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7.
mely l6trejott egyr6sz16l V6c V5ros

resz vonatkoziisiban

6nkorminyzata

(sz6khelye: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r 11. Ad6szdm: 15731302-2-13 )

k6pviseli: F6rd6s Attila
mint aj6nlatk616, a Felhaszn5l6k k6pviselet6ben elj516 f6l
(tov5bbiakban: Aj5nlatk6r6 mint Partner), valamint
Bern5th K6lmiin Reform6tus Kereskedelmi ds Vend6gl6t6ipari Szakk6pz5 Iskola. (sz6khelye:2600
V5c, Brusznyai Arp5d u. 6.), Ad6sz5m: 18294530-1-13, k6pviseli: Lad5nyi K5roly-igazgat6) mint Felhaszn616 6s Fizet6 (tov5bbiakban Felhasznii16),
m5sresz16l az MVM

Partner Energiakereskedelmi Zrt

(sz6khely: 103 l,Budapest,Szentendrei

[t

207-209.

k6pviseli: Sipos L5szl6 6s Nagy Zsolt c6gjegyz6ksz6m:0110044818, ad6sz5m:12898019244) mint
Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban : Keresked6)
kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az a16bbi felt6telek mellett:

1. E16zm6nyek
Viic V6ros Onkorm5nyzata kozbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia beszezdse" megnevez6ssel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az ajSnlati felhiv5s akkdnt rendelkezett, hogy Ajiinlatk6r5 a felhiv5sban meghat6rozott aj6nlatk6r6k nev6ben is folytatja le a kdzbeszerz6si elj5rdst, ez6ltal az ott megjelolt int6zm6nyek, gazdas6gi tSrsas5gok lesznek a szez5d6st kdt6
felek es tjn5ll6 sz6mlafizet6sre kijtelezettek (az 1. r6szajiinlati korben 7 db szea6d6s, 2. r6szajiinlati
kdrben 12 db szez6d6s 3. r6szaj6nlati ktirre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez6d6s
l6trej6tte sztiks6ges).

A kozbeszea6s 1. r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k tehSt a szez6d6seket on5ll6an jogosultak megkiitni,
igy jelen szez6d6s az emlitett ktizbeszen6si elj5r5sban megkdtdtt - a Felhasznill6ra 6s annak felhasznSliisi helyeire vonatkoz6 - szez5d6snek min6s0l.

A nyertes aj5nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembeveteldvel jelen szez6d6s vele kerill megkdt6sre. Felek a szolg6ltatas teuesGse 6rdek6ben
az al6bbi szeeSd6st kdtik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

l.

a kijzbeszea6si elj5r5s alapjdn egym5ssal rin. teljes ell5t6s alapri szez6dest hoznak
letre Felhaszniil6i menetrendad6si kiitelezetts6g n6lkill, mely alapj5n a Keresked6 eladja, Felhaszn5l6 megv5#rofa a jelen szerz6d6sben. ill. a dokument6ci6ban meghat5rozott villamosenergi5t (szerz6d6s kijzvetett t6rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v6llalja a magyar 6witeli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv6nyos min5s6gfi villamos energia biztositas6t a
FelhasznSl6 r6sz6re a szerzSd6s id6beli hat5lya alatt 1 430 000 kwh mennyis6gben, amennyiben a terliletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhasznSl5si helyek tekintetdben a m6rlegktiri v5lt6st ir6sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re, azzal, hogy a KereskedS a jelen szez6des al5lras5val elfogadja, hogy a kozbeszez6si elj5r6s alapjln szerz6Felek
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d6st kdtittt Felhaszn6l6k a felhlv5sban ill. a dokument5ci6ban meqhat5rozottak szerint az
adott r6sz tisszmennyis6ge tekintet6ben +2Oo/o-ban elterhetnek.
2.

A szez6d6s t6rgy5t k6pezi tov6bbii a szez6d6skrit6st kovet6en a keresked6 vSlt5ssal j6r6
dsszes adminisztrativ. tov5bb5 a kcizbeszez6si m[iszaki leiriisban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 5r tartalmazza, ezen ktjtelezetbdgek elliitas56rt tov5bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3.

A Felhaszn516 felhaszn5l5si helyeit jelen szerz5dds 1. sz. mell6klete tartalmazza.

