötelezettségeinek a teljesítési helye a villamos energia átviteli vagy elosztói 
hálózat, és a teljesítés ideje megegyezik a Vevı tényleges fogyasztásával/betáplálásával. 

5.2 Az Egyedi Szerzıdés szerinti villamos energia Vevı részére Eladó által történı szállítását 
teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása megvalósul: 

(i) amennyiben az Eladó az Egyedi Szerzıdés rendelkezései szerint a Vevı mindenkori 
igényének megfelelı mennyiségő villamos energiát az átviteli hálózatba betáplálta; vagy 

(ii) amennyiben a Felek teljesítési helyként az Egyedi Szerzıdésben a Vevı csatlakozási pontját 
határozták meg, akkor abban az esetben, ha a Vevı számára az általa igényelt villamos 
energia a csatlakozási ponton rendelkezésre áll. 

5.3 A villamos energia továbbítása a Vevı csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati 
engedélyes feladata. Amennyiben az Eladó nem biztosította a megfelelı mennyiségő villamos 
energia betáplálását kereskedelmi szerzıdés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles az 
átviteli rendszerirányítói engedélyessel („Rendszerirányító”) elszámolni a szükséges kiegyenlítı 
villamos energiát. Az Eladónak a szerzıdés teljesítésének vonatkozásában további felelıssége 
nincs a Vevıvel szemben. 

5.4 Tekintettel a fenti 5.3 pont rendelkezéseire, az Eladó nem felelıs a Vevı felé: 

(a) a villamos energia Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati 
engedélyes által történı továbbításában bekövetkezı zavarokért, annak felfüggesztéséért 
vagy szüneteléséért; és 

(b) az illetékes hálózati engedélyes által a Vevı felhasználási helyére (csatlakozási 
pontjára) továbbított villamos energia minıségét érintı bármilyen problémáért. 

5.5 A villamos energiának a Vevı felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történı továbbításával 
kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket az Eladó, a Vevı felhasználási helyétıl 
(csatlakozási pontjától) történı továbbításával kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket a 
Vevı köteles viselni. 

6 Teljesítménylekötés és átvételi kötelezettség 

6.1 Teljesítménylekötés 

Az Egyedi Szerzıdés idıtartama alatt az Eladó köteles a Vevı rendelkezésére állni az Egyedi 
Szerzıdésben meghatározott teljesítménnyel (a „Szerz ıdött Teljesítmény”). 

Amennyiben a Vevı által az Egyedi Szerzıdés idıtartama alatt bármely elszámolási idıszakban 
igénybe vett teljesítmény meghaladja a Szerzıdött Teljesítmény mértékét a Vevı köteles a 
teljesítménytúllépés után pótdíjat fizetni. A pótdíj kiszámításának módját a Felek az Egyedi 
Szerzıdésben határozzák meg. A pótdíj összegének elszámolása havonta történik. 

6.2 Átvételi kötelezettség 

Az Eladó beszerzési kockázatának csökkentése érdekében a Vevı vállalja, hogy a Szerzıdött 
Teljesítménynek megfelelı mennyiségő energiamennyiséget (a „Szerz ıdött Energiamennyiség”) az 
Egyedi Szerzıdés idıtartamának minden elszámolási idıegységében átveszi. A Szerzıdött 
Energiamennyiség és a Vevı által ténylegesen átvett energiamennyiség elszámolását az Eladó az Egyedi 
Szerzıdés megszőnését követı 30 napon belül teszi meg. Amennyiben a Vevı által az Egyedi 
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Szerzıdés idıtartama alatt ténylegesen átvett energia mennyisége eltér a Szerzıdött Energia 
mennyiségétıl a Felek az alábbiak szerint járnak el: 

6.2.1 Alulvételezés 

(i) Amennyiben a Vevı által az Egyedi Szerzıdés Idıtartama alatt ténylegesen átvett energia 
mennyisége kevesebb, mint a Szerzıdött Energiamennyiség, a kettı közti különbözet után 
fizetendı, az Egyedi Szerzıdésben meghatározott Vételár 10%-át a Vevı köteles az Eladónak 
megfizetni. 

(ii) A fenti 6.2.1 (i) pontban foglalt fizetési kötelezettségén túlmenıen, amennyiben a Vevı által az Egyedi 
Szerzıdés Idıtartama alatt ténylegesen átvett energia mennyisége több mint [25] százalékkal kevesebb, 
mint a Szerzıdött Energiamennyiség, akkor a Vevı, ez esetben is a tervezett éves fogyasztás 75%-nak 
megfelelı mennyiség után kell a szerzıdés szerinti egységárat megfizetnie.  

6.2.2 Túlvételezés 

Amennyiben a Vevı által az Egyedi Szerzıdés Idıtartama alatt ténylegesen átvett energia mennyisége 
több mint [5] százalékkal több, mint a Szerzıdött Energiamennyiség, akkor a Vevı köteles az öt 
százalékot meghaladóan átvett energiamennyiség után fizetendı Vételárat, az Eladónál a Vevı 
túlvételezése miatt esetlegesen felmerült és máshonnan meg nem térült kiegyenlítı energia 
költséget, valamint a Szerzıdött Energiamennyiség után fizetendı Vételár [10] százalékának 
megfelelı mértékő kötbért fizetni. 

7 Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállal ások 

7.1 A Felek a jelen Keretszerzıdés aláírásával a következıket jelentik ki és szavatolják 
kölcsönösen másik szerzıdı Fél részére az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képezı Általános 
Szerzıdési Feltételeiben foglaltakon túlmenıen: 

7.1.1 Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerzıdés aláírásával a Vevınek, hogy a jelen 
Keretszerzıdés hatálya alatt villamos energia kereskedıi engedélyes jogállását fenntartja. 

7.1.2 Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy: 

(i) a vonatkozó jogszabályokban, a Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító 
Üzletszabályzatában foglalt elszámolási szabályok szerint az Eladó által alapított mérlegkörbe 
belép, ezen mérlegkörre vonatkozóan a Mérlegkör Tagsági Megállapodást megköti és a 
mérlegkörökre vonatkozó szabályokat betartja; és 

(ii) amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos energiát harmadik személy részére – a 
vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt 
rendelkezéseket betartva – tovább kívánja adni, errıl a villamos energia továbbadásának 
megkezdését legalább 15 nappal megelızıen írásban tájékoztatja az Eladót, aminek az 
elmulasztása esetén az Eladó nem köteles a VET 66.§ (11) bekezdésében elıírt 
szabályokat a Vevı kikapcsolása során betartani. 

8 Együttm őködés 

8.1 Eladó köteles mindenkor a Vevı érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevı ellátásában résztvevı 
hálózati engedélyesek vonatkozásában. 

8.2 Az Eladó a Vevı választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó 
Üzletszabályzatának 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendı 
megbízási, illetve bizományosi mintaszerzıdés keretében) szerint közvetlenül szerzıdést köthet 
a Vevı nevében a hálózathoz történı hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat 
biztosítása érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes 
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üzletszabályzatának figyelembe vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
részletes feltételei az Eladó Üzletszabályzatának 13.2 pontja és 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete 
szerinti megbízási, illetve bizományosi szerzıdés tartalmazza. 

8.3 A Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen 
Keretszerzıdés aláírását követıen, akkor lehetıséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új 
felhasználási hely villamos energiával történı ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevınek. 

9 Éves energia igény és teljesítmény adatok 

9.1 Jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan függelékét képezi a Vevınek a Keretszerzıdés 
megkötésekor fennálló éves villamos energia igény és teljesítmény adatai (2. sz. függelék). A Vevı 
felelısséget vállal azért, hogy a 2. sz. függelékben foglalt adatok szolgáltatása a legjobb tudása 
és szándéka szerint a lehetı legpontosabban (mért adatokkal alátámasztva) került 
meghatározásra. 

9.2 A 2. sz. függelékben megadott adatok jelentıs mértékő, a teljesítmény igénybevételének 
jellegét, vagy a felhasználandó villamos energia mennyiségét érintı megváltozása esetén 
bármelyik Fél jogosult kezdeményezni jelen Keretszerzıdés módosítását. 

9.3 A jelen Keretszerzıdés alapján megkötendı Egyedi Szerzıdésben kell meghatározni a Felek 
döntésétıl függıen, hogy a Vevı köteles-e menetrendet adni az Eladónak. Amennyiben a 
Vevı: 

(i) nem köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor kiegyenlítı energia elszámolási 
kötelezettsége sem keletkezik az Eladóval szemben; 

(ii) köteles menetrendet adni az Eladónak, akkor az adott Egyedi Szerzıdés rendelkezéseinek 
megfelelıen keletkezik kiegyenlítı energia elszámolási kötelezettsége az Eladóval 
szemben. 

10 Szállításra vonatkozó el ıírások 

10.1 Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy szállítja és átadja, és a Vevı kötelezettséget vállal arra, 
hogy átveszi az Egyedi Szerzıdés szerinti szerzıdéses villamos energia mennyiséget és az 
átvett villamos energia mennyiségére vonatkozó Vételárat megfizeti az Eladónak a szállítási 
idıszak alatt a vonatkozó Egyedi Szerzıdésben kikötött feltételek szerint. 

10.2 A szerzıdéses mennyiség szállítását az érintett villamos energia hálózatra alkalmazandó 
szabályozásoknak és elıírásoknak, mindenekelıtt a Kereskedelmi Szabályzatnak, Üzemi 
Szabályzatnak és a Rendszerirányító szabályainak megfelelıen kell lebonyolítani. 

10.3 A szerzıdéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára a 
Vevı csatlakozott és amelyik a Vevı felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t üzemelteti. A 
szerzıdéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a Kereskedelmi 
Szabályzat, valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 

11 A szerz ıdés megsz őnése és megszüntetése  

11.1 A jelen Keretszerzıdés megszőnik a jelen fejezetben és az Üzletszabályzat részeként mellékelt 
Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározottak szerint. 

11.2 A Keretszerzıdés automatikus megszőnése az érvényességi elıfeltételek fennállásának 
hiánya miatt 

A jelen Keretszerzıdés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor: 
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(i) az Eladó MEH Engedélye bármely okból hatályát veszti, kivéve az Általános Szerzıdési 
Feltételek 1.4.4 (a) (iii) pontban leírt esetet; 

(ii) az Eladó mint mérlegkör felelıs mérlegkör szerzıdése a Rendszerirányítóval bármely 
okból megszőnik; 

(iii) a Vevı hálózati csatlakozási szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a hálózati 
csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését; 

(iv) a Vevı hálózathasználati szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a hálózati 
csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését; és/vagy 

(v) a Felek közötti Mérlegkör Tagsági Megállapodás megszőnik, kivéve haVevı megszegi a 
Mérlegkör Tagsági Megállapodást. 

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett. 

11.3 Az érintett Fél a fenti 11.2 pontban meghatározott eset bekövetkezésérıl köteles haladéktalanul 
írásban tájékoztatni a másik Felet. 

11.4 A jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnésével egyidejőleg automatikusan 
megszőnik minden, a jelen Keretszerzıdés alapján a Felek között megkötött Egyedi 
Szerzıdés. 

11.5 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani 
a Keretszerzıdést, amennyiben az Általános Szerzıdési Feltételek szerinti Vis Maior esemény 
idıtartama meghaladja egybefüggıen vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot. 

12 Kártérítés 

12.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden olyan 
kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és egyéb 
fizetendı díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset 
kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen 
követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személy 
gondatlanságára és/vagy - a jelen Keretszerzıdésben foglalt kötelezettségének megszegésére 
vezethetı vissza. 

12.2 A jelen Keretszerzıdés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen követelések 
vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb 
kötelezettségbıl harmadik személyektıl megtérülı összeggel. 

12.3 A szerzıdı Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes 
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

12.4 Amennyiben a Vevı a jelen Keretszerzıdést és/vagy a jelen Keretszerzıdés alapján megkötött 
Egyedi Szerzıdést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az Eladónak 
bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerzıdés szerint, a Vevı általi rendes 
felmondás idıpontjától az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamának lejártáig, az Eladó által 
leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét. 

13 A számlázás , és a számla elleni kifogások intéz ésének rendje 

A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános 
Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen rendezik. 

14 Pénzügyi biztosíték 
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14.1 A Vevı az Egyedi Szerzıdés szerint általa fizetendı Vételár elızetesen becsült költségeire, az 
Eladónak az Egyedi Szerzıdés megkötésekor vagy azt követıen az adott Egyedi Szerzıdés 
idıtartama alatt bármikor a Vevı részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles 
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára. 

14.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerzıdés szerint szállítandó három havi villamos 
energia mennyisége] után fizetendı Vételár ÁFA-val növelt összege.  

14.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintı egyéb kérdésekben az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 

15 Értesítések 

15.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az 
alábbiak: 

A Vevı részérıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 

Az Eladó részér ıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 

16 Irányadó jog, viták rendezése 

16.1 A jelen Keretszerzıdésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

16.2 A jelen Keretszerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által 
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési 
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerzıdés és 
az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) 
közötti eltérés esetén a jelen Keretszerzıdés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a 
jelen Keretszerzıdés és a Keretszerzıdés alapján megkötésre kerülı Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései között eltérés van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései az irányadóak. 
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16.3 Ha a Vevı és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen 
Keretszerzıdéssel, illetve a Keretszerzıdés alapján megkötött Egyedi Szerzıdésekkel 
kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszőnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát elıször 
megpróbálják 30 (harminc)napon belül tárgyalások útján rendezni. 

17 Vegyes és záró rendelkezések 

17.1 A jelen Keretszerzıdés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerően aláírt eredeti példányban 
készült, magyar nyelven, melybıl kettı-kettı példány az Eladót, illetve a Vevıt illeti meg. 

17.2 Amennyiben a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, 
vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetıleg a jogi úton való 
kikényszeríthetıség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerzıdés egyéb rendelkezéseinek 
érvényességét és kikényszeríthetıségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerzıdést nem kötötték volna meg. A Felek 
jóhiszemően együttmőködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára 
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthetı rendelkezéssel megfelelıen helyettesítsék. 

17.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérıl arra az esetre, ha a másik Fél nem 
teljesíti a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezését, e lemondás: 

(i) nem jelenti azt, és nem értelmezhetı úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további 
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegő) esetén a jogai érvényesítésérıl;és 

(ii) nem érvényes a Fél megfelelıen felhatalmazott képviselıje által megfelelıen aláírt jogról 
való lemondó nyilatkozat hiányában. 

17.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerzıdés rendelkezéseinek másik 
Fél által történı teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idıbeli 
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzıdésszegés esetén a jogosult Fél lemond 
az ıt megilletı jogok érvényesítésérıl vagy elfogad bármely más lehetıséget. 

17.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttmőködnek minden szükséges hatósági engedély 
megszerzése érdekében, valamint minden tılük telhetıt megtesznek az adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerzıdés aláírását követıen folyamatosan 
együttmőködnek egymással az esetlegesen felmerülı mőszaki, pénzügyi, jogi vagy kereskedelmi 
kérdések kölcsönösen kielégítı megoldása érdekében. 

17.6 A vevı a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerzıdési Feltételek új, 
valamint módosított rendelkezéseit is – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett 
megismerte, továbbá megerısíti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek ekként megismert, 
valamennyi rendelkezését a jelen szerzıdés részének tekinti, és azokat magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 

17.7 Jelen Keretszerzıdés függelékei a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak 
szerint: 

 1. sz. függelék – Egyedi Szerzıdés Minta 

2. sz. függelék – A Vevı Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai 

3. sz. függelék – Mérlegkör Tagsági Szerzıdés 
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A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerzıdést Budapesten, [.]-n egyezı akarattal aláírták. 

 

 

 

 

 [………………………..] MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI  

  NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 
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5. számú Melléklet 

1. Függelék 
EGYEDI SZERZİDÉS MINTA 

Dátum: (  )  

Címzett: Vevı (fax szám: [………………..]) 

Küldi: Eladó (fax szám: [……………….]) 

Szerzıdésszám: ( ) 

A jelen Egyedi Szerzıdés végrehajtja az Eladó és a Vevı között villamos energia eladásáról és vásárlásáról 
létrejött keretszerzıdést („Keretszerz ıdés” ) a jelen Egyedi Szerzıdésben meghatározott szerzıdéses 
idıtartam és szerzıdéses villamos energia mennyiség tekintetében. A jelen Egyedi Szerzıdés a Felek között [•] 
megkötött Keretszerzıdés részét képezi és jelen Egyedi 

Szerzıdésben másként nem rendezett kérdésekben a Keretszerzıdésben foglalt feltételek irányadóak. 

Eladó: (  ) 

Vevı: (  ) 

Vételár: (  ) Ft/kWh 

Szerzıdött Teljesítmény: (  ) kW 

Szerzıdött Energiamennyiség: (  ) kWh 

Szállítási idıszak: ( )-tól ( )-ig (mindkettı beleértve) 

Átadási Pont / Felhasználási hely: (  ) 

Vevı köteles menetrendet adni igen / nem  

Ha a Vevı köteles menetrendet adni, akkor a kiegyenlítı 
energia elszámolására vonatkozó feltételek: [………………] 

kiegyenlítı energia elszámolására vonatkozó feltételek  

Eladó kér pénzügyi biztosítékot: igen / nem 

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak [………] Forint 

A Szerzıdött Teljesítménytıl való eltérés esetén a fizetendı 
pótdíj kiszámításának módja: [………] 

A rendkívüli felmondást nem eredményezı 
szerzıdésszegés esetére a kötbér mértéke: [……..] Forint 
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A jelen Egyedi Szerzıdés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a 
fentiekben megjelölt szállítási idıszak kezdı idıpontjában kezdıdik meg. A jelen Egyedi Szerzıdés 
idıbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási idıszak záró idıpontjában ér véget. 

Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni az 
Eladó részére (cím: […………………………….]) faxon a […………………………….] számra. 

Kelt: Kelt: 

 [ELADÓ] [VEVİ] 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 

 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

5. számú Melléklet 

 126

5. számú Melléklet 

2. Függelék 
A VEVİ ÉVES VILLAMOS ENERGIA IGÉNY ÉS TELJESÍTMÉNY ADATAI  
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5. számú Melléklet 

3. Függelék 
Mérlegkör Tagsági Szerz ıdés 

(A mérlegkör tagsági szerz ıdés mintája a Szállító üzletszabályzatának 8. sz. M ellékletét képezi.) 
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6. sz. Mel léklet 

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERE SKEDELMI 
SZERZİDÉSMINTA PROFIL ELSZÁMOLÁSÚ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE 

A jelen Teljes Ellátás Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Szerzıdés (a „Szerz ıdés” ) amely 
létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Eladó (a továbbiakban a „Eladó” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Vevı (a továbbiakban „Vev ı”)  

a továbbiakban az Eladó és a Vevı egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és napon a 
következı feltételekkel. 
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Elızmények  

Tekintettel arra, hogy: 

(A) a Vevı, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nem-
lakossági fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-tıl szabályozó 2007. 
évi LXXXVI. törvény („VET”) alapján a teljes villamos energia szükségletét az Eladótól 
kívánja beszerezni; 

(B) a Vevı a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19.) Korm. 
rendelet („VET Vhr.”) alapján profil elszámolású felhasználónak minısül; 

(C) az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által [………………] számon kiadott villamos 
energia Eladói engedéllyel rendelkezik („MEH Engedély”), amely alapján jogosult villamos 
energiát értékesíteni a Vevınek 

ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik. 

1 Fogalom meghatározások 

1.1 A jelen Szerzıdésben nagy kezdıbetővel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı 
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve 
az Üzletszabályzat mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételeket is), a VET-ben, a 
VET végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban 
meghatározott jelentésükkel. 

1.2 Definíciók 

„Általános Szerz ıdési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek; 

„Elosztói Engedélyes” azon elosztói engedélyest jelenti, akivel a Vevı a hálózati csatlakozási és 
hálózati használati szerzıdéseit megkötötte; 

„Elosztói Szabályzat” az Elosztói Engedélyes elosztói szabályzatát jelenti; 

„Mértékadó Éves Fogyasztás” jelenti a profil elszámolású felhasználó adott elszámolási idıszak alatti 
fogyasztására vonatkozóan az idıszak elején megállapított azon villamos energia mennyiséget 
(kWh), amely alapadatként szolgál az idıszak végén a mennyiségi eltérés elszámolására; 

„Profil  Mennyiségi Eltérés” jelenti egy csatlakozási ponton az adott elszámolási idıszakban a mért 
és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energia mennyiség különbségét. A 
pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent; 

„Ptk.”  a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényt jelenti; 

„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedıi üzletszabályzata. 

2 A Szerzıdés tárgya 

2.1 A jelen Szerzıdés tárgya villamos energia adás-vétele. 

2.2 A Jelen Szerzıdés alapján az Eladó köteles a Vevı mindenkori fogyasztási igényének 
megfelelı mennyiségő villamos energiát szolgáltatni. A Vevı köteles az elfogyasztott villamos 
energia jelen Szerzıdés alapján kiszámított ellenértékét az Eladónak megfizetni. 
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2.3 A Vevı köteles a Mértékadó Éves Fogyasztását az Eladó részére a Szerzıdés megkötését megelızıen 
írásban bejelenteni. A Vevı köteles a tényleges fogyasztását a profilcsoportja illetve a 
Mértékadó Éves Fogyasztása figyelembevételével alakítani. 

2.4 Amennyiben a Vevı vételezési szokásaiban olyan változás következik be, mely a VET Vhr. szerinti 
profilcsoportba sorolást, illetve a Mértékadó Éves Fogyasztása Mértékét befolyásolja, úgy a 
Vevı az Elosztói Szabályzatban rögzített módon jogosult a Mértékadó Éves Fogyasztásának 
mértékét, illetve a profilcsoport megváltoztatását kezdeményezni az Eladónál. Az Eladó ilyen 
esetben az Elosztói Szabályzat szerint a Vevı értesítését követı [15] napon belül eljár annak 
érdekében, hogy az Elosztói Engedélyes az adatváltozást regisztrálja. A változás a Vevı és az 
Eladó jogviszonyában abban az idıpontban lép hatályba, amikor az Elosztói Engedélyes a változást 
saját nyilvántartásában regisztrálja. 

3 Szerzıdés id ıbeli hatálya 

3.1 Jelen Szerzıdés mindkét Fél általi cégszerő aláírásának napján lép hatályba. 

3.2 A jelen Szerzıdés Felek általi teljesítésének kezdı napja az a nap, amikor az alábbi feltételek 
mindegyike teljesült: 

(i) Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedıi engedéllyel; 

(ii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerzıdéssel azon 
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerzıdést 
megköti; 

(iii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerzıdéssel azon 
felhasználási helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Szerzıdést 
megköti; és 

(iv) Vevı mérlegkör tagsági megállapodást kötött Eladóval („Mérlegkör Tagsági Megállapodás”) az 
Eladó mérlegköréhez történı csatlakozás céljából. 

3.3 A jelen Szerzıdés [év/hónap/nap/óra-tól év/hónap/nap/óra-ig] tartó határozott idıtartamra szól. 

4 Szerzıdéses ár 

4.1 Az Eladó által a Vevınek értékesített villamos energia vételára az alábbi díjelemekbıl áll:  

(i) energiadíj; 

(ii) rendszerhasználati díjak; és 

(iii) profil mennyiségi eltérési díj. 

4.1.1 Energiadíj 

Az energiadíj egységára: [……………..] HUF/kWh. 

Az energiadíj a jelen Szerzıdés idıtartamára vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendı. Az 
energiadíj nettó összeg, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót és a jelen Szerzıdés 
aláírásának idején vagy azt követıen bármikor hatályos jogszabályok alapján fizetendı bármilyen 
energiaadót és további adókat és járulékokat, valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat 
vagy költséget, amely a megújuló energiaforrásokból, hulladékból és kapcsolt energiatermelésbıl 
származó energia kötelezı átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek 
kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden, az energiadíjban benne nem foglalt adót, járulékot, 
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díjat, költséget az Eladó a vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és módon jogosult a 
Vevı részére továbbszámlázni. 

4.1.2 Rendszerhasználati díj 

A rendszerhasználati díjak megállapítás a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. A 
félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a profil elszámolási díj a rendszerhasználati díjak 
közé tartozik. 

4.1.3 Profil Mennyiségi Eltérési díj 

A Profil Mennyiségi Eltérési díj a Profil Mennyiségi Eltérés esetén fizetendı díj, amelynek mértéke a 
Profil Mennyiségi Eltérés mértékétıl függ. 

5 Teljesítés helye és ideje 

5.1 A jelen Szerzıdés mint ellátás alapú szerzıdés alapján az Eladó villamos energia szállítási és átadási 
kötelezettségeinek a teljesítési helye a villamos energia átviteli vagy elosztói hálózat, és a 
teljesítés ideje megegyezik a Vevı tényleges fogyasztásával/betáplálásával. 

5.2 A jelen Szerzıdés szerinti villamos energia Vevı részére Eladó által történı szállítását 
teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása megvalósul 
amennyiben az Eladó a jelen Szerzıdés rendelkezései szerint a Vevı mindenkori igényének 
megfelelı mennyiségő villamos energiát az átviteli hálózatba betáplálta. 

5.3 A villamos energia továbbítása a Vevı csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati 
engedélyes feladata. Amennyiben az Eladó nem biztosította a megfelelı mennyiségő villamos 
energia betáplálását kereskedelmi szerzıdés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles az 
átviteli rendszerirányítói engedélyessel („Rendszerirányító”) elszámolni a szükséges 
kiegyenlítı villamos energiát. Az Eladónak a szerzıdés teljesítésének vonatkozásában további 
felelıssége nincs a Vevıvel szemben. 

5.4 Tekintettel a fenti 5.3 pont rendelkezéseire, az Eladó nem felelıs a Vevı felé: 

(a) a villamos energia Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati engedélyes 
által történı továbbításában bekövetkezı zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy szüneteléséért; és 

(b) az illetékes hálózati engedélyes által a Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) továbbított 
villamos energia minıségét érintı bármilyen problémáért. 

5.5 A villamos energiának a Vevı felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történı továbbításával 
kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket az Eladó, a Vevı felhasználási helyétıl 
(csatlakozási pontjától) történı továbbításával kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket a Vevı 
köteles viselni. 

6 Fizetési, számlázási feltételek 

6.1 Eladó az elszámolási idıszakot követı hónap [15]. naptári napjáig bocsátja ki számláját azt 
követıen, hogy az elosztói engedélyes a Vevı tényleges fogyasztását – az esettıl függıen – a 
teljesítés kezdete után elıször, illetve két egymást követı leolvasás közötti idıszakra a 
mérıóra(ák) leolvasásával megállapítja és a mérési adatokat az Eladónak megküldi. Az elszámolási 
idıszak egy naptári hónap. A számla fizetési határideje a számla keltétıl számított [8]. naptári nap. 

6.2 Az Eladó a Vevı további beleegyezése nélkül is jogosult az elosztói engedélyest felkérni arra, 
hogy végezzen soron kívüli mérıóra leolvasást. Amennyiben a jelen Szerzıdés a Vevınek felróható 
okból szőnik meg, a leolvasás költsége a Vevıt terheli. 
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6.3 A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjének további 
kérdéseit az Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen rendezik. 

7 Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállal ások 

A Felek az Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott szavatossági nyilatkozatokat és 
kötelezettségvállalásokat vállalják. rendelkezéseinek megfelelıen rendezik. 

8 Együttm őködés 

8.1 Eladó köteles mindenkor a Vevı érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevı ellátásában résztvevı 
hálózati engedélyesek vonatkozásában. 

8.2 Az Eladó a Vevı választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó 
Üzletszabályzatának 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendı megbízási 
mintaszerzıdés keretében) szerint közvetlenül szerzıdést köthet a Vevı nevében a hálózathoz 
történı hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat biztosítása érdekében az 
érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes üzletszabályzatának figyelembe vételével. 
Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó részletes feltételei az Eladó 
Üzletszabályzatának 13 pontja és 9. sz. Melléklete szerinti megbízási szerzıdés tartalmazza. 

