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7, rdsz vonatkozdsiban

mely l6trejott egyr6szr5l v6c V5ros 6nkorm5nyzata

(sz6khelye: 2600 V6c, M5rcius 15. t6r 11. Ad6sz6m: 1573L302-2-73 )

k6pviseli: Fiird6s Attila

mint aj6nlatk6r5. a Felhaszn5l6k k6pviseletdben elj516 f6l

(tov6bbiakban : Aj5nlatk616 mint Partner), valamint

Mad6ch Imre Mfivel6d6si Kdzpont (szekhelye: 2500 V5c, Dr. G5nyi L. krt. 63., Ad6sz6m: 15395632-
2-13, k6pviseli: 5zab6n6 Laczi Sarolta igazgat6helyettes) mint FelhasznSl5 6s Fizet6 (tov6bbiak-
ban Felhaszn516),

m6sr6szr6l az MVM Partner Energiakereskedetmi Zrt

(sz6khely:l03l,Budapest,Szentendrei {I 207-209.

kdpviseli: Sipos L6szki 6s Nagy Zsolt cegjegyz6ksz6m:0110044818, ad6sz6m:12898019244) mint
Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban: Keresked6)

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

1. El6zm6nyek

V6c VSros OnkormSnyzata ktjzbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos energia beszez6-
se" megnevez6ssel. Az eljSrasban 3 rdszre lehetett aj6nlatot tenni. Az aj5nlati felhiv5s akkdnt rendel-
kezett, hogy Aj5nlatk6r6 a felhiv6sban meghat6rozott ajiinlatk6r6k nev6ben is folytatja le a ktizbeszer-
z6si eljiirdst, ez5ltal az ott megjeliilt int6zm6nyek, gazdas6gi tarsa#gok lesznek a szezrid6st kot6
felek 6s 6n6ll6 sz5mlafizet6sre kotelezettek (az 1. rdszajdnlati korben 7 db szerz6dds, 2. r6szaj6nlati
kiirben 12 db szez<jd6s 3. r6szaj6nlati kcjrre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szerz6d6s
letrejotte sziiks6ges).

A kozbeszez6s 1. r6sz6vel erintett Felhasznal6k teh6t a szezfu6seket on6ll6an jogosultak megktitni,
igy jelen szezcid6s az emlitett kcizbeszerz6si elj6r5sban megkiitcltt - a Felhaszn6l6ra 6s annak fel-
hasznriliisi helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6siil.

A nyertes aj5nlattev5 a Keresked5 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szea6d6s vele kenil megkdt6sre. Felek a szolgaltat5s teljesrcse 6rdek6ben
az a15bbi szen5d6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, targya

l. Felek a kcizbeszez6si elj6r5s alapj6n egym6ssal in. teljes ellStas alapri szez6d6st hoznak
l6tre Felhaszndl6i menetrendad6si kiitelezetts6g n6lkiil, mely alapj5n a Keresked6 eladja, Fel-
haszn6l6 megv6s6rolja a jelen szez6ddsben, ill. a dokument5ci6ban meghat5rozott villamos-
energi5t (szerzdd6s kdzvetett t5rgya). Ennek alapjiin a Keresked6 v5llalja a magyar Sfuiteli h6-
l6zaton folyamatosan rendelkezdsre 6116, szabviinyos min6s690 villamos energia biztositasdt a
Felhaszn6l6 r6sz6re a szen6d6s id6beli hat6lya alatt 1 430 000 kwh mennyis6gben, amennyi-
ben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn5lSsi helyek te-
kinteteben a m6rlegktiri v5lt5st ir5sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz,!re, azzal, hogy a Ke-
resked5 a jelen szez6d6s al6ir6s6val elfogadja, hogy a kozbeszezesi elj5r6s alapjitn szezo-



2.

d6st kiitott Felhaszn6l6k a felhiv6sban ill. a dokument6ci6ban meohat5rozottak szerint az
adott r6sz osszmennyis6ge tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek.