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minimdlis menynyiseg 5t nem v6telekil, sem a maxim5lis mennyis6g feletti iiw6tel esetdn Felhaszn6l6 semmif6le tov6bbi dij vagy kdvetel6s megfizetes6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked6 a t6lfogyasztSs eset6n felhaszniilt villamos energi5t is biztositani kciteles.

3. Az ellenszolg5ltatiis 6s megfizet6se

1.

A

2.

A jelenszezSd6sben meghat5rozott energiadf a szerz6ddses id6tartam alatt fix, index6ldsra

Keresked6 6ltal a kiizbeszez6si eljSr6sban megajiinlott es a Felhaszn5ld dltal elfogadott
nett6 ellendrt6k az int6zm6nyi id6soros felhasznSl5si helyek vonatkoz5sSban: nett6 iO, g:
F(kWh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenh6rom filler Ft/kWh.

nincs lehet6s6g.

3.

A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix dij. Felek rdgzitik, hogy a fenti df meghat6roz5s5n5l figvetembe v6tetre keriitt hogy az a KAT kc ts6get (2007. 6vi *non w.-s-ti. gy i,
mag5ba fogla16 villamos energia 5r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s drtekesites kdltseg6t, a 7o9l2}o7. (XII. 23.) GKM rendeletben meghat6rozott 6weteli kdtelezettseg
al6 es5 villamos (,,zcild'J enerqia kolts6g6t, a kiegyenlit6 energia kolts696t, a hazai 6s nemzetkcizi hat6rkeresztez6 kapacitiisok dfiit 6s a menetrendad5s 5thiiritas5Uol adod6 mindenfajta

kiilts6geket, valamint m6rlegktjr tags6gi dijat is. Tartalmazza toviibb5 te5es k6rfien a jelen
szez6d6ssel kapcsolatban meghatdrozott e9y6b szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t is, kiilijncisen a
keresked6v6lt5ssal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell5t5s5nak, toviibbd az interneres
iJgyf6lport6 | biztosikisiival kapcsolatos dfr akat is.

'1

A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati dfakat, a sz6nipari szerkezetdtalakitasi t5mogatast, a kedvezmdnyes 5ru villamos energia t5mogatdst, a vET-ben meghat6-

rozott penzeszkozcik, az energiaad6, 6s az iiltal5nos forgalmi ad6 iisszeg6t, valamint a jogszab5lyban meghatiirozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

s.

A felek kozcitti elsz6mol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoziisi ponqain elhelyezett, a min-

denkori Kereskedelmi Szabiilyzatban meghat6rozott id6beli reszletezettsdg0 adatokat szolg6ltat6' a vonatkoz6 szabviinyoknak, biztons5gi es m6r6siigyi el5irdsoknak megfelel6, hat6s59F
lag hitelesitett fogyasztiism€r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

6.

A villamos energia szolgiiltat6s sziinetel6senek idej6re vonatkoz6an FelhasznSl6 eneroia dii
megfizet6sdre nem kdteles.

?.
8.
g

Felhaszn5l6 6s Keresked6 a teljes ell6t5s alapri szez6des id5tartama alatt az eneroia ellen6rteke vonatkoz6s5ban naptdri h6naphoz igazod6 elsz5moliist alkalmaznak.
A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.
Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket,

egyenlfti ki a Kbt' 130. 5
rintban (HUF).

az igazolt szerz5d6sszerfi teljesit6st kcivet6en havonta, ut6lag

(1X5)

bekezd6se szerint sz5mlaosszesit6 alapj6n, 6tutaljssal, fo-

,/-

10.
11.

A p6nzUgyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/4. g-ban foglaltak teljesiil6se.

12.

Keresked6 nem jogosult h6 kozben r6szszSmla kibocsSt5s5ra. Az esetleg h6 ktizben felmer0l6
konekci6kat a kovetkez6 h6napban sz5molhatja el.

Keresked5 a sz6ml6kat - felhaszn6l6si helyenk6nt - a Fizet6 nev6re 6lliga ki, 6s a sziiml5kat a
Fizet6 cim6re kiildi meg, feltrintetve a Partner nev6t is A sz5ml5k mell6 Keresked6 kdteles
r6szletes analitik5t mell6kelni (elektronikus formSban is) a dokument5ci6nak megfelel6 tartalommal. Koteles tov5bb6 a papir alapri sz6ml5k alapj5n sz5mlatjsszesit6st is kUldeni havonta a
Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek <isszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s5ban. Ezt elektronikus form5ban is meg kell kiildeni a Fizet6 cim6re.

