
Villa m osen ergia - kereskedel m i szenddds

7. rdsz vonatkozEsdban

mely l6trejott egyr6sz16l V6c V6rros 6nkorm5nyzata

(sz6khelye: 2500 V6c, M5rcius 15. t6r 11, Ad6sz6m: 15731302-2-13 )

kepviseli: Fiird6s Attila

mint aj6nlatk6r5, a Felhaszn5l6k k6pviselet6ben elj616 fel

(tov5bbiakban : Aj5nlatker6 mint Partner), valamint

Dedkvilri Ovoda (sz6khelye: V5c De6kv6ri f6rlt 34., Ad6sz6m: 16790528-1-13, k6pviseli: Pomah5zin6
Spring6rt Katalin.) mint Felhaszn5l6 6s Fizet6 (tov6bbiakban Felhaszn6l6),

m6sr6sz16l az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt

(szekhely: 103 l,Budapest,Szentendrei tt 207 -209.

k6pviseli: Sipos Laszl6 6s Nagy Zsolt cegjegyz6ksziim:0110044818, ad6sz6m:12898019244) mint
Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban : Keresked6)

kozcitt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi felt6telek mellett:

1. E162m6nyek

V6c V5ros Onkorm5nyzata kiizbeszez6si eljiiriist folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia beszez6-
se" megneveztissel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj5nlatot tenni. Az aj6nlati felhiv6s akk6nt rendel-
kezett, hogy Aj6nlatk6r5 a felhiv5sban meghat5rozott ajdnlatk6r6k nev6ben is folytatja le a kclzbeszer-
z6si elj5r6st. ez6ltal az ott megjeldlt int6zm6nyek, 9azdas69i t6rsasiigok lesznek a szez6d6st kcit6
felek 6s <in5lf6 sz6mlafizet6sre kbtelezettek (az 1. r6szaj6nlati kdrben 7 db szerz6d6s,2. r6szajilnlati
korben 12 db szea6d6s 3. r6szaj5nlati korre vonatkoz6an pedig 1db egyedi fogyaszt6i szerz6d6s
l6trejdtte szi.lk6ges).

A kdzbeszez6s 1. r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k teh6t a szez5d6seket ijn5ll6an jogosultak megkdtni,
igy jelen szez6d6s az emlitett ktizbeszez6si elj;ir6sban megkotcitt - a Felhaszn5l6ra 6s annak fel-
haszn6lSsi helyeire vonatkoz6 - szez5d6snek min6siil.

A nyertes aj5nlattev5 a Keresked5 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szez6d6s vele keriil megkcit6sre. Felek a szolg6ltat5s teljesit6se 6rdek6ben
az al6bbi szez5d6st kotik.

2, A szerz6d6s c6lja, t6rgya

l. Felek a kijzbeszezdsi elj5r6s alapj6n egym6ssal rin. teljes ell5t6s alap0 szez6d6st hoznak
l6tre Felhaszn5l6i menetrendad6si kcitelezettsdg n6lkiil, mely alapj6n a Keresked5 eladja, Fel-
haszn6l6 megv6sdroua a jelen szez6d6sben, ill. a dokumenteci6ban meghat6rozott villamos-
energiSt (szez6d6s k6zvetett t6rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v6llalja a magyar ewiteli hd-

l6zaton folyamatosan rendelkez6sre d116, szabv5nyos min6seg( villamos energia biztositas6t a
Felhaszn6l6 r6sz6re a szez6dds id6beli hatdlya alatt 1430 000 kwh mennyis6gben, amennyi-
ben a terijletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mellekletekben foglalt felhaszn5l5si helyek te-
kinteteben a m6rlegkdri v6lt5st iriisban visszaigazolja a Keresked6 rdszdre, azzal, hogy a Ke-

resked6 a jelen szez6dds al6ir5saval elfogadja, hogy a kiizbeszerz6si elj5r6s alapj5n szez6-

,// 
'\"

/7.r



3.

2.

d6st kiitdtt Felhaszn5l6k a felhlv5sban ill. a dokumentaci6ban meohat6rozottak szerint az
adott r6sz tjsszmennyis6ge tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek.