A szea5d6s t6r9y6t k6pezi tovaibb6 a szee6d6skot6st kdvet6en a keresked6 villt6ssal j5r6
tjsszes adminisztrativ, tov5bb5 a kijzbeszez6si mliszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tevekenyseg ell5tasa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 6r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek ell6ta-
s66rt tov5bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

A Felhaszn616 felhaszn6liisi helyeit jelen szen6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szerz6d6sben meghat5rozott minim6lis meny-
nyis69 5t nem v6tel6b6l, sem a maximSlis mennyis6g feletti 6tv6tel eset6n Felhaszn5l6 sem-
mifele tov6bbi dfr vagy kiivetel6s megfizet6s6re nem kijteles azzal, hogy a Keresked6 a tflfo-
gyaszt6s eset6n felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani koteles.

3. Az ellenszolgiiltat is €s megfizet6se

1. A Keresked5 6ltal a kozbeszez6si elj6r5sban megaj5nloft 6s a Felhaszn5l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rtek az int6zm6nyi id5soros felhaszn5l6si helyek vonatkoz5s6ban: nett6 16, 93
FVkwh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenh6rom filler FVkWh.

2. A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadi a szerz6d6ses id6tartam alatt fix, indexiilSsra
nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkaili, nett6 energia fix dij. Felek rogzitik, hogy a fenti d0 meghat6-
rozdsiln6l figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT kijlts6get (2007. 6vi LnCryI tv. 9-13. g) is
magSba fogla16 villamos energia 5r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s 6rt6kesi-
t6s kdltseget, a 10912007. gn. 23.) GKM rendeletben meghat5rozott 6weteli kijtelezetts6g
al5 es6 villamos (,,zcild") energia kdltsdget, a kiegyenlit6 energia kiiltseg6t, a hazai 6s nemzet-
kcizi hat5rkeresztez6 kapacihisok di5t 6s a menetrendad6s 5thdrit5s6b6l ad6d6 mindenfajta
kctltsegeket, valamint m6rlegktir tag#gi dijat is. Tartalmazza tov5bba teljes kdrfien a jelen
szez6d6ssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg5ltatisok ellen6rt6k6t is, k0lcinrisen a
keresked6v6ltdssal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell5t6s6nak, tov6bb6 az interneres
iigyfelport5l biztositas5val kapcsolatos dfiakat is.

'1. A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn5lati diakat, a sz6nipari szerkezet6t-
alakit6si tamogat6st, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia t5mogat6st, a vET-ben meghata-
rozott p6nzeszkiizdk, az energiaad6, 6s az 6ltal5nos forgalmi ad6 osszegdt, valamint a jogsza-
biilyban meghatiirozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

s. A felek kcizotti elsz6molSs alapja a Felhaszn5l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezeft, a min-
denkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghatarozott id6beli reszletezetts6g( adatokat szolg5l-
tat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak. biztonsiigi 6s mdr6siigyi el6lr5soknak megfelel6, hat6sagi-
lag hitelesitett fogyaszt6sm6r5 berendez6s 5ltal m6rt energiamennyis6g.

6. A villamos energia szolg5ltat5s sziinetel6senek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij
megfizetesdre nem kdteles.

7. Felhaszn6l6 6s Keresked6 a tefes ell6t6s alapri szerz6d6s id6tartama alatt az energia ellen6r-
t6ke vonatkoz5s5ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsziimol6st alkalmaznak.

8. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.

e. Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szez6d6sszer0 teljesit6st kiivet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezd6se szerint sz6mladsszesib alapjdn, 5tutaliissal, fo-
rintban (HUF).

3.
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10. A penzugyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/A. s-ban foglaltak teljestil6se.

1 1. Keresked6 a sz5ml5kat - felhaszn5l5si helyenk6nt - a Fizet5 nev6re 6llitja ki, 6s a sz6ml5kat a
Fizet6 cim6re kUldi meg, feltiintetve a Partner nev6t is A sz5ml5k mell6 Keresked6 koteles
r6szletes analitik6t mell6kelni (elektronikus form6ban is) a dokument5ci6nak megfelel6 tarta-
lommal. Koteles tov6bbii a papir alaptl sz5mliik alapj5n sz5mlacisszesit6st is koldeni havonta a

FizetS nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek osszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5sSban. Ezt elekt-
ronikus form5ban is meg kell kiildeni a Fizet6 cim6re.