A Keresked5 6ltal kibocs5tott sz6mla mag6ban foglalja:

- az 6ltala az el6z6 napt5ri h6napban (elsz5mol5si Id6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesitett villamos energia teljes mennyis6get (kwh),
- a villamos energia egys696r6t (FVkWh)
- az 5ltal5nos forgalmi ad6 osszegdt,

- a tcirv6nyben meghat6rozott energiaad6 osszeg6t,
- a rendszerhaszn6lati diakat,

- egy6b, jogszab5lyban rtigzitett, a

Felhaszn5l6t terhel6 6s
(igy kijlon<lsen a VET L47 . $ alapj5n sz6ml6zand6 tdteleket).

a Keresked6 6ltal sz5ml5zand6 t6teleket

13.

A kibocs5tott sz5ml6n, sz5mla dsszesit5n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel kell t0ntetni a Fizet6 nevdt, cim6t, felhaszniil6si hely cim6t, felhaszn5l5si hely funkci6j5t. a POD sz6mot, a felhaszn6l6si hely azonosit6t, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kWh) ert6ket.

1.1.

Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illetekes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz6m6ra megkiildcltt,
igazolt natur5li6t6l elt6r6 mennyiseget alapul v6ve id6szaki sz5ml6t ki6llitani. Ennek megfelel5en a mindenkori keresked6i 6ramszSmla natur6lia b6zisat az eloszt6 5ltal az azonos sz6ml6zSsi id6szakra ki6llitott RHD sz5ml5n megjelen6 6rammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy adott
sz5ml5z6si id5szakot kovet6en m6gis elter6s ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eset6n az RHD
6s a keresked6i 6ramsz5ml5k natur6lia vetit6si alapj6nak kiiliinbijz6sege miatt, akkor a keresked6 koteles ezt a soron kiivetkez6 sz5ml5z5si id6szakban konig6lni.

15.

A Szez6d6s megszfin6s6t kcivet5 75 napon belUl a Keresked5 jogosult a Felhaszn6l6 fel6 v6gelsz6mol6 szSmla kibocs5tas6ra, Ez a sz6mla tartalmazhaqa a havi elsz6mol6 sz5ml5ban esetlegesen ki nem sz6ml5zott t6teleket.

16.

K6sedelmes fizet6s eset6n a FelhasznSl6 a ftk. 301/A.5 (2){3) bek-nek megfelel6 k6sedelmi
kamatot kiiteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez id6arSnyosan cs<jkken amennyiben a Keresked6 a szez6d6s l6trejittt6t kiivet6en k6t h6napon belul nem
kezdi meg a szez6d6s szerinti sz6ml6z6st a Fizet6k fel6.

tt.

A sz5mla formailag es tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatalyos sz6mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.

18.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe sz5mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszef ggdsben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 t6rsaseg tekintet6ben meriilnek fel,6s melyek a Keresked6 ad6koteles jovedelmdnek csiikkentesere

alkalmasak.
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19.

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 h6l6zathasznSlati szezfodsekben
a Felhaszn5l6 mellett v6lla|ja a fizet6 f6l szerepr€t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked5
fel' sz6ml5zza az 6ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kdzvetleniil az Eloszt6i Engedelyes szem5ra. A Keresked6 a villamos energia koltsege mellett az 6ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, mint kdzvetitett szolg6ltat5st tov5bbsz6mliizza a Felhaszn6l6
fel6, amit a Felhaszniil6 a Keresked5nek koteles megfizetni az energiadiijal megegyez6 fizet6si
felt6telekkel.
Keresked6 a torv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket v6llalja a szerz6d6slej6rt5t kovet6en az ij Keresked5 fele.

4. A felek jogai es kotelezetts6ge.

1.

Keresked6 a mell6kletben szerepl5 felhaszniil5si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teues
ell5t5s alap0 szez6d6sben rogzitett negyed6r5s 5tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6 teuesitm6nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni, Nem felel a fentiek nem teljesitesiil6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkirr6ben felmeri.ilt - Keresked5nek fel nem r6hat6 - ok
okozza.

2.
3.