8.3 A Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen 
Szerzıdés aláírását követıen, akkor lehetıséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új 
felhasználási hely villamos energiával történı ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevınek. 

9 A Szerzıdés megsz őnése és megszüntetése 

9.1 A jelen Szerzıdés megszőnik a jelen fejezetben és a jelen Szerzıdéshez mellékelt Általános 
Szerzıdési Feltételekben meghatározottak szerint. 

9.2 A Szerzıdés automatikus megszőnése az érvényességi elıfeltételek fennállásának hiánya 
miatt 

A jelen Szerzıdés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor: 

(i) az Eladó MEH Engedélye bármely okból hatályát veszti; 

(ii) az Eladó mint mérlegkör felelıs mérlegkör szerzıdése a Rendszerirányítóval bármely 
okból megszőnik; 

(iii) a Vevı hálózati csatlakozási szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a hálózati 
csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését; 

(iv) a Vevı hálózathasználati szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a hálózati 
csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését; és/vagy 

(v) a Felek közötti Mérlegkör Tagsági Megállapodás megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a 
Mérlegkör Tagsági Megállapodást . 

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett. 

10 Kártérítés 

10.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden 
olyan kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és 
egyéb fizetendı díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy 
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haláleset kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, 
amennyiben ezen követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerzıdéses kapcsolatban 
álló harmadik személy gondatlanságára és/vagy - a jelen Szerzıdésben foglalt kötelezettségének 
megszegésére vezethetı vissza. 

10.2 A jelen Szerzıdés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen követelések 
vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb 
kötelezettségbıl harmadik személyektıl megtérülı összeggel. 

10.3 A szerzıdı Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes 
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

10.4 Amennyiben a Vevı a jelen Szerzıdést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben 
köteles az Eladónak bánatpénzként megfizetni a Vevı általi rendes felmondás idıpontjától a 
jelen Szerzıdés idıtartamának lejártáig, az Eladó által leszállítandó villamos energia mennyiség 
után járó Vételár teljes összegét. 

11 A számlázás, és a számla elleni kifogások intézé sének és a fizetés rendje 

A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános 
Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen rendezik. 

12 Pénzügyi biztosíték 

12.1 A Vevı a Szerzıdés szerint általa fizetendı Vételár elızetesen becsült költségeire, az 
Eladónak a jelen Szerzıdés megkötésekor vagy azt követıen a Szerzıdés idıtartama alatt 
bármikor a Vevı részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles pénzügyi 
biztosítékot nyújtani az Eladó számára. 

12.2 A pénzügyi biztosíték értéke a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján szállítandó három havi 
villamos energia mennyisége után fizetendı energiadíj és rendszerhasználati díj ÁFA-val 
növelt összege. 

12.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintı egyéb kérdésekben az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 

13 Értesítések 

13.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az 
alábbiak: 

A Vevı részérıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma: [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 
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Az Eladó részérıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 

 

14 Irányadó jog ,viták rendezése 

14.1 A jelen Szerzıdésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

14.2 A jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által 
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési 
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Szerzıdés és az 
Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) 
közötti eltérés esetén a jelen Szerzıdés rendelkezései az irányadóak. 

14.3 Ha a Vevı és az Eladó között bármilyen vita, vagy bármilyen nézeteltérés keletkezik a jelen 
Szerzıdéssel kapcsolatosan, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban, akkor a Felek az ilyen vitát 
elıször megpróbálják 30 (harminc) napon belül tárgyalások útján rendezni. 

15 Módosítás 

15.1 A Szerzıdés csak mindkét Fél által aláírt írásbeli megállapodással módosítható. 

15.2 Amennyiben a jelen Szerzıdés hatályba lépése után a jelen Szerzıdésre vagy a Felek 
mőködésére irányadó olyan jogszabályváltozás következik be, illetve, ha a villamosenergia-ellátási 
szabályzatok jelentısen, a Felekre kihatóan módosulnak, és ez azt eredményezi, hogy bármelyik 
Fél jelen Szerzıdés szerinti bármely kötelezettségének teljesítése jogellenessé vagy 
érvényesíthetetlenné válik; vagy lényeges mértékben sérti bármelyik Fél jelen Szerzıdés szerinti 
jogait vagy növeli az adott Fél Szerzıdés szerinti kötelezettségeit; a Felek kötelesek egymást 
értesíteni a vonatkozó Jogszabályváltozásról és a jelen Szerzıdésre való kihatásáról, annak 
tudomásukra jutásától számított 15 (tizenöt) napon belül. 

15.3 A Felek kötelesek ilyen esetekben az értesítést követı legfeljebb 30 (harminc) napon keresztül 
jóhiszemően tárgyalást folytatni arról, hogy milyen módosítások szükségesek a Szerzıdéshez. A 
Felek kötelesek minden tılük ésszerően elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a jelen 
Szerzıdést úgy módosítsák, hogy a Szerzıdés legjobban tükrözze a Felek 
szerzıdéskötéskor fennállt eredeti szándékát. Amennyiben a Felek nem jutnak megegyezésre, a 
vitás kérdések rendezésére irányadó szerzıdéses szabályok szerint járnak el. 

16 Általános Szerz ıdési Feltételek 

A jelen Szerzıdés aláírásával a Vevı elismeri, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeket megismerte 
és, a jelen Szerzıdésben foglalt esetleges eltérésekkel, magára nézve kötelezınek fogadja el. 

17 Vegyes és záró rendelkezések 
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17.1 A jelen Szerzıdés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerően aláírt eredeti példányban készült, 
magyar nyelven, melybıl kettı-kettı példány az Eladót, illetve a Vevıt illeti meg. 

17.2 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérıl arra az esetre, ha a másik Fél nem 
teljesíti a jelen Szerzıdés bármely rendelkezését, e lemondás: 

(i) nem jelenti azt, és nem értelmezhetı úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további 
mulasztás (legyen az hasonló vagy más jellegő) esetén a jogai érvényesítésérıl;és 

(ii) nem érvényes a Fél megfelelıen felhatalmazott képviselıje által megfelelıen aláírt jogról 
való lemondó nyilatkozat hiányában. 

17.3 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Szerzıdés rendelkezéseinek másik Fél 
által történı teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idıbeli vagy 
más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzıdésszegés esetén a jogosult Fél lemond az ıt megilletı 
jogok érvényesítésérıl vagy elfogad bármely más lehetıséget. 

17.4 Felek megállapodnak abban, hogy együttmőködnek minden szükséges hatósági engedély 
megszerzése érdekében, valamint minden tılük telhetıt megtesznek az adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerzıdés aláírását követıen folyamatosan 
együttmőködnek egymással az esetlegesen felmerülı mőszaki, pénzügyi, jogi vagy 
kereskedelmi kérdések kölcsönösen kielégítı megoldása érdekében. 

17.5 A Vevı a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerzıdési Feltételek új, 
valamint módosított rendelkezéseit is – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett 
megismerte, továbbá megerısíti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek ekként megismert, 
valamennyi rendelkezését a jelen szerzıdés részének tekinti, és azokat magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 

Jelen Szerzıdés függelékei a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik. 

A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Szerzıdést Budapesten, […………………]-n egyezı akarattal 
aláírták. 

 [ELADÓ] [VEVİ]. 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 
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7. sz. Mel léklet 

MENETREND ALAPÚ KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDE LMI KERETSZERZİDÉS 
MINTA 

A jelen Menetrend Alapú Kétoldalú Villamosenergia-kereskedelmi Keretszerzıdés („Keretszerz ıdés” ) 
amely létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Eladó (a továbbiakban a „Eladó” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Vevı (a továbbiakban „Vev ı”)  

a továbbiakban az Eladó és a Vevı egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és napon a 
következı feltételekkel. 
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Elızmények  

Tekintettel arra, hogy: 

(A) a Vevı, mint egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó és egyúttal nem-
lakossági fogyasztó, a villamos energia értékesítését 2008. január 1-tıl szabályozó 2007. 
évi LXXXVI. törvény („VET”) alapján villamos energia kereskedıtıl kíván villamos energiát 
megvásárolni a Vevı által megadásra kerülı menetrendek szerint; 

(B) az Eladó a Magyar Energia Hivatal („MEH”) által [………………] számon kiadott villamos 
energia kereskedıi engedéllyel rendelkezik („MEH Engedély”), amely alapján jogosult 
villamos energiát a Vevınek értékesíteni; és 

(C) a Vevı részére történı villamos energia értékesítés megvalósítása érdekben a Felek a 
jelen villamos energia értékesítési Keretszerzıdés alapján egyedi villamos energia 
adásvételi szerzıdés(eke)t kívánnak egymással kötni a jelen Keretszerzıdés idıbeli 
hatálya alatt 

ezért a Felek az alábbi megállapodást kötik. 

1 Fogalom-meghatározások 

1.1 A jelen Keretszerzıdésben nagy kezdıbetővel használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı 
rendelkezés hiányában, megegyezik a fogalmaknak az Eladó Üzletszabályzatában (ideértve az 
Üzletszabályzat mellékletét képezı Általános Szerzıdési Feltételeket is), a VET-ben, a VET 
végrehajtási rendeleteiben, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban és a Ptk-ban 
meghatározott jelentésükkel. 

1.2 Fogalmak: 

„Ajánlat”  az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra; 

„Általános Szerz ıdési Feltételek” az Eladó MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek; 

„Egyedi Szerz ıdés” az alábbi 2.1 pontban kerül meghatározásra; 

„Eladói Költségek” az alábbi 6.5 pontban kerül meghatározásra; 

„Hiányzó Mennyiség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra; 

„Kereskedelmi Szabályzat” a VET 67.§ b) pontja szerinti, a Rendszerirányító által kidolgozandó 
kereskedelmi szabályzat; 

„MEH” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra; 

„MEH Engedély” az Elızmények (B) pontjában került meghatározásra; 

„Menetrend”  egy adott naptári napra az elszámolási mérési idıegységekre vonatkozó villamos 
átlagteljesítmények adatsora; 

„Nem Igényelt Energia” az alábbi 6.6 pontban kerül meghatározásra 

„Pótlási Költség” az alábbi 6.3 pontban kerül meghatározásra „Ptk.” a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény; 
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„Rendszerirányító” a MEH által kibocsátott villamos energia átviteli rendszerirányítói engedéllyel 
rendelkezı társaság; 

„Üzletszabályzat” az Eladó MEH által jóváhagyott villamos energia kereskedıi üzletszabályzata; 

„VET”  az Elızmények (A) pontjában kerül meghatározásra; és  

„Vételár” az alábbi 4.1 pontban kerül meghatározásra.  

2 A keretszerz ıdés tárgya 

2.1 A jelen Keretszerzıdés idıbeli hatálya alatt Eladó évente legkésıbb minden év [6] napjáig írásbeli 
ajánlatot („Ajánlat”) ad villamos energia értékesítése céljából a Vevı részére. A Vevı az Ajánlat 
kézhezvételétıl számított 5 (öt) napon belül köteles az Eladó részére írásban nyilatkozni az adott 
Ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról. Ha a Vevı az Ajánlatot elfogadta, akkor a Felek ezt 
követıen egyedi írásbeli megállapodást kötnek a villamos energia Eladó általi szállításáról és 
átadásáról az Ajánlat szerinti idıszakra és tartalommal, amelynek legalább a jelen Keretszerzıdés 
1. sz. függeléke szerinti szerzıdéses elemeket kell tartalmaznia („Egyedi Szerzıdés”). 

2.2 A jelen Keretszerzıdés és az ezen Keretszerzıdés alapján megkötendı Egyedi Szerzıdések 
menetrend alapú szerzıdések, amely alapján a Vevı az Eladótól a Vevı által megadásra kerülı 
menetrendek szerinti vásárol villamos energiát. 

2.3 A jelen Keretszerzıdés és a vonatkozó Egyedi Szerzıdés egységes szerzıdést képeznek a Felek 
között. Ha bármilyen ellentmondás vagy eltérés áll fenn a Keretszerzıdés és az Egyedi Szerzıdés 
rendelkezései között, akkor minden esetben az Egyedi Szerzıdésben meghatározott rendelkezés 
az irányadó. 

3 Szerzıdés id ıbeli hatálya 

3.1 Jelen Keretszerzıdés mindkét Fél általi cégszerő aláírásának napján lép hatályba. 

3.2 A jelen Keretszerzıdés Felek általi teljesítésének kezdı napja az a nap, amikor az alábbi 
feltételek mindegyike teljesült: 

(i) Eladó rendelkezik érvényes és hatályos villamos energia kereskedıi engedéllyel; 

(ii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózati csatlakozási szerzıdéssel azon felhasználási 
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerzıdést megköti; 

(iii) Vevı rendelkezik érvényes és hatályos hálózathasználati szerzıdéssel azon felhasználási 
helye(i) vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan a jelen Keretszerzıdést megköti; és 

(iv) Vevı rendelkezik a Rendszerirányítóval megkötött mérlegkör szerzıdéssel vagy valamely 
mérlegkör felelıssel (amely lehet az Eladó is) megkötött mérlegkör tagsági 
megállapodással. 

3.3 A jelen Keretszerzıdés határozatlan idıtartamra szól. A jelen Keretszerzıdés alapján 
megkötésre kerülı Egyedi Szerzıdés(ek) határozott idıtartamra szól(nak). 

4 Vételár 

4.1 Az Eladó által a Vevı részére értékesítendı villamos energia vételárát („Vételár”) az Egyedi 
Szerzıdés határozza meg. 

4.2 Az Egyedi Szerzıdésben meghatározott Vételár az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamára 
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vonatkozóan rögzített (fix) árnak tekintendı. A Vételár nettó ár, amely nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót és a jelen Keretszerzıdés aláírásának idején vagy azt követıen 
bármikor hatályos jogszabályok alapján fizetendı bármilyen energiaadót és további adókat és 
járulékokat, valamint nem tartalmaz semmilyen olyan további díjat vagy költséget, amely a 
megújuló energiaforrásokból, hulladékból és kogenerációs energiatermelésbıl származó 
energia kötelezı átvételével kapcsolatban az Eladót terhel vagy fog terhelni. A Felek 
kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden, a Vételárban benne nem foglalt adót, 
járulékot, díjat, költséget az Eladó a vonatkozó jogszabályok által lehetıvé tett mértékben és 
módon jogosult a Vevı részére továbbszámlázni.  

5 Teljesítés helye és ideje 

5.1 A jelen Keretszerzıdés mint menetrend alapú szerzıdés alapján az Eladó villamos energia szállítási és 
átadási kötelezettségét azáltal teljesíti, hogy a Vevı által a részére az Egyedi Szerzıdés alapján 
adott Menetrendet mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak és a Kereskedelmi 
Szabályzatnak megfelelıen bejelenti a Rendszerirányítónak és eljár a bejelentett Menetrend 
szerinti villamos energia szállítások végrehajtása érdekében. 

5.2 Az Egyedi Szerzıdés szerinti villamos energia Vevı részére Eladó által történı szállítását és 
átadását teljesítettnek kell tekinteni és a villamos energia feletti tulajdonjog átszállása 
megvalósul, amennyiben és amikor a Rendszerirányító a részére az Eladó által bejelentett 
Menetrendet a Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelıen elfogadja és jóváhagyja. A 
Rendszerirányító által elfogadott és jóváhagyott Menetrend alkotja a Felek közötti elszámolás 
alapját. 

5.3 A villamos energia továbbítása a Vevı csatlakozási pontjáig a területileg illetékes hálózati 
engedélyes feladata. Erre való tekintettel, az Eladó nem felelıs a Vevı felé: 

(i) a villamos energia Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) az illetékes hálózati 
engedélyes által történı továbbításában bekövetkezı zavarokért, annak felfüggesztéséért vagy 
szüneteléséért; és 

(ii) (ii) az illetékes hálózati engedélyes által a Vevı felhasználási helyére (csatlakozási pontjára) 
továbbított villamos energia minıségét érintı bármilyen problémáért. 

5.4 A villamos energiának a Vevı felhasználási helyéig (csatlakozási pontjáig) történı továbbításával 
kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket az Eladó, a Vevı felhasználási helyétıl (csatlakozási 
pontjától) történı továbbításával kapcsolatban felmerülı díjakat és költségeket a Vevı köteles viselni. 

6 Menetrendhez kapcsolódó szabályok 

6.1 A Vevı köteles az Egyedi Szerzıdés idıtartamára vonatkozóan az Egyedi Szerzıdésben 
Menetrendet adni az Eladónak minden egyes elszámolási mérési idıintervallumra 
vonatkozóan. 

6.2 Az Eladó köteles a Vevı által a részére bejelentett Menetrendet a vonatkozó jogszabályoknak és a 
Kereskedelmi Szabályzatnak megfelelıen bejelenteni a Rendszerirányítónak és a 
Rendszerirányító által elfogadott és jóváhagyott Menetrendet teljesíteni. Amennyiben az Eladó 
nem biztosította a megfelelı mennyiségő villamos energia betáplálását kereskedelmi 
szerzıdés(ek)kel a villamos energia rendszerbe, köteles a Rendszerirányítóval elszámolni a 
szükséges kiegyenlítı villamos energiát. Az Eladónak a szerzıdés teljesítésének vonatkozásában 
további felelıssége nincs a Vevıvel szemben. 

6.3 Amennyiben az Eladónak felróható okból meghiúsul a Menetrend Rendszerirányító általi 
elfogadása és ennek következtében nem valósul meg a Menetrend szerinti villamos energia 
leszállítása a vevı részére: 
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(i) a Vevı nem köteles a Vételárat megfizetni a Vevı által megadott Menetrendhez képest le nem 
szállított villamos energia mennyisége után; és 

(ii) az Eladó köteles a Vevı által megadott Menetrendhez képest hiányzó (le nem szállított) villamos 
energia mennyiség („Hiányzó Mennyiség”) Vevı általi beszerzésének minden költségét és a 
Hiányzó Mennyiség beszerzése miatt a Vevı által elszenvedett minden kárt megtéríteni a Vevı 
részére. A Hiányzó mennyiség Vevı általi beszerzésének költsége és a Vevı által elszenvedett kár 
együttes összege egyenlı a Hiányzó Mennyiség után fizetendı Vételár és a Hiányzó Mennyiség 
tényleges beszerzési ára közötti különbség összegével („Pótlási Költség”). Amennyiben a Pótlási 
Költség összegében a Felek nem értenek egyet, akkor a Pótlási Költség összege egyenlı a Hiányzó 
Mennyiség Vevı általi beszerzésének idejére a Rendszerirányító által megállapításra kerülı 
felszabályozási kiegyenlítı energia díjával. 

6.4 A Vevı köteles az általa az Eladó részére bejelentett és a Rendszerirányító által elfogadott és 
jóváhagyott Menetrend szerinti villamos energia átvételére és Vételárának az Eladó részére 
történı megfizetésére. Az Eladó abban az esetben is köteles megfizetni a Rendszerirányító 
által elfogadott és jóváhagyott Menetrend szerinti villamos energia Vételárát megfizetni az 
Eladónak, ha az ilyen villamos energiát nem vette át vagy azt nem adta tovább, ide nem értve az 
alábbi 6.5 pont szerinti esetet. 

6.5 Amennyiben a Felek az Egyedi Szerzıdésben a jelen 6.5 pont alkalmazását kifejezetten kikötik, 
abban az esetben a Vevı jogosult az Egyedi Szerzıdés megkötésekor megadott Menetrendet 
írásban módosítani a Menetrendben megadott villamos energia mennyiség csökkentésével: 

(i) minden hónap [………………..] napjáig a következı hónapra vonatkozóan, a következı hónapra az 
Egyedi Szerzıdés megkötésekor megadott Menetrend szerinti villamos energia mennyiség 
legfeljebb [………………..]%-ának mértékéig; 

(ii) minden hét elsı munkanapján a következı hétre vonatkozóan, a következı hétre az Egyedi 
Szerzıdés megkötésekor megadott Menetrend szerinti villamos energia mennyiség legfeljebb 
[………………..]%-ának mértékéig; és 

(iii) minden munkanap [………………..] óráig a következı munkanapra vagy a következı munkanapig 
terjedı naptári napokra vonatkozóan, a következı munkanapra vagy a következı munkanapig 
terjedı naptári napokra az Egyedi Szerzıdés megkötésekor megadott Menetrend szerinti villamos 
energia mennyiség legfeljebb [………………..]%-ának mértékéig 

azzal a feltétellel, hogy minden ilyen esetben a vevı köteles teljes körően megtéríteni az 
Eladónak a jelen pont szerinti Menetrend-módosításából eredıen az Eladó által 
elszenvedett minden költséget, veszteséget és egyéb kárt („Eladói Költségek”). 

6.6 Az Eladó köteles az Eladói Költségek csökkentése érdekében ésszerően eljárni, ideértve a Vevı 
által a fenti 6.5 szabályainak megfelelıen megtett Menetrend-módosítás szerint a Vevı által nem 
igényelt villamos energia („Nem Igényelt Energia”) értékesítésének megkísérlését. Amennyiben 
az Eladónak: 

(i) sikerült értékesítenie a Nem Igényelt Energiát vagy egy részét, abban az esetben az Eladói 
Költségek összege megegyezik: 

a. a Nem Igényelt Energia után fizetendı Vételárnak az értékesített Nem Igényelt Energia után 
kapott eladási árral csökkentett összege; és 

b. az Eladó által a Vevı általi Menetrend-módosításból eredıen fizetendı kiegyenlítı energia díj, 
rendszerhasználati díjak és egyéb költségek összegével; 

(ii) nem sikerült értékesítenie a Nem Igényelt Energiát, abban az esetben az Eladói Költségek összege 
megegyezik: 
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a. a Nem Igényelt Energia után fizetendı Vételár; és 

b. az Eladó által a Vevı általi Menetrend-módosításból eredıen fizetendı kiegyenlítı energia díj, 
rendszerhasználati díjak és egyéb költségek összegével. 

6.7 A Vevı nem jogosult a Menetrend szerinti villamos energia igényénél több villamos energiát 
átvenni. Amennyiben a Vevı mégis a Menetrend szerinti villamos energia igényénél több 
villamos energiát venne át, abban az esetben köteles az Eladó részére teljes körően megtéríteni 
az Eladónak a Menetrend szerinti villamos energia mennyiséget meghaladó többlet-átvételbıl 
eredıen az Eladót ért minden többlet költség, kiegyenlítı energia díj, pótdíj, rendszerhasználati díj és 
kár összegét. 

6.8 A Felek elismerik, hogy a Rendszerirányító és az illetékes elosztói engedélyesek jogosultak a 
vonatkozó jogszabályok és a villamosenergia-ellátási szabályzatok alapján elrendelni a 
Rendszerirányító által elfogadott Menetrendek módosítását, illetve a Rendszerirányító által 
elfogadott Menetrendek szerinti villamos energia szállítások végrehajtásának korlátozását, 
felfüggesztését vagy visszautasítását. Amennyiben Rendszerirányító vagy az illetékes elosztói 
engedélyesek elrendelné a Menetrendek ilyen módosítását, vagy Menetrendek szerinti villamos 
energia szállítások végrehajtásának ilyen korlátozását, felfüggesztését vagy visszautasítását, 
és ezáltal a Menetrendek szerinti szállítások végrehajtása nem lehetséges, abban az esetben a 
Felek az ilyen eseményt az egyik Félnek sem felróható lehetetlenülésnek tekintik a Ptk. 
vonatkozó rendelkezéseinek értelmében, amellyel kapcsolatban egyik Fél sem tartozik a másik 
Fél részére fizetési kötelezettséggel. 

7 Szavatossági nyilatkozatok és kötelezettségvállal ások 

7.1 A Felek a jelen Keretszerzıdés aláírásával a következıket jelentik ki és szavatolják kölcsönösen 
másik szerzıdı Fél részére, az Eladó Üzletszabályzatának mellékletét képezı Általános 
Szerzıdési Feltételeiben foglaltakon túlmenıen: 

(i) Eladó kijelenti és szavatolja a jelen Keretszerzıdés aláírásával a Vevınek, hogy a jelen 
Keretszerzıdés hatálya alatt villamos energia kereskedıi engedélyes jogállását fenntartja. 

(ii) Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Eladótól megvásárolt villamos energiát 
harmadik személy részére – a vonatkozó jogszabályokban és a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban foglalt rendelkezéseket betartva – tovább kívánja adni, errıl a villamos energia 
továbbadásának megkezdését legalább 15 nappal megelızıen írásban tájékoztatja az Eladót, 
aminek az elmulasztása esetén az Eladó nem köteles a VET 66.§ (11) bekezdésében elıírt 
szabályokat a Vevı kikapcsolása során betartani. 

7.2 Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy legkésıbb a jelen Keretszerzıdés megkötésétıl számított 
15 napon belül a fenti 3.2 (i) – 3.2 (iv) alpontok szerinti szerzıdéseket megköti, annak érdekében, 
hogy a Felek a jelen Keretszerzıdés teljesítését megkezdhessék. 

8 Együttm őködés 

8.1 Eladó köteles mindenkor a Vevı érdekeit figyelembe véve eljárni a Vevı ellátásában résztvevı 
hálózati engedélyesek vonatkozásában. 

8.2 Az Eladó a Vevı választása szerint és annak írásbeli megbízása alapján (az Eladó 
Üzletszabályzatának 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete szerinti tartalommal megkötendı 
megbízási, illetve bizományosi mintaszerzıdés keretében) szerint közvetlenül szerzıdést köthet 
a Vevı nevében a hálózathoz történı hozzáférés, csatlakozás, illetve a rendszerhasználat 
biztosítása érdekében az érintett átviteli, illetve elosztói hálózati engedélyes 
üzletszabályzatának figyelembe vételével. Az Eladó ezen szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
részletes feltételei az Eladó Üzletszabályzatának 13.2 pontja és 8. sz., illetve 9. sz. Melléklete 
szerinti megbízási, illetve bizományosi szerzıdés tartalmazza. 
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8.3 A Vevı kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben új felhasználási helyet létesít a jelen 
Keretszerzıdés aláírását követıen, akkor lehetıséget biztosít az Eladónak arra, hogy az ilyen új 
felhasználási hely villamos energiával történı ellátására az Eladó ajánlatot tegyen a Vevınek. 

9 Szállításra vonatkozó el ıírások 

9.1 A szerzıdéses mennyiség szállítását az érintett villamos energia hálózatra alkalmazandó 
jogszabályoknak és a villamosenergia-ellátási szabályzatoknak, valamint a Rendszerirányító és az 
érintett elosztói engedélyes üzletszabályzatainak megfelelıen kell lebonyolítani. 

9.2 A szerzıdéses mennyiség mérését azon hálózati engedélyes végzi, amelyiknek a hálózatára a 
Vevı csatlakozott és amelyik a Vevı felhasználási helyén a csatlakozási ponto(ka)t 
üzemelteti. A szerzıdéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a 
villamosenergia-ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak.  

10 A szerz ıdés megsz őnése és megszüntetése 

10.1 A jelen Keretszerzıdés megszőnik a jelen fejezetben és a jelen Keretszerzıdés függelékeként 
csatolt Üzletszabályzat részeként mellékelt Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározottak 
szerint. 

10.2 A Keretszerzıdés automatikus megszőnése az érvényességi elıfeltételek fennállásának 
hiánya miatt 

A jelen Keretszerzıdés automatikusan a hatályát veszti azon a napon, amikor: 

(i) az Eladó MEH Engedélye hatályát veszti, kivéve ha  Eladó a MEH jogerıs határozata alapján válik 
jogosulatlanná a jelen Keretszerzıdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan 
jogutódja, amely erre jogosult lenne; 

(ii) a Vevı mérlegkör szerzıdése vagy mérlegkör tagsági szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı 
megszegi a mérlegkör tagsági szerzıdést; 

(iii) a Vevı hálózati csatlakozási szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a hálózati 
csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését; és/vagy 

(iv) a Vevı hálózathasználati szerzıdése megszőnik, kivéve ha Vevı megszegi a hálózati 
csatlakozási vagy hálózathasználati szerzıdését. 