12. Keresked6 nem jogosult h6 kdzben r6szsz6mla kibocsat6s5ra. Az esetleg h6 kaizben felmeriil6
korrekci6kat a kovetkez6 h6napban sz6molhatja el.

A Keresked6 6ltal kibocs6tott sz5mla mag5ban foglalja:

- az Sltala az el6z6 naptiri h6napban (elsz5mol5si ld6szak) a Fizet6 r6sz6re drt6kesitett villamos ener-
gia teljes mennyis6get (kWh),

- a villamos energia egys6g5r5t (FVkWh)

- az 5ltal6nos forgalmi ad6 tisszeg6t,

- a tdrv6nyben meghat6rozott energiaad6 iisszeg6t,

- a rendszerhaszn5lati dfakat,

- eqy6b, jogszab5lyban rdgzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 5ltal sz5ml6zand6 t6teleket

(igy ki.ildnosen a VET 147. 5 alapj6n sz6ml6zand6 t6teleket).

13. A kibocs6tott sz6ml6n, sz6mla 6sszesit6n 6s sz5mla r6szletez5n az el6irtakon kivill fel kell tiln-
tetni a Fizet5 nev6t, cimet, felhaszn5l5si hely cim6t. felhaszn5l6si hely funkci6j5t, a POD sza-

mot, a felhaszn6l6si hely azonositot, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) ert6ket.

11. Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illetdkes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz6m5ra megkiildattt,

igazolt natur6li5t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6mldt ki6llitani. Ennek megfele-

l5en a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla natur5lia b6zis5t az eloszt6 5ltal az azonos sz5ml5-

z5si id5szakra ki6llitott RHD szdml5n megjelen5 6rammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy adott
sz5mlSz5si id5szakot kovet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eset6n az RHD

6s a keresked5i 6ramsz5ml5k natur6lia vetiGsi alapj6nak kUlonbdz6s6ge miatt, akkor a keres-

ked6 koteles ezt a soron kijvetkez6 sz5ml5z6si id5szakban korrig5lni'

ts. A Szerz6d6s megsziin6s6t kaivet5 75 napon belijl a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6 veg-

elsz6mol6 sz6mla kibocs5t5s6ra, Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sz5ml6ban eset-

legesen ki nem sz6mlSzott tdteleket.

16. K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6 a ftk. 30UA.5 (2){3) bek-nek megfelel6 k6sedelmi

kamatot kdteles megfizetni a Keresked5 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez id6ar5nyo-

san csokken amennyiben a Keresked6 a szez6d6s l6trejott6t kdvet6en k6t h6napon beliil nem

kezdi meg a szez6d6s szerinti szSml6z6st a Fizet6k fele'

11. A sz5mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz6mviteli 6s ad6, stb.

jogszab:ilyoknak.

18. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illeWe sz6mol el a szerz6d6s teljesi-

t6s6vel cisszefiiggdsben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontja szerinti

felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6-

kiiteles jovedelmenek cstjkkent6s6re alkalmasak.

't ,.{ '-'



19. Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Engedelyessel kotend6 hail6zathaszn5lati szez5d6sekben
a Felhaszn5l6 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes tehiit a Keresked6
fel6 sz5ml5zza az 6ltal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kozvetle-
niil az Eloszt6i Enged6lyes sz6m6ra. A Keresked5 a villamos energia kdltsege mellett az iiltalii-
nos rendszerhaszn5lati dijakat, mint kozvetitett szolg5ltat5st tov5bbsz6ml5zza a Felhaszn516
fel6, amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizetdsi
felt6telekkel.

Keresked6 a titrvenyi el6irdsok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezettsegeket viillalja a szez6d6s-
lej5rt6t kdvet6en az ij Keresked6 fele.

