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MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
egyedi közvilágítási szerződésének főbb feltételei 

 
 
Előfeltételek 
 

- az MVM Partner Zrt. rendelkezik érvényes villamos energia kereskedői engedéllyel; 
- a Mérlegkör-felelős rendelkezik mérlegköri szerződéssel; 
- Felhasználó rendelkezzen érvényes hálózathasználati és hálózati csatlakozási 

szerződéssel az illetékes elosztói engedélyesnél; 
- a Felhasználó a villamos energia megvásárlására teljes ellátás alapon szerződik az 

MVM Partner Zrt.-vel;  
- a Felhasználó érvényes mérlegkör-tagsági szerződéssel rendelkezik a Mérlegkör-

felelősnél. 
 
Ezen feltételeknek a szerződés hatálya alatt is végig fenn kell állniuk. 
 
Felhasználó kötelezettségei: 
 

- a hálózati használat és csatlakozási szerződés fenntartása a szerződés hatálya alatt; 
- saját nevében és saját használatra, azaz nem továbbadás céljára vásárolja a villamos 

energiát; 
- köteles a szerződésben meghatározott díjakat megfizetni; 
- vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználási hely teljes villamos energia 

szükségletét a Kereskedőtől szerzi be. 
 
A villamos energia szállítása 
 
A villamos energia felhasználási helyre történő szállítása az illetékes elosztói engedélyes 
feladata, a villamos energia átadására az átviteli hálózat bármely pontján történő 
betáplálással kerül sor. A szolgáltatott villamos energia minőségi vagy mennyiségi hibájáért 
az MVM Partner Zrt. a szerződés alapján nem vállal felelősséget. 
 
Mérés 
 
A szolgáltatott villamos energia havi mennyiségének meghatározása vagy az illetékes 
elosztói engedélyes tulajdonát képező hitelesített fogyasztásmérőből leolvasott adatokkal 
(idősoros mérés esetén), illetve mérővel felszerelt profilos mérési pont esetén vagy az 
energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az illetékes elosztói engedélyes által 
megállapított számított vagy átalány jellegű fogyasztás alapján történik, különös tekintettel a 
hatályos közvilágítási égésidő naptárra.  

Amennyiben profilos mérési pont esetén fogyasztásmérő készülék fel van szerelve, úgy az 
elfogyasztott villamos energia az elszámolási időszak végén leolvasással kerül 
megállapításra, amely alapján a mennyiségi eltérés kerül elszámolásra. E profilos, mért 
közvilágítási fogyasztók esetén a mennyiségi eltérés a havi profilokból adódó villamos 
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energia mennyiségek összegének és a leolvasott mért villamos energia mennyiségének 
különbsége. 

A mérő meghibásodása esetén a felek a hálózathasználati szerződésben és a VET Vhr.-ben 
foglaltak szerint járnak el a mennyiség meghatározása érdekében. 

A mérés, leolvasás, ellenőrzés mindenkor az illetékes elosztói engedélyes feladata. 
 
Rendes felmondás 
 
A határozatlan idejű szerződést a felek bármelyike jogosult 30 (harminc) napos felmondási 
idővel, írásbeli, indokolás nélküli nyilatkozattal felmondani. 
 
Rendkívüli felmondás esetei 
 
Az egyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél azonnali hatályú, indokolással 
ellátott írásbeli nyilatkozatával felmondhatja a szerződést. 
Az MVM Partner Zrt. oldalán súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 
kizárólagosan az, ha 

- villamosenergia-szolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot 
meghaladóan nem teljesíti; 

- megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát.  
 

A Felhasználó oldalán súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 
kizárólagosan az, ha 

- a szerződésben rögzített díjak, illetve a kötbér vagy egyéb, a szerződésben 
meghatározott, MVM Partner Zrt.-nek járó összegek jelen szerződés szerinti 
kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét 30 (harminc) napot meghaladóan, írásbeli 
felszólítás ellenére sem teljesíti.  

- A villamos energia átvételi kötelezettségét neki felróható okból 30 (harminc) napot 
meghaladóan nem teljesíti, akkor is, ha erre azért nem képes, mert az adott 
felhasználási helyet az illetékes elosztói engedélyes a Felhasználó 
szerződésszegése miatt 30 (harminc) napot meghaladóan az ellátásból 
felfüggesztette vagy kikapcsolta. 

- Megsérti az MVM Partner Zrt. teljes ellátási jogát a felhasználási hely 
vonatkozásában. 

- Megszegi bármely szavatossági nyilatkozatát. 
 
A villamos energia ellátás felfüggesztése - kikapcsolás 
 
Az Üzletszabályzatában foglaltak szerint az MVM Partner Zrt. jogosult a Felhasználó 
hálózathasználatának felfüggesztését kezdeményezni (kikapcsolás). A Felhasználó 
visszakapcsolását kezdeményezni is az MVM Partner Zrt. jogosult és köteles, amennyiben a 
Felhasználó valamennyi, a visszakapcsolásra vonatkozóan előírt feltételnek eleget tett. 
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