A fenti feltételek közül mindig azt kell figyelembe venni, amelyik a legkorábban bekövetkezett. 

10.3 Az érintett Fél a fenti 10.2 pontban meghatározott eset bekövetkezésérıl köteles haladéktalanul 
írásban tájékoztatni a másik Felet. 

10.4 Bármelyik Fél jogosult azonnali hatállyal, minden további jogkövetkezmény nélkül felmondani a 
Keretszerzıdést, amennyiben az Általános Szerzıdési Feltételek szerinti Vis Maior esemény 
idıtartama meghaladja egybefüggıen vagy 12 hónap alatt összesen a 60 (hatvan) napot. 

10.5 A jelen Keretszerzıdés bármely okból történı megszőnésével egyidejőleg automatikusan 
megszőnik minden, a jelen Keretszerzıdés alapján a Felek között megkötött Egyedi 
Szerzıdés. 

11 Kártérítés 

11.1 Az adott Fél köteles kártérítést nyújtani a másik Félnek, és mentesíteni a másik Felet minden olyan 
kár, kiadás és költség alól (ideértve többek között a tanácsadásért járó összegeket és egyéb 
fizetendı díjakat is), amely vagyoni kár, veszteség, illetve személyi sérülés vagy haláleset 
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kapcsán felmerült igénnyel összefüggésben merült fel, illetve került kifizetésre, amennyiben ezen 
követelések az adott Fél és/vagy valamely vele szerzıdéses kapcsolatban álló harmadik személy 
gondatlanságára és/vagy - a jelen Keretszerzıdésben foglalt kötelezettségének megszegésére 
vezethetı vissza. 

11.2 A jelen Keretszerzıdés szerint minden kártérítési összeget csökkenteni kell az ilyen követelések 
vonatkozásában a másik Fél részére biztosításból vagy más jogviszonyból, és egyéb 
kötelezettségbıl harmadik személyektıl megtérülı összeggel. 

11.3 A szerzıdı Felek vállalják, hogy az esetlegesen felmerülı károk tekintetében törvényes 
kárenyhítési kötelezettségüknek eleget tesznek. 

11.4 Amennyiben a Vevı a jelen Keretszerzıdést és/vagy a jelen Keretszerzıdés alapján megkötött 
Egyedi Szerzıdést rendes felmondás útján felmondja, abban az esetben köteles az Eladónak 
bánatpénzként megfizetni a felmondással érintett Egyedi Szerzıdés szerint, a Vevı általi rendes 
felmondás idıpontjától az adott Egyedi Szerzıdés idıtartamának lejártáig, az Eladó által 
leszállítandó villamos energia mennyiség után járó Vételár teljes összegét. 

12 A számlázás, és a számla elleni kifogások intézé sének és a fizetés rendje 

A Felek a számlázás, a számla elleni kifogások intézésének és a fizetések rendjét az Általános 
Szerzıdési Feltételek rendelkezéseinek megfelelıen rendezik. 

13 Pénzügyi biztosíték 

13.1 A Vevı az Egyedi Szerzıdés szerint általa fizetendı Vételár elızetesen becsült költségeire, az 
Eladónak az Egyedi Szerzıdés megkötésekor vagy azt követıen az adott Egyedi Szerzıdés 
idıtartama alatt bármikor a Vevı részére átadott, erre irányuló írásbeli felszólítása esetén köteles 
pénzügyi biztosítékot nyújtani az Eladó számára. 

13.2 A pénzügyi biztosíték értéke az adott Egyedi Szerzıdés szerint Menetrendek alapján szállítandó, 
három havi villamos energia mennyisége után fizetendı Vételár ÁFA-val növelt összege. 

13.3 A Felek a pénzügyi biztosítékot érintı egyéb kérdésekben az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák. 

13.4  

14 Értesítések 

14.1 A Felek a Felek közötti értesítés és érintkezés tekintetében az Általános Szerzıdési Feltételek 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák, azzal, hogy a Felek kapcsolattartó személyei az 
alábbiak: 

A Vevı részérıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 
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Az Eladó részér ıl kapcsolattartó: 

Név:  [………………………….] 

Értesítési címe:  [………………………….] 

Telefonszáma:  [………………………….] 

Fax:  [………………………….] 

E-mail:  [………………………….] 

15 Irányadó jog ,viták rendezése 

15.1 A jelen Keretszerzıdésre és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

15.2 A jelen Keretszerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által 
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési 
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergia-
ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A jelen Keretszerzıdés és az Eladó 
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) közötti eltérés 
esetén a jelen Keretszerzıdés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a jelen Keretszerzıdés 
és a Keretszerzıdés alapján megkötésre kerülı Egyedi Szerzıdés rendelkezései között eltérés 
van, akkor az adott kérdésben az Egyedi Szerzıdés rendelkezései az irányadóak. 

16 Vegyes és záró rendelkezések 

16.1 A jelen Keretszerzıdés 4 (négy) azonos, a Felek által cégszerően aláírt eredeti példányban 
készült, magyar nyelven, melybıl kettı-kettı példány az Eladót, illetve a Vevıt illeti meg. 

16.2 Amennyiben a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, 
vagy amennyiben az illetékes bíróság megállapítja az érvénytelenségét, illetıleg a jogi úton való 
kikényszeríthetıség hiányát, az nem érinti a jelen Keretszerzıdés egyéb rendelkezéseinek 
érvényességét és kikényszeríthetıségét, kivéve, ha a Felek az érvénytelen vagy 
kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Keretszerzıdést nem kötötték volna meg. A Felek 
jóhiszemően együttmőködnek annak érdekében, hogy az ilyen rendelkezést mindkét Fél számára 
elfogadható, érvényes és jogilag kikényszeríthetı rendelkezéssel megfelelıen helyettesítsék. 

16.3 Amennyiben az egyik Fél lemond jogainak érvényesítésérıl arra az esetre, ha a másik Fél nem 
teljesíti a jelen Keretszerzıdés bármely rendelkezését, e lemondás: 

(i) nem jelenti azt, és nem értelmezhetı úgy, hogy a Fél lemond bármely más vagy további mulasztás 
(legyen az hasonló vagy más jellegő) esetén a jogai érvényesítésérıl;és 

(ii) nem érvényes a Fél megfelelıen felhatalmazott képviselıje által megfelelıen aláírt jogról való 
lemondó nyilatkozat hiányában. 

16.4 Sem annak elmulasztása, hogy az egyik Fél a jelen Keretszerzıdés rendelkezéseinek másik 
Fél által történı teljesítését követelje, sem pedig erre az egyik Fél által a másiknak adott idıbeli 
vagy más haladék nem jelenti azt, hogy az ilyen szerzıdésszegés esetén a jogosult Fél lemond 
az ıt megilletı jogok érvényesítésérıl vagy elfogad bármely más lehetıséget. 

16.5 Felek megállapodnak abban, hogy együttmőködnek minden szükséges hatósági engedély 
megszerzése érdekében, valamint minden tılük telhetıt megtesznek az adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítése érdekében bármely hatóság, vagy hivatal felé. A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Keretszerzıdés aláírását követıen folyamatosan 
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együttmőködnek egymással az esetlegesen felmerülı mőszaki, pénzügyi, jogi vagy 
kereskedelmi kérdések kölcsönösen kielégítı megoldása érdekében. 

16.6 A Vevı a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerzıdési Feltételek új, 
valamint módosított rendelkezéseit is – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett 
megismerte, továbbá megerısíti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek ekként megismert, 
valamennyi rendelkezését a jelen szerzıdés részének tekinti, és azokat magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 

16.7 Jelen Keretszerzıdés függelékei a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak 
szerint: 

1. sz. függelék – Egyedi Szerzıdés Minta 

2. sz. függelék – A Vevı Éves Villamos Energia Igény És Teljesítmény Adatai 

A fentiek tanúsításaként a Felek a jelen Keretszerzıdést Budapesten, [……………...]-n egyezı 
akarattal aláírták. 

 

 [ELADÓ] [VEVİ]. 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 
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7. számú Melléklet 

1. Függelék 

EGYEDI SZERZİDÉS MINTA 

Dátum: ( ) 

Címzett: Vevı (fax szám: [……………]) 

Küldi: Eladó (fax szám: […………...]) 

Szerzıdésszám: ( ) 

A jelen Egyedi Szerzıdés végrehajtja az Eladó és a Vevı között villamos energia eladásáról és vásárlásáról 
létrejött keretszerzıdést („Keretszerzıdés”) a jelen Egyedi Szerzıdésben meghatározott szerzıdéses 
idıtartam és szerzıdéses villamos energia mennyiség tekintetében. A jelen Egyedi Szerzıdés a Felek között 
[•] megkötött Keretszerzıdés részét képezi és a jelen Egyedi Szerzıdésben másként nem rendezett 
kérdésekben a Keretszerzıdésben foglalt feltételek irányadóak. 

Eladó: ( ) 

Vevı: ( ) 

Vételár: ( ) Ft/MWh 

Menetrend: 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

[.] hónap 

 [.] hónap 

Szállítás jellege: 

Szállítási idıszak: 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

[•] MW 

 [•] MW 

zsinór / csúcs 

( )-tól ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)-ig (mindkettı beleértve) 

Átadási Pont / Felhasználási hely: ( ) 
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Felek kikötik a Keretszerzıdés 6.5 pontjának igen / nem alkalmazását: 

Eladó kér pénzügyi biztosítékot: igen / nem 

Ha az Eladó kér pénzügyi biztosítékot, annak [……] Forint összege: 

A jelen Egyedi Szerzıdés a mindkét Fél általi aláírásának a napján lép hatályba és teljesítése a 
fentiekben megjelölt szállítási idıszak kezdı idıpontjában kezdıdik meg. A jelen Egyedi Szerzıdés 
idıbeli hatálya a fentiekben megjelölt szállítási idıszak záró idıpontjában ér véget. 

Amennyiben a fentiek megfelelnek a megállapodott feltételeknek, kérjük aláírni és visszaküldeni az 
Eladó részére (cím: [………………..]) faxon a […………………..] számra. 

Kelt: …………………………………………. Kelt: …………………………………………. 

 

 [ELADÓ] [VEVİ]. 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 
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7. számú Melléklet 

2. Függelék 
A VEVİ ÉVES VILLAMOS ENERGIA IGÉNY ÉS TELJESÍTMÉNY ADATAI  
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8. sz. Mel léklet 

MÉRLEGKÖR TAGSÁGI MEGÁLLAPODÁS MINTA 

A jelen Mérlegkör Tagsági Megállapodás (a “Megállapodás” ) amely létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Mérlegkör Felelıs (a továbbiakban a „Mérlegkör Felel ıs” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Mérlegkör Tag (a továbbiakban „Mérlegkör Tag”)  

a továbbiakban a Mérlegkör Felelıs és a Mérlegkör Tag egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott 
helyen és napon a következı feltételekkel. 
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Elızmények 

(A) A Mérlegkör Felelıs mint villamos energia kereskedıi engedélyes a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) 21.§. (2) bekezdése értelmében önálló mérlegkör 
alapítására jogosult és megalapította az MOL Commodity Trading Mérlegkört;  

(B) Jelen Megállapodás a Mérlegkör Felelıs és Mérlegkör Tag közötti mérlegkör tagsági 
jogviszony, valamint a kiegyenlítı energia elszámolásának részletes szabályait határozza 
meg az MOL Commodity Trading Mérlegkör tekintetében; és  

(C) A Mérlegkör Tag csatlakozni kíván az MOL Commodity Trading Mérlegkörhöz és a Mérlegkör 
Felelıs pedig be kívánja fogadni az MOL Commodity Trading  Mérlegkörbe a Mérlegkör Tagot  

ezért a Felek a következıkben állapodnak meg: 

1 Fogalom-meghatározások és rövidítések  

A jelen Megállapodásban használt és külön nem meghatározott fogalmak alatt a VET, a Vhr., az 
egyéb kapcsolódó villamos-energia jogszabályok, valamint a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban, különösen a Kereskedelmi Szabályzatban és a Rendszerirányító 
üzletszabályzatában szereplı fogalmakat kell érteni:  

„Elszámolási mérési id ıintervallum ”: a hálózati vételezések és betáplálások elszámolási mérési 
idıgyakorisága, amelynek értéke 15 perc.  

„Felszabályozás ”: felszabályozást vesz igénybe egy Mérlegköri Tag, ha egy adott elszámolási 
mérési idıintervallumban a mért fogyasztása meghaladja a menetrendjében leadott értéket.  

„Kereskedelmi Szabályzat ”: a VET 67.§ b) pontja alapján a Rendszerirányító által kidolgozandó 
szabályzat. 

„Leszabályozás ”: leszabályozást vesz igénybe egy Mérlegköri Tag, ha egy adott elszámolási mérési 
idıintervallumban a menetrendjében leadott érték meghaladja a mért fogyasztását.  

„MEH”: a Magyar Energia Hivatal;  

„Rendszerirányító ” a VET 14.§-a szerinti átviteli rendszerirányítói engedélyes társaság;  

„Tagsági Díj ”: a Mérlegkör Felelıs megbízási díja a Mérlegkör Felelıs által a Rendszerirányító felé a 
Mérlegkör Tag érdekében végzett tevékenységek fedezésére.  

„Üzletszabályzat ” a Mérlegkör Felelıs Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott, mindenkor hatályos 
üzletszabályzata, amely a Mérlegkör Felelıs internetes honlapján megtekinthetı.  

„Vhr .”: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet.  

2 A mérlegköri szolgáltatások alapelvei  

2.1 A Mérlegkör Felelıs a Mérlegkör Tag részére mérlegköri szolgáltatásokat biztosít. A 
Mérlegkör Felelıs által nyújtott szolgáltatás azt jelenti, hogy a Mérlegkör Felelıs a Mérlegkör 
Tag által végzett engedélyesi tevékenységbıl származó villamos energia forgalomból, vagy 
a Mérlegkör Tag mint felhasználó villamos energia vételezésébıl származó kiegyenlítı 
energia Rendszerirányítóval történı elszámolását elvégezze.  

2.2 A mérlegkör felelısi minıségben nyújtott mérlegköri szolgáltatások alapja:  
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(i) a felhasználók azon igénye, hogy a felhasználói sokaság elve alapján saját természetes 
menetrendi eltéréseik költségeit mérlegköri tagsággal csökkenthessék; és  

(ii) a Mérlegkör Felelıs mint villamos energia kereskedı azon törekvése, hogy a felhasználók 
számára ezt a szolgáltatást Mérlegkör Felelısként biztosítsa.  

2.3 A sokaság elv minél hatásosabb érvényesülése érdekében a Mérlegkör Felelıs bátorítja 
más, vele kereskedelmi szerzıdéssel nem rendelkezı felhasználó, illetve más mérlegkörök 
belépését is a mérlegkörbe, ugyanakkor nem korlátozza saját menetrendes ellátásra 
szerzıdött felhasználóinak belépését más mérlegkörbe.  

2.4 A mérlegkör mőködésének alapelvei:  

A mérlegkör mőködésének, különösen a mérlegkör kiegyenlítı energia költségének tagok közötti 
elszámolásának meghatározó alapelvei a következık:  

(i) a Mérlegkör Felelıs a Kereskedelmi Szabályzatban leírt, a mérlegkör és a 
Rendszerirányító közötti menetrend készítési, elszámolási és fizetési szabályok 
betartásával végzi tevékenységét;  

(ii) a Mérlegkör Tag mindenkor a jelen Megállapodásban foglaltak szerint jár el, különösen a 
Mérlegkör Felelıs számára szükséges pontos menetrendi információk határidıre történı 
szolgáltatása tekintetében; 

(iii) a Mérlegkör Tag által a mérlegkörtıl elvárt költséghatékonyság érdekében a Mérlegkör 
Tag felelısségteljesen tervezik energiafelhasználásukat; 

(iv) a Mérlegkör Felelıs mérlegkör felelısi tevékenysége költségeinek és kockázatainak 
kezelésére Tagsági Díjat szed a Mérlegkör Tagtól;  

(v) ha a Mérlegkör Tag a fogyasztásához szükséges villamos energia mennyiséget a 
Mérlegkör Felelıstıl mint villamos energia kereskedıtıl teljes ellátás alapú szerzıdéssel 
vásárolja, akkor számára a Tagsági Díjat a Mérlegkör Felelıssel megkötött villamos 
energia értékesítési szerzıdésben meghatározott ár magában foglalja;  

(vi) az elszámolás rendszere a Mérlegkör Tag számára átlátható (transzparens) és 
mindenfajta rejtett megkülönböztetéstıl mentes; és 

(vii) az elszámolási rendszer az okozathelyesség elvére épül. 

3 A mérlegkör tagság feltételei  

3.1 Az MOL Commodity Trading  Mérlegkörbe való belépés és a mérlegköri tagság feltételei a 
következık:  

(a) a Mérlegkör Tag jogosult a VET 21.§ (2) bekezdése alapján mérlegkörbe belépni;  

(b) a Mérlegkör Tag egyidejőleg nem lehet más mérlegkörnek is tagja;  

(c) a Mérlegkör Tag a Mérlegkör Felelıs részére rendelkezésre bocsátotta az alábbi 3.2 
pont szerinti Pénzügyi Biztosítékot („Pénzügyi Biztosíték”); és  

(d) a Mérlegkör Taggal szemben nem állhat fenn a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban szereplı kizáró ok.  
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3.2 A Vhr. 6.§-a szerinti követelmények Mérlegkör Felelıs általi teljesítése és a Mérlegkör Tag 
szerzıdésszerő teljesítésének biztosítékaként a Mérlegkör Felelıs Pénzügyi Biztosítékot 
követel meg a Mérlegkör Tagtól.  

3.2.1 A Pénzügyi Biztosíték Mérlegkör Felelıs által történı megkövetelésénél a Mérlegkör Felelıs 
fenntartja magának a jogot, hogy mindenkor megvizsgálja a Mérlegkör Tag pénzügyi 
stabilitásának megbízhatóságát, és ennek eredményeként határozza meg a Pénzügyi 
Biztosíték használatának szükségességét.  

3.2.2 A Mérlegkör Tag az elszámolási idıszakban felmerülı kiegyenlítı energia elızetesen becsült 
költségeire köteles Pénzügyi Biztosítékot nyújtani a Mérlegkör Felelıs számára. Abban az 
esetben, ha a Mérlegkör Tagnak nem merül fel kiegyenlítı energia költségfizetési 
kötelezettsége, nem kell Pénzügyi Biztosítékot nyújtania.  

3.2.3 A Pénzügyi Biztosíték értéke a mérlegkör tagság elsı 3 hónapjára a Mérlegkör Tag 
önbevallása alapján becsült havi villamos energia forgalom 1/10 részének és a 
Rendszerirányító által a szerzıdéskötés napjára közzétett, vagy átlagos legmagasabb 
felszabályozási díjának szorzata.  

3.2.4 A Pénzügyi Biztosíték értéke ezt követıen a Mérlegkör Tag elızı 3 elszámolási idıszakára 
vonatkozó, a Mérlegkör Felelıs felé fennálló kötelezettségeinek összege.  

3.2.5 A Pénzügyi Biztosíték óvadék vagy bankgarancia lehet:  

(i) Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással, magyar forintban kell teljesíteni. Az óvadék 
teljesítését a készpénz befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás 
esetében a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a 
terhelés/átutalás megtörténtérıl szóló más banki bizonylat eredeti példányával kell 
igazolnia a mérlegkör-tagnak a mérlegkör felelıs felé a szerzıdés megkötésekor. A 
mérlegkör felelıs az óvadék összegének átlátható és elkülönített kezelését elkülönített 
ügyfélszámlán végzi, az óvadék összegét csak az esetlegesen felmerülı követelés 
kielégítésére használhatja fel.  

(ii) A bankgaranciát a Rendszerirányító üzletszabályzatában megnevezett Bank adhatja ki, 
mely bankgarancia forintban megadott meghatározott összegrıl szól, határozott 
(minimum 1 éves) idıtartamra érvényes, és kedvezményezettje a Mérlegkör Felelıs. A 
Mérlegkör Felelıs azt a bankgaranciát fogadja el Pénzügyi Biztosítékként, amelyben a 
bank feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Mérlegkör Felelıs által 
bejelentett igény mögöttes jogviszony vizsgálata nélküli, legkésıbb 3 banki napon belüli 
teljesítésére. 

3.2.6 A Pénzügyi Biztosíték teljes összege, illetve a bankgarancia a szerzıdés szerzıdésszerő 
megszőnése esetén (rendes felmondás) visszajár. A Mérlegkör Felelıst a részére nyújtott 
Pénzügyi Biztosíték után kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Pénzügyi Biztosítéknak a 
szerzıdés megszőnéséig biztosítottnak kell lennie. Amennyiben a bankgarancia a szerzıdés 
megszőnése elıtt lejárna, a Mérlegkör Tag köteles a garancia lejáratát legalább 30 nappal 
megelızıen a 3.2.4 (b) pontnak megfelelı bankgaranciát benyújtani, vagy a Pénzügyi 
Biztosítékot óvadék formájában megképezni. Amennyiben a Mérlegkör Felelıs a Pénzügyi 
Biztosítékot, vagy annak egy részét felhasználja, abban az esetben a Mérlegkör Tag, a 
felhasználásról kapott írásbeli értesítés kézhezvételét követı [15] napon belül köteles a 
pénzügyi biztosítékot az eredeti összegére kiegészíteni, vagy új pénzügyi biztosítékot 
nyújtani. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy ezen kiegészített vagy 
újonnan nyújtott pénzügyi biztosítékra is a Pénzügyi Biztosítékra vonatkozó szabályokat 
tekintik irányadónak.  

4 Felek jogai és kötelezettségei  
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4.1 A Mérlegkör Felelıs jogai és kötelezettségei  

(i) a menetrendek fogadása;  

(ii) a menetrendek ellenırzése;  

(iii) a menetrendek elfogadása és véglegesítése;  

(iv) a menetrendek megküldése a Rendszerirányítónak;  

(v) a módosítási kérelmek továbbítása a Rendszerirányító részére;  

(vi) a menetrend bejelentés pótlása a Rendszerirányító részére;  

(vii) felszólítás a menetrend újraküldésére;  

(viii) értesítés menetrend módosítás elfogadásáról;  

(ix) a fennmaradt kiegyenlítetlenségek (inkonzisztenciák) feloldása;  

(x) a Mérlegkör Tag képviselete a Rendszerirányító felé;  

(xi) utasításadási jog azokban az esetekben, amikor a Rendszerirányító a Mérlegkör 
Felelısön keresztül utasítja a Mérlegkör Tagot; 

(xii) az igénybe vett kiegyenlítı energia költségének elszámolása a Mérlegkör Taggal;  

(xiii) tagsági díj beszedése (kivéve ha a Mérlegkör Tag, a teljes villamos energia szükségletét 
a Mérlegkör Felelıstıl mint villamos energia kereskedıtıl teljes ellátás alapú 
szerzıdéssel vásárolja);  

(xiv) a mérlegkör-szerzıdés rendes és rendkívüli felmondása;  

(xv) adatszolgáltatás; és  

(xvi) Pénzügyi Biztosíték kikötése. 

4.2 A Mérlegkör Tag jogai és kötelezettségei  

(i) a menetrend bejelentése;  

(ii) a menetrend bejelentés pótlása;  

(iii) a menetrend módosítása;  

(iv) a mérlegkör szerzıdés rendes, illetve Vis Maior esetén rendkívüli felmondása;  

(v) adatszolgáltatás, ideértve azon szükséges adatok átadását is, amely a mérlegkör-felelıs 
jogszabályokban és ellátási szabályzatokban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges;  

(vi) utasításteljesítési kötelezettség azokban az esetekben, amikor a Rendszerirányító a 
Mérlegkör Felelısön keresztül, vagy közvetlenül utasítja a Mérlegkör Tagot;  

(vii) a kiegyenlítı energia költség Mérlegkör Tagra esı részének megtérítése; és  
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(viii) Tagsági Díj megfizetése (kivéve ha a Mérlegkör Tag, a teljes villamos energia 
szükségletét a Mérlegkör Felelıstıl mint villamos energia kereskedıtıl teljes ellátás alapú 
szerzıdéssel vásárolja). 

5 A Tagsági Díj  

5.1 A Mérlegkör Felelıs a Mérlegkör Tagnak Tagsági Díjat számít fel, amely fedezi a mérlegkör 
mőködtetésének adminisztrációs költségeit és biztosítja a folyamatos mőködés anyagi 
feltételeit. A Tagsági Díj mértéke [……………………] Ft/kWh (a tényleges fogyasztás alapján 
számítva), amelyrıl a Mérlegkör Felelıs havi gyakorisággal külön számlát állít ki. Ha a 
Mérlegkör Tag, a fogyasztásához szükséges villamos energia mennyiséget a Mérlegkör 
Felelıstıl mint villamos energia kereskedıtıl ellátás alapú szerzıdéssel vásárolja, akkor 
számára a kiegyenlítı energia költségének és a Tagsági Díjnak a viselésérıl az ellátás alapú 
szerzıdése rendelkezik.  

6 A menetrendek tartalma  

A menetrendek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a jelen Megállapodás 1. számú függeléke 
tartalmazza.  

7 A kiegyenlít ı energia költségének elszámolására vonatkozó rendel kezések  

A kiegyenlítı energia költségének elszámolására vonatkozó rendelkezéseket a jelen Megállapodás 2. 
számú függeléke tartalmazza.  

8 Számlázás, Számlakifogás  

8.1 Számlázás rendje  

8.1.1 Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a Mérlegkör Felelısnek tartozása áll fenn a 
Mérlegkör Tag irányában  

(i) Az elszámolási idıszak lezárását követı negyedik hét csütörtök 15:00 óráig a Mérlegkör 
Felelıs kiállítja, és dokumentáltan elküldi a Mérlegkör Tagnak a jóváírási számlát.  

(ii) A Mérlegkör Felelıs a jóváírási számla kiállításától számított 8 banki napon belül köteles 
a számlát kiegyenlíteni.  

(iii) A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése tekintetében a 8. 
napig a Mérlegkör Tag bankszámláján a számla összegének megfelelı magyar forintban 
meghatározott összeg számlavezetı bankintézet általi jóváírást kell érteni, ami a 
félreértések elkerülése végett a Mérlegkör Tag bankszámláján a pénzösszeg 
megjelenését jelenti.  

8.1.2 Abban az esetben, ha az elszámolás alapján a Mérlegkör Felelısnek követelése áll fenn a 
Mérlegkör Taggal szemben  

(i) Az elszámolási idıszak lezárását követı harmadik hét csütörtök 15 óráig köteles kiállítani, 
és dokumentáltan elküldeni a Mérlegkör Tagnak a kiegyenlítı energia igénybevételére 
vonatkozó számlát.  

(ii) A Mérlegkör Tag a kiegyenlítı energia igénybevételére vonatkozó számla kézhezvételétıl 
számított 8 banki napon belül köteles a számlát a Mérlegkör Felelıs által megjelölt 
bankszámlára átutalni. 

(iii) A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítése tekintetében a 8. 
napig az Mérlegkör Felelıs bankszámláján a számla összegének megfelelı magyar 
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forintban meghatározott összeg számlavezetı bankintézet általi jóváírást kell érteni, ami a 
félreértések elkerülése végett a Mérlegkör Felelıs bankszámláján a pénzösszeg 
megjelenését jelenti. 

8.2 Számlakifogás 

Amennyiben a Mérlegkör Tag számlakifogással él, úgy köteles a nem vitatott összeget a 8.1.2. pontban 
megállapított idıpontig befizetni. A Felek a jelen Megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségeikkel kapcsolatos 
számlákra vonatkozó kifogásaikat a számla kézhezvételétıl számított 5 (öt) munkanapon belül közölhetik a 
jogosulttal a számla eredeti példányának ajánlott postai küldeményként történı dokumentált visszaküldésével és 
a kifogás külön levélben megszövegezett egyidejő közlésével (a „Számlakifogás”). A számlakifogásnak 
tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a számla végösszegét, a vitatott összeget és a 
vita alapját. Amennyiben a kötelezett a jogosult számlájában foglalt összeg vonatkozásában a fenti határidın 
belül Számlakifogást nem terjeszt elı, úgy a számlában foglalt fizetési kötelezettséget az 5. (ötödik) munkanapot 
követı napon elismertnek kell tekinteni. Felek megtesznek mindent a vitatott összeg rendezése érdekében, a 
lehetı legrövidebb idın belül. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlakifogásokkal kapcsolatos 
jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni és ennek érdekében a Számlakifogás jogosult általi kézhezvételétıl 
számított 5 (öt) munkanapon belül egyeztetı megbeszélést tartanak, amelyrıl írásban jegyzıkönyvet vesznek fel. 