A villamos energi6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes szSllitja le.

A felhaszniil6si helyek elliit5sa a felhaszniil6si helyekkel megegyez6 csatlakozdsi pontokon
tiirt6n ik.

1.

Aa id6soros, negyed6r6s fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell5toft fogyaszt6si helyek tekin-

s.

Keresked6 koteles ajSnlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn6l6si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn516 5ltal felhaszn5lt villamos energia mennyis6get saj6t nev6ben koteles el6re megv5s5rolni.

6.

Felhaszn6ld a keresked6i m6rlegkorbe l6prj felhaszn5l6si helyei vonatkoz6s5ban fell6p<i v6telez6si lizemzavarok eset6n Felhaszn6l6 ki.ilon k6r6s6re
Keresked6nek v6llalnia kell a Felhaszn516 6rintett felhaszn6l6si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszniil6n5l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt6k, 6s mindent
meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek kepviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi
k6rben meghatalmaz5snak min6si.il.

7.

A hat5lyban l6v6 egyetemes szolgeltat6i

tet6ben - a szerz6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci fogyaszt5si
menetrendet a Keresked6 kdsziti el 6s jelenti a rendszerir6nyito fel6. A menetrendad6s alapj5t
a dokument6ci6 ,,A", ,,8" 6s,,c". mell6kleteiben felhaszn6liisi helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyaszt5sok jelentik. Keresked6 v5llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell6tils alapri
szerz6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ellStSsdt. Az id6soros felhasznSl5si helyek menetrendt6l val6 elt6r6s6nek penzUgyi kock6zata a tdbbletenergia vagy a sz0kseges kiegyenlitfi
energia megv6s6rl6s6bol ktjvetkez6en a Keresked5t terheli, ennek a Felhaszn5l6 fel6 trirt6n6
ut6lagos rdszben vagy e96sz6ben tcjrt6n6 5thiiritasa nem lehetsdges.

-

-

-

szezirrC6s(ek) felmond6s5t
a szabadpiacra l6p5
fogyasztasi helyek vonatkoz6s5ban - a FelhasznSl6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyito erej( magdnokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliSa le a terriletF
leg illet6kes egyetemes szolg5ltat6niil. Az egyetemes szolg6ltat6i szezddes(ek) felmond5s6niil
(a megszfin6s id6pontja vonatkoz6s5ban) a jelen szerz5d6ben meghat6rozott kezd5 teljesitesi
id6pont az i16nyad6.

A hat5lyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond5s5t - a keresked6i m6rlegk0rbe l6p6 fogyasztilsi helyek vonatkoz6#ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teues bizonyit6 erejai mag6nokiratba
foglalt meghatalmaz5sSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le az illet6kes szolg6ltat6-
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n5l, A hat6lyos szerz6d6s(ek) felmonddsdn6l (a megsz[in6s id6ponqa vonatkoz5sdban) a jelen
szerz6d6ben meghat5rozott kezd5 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.
9.

A keresked6i m6rlegk<irbe lepeshez sziiks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), igy mint HSl6zati Csatlakoziisi Szez6d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H5l6zathaszn5lati Szez6d6s(ek) (a toviibbiakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n nem 6ll rendelkez6sre - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejil mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6siival a Keresked6 kezdem6nyezi es bonyolitja le a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek es HHSZ-ek megkcit6s6hez a jelen szez6d6ben meghat6rozott kezd5 teljesit6si idcipont az iriinyado.

10.

A teljes ellSt5s

alapi szerz6d6s hatSlya alatt Keresked5 koteles a t6le elvdrhat6 szak6rtelemmel 6s fokozott gondossdggal mindent elkirvetni a Felhaszn6l6 6rdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon jSrt el, az ebb6l ered6 kSrok
megtdrit6sdre kdteles.

11.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaell6t6#val kapcsolatos bdrmilyen Ugyben Keresked 6hoz fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szakdrtelemmel kdteles aj5nlatk6r6 r6sz6re tan5csot vagy (ilyen targyi k6rds eset6n) ir6sbeli tSj6koztatast adni.