4. A felek jogai es kotelezetts6gei

1. Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ell6t6s alapti szez5d6sben rogzitett negyed6r5s iltlagteljesitmeny 6rt6k6vel megegyez5 telje-
sitm6nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem teljesit6siiles6-
6rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes erdekkor6ben felmeriilt - Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok
okozza.

2. A villamos energi6t a Felhaszn6l6 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz6llitja le.

3. A felhasznSl5si helyek elliit6sa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez5 csatlakozSsi pontoKon
tcirt6nik.

L Az id5soros, negyed6r6s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r6vel ellStott fogyasztiisi helyek tekin-
teteben - a szea5d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci fogyaszt6si
menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyito fel6. A menetrendad5s alapjiit
a dokument5ci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhasznSl6si helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyaszt5sok jelentik. Keresked6 v6llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5tas alapri
szen6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5tas5t. Az id6soros felhaszn5l5si helyek me-
netrendt5l val6 elt6r6s6nek penztigyi kock5zata a tdbbletenergia vagy a szi.iks6ges kiegyenlit6
energia megv5s6rl5s5b6l kcivetkeztien a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 torten6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tdrt6n5 6th6rit6sa nem lehetseges.

5. Keresked6 kiiteles aj5nlatk6r6 szabadpiacra l6pri felhaszn5t5si helyeinek villamos energia ig6-
ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 5ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get sa-
j5t neveben koteles el6re megv5#rolni.

6. Felhaszn616 a keresked6i m6rlegkorbe l6pri felhaszn5lSsi helyei vonatkoz6s5ban fell6p6 v6tele-
z6si iizemzavarok esetdn - Felhaszn5l6 kiilon k6res6re - Keresked6nek v6llalnia kell a Fel-
haszn5l6 6rintett felhaszn5l5si helyeinek kepviselet6t a h5l6zati rendszer azon tagjaival szem-
ben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okoztdk, 6s mindent
meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek kdpviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi
kcirben meghatalmazSsnak min6sUl,

1. A hat5lyban lev6 egyetemes szolgebt6i szezcid6s(ek) felmond6s6t - a szabadpiacra l6p5
fogyaszt6si helyek vonatkoz6s5ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyito erej( ma-
giinokiratba foglalt meghatalmaz6s5val a Keresked5 kezdemenyezi 6s bonyoliga le a teriileti-
leg illetekes egyetemes szolg5ltat6n5l. Az egyetemes szolgiiltat6i szez6d6s(ek) felmond6s5n5l
(a megszfin6s id6pon$a vonatkoz6s6ban) a jelen szerz5d6ben meghat6rozott kezd5 teljesitesi
id6pont az ir5nyad6.

8. A hat6lyban l6v6 szez6des(ek) felmondSsdt - a kereskedSi m6rlegkclrbe l6pci fogyasztdsi he-
lyek vonatkoz5s5ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel5je iiltal teljes bizonyit6 erej[l mag5nokiratba
foglalt meghatalmaz6sSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli[a le az illet6kes szolg5ltat6-
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9.

10.

11.

12.

13.

n5l. A hat6lyos szez5d6s(ek) felmond6s5n6l (a megszfin6s id5pontja vonatkoz5s6ban) a jelen

szez6ddben meghat6rozott kezd6 teljesitesi id6pont az ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez sziikseges eloszt6i szerzdd6s(ek), rigy mint H6l6zati Csat-

lakozdsi Szez6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s Hall6zathaszn5lati Szez<id6s(ek) (a tov6b-
biakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztdsi hely eset6n nem 5ll ren-

delkez6sre - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi mag6nokiratba foglalt meg-

hatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le a tertiletileg illetekes eloszt6i en-
gedelyesn6l. A HcSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkcit6s6hez a jelen szea6d6ben meghatarozott kez-

d6 teljesit6si idcipont az ir6nyad6.

A teljes ell6t6s alapri szez6d6s hat6lya alatt Keresked6 kdteles a t5le elv5rhat6 szak6rtelem-

mel 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkaivetni a Felhaszn6l6 drdekeinek vddelm6ben.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j5rt el, az ebkil ered6 k5rok

megt6rit6s6re koteles.