8.3 Eredményes Számlakifogás 

Amennyiben a vitatott számla jogosultja a kötelezett kifogását elismeri, úgy a vitatott számlát köteles módosítani 
és a számlamódosítást az egyeztetés lezárását követı 1 munkanapon belül a kötelezettnek benyújtani, 
számlával egy tekintet alá esı okiratban. A kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével a helyesbítı számla 
kézhezvételének idıpontjáig nem esik késedelembe. A helyesbítı számlában meghatározott összegnek a 
jogosult bankszámlájára történı átutalására a kötelezettnek 7 munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben az 
egyeztetı megbeszélés eredményeképpen a kötelezett a vitatott számlában foglalt összeg egy részét elismeri, 
úgy annak vonatkozásában a jogosult az eredeti teljesítési idıponttól kezdıdıen a Jelen Mérlegkör Tagsági 
Szerzıdés 8.5 pontjában meghatározottak szerint késedelmi kamatot érvényesíthet oly módon, hogy annak 
összegét a kötelezett által elismert számlaösszeget tartalmazó számlával egy tekintet alá esı okiratban feltünteti. 

8.4 Eredménytelen Számlakifogás 

Amennyiben a kötelezett a számlakifogás során elismeri fizetési kötelezettségét (eredménytelen számlakifogás), 
akkor a vita befejezése vagy megegyezés esetén a befejezéstıl vagy megegyezéstıl számított 4 (négy) 
munkanapon belül kell kifizetni a számlakifogás tartalmául megjelölt összeget a számla eredeti esedékessége és 
a tényleges fizetés dátuma közötti idıszakra esedékes mindenkori jegybanki alapkamat + 4%-kal megnövelt 
kamatával együtt. Amennyiben a Számlakifogás kézhezvételétıl számított 5 munkanapon belül a Felek a 
Számlakifogásban foglalt vitát nem tudják rendezni, úgy a számla vitatott része vonatkozásában a Felek a polgári 
jog általános szabályai szerint jogosultak jogvitát kezdeményezni. 

8.5 Késedelmi kamat 

Amennyiben a szerzıdés alapján a fizetési kötelezettséggel rendelkezı fél a fizetendı összeget 
annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, köteles a lejárt összegre, a 
késedelem idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig referencia kamat + 
8% mértékő késedelmi kamatot fizetni. 

A referencia kamat a késedelmi kamat alapjául szolgáló összeg szerzıdés szerinti devizanemének megfelelı 1 
hónapos, a késedelembe esés hónapjának elsı munkanapján jegyzett, a Reuters Monitor Money Rate Service 
vonatkozó oldalán közzétett, az adott napon érvényes bankközi kamat. A bankközi kamat devizanemenként: 

(e) Forint (HUF) esetében 1 hónapos BUBOR 

(f) Euró (EUR) esetében 1 hónapos EURIBOR 

(g) Amerikai dollár (USD) esetében 1 hónapos LIBOR 
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A késedelembe esı fél köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot a partner írásbeli felszólításának 
kézhezvételét követı munkanapon a partner részére megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év 
figyelembevételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják a szerzıdı felek. A késedelmi kamat 
fizetésének olyan devizanemben kell történnie, amilyen devizanemben a fizetendı késedelmi kamat alapjául 
szolgáló összeget a vonatkozó kereskedelmi szerzıdés fizetési feltételeiben meghatározták. 

9 Szerzıdésszegés és jogkövetkezményei  

9.1 A Mérlegkör Felelıs súlyos szerzıdésszegése  

9.1.1 A Mérlegkör Felelıs súlyos szerzıdésszegésének minısül az olyan jellegő – kizárólag a 
Mérlegkör Felelısnek felróható – mulasztás, amely miatt a Mérlegkör Tag által megfelelı 
formában és határidıben megküldött menetrendek összesítését követıen:  

(i) a Mérlegkör Felelıs a Rendszerirányító részére nem küldi meg határidıben az 
összesített menetrendet; vagy  

(ii) a Mérlegkör Felelıs hibás adatszolgáltatást ad a Rendszerirányító részére 
(kivéve, ha a hibás adatszolgáltatás az MOL Commodity Trading  Mérlegkör 
tagjainak hibás adatszolgáltatására vezethetı vissza). 

9.1.2 A Mérlegkör Tag feladata a menetrend-bejelentés elmaradása, vagy hibás menetrend 
bejelentés esetén igazolni a Mérlegkör Felelıs felé, hogy a mulasztás a Mérlegkör Tagnak 
nem volt felróható.  

9.1.3 Amennyiben a Mérlegkör Felelıs fenti magatartásával közvetlen ok-okozati összefüggésben a 
Mérlegkör Tagnak kára származik, a Mérlegkör Felelıs köteles a Mérlegkör Tag igazolt kárát 
megtéríteni.  

9.2 A Mérlegkör Tag súlyos szerzıdésszegése  

9.2.1 A Mérlegkör Tag súlyos szerzıdésszegésének minısül:  

(i) ha a Mérlegkör Felelıssel szemben fennálló fizetési késedelme vonatkozásában [15] 
napot meghaladóan késedelembe esik;  

(ii) ha 6 hónap alatt több mint kétszer saját hibájából nem jelent be idıben menetrendet;  

(iii) ha 6 hónap alatt több mint [négyszer] saját hibájából formailag vagy tartalmilag hibásan 
jelent be menetrendet, illetıleg nem tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének; vagy  

(iv) ha a Pénzügyi Biztosítékra vonatkozó rendelkezéseket megszegi.  

9.2.2 A Mérlegkör Tag súlyos szerzıdésszegése esetén a Mérlegkör Felelıs a szerzıdést írásban 
az elszámolási ciklus végére rendkívüli felmondással felmondhatja.  

9.2.3 A Mérlegkör Tag súlyos szerzıdésszegése esetén a Mérlegkör Tag köteles a Mérlegkör 
Felelısnek a súlyos szerzıdésszegésbıl eredı minden közvetlen és közvetett kárát 
megtéríteni.  

9.3 A Mérlegkör Tag szerzıdésszegése:  

9.3.1 A Mérlegkör Tag szerzıdésszegésének minısül különösen:  

(i) a menetrendek formai és tartalmi követelményeinek nem megfelelı menetrendek 
beadása; vagy  
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(ii) a Rendszerirányító Mérlegkör Felelısön keresztül adott utasításának nem megfelelı 
teljesítése, ideértve a késedelmes teljesítést is.  

9.3.2 Kötbérfizetés  

A Mérlegkör Tag által elkövetett szerzıdésszegés esetén a Mérlegkör Tagot kötbérfizetési 
kötelezettség terheli.  

A kötbér mértéke a formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelı menetrendek beadása 
esetén [………………………….],- Ft. (azaz [………………………….] forint) és a Rendszerirányító 
Mérlegkör Felelısön keresztül adott utasításának nem megfelelı teljesítése esetén 
[………………………….],- Ft. (azaz [………………………….] forint). 

A fenti 8.3.1 pontban meghatározott eseteken kívüli szerzıdésszegés esetén, a kötbér mértéke a 
Tagsági Díj [30] százaléka.  

9.3.3 Kártérítés  

A Mérlegkör Felelıs a kötbér összegét meghaladó kára tekintetében kártérítésre is jogosult. 

Amennyiben a Mérlegkör Tag szerzıdésszegése a Mérlegkör Tagnak nem felróható, rajta kívül álló 
okból következett be, akkor a Mérlegkör Tag csak a szerzıdésszegés által okozott közvetlen károk 
megtérítésére köteles. 

Amennyiben a Mérlegkör Tag szerzıdésszegése a Mérlegkör Tagnak felróható akkor a Mérlegkör 
Tag mind a közvetett, mind a közvetlen károkat teljes körően köteles megtéríteni.  

10 Szerzıdés módosítása  

10.1 A jelen Megállapodás módosítása kizárólag a Felek közös írásbeli megállapodásával 
lehetséges. A jelen Megállapodás módosítására vonatkozó igényét bármely Félnek, a 
módosítás okának megjelölésével írásban kell a másik Fél részére megküldenie.  

10.2 Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdés jogszabályok, illetve kötelezıen betartandó 
szabályzatok által érintett rendelkezéseit idırıl idıre, de legalább évente, a jogszabályi 
változások miatt felülvizsgálják annak érdekében, hogy azok mindenkor összhangban 
legyenek a jogszabályokkal és az ellátási szabályzatokkal. 

10.3  Nem minısül szerzıdés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselıiben, bankszámlaszámában bekövetkezı változás, 
továbbá a szerzıdéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkezı változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitıl függıen – vagy elızetesen írásban 10 napos határidıvel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követı 10 napon belül köteles értesíteni. 

11 A Megállapodás id ıtartama, megsz őnése és a felmondás szabályai  

11.1 A jelen Megállapodás mindkét Fél által történı aláírásával, határozatlan idıtartamra jön létre.  

11.2 Megszőnés esetei:  

Jelen Mérlegkör Tagsági Szerzıdés a következı esetekben szőnhet meg:  

(i) rendes felmondással bármely Fél részérıl;  

(ii) rendkívüli felmondással a Mérlegkör Felelıs részérıl;  
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(iii) rendkívüli felmondás a Mérlegkör Tag részérıl;  

(iv) Vis Maior esetén a Felek által az Üzletszabályzatban szabályozott módon történı 
felmondással; vagy 

(v) automatikusan bármely Fél engedélyének lejártával, visszavonásával, olyan irányú 
módosításával vagy feltételhez kötésével, amely alapján mérlegkör tagsági, vagy 
mérlegkör felelısi pozícióját elveszíti.  

11.3 Rendes felmondás  

Jelen szerzıdést bármelyik Fél jogosult 3 (három) hónap felmondási idı betartásával, de legkorábban 
a Felek között létrejött villamos energia kereskedelmi szerzıdések lejáratának idıpontjára indoklás 
nélkül írásban felmondani.  

11.4 Rendkívüli felmondás a Mérlegkör Felelıs részérıl  

Mérlegkör Felelıs jogosult a szerzıdést 30 napos felmondási idıvel, kártérítés fizetési kötelezettség 
nélküli, írásban felmondani, amennyiben a Mérlegkör Tag a jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségeit 
súlyosan megszegi és az így kialakult helyzetet a Mérlegkör Tag a Mérlegkör Felelıs felszólítása 
ellenére sem orvosolja haladéktalanul, illetve amennyiben 

11.4.1 a Mérlegkör Tag vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 
súlyosan megsérti a MOL Csoport Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

11.4.2 a Mérlegkör Tag megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

11.4.3 a Mérlegkör Tag nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Mérlegkör Tag 
jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 

11.4.4 a Mérlegkör Tag a szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy 

11.4.5 a Mérlegkör Tag fizetésképtelen, csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez 
önmagával szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

10.2 pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Mérlegkör Felelıs – választásától függıen, ha a 
szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben 
visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl elállni. 

A Mérlegkör Felelıs azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) 
hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Mérlegkör Felelıs fenntartja magának a jogot a 
szerzıdésszegésbıl eredı jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is 

11.5 Rendkívüli felmondás a Mérlegkör Tag részérıl  

Mérlegkör Tag jogosult a szerzıdést 60 napos felmondási idıvel, kártérítés fizetési kötelezettség 
nélküli, írásban felmondani, amennyiben Mérlegkör Felelıs a jelen szerzıdésben vállalt 
kötelezettségeit súlyosan megszegi és az így kialakult helyzetet a Mérlegkör Tag felszólítása ellenére 
sem orvosolja haladéktalanul, illetve amennyiben: 

18.9.1 a Mérlegkör Felelıs elmulasztja a szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és Mérlegkör 
Tagnak a további teljesítés nem áll az érdekében, a Mérlegkör Felelıs a szerzıdésben foglalt 
és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy 
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18.9.2 a Mérlegkör Felelıs csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez önmagával szemben, 
vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

10.8 pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Mérlegkör Tag – választásától függıen, ha a 
szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben 
visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl elállni. 

A Mérlegkör Tag azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás (elállás) 
hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.  

11.6 A mérlegkör megszőnésének következményei  

(i) a Felek kötelesek egymással pénzügyileg elszámolni;  

(ii) a Mérlegkör Felelıs a többi Mérlegkör Tagot és a Rendszerirányítót köteles tájékoztatni;  

(iii) mindkét Fél köteles a másik Fél részére mindazokat az információkat megadni, amelyek a 
mérlegköri tagság megszőnése következtében, vagy azzal összefüggésben 
jogszabályban vagy ellátási-szabályzatban meghatározott feladatok ellátásához 
szükségesek.  

(iv) Ha a Mérlegkör Felelıs érdekkörébe tartozó okból következik be a mérlegkör 
megszőnése, akkor a Mérlegkör Felelıs a Mérlegkör Tagnál jelentkezı károkat köteles 
megtéríteni. 

12 Vis Maior 

12.1 Nem minısül szerzıdésszegésnek, ha a szerzıdı felek egyikének sem felróható okból (vis 
maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglalt kötelezettségeit. Vis 
maior körülménynek kell tekinteni azokat az elıre nem látható és emberi erıvel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tőzvész, 
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül 
akadályozzák az adott felet a szerzıdéses kötelezettségének teljesítésében. A másik 
szerzıdı fél kérésére a vis maior tényérıl az érintett fél köteles a származási ország 
hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelı igazolást bemutatni.  

12.2 Vis Maiornak minısülnek különösen (de nem kizárólag) a következı események: 

12.2.1 a Rendszerirányító elrendeli módosítását, vagy a Rendszerirányító és/vagy az Elosztói 
Engedélyes felfüggeszti, korlátozza vagy megtagadja a korábban a Rendszerirányító 
által befogadott és jóváhagyott Felhasználói Menetrend teljesítését, és/vagy a 
Rendszerirányító felfüggeszti vagy megtagadja a határkeresztezı kapacitásokhoz való 
hozzáférést; 

12.2.2 az Új VET 138. § vagy 139. §-ban és a 285/2007. (X. 29.) Kormányrendeletben (illetve 
ezek mindenkori módosításaiban, illetve az ezek helyébe lépı hasonló jogszabályokban) 
meghatározottak szerint a villamosenergia-rendszer bármilyen jelentıs zavara, 
kimaradása vagy válsága; 

12.2.3 a Rendszerirányító üzletszabályzatában és/vagy a Mérlegkör Felelıs Üzletszabályzatában 
Vis Maiorként meghatározott események. 

12.3 A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerzıdéses határidık a vis maior 
idıtartamával arányosan meghosszabbodnak.  

12.4 Amennyiben a vis maior idıtartama a [30] napot meghaladja a felek kötelesek egyeztetést 
lefolytatni a szerzıdés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés [10] napon belül 
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nem vezet eredményre, a szerzıdést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még 
abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerzıdés alapján a felmondásra egyébként 
nem jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a 
szerzıdés megszőnéséhez kapcsolódó elszámolást. 

12.5 A fenyegetı vis maiorral és a vis maior bekövetkezésérıl, várható idıtartamáról a szerzıdı 
felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.  

12.6 A fenyegetı vagy bekövetkezı vis maiorról történı késedelmes tájékoztatásból származó 
kárért a késedelmes tájékoztatásért felelıs fél felel. 

13 Átruházhatóság 

13.1 Mérlegkör Felelıs jogosult jelen szerzıdést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a 
szerzıdésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket 
Mérlegkör Tag elızetes értesítése mellett a MOL-Csoport leányvállalata részére átruházni. 
Mérlegkör Tag az átruházáshoz jelen szerzıdés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 

13.2 A Mérlegkör Tag a szerzıdéses jogait és kötelezettségeit kizárólag az Mérlegkör Felelıs elızetes írásbeli 
hozzájárulásával engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre. 

14 Titkossági és bizalmassági klauzula 

14.1 Szerzıdı felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen 
módon tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen 
szerzıdés léte és tartalma üzleti titoknak minısül, azt a felek harmadik személynek nem 
adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetıvé és jelen szerzıdés teljesítésétıl eltérı más 
célra nem használhatják fel. 

14.2 Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Mérlegkör Felelıs részére szerzıdés alapján 
pénzügyi-számviteli szolgáltatást nyújtó harmadik felekre, valamint a MOL-csoport 
tagokra. 

14.3 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

(xiii) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 
jövıben az információt kapó szerzıdı fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, 
vagy  

(xiv) amelyek bizonyíthatóan már a szerzıdés hatályba lépését megelızıen is 
ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy 

(xv) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, 
akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerzıdı féllel 
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy 

(xvi) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tızsdei 
szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezıvé, az elıírt mértékben és 
kör részére. 

14.4 Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerzıdés bármilyen okból 
történı megszőnése. 

15 Az Üzletszabályzat alkalmazása  
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15.1 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzat rendelkezései 
az irányadóak, azzal, hogy a jelen Megállapodás az Üzletszabályzathoz képest a Felek 
között létrejött egyedi megállapodásnak minısül és ezért amennyiben a jelen Megállapodás 
bármely rendelkezése és az Üzletszabályzat között eltérés lenne, akkor a jelen 
Megállapodásban foglaltakat kell alkalmazni. 

16 Irányadó jog, vitás kérdések rendezése  

16.1 A Jelen Megállapodásra és értelmezésére a magyar anyagi jog szabályai az irányadóak. 

16.2 A Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében az Eladó MEH által 
jóváhagyott Üzletszabályzata (ideértve az Üzletszabályzatban foglalt Általános Szerzıdési 
Feltételeket), a magyar anyagi jogi szabályok, így elsısorban a Ptk., a VET és a VET egyes 
rendelkezéseinek végrehajtására kiadott Kormány és miniszteri rendeletek, és a villamosenergia-
ellátási szabályzatok rendelkezései az irányadóak. A Jelen Megállapodás és az Eladó 
Üzletszabályzatában (ideértve az abban foglalt Általános Szerzıdési Feltételeket) közötti 
eltérés esetén a Jelen Megállapodás rendelkezései az irányadóak. 

16.3 Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak 
megszegésével, megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, 
a felek alávetik magukat - értékhatártól függıen – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a 
Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

17 Referencia 

17.1 Mérlegkör Tag jelen szerzıdésre, illetve a Mérlegkör Felelıssel kapcsolatos együttmőködésre 
kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Mérlegkör Felelıs elızetesen és 
kifejezetten írásban hozzájárult. Mérlegkör Felelıs jogosult a megadott hozzájárulást 
írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 

18 Etikai Kódex elfogadása 

18.1 Jelen szerzıdés aláírásával Mérlegkör Tag igazolja, hogy a jelen Megállapodás 3. számú 
Függelékét képezı MOL Csoport Etikai Kódexének egy példányát átvette, az abban 
foglaltakat megismerte és azokat magára nézve kötelezınek ismerte el. 

19 Egyéb rendelkezések 

19.1 Nem minısül szerzıdés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselıiben, bankszámlaszámában bekövetkezı változás, 
továbbá a szerzıdéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkezı változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitıl függıen – vagy elızetesen írásban 10 napos határidıvel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követı 10 napon belül köteles értesíteni. 

20 Felek közötti kapcsolattartás  

20.1 A Felek a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítése érdekében a 
nyilatkozattételre jogosult személyeket és kapcsolattartókat jelölnek ki. A nyilatkozattételre 
és kapcsolattartásra jogosult személyeket, elérhetıségeikkel együtt a 4. számú függelék 
tartalmazza.  

 

Jelen Megállapodás függelékei a jelen Keretszerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak szerint: 

1. sz. függelék – A menetrend tartalma és kialakítása  
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2. sz. függelék – A kiegyenlítı energia elszámolása  

3. sz. függelék – MOL Csoport Etikai Kódexe 

4. sz. függelék - Nyilatkozattételre Jogosult Személyek És Kapcsolattartó Személyek 

 

 

 

Felek a jelen Megállapodást annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: …………………………… , ……………………………………….. 

 

 [Mérlegkör Tag] [Mérlegkör Felelıs] 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Név: ____________________ Név: ____________________ 

 Beosztás: ________________ Beosztás: ________________ 
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8. számú Melléklet 

1. sz. Függelék  

 

1 A menetrend tartalma és kialakítása  

1.1 Menetrend kialakítása  

1.1.1 A menetrend a vásárlásokat és értékesítéseket a mérlegkör és más mérlegkörök és 
szabályozási zónák között irányonként külön-külön, a mérlegkörön belüli betáplálásokat és 
vételezéseket abszolút értéken, elszámolási mérési idıintervallumok szerinti bontásban 
tartalmazza, elszámolási pontokhoz értelmezve.  

A menetrend a Mérlegkör Tagnak a mérlegkörön belüli és más mérlegkörök és szabályozási 
zónák közötti villamos energia vásárlásait és értékesítéseit 15 perces elszámolási mérési 
idıintervallumos bontásban tartalmazza.  

1.1.2 A menetrend a következı részeket tartalmazza:  

(i) Magyarország határán keresztül szállított villamosenergia-forgalom, minden egyes 
kapacitáshasználati joghoz külön-külön;  

(ii) más mérlegkörökkel lebonyolított villamosenergia-forgalom, mérlegkörönként szaldósítva;  

(iii) termelési menetrend;  

(iv) mérlegkörön belüli összesített vételezés hálózati engedélyesek szerinti bontásban; és  

(v) azon felhasználók menetrendjei, akik a perces vagy az órás szabályozásban részt 
kívánnak venni, elszámolási pontok szerinti bontásban. 

1.1.3 Az üzemi erımővek termelési menetrendjét az alábbiak szerint kell megadni:  

(i) 50 MW feletti beépített kapacitással rendelkezı erımővek termelési menetrendjei – 
kiadott teljesítményei – erımő blokkok szerinti bontásban;  

(ii) 50 MW alatti beépített kapacitással rendelkezı erımővek termelési menetrendjei – kiadott 
teljesítményei; és  

(iii) 5 MW alatti beépített teljesítménnyel rendelkezı erımővek termelése – kiadott 
teljesítménye – mérlegkörön belül összesítve.  

1.2 A menetrendek általános tartalmi elemei  

(i) Felhasználó neve  

(ii) Menetrend dátuma – Az a dátum, amelyre a menetrend vonatkozik.  

(iii) Verziószám – A felhasználó által az adott napra bejelentett menetrendváltozat száma. A 
menetrend verziószámozása minden nap 1-tıl kezdıdik, és a menetrend minden 
módosításakor eggyel nı.  



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

8. számú Melléklet 

 164

(iv) Idıintervallumok – 0:00 órától 24:00 óráig az elszámolási mérési idıintervallummal 
egyezı idıintervallumok. 

(v) Menetrend teljesítményadatok – Minden idıintervallumra megadott teljesítményérték 500 
kW pontossággal. Amíg a nemzetközi menetrendek alapja 1 óra, az export-import 
menetrendek egy órán belüli elszámolási mérési idıintervallumra vonatkozó 
teljesítményértékei egymással meg kell, hogy egyezzenek.  

(vi) Menetrend státusza – A Mérlegkör Felelıs által használt adatmezı, mely a beérkezés 
tényét, vagy a menetrend elfogadását jelzi.  

1.3 A menetrend oszlopok fejléceinek elemei  

(i) Erımő blokkok azonosítói – A felhasználó erımővét, illetve az erımővi blokkokat 
azonosító egyedi kód.  

(ii) Elosztó hálózati engedélyesek azonosítói – A teljesítményadatokat tartalmazó oszlop 
azonosítója.  

(iii) Felhasználói azonosító – Szabályozásban önkéntesen részt venni kívánó felhasználó 
menetrendjét tartalmazó oszlopban a felhasználó egyedi azonosítója.  

1.4 Kódok kialakítása  

(i) A Rendszerirányító az Üzletszabályzatában rögzített nemzetközileg elfogadott 
kódrendszer alapján köteles kialakítani a menetrendben alkalmazott kódokat.  

(ii) A Rendszerirányító köteles a menetrendben használatos elfogadott kódokat 
nyilvánosságra hozni, és változás esetén a hatálybalépést megelızı 5 munkanappal 
bezárólag a változást a piaci szereplık tudomására hozni.  

1.5 Téli-nyári idıszámítás figyelembevétele  

(i) A nyári idıszámításról a téli idıszámításra való átállás napjára vonatkozóan 25 órára 
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási mérési idıintervallumonkénti 
bontásban.  

(ii) A téli idıszámításról a nyári idıszámításra való átállás napjára vonatkozóan 23 órára 
vonatkozó menetrendet kell készíteni elszámolási mérési idıintervallumonkénti 
bontásban. 

1.6 Menetrenddel szemben támasztott követelmények  

1.6.1 Formai követelmények  

(i) A menetrend legyen a Rendszerirányító informatikai rendszerébe továbbkonvertálható, 
MS Excel, vagy xml formátumú fájl.  

(ii) A menetrend a jelen Megállapodás megkötésekor a Mérlegkör Felelıs által átadott 
elektronikus minta szerint készül.  

1.6.2 Tartalmi követelmények  

Export-import esetében a menetrend értékek az érintett szabályozási zónák Rendszerirányítóival 
legyenek egyeztetve. 
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1.7 Menetrendek bejelentése  

1.7.1 A menetrend-bejelentés folyamata három fı fázisból áll:  

(i) Bejelentés;  

(ii) Formai és tartalmi követelmények biztosítása;  

(iii) A menetrend elfogadása;  

(iv) A menetrend napon belüli módosítása.  

1.8 Bejelentés  

1.8.1 A Mérlegkör Tag minden munkanap 8:00-ig köteles eljuttatni menetrendjét az Mérlegkör 
Felelıshöz a következı munkanapra és az azt megelızı szabad és munkaszüneti napokra.  

1.8.2 A Mérlegkör Felelıs a menetrend beérkezését követıen, legkésıbb 15 percen belül az adott 
munkanapon visszaigazolja a menetrend beérkezését az érintett felhasználónak.  

1.9 Formai és tartalmi követelmények biztosítása  

1.9.1 A Mérlegkör Felelıs a bejelentett menetrendeket az elıírt formai és tartalmi követelményeik 
alapján ellenırzi. Ha egy adott menetrend nem felel meg a 5.6. „Menetrenddel szemben 
támasztott követelmények” pontban meghatározott elıírásoknak, akkor a Mérlegkör Felelıs 
és az érintett Mérlegkör Tag köteles a hiányosságokat a lehetı leghatékonyabb módon 
együttmőködve kiküszöbölni.  

1.9.2 Bejelentés megtörténtének ellenırzése  

(i) A menetrend bejelentés határidejének lejárta után a Mérlegkör Felelıs ellenırzi, hogy 
minden Mérlegkör Tag menetrendje megérkezett-e.  

(ii) Ha van olyan Mérlegkör Tag, akinek nem érkezett be a menetrendje, azt a Mérlegkör 
Felelıs 8:15-ig felszólítja a menetrend újraküldésére.  

(iii) Az érintett Mérlegkör Tagnak 9:00-ig van lehetısége a menetrend-bejelentés 
elmulasztását pótolni, ha szükséges, alternatív kommunikációs csatorna 
igénybevételével.  

(iv) Ha 9:00-ig minden próbálkozás sikertelennek bizonyul, akkor az érintett felhasználó 
menetrendjét a legutóbbi, azonos típusú nap (munkanap, munkaszüneti nap) értékeivel 
veszi figyelembe a Mérlegkör Felelıs.  