A szez6d6s t6rgy6t k6pezi tov;lbb5 a szerz6d6skcjt6st kovet6en a keresked6 v6ltassal j5r6
dsszes adminisztratlv, tov6bb5 a kozbeszez6si m0szaki lelrSsban egyebekben meghat5rozott
tev6kenys6g ell5t6sa. Ezek ellenert6k6t az aj6nlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezetts6gek ell6t5-
s66rt tovdbbi igenyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

A Felhaszn5l6 felhaszniil5si helyeit jelen szea5d6s 1. sz, melleklete tartalmazza.

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szerz6d6sben meghat5rozott minim6lis meny-
nyiseg 6t nem v6tel6bcil, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 6w6tel esetdn Felhaszn5l6 sem-
mif6le tov6bbi dij vagy kcivetel6s megfizet6s6re nem koteles azzal, hogy a Keresked6 a t0lfo-
gyaszt5s eset6n felhaszn5lt villamos energi5t is biztositani koteles

3. Az ellenszolg5ltat5s 6s megfizet€se

1. A Keresked6 eltal a kiizbeszez6si elj6r6sban megajiinlott 6s a Felhaszn5l6 6ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k az int6zm6nyi id6soros felhaszn6l6si helyek vonatkoz6sdban: neft6 15, 93

FVkWh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenhSrom fil16r Ft/kWh.

2. A jelenszez6ddsben meghatSrozott energiadii a szez6d6ses id5tartam alatt fix, index6l6sra

nincs lehet6s69.

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix dij. Felek rogzitilf hogy a fenti dt meghat6-

roz5s6n6l figyelembe v6telre kerijlt hogy az a KAT kdltseget (2007. evi LXrcffI w. 9-13. 5) is
mag6ba fogla16 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s 6rt6kesi-

t6s kiiltseg6t, a |O9PO07. (XII. 23.) GKM rendeletben meghat5rozott 5w6teli k6telezettseg

al6 es6 villamos (,,zcild") energia kitltseg6t, a kiegyenlit6 energia kdlts6g6t, a hazai 6s nemzet-

kdzi hatarkeresztez6 kapacit5sok dij5t 6s a menetrendad5s 6thiirit6s6b6l ad6d6 mindenfajta
katlts6geket, valamint m6rlegkiir tags6gi dijat is. Tartalmazza tov5bb5 teljes kdrfien a jelen

szez6d6ssel kapcsolatban meghat6rozott egyeb szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t is, kiilonaisen a

keresked6v6lt6ssal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell6t5s5nak, tov5bb5 az internetes

iigyf6lportal biztosit5saval kapcsolatos d0akat is.

4. A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn5lati dijakat, a szenipari szerkezet6t-

alakitasi t5mogatast, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia t5mogat6st, a VET-ben meghat6-

rozott f€nzeszkcizok, az energiaad6, 6s az 6ltal5nos forgalmi ad6 osszeg6t, valamint a jogsza-

b6lyban meghatiirozott egy6b ad6kat 6s illetdkeket.

s. A felek kozdtti elsz5mol5s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a min-

denkori Kereskedelmi Szabalzatban meghat6rozott id5beli r6szletezetts6g[i adatokat szolg5l-

tat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztonsdgi 6s m6r6sijgyi el6ir6soknak megfelel6, hat6s6gi-

lag hitelesitett fogyaszt5sm6r5 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

6. A villamos energia szolgdltat5s sz0netel6s6nek idej6re vonatkoz6an FelhasznSl6 energia dij

megfizet6sdre nem kdteles.

?. FelhasznSl6 6s Keresked6 a teljes ell5tas alapri szez6d6s id5tartama alatt az energia ellen6r-

t6ke vonatkoz6s6ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mo15st alkalmaznak.

8. A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.

9. FelhasznSl6 az ellenert6ket, az igazolt szez6d6sszerii teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezd6se szerint sz5mlaosszesitii alapj6n, 6tutal6ssal, fo-

rintban (HUF).
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10. A penzilgyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/4. s-ban foglaltak teljesUl6se.

