1. Szerződéses kapcsolatok rendje
1.1A felhasználó szerződéses kapcsolatrendszere
A felhasználó szerződéses kapcsolatrendszere megváltozik,
versenypiaci villamosenergia-beszerzést választja.
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Egyetemes szolgáltatás során a felhasználó egy adott felhasználási hely
vonatkozásában a területileg illetékes elosztói engedélyessel és az
egyetemes szolgáltatóval áll jogviszonyban. Az elosztói engedélyessel a
műszaki, az egyetemes szolgáltatóval az elszámolási kérdéseket
rendezheti.
Versenypiacon a felhasználó külön szerződik a villamos energiát
értékesítő kereskedő társasággal és a vételezés fizikai feltételeit
biztosító elosztói engedélyes társasággal.
A versenypiacon az egyetemes szolgáltatáshoz képest nem
változnak:
 a hálózatra kapcsolódás fizikai jellemzői (tehát nem épül ki új
hálózat a felhasználóhoz),
 az előző pontból fakadóan nem változnak a szolgáltatott villamos
energia minőségi jellemzői,
 az elosztói engedélyes társaság is ugyanaz marad.
Az elosztói engedélyes az egyetemes szolgáltatásban lévő felhasználó
ügyfeleivel megegyező módon kezeli a versenypiacon vételező
felhasználókat.
A szerződéses kapcsolatrendszert az alábbi ábra mutatja:

1.2Elosztói engedélyessel kötött szerződések
1.2.1 Hálózati csatlakozási szerződés (HCSSZ)
A hálózati csatlakozási szerződést a területileg illetékes elosztói
engedélyessel a felhasználó csatlakozási pontjára kell megkötni.
A szerződés tárgya: a csatlakozási ponton rendelkezésre álló
teljesítmény előfeltételeinek megvalósítása és folyamatos biztosítása.
A szerződés főbb pontjai: a felhasználási hely jellemző adatai, a
hálózatra történő kapcsolódás műszaki módja és feltételei, a tulajdoni
határ, a csatlakozási pontok darabszáma, a csatlakozási ponton
rendelkezésre álló teljesítmény, valamint a fogyasztásmérő adatai.
Abban az esetben, ha új bekapcsolás történik (új felhasználó), ez a
szerződés tartalmazza a csatlakozás létesítésének feltételeit, valamint
a pénzügyi kondíciókat is magában foglaló megvalósítás paramétereit
is. Amennyiben a már csatlakozási szerződéssel rendelkező felhasználó
a rendelkezésére álló teljesítményt szeretné növelni, akkor ezt a
szerződést módosítják a felek. Abban az esetben, ha 1x32 A feletti
bővítéssel jár (beruházás), akkor a felhasználónak csatlakozási díjat
kell fizetnie. A felhasználó csak a hálózati csatlakozási szerződés
alapján
nem
vételezhet
villamos
energiát.
A
vételezéshez
hálózathasználati szerződést és kereskedelmi szerződést is kell kötni.

1.2.2 Hálózathasználati szerződés (HHSZ)
A Hálózathasználati szerződést a területileg illetékes elosztói
engedélyessel a felhasználónak minden csatlakozási pontjára külön
meg kell kötni.
A szerződés tárgya: a felhasználási hely bekapcsolása, a vásárolt
villamos energia folyamatos szállítása, valamint a fogyasztásmérő
berendezés adatai, felszerelése, üzembe helyezése, folyamatos
leolvasása és az adatok mérlegkör felelősök és a rendszerirányító
részére történő továbbítása.
A
mérlegkör-felelős
számára
az
elosztói
engedélyes
és
a
rendszerirányító biztosítja az elszámoláshoz szükséges mért adatokat.
A hálózathasználati szerződés csak kereskedővel vagy egyetemes
szolgáltatóval megkötött kereskedelmi szerződés megléte esetén
jogosít villamosenergia-vételezésre. Ha az egyik megszűnik, a másik is
hatályát veszíti.
Az elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között kerül megkötésre, az
elosztói engedélyes üzemeltetésében álló hálózat használatának
biztosítására. A szerződés tartalmazza a rendszerhasználó, az elosztói
engedélyes, a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre
kerül benne, a szerződött teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az
elszámolás módja (idősoros vagy profilos). Villamos energia vételezésére
csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít.
1.3 Villamosenergia-kereskedővel kötött szerződések
1.3.1 Kereskedelmi szerződés
Általában határozott időre szóló kereskedelmi szerződés, melynek
értelmében a villamos energiát a kereskedő köteles a szerződésben
kikötött mennyiségben, a megállapodott áron, az igényelt időszakban a
betáplálást biztosítani. A felhasználó az elfogyasztott mennyiséget
köteles átvenni, valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően
kifizetni. A szerződés mellékletét képezheti az Általános Szerződéses
Feltételek dokumentum.
1.3.2 Mérlegkör tagsági szerződés (MTSZ)
Mérlegkör: a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes
megállapítására és elszámolására és a kapcsolódó feladatok
végrehajtására a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása
érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási
szerveződés.
A mérlegkör tagsági szerződés a kiegyenlítő energia elszámolására
és/vagy az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek bejelentésére
kötött szerződés a mérlegkör-felelős és egy piaci szereplő (pl. termelő,
másik mérlegkör stb.) között, amely rögzíti a mérlegkör-felelős és a

piaci szereplő kiegyenlítő energia elszámolásra és menetrend
bejelentésre vonatkozó jogait és kötelességeit. Minden egyes
felhasználónak valamely kereskedő - Egyetemes szolgáltató vagy
versenypiaci Kereskedő – mérlegkörébe kell tartoznia. A Kereskedő a
mérlegkörébe tartozó felhasználók következő napra vonatkozó
teljesítmény igénybevételét (fogyasztását) negyedórás bontásban
köteles megadni a rendszerirányító (MAVIR) részére.
A felhasználó a kiegyenlítő energia elszámolására a rendszerirányítóval
mérlegkör szerződést vagy a mérlegkör felelőssel mérlegkör tagsági
szerződést köteles kötni. A felhasználó csak nagyon ritkán köt
közvetlenül a rendszerirányítóval szerződést, ez csupán jelentős, 100
GWh/év felett fogyasztó felhasználókra jellemző. Az esetek 99 %-ában
a kereskedő, mint mérlegkör-felelős vállalja az adminisztrációval és az
elszámolással járó feladatokat.
1.3.3 Teljes ellátás alapú szerződés
A teljes ellátás alapú szerződés olyan ellátás alapú szerződés, melynél
a felhasználó teljes energiamennyiségét egy piaci szereplőtől szerzi be,
függetlenül a teljesítmény-igény időbeli lefutásától. Ez a szerződés
típus nem teszi lehetővé a felhasználó számára egyéb, menetrend
alapú szerződések megkötését.
Mivel egyforrású ellátásról van szó, a teljes ellátás alapú szerződés
megkötésének alapfeltétele, hogy a felhasználó csatlakozzon az adott
kereskedő mérlegköréhez.