1.9.3 Menetrendek formai követelményeinek ellenırzése  

A Mérlegkör Felelıs a bejelentett menetrendek formai követelményeinek meglétét az alábbiak szerint 
ellenırzi:  

(i) A menetrend konvertálható-e a Rendszerirányító informatikai rendszerébe.  

(ii) Az adatmezıket értelemszerően, illetve a jelen Megállapodásnak megfelelıen töltötte-e ki 
a Mérlegkör Tag 

1.9.4 A menetrend elfogadása  
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(i) A menetrend elfogadásának határideje a menetrend-bejelentés napján 15:00.  

(ii) Egy menetrend akkor tekinthetı elfogadottnak és véglegesnek, ha a menetrendet a 
Mérlegkör Felelıs saját jóváhagyásával a Kereskedelmi szabályzat elıírásának 
megfelelıen visszaküldi a Mérlegkör Tagnak.  

1.9.5 A menetrend napon belüli módosítása  

(i) A felhasználónak abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a bejelentett menetrendjétıl a 
nap folyamán jelentısen el fog térni, lehetısége van a bejelentett és jóváhagyott 
menetrendje módosítását kérni.  

(ii) A menetrend módosítás minimális mértéke adott menetrend idıintervallumra 5 MW.  

(iii) A menetrend módosítás kérelmezésének határideje a módosítani kívánt menetrend 
idıintervallum kezdete elıtt legkésıbb 3 óra.  

(iv) A menetrend módosítást a felhasználónak írásban indokolnia kell. A módosítási kérelem a 
következı esetekben tekinthetı indokoltnak:  

(a) Részleges vagy teljes erımővi kiesés miatti módosítás;  

(b) Jelentıs mértékő felhasználói kiesés miatti módosítás;  

(c) Jelentıs mértékő felhasználói terhelésnövekedés miatti módosítás; vagy  

(d) Határkeresztezı vezetéken megszerzett kapacitásjog korlátozása miatti módosítás.  

(v) Az indoklás alapján a Mérlegkör Felelıs elbírálja a menetrend módosítási kérelmet. Ezt 
követıen köteles a Rendszerirányítóhoz továbbítani a menetrend módosítási esetekben 
az adott kérelmet. 
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8. számú Melléklet 

2. sz. Függelék  

1 A kiegyenlít ı energia elszámolása  

1.1 Az elszámolás alapelvei:  

1.1.1 A kiegyenlítı energia költségének mérlegkörön belüli elszámolásánál a Mérlegkör Felelıs 
minden Mérlegkör Tagnál ugyanazon „okozathelyességi elv”, illetve az arra épülı algoritmus 
alapján jár el, függetlenül attól, hogy az adott Mérlegkör Tag maga készíti, vagy a 
kereskedıjével készítteti el a menetrendjét, illetve, hogy az adott Mérlegkör Tag felhasználó, 
vagy más engedélyes.  

1.1.2 A Mérlegkör Felelıs által bonyolított menetrend alapú kereskedési ügyletek (pl. tranzit, 
menetrendes ügylet más kereskedıvel) nem befolyásolják a Mérlegkör Felelıs és a 
Mérlegkör Tag közötti kiegyenlítı energia elszámolást.  

1.1.3 A Rendszerirányító folyamatosan méri a mérlegkör betáplálási csatlakozási pontjain a 
villamos energia forgalmat (kiserımő kivételével) és fogadja a felhasználók, valamint a 
vételezési csatlakozási pontok mérési adatait. A mérlegkör-felelıssel történı mennyiségi 
elszámolás során, összesíti az átviteli hálózatban a Mérlegkör Tagnál mért, illetve az elosztói 
engedélyesektıl kapott villamosenergia-forgalmi adatokat elszámolási mérési 
idıintervallumonként, és összeveti ezt a mérlegkör elfogadott menetrendjével. A 
mérlegkörnek szolgáltatott egy elszámolási mérési idıintervallumra vonatkozó kiegyenlítı 
energia elıjeles értéke így a következı:  

[(Mérlegkör Tag1 mért + Mérlegkör Tag2 mért + Mérlegkör Tag3 mért…) – mérlegkör menetrend = 
kiegyenlítı energia] 

(ahol „Mérlegkör Tag,i mért” a mérlegkör i-edik tagjának elıjelhelyes vételezése, ill. betáplálása a 
mérlegkörbe.) 

A Mérlegkör Felelıs a Mérlegkör Taggal a Rendszerirányító fentiek szerinti adatszolgáltatása alapján 
számol el. 

1.1.4 A mérlegkör, valamint ezen belül a Mérlegkör Tag tényleges teljesítmény-igénybevételi 
adatait a Rendszerirányító a Kereskedelmi Szabályzatban rögzített rendszerességgel és 
tartalommal a Mérlegkör Felelıs rendelkezésére bocsátja.  

1.1.5 A teljes mérlegkör fogyasztásának a Rendszerirányító számára elızetesen leadott 
menetrendtıl való eltérésébıl eredı és a mérlegkör részére kiszámlázott kiegyenlítı energia 
költség elszámolása a Rendszerirányítóval a Mérlegkör Felelıs feladata.  

1.1.6 A Mérlegkör Felelıs az okozathelyességi elvet a mérlegkör belsı elszámolási gyakorlatában 
a következı lépésekben valósítja meg:  

(i) kiszámítja az egyes mérlegkör tagok egyedi menetrendi eltéréseinek költségét 
elszámolási mérési idıintervallumonként, elıjelhelyesen (alul-, illetve túlvételezésre 
külön-külön), mintha önálló mérlegkörök lennének;  

(ii) kiszámítja a Rendszerirányító által a Mérlegkör Felelısnek ténylegesen kiszámlázott 
kiegyenlítı energia költségének és a mérlegkör tagok egyedi eltéréseinek költségébıl 
számítható különbözetet (a „Mérlegkör Nyereség ”), 
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(iii) a Mérlegkör Nyereségét úgy osztja vissza a mérlegkör tagoknak, hogy az egyes 
Tagoknak jóváírandó összeget az 1.2.7. pontban részletezett algoritmus szerint 
meghatározott referencia energia ár és a felszabályozás, ill. leszabályozás 
Rendszerirányító által adott elszámolási ára közötti különbség és az adott Mérlegkör Tag 
menetrendtıl való eltérésének szorzatával súlyozva határozza meg;  

(iv) felszabályozás igénybe vétele esetén az elızı pontban leírt jóváírás összegével csökken 
a Mérlegkör Tag önálló mérlegkörként kiszámított kiegyenlítı energia költség fizetési 
kötelezettsége;  

(v) leszabályozás igénybe vétele esetén a jóváírás összegével nı a Mérlegkör Tag számára 
önálló mérlegkörként járó kiegyenlítı energia díj összege.  

A fenti számítási módszerrel biztosítható, hogy a Mérlegkör Nyereség mértéke a lehetı legnagyobb 
és a Mérlegkör Tag kiegyenlítı energia elszámolásból adódó többletköltsége a lehetı legkisebb 
legyen.  

1.2 A kiegyenlítı energia költség mérlegkörön belüli elszámolása  

1.2.1 A Mérlegkör Felelıssel mint villamos energia kereskedıvel teljes ellátás alapon, de 
menetrendadási kötelezettség nélkül szerzıdı felhasználók esetén a kiegyenlítı energia 
költségeit a Mérlegkör Felelıs viseli.  

1.2.2 Az alábbi 1.2.3 – 1.2.7. pontok szerinti elszámolási rend az alábbi szerzıdéstípusokat kötött 
felhasználókra vonatkozik:  

(i) a Mérlegkör Felelıssel kötött teljes, vagy részleges ellátás alapú és menetrend adási 
kötelezettséget elıíró villamos energia adásvételi szerzıdések, az azokban a kiegyenlítı 
energia költség viselésére vonatkozó kikötések figyelembe vételével; vagy  

(ii) csak mérlegkör tagsági szerzıdés, a Mérlegkör Felelıssel kötött villamos energia 
adásvételi szerzıdés nélkül.  

1.2.3 A kiegyenlítı energia elszámolásának idıszaka egy hónap.  

1.2.4 A kiegyenlítı energia Mérlegkör Taggal való elszámolási folyamata három fı fázisból áll:  

(i) elszámolási mérési adatok győjtése és feldolgozása;  

(ii) a Mérlegkör Tag által igénybe vett kiegyenlítı energia mennyiségének meghatározása; és  

(iii) pénzügyi elszámolás a Mérlegkör Taggal.  

1.2.5 Elszámolási mérési adatok győjtése és feldolgozása  

(i) a Mérlegkör Felelıs a mérlegkörön belüli elszámolást a Rendszerirányítótól kapott 
elszámolási mérési adatok alapján végzi;  

(ii) az elszámolás elısegítése érdekében a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi 
Szabályzatának IV/5. pontja szerint:  

(a) a Rendszerirányító a kiegyenlítı energia elszámolási idıszakot követı harmadik hét 
hétfıjéig elszámolási mérési idıintervallumok szerinti bontásban köteles az általa az 
átviteli hálózaton mért csatlakozási pontra vonatkozó betáplálási és vételezési 
adatokat elküldeni a csatlakozási pont Mérlegkör Felelısének; és  
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(b) az elosztó hálózati engedélyesek az üzletszabályzatukban meghatározott 
gyakorisággal, elszámolási mérési idıintervallumok szerinti bontásban kötelesek az 
általuk az elosztó hálózaton mért csatlakozási pontra vonatkozó betáplálási és 
vételezési adatokat elküldeni a csatlakozási pont Mérlegkör Felelısének.  

(iii) Az elszámolási mérési adatokat a kiegyenlítı energia elszámolási idıszak minden 
elszámolási mérési idıintervallumára külön kell Mérlegkör Tagonként meghatározni a 
következı bontásban: 

(a) Mérlegkör Tag összes fogyasztása; és  

(b) Mérlegkör Tag összes termelése.  

1.2.6 Az igénybe vett kiegyenlítı energia mennyiségének meghatározása  

Az adott elszámolási mérési idıintervallumban egy Mérlegkör Tag által igénybe vett kiegyenlítı 
energia (KE, kWh) mennyiségét a Mérlegkör Felelıs a következı képlettel számolja:  

 

KE = Ftény – Fmen  

ahol 

(i) Ftény (kWh): a Mérlegkör Tag fogyasztásának és betáplálásának elıjeles összege az 
adott elszámolási mérési idıintervallumban (a fogyasztás értéke pozitív, a betáplálásé 
negatív);  

(ii) Fmen (kWh): a Mérlegkör Tagnak a fogyasztás és a betáplálás elıjelhelyes összegeként 
adódó, bejelentett menetrendje az adott elszámolási mérési idıintervallumban, mely 
tartalmazza az utasított eltéréseket is (a fogyasztás értéke pozitív, a betáplálásé negatív).  

1.2.7 Pénzügyi elszámolás a Mérlegkör Taggal  

A Mérlegkör taggal történı pénzügyi elszámolás szabályait a Mérlegkör Felelıs a Kereskedelmi 
Szabályzatban és a Rendszerirányító üzletszabályzatában foglaltak alapján készíti el. A pénzügyi 
elszámolás mindenkori részletes feltételrendszerét a Mérlegkör Felelıs a jelen Megállapodás 
megkötését megelızıen írásban közli a Mérlegkör Taggal. A Mérlegkör Felelıs által írásban közölt 
tájékoztatás a jelen Megállapodás részének tekintendı. 
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3. sz Függelék 

A MOL-CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 

 

A MOL-csoport vállalataiban az etikus magatartás igen komoly múltra tekint vissza – mára kialakult 
kultúrája, rendszere van. Vállalatunk stratégiai céljai tehát erıs etikai alapra épülnek.  

Az Etikai Kódex normák és szabályok győjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek 
útmutatóul szolgáljanak az etikus üzleti magatartáshoz. A benne megfogalmazott értékek és 
hozzáfőzıdı szabályok a MOL-csoport vállalatainak minden munkavállalójára és szerzıdött 
partnerére érvényesek.  

Az Etikai Kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevı versenypiac 
kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük 
magunkat a morális felelısségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalatunk jó hírét ugyanis csak 
a tisztességre épülı feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával 
ırizhetjük meg. Felelısségünk ezért sem érhet véget a vállalat határainál: elvárjuk, hogy 
munkatársainkhoz hasonlóan üzleti partnereink is betartsák az Etikai Kódexben foglalt szabályokat. 
Törekszünk arra, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük.  

Elvárt az Etikai Kódex jelen kivonatos változatának betartása a MOL-csoport és vállalatai nevében 
eljáró partnerektıl, a velük szerzıdéses kapcsolatban álló minden egyéntıl és vállalattól. Elvárt 
továbbá a MOL-csoport üzleti partnereitıl az Etikai Kódex - MOL-csoport honlapján (www.mol.hu) 
elérhetı - teljes tartalmának megismerésére és betartására való törekvés, az egyébként irányadó 
szerzıdéses jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. 

23.8 Részvényesek 

Felelısek vagyunk részvényeseink befektetéseinek védelméért és azért, hogy számukra hosszú 
távon az iparág legjobb vállalataival versenyképes megtérülést biztosítsuk.  

23.8.1.1 A pénzügyi-számviteli információk és jelentések átl áthatósága 

Részvényeseinknek teljes és átlátható információt nyújtunk mőködésünkrıl, felvetéseikre érzékenyek 
vagyunk. A vonatkozó tızsdei szabályoknak teljes mértékben meg kívánunk felelni, ügyleteinket a 
legjobb gyakorlat kialakítására törekedve, törvényes keretek között, rögzített belsı szabályoknak 
megfelelıen végezzük, jelentéseinkben mőködésünkrıl pontos képet adunk. 
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23.8.1.2 Szellemi tulajdon és egyéb védett információk  

A MOL-csoport vállalatainál rendszeresen keletkezı értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és 
egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában vannak és azokat meg kell védenünk. Mivel ezek az 
információk a MOL-csoport munkájának eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetıvé teszik ezen 
szellemi tulajdon oltalmát. A MOL-csoport erıforrásai segítségével elıállított vagy vásárolt szellemi 
tulajdon a MOL-csoport tulajdona és nem kezelhetı egyéni/személyes tulajdonként. 

A MOL-csoport célkitőzése, hogy minden jelentıs szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, 
megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelısségteljes módon használja fel. 
Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz 
főzıdı jogait.  

A társadalom és az ügyfelek jogos információ igényét társaságunk mőködésérıl készséggel 
kielégítjük. Az ügyfelekrıl vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti 
partnerektıl bekért titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk. 

23.8.1.3 Bennfentes kereskedelem 

A bennfentes kereskedelem belsı információk illegális felhasználása anyagi elınyszerzés céljából. 
Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapírral vagy tızsdei termékkel folytatott 
kereskedelem, amelyre a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes személy, akár annak 
megbízottja követi el. Ezzel azonos megítélés alá esik a bennfentes információ továbbadása olyan 
személynek, akirıl feltételezhetı, hogy azt kereskedelemben felhasználja. Bennfentesnek számít 
minden olyan információ, amely a MOL-csoport, annak értékpapírjaival, más vállalatokkal, azok 
értékpapírjaival van kapcsolatban, a köz számára nem hozzáférhetı és lényeges. Lényegesnek 
számít minden olyan információ, amelyet egy ésszerően eljáró befektetı fontosnak minısítene egy 
értékpapír megvásárlásakor vagy eladásakor.  

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme 
mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való 
bennfentes kereskedelmet a büntetıjog szigorúan tiltja. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és 
tanácsadás látszatának elkerülését is.  

23.9 Munkavállalók 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a MOL-csoport munkavállalói a kölcsönös bizalmon, mások 
tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassanak. 
Különös figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlıdésére. A MOL-csoport 
elkötelezi magát a méltányos bérezés elve mellett. 

23.9.1.1 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A MOL-csoport elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelızése mellett. 
Munkatársaink különbözı országok állampolgárai, támogatjuk a kulturális sokszínőséget, a 
nemzetközi csapat kiépülését. 
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23.9.1.2 Gyermek- és kényszermunka 

A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a kikényszeríttet és a gyermekmunka semmilyen formáját. 
A MOL-csoport minden munkavállalójának és szerzıdött partnerének tisztában kell lennie ezekkel az 
elvekkel, és azokat munkája során alkalmaznia kell. 

23.10 Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem 

A fenntartható fejlıdés melletti elkötelezettségünkkel összhangban az egészségvédelmi, a biztonsági 
és a környezetvédelmi menedzsmentet rendszerszerően kezeljük annak érdekében, hogy 
teljesítményünket folyamatosan javítani tudjuk. Biztonságos munkakörülmények megteremtésével és 
környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésével csökkentjük a tevékenységünkbıl adódó 
egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat. A minıségközpontúság tevékenységünk egyik 
alapeleme. Környezetvédelmi programokat indítunk azokban a régiókban, ahol jelen vagyunk. 
Mőködésünkben minden érvényes technológiai és ökológiai irányelvet figyelembe veszünk, és 
támogatjuk a szigorúbb elvárásokat támasztó szabványok elfogadását, hogy csökkenjenek azok a 
kockázatok, amelyek a tevékenységünkbıl fakadó kedvezıtlen környezeti hatásokból adódnak.  

23.11 Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás 

Tevékenységünk során jóhiszemően és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit és 
elıírásait betartva mőködünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. 
Ugyanezt a magatartást várjuk el szerzıdött partnereinktıl is.  

A MOL-csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati és helyi szervekhez, a 
régiókhoz és a társadalomhoz felelıs szervezetként viszonyul. A MOL-csoport pontosan fizeti adóit 
és ügyel pénzügyi mőveleteinek átláthatóságára. 

23.11.1.1 Politikai szerepvállalás 

Nem korlátozzuk munkavállalóink politikai szerepvállalását, de ilyen irányú fellépésük során nem 
használhatják a MOL-csoport nevét, és tevékenységük nem állhat ellentétben a MOL-csoport 
érdekeivel.   

23.12 Helyi közösségek és civil társadalom 

A MOL-csoport hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon 
régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót különbözı tevékenységeken keresztül szolgáljuk, melyek 
többsége az egészség, a kultúra és az oktatás fejlesztését célozza. Elkötelezzük magunkat amellett, 
hogy tevékenységünkrıl és törekvéseinkrıl minden médiumon keresztül teljes, érthetı, rendszeres és 
hiteles információt közöljünk a közvéleménnyel.  

23.13 Beszállítók, üzleti partnerek 

Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapul. Bizalmasnak tekintendı minden olyan információ, amely a MOL-csoport és a beszállítói 
közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozíciónkkal nem élünk vissza és elkötelezzünk magunkat 
amellett, hogy minden üzleti partnerünk számára egyforma esélyeket teremtsünk és betartsuk a 
megállapodás által szabott feltételeket – elvárva ugyanezt szerzıdött partnereinktıl is.  
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23.13.1.1 Összeférhetetlenség 

Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegő 
pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között. 

23.13.1.2 Jogtalan el ıny tilalma 

Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el 
üzletfeleinktıl is. A jogtalan elıny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan 
elítéljük, sıt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve munkavállalóink 
számára tiltjuk annak elfogadását.  

23.14 Versenytársak 

Bár a MOL-csoport határozott versenytársként kíván mőködni, tevékenységét a tisztességes verseny 
normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi, elvárva ugyanezt 
szerzıdött partnereitıl is.  
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8. számú Melléklet 

4. sz. Függelék 

Nyilatkozattételre Jogosult Személyek És Kapcsolatt artó Személyek  

A Mérlegkör Felelıs részérıl nyilatkozattételre jogosult személy:  

név:  

cím:  

e-mail:  

telefon:  

telefax:  

A Mérlegkör Felelıs részérıl kapcsolattartó személyek:  

név:  

cím:  

e-mail:  

telefon:  

telefax:  

A Mérlegkör Tag részérıl nyilatkozattételre jogosult személy:  

név:  

cím:  

e-mail:  

telefon:  

A Mérlegkör Tag részérıl kapcsolattartó személyek: 

név:  

cím:  

e-mail:  

telefon:  

telefax: 
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9. sz. Melléklet 

MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS MINTA 

A jelen megbízási szerzıdés (a „Szerz ıdés” ) amely létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Megbízott (a továbbiakban a „Megbízott” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Megbízó (a továbbiakban „Megbízó”)  

a továbbiakban a Megbízott és a Megbízó egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és 
napon a következı feltételekkel. 
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Elızmények 

(i) A Megbízott a Magyar Energia Hivatal [………………] számon kiadott villamos energia 
kereskedıi engedélyével rendelkezı villamos energia kereskedı társaság; 

(ii) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) 63.§ (1) alapján a villamos 
energia kereskedı a felhasználó erre irányuló kérése esetén köteles a felhasználó 
hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéseinek megbízottként történı kezelésére; és 

(iii) A Megbízó, mint a VET alapján felhasználónak minısülı jogi személy meg kívánja bízni a 
Megbízottat mint villamos energia kereskedı társaságot, hogy a hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerzıdéseit (a „Hálózati Szerz ıdések” ) az illetékes hálózati 
engedélyessel kösse meg és a Hálózati Szerzıdéseket összevontan kezelje a 
Megbízottal megkötendı villamos energia értékesítési szerzıdésével(„Értékesítési 
Szerzıdés’ ’). 

1 A Szerzıdés tárgya 

1.1 A jelen Szerzıdés tárgya a Hálózati Szerzıdések megkötésére és kezelésére irányuló megbízás. 

1.2 A jelen Szerzıdés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat a Hálózati Szerzıdéseknek a 
Megbízó nevében történı megkötésével és az Értékesítési Szerzıdéssel összevontan történı 
kezelésével (a „Megbízás” ). A Megbízott a Megbízást elfogadja. A kétségek elkerülése végett a 
Felek rögzítik, hogy a Hálózati Szerzıdéseknek kezelése alatt különösen a Hálózati Szerzıdések 
módosítására, felmondására irányuló tevékenységet, illetıleg az illetékes hálózati engedélyessel 
való kapcsolattartást kell érteni. A Hálózati Szerzıdések kezelése során a Megbízott mindenkor a 
Megbízó nevében és érdekében, és a felmondás és módosítás tekintetében a Megbízó írásbeli 
utasításai szerint köteles eljárni. 

1.3 A Megbízás a Hálózati Szerzıdéseknek a hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglalt 
általános szerzıdési feltételekkel történı megkötésére vonatkozik. Következésképpen a 
Megbízás nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megbízó a hálózati engedélyes 
üzletszabályzatában foglalt feltételektıl eltérı, egyedi feltételekkel kívánja megkötni a Hálózati 
Szerzıdéseket. Ilyen esetben a Megbízó és a Megbízott külön megállapodásban állapodhatnak 
meg a Hálózati Szerzıdések Megbízott általi megkötésének egyedi feltételeirıl. 

2 Megbízási díj 

2.1 A Megbízó a Megbízás teljesítéséért megbízási díjat (’’Megbízási Díj” ) fizet a Megbízottnak. 

2.2 A Megbízási Díj az alábbi két elembıl áll: 

(a) a Megbízó a Hálózati Szerzıdések megkötéséért, a Hálózati Szerzıdések megkötését 
követı 30 (harminc) napon belül, egyszeri alkalommal köteles 
[…………………………….] forintot fizetni; és 

(b) a Megbízó a Hálózati Szerzıdések kezeléséért havonta […………………………….] 
forint + ÁFA megbízási díjat köteles fizetni a Hálózati Szerzıdések hatályának 
fennállta alatt, a tárgyhónapot követı hónap 15-ik napjáig. 

3 Felelısség a Hálózati Szerz ıdések teljesítéséért 

3.1 A Hálózati Szerzıdések Megbízott általi megkötése esetén a Hálózati Szerzıdésekbıl eredı 
minden jog és kötelezettség közvetlenül a Megbízót illeti és terheli. A Megbízottat a Hálózati 
Szerzıdések szerzıdésszerő teljesítéséért felelısség nem terheli. 
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3.2 A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007 (XII. 29.) GKM rendelet 2.§ (1) 
bekezdése értelmében a rendszerhasználati díjakat a Megbízott fizeti meg a hálózati engedélyesek 
részére. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott jogosult a rendszerhasználati díjakat a Megbízónak 
továbbszámlázni. A számlázásra és a díjak megfizetésére a Megbízott üzletszabályzatának (az 
„Üzletszabályzat”) 1. Mellékletében található Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezései az 
irányadóak. 

4 Képviseleti jogosultság 

A jelen Szerzıdés alapján a Megbízott jogosult a Hálózati Szerzıdések vonatkozásában a 
Megbízót teljes jogkörrel képviselni, ideértve a Hálózati Szerzıdéseknek a Megbízó nevében 
és javára történı megkötését, módosítását és felmondását és minden egyéb a Hálózati 
Szerzıdésekkel kapcsolatos jognyilatkozat megtételét. 

5 Biztosítékok 

5.1 A Megbízónak a jelen Szerzıdés szerzıdésszerő teljesítésébıl eredı fizetési kötelezettségei valamint 
a Megbízott a Hálózati Szerzıdések szerzıdésszerő teljesítésébıl eredı valamennyi fizetési 
kötelezettségei biztosítására, a Megbízó köteles a Megbízott részére biztosítékként […………………..] 
forint összegő óvadékot / bankgaranciát nyújtani (a „Biztosíték”) a jelen Szerzıdés aláírását követı 
[3] napon belül. 

5.2 A Biztosíték összege az alábbi elemekbıl áll: 

(a) a 2.2 (a) alatt meghatározott szerzıdéskötési díj; és 

(b) a 2.2 (b) alatt meghatározott díj [hat] hónapi összege. 

5.3 A Megbízott a Biztosítékot minden olyan esetben jogosult felhasználni, ha a Megbízó a jelen 
Szerzıdés alapján ıt terhelı fizetési kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, ideértve a 
Megbízót terhelı kártalanítási kötelezettség nem teljesítését is. Amennyiben a Biztosíték, vagy 
annak egy része felhasználásra kerül, a Megbízó a felhasználásról kapott írásbeli értesítés 
kézhezvételét követı [5] naptári napon belül köteles Biztosítékot az eredeti összegére 
kiegészíteni, vagy az eredeti biztosítéki összeggel új biztosítékot adni. A félreértések elkerülése 
végett a Felek rögzítik, hogy a Biztosítékra vonatkozó szabályok a kiegészített és/vagy újonnan adott 
biztosítékra is alkalmazandóak. 

5.4 A Megbízó a Biztosítékot a jelen Szerzıdés megszőnésének idıpontját követı három hónapig 
köteles fenntartani. 

6 Vis Maior 

6.1 Nem minısül szerzıdésszegésnek, ha a szerzıdı felek egyikének sem felróható okból (vis 
maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az elıre nem látható és emberi erıvel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tőzvész, terrorcselekmény, stb.), 
amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a 
szerzıdéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerzıdı fél kérésére a vis maior tényérıl 
az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által 
kiadott megfelelı igazolást bemutatni.  

6.2 A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerzıdéses határidık a vis maior 
idıtartamával arányosan meghosszabbodnak.  

6.3 Amennyiben a vis maior idıtartama a [30] napot meghaladja a felek kötelesek egyeztetést 
lefolytatni a szerzıdés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés [10] napon belül nem 
vezet eredményre, a szerzıdést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az 
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esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerzıdés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, 
továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerzıdés 
megszőnéséhez kapcsolódó elszámolást. 

6.4 A fenyegetı vis maiorral és a vis maior bekövetkezésérıl, várható idıtartamáról a szerzıdı felek 
egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. 

6.5 A fenyegetı vagy bekövetkezı vis maiorról történı késedelmes tájékoztatásból származó kárért a 
késedelmes tájékoztatásért felelıs fél felel. 

7 A Szerzıdés megsz őnése 

7.1 Megszőnés a Hálózati Szerzıdések megszőnése esetén 

A jelen Szerzıdés a Hálózati Szerzıdések megszőnésének idıpontjában automatikusan 
megszőnik, ide nem értve a Megbízottat illetı Megbízási Díj Megbízott általi követelésének a 
jogát. 

7.2 Rendes felmondás 

A jelen Szerzıdést, annak tartós jellegére tekintettel, bármelyik Fél 3 (három) hónap felmondási 
idıvel jogosult felmondani. 