Az ijonnan bekapcsolSsra keriil5 felhaszn6l6si helyek r6szere, az adott felhaszn5l5si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz5s6val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon belUl szabadpiaci
villamos energia ell6tast nyijt. Ezen felhaszn6l5si helyek vonatkoz5s5ban a jelen szez6d6s
rendelkez€seit kell alkalmazni kiildndsen azzal hogy az energiad0 meghatiirozott mdrteke
ezen {j felhaszn6l6si helyek vonatkoz5s5ban is ir5nyad6ak. A felhaszndl6si helyek m6dosul6sa (ide erwe az rij felhaszn5l6si hely bevonAsat, r6gi megszfintet6sdt, stb.) nem min6si.il a felek meg6llapod5sa alapj5n szezcid6sm6dosit6snak.
13.

A szez6dds id6tartama alatt megszlin6 felhaszn6l6si helyek resz6re Keresked5 szak6rt5i t6mogat5st biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhaszn6l6si helyek villamos
energia szolg5ltat5sb6l va16 kil6ptet6s6t.

14.

Keresked5 az i.igyintez6s gyorsit5sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes itgyf6lport5l iizemeltet6s6re kiiteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6 6ltal ki6llitott sz6mla m[iszaki tartalmet 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m6g a sz5mla meg6rkez6s6t megel5z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak bidositani kell a Keresked5nek az
egyes felhaszniil6si helyek teljesitm6ny gorb6j6nek lefutas5nak, illefue a Keresked6 6s a FeF
haszn516 kozott megkOtend6 szez6d6s m[iszaki vonatkoz5si adatainak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezm6nyei

1.

A Felek jelen szezerd6sben v6llalt kotelezettsegeinek megszeg6se, igy kUlcincisen a teljesit6s
elmulaszt5sa, k6sedelme, k5rt6rGs fizet6si kdtelezetts6get keletkeztet, illeWe a Szez5d6s
m5sik F6l 5ltal tort6n6 rendkiviili felmond5s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

2.

A jelen pontban raigzitett szea5d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt ktivetkezm6nyei nem 6rintik a jelen Szez6d6s b6rmely m6s pontj5ban meghalSrozott szez6d6sszeg6si eseteket. illeve
az azokhoz fiiztitt jogkovetkezm6nyeket.

3.

Silyos szez6d6sszeg6s esetdn a silyos szerz5ddsszeg6ssel 6rintett (serelmet szenvedett) F6l
a Szez6dest a szeni3ddsszeg6 F6lhez int6zett egyoldahi jognyilatkozattal jelen sze.z6d6s szerint felmondhatia.

a.

Stlyos szen6d6sszeg6st kdvet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

-

ha a szea6des teljesit6s6hez sziik6ges eleKromos 5ramot nem szezi be teljes
eg6sz6ben,

-

nem 6ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghatdrozott m6rt6kben 6s m6don,

jelen szea6d6sben nevesitett adminisztr6ci6s kdtelezettseg6t nem, vagy hi6nyosan teljesiti ds ezzel Felhaszn6l6 ell6t5sat eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti
vagy lehetetlenn6 teszi,
e9y6b stilyos szez6d6sszeg6st kovet el.
5.

Srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

-

fizet6si kotelezettseg6nek a Keresked6 6ltal meghatarozott legalSbb 30 napos
p6thatiirid6 alatt sem tesz eleget,

-

egyiittmfikod6si kcttelezetts6g6t silyosan megszegi.

vis maior bekovetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul drtesiGni. Amenynyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6ndl jelentkezik, a vis maior idStartam6ra a Felhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt5l a m0kdd6s6hez sziiks6ges elektromos 6ramot beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5s6ban figyelembe kell venni.
1.

A Felhaszn5l6 nem kijteles a szabv6nyon kiviili elektromos 5ramot 5tvenni, igy ha a szabv5nyon kivtjli ele6romos 6ramot ew6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r6l
min6siil szez5d6sszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 5ramot mennyis6g6vel csokkenthet6 a szez6d6ses mennYis6g.
A teuesit6s jogszer0 megtagadSsa eset6n a jogszer[ien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem kotb6rfizet6si, sem k6rt6rit6si k6telezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kdtelezetts6g
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyis4tet az 6tad6s felfi.iggeszt6se miatt 5t nem adott mennyiseggel csokkenteni kell'

6, Szerz6d6si biztosit6kok

1.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 neki felr6hat6an hib6san vagy
kesedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hibas vagy k6sedelmes teljesit6ssel
6rintett minden napt5ri nap vonatkoz5s6ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves, dokument5ci6ban kalku16lt mennyis6gfi villamos energia forintban meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-iid 16sz6nek a k6tszeres6t kiittErk6nt megfizetni.