11. Keresked6 a sz6ml5kat - felhaszn6l6si helyenkdnt - a Fizet6 nev6re 5llila ki, 6s a sz5ml5kat a

Fizet6 cimdre kUldi meg, feltiintewe a Partner nev6t is A sz5mlSk mell6 Keresked6 kdteles
r6szletes analitik6t mel16kelni (elektronikus form6ban is) a dokument5ci6nak megfelel6 tarta-
lommal. Kdteles tov6bbii a papir alapi sz6ml6k alapj5n sz5mlaosszesrcst is kiildeni havonta a

Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek osszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5s5ban. Ezt elekt-
ronikus form6ban is meg kell k0ldeni a Fizet6 c[m6re.

"t2. Keresked5 nem jogosult h6 kdzben r6szsz5mla kibocs5t5s6ra. Az esetleg h6 kozben felmerij16

konekci6kat a kovetkez6 h6napban sz6molhatja el.

A Keresked6 6ltal kibocs5tott sz5mla mag6ban foglalja:

- az Sltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6moldsi Id6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesitett villamos ener-
gia teues mennyiseg6t (kWh),

- a villamos energia egyseg5r5t (FVkWh)

- az Sltal6nos forgalmi ad6 dsszeg6t,

- a torv6nyben meghaterozott energiaad6 osszeg6t,

- a rendszerhaszn6lati dDakat.

- egy6b, jogszabSlyban rdgzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked6 5ltal sz5mlSzand6 t6teleket

(igy killondsen avEl 147. $ alapj6n sz6ml5zand6 t6teleket).

13. A kibocs6tott sz6ml5n, sz5mla osszesit5n 6s sz5mla r6szletez5n az el6frtakon kiviil fel kell ti.in-

tetni a Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszn5l5si hely cim6! felhaszn5l6si hely funkci6j6t, a PoD sza-

mot, a felhaszn6l6si hely azonositot, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rteket.

'1.r. Keresked6 nem jogosult a ter0letileg illetekes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5m5ra megkiildcitt,

igazolt natur6li6t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5ml6t ki5llftani. Ennek megfele-

l6en a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla natur5lia b6zis5t az eloszt6 5ltal az azonos sz5ml6-

z5si id6szakra ki6llitott RHD sz6ml5n megjelen6 5rammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy adott

sz6ml5z6si id6szakot kiivetcien megis elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt5si helyek eset6n az RHD

6s a keresked6i 6ramsz6ml6k natur6lia vetit6si alapjdnak kiildnboz6s6ge miatt, akkor a keres-

ked6 kdteles ezt a soron kiivetkez6 sz6ml6z5si id6szakban korrig6lni'

15. A Szez6d6s megszfin6s6t kctvet6 75 napon belijl a KereskedS jogosult a Felhaszn5l6 fel6 v69-

elsz5mol6 sz6mla kibocs5t5#ra. Ez a sz5mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz5ml6ban eset-

legesen ki nem sz6ml5zott tdteleket.

16. Kdsedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6 a ftk. 301/A.5 (2)-(3) bek-nek megfelel6 k6sedelmi

kamatot koteles megfizetni a Keresked6 rrisz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez id6ar6nyo-

san csokken amennyiben a Keresked6 a szea6d6s l6trejittt6t kovet6en k6t h6napon belUl nem

kezdi meg a szezi/,6s szerinti sz5ml6z5st a Fizet6k fel6.

1'j. A sz6mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz5mviteli 6s ad6, stb.

jogszab6lyoknak.

18. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe szamol el a szerz6des teljesi
t6s6vel iisszefugg6sben olyan koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdes k) pontja szerinti

felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas69 tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6-

kdteles jdvedelm6nek cstjkkent6s6re alkalmasak.
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19 Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h6l6zathasznSlati szerz6d6sekben
a FelhasznSl6 mellett vSllalja a fizet6 f6l szerepdt. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6

fel6. sz6mlAzza az 5ltalSnos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kozvetle-
niil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. A Keresked6 a villamos energia kcilts6ge mellett az 5ltal6-
nos rendszerhaszn6lati diakat, mint kaizvetitett szolg5ltat6st tov6bbsz5ml5zza a Felhaszn6l6

fel6, amit a Felhaszn616 a Keresked6nek koteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si

fe ltetelekkel .