7.3 A Szerzıdés azonnali hatályú  felmondása a Megbízott részérıl 

A Megbízott jogosult jelen szerzıdés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség 
nélküli felmondására, amennyiben 

18.9.3 ha a Megbízó a Megbízási Díjat az esedékességét követı [15] napon belül nem 
fizeti meg; 

18.9.4 a Megbízó a jelen Szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettségének az 
esedékességét követı [15] napon belül nem tesz eleget; 

18.9.5 ha a Megbízó megsérti a Biztosíték nyújtására vonatkozó rendelkezéseket; 

18.9.6 ha a Megbízó a Hálózati Szerzıdések alapján súlyos szerzıdésszegést követ el; 
és/vagy; 

18.9.7 a Megbízó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 
súlyosan megsérti a MOL Csoport Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

18.9.8 a Megbízó megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

18.9.9 a Megbízó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megbízott 
jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 

18.9.10 a Megbízó a szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy 

18.9.11 a Megbízó fizetésképtelen, csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez 
önmagával szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

Jelen (b) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Megbízott – választásától 
függıen, ha a szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 

9. számú Melléklet 

 179

megkapott szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl 
elállni. 

A Megbízott azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás 
(elállás) hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben 
elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Megbízott fenntartja magának a jogot a 
szerzıdésszegésbıl eredı jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való 
jogot is 

7.4 A Szerzıdés azonnali hatályú felmondása a Megbízó részérıl 

A Megbízó jogosult jelen szerzıdés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség 
nélküli felmondására, amennyiben 

(i) ha a Megbízott a Megbízó ésszerő utasításainak határidıben nem tesz eleget; 

(ii) a Megbízott elmulasztja a szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és 
Megbízónak a további teljesítés nem áll az érdekében, a Megbízott a 
szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi, vagy 

(iii) a Megbízott csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez önmagával szemben, 
vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

Jelen (c) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Megbízó – választásától 
függıen, ha a szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már 
megkapott szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult a 
szerzıdéstıl elállni. 

A Megbízó azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás 
(elállás) hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben 
elszámolni.  

8 Alkalmazandó jog 

A jelen Szerzıdés rendelkezéseire a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A jelen Szerzıdésben 
nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó 
szabályai, különös tekintettel a megbízásra vonatkozó szabályokra, és az Üzletszabályzatban foglalt 
rendelkezések az irányadóak, azzal, hogy a jelen Szerzıdés az Üzletszabályzathoz képest a Felek 
között létrejött egyedi megállapodásnak minısül és ezért amennyiben a jelen Szerzıdés bármely 
rendelkezése és az Üzletszabályzat között eltérés lenne, akkor a jelen Szerzıdésben foglaltakat 
kell alkalmazni. 

9 Jogviták rendezése   

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerzıdésbıl vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszőnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat 
- értékhatártól függıen – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fıvárosi Bíróság kizárólagos 
illetékességéne. 

10 Átruházhatóság 

Megbízott jogosult jelen szerzıdést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerzıdésben 
meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket vagy követeléseket Megbízó elızetes értesítése 
mellett a MOL-Csoport leányvállalata részére átruházni. Megbízó az átruházáshoz jelen szerzıdés 
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aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. 

A Megbízó a szerzıdéses jogait és kötelezettségeit kizárólag az Megbízott elızetes írásbeli hozzájárulásával 
engedményezhetik, illetve ruházhatják át harmadik személyre. 

11 Titkossági és bizalmassági klauzula 

11.1 Szerzıdı felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésével és teljesítésével 
összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon 
tudomásukra jutott adat, tény, így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerzıdés léte és 
tartalma üzleti titoknak minısül, azt a felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem 
tehetik hozzáférhetıvé és jelen szerzıdés teljesítésétıl eltérı más célra nem használhatják 
fel. 

11.2 Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Megbízott részére szerzıdés alapján pénzügyi-
számviteli szolgáltatást nyújtó harmadik felekre, valamint a MOL-csoport tagokra. 

11.3 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

(xvii) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 
jövıben az információt kapó szerzıdı fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, 
vagy  

(xviii) amelyek bizonyíthatóan már a szerzıdés hatályba lépését megelızıen is 
ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy 

(xix) amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, 
akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerzıdı féllel 
szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik, vagy 

(xx) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tızsdei 
szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezıvé, az elıírt mértékben és 
kör részére. 

11.4 Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerzıdés bármilyen okból 
történı megszőnése. 

12 Referencia 

12.1 Megbízó jelen szerzıdésre, illetve a Megbízottal kapcsolatos együttmőködésre kizárólag akkor 
jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Megbízott elızetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. 
Megbízott jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 

13 Etikai Kódex elfogadása 

13.1 Jelen szerzıdés aláírásával Megbízó igazolja, hogy a jelen Szerzıdés 1. számú Függelékét 
képezı MOL Csoport Etikai Kódexének egy példányát átvette, az abban foglaltakat megismerte és 
azokat magára nézve kötelezınek ismerte el. 

14 Egyéb rendelkezések 

14.1 Nem minısül szerzıdés-módosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselıiben, bankszámlaszámában bekövetkezı változás, továbbá a 
szerzıdéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkezı 
változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitıl függıen – vagy 
elızetesen írásban 10 napos határidıvel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követı 10 
napon belül köteles értesíteni. 
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15 Vegyes rendelkezések 

15.1 Értelmezés 

A jelen Szerzıdésben használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı rendelkezés hiányában, 
megegyezik a fogalmaknak a VET-ben, a VET végrehajtási rendeleteiben , a villamosenergia-
ellátási szabályzatokban és a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben 
meghatározott jelentésükkel. 

Jelen Szerzıdés függelékei a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak szerint: 

1. sz. függelék – MOL Csoport Etikai Kódexe 

 

 

Kelt.: Budapest, ………………………………… 

 

 

 

 [………………………………..] MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI  

  NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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9. számú Melléklet 

1. sz Függelék 

A MOL-CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 

 

A MOL-csoport vállalataiban az etikus magatartás igen komoly múltra tekint vissza – mára kialakult 
kultúrája, rendszere van. Vállalatunk stratégiai céljai tehát erıs etikai alapra épülnek.  

Az Etikai Kódex normák és szabályok győjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek 
útmutatóul szolgáljanak az etikus üzleti magatartáshoz. A benne megfogalmazott értékek és 
hozzáfőzıdı szabályok a MOL-csoport vállalatainak minden munkavállalójára és szerzıdött 
partnerére érvényesek.  

Az Etikai Kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevı versenypiac 
kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük 
magunkat a morális felelısségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalatunk jó hírét ugyanis csak 
a tisztességre épülı feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával 
ırizhetjük meg. Felelısségünk ezért sem érhet véget a vállalat határainál: elvárjuk, hogy 
munkatársainkhoz hasonlóan üzleti partnereink is betartsák az Etikai Kódexben foglalt szabályokat. 
Törekszünk arra, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük.  

Elvárt az Etikai Kódex jelen kivonatos változatának betartása a MOL-csoport és vállalatai nevében 
eljáró partnerektıl, a velük szerzıdéses kapcsolatban álló minden egyéntıl és vállalattól. Elvárt 
továbbá a MOL-csoport üzleti partnereitıl az Etikai Kódex - MOL-csoport honlapján (www.mol.hu) 
elérhetı - teljes tartalmának megismerésére és betartására való törekvés, az egyébként irányadó 
szerzıdéses jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. 

23.15 Részvényesek 

Felelısek vagyunk részvényeseink befektetéseinek védelméért és azért, hogy számukra hosszú 
távon az iparág legjobb vállalataival versenyképes megtérülést biztosítsuk.  

23.15.1.1 A pénzügyi-számviteli információk és jelentések átl áthatósága 

Részvényeseinknek teljes és átlátható információt nyújtunk mőködésünkrıl, felvetéseikre érzékenyek 
vagyunk. A vonatkozó tızsdei szabályoknak teljes mértékben meg kívánunk felelni, ügyleteinket a 
legjobb gyakorlat kialakítására törekedve, törvényes keretek között, rögzített belsı szabályoknak 
megfelelıen végezzük, jelentéseinkben mőködésünkrıl pontos képet adunk. 
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23.15.1.2 Szellemi tulajdon és egyéb védett információk  

A MOL-csoport vállalatainál rendszeresen keletkezı értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és 
egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában vannak és azokat meg kell védenünk. Mivel ezek az 
információk a MOL-csoport munkájának eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetıvé teszik ezen 
szellemi tulajdon oltalmát. A MOL-csoport erıforrásai segítségével elıállított vagy vásárolt szellemi 
tulajdon a MOL-csoport tulajdona és nem kezelhetı egyéni/személyes tulajdonként. 

A MOL-csoport célkitőzése, hogy minden jelentıs szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, 
megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelısségteljes módon használja fel. 
Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz 
főzıdı jogait.  

A társadalom és az ügyfelek jogos információ igényét társaságunk mőködésérıl készséggel 
kielégítjük. Az ügyfelekrıl vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti 
partnerektıl bekért titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk. 

23.15.1.3 Bennfentes kereskedelem 

A bennfentes kereskedelem belsı információk illegális felhasználása anyagi elınyszerzés céljából. 
Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapírral vagy tızsdei termékkel folytatott 
kereskedelem, amelyre a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes személy, akár annak 
megbízottja követi el. Ezzel azonos megítélés alá esik a bennfentes információ továbbadása olyan 
személynek, akirıl feltételezhetı, hogy azt kereskedelemben felhasználja. Bennfentesnek számít 
minden olyan információ, amely a MOL-csoport, annak értékpapírjaival, más vállalatokkal, azok 
értékpapírjaival van kapcsolatban, a köz számára nem hozzáférhetı és lényeges. Lényegesnek 
számít minden olyan információ, amelyet egy ésszerően eljáró befektetı fontosnak minısítene egy 
értékpapír megvásárlásakor vagy eladásakor.  

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme 
mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való 
bennfentes kereskedelmet a büntetıjog szigorúan tiltja. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és 
tanácsadás látszatának elkerülését is.  

23.16 Munkavállalók 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a MOL-csoport munkavállalói a kölcsönös bizalmon, mások 
tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassanak. 
Különös figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlıdésére. A MOL-csoport 
elkötelezi magát a méltányos bérezés elve mellett. 

23.16.1.1 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A MOL-csoport elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelızése mellett. 
Munkatársaink különbözı országok állampolgárai, támogatjuk a kulturális sokszínőséget, a 
nemzetközi csapat kiépülését. 
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23.16.1.2 Gyermek- és kényszermunka 

A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a kikényszeríttet és a gyermekmunka semmilyen formáját. 
A MOL-csoport minden munkavállalójának és szerzıdött partnerének tisztában kell lennie ezekkel az 
elvekkel, és azokat munkája során alkalmaznia kell. 

23.17 Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem 

A fenntartható fejlıdés melletti elkötelezettségünkkel összhangban az egészségvédelmi, a biztonsági 
és a környezetvédelmi menedzsmentet rendszerszerően kezeljük annak érdekében, hogy 
teljesítményünket folyamatosan javítani tudjuk. Biztonságos munkakörülmények megteremtésével és 
környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésével csökkentjük a tevékenységünkbıl adódó 
egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat. A minıségközpontúság tevékenységünk egyik 
alapeleme. Környezetvédelmi programokat indítunk azokban a régiókban, ahol jelen vagyunk. 
Mőködésünkben minden érvényes technológiai és ökológiai irányelvet figyelembe veszünk, és 
támogatjuk a szigorúbb elvárásokat támasztó szabványok elfogadását, hogy csökkenjenek azok a 
kockázatok, amelyek a tevékenységünkbıl fakadó kedvezıtlen környezeti hatásokból adódnak.  

23.18 Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás 

Tevékenységünk során jóhiszemően és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit és 
elıírásait betartva mőködünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. 
Ugyanezt a magatartást várjuk el szerzıdött partnereinktıl is.  

A MOL-csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati és helyi szervekhez, a 
régiókhoz és a társadalomhoz felelıs szervezetként viszonyul. A MOL-csoport pontosan fizeti adóit 
és ügyel pénzügyi mőveleteinek átláthatóságára. 

23.18.1.1 Politikai szerepvállalás 

Nem korlátozzuk munkavállalóink politikai szerepvállalását, de ilyen irányú fellépésük során nem 
használhatják a MOL-csoport nevét, és tevékenységük nem állhat ellentétben a MOL-csoport 
érdekeivel.   

23.19 Helyi közösségek és civil társadalom 

A MOL-csoport hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon 
régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót különbözı tevékenységeken keresztül szolgáljuk, melyek 
többsége az egészség, a kultúra és az oktatás fejlesztését célozza. Elkötelezzük magunkat amellett, 
hogy tevékenységünkrıl és törekvéseinkrıl minden médiumon keresztül teljes, érthetı, rendszeres és 
hiteles információt közöljünk a közvéleménnyel.  

23.20 Beszállítók, üzleti partnerek 

Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapul. Bizalmasnak tekintendı minden olyan információ, amely a MOL-csoport és a beszállítói 
közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozíciónkkal nem élünk vissza és elkötelezzünk magunkat 
amellett, hogy minden üzleti partnerünk számára egyforma esélyeket teremtsünk és betartsuk a 
megállapodás által szabott feltételeket – elvárva ugyanezt szerzıdött partnereinktıl is.  
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23.20.1.1 Összeférhetetlenség 

Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegő 
pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között. 

23.20.1.2 Jogtalan el ıny tilalma 

Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el 
üzletfeleinktıl is. A jogtalan elıny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan 
elítéljük, sıt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve munkavállalóink 
számára tiltjuk annak elfogadását.  

23.21 Versenytársak 

Bár a MOL-csoport határozott versenytársként kíván mőködni, tevékenységét a tisztességes verseny 
normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi, elvárva ugyanezt 
szerzıdött partnereitıl is. 
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10. számú Melléklet 

BIZOMÁNYI SZERZİDÉS MINTA 

 

A jelen bizományosi szerzıdés (a „Szerz ıdés” ) amely létrejött egyrészrıl a: 

Cégnév:  Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı 
Részvénytársaság  

székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

levelezési címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18 

számlavezetı pénzintézete: ING BANK N.V MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE 

számlaszáma: HU 85 1378 9017 0101 5100 0000 0000 

számlafogadási cím: TOP Finance Kft., 2443 Százhalombatta Pf. 31. 

adószáma: 10625790-2-44 

közösségi adószáma: HU10625790 

statisztikai szám: 10625790-1920-114-01 

cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fıvárosi Bíróság, Cg.01-10-041683 

mint Bizományos (a továbbiakban a „Bizományos” ); másrészrıl 

cégnév: .......................................................... 

székhely: .......................................................... 

levelezési címe: .......................................................... 

számlavezetı pénzintézete: .......................................................... 

számlaszáma: .......................................................... 

számlafogadási cím: .......................................................... 

adószáma: .......................................................... 

közösségi adószáma: .......................................................... 

statisztikai szám: .......................................................... 

cégbíróság és cégjegyzék: .......................................................... 

mint Megbízó (a továbbiakban „Megbízó”)  

a továbbiakban a Bizományos és a Megbízó egyenként a „Fél”  és együttesen a „Felek” az alulírott helyen és 
napon a következı feltételekkel. 
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Elızmények 

(ii) A Bizományos a Magyar Energia Hivatal [………………] számon kiadott villamos energia 
kereskedıi engedélyével rendelkezı villamos energia kereskedı társaság; 

(iii) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) 63.§ (1) alapján a villamos 
energia kereskedı a felhasználó erre irányuló kérése esetén köteles a felhasználó 
hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzıdéseinek bizományosként történı kezelésére; és 

(iv) A Megbízó, mint a VET alapján felhasználónak minısülı jogi személy meg kívánja bízni a 
Bizományost mint villamos energia kereskedı társaságot, hogy a hálózati csatlakozási és 
hálózathasználati szerzıdéseit (a „Hálózati Szerzıdések”) az illetékes hálózati 
engedélyessel a saját nevében kösse meg és a Megbízó érdekeinek szem elıtt tartásával 
teljesítse. 

1. A Szerzıdés tárgya  

1.1 A jelen Szerzıdés tárgya a Hálózati Szerzıdések megkötésére és kezelésére irányuló bizomány. 

1.2 A jelen Szerzıdés alapján a Megbízó megbízza a Bizományost a Hálózati Szerzıdések saját 
nevében történı megkötésével, a Megbízó érdekeinek megfelelı teljesítésével (a „Bizomány” ). A 
Bizományos a Bizományt elfogadja. A Hálózati Szerzıdések teljesítése során a Bizományos 
mindenkor a Megbízó érdekében, és a felmondás illetıleg módosítás tekintetében a Megbízó írásbeli 
utasításai szerint köteles eljárni. 

1.3 A Bizomány a Hálózati Szerzıdéseknek a hálózati engedélyes üzletszabályzatában foglalt 
általános szerzıdési feltételekkel történı megkötésére vonatkozik. Következésképpen, a 
Bizomány nem vonatkozik arra az esetre, ha a Megbízó a hálózati engedélyes 
üzletszabályzatában foglalt feltételektıl eltérı egyedi feltételekkel kívánja megkötni a Hálózati 
Szerzıdéseket. Ilyen esetben a Megbízó és a Bizományos külön megállapodásban állapodhatnak 
meg a Hálózati Szerzıdések Bizományos általi megkötésének egyedi feltételeirıl. 

2 Bizományosi díj 

2.1 A Megbízó a Bizomány teljesítéséért bizományosi díjat (’’Bizományosi Díj” ) fizet a 
Bizományosnak. 

2.2 A Bizományosi Díj az alábbi két elembıl áll: 

(a) a Megbízó a Hálózati Szerzıdések megkötéséért, a Hálózati Szerzıdések megkötését 
követı 30 (harminc) napon belül, egyszeri alkalommal köteles [……………………..] forintot 
fizetni; és 

(b) a Megbízó a Hálózati Szerzıdések teljesítéséért havonta köteles […………………..] forint 
+ ÁFA bizományosi díjat fizetni a Hálózati Szerzıdések hatályának fennállta alatt, a 
tárgyhónapot követı hónap 15-ik napjáig, amely díj magában foglalja a Hálózati 
Szerzıdések szerzıdésszerő teljesítésének valamennyi költségét, ideértve különösen a 
Hálózati Szerzıdések alapján kifizetett rendszerhasználati díjak illetıleg mennyiségi 
eltérési díjak teljes összegét, valamint a Bizományos jutalékát. 

3 Felelısség a Hálózati Szerz ıdések teljesítéséért 

3.1 A Hálózati Szerzıdések Bizományos általi megkötése esetén a Hálózati Szerzıdésekbıl eredı 
minden jog és kötelezettség közvetlenül a Bizományost terheli. 

3.2 A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló 119/2007 (XII. 29.) GKM rendelet 2.§ (1) 
bekezdése értelmében a rendszerhasználati díjakat a Bizományos fizeti meg a hálózati engedélyesek 



Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 
ÜZLETSZABÁLYZAT 
10. számú Melléklet 

 188

részére. A Felek rögzítik, hogy a Bizományos jogosult a rendszerhasználati díjakat a Megbízónak 
továbbszámlázni. A számlázásra és a díjak megfizetésére a Bizományos üzletszabályzatának (az 
„Üzletszabályzat”) 1. Mellékletében található Általános Szerzıdési Feltételek rendelkezései az 
irányadóak. 

4 Biztosítékok 

4.1 A Megbízónak a jelen Szerzıdés szerzıdésszerő teljesítésébıl eredı fizetési kötelezettségei valamint 
a Bizományost a Hálózati Szerzıdések szerzıdésszerő teljesítésébıl eredı valamennyi fizetési 
kötelezettségei biztosítására, a Megbízó köteles a Bizományos részére biztosítékként 
[………………………] forint összegő óvadékot / bankgaranciát nyújtani (a „Biztosíték”) a jelen 
Szerzıdés aláírását követı [3] napon belül. 

4.2 A Biztosíték összege az alábbi elemekbıl áll: 

(a) a 2.1 (a) alatt meghatározott szerzıdéskötési díj; és 

(b) a 2.1 (b) alatt meghatározott díj [hat] hónapi összege. 

4.3 A Bizományos a Biztosítékot minden olyan esetben jogosult felhasználni, ha a Megbízó a jelen 
Szerzıdés alapján ıt terhelı fizetési kötelezettségének határidıben nem tesz eleget, ideértve a 
Megbízót terhelı kártalanítási kötelezettség nem teljesítését is. Amennyiben a Biztosíték, vagy annak 
egy része felhasználásra kerül, a Megbízó a felhasználásról kapott írásbeli értesítés kézhezvételét 
követı [5] naptári napon belül köteles Biztosítékot az eredeti összegére kiegészíteni, vagy az eredeti 
biztosítéki összeggel új biztosítékot adni. A félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a 
Biztosítékra vonatkozó szabályok a kiegészített és/vagy újonnan adott biztosítékra is alkalmazandóak. 

4.4 A Megbízó a Biztosítékot a jelen Szerzıdés megszőnésének idıpontját követı három hónapig 
köteles fenntartani. 

5 Kártalanítás 

5.1 A Megbízó köteles teljes körően megtéríteni a Bizományosnak a jelen Szerzıdés illetıleg a Hálózati 
Szerzıdések szerzıdésszerő teljesítésével kapcsolatban felmerült minden olyan költségét, amely 
költségek megtérítésére a Bizományosi Díj nem nyújt fedezetet. 

5.2 A Megbízó köteles továbbá a Bizományosnak a jelen Szerzıdés illetıleg a Hálózati Szerzıdések 
szerzıdésszerő teljesítésével kapcsolatban felmerült minden olyan kárának teljes körő megtérítésére, 
amely károkat a Bizományos a Megbízó érdekében tanúsított magatartása miatt szenvedett el. 

6 A Szerzıdés megsz őnése 

6.1 Megszőnés a Hálózati Szerzıdések megszőnése esetén 

A jelen Szerzıdés a Hálózati Szerzıdések megszőnésének idıpontjában automatikusan megszőnik, 
ide nem értve a Bizományost illetı Bizományosi Díj Bizományos általi követelésének a jogát. 

6.2 Felmondás 

6.2.1 Felmondás a Hálózati Szerzıdések megkötését megelızıen 

A Hálózati Szerzıdések megkötése elıtt a Megbízó a Szerzıdést azonnali hatályú felmondással, a 
Bizományos pedig tizenöt napos felmondással megszüntetheti. 

6.2.2 Felmondás a Hálózati Szerzıdések megkötését követıen  
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(a) Rendes felmondás 

A jelen Szerzıdést, annak tartós jellegére tekintettel, bármelyik Fél 3 (három) hónap 
felmondási idıvel jogosult felmondani. 

(b) A Szerzıdés azonnali hatályú  felmondása a Bizományos részérıl 

A Bizományos jogosult jelen szerzıdés azonnali hatályú, kártérítés fizetési 
kötelezettség nélküli felmondására, amennyiben 

18.9.12 ha a Megbízó a Bizományosi Díjat az esedékességét követı [15] napon belül nem 
fizeti meg; 

18.9.13 ha a Megbízó a jelen Szerzıdés alapján fennálló bármely fizetési 
kötelezettségének az esedékességét követı [15] napon belül nem tesz eleget;  

18.9.14 ha a Megbízó a fenti 4. pontban foglalt biztosítékadási kötelezettségének nem tesz 
eleget; 

18.9.15 a Megbízó vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 
súlyosan megsérti a MOL Csoport Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

18.9.16 a Megbízó megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

18.9.17 a Megbízó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Bizományos 
jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 

18.9.18 a Megbízó elmulasztja a szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és 
Bizományos-nek a további teljesítés nem áll az érdekében, a Megbízó a 
szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi, vagy 

18.9.19 a Megbízó fizetésképtelen, csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez 
önmagával szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

Jelen (b) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Bizományos – választásától 
függıen, ha a szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már 
megkapott szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult a szerzıdéstıl 
elállni. 

A Bizományos azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás 
(elállás) hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben 
elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Bizományos fenntartja magának a jogot 
a szerzıdésszegésbıl eredı jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére 
való jogot is 

(c) A Megállapodás azonnali hatályú felmondása a Megbízó részérıl 

A Megbízó jogosult jelen szerzıdés azonnali hatályú, kártérítés fizetési kötelezettség 
nélküli felmondására, amennyiben 

(i) ha a Bizományos a Hálózati Szerzıdések alapján súlyos szerzıdésszegést követ 
el; és/vagy 
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(ii) ha a Bizományos a Megbízó ésszerő utasításainak határidıben nem tesz eleget. 

(iii) a Bizományos vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró bármely személy 
súlyosan megsérti a Megbízó  Etikai Kódexében foglaltakat, vagy 

(iv) a Bizományos megsérti a szerzıdésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy 

(v) a Bizományos nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Bizományos 
jóhírét, üzleti tisztességét, vagy 

(vi) a Bizományos elmulasztja a szerzıdésben rögzített teljesítési határidıt és 
Megbízónak a további teljesítés nem áll az érdekében, a Bizományos a 
szerzıdésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy 
súlyosan megszegi, vagy 

(vii) a Bizományos fizetésképtelen, csıdeljárást, felszámolási eljárást kezdeményez 
önmagával szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek, vagy 

Jelen (c) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Megbízó – választásától 
függıen, ha a szerzıdés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már 
megkapott szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult a 
szerzıdéstıl elállni. 

A Megbízó azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a felek a felmondás 
(elállás) hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben 
elszámolni.  

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén a Megbízó fenntartja magának a jogot 
a szerzıdésszegésbıl eredı jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére 
való jogot is 

7 Alkalmazandó jog 

A jelen Szerzıdés rendelkezéseire a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A jelen Szerzıdésben nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó szabályai, 
különös tekintettel a bizományra vonatkozó szabályokra és a Bizományos üzletszabályzatában (az 
„Üzletszabályzat”) foglalt rendelkezések az irányadóak, azzal, hogy a jelen Szerzıdés az 
Üzletszabályzathoz képest a Felek között létrejött egyedi megállapodásnak minısül és ezért amennyiben 
a jelen Szerzıdés bármely rendelkezése és az Üzletszabályzat között eltérés lenne, akkor a jelen 
Szerzıdésben foglaltakat kell alkalmazni. 

8 Etikai Kódex elfogadása 

Jelen szerzıdés aláírásával Megbízó igazolja, hogy a jelen Szerzıdés 1. számú Függelékét képezı MOL 
Csoport Etikai Kódexének egy példányát átvette, az abban foglaltakat megismerte és azokat magára 
nézve kötelezınek ismerte el. 

9 Egyéb rendelkezések 

9.1 A Megbízó a jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság MEH által jóváhagyott Üzletszabályzatának mellékletét képezı 
Általános Szerzıdési Feltételek tartalmát - ide értve az Általános Szerzıdési Feltételek új, 
valamint módosított rendelkezéseit is – a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság erre vonatkozó tájékoztatásának elfogadása és tudomásul vétele mellett 
megismerte, továbbá megerısíti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek ekként megismert, 
valamennyi rendelkezését a jelen szerzıdés részének tekinti, és azokat magára nézve 
kötelezınek ismeri el. 
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10 Vegyes rendelkezések 

10.1 Értelmezés 

A jelen Szerzıdésben használt fogalmak jelentése, kifejezett eltérı rendelkezés hiányában, 
megegyezik a fogalmaknak a VET-ben, a VET végrehajtási rendeleteiben a villamos energia- ellátási 
szabályzatokban és a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott jelentésükkel. 

Jelen Szerzıdés függelékei a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak szerint: 

1. sz. függelék – MOL Csoport Etikai Kódexe 

 

Kelt.: Budapest, ………………………………… 

 

 

 

 [………………………………..] MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI  

  NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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10. számú Melléklet 

1. sz Függelék 

A MOL-CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 

 

A MOL-csoport vállalataiban az etikus magatartás igen komoly múltra tekint vissza – mára kialakult 
kultúrája, rendszere van. Vállalatunk stratégiai céljai tehát erıs etikai alapra épülnek.  