2.

3.

Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6litassal, 8 napos fizet6si hatarid6vel 6rv6nyesitheti'
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t kctvet6 5 napon beliil a Keresked6 ir6sban, ketseget
kiz5r6an bizonyGkokkal al5tamasztott indokl5ssal mag5t ki nem menti, akkor a kotL€r elismert kcivetel6snek min6siil 6s a Keresked6 kdvetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foglalt valamennyi feltdtel megval6sulisa eset6n.

A kotb6rt a

A Felhaszn6l6 kovetelheti a ktitb6ren feluli k5r6t is.

7. Egy6b rendelkez6sek

1.

A Felhaszn6l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabalyok, Szab5lyzatok rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerz6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szea6d6s Felei kijzott els6dlegesen jelen szen6dis az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7.5. pontja figyelembev6tel6vel.
Amennyib€n a Keresked6 b6rmely ASZF-nek min6sil16 irata eg6szben vagy r6szben ellentetes

a jelen szerz6d6ssel, akkor az 6rintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6oez ez
al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n alkalmazand6.
2.

A Keresked6 mindenkor bebrqa a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, Szabiilyzatok, a mflkdd6si enged6ly6nek, iizletszab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

3.

A Keresked6 mindenkor a szakzerijen elj5r6 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan elverhat6 magatart6st kdteles tanisitani, kii16ndsen

.
.

A Szea6des teuesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszndl6t halad6ktalanul
6rtesiteni,

A Szez6d6s teuesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden tSle elviirhat6
int6zkedest.

.1.

A Szez6d6s csak koztis megegyez6ssel, irSsban m6dosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel6en.

5.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b5rmely ponga k6gens jogszab6lyba tltkozne, vagy a ktizbeszez6si elj5r5s kcitelez6 erv6nyfi dokumentum5nak tartalm5val
ellent6tes lenne, akkor a szerz5d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
minden tov5bbi
jogcselekm6ny, igy kiilcin6sen a szea6d6s mddoslt5sa n6lkail - a megs6rtett kcttelez5 6rv6nyii
jogszab6lyi rendelkez6s vagy kdzbeszerz6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell
megfelel5en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben sz6vegszer[ien szerepelnie kell)
6s azt sztjvegszerfien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6des r6sz6t

-

k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatalya €s megsziin6se

1.

Felek jelen szea5des hat5rozott id6re 2013.10. 01. napj6nak 00.00 6ral6t6l 2014. 09. 30.
napj5nak Z4.OO 6r6j6ig kittik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szez6d6s szerinti ell5t5s biztosit6sara.

2.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a ftk. szabSlyai szerint rendes felmond;issal felmondhat6. A felmond6si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6
kclzbeszezdsi elj6r6st folytasson le. Ennek hatiiridejdt a felek 90 napban hatdrozzdk meg.

3.

A Szez6d6s rendkiviili felmondSssal azonnali hatallyal felmondhat6, ha:

a)

KereskedS ellen cs6delj5r5s, vagy felsz5mol6si elj5r5s joger6s elrendeles6re kerijl
sor, vagy v63elsz5mol5s al6 kerijl, ill. hivatalMl tctrlik a cdgjegyz6kkil.

b)

amennyiben b5rmelyik f6l a jelen szez<jd6sKil ered6 l6nyeges kdtelezetts6geit ismetelten vagy srilyosan megszegi,

c)ha az illetdkes Hivatal a Keresked6 m0kod6si engeddlydt jogerdsen visszavonja, vagy
egy6b m6don a szen6dds teljesitesdre alkalmatlannS v6lik.

4.

FelhasznS16 kdteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghatSrozottak szerint, amennyiben:

4'1'

Keresked6ben kozvetetten vagy kcizvetlenijl 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezS gazdas5gi tilrsas6g, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pong5ban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a
szerz5d6s teljesitds6nek teljes id5tartama alatt Keresked6 a tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6
szdm5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Felhaszn6l6t hatad6ktalanul 6rtesiti.

4.2,

Keresked6 kaizvetetten vagy kozvetleniil 25olo-ot meghaladd tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi t6rsas5gban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat5rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul drtesiti.