Keresked6 a tdrvdnyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket v6llalja a szez6d6s'
lejArtiit kiivet5en az rij Keresked6 feld.

20.

4. A felek jogai 6s kotelezetts6ger

1. Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn5l6si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell6t5s alapri szez6d6sben rogziGtt negyed6r5s 5tlagteljesitm6ny ert6k6vel megegyez6 telje-
sitmdnnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem teljesit6siil6s6-
6rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkiir6ben felmertilt - Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok

okozza.

z. A villamos energi5t a FelhasznSl6 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz6lli[ja le.

3. A felhaszn5lSsi helyek ell;itasa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez5 csatlakozAsi pontokon

tiirtenik.

1. Az id6soros, negyed6rds fogyasn5sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyaszt6si helyek tekin-

tetdben - a szen6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6rSs szabadpiaci fogyaszt5si

menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A menetrendad6s alapj5t

a dokument5ci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6ldsi helykent megadott 6ves villamos

energia fogyaszt6sok jelentik. Keresked5 v5llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5t5s alap0

szerz6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell6t6s6t. Az id6soros felhaszn6l6si helyek me-

netrendt6l val6 elt6r6s6nek penziigyi kockdzata a tobbletenergia vagy a szuksdges kiegyenliki

energia megvds6rl6sSb6l kovetkez<len a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn5l6 fel6 tctrt6n5

ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben t6rt6n5 5th5rirasa nem lehels6ges.

5. Keresked5 kiiteles ajdnlatk6r5 szabadpiacra l6p6 felhaszn6l5si helyeinek villamos energia ig6-

ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get sa-

j5t neveben kdteles el6re megv5sarolni.

6. Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkdrbe l6pci felhaszn6lSsi helyei vonatkoz5s5ban fell6p6 v6tele-

z6si tizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 kijlon k6r6s6re - Keresked6nek v6llalnia kell a FeF

haszn516 6rintett felhaszn616si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival szem-

ben, amely/amelyek a Felhaszn616n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okoztak, 6s mindent

meg kell tennie Felhaszn5l6 drdekeinek k6pviselete6rt. Ezen pont a fenti szemdlyi es targyi

kcirben meghatalmaz5snak min5s0l.

r. A hat5lyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szez6d6s(ek) felmond6s6t - a szabadpiacra l6pd

fogyasztasi helyek vonatkoz6s5ban - a Felhaszn616 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyito erejli ma-

g6nokiratba foglalt meghatalmaz5#val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le a teriileti-

leg illet6kes egyetemes szolgSltat6n6l. Az egyetemes szolg6ltat6i szezdd6s(ek) felmond5s5n5l

(a megszfin6s id5pontja vonatkoz6s6ban) a jelen szerz6d6ben meghat6rozott kezd6 teuesit6si

id6pont az ir5nyad6.

8. A hat6lyban l6v6 szez6dds(ek) felmond6s5t - a keresked6i m6rlegktirbe l6p6 fogyaszt6si he-

lyek vonatkoz6s5ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je eftal teues bizonyit6 erej( mag6nokiratba

foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le az illet6kes szolg6ltat6-

A
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10.

11.

12.

13.

n5l. A hat6lyos szerz6d6s(ek) felmond5s5n6l (a megszfin6s id5pontja vonatkoz5s5ban) a jelen

szez6d6ben meghatdrozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6,

A kereskedSi m6rlegkorbe l6peshez szi.iks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint Hel6zati Csat-

lakoz6si Szerz6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H5l6zathaszn6lati Szerz6d6s(ek) (a tov6b-
biakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n nem 6ll ren-
delkez6sre - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyito erejI mag6nokiratba foglalt meg-
hatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le a terijletileg illet6kes eloszt6i en-
ged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkiitds6hez a jelen szez5d6ben meghat6rozott kez-

d5 teljesitdsi id6pont az ir6nyad6.