Az Etikai Kódex normák és szabályok győjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek 
útmutatóul szolgáljanak az etikus üzleti magatartáshoz. A benne megfogalmazott értékek és 
hozzáfőzıdı szabályok a MOL-csoport vállalatainak minden munkavállalójára és szerzıdött 
partnerére érvényesek.  

Az Etikai Kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevı versenypiac 
kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük 
magunkat a morális felelısségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalatunk jó hírét ugyanis csak 
a tisztességre épülı feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával 
ırizhetjük meg. Felelısségünk ezért sem érhet véget a vállalat határainál: elvárjuk, hogy 
munkatársainkhoz hasonlóan üzleti partnereink is betartsák az Etikai Kódexben foglalt szabályokat. 
Törekszünk arra, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük.  

Elvárt az Etikai Kódex jelen kivonatos változatának betartása a MOL-csoport és vállalatai nevében 
eljáró partnerektıl, a velük szerzıdéses kapcsolatban álló minden egyéntıl és vállalattól. Elvárt 
továbbá a MOL-csoport üzleti partnereitıl az Etikai Kódex - MOL-csoport honlapján (www.mol.hu) 
elérhetı - teljes tartalmának megismerésére és betartására való törekvés, az egyébként irányadó 
szerzıdéses jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. 

23.22 Részvényesek 

Felelısek vagyunk részvényeseink befektetéseinek védelméért és azért, hogy számukra hosszú 
távon az iparág legjobb vállalataival versenyképes megtérülést biztosítsuk.  

23.22.1.1 A pénzügyi-számviteli információk és jelentések átl áthatósága 

Részvényeseinknek teljes és átlátható információt nyújtunk mőködésünkrıl, felvetéseikre érzékenyek 
vagyunk. A vonatkozó tızsdei szabályoknak teljes mértékben meg kívánunk felelni, ügyleteinket a 
legjobb gyakorlat kialakítására törekedve, törvényes keretek között, rögzített belsı szabályoknak 
megfelelıen végezzük, jelentéseinkben mőködésünkrıl pontos képet adunk. 
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23.22.1.2 Szellemi tulajdon és egyéb védett információk  

A MOL-csoport vállalatainál rendszeresen keletkezı értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és 
egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában vannak és azokat meg kell védenünk. Mivel ezek az 
információk a MOL-csoport munkájának eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetıvé teszik ezen 
szellemi tulajdon oltalmát. A MOL-csoport erıforrásai segítségével elıállított vagy vásárolt szellemi 
tulajdon a MOL-csoport tulajdona és nem kezelhetı egyéni/személyes tulajdonként. 

A MOL-csoport célkitőzése, hogy minden jelentıs szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, 
megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelısségteljes módon használja fel. 
Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz 
főzıdı jogait.  

A társadalom és az ügyfelek jogos információ igényét társaságunk mőködésérıl készséggel 
kielégítjük. Az ügyfelekrıl vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti 
partnerektıl bekért titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk. 

23.22.1.3 Bennfentes kereskedelem 

A bennfentes kereskedelem belsı információk illegális felhasználása anyagi elınyszerzés céljából. 
Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapírral vagy tızsdei termékkel folytatott 
kereskedelem, amelyre a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes személy, akár annak 
megbízottja követi el. Ezzel azonos megítélés alá esik a bennfentes információ továbbadása olyan 
személynek, akirıl feltételezhetı, hogy azt kereskedelemben felhasználja. Bennfentesnek számít 
minden olyan információ, amely a MOL-csoport, annak értékpapírjaival, más vállalatokkal, azok 
értékpapírjaival van kapcsolatban, a köz számára nem hozzáférhetı és lényeges. Lényegesnek 
számít minden olyan információ, amelyet egy ésszerően eljáró befektetı fontosnak minısítene egy 
értékpapír megvásárlásakor vagy eladásakor.  

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme 
mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal való 
bennfentes kereskedelmet a büntetıjog szigorúan tiltja. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és 
tanácsadás látszatának elkerülését is.  

23.23 Munkavállalók 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a MOL-csoport munkavállalói a kölcsönös bizalmon, mások 
tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassanak. 
Különös figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlıdésére. A MOL-csoport 
elkötelezi magát a méltányos bérezés elve mellett. 

23.23.1.1 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A MOL-csoport elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelızése mellett. 
Munkatársaink különbözı országok állampolgárai, támogatjuk a kulturális sokszínőséget, a 
nemzetközi csapat kiépülését. 
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23.23.1.2 Gyermek- és kényszermunka 

A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a kikényszeríttet és a gyermekmunka semmilyen formáját. 
A MOL-csoport minden munkavállalójának és szerzıdött partnerének tisztában kell lennie ezekkel az 
elvekkel, és azokat munkája során alkalmaznia kell. 

23.24 Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem 

A fenntartható fejlıdés melletti elkötelezettségünkkel összhangban az egészségvédelmi, a biztonsági 
és a környezetvédelmi menedzsmentet rendszerszerően kezeljük annak érdekében, hogy 
teljesítményünket folyamatosan javítani tudjuk. Biztonságos munkakörülmények megteremtésével és 
környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésével csökkentjük a tevékenységünkbıl adódó 
egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat. A minıségközpontúság tevékenységünk egyik 
alapeleme. Környezetvédelmi programokat indítunk azokban a régiókban, ahol jelen vagyunk. 
Mőködésünkben minden érvényes technológiai és ökológiai irányelvet figyelembe veszünk, és 
támogatjuk a szigorúbb elvárásokat támasztó szabványok elfogadását, hogy csökkenjenek azok a 
kockázatok, amelyek a tevékenységünkbıl fakadó kedvezıtlen környezeti hatásokból adódnak.  

23.25 Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás 

Tevékenységünk során jóhiszemően és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit és 
elıírásait betartva mőködünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. 
Ugyanezt a magatartást várjuk el szerzıdött partnereinktıl is.  

A MOL-csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati és helyi szervekhez, a 
régiókhoz és a társadalomhoz felelıs szervezetként viszonyul. A MOL-csoport pontosan fizeti adóit 
és ügyel pénzügyi mőveleteinek átláthatóságára. 

23.25.1.1 Politikai szerepvállalás 

Nem korlátozzuk munkavállalóink politikai szerepvállalását, de ilyen irányú fellépésük során nem 
használhatják a MOL-csoport nevét, és tevékenységük nem állhat ellentétben a MOL-csoport 
érdekeivel.   

23.26 Helyi közösségek és civil társadalom 

A MOL-csoport hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon 
régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót különbözı tevékenységeken keresztül szolgáljuk, melyek 
többsége az egészség, a kultúra és az oktatás fejlesztését célozza. Elkötelezzük magunkat amellett, 
hogy tevékenységünkrıl és törekvéseinkrıl minden médiumon keresztül teljes, érthetı, rendszeres és 
hiteles információt közöljünk a közvéleménnyel.  

23.27 Beszállítók, üzleti partnerek 

Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapul. Bizalmasnak tekintendı minden olyan információ, amely a MOL-csoport és a beszállítói 
közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozíciónkkal nem élünk vissza és elkötelezzünk magunkat 
amellett, hogy minden üzleti partnerünk számára egyforma esélyeket teremtsünk és betartsuk a 
megállapodás által szabott feltételeket – elvárva ugyanezt szerzıdött partnereinktıl is.  
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23.27.1.1 Összeférhetetlenség 

Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegő 
pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között. 

23.27.1.2 Jogtalan el ıny tilalma 

Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el 
üzletfeleinktıl is. A jogtalan elıny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan 
elítéljük, sıt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve munkavállalóink 
számára tiltjuk annak elfogadását.  

23.28 Versenytársak 

Bár a MOL-csoport határozott versenytársként kíván mőködni, tevékenységét a tisztességes verseny 
normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi, elvárva ugyanezt 
szerzıdött partnereitıl is.  
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11. számú Melléklet 

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK 

A. melléklet 

A Vil lamos energia kereskedelmi tevékenység folytat ásának az egyedi felhasználókat 
érint ı minimális min ıségi követelményei  

1.1 Fogalmak 

Fogalmakon a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a továbbiakban: VET) és a 
VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Vhr.) meghatározottakat, továbbá az alább meghatározott fogalmakat kell érteni: 

1.1.1 Minimális min ıségi követelmény  
az Engedélyes tevékenységei közül a VET 159. § r) pontja és a Vhr 117. § (1) bekezdése 
alapján Hivatal által az e melléklet 1.2. pontja szerint meghatározott követelmények. 

1.1.2 Garantált Szolgáltatások  
az egyedi felhasználókat érintı minıségi mutatók (minimális minıségi követelmények, elvárt 
színvonal), melyeket az Engedélyes az üzletszabályzatában szerepeltet, és amelyek nem 
teljesítése esetén kötbért fizet az érintett felhasználónak.  

1.1.3 Kötbér  
az Engedélyes a Garantált Szolgáltatások bármely pontjának késedelmes, hibás vagy nem 
ezen határozat szerinti teljesítése (továbbiakban: nem teljesítés) esetén a B. mellékletben 
meghatározottak szerinti kötbért fizet automatikusan, vagy az érintett felhasználó 
igénybejelentésére, az igazolási eljárás után. 

1.1.4 Szándékos rongálás  
amennyiben a Garantált Szolgáltatás késedelmes, hibás vagy nem ezen határozat szerinti 
teljesítése bizonyíthatóan (pl. rendırségi feljelentés) szándékos rongálás hatására következik 
be. 

1.1.5 Esetszám  
az egyes GSZ pontok körébe tartozó esetek, események száma, amely egy vagy több 
felhasználót érint. 

1.1.6 Ügyek száma  
az adott GSZ ponthoz tartozó összes eseményben érintett összes felhasználó száma. 

1.1.7 Dokumentált megkeresés  
postai küldeményként beérkezı, vagy személyesen átnyújtott és igazoltan átvett, vagy 
elektronikus levélben, vagy faxon keresztül megküldött, írásban rögzített megkeresés, 
továbbá személyesen, vagy telefonon elmondott, ügyintézés során azonnal el nem intézhetı, 
és bejelentılapon vagy informatikai rendszerben rögzített ellenırizhetı, visszakereshetı 
megkeresés. A dokumentált megkeresésekre vonatkozó eljárási szabályokat az Engedélyes 
üzletszabályzata tartalmazza. 

1.1.8 Felhalmozott tartozás  
A kikapcsolási felszólításban megjelölt, az Üzletszabályzat szerint a kikapcsolásra okot adó 
számlatartozás és az elızetesen közölt késedelmi kamat. A díjtartozás ezen tételeit a 
kikapcsolás elıtti értesítés tartalmazza. 

1.1.9 Egyéb kisfeszültség ő felhasználó  
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Minden kisfeszültségen vételezı, a VET 3. § (42) bekezdése szerinti lakossági fogyasztónak 
nem minısülı felhasználó. 

1.1.10 Egyéb középfeszültség ő felhasználó  
Minden középfeszültségen vételezı, a VET 3. § (42) bekezdése szerinti lakossági 
fogyasztónak nem minısülı felhasználó. 

1.2 Keresked ıi engedélyes Garantált Szolgáltatásai 

 

Keresked ıi 
engedélyes 
szerinti GSZ 

szám 

Garantált Szolgáltatás megnevezése  

K.I. Információadás dokumentált megkeresésre 

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos dokumentált megkeresés esetén a 
beérkezéstıl számított 15 napon belül az Engedélyes választ ad. Abban az 
esetben, ha a megkeresés az Engedélyesnél kerül dokumentálásra, de az 
elosztói engedélyes tevékenységét illeti, akkor az Engedélyes gondoskodik arról, 
hogy a másik engedélyeshez az 8 napon belül eljusson, és errıl a felhasználó 
egyidejőleg értesítést kapjon. Az illetékes engedélyeshez átadástól számítandó a 
válaszadási határidı.  

Amennyiben az Engedélyes és az elosztói engedélyes a megkeresésben 
egyaránt érintett, akkor 15 napon belül érdemben egyeztetnek. Az egyeztetés 
lefolytatásától számítandó a válaszadási határidı. A benyújtástól számított 
maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni. 

K.II. Visszatérítés téves számlázás esetén 

Az Engedélyes a számlakifogás jogosságának megállapítását követıen 8 napon 
belül - a felhasználó fizetési módjának megfelelıen - a túlfizetést visszatéríti. 

K.III. A felhasználó visszakapcsolásának kezdeménye zése 

A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlı rendezését követıen – 
hatályos szerzıdés megléte esetén –. az Engedélyes a tudomásszerzéstıl 
számított 24 órán belül kezdeményezi az elosztói engedélyesnél a 
visszakapcsolást. 

K.IV. Nem jogszer ő kikapcsolás 

Nem jogszerő kikapcsolás esetén az Engedélyes kötbért fizet. 

1.3 Garantált Szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztat ási kötelezettség 

Az Engedélyes köteles az üzletszabályzatba való beépítésen túlmenıen a Garantált Szolgáltatásokat 
nyilvánosságra hozni legalább egyszer évente a számlához csatolt, vagy önálló hírlevélben. 
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B. melléklet 

Garantált szolgáltatások nem teljesítése esetén a K eresked ıi engedélyes által az egyedi 
felhasználóknak fizetend ı kötbér  

1. Az Engedélyes kötelezettsége a Garantált Szolgál tatások nem teljesítése esetén 

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén az Engedélyes, automatikusan – vagy a 
felhasználó részérıl történı hiteles formában (személyesen, írásban, ügyfélszolgálatnál telefonon, 
vagy elektronikus levél formájában) tett bejelentésre, annak jogosságának megállapítása esetén a 
bejelentéstıl számított 30 napon belül a 4. pont szerinti kötbért fizet a felhasználó részére. 

2. A Garantált Szolgáltatások rendszere, hatálya 

A Garantált Szolgáltatás hatálya kiterjed az Engedélyessel szerzıdéses viszonyban álló 
felhasználókra. 

3. A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése eseté n a kötbér kifizetés módja 

 

GSZ szám  Garantált Szolgáltatás 
megnevezése  

Kötbér kifizetés módja  

K.I. Információadás 
dokumentált megkeresésre 

Felhasználói igénybejelentésre, 
2010. január 1-jétıl 

automatikus 

K.II. Visszatérítés téves számlázás 
esetén 

Felhasználói igénybejelentésre, 
2009. január 1-jétıl 

automatikus 

K.III. A felhasználó 
visszakapcsolásának 

kezdeményezése 

Felhasználói igénybejelentésre, 
2009. január 1-jétıl 

automatikus 

K.IV. Nem jogszer_ kikapcsolás Felhasználói igénybejelentésre, 
2009. január 1-jétıl 

automatikus 

1. számú táblázat 

4. A kötbér összege a Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén 

A Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén fizetendı kötbér mértékét a csatlakozási pont 
feszültségszintjétıl és a felhasználó besorolásától függıen a 2. számú táblázat tartalmazza. A kötbér 
egy összegben kerül megfizetésre a jogosult felhasználó részére. 

 

KÖTBÉRFIZETÉS A K.I-K.IV 
GSZ ESETÉN 

LAKOSSÁGI 
FOGYASZTÓ 

EGYÉB FELHASZNÁLÓ 

Felhasználói igénybejelentésre, 
a 3.3. pont szerinti határidıtıl 

5000 Ft Kisfeszültségő 10 000 Ft 
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automatikus 
Középfeszültségő 30 000 Ft 

 

2. számú táblázat 

5. A kötbér megfizetésének módja 

Az Engedélyes a kötbért , ha a villamosenergia-vásárlási szerzıdés máshogy nem rendelkezik, az 
üzletszabályzatában elıírtaknak megfelelıen - belsı ügyrendje szerint, beleértve az adminisztrációs 
ráfordítás csökkentése érdekében az ügyintézıi döntés lehetıségét is - fizeti meg a 3.6. pontban 
elıírt határidın belül. A kötbér megfizetésérıl és a nem teljesített Garantált Szolgáltatásról a 
felhasználót igazolható módon értesíteni kell. A Garantált Szolgáltatás nem teljesítése esetére a 
felhasználó részére járó kötbér fizetése nem zárja ki a felhasználó azon lehetıségét, hogy a 
kárigényét - a kötbérre való jogosultságra tekintet nélkül - a felelıssel szemben érvényesítse (pl. 
közös megegyezés, bírósági, vagy illetékes Békéltetı Testületi úton). 

6. A kötbér kifizetés határideje 

A nem teljesítés kezdı idıpontjától 30. naptári nap, míg felhasználói igénybejelentés alapján 
fizetendı kötbérnél az igény beérkezésétıl számított 30. naptári nap. 

7. Felelısség megbízott eljárása esetén 

Amennyiben az Engedélyes megbízottat vesz igénybe a Garantált Szolgáltatások teljesítése 
érdekében, akkor a megbízott eljárása esetén a Garantált Szolgáltatások pontjaira vonatkozóan az 
Engedélyes úgy felelıs a megbízottak tevékenységéért, mintha azokat maga végezte volna. 

8. Mentesülés a kötbérfizetési kötelezettség alól 

Szándékos rongálás esetében az Engedélyes nem felelıs a Garantált Szolgáltatás nem teljesítéséért 
és nem áll fenn az Engedélyes kötbérfizetési kötelezettsége. Errıl az igénylı felhasználót igazolható 
módon tájékoztatni kell. 
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C. melléklet 

Keresked ıi engedélyes Garantált Szolgáltatások eljárásrendje  

K.I. GSZ Információadás dokumentált megkeresésre 

Dokumentált megkeresés: postai küldeményként beérkezı, vagy személyesen átnyújtott és igazoltan 
átvett, vagy elektronikus levélben, vagy faxon keresztül megküldött, írásban rögzített megkeresés, 
továbbá személyesen vagy telefonon elmondott, ügyintézés során azonnal el nem intézhetı, és 
bejelentılapon vagy informatikai rendszerben rögzített ellenırizhetı, visszakereshetı 
megkeresés. A dokumentált megkeresésekre vonatkozó eljárási szabályokat az Engedélyes 
üzletszabályzata tartalmazza.  

Beérkezési idıpont: a bejövı megkeresés nyilvántartásba vételi idıpontja (iktató által rábélyegzett 
dátum, vagy az elektronikus levél beérkezésének idıpontja), vagy más ellenırizhetı, 
visszakereshetı rögzítési idıpont. 

Válaszadás idıpontja: a kimenı válaszlevél postára adásának a dátuma. Személyes válaszadás 
esetén a felvett (elektronikus) dokumentumon az adott ügy megválaszolásaként szereplı dátum. 
Telefonos vagy egyéb válaszadás esetén az Engedélyes belsı ügyrendje szerint történik az 
igazolás.  

Válasz: dokumentált, írásban vagy elektronikus formában, vagy személyesen, vagy telefonon, 
továbbá egyéb ellenırizhetı, visszakereshetı módon adott tájékoztatás.  

15 napon belül Engedélyes választ ad: Engedélyes, ha a dokumentált megkeresés hozzá érkezik be, 
és az az ı tevékenységét érinti, köteles a beérkezéstıl számított 15 napon belül választ adni. 
Ha a dokumentált megkeresés elosztói engedélyeshez érkezik be, de az Engedélyes 
tevékenységét érinti, elosztói engedélyes azt 8 napon belül Engedélyeshez eljuttatja, és errıl a 
felhasználót értesíti. Ebben az esetben az Engedélyeshez beérkezéstıl számít a 15 napos 
válaszadási határidı (a felhasználó részére ebben az esetben is a megkeresés beérkezési 
idıpontjától számított maximum 23 nap alatt a választ meg kell adnia). Amennyiben a válaszadás 
Engedélyest és elosztói engedélyest egyaránt érinti, és engedélyesek közötti információadással 
vagy a válaszadás feladatainak szétválasztásával a válaszadás nem intézhetı, a válaszadás 
közös kidolgozására 15 nap, továbbá a válasz elküldésére is 15 nap áll engedélyesek 
rendelkezésére (a felhasználó részére ebben az esetben a megkeresés beérkezési idıpontjától 
számított maximum 30 nap alatt a választ meg kell adni), errıl a felhasználót értesíteni kell. 

A Garantált Szolgáltatás igazolása: a bejövı megkeresés nyilvántartásba vételi idıpontjának és a 
kimenı válaszlevél postára adása dátumának az összevetése. Ha ugyanaz a felhasználó 23 
napon túl – akár ismétlıdı jelleggel, 23 naponként – újabb bejelentést tesz, mert nem kapott 
választ, akkor ismételten és többszörösen is jogosult a kötbérre. A felhasználó minden 
megkeresése ami 23 napon túl történik, új ügynek számít.  

A kötbérfizetés rendje: az Engedélyes a határidı be nem tartása esetén felhasználói 
igénybejelentésre, 2010. január 1-jétıl automatikusan gondoskodik a kötbér megfizetésérıl. 
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K.II. GSZ Visszatérítés téves számlázás esetén 

Jogosság megállapítása: téves, a felhasználó kárára történt villamosenergia-díj számlázása esetén a 
számlakifogás jogosságát 15 napon belül meg kell állapítani. 
Rendszerhasználati díj számlázásra való jog (megbízásos szerzıdés) esetén engedélyesek 
egymás közötti egyeztetésére 8 nap áll rendelkezésre. Az elosztói engedélyesnek a 
rendszerhasználati díj számlázásra vonatkozó számlakifogás jogosságát 15 napon belül kell 
megállapítania, ezért a felhasználó számlakifogásának kereskedıhöz történı beérkezésétıl 
számított 23 napon belül a számlakifogás jogosságát ez esetben is meg kell állapítani. 
Mérı felülvizsgálattal összefüggı jogosság megállapítás esetén a határidı meghosszabbodik az 
elosztói engedélyesekre elıírt Garantált Szolgáltatásokban meghatározottak szerint. Az elosztói 
engedélyes a hibás mérés miatti felhasználóval történt elszámolás eredményérıl 8 napon belül 
írásban értesíti a felhasználó kereskedıjét a visszatérítés jogosságáról.  

8 napon belül: a visszatérítés a számlakifogás jogossága megállapításától 8 napon belül a 
felhasználó visszajelzése alapján (akár telefonon, vagy e-mailben) történjen meg a visszafizetés a 
felhasználó fizetési módjának megfelelıen (pénzintézeti folyószámlára utalás, vagy természetes 
személy esetén postai utalványon kifizetés az MNB rendelkezéseinek megfelelıen).  

A Garantált Szolgáltatás igazolása: a jogosság megállapítása esetén a kimenı válasz dátumának és 
a visszafizetés megtörténtét igazoló dokumentum dátumának összevetése. 

Visszatérítés téves számlázás esetén: a felhasználó számlájában megalapozatlanul szereplı és a 
felhasználó által befizetett összegnek az Engedélyes által elıírt határidık betartásával történı 
visszafizetése. 

A kötbérfizetés rendje: az Engedélyes a határidı be nem tartása esetén felhasználói 
igénybejelentésre, 2009. január 1-jétıl automatikusan gondoskodik a kötbér megfizetésérıl. 

K.III. GSZ A felhasználó visszakapcsolásának kezdem ényezése 

Hiánytalan és hitelt érdemlı igazolás: az Ügyfélszolgálaton, vagy az Engedélyes által megadott 
szervezeti egységénél dokumentumokkal igazolt befizetés.  

A Garantált Szolgáltatás igazolása: a felhasználó megfizetett felhalmozott tartozása hiánytalan és 
hitelt érdemlı igazolásának az Engedélyes üzletszabályzatában megadott helyen és módon 
történı bemutatása, beérkezési idıpontja, vagy Engedélyes számláján a tartozás banki jóváírási 
idıpontja közül a korábbi idıpont, és az Engedélyes visszakapcsolási kezdeményezését igazoló 
dokumentumban rögzített kezdeményezési idıpont összevetése. idıpont összevetése. 
Az idıpontokat órás pontosság feltüntetésével kell dokumentálni.  

A kötbérfizetés rendje: az Engedélyes a határidı be nem tartása esetén felhasználói 
igénybejelentésre, 2009. január 1-jétıl automatikusan gondoskodik az egyszeri kötbér 
megfizetésérıl. 

K.IV. GSZ Nem jogszer ő kikapcsolás 

Nem jogszerő kikapcsolás: az Engedélyes a jogszabályokban, illetve az üzletszabályzatában foglalt, 
kikapcsolásra vonatkozó elıírásokat megsérti. 

Nem jogszerő kikapcsolást igazoló dokumentum: a kikapcsolás jogosságát kifogásoló 
ügyfélmegkeresések alapján az Engedélyes saját vizsgálatát követıen készült dokumentum, 
illetve a felhasználó és az Engedélyes közötti vita esetén a Hivatal határozatában foglalt döntés.  

A kötbérfizetés rendje: az Engedélyes a nem jogszerő kikapcsolás esetén felhasználói 
igénybejelentésre, 2009. január 1-jétıl automatikusan gondoskodik a kötbér megfizetésérıl. 
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D. melléklet 

Keresked ıi Engedélyes Hivatalnak adandó adatszolgáltatása és  annak megbízhatósága  

1. Az adatszolgáltatás formája és módja 

 A Hivatal részére adandó éves adatszolgáltatásként az Engedélyesnek a GSZ-K. táblázatot 2010. 
március 31-tıl kell megküldenie. 

 A nem automatikus kötbér kifizetéső GSZ pontok sorainál a „D” az „E” és az „F” oszlopok 
adatainak kitöltése adathiány esetén nem kötelezı. 

 Engedélyes a 2008. évre vonatkozó jelentését a korábbi táblázatos formában is megküldheti 
(2009. március 31-ig). 

2. Adatszolgáltatás tartalma 

 A kitöltendı alapadat cellák szürke színőek. Az alapadatokból kiszámítandó adatok az „F”, „I”, 
„L”, „M”, „N” oszlopokban találhatóak. A kitöltésre nem kerülı cellák a „-„ jelölésőek. 

 A „B” oszlopban az egyes GSZ pontok körébe tartozó események számát kell feltüntetni. Több 
GSZ pontot is érintı eseménykor, minden érintett GSZ pontnál szerepeltetni kell az 
esetszámot. 

 A „D” oszlopban az összes elıfordult ügy kapcsán érintett valamennyi felhasználó számát kell 
megadni, lakossági fogyasztó, egyéb kisfeszültségő felhasználó és középfeszültségő 
felhasználó bontásban (az összes elıfordult ügy kapcsán érintett valamennyi felhasználó 
száma nagyobb is lehet, mint az összes szerzıdéses fogyasztó darabszáma, az ismétlıdı 
ügyek miatt). 

 Az „E” oszlopban kell szerepeltetni azon felhasználók számát, akikre vonatkozóan a GSZ nem 
teljesült, lakossági fogyasztó, egyéb kisfeszültségő felhasználó és középfeszültségő 
felhasználó bontásban. Ha az „M” oszlop és az „E” oszlop adatai nem egyeznek, akkor ennek 
magyarázatát meg kell adni (például Ha ugyanaz a felhasználó 23 napon túl – akár ismétlıdı 
jelleggel, 23 naponként - újabb bejelentést tesz, mert nem kapott választ, akkor ismételten és 
többszörösen is szerepel az „E” és „M”oszlopokban). 

 Az „F” oszlopban a teljesítés arányának %-os értékét kell megadni (az „E” oszlop adatainak a „D” 
oszlop adataihoz viszonyított százalékos értéke). 

 A „G” oszlopban a felhasználó kérésére történt kötbérfizetések számát kell feltüntetni: lakossági 
fogyasztó, egyéb kisfeszültségő felhasználó és középfeszültségő felhasználó bontásban. 

 A „H” oszlopban a B. mellékletben felhasználói kérésre meghatározott minimálisan fizetendı 
kötbér értékek szerepelnek: lakossági fogyasztó, egyéb kisfeszültségő felhasználó és 
középfeszültségő felhasználó bontásban. (Ha az üzletszabályzatban ezeknél nagyobb értékek 
kerülnek meghatározásra, akkor azokat kell szerepeltetni.) 