I

9. Adaw6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkezesek

1.

2.

3.

A szez6d6 felek kcitelesek betartani az adaW6delmi szab5lyokat.
Felek meg6llapodnak abban, hogy kiildnds tekintettel bizalmasan kezelnek minden egym6snak
6tadott, iizleti titoknak min6sii16 inform6ci6t, valamint minden olyan inform5ci6t. dokumentSci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas inform6ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
Uzleti titok a gazdas6gi tevekenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6, megold6s
vagy adat, amelynek nyilv5noss5gra hozatala, illet6ktelenek 5ltal tdrt6n6 megszea6se vagy
felhaszn6l6sa a jogosult jogszerii penziigyi, gazdas5gi vagy piaci 6rdekeit sdrten6 vagy vesz6lyeztetn6,6s amelynek titokban taftasa 6rdek6ben a jogosult a sz0ks6ges int6zked6seket

megtette.
A Felek titoktart5si kdtelezettsege a tudom6sukra jutott 0zleti titokra 6s bizalmas inform5ci6kra, igy ktildndsen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.
).

(,.

1

A Felek a szezSd6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz5r6la9 a szerz6d6s teljesit6s6re haszn5lhatj6k fel. A m5sik f6l el5zetes j6v5hagy5sa n6lk0l ilyen inform6ci6t egyik f6l
sem tehet kozz6. harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes es
hat6lyos jogszab5ly alapj5n kdtelez6 vagy valamely bir6s6g vagy m5s hat6s5g, 5llamigazgatasi
szervelrendeli. A felek errSl halad6Kalanul t6j6koztatj6k egym5st ir6sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6s6gi hat6rozat egyidejfi megkiild6se mellett.
A Felek kdtelesek a hat6s5g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6 kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartSsi kotelezettsdg al5 es6 inform6ci6nak, ami m6r kozismert. Egy
adott inform6ci6 kiizismerts6g6t az a fel bizonyilja, amelyik annak ktjzismerts6g6re hivatkozik.
A jelen titoktartSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a szez5des megszfin6se ut5n is hat5lyban ma-

radnak.

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozSs6ban jogszab5ly a fentieK6l ellentdtesen rendelkezik'
Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesitdseben folyamatosan egyi.ittmfikodnek, a felmeriil6
probl6m6kr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesitik.
10.

11.

Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir6sban, az 6w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazot6 m6don tehetik meg 6rvenyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (email) 6s a fax form6j5t is.

Felek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan :

ott megjeliilt esetleges

korl6toz5sokkal az

Felhaszn5l6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt6s: Lad5nyi K6roly - igazgat6
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):2600 V5c, Brusznvai Arp6d u. 6., Tel.:06(27)314-780,
8

//)
?,/

Fax: 06(27)500-720

lognyilatkozat korlStoz6sa :

---

N6v, beoszt6s: Kiss Isw5n
Elerhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Vec, K6zt6rsas6g

[t

34.

kiss.rynn@duaureb.hu
06-30-280-3927
Fax. 06-27-412-268

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt6s: M6k Zolt5n ogyfelmenedzser

()t207-209
'
Ef6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
e-mail: zmak@mvmP.hu

tel.: +35

1 304-2155

fax': +36 L 201-9L64

72.

kapcsolattart6 kizSrolag ir5sban - az
Jelen szez6d6st erintd osszes jognyilatkozatot a kijeliilt
6rv6nyesen. Elektronikus .lev6l ill'
awZt"r-n"rvet 6s idej6t dokumeni6i6 r6oon teheti meg
ke|| (visszaigazo|6s k6r6se, il|. faxjefax eset6n az 6wete| igu.|.'"it megfe|e|6en a|ka|mazni
lent6s).

-

13.Amennyibenaszenodlsajognyi|atkozatmegt6te|6re-hatarid6tnemtUz,akkorajognyi|atko.
jutas5t6l) sz6mitott 3
tevS tudom5s6ra
zatot annak ot<6nat retmeititEslr6l fiognyilatkozatot
jellegeb(ll
rijvidebb hatarid6 nem deriil ki'
munkanaoon bel0l ke ,ugi"n"i, kivEv; na annak

l.l.Minden,am6sikf6lnekbenyrijtand6jelen.szez6d6stargy6t6rint6dokumentumotajelen
faxon,
kap.roruturto cim6re kell megki.ildeni. A ki]ldem6nyt

szea6d6sben megnatiiozott
keresztiil feladott jognyilatkozat eset6n a
elektronikus r"ueru"n tri"l6i"g poltui rtira"renvk6nt.
6tadas eset6n azonnal k6zbesitettnek kell
meg6rkez6st fOvet6 efs6- mun'fanapon, szem6iyes
tekinteni.