A teljes ell6tas alapfr szezerd6s hat6lya alatt Keresked6 kijteles a t6le elv6rhat6 szak6rtelem-

mel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek v6delm6ben.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul. hanyag m6don jdrt el, az ebb6l ered5 k5rok

megt6rrcsere koteles.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaell6t6s5val kapcsolatos b5rmilyen Ugyben Keresked6hcjz for-
dulni, aki a t6le elvdrhat6 szakdrtelemmel koteles aj5nlatk6r6 r6sz6re tan5csot vagy (ilyen t6r-
gyri k6r6s eset6n) ir6sbeli t6jdkoztat6st adni.

Az ijonnan bekapcsol5sra ker0l6 felhaszn5l6si helyek resz6re, az adott felhaszn6l6si helyre

6rv6nyes energiadi alkalmaz5s6val Keresked5 a szezSd6ses id5tartamon beliil szabadpiaci

villamos energia ell6tiist nyrljt. Ezen felhaszn5l5si helyek vonatkozS#ban a jelen szez6d6s

rendelkez6seit kell alkalmazni kijliinosen azzal, hogy az energiadij meghat6rozott m6rt6ke

ezen ij felhaszn5l6si helyek vonatkoz5s5ban is ir6nyad6ak. A felhaszn5l6si helyek m6dosul6-

sa (ide 6rwe az tij felhaszn6l5si hely bevon5s6t, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem minSsill a fe-

lek meg5llapod6sa alapj5n szez5d6sm6dosit6snak.

A szez6d6s id6tartama alatt megsz0n6 felhaszn6l5si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i ta-

mogat6st biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6l5si helyek villamos

energia szolg5ltatasbol va16 ki16ptetds6t.

Keresked6 az ijgyintdz6s gyorsit6sa, egyszer(sit6se 6rdek6ben internetes tigyf6lport6l ilzemel-

tet6sdre k6teles a szenitdas id6tartama alatt. Annak 6rdekeben, hogy a Keresked5 6ltal ki5lli-

tott szemla m0szaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6a6s6t m{3 a sz6mla meg6r-

kez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t Keresked6nek eleKroni-

kus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztosltani. Ugyancsak biztositani kell a Keresked6nek az

egyes felhaszn5lSsi helyek teuesitm6ny gcirb6j6nek lefut5s6nak, illewe a Keresked6 6s a Fel-

haszn516 kozott megkcitend6 szez6d6s m0szaki vonatkoz5sri adatainak megtekinthet6s6g6t.

1.+.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

1. A Felek jelen szez6d6sben v5llalt k6telezetts6geinek megszegdse, igy kiiloniisen a teljesGs
elmulaszt5sa, kdsedelme, k6rt6rit6s fizet6si kotelezettsdget keletkeztet, illewe a Szerztld6s

m6sik F6t 6ltal tdrt6n6 rendkivi.ili felmond6#t alapozza meg a Szerz6d6sben foglaltak szerint.

2. A jelen pontban rdgzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kcivetkezm6nyei nem 6rin-

tik a jelen Szerzridds b6rmely m5s pontjiiban meghat6rozott szez6d6sszeg6si eseteket, illetve

az azokhoz ftizott jogkdvetkezm6nyeket.

3. Srllyos szez6d6sszeg6s esetdn a srilyos szez6d6sszeg6ssel drintett (s6relmet szenvedett) F6l

a Szea6d6st a szen6d6ssz46 F6lhez int6zett egyoldahl jognyilatkozattal jelen szez6d6s sze-

rint felmondhatja.

+. Srilyos szez6d6sszeg6st kiivet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

't') - '.'
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ha a szez6d6s teljesit6s6hez sztks6ges elektromos 6ramot nem szerzi be teljes
eg6sz6ben,

nem 6ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s m6don,

jelen szez6d6sben nevesitett adminisztriici6s kaitelezettsdg6t nem, vagy hi6nyo-

san teljeslti 6s ezzel Felhaszn5l6 ell5t5s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti
vagy lehetetlenn€ teszi,

- egyeb srilyos szez6d6sszeg6st kovet el.

s. Srilyos szez5d6sszeg6st kovet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

- fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked6 5ltal meghatarozott legal6bb 30 napos
pothatSrid6 alatt sem tesz eleget,

egyilttm6kiid6si kotelezettseg6t srilyosan megszegi.