 Az „I” oszlopban a felhasználói kérésre kifizetett kötbér értékét kell megadni (a „G” oszlop és a 
„H” oszlop adatainak szorzata). 

 A „J” oszlopban az automatikusan történt kötbérfizetések számát kell feltüntetni: lakossági 
fogyasztó, egyéb kisfeszültségő felhasználó és középfeszültségő felhasználó bontásban. 

 A „K” oszlopban a B. mellékletben automatikusan történı kifizetés esetére meghatározott 
minimálisan fizetendı kötbér értékek szerepelnek: lakossági fogyasztó, egyéb kisfeszültségő 
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felhasználó és középfeszültségő felhasználó bontásban. (Ha az üzletszabályzatban ezeknél 
nagyobb értékek kerülnek meghatározásra, akkor azokat kell szerepeltetni.) 

 Az „L” oszlopban az automatikusan kifizetett kötbér értékét kell megadni (a „J” oszlop és a „K” 
oszlop adatainak szorzata).  

 Az „M” oszlopban a felhasználó kérésére történt- és az automatikusan kifizetett kötbérfizetések 
értékét kell megadni (a „G” oszlop és a „J” oszlop adatainak összege). 

 Az „N” oszlopban a felhasználó kérésére történt- és az automatikusan kifizetett kötbér értékét kell 
megadni (a „I” oszlop és a „L” oszlop adatainak összege). 

 A kiugró, megszokottól eltérı értékekhez Engedélyes megjegyzést főzhet. 

3. Az érintett felhasználók számának meghatározása 

Az érintett felhasználók számának meghatározása az Engedélyes pontos, naprakész nyilvántartása 
adatai alapján történjen. Az adatkezelés megfelelısségével kapcsolatban az alábbi elvárásokat 
támasztotta az Engedélyes saját maga részére: az általános minıségbiztosítási eljárások megléte, az 
adatok és adatforrások utólagos ellenırizhetıségének biztosítása. K.IV. esetén a kikapcsolás 
jogosságát kifogásoló ügyfélmegkeresések számát kell megadni az érintett felhasználók számaként. 

4. A közölt adatok megbízhatósága 

 A közölt adatok helyességéért az engedélyes teljes körő felelısséggel tartozik.  

 Az adatok megbízhatóságát a Hivatal saját, vagy megbízott szakértıjével esetenként 
ellenırizheti. 

5. Adatok megbízhatóságának ellen ırzése 

 A Hivatal az adatok megfelelısségét csak a mutatók kiszámításához szükséges körben vizsgálja.  

 Az ellenırzés a visszatevés nélküli mintavételes eljárás szabályain alapszik, azonban nem követi 
az erre vonatkozó szabvány elıírásait. Az elsı mintavétel során a kiválasztott GSZ pontokhoz 
tartozó ügyek közül 5-5 ügyet kell véletlenszerően kiválasztani. 

 Az ügyekhez tartozó adatszolgáltatás minısítése megfelelı vagy nem megfelelı lehet. Megfelelı 
az adatszolgáltatás, ha az ügyek Engedélyes általi minısítése és kezelése megfelel az A, B, 
és C mellékletekben megfogalmazott követelményeknek. 

 Ha a kiválasztott 5 ügy mindegyikének minısítése megfelelı, akkor az adott GSZ pont 
megbízhatósága is megfelelı. 

 A módszer alkalmazása során, azon GSZ pontok esetében kell ismételt mintavételt végezni, 
amelyeknél az elsı mintában nem megfelelı minısítéső ügy, hibás adat volt. 

 Az ismételt mintában újból 5 ügyet kell véletlenszerően kiválasztani. Ha az ismételt mintában is 
van hibás adat, akkor a Hivatal az adott GSZ ponthoz tartozó adatközlést és így a GSZ 
adatok megbízhatóságát, nem megfelelınek minısíti. 

 A GSZ adatok megbízhatóságának nem megfelelı minısítése esetén a Hivatal a 6. pont szerint 
jár el, és Engedélyest 60 napon belül a Hivatalnak benyújtandó, önellenırzéssel javított 
adatszolgáltatásra kötelezheti, amelyben közölt adatok megbízhatóságát a Hivatal az e 
mellékletben foglaltaknak megfelelıen ellenırizheti. 
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6. Nem megfelel ı adatközléshez kapcsolódó bírság mértéke 

Nem megfelelı adatközlés esetén a Hivatal bírságot szabhat ki. 
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12. számú Melléklet 

 
BANKGARANCIA NYILATKOZAT Minta 

bankgarancia száma: ..................... 

Címzett:  

Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság. 
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
 
(a továbbiakban: a "Kedvezményezett ")  

Kibocsátó: 

Bank neve.  
Bank címe 
Bank SWITF kódja 
(Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: ) 
 
(a továbbiakban: a "Bank ") 
 

Megbízó:  
 
Partner neve: …………………………………………... 
Székhelye: …………………………………………... 
 
(a továbbiakban: a "Megbízó ")  
 

Megbízónk értesített bennünket, hogy Önök és a ……………… (továbbiakban Megbízó, 
székhely……………) között …………..számon ………….. szerzıdés (a továbbiakban: a 
"Szerzıdés") megkötésére került sor, és a Szerzıdés alapján a Kedvezményezett általi 
teljesítésnek elıfeltétele a jelen bankgarancia (a "Garancia") kibocsátása. 

8. A Megbízó megbízásából ezennel legfeljebb ………………….. Ft, azaz 
……………………. forint összeg (a továbbiakban: a "Garancia Összeg ") erejéig 
visszavonhatatlanul és feltétel nélkül garanciát vállalunk a Kedvezményezett javára a 
Megbízónak a  Szerzıdésbıl eredı valamennyi fizetési kötelezettségére (tıkeérték, 
ÁFA, késedelmi kamat és egyéb járulékos költségek, beleértve a behajtási és 
végrehajtási költségeket is). 

9. E Garancia alapján a Bank a Kedvezményezett elsı írásbeli felszólítása (a 
továbbiakban: a "Lehívás") alapján a Kedvezményezett által megjelölt összegben, 
de összesen legfeljebb a Garancia Összeg erejéig, az alapjogviszony vizsgálata 
nélkül és bármilyen kifogásra való tekintet nélkül, fizetést teljesít a Kedvezményezett 
javára a Lehívás kézhezvételét követı 3 banki munkanapon belül, feltéve, hogy (a) a 
Lehívásban a Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbízó nem teljesítette vagy nem 
szerzıdésszerően teljesítette a Szerzıdésben foglalt kötelezettségét; (b) a 
Lehívásban (a fenti bankgarancia szám megjelölésével) hivatkoznak jelen 
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Garanciánkra; (c) a Lehívás eredeti példányát legkésıbb a Lejárati Idıpontig 
eljuttatták a Bank fent megjelölt címére; és (d) a Lehívást aláíró személyek aláírási 
jogosultságát és aláírásának hitelességét a Kedvezményezett hitelt érdemlı módon 
bizonyította (30 napnál nem régebbi cégkivonatával és aláírási címpéldánnyal vagy 
számlavezetı bankjának megfelelı igazolásával). 

10. A Jelen Garanciával kapcsolatosan felmerülı valamennyi díjat és költséget a Megbízó viseli. 

11. A Banknak a Garancia alapján fennálló fizetési kötelezettsége kizárólag a Kedvezményezett írásbeli 
Lehívása alapján teljesített fizetések összegével csökkenthetı. Jelen Garancia részletekben is igénybe 
vehetı. Jelen bankgarancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a bankgarancia összegét automatikusan 
csökkenti. 

12. Bank a Garancia 2. pontjában vállalt fizetési kötelezettségét mindenféle adó, vám, járulék és díj levonása 
nélkül teljesíti. 

13. A Garancia 200.. ........ hó .,.. napján lép hatályba. A Garancia minden további 
értesítés nélkül hatályát veszti …………………. napján budapesti idı szerint déli 
12.00 órakor (a továbbiakban: a Lejárati Idıpont"), függetlenül attól, hogy a Garancia 
eredeti példányát visszajuttatták-e Bankunkhoz vagy sem. A Lejárati Idıpontot 
követıen kézhez vett Lehívások alapján a Bank nem teljesít fizetést. 

 

14. Jelen Garancia tekintetében a magyar jog az irányadó. 
 
 
 
Kelt, …………………………, 200.. …………….. 
 
 
 
 
Bank neve 
 
 
Kapcsolattartó neve: ………………………. 
tel:…………………………………………….. 
fax:………………………………………….. 
 
 
 
 
……………………………     ……………………… 
[aláíró neve 
beosztása] 
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13. számú Melléklet 

A MOL-CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 

 

A MOL-csoport vállalataiban az etikus magatartás igen komoly múltra tekint vissza – mára 
kialakult kultúrája, rendszere van. Vállalatunk stratégiai céljai tehát erıs etikai alapra épülnek.  

Az Etikai Kódex normák és szabályok győjteménye, melynek célja, hogy a benne rögzített elvek 
útmutatóul szolgáljanak az etikus üzleti magatartáshoz. A benne megfogalmazott értékek és 
hozzáfőzıdı szabályok a MOL-csoport vállalatainak minden munkavállalójára és szerzıdött 
partnerére érvényesek.  

Az Etikai Kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevı versenypiac 
kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is alávetjük 
magunkat a morális felelısségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalatunk jó hírét ugyanis 
csak a tisztességre épülı feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan 
betartásával ırizhetjük meg. Felelısségünk ezért sem érhet véget a vállalat határainál: elvárjuk, 
hogy munkatársainkhoz hasonlóan üzleti partnereink is betartsák az Etikai Kódexben foglalt 
szabályokat. Törekszünk arra, hogy a számunkra fontos értékeket mások felé is közvetítsük.  

Elvárt az Etikai Kódex jelen kivonatos változatának betartása a MOL-csoport és vállalatai 
nevében eljáró partnerektıl, a velük szerzıdéses kapcsolatban álló minden egyéntıl és 
vállalattól. Elvárt továbbá a MOL-csoport üzleti partnereitıl az Etikai Kódex - MOL-csoport 
honlapján (www.mol.hu) elérhetı - teljes tartalmának megismerésére és betartására való 
törekvés, az egyébként irányadó szerzıdéses jogkövetkezmények alkalmazása nélkül. 

23.29 Részvényesek 

Felelısek vagyunk részvényeseink befektetéseinek védelméért és azért, hogy számukra hosszú 
távon az iparág legjobb vállalataival versenyképes megtérülést biztosítsuk.  

23.29.1.1 A pénzügyi-számviteli információk és jelentések átl áthatósága 

Részvényeseinknek teljes és átlátható információt nyújtunk mőködésünkrıl, felvetéseikre 
érzékenyek vagyunk. A vonatkozó tızsdei szabályoknak teljes mértékben meg kívánunk felelni, 
ügyleteinket a legjobb gyakorlat kialakítására törekedve, törvényes keretek között, rögzített belsı 
szabályoknak megfelelıen végezzük, jelentéseinkben mőködésünkrıl pontos képet adunk. 

23.29.1.2 Szellemi tulajdon és egyéb védett információk  

A MOL-csoport vállalatainál rendszeresen keletkezı értékes, nem közcélú ötletek, stratégiák és 
egyéb üzleti információk a vállalat tulajdonában vannak és azokat meg kell védenünk. Mivel ezek 
az információk a MOL-csoport munkájának eredményei, a vonatkozó jogszabályok lehetıvé teszik 
ezen szellemi tulajdon oltalmát. A MOL-csoport erıforrásai segítségével elıállított vagy vásárolt 
szellemi tulajdon a MOL-csoport tulajdona és nem kezelhetı egyéni/személyes tulajdonként. 

A MOL-csoport célkitőzése, hogy minden jelentıs szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, 
megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelısségteljes módon használja fel. 
Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz 
főzıdı jogait.  

A társadalom és az ügyfelek jogos információ igényét társaságunk mőködésérıl készséggel 
kielégítjük. Az ügyfelekrıl vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti 
partnerektıl bekért titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk. 
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23.29.1.3 Bennfentes kereskedelem 

A bennfentes kereskedelem belsı információk illegális felhasználása anyagi elınyszerzés 
céljából. Bennfentes kereskedelemnek számít azzal az értékpapírral vagy tızsdei termékkel 
folytatott kereskedelem, amelyre a bennfentes információ vonatkozik, akár a bennfentes személy, 
akár annak megbízottja követi el. Ezzel azonos megítélés alá esik a bennfentes információ 
továbbadása olyan személynek, akirıl feltételezhetı, hogy azt kereskedelemben felhasználja. 
Bennfentesnek számít minden olyan információ, amely a MOL-csoport, annak értékpapírjaival, 
más vállalatokkal, azok értékpapírjaival van kapcsolatban, a köz számára nem hozzáférhetı és 
lényeges. Lényegesnek számít minden olyan információ, amelyet egy ésszerően eljáró befektetı 
fontosnak minısítene egy értékpapír megvásárlásakor vagy eladásakor.  

A MOL-csoport elkötelezett a nyilvános kereskedelemben forgó értékpapírok tisztességes kereskedelme 
mellett. Azon országok többségében, ahol a MOL-csoportnak érdekeltségei vannak, az értékpapírokkal 
való bennfentes kereskedelmet a büntetıjog szigorúan tiltja. Ezzel kapcsolatban nem csak a vonatkozó 
jogszabályok maradéktalan betartását követeljük meg, hanem a bennfentes értékpapír-kereskedelem és 
tanácsadás látszatának elkerülését is.  

23.30 Munkavállalók 

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a MOL-csoport munkavállalói a kölcsönös bizalmon, mások 
tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló munkakörnyezetben dolgozhassanak. 
Különös figyelmet fordítunk munkatársaink személyes és szakmai fejlıdésére. A MOL-csoport 
elkötelezi magát a méltányos bérezés elve mellett. 

23.30.1.1 A hátrányos megkülönböztetés tilalma 

A MOL-csoport elkötelezett a hátrányos megkülönböztetés tiltása és megelızése mellett. 
Munkatársaink különbözı országok állampolgárai, támogatjuk a kulturális sokszínőséget, a 
nemzetközi csapat kiépülését. 

23.30.1.2 Gyermek- és kényszermunka 

A MOL-csoport nem tolerálja a kényszer-, a kikényszeríttet és a gyermekmunka semmilyen 
formáját. A MOL-csoport minden munkavállalójának és szerzıdött partnerének tisztában kell 
lennie ezekkel az elvekkel, és azokat munkája során alkalmaznia kell. 

23.31 Egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem 

A fenntartható fejlıdés melletti elkötelezettségünkkel összhangban az egészségvédelmi, a 
biztonsági és a környezetvédelmi menedzsmentet rendszerszerően kezeljük annak érdekében, 
hogy teljesítményünket folyamatosan javítani tudjuk. Biztonságos munkakörülmények 
megteremtésével és környezetvédelmi teljesítményünk folyamatos fejlesztésével csökkentjük a 
tevékenységünkbıl adódó egészségügyi, biztonsági és környezeti kockázatokat. A 
minıségközpontúság tevékenységünk egyik alapeleme. Környezetvédelmi programokat indítunk 
azokban a régiókban, ahol jelen vagyunk. Mőködésünkben minden érvényes technológiai és 
ökológiai irányelvet figyelembe veszünk, és támogatjuk a szigorúbb elvárásokat támasztó 
szabványok elfogadását, hogy csökkenjenek azok a kockázatok, amelyek a tevékenységünkbıl 
fakadó kedvezıtlen környezeti hatásokból adódnak.  

23.32 Kormányzati kapcsolatok, politikai szerepvállalás 

Tevékenységünk során jóhiszemően és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit 
és elıírásait betartva mőködünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket 
használjuk. Ugyanezt a magatartást várjuk el szerzıdött partnereinktıl is.  

A MOL-csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati és helyi szervekhez, a 
régiókhoz és a társadalomhoz felelıs szervezetként viszonyul. A MOL-csoport pontosan fizeti 
adóit és ügyel pénzügyi mőveleteinek átláthatóságára. 
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23.32.1.1 Politikai szerepvállalás 

Nem korlátozzuk munkavállalóink politikai szerepvállalását, de ilyen irányú fellépésük során nem 
használhatják a MOL-csoport nevét, és tevékenységük nem állhat ellentétben a MOL-csoport 
érdekeivel.   

23.33 Helyi közösségek és civil társadalom 

A MOL-csoport hozzájárul a gazdasági növekedéshez és az életszínvonal javításához azon 
régiókban, ahol tevékenykedik. A közjót különbözı tevékenységeken keresztül szolgáljuk, melyek 
többsége az egészség, a kultúra és az oktatás fejlesztését célozza. Elkötelezzük magunkat 
amellett, hogy tevékenységünkrıl és törekvéseinkrıl minden médiumon keresztül teljes, érthetı, 
rendszeres és hiteles információt közöljünk a közvéleménnyel.  

23.34 Beszállítók, üzleti partnerek 

Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapul. Bizalmasnak tekintendı minden olyan információ, amely a MOL-csoport és a beszállítói 
közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozíciónkkal nem élünk vissza és elkötelezzünk magunkat 
amellett, hogy minden üzleti partnerünk számára egyforma esélyeket teremtsünk és betartsuk a 
megállapodás által szabott feltételeket – elvárva ugyanezt szerzıdött partnereinktıl is.  

23.34.1.1 Összeférhetetlenség 

Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegő 
pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között. 

23.34.1.2 Jogtalan el ıny tilalma 

Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el 
üzletfeleinktıl is. A jogtalan elıny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan 
elítéljük, sıt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve 
munkavállalóink számára tiltjuk annak elfogadását.  

23.35 Versenytársak 

Bár a MOL-csoport határozott versenytársként kíván mőködni, tevékenységét a tisztességes 
verseny normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi, 
elvárva ugyanezt szerzıdött partnereitıl is.  
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14. számú Melléklet 

 

Teljes Ellátás Alapú Villamosenergia Adásvételi sze rzıdés 

 

 

A szerzıdı felek adatai: 

 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan M őködı Részvénytársaság  
Székhely:  1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
Levelezési címe:    1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. 
Számlavezetı pénzintézete:  ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe  
HUF számlaszáma:  HU43 1370 0016 0101 5021 0000 0000 
Számlakiállítási cím:    TOP Finance Kft.  

1039 Budapest Batthyány út 45. 
Adószáma:     10625790-2-44 
Statisztikai szám:   10625790-2320-114-01 
Cégbíróság és cégjegyzékszáma:  Fıvárosi Bíróság, Cg. 01-10-041683 

 
továbbiakban, mint: Eladó  (villamos energia kereskedelmi engedélyes),  
 
másrészrıl:  
          
XXXXXXXX Kft.  
Székhely:     
Levelezési címe:   
Számlavezetı pénzintézete:   
HUF számlaszáma:    
Számlakiállítási cím:   
Adószáma:   
Statisztikai szám:    
Cégbíróság és cégjegyzékszáma: 
     
továbbiakban, mint Felhasználó  
 
a továbbiakban Felhasználó és Eladó együttesen, mint: Szerzıdı Felek  
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A Felhasználó 6.sz. pontban felsorolt fogyasztási helyének/helyeinek villamos energia 
ellátására vonatkozóan menetrendadási kötelezettség nélkül, alulírott helyen és napon a 
következı feltételekkel: 

 
Jelen szerzıdésben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Szerzıdı Felek a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (Vet.-ben) használt jelentést 
tekintik irányadónak. A Felek közötti további szerzıdéses feltételeket az Eladó mindenkor 
hatályos Általános Szerzıdéses Feltételei (ÁSZF) tartalmazzák, amely jelen szerzıdés 
részét képezi, és amellyel kapcsolatban a Felhasználó kijelenti, hogy azt megismerte és 
annak tartalmát elfogadja. Jelen teljes Ellátás Alapú Villamosenergia Adásvételi 
szerzıdés és a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit minden esetben együttesen kell 
értelmezni. Az ÁSZF és a jelen szerzıdés közötti bármely eltérés esetén a jelen 
szerzıdés rendelkezései az irányadóak. A mindenkor hatályos ÁSZF elérhetı az Eladó 
Weboldalán a www.mol.hu internetcímen.  

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

1) A szerzıdés tárgya 

Az Eladó a jelen Szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés ) feltételei szerint – az 
átviteli hálózaton – köteles a Szerzıdésben meghatározott teljesítménnyel és 
ennek megfelelı villamos energia mennyiséggel folyamatosan rendelkezésre állni 
Eladó 15X-MOLTRADING-F azonosítójú mérlegkörébe tartozó, az 6.sz. pontban 
felsorolt Felhasználási hely/helyek villamos energia ellátása érdekében. A 
Szerzıdés alapján a villamos energiát a Felhasználó részére a területileg illetékes 
Hálózati Engedélyes szállítja le, a Felhasználó pedig köteles az energiadíjra 
vonatkozó számlát az Eladó részére, a rendszerhasználati díjakat pedig a Hálózati 
Engedélyes részére megfizetni, és a villamos energiát átvenni. 

 

2)  Szerzıdéses id ıszak 

 

A Szerzıdésben meghatározott villamos energia szállítási kötelezettség idıszaka: 

2013. január 01. 00 órától 2013. december 31. 24 óráig. 

 

Szerzıdı Felek megegyeznek abban, hogy a 2013. december 31-ét követı 
idıszakra vonatkozóan az Eladó 2012. szeptember 30-ig adhat árajánlatot 
Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó az Eladó árajánlatát elfogadja, 
úgy Szerzıdı Felek közös megegyezésével a Szerzıdés meghosszabbítható 1 
évvel. 

 



 MOL Nyrt. Trading Platform  Szerzıdés száma: KF-XXX-2013 

Teljes Ellátási Villamos Energia Adásvételi Szerzıdés 
 

213 

3)         A éves szerz ıdött villamos energia mennyisége:  

 

 XXX XXX kWh 

 

Az Felhasználó a tervezett éves fogyasztására +/- 25% Take or Pay garanciát 
vállal. Ennek értelmében amennyiben a tervezett fogyasztástól a mért fogyasztás 
ennél nagyobb mértékben eltér lefelé az Felhasználónak ez esetben is a tervezett 
éves fogyasztás 75%-nak megfelelı mennyiség után kell a szerzıdés szerinti 
egységárat megfizetnie. Amennyiben az Felhasználó a tervezett éves 
fogyasztástól eltér nagyobb mint 25%-al felfelé, úgy ezen mennyiséget Kereskedı 
jogosult a 6. sz. pontban rögzített egységár 120 %-án számlázni Felhasználó felé. 
Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a túlfogyasztásról vagy 
alúlfogyasztásról a számlát a tárgyévet követı 20 napon belül kiállítja, a kiállítástól 
számított 15 napon belüli megfizetésére a felhasználó kötelezettséget vállal. 

 

4) Számlázás, fizetés, elszámolás és egyéb feltétel ek 

 

A Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályi elıírásoknak maradéktalanul 
megfelelı számla ellenértékét a szerzıdött pénznemben. számlakiállítástól 
számított 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki. A számlázási, fizetési, 
elszámolási és egyéb feltételeket az ÁSZF tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

5) Hitelkeret 
Eladó jelen szerzıdés alapján történı áruszállításra és/vagy szolgáltatásnyújtásra a 
Felhasználó részére …………. Ft hitelkeretet (továbbiakban: Hitelkeret) biztosít. 
Amennyiben a Felhasználó jelen szerzıdésbıl eredı tartozásának és visszaigazolt 
megrendeléseinek összege meghaladja a Hitelkeret összegét, az Eladónak jogában 
áll, hogy a Felhasználót csak abban az esetben szolgálja ki, amennyiben a 
Felhasználó a fennálló tartozását olyan mértékben törleszti, hogy a Hitelkeretbıl 
rendelkezésre álló rész a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét fedezi.  
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6) Fogyasztási helyek, éves fogyasztások, alkalmaza ndó áramdíjak 

 

Sorsz. 
Fogyasztási hely címe VÉF* [kWh] Jelleg (Profilos / 

Idősoros) Mérési pont azonosító (POD) Áramdíj*** [Ft/kWh] 

1. 
      

      

2. 
      

      

* Várható éves fogyasztás   

**A Szerzıdés alapján a teljesítés helyére leszállított villamos energiáért fizetendı ár a 2013. 

január 01. 00 órától 2013. december 31. 24 óráig tartó idıszakban 

 

A meghatározott szerzıdéses ár a szerzıdéses idıszakban fix, azt semmilyen külsı 
feltétel (pl. devizaárfolyam, gázár) változása nem befolyásolja. 

A szerzıdéses energiaár tartalmazza a határkeresztezı kapacitások aukciós díját és a 
Mérlegkör tagsággal kapcsolatos díjelemeket, továbbá a Vet 13. § (1) bekezdése, 
valamint a 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet alapján átvételi kötelezettség alá esı 
energia („zöldenergia” vagy KÁT) addicionális költségét. A fenti ár ugyanakkor nem 
tartalmazza a 2007 évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 147.§. alapján fizetendı 
kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatására szolgáló díjtételt, a szénipari 
szerkezet átalakítási program támogatására szolgáló díjat, a VET 147 (1) c pontja szerint 
megfizetendı kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat, a rendszerhasználati díjakat 
és az energiaadót valamint az ÁFÁ-t. 

 

Amennyiben az elosztói engedélyes a profilos vagy idısoros elszámolású Mérési pont 
besorolását a szerzıdéses idıszakban megváltoztatja (átsorolja) az elszámolási ár nem 
változik.  

 
Amennyiben a kötelezı átvétel alá esı villamos energia (KÁT) elszámolásának Szerzıdés 
megkötésekor ismert, Átviteli Rendszerirányító által meghatározott elszámolási rendszere a 
Szerzıdés idıtartama alatt hitelt érdemlıen megváltozik, és ezzel a KÁT elszámolásának 
díjai megemelkednek, akkor az Eladó jogosult a KÁT díjának megváltoztatásából eredı 
vételár emelkedést érvényesíteni, amely vételár emelkedést a Felhasználó tudomásul vesz.  

 

A Fogyasztó vállalja, hogy a villamos energiát átve szi és annak jelen Szerz ıdés 
szerinti energiadíját a Keresked ı számára a jelen Szerz ıdés és az ÁSZF 
rendelkezései szerint megfizeti. 
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EGYÉB FELTÉTELEK 

 

7) Szerzıdı Felek képviseleti szabályai és a Szerz ıdés módosítása 
 
6.1.) A Szerzıdı Felek képviselıi: 
 
a) A Szerzıdés vonatkozásában az Eladót képviselı személy:  

 
Nyilatkozattételre jogosult:  Kapcsolattartó: 
Név: Papp Tibor Név: Nagy Norbert  
Tel: +36/70-373-11-40 Mobil:+36/70-373-11-40 
Fax:+36/1-886-44-21 Fax: +36/1-886-44-21 
E-mail: tipapp@mol.hu E-mail: nonagy@mol.hu 

 
b) A Szerzıdés vonatkozásában a Felhasználót képviselı személyek: 

 
Nyilatkozattételre jogosult:  Operatív kapcsolattartó: 
Név:  Név:  
Tel:  Mobil: 
Fax: Fax:  
E-mail:  E-mail:  

 

c) A képviselı személyében bekövetkezı változásról a Szerzıdı Felek 
haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást. 

d) A felek az értesítéseket lehetıleg e-mail –ben (internet kapcsolat hibája esetén 
faxon) juttatják el egymásnak értesítéseiket. 

 

Jelen szerzıdés két azonos, a Felek által aláírt eredeti példányban készült, magyar 
nyelven, melybıl egy példány a Felhasználót egy példány az Eladót illeti meg. A Felek 
nevében aláíró személyek rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti 
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felhatalmazással, melyek alapján a Szerzıdés aláírására jogosultak. A Felek jelen 
Szerzıdést, annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt, jóváhagyólag írják alá.     

 

 

 

 

  

                 Budapest, 2012.XX.XX  Budapest, 2012.XX.XX 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan 

Mőködı Részvénytársaság, mint Eladó 
képviseletében: 

 

 

 

 

 

XXXXXX Kft. 

 

 

 

 

 

 

………………………. ………………………. ………………………. 

    

   

 
 