15.Akije|o|tk6pvise|6k6skapcso|attart6kakad5|yoztat5saeset6reafe|ekmeghata|mazotthe.
nem eshet a m6sik f6l terhere. Amenylyettesr6l kdtetesek go"aoJtoJni, melynek elmarad5sa

fekiiil;6nyek fogad5s5t akad5lyozn6 ill. lehetetlenn6 tenn6, 6rnyiben valamety
0ton
rovid
megszfin6s6r6i - halad6ktalanul
lek kotelesek a masir ieLt err6l - illewe a hiba
is megtehet6 azzal, hc{lY.a.akad6lyoztatelefonon
a lognyibtrozat
tesiteni. Ebben u,
".u,i"-n
igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli'
t6si nyilatkozat tef"ton* iOtt"nO megt6tel6nek

tech.il;;;

16.Szezodofelekrjgyjarnakeljelenszerz6d6s.hui?Y?:"kfennSlltaalatt'0gykezelikadokuhogv
u ri""Oaer kikbteseinek. Szerzod6 Felek kijelentik'
mentumoKat,."g,
m5a
vagy
ellent6tes lenne'
";';;;;,'"]j"^
egyiki.ik sem tan0sithat oty-an magatartist'.am* 3.:zen6d6ssel
soran
rtigzitir' hogy a dokumentumok kezel€se
sik f6l jogos era"r"it te|.tlnl' JfeifklA retek
maraddktalanul betar$ek'
az adawedelmi jogszab6lyok rendelkez6seit

17.

tev6kenys6gtikn6l a m6sik'f6l erdekeit messzemeFelek meg6llapodnak abban, hogy minden
minden olyan magatart6st6l, amely a m5sik f6F
n6en szem etott tarwalarnar
"['turt6rtoauu
nek ak6r vagyoni, ak6r nem vagyoni k6rt okozna'

/'t
,/
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18.

19.

Szeni>d5 Felek halad6ktalanul kiitelesek 6rtesiteni a m5sik felet a tudom5sukra jutott minden
drtesiildsr6l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szerz6d6s teljesites6t akadSlyozza,
vagy befoly6solja.

Szen&6 Felek meg5llapodna( hogy jelen szez6d6s hat5lya alatt - a fentieken tril is szorosan egylittmfikridne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szerz6d6sben kit(zcjtt c6lok megval6suljanak.

20.

Felek kifejezetten rdgziti( hogy jelen szez6d6s alapj6n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
egdszben nem felel5s a hivatkozott kdzbeszez6si elj6r5s alapj6n a Keresked6vel szez6d€st
kot6 tov5bbi felhaszn5l6k szez6d6sszeg6seert, ill. a tov5bbi esetleges felhaszn5l6k szerzhddsszeg6se jelen szerz6d6s Felhaszn5l6j6ra nem hat ki.

21.

Jelen szez6d6s ill.

a ktjzbeszez6si eljdrSs 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az in. id6soros
meres alapj6n elsz6molt fogyaszt6si helyek vonatkoz6sSban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkezds az adott fogyasztasi hely vonatkozSs6ban nem drtelmezhet5, azt figyelmen kiviil kell hagyni.

lelen szea6d6sben nem szab6lyozott kdrdesekben a Magyar Kozt6rsas6g jogszab5lyai

az

i16nyadoak.

23.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6dds mell6klet6t kdpezi
(a felsoroltakon kivUl) (a Megbiz6 p6lddny6hoz csatoltan) az eljiirds iratanyaga.
Felek jogvit6juk eset6re kikdtik
kiz5r6lagos illet6kesseg6t.

a Vdci V5rosi Bir6#g ill. a Budap€st Ktirny€ki T6rv6nysz6k

Jelen szez6d6s annak mindh6rom f6l 6ltali al6iriis6val l6p hatalyba.

V5c, 2013. szeptember
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