Vis maior bekovetkez6se eset6n a Felek kdtelesek egym6st halad6Kalanul 6rtesiteni. Ameny-

nyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra a Fel-

haszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt5l a m0kcid6s6hez szilks6ges elektromos 6ramot besze-

rezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6saban figyelembe kell venni.

A Felhasznel6 nem kcjteles a szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot Swenni, igy ha a szabv5-

nyon kivijli elektromos 6ramot 6tv6telet a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r6l

min6sill szea5desszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot mennyis6g6vel csdk-

kenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesites jogszer0 megtagad6sa eseten a jogszerlien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik

sem kotb6rfizet6si, sem k5rt6ritesi kotelezettseg, de k6sedelmi kamat fizet6si ktitelezettseg

sem. Ekkor a jelen szea6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyiseget az 6t-

ad6s felfi.iggesztese miatt 6t nem adott mennyiseggel csokkenteni kell.

8.

6. Szerz6d6si biztosit6kok

1. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib5san vagy

k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hib5s vagy k6sedelmes teljesGssel

6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s6ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves, dokument6ci6-

ban kalkul6lt mennyis6g0 villamos energia forintban meghat5rozott ellen6rt6k6nek 365-ijd 16-

sz6nek a k6tszeres6t kcttb6rk6nt megfizetni'

z. A kdtbdrt a Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6lit5ssal, 8 napos fizet6si hatarid6vel 6rv6nyesitheti.

Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t kdvet5 5 napon beliJl a Keresked6 ir5sban, k6ts6get

kizer6an bizonyit6kokkal al5tamasztott indokl6ssal mag6t ki nem menti, akkor a kotbdr elis-

mert kovetel6snek minSsiil 6s a Keresked5 kovetel6s6be beszdmithat6 a Kbt-ben foglalt va-

lamennyi felt6tel megval6sul5sa eset6n.

3. A Felhaszn6l6 kiivetelheti a kiitb6ren feltili ker6t is.

7. Egy6b rendelkez6sek

l. A FelhasznSl6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab6lyzatok rendelke-

z6seit, amennyiben az jelen szerz5d6ssel nem ellent6tes. A jelen szea6d6s Felei kozdtt els6d-

legesen jelen szen6d6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7.5. pontja figyelembev6televel.

Amennviben a Keresked5 b6rmev ASZF-nek min6si.il6 irata eg6szben vagy r6szben ellentdtes
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5.

2.

3.

a jelen szezfo6ssel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez
al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj5n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betar$a a vonatkoz6 jogszabiilyoknak, Szab6lyzatok, a mllkod6si en-
ged6ly6nek, iizletszab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerijen elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elvSr-
hat6 magata rtest ktiteles tanisitani, kUltindsen

. A Szea6d6s teljesiGs6t veszelyeztet6 esemenyekr5l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul
6rtesiten i,

. A Szez5d6s teuesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t6le elv6rhat6
int6zked6st.

A Szez6d6s csak kozos megegyez6ssel, ir5sban m6doslthat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel6en.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s b6rmely pon$a k6gens jogsza-

biilyba iitkdzne, vagy a kcizbeszez6si eljdr5s kdtelez5 6rv6nyf dokumentum6nak tartalm5val
ellent6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy kiilclnosen a szerz6d6s m6dosit6sa n6lkiil - a megs6rtett kotelez6 6rv6ny0
jogszab5lyi rendelkez6s vagy kiizbeszerz6si dokumentumi rendelkez6s ker0l. Fentieket kell
megfelelSen alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszabiily akk6nt rendelkezik, hogy va-
lamely rendelkez6se a szez&6s r6sze (vagy a szez6ddsben szovegszerUen szerepelnie kell)
6s azt sztivegszer0en a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s rdsz6t
kdpezi).

8. A szen6d6s id6beli hat5lya 6s megsz6n6se

1. Felek jelen szez6d6s hatdrozott id5re 2013.10. 01. napj6nak 00.00 6r5j5t6l 2014. 09. 30.
napj5nak 24.00 6r6j'ig kiitik, a Keresked6 ezen id5szak alatt koteles a szen6d6s szerinti ell6-
t5s biztosit5s5ra.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szezSd6s a ftk. szab6lyai szerint rendes felmon-
d5ssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6

kcizbeszez6si elj5riist folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban hat5rozz5k meg.

3. A Szez6d6s rendkivi.ili felmond5ssal azonnali hat5llyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen cs5delj5r5s, vagy felsz5mol5si elj5r5s joger6s elrendel6sdre keriil
sor, vagy v6gelsz6mol6s al;i kerUl, ill. hivatalbol tcirlik a c6gjegyz6kkil.

b) amennyiben b6rmelyik fdl a jelen szez6d6sb5l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit is-

m6telten vagy srilyosan megszegi,

c)ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfik<jdesi enged6ly6t joger6sen visszavonja. vagy
egy6b m6don a szez6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5 v6lik.

4. Felhaszniil6 koteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint, amennyiben:

4.7. Keresked5b€n kozvetetten vagy kozvetlen0l 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkez6 gazdas5gi tarsas6g, amely nem

felel meg a Kbt. 55. g (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat5rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a

szen6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Keresked5 a tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6

sz5m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt, 125.5 (5) bekezdes szerinti 0gyletekr6l a Felhaszn5l6t hala-
d6ktalanul 6rtesiti.
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4.2. Keresked6 kcizvetetten vagy ktizvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez va-
lamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkezS qazdasAgi t6rsas6gban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pong5ban meghat5rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul drtesiti.

9. Adaw6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkez6sek

1.

2.

A szez6d5 felek kdtelesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy ktiliinos tekintettel bizalmasan kezelnek minden egym6snak
6tadott, Uzleti titoknak min5si.ilS inform5ci6t, valamint minden olyan informdci6t, dokument6-
ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas inform5ci6), vagy jogsza-

b6lv annak min5sit.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenysdghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform5ci6, megold5s

vagy adat, amelynek nyilvSnoss5gra hozatala, illet6ktelenek 5ltal tort6n5 megszeztise vagy
felhaszn5l6sa a jogosult jogszerfi penzi.igyi, gazdas6gi vagy piaci 6rdekeit sdrten6 vagy vesz6-

lyeztetn6,6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult a szi.ikseges int6zked6seket

megtette.

A Felek titoktart6si k6telezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas inform5ci6k-

ra, igy kU16niisen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szez5ddssel kapcsolatos okmanyokat 6s inform6ci6kat kiz5r6lag a szez6d6s teljesi-
t6s6re haszn6lhatj5k fel. A mSsik f6l el6zetes j6v6hagy5sa n6lkiil ilyen inform6ci6t egyik f6l

sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s

hatSlyos jogszab6ly alapj5n kcitelez6 vagy valamely bir6s5g vagy m5s hat6s6g, 5llamigazgat6si

szerv elrendeli. A felek en6l halad6ktalanul taj6koztatjdk egym5st irdsban a vonatkoz6 bir6s6-

gi, vagy m6s hat6s59i hatarozat egyidejii megkUld6se mellett.

A Felek kiitelesek a hat6s5g (bfr6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel6 kezel6-

s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezettsdg al5 esd inform6ci6nak, ami m5r kozismert' Egy

adott inform6ci6 kdzismerts6get az a f6l bizonyitja, amelyik annak kiizismerts6g6re hivatkozik.

A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megszlin6se ut6n is hat6lyban ma-

radnak.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkezdsek nem terjednek ki mindazon

adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyiittmfikodnek. a felmeriil6
probl6m6kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir5sban, az 5W6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don

igazol6 modon tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-

mail) 6s a fax form6j6t is.

Felek k€pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl5toz6sokkal az

a16bbi szem6lyek jogosultak kiz516lagosan:

3.

.+.

)_

6.

10.

11.

Felhasznel6 r6sz6r6l:

N6v, beoszt5s: Pomah5zin6 Spring6rt Katalin mb. 6vodavezet6

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, De5kv6ri f5it 34.



rel Z7-307-74L

Jognyilatkozat korl6toz5sa: nincs

N6v, beoszt5s: Kiss Isw6n

El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Kozt6rsas6g !t 34.

kisqrsEan @d u DauGb. h-u

06-30-280-3927

Fax. 06-27-4L2-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v, beoszt6s: M5k Zoltan i.igyf6lmenedzser

El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei 01207-209.

12.

15.

e-mail: zmak@mvmp.hu

tel.: +36 1 304-2155

fax.: +36 1 201-9164

mob.:+36 20 588-2f31

lelen szez6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban - az

5W6tel hely6t 6s idej6t dokument5l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill'
fax eset6n az 6w6tel igazolSs5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se, ill. faxje-

lent6s).

Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatdrid6t nem ttz, akkor a jognyilatko-

zatot annak ok6nak felmeriil6ser6l (jognyilatkozatot tev6 tudom6s5ra jutas6t6l) sz5mltott 3

munkanapon belul kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6kil rovidebb hat5rid5 nem deriil ki.

Minden, a m6sik f6lnek benyijtand6 jelen szez6d6s targy6t 6rint6 dokumentumot a jelen

szez5ddsben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkuldeni' A ki.ildem€nyt faxon'

elektronikus levdlben illet6leg postai kiildem6nykdnt kereszti.]l feladott jognyilatkozat esetdn a

meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadiilyoztatdsa esetdre a felek meghatalmazott he-

lyettesr5l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik f6l terh6re. Ameny-

nyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogad6s5t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6 tenn6, fe-

lek kiitelesek a m5sik felet err6l - illewe a hiba megsz[1n6s6r6l - halad6Kalanul rcivid riton 6r-

tesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogY a akadillyozta-

tdsi nyilatkozat telefonon tort6n6 megtdteldnek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

Szerzodl felek rigy j6rnak el jelen szez6d6s hatSly5nak fenn6llta alatt, tigy kezelik a doku-

mentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikiit6seinek' Szenisd6 Felek kuelentik, hogy

egyikiik sem tanisithat olyan magatart5st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m5-

sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szen6dS Felek rogzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sordn

az adaw6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betaG6k.
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17.

18.

19.

Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6giJkndl a m6sik f6l erdekeit messzeme-
n6en szem el6tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a m5sik f6l-
nek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna.

Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rteslbni a mesik felet a tudom5sukra jutott minden
6rtesijl6sr6l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szeziSdas teljesitdset akad{lyozza,
vagy befoly6solja.

SzeniSd6 Felek megdllapodnak, hogy jelen szerz6d6s hat5lya alatt - a fentieken tfl is -
szorosan egytittm[ikirdnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdekdben, hogy a jelen szerz6d6s'
ben kitfizittt c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szez5d6s alapj5n a Felhaszn5l6 sem rtiszben, sem

eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj6r5s alapj5n a Keresked6vel szerz6d6st

kdt6 tov6bbi felhaszn6l6k szez5ddsszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszn6l6k szerz6d6s-

szegdse jelen szez6d6s Felhaszn6l6j6ra nem hat ki.

Jelen szez6d6s ill, a kozbeszerz6si elj6rSs 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin. id6soros

m6r6s alapj6n elszdmolt fogyaszt6si helyek vonatkoz6s6ban tartalmaz rendelkez6seket.

Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkozSsdban nem 6rtelmezhe-

t6, azt figyelmen kiviil kell hagyni.

Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben a Magyar KdztSrsas6g jogszab5lyai az

ir5nyad6ak.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s mell6klet6t k6pezi

(a felsoroltakon kivi.il) (a Megbiz6 pelddnyehoz csatoltan) az elj5r6s iratanyaga.

Felek jogvitajuk esetdre kiktitik a V5ci V6rosi Bir6sSq ill. a Budapest Korny6ki Tiirv6nysz6k

kiz5 16lagos illet6kess6g6t.

lelen szez6dds annak mindh6rom f6l 6ltala al5(r6s5val l6p hat6lyba.

V6c, 2013. szeptember 16.
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21.

25.

Felhaszn616

P6nzi]gyi el lenjegyzes :

V5c Viiros Jegyz6je
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