Felhaszn6l6 jogosult az energiaell5t6saval kapcsolatos b5rmilyen iigyben Keresked6hoz for-

dulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles aj6nlatk6r6 r6sz6re tan6csot vagy (ilyen t5r-
gyi k6r6s esetdn) ir6sbeli tiij6koztatast adni.

Az tjonnan bekapcsol5sra ker{.i16 felhaszn6l6si helyek resz6re, az adott felhaszn5l6si helyre

6rv6nyes energiadi alkalmaz5sival Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beliil szabadpiaci

villamos energia ell6tast nyfjt. Ezen felhaszn5l5si helyek vonatkoz6siiban a jelen szez6d6s

rendelkezdseit kell alkalmazni kiilonosen azzal, hogy az energiadf meghat5rozott m6rt6ke

ezen ij felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s5ban is iriinyad6ak. A felhaszn5l5si helyek m6dosul5-

sa (ide 6rwe az rij felhaszn5l5si hely bevon6s5t, r6gi megszilntet6s6t, stb.) nem min6siil a fe-

lek meg6llapod5sa alapj5n szez6d6sm6dosit6snak.

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

mogat6st biztosit 6s a Felhaszn616 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l5si helyek villamos

energia szolg5ltat6sb6l va16 kil6ptetds6t.

Keresked6 az ugyint6z6s gyorsit5sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes ugyf6lport6l iizemel-

tetesdre koteles a szez6d6s idStartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6 6ltal ki5lli-

tott sz6mla mljszaki tartalm5t 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m6g a sz6mla meg6r-

kez6set megel5z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6sdg6t Keresked6nek elektroni-

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

egyes felhaszn6l6si helyek teljesitmdny gorbej6nek lefut6s6nak, illewe a Keresked6 6s a Fel-

haszn616 k<jzijtt megkdtend6 szez6d6s mUszaki vonatkoz5si adatainak megtekinthet6s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

L A Felek jelen szerz6d6sben v5llalt kdtelezettsdgeinek megszeg6se, igy ki.ilondsen a teljesit6s

elmulaszt5sa, k6sedelme, k5rt6rites fizet6si kdtelezettseget keletkeztet, illeWe a Szez6d6s

m5sik F6l eltal tortdn6 rendkiviili felmondSsdt alapozza meg a Szez5d6sben foglaltak szerint.

2. A jelen pontban r(Ezitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kdvetkezmdnyei nem 6rin-

tik a jelen Szezrid6s b5rmely m5s pong5ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si eseteket, illetve

az azokhoz fiizcttt jogkovetkezm6nyeket.

r. Srjlyos szez5ddsszeg6s eset6n a srilyos szez5ddsszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett) F6l

a Szezcid6st a szea6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldahi jognyilatkozattal jelen szea6d6s sze-

rint felmondhatja.

+. Stilyos szez5d6sszeg6st kijvet el a Keresked6. ha neki felr6hat6an:

\ ,//



6.

ha a szez6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges eleKromos 5ramot nem szerzi be teljes
eg6sz6ben,

- nem 6ll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghatdrozott m6rt6kben 6s m6don,

- jelen szea6ddsben nevesitett adminisztr6ci6s kotelezetts6g6t nem, vagy hi6nyo-

san teljesiti 6s ezzel Felhaszniil6 ell5t6s6t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti

vagy lehetetlennd teszi,

- eSy6b s0lyos szen6d6sszeg6st kovet el.

Srilyos szez6d6sszeg6st kaivet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

- fizetesi kdtelezettsdg6nek a Keresked6 5ltal meghatarozott legalSbb 30 napos

pothat6rid6 alatt sem tesz eleget,

- egyi.ittm(kdd6si kiitelezetts6g6t srllyosan megszegi.

vis maior bekcjvetkez6se esetdn a Felek kotelesek egymSst halad6ktalanul 6rtesiteni. Ameny-

nyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezi( a vis maior id6tartam6ra a Fel-

haszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt5l a m6kild6s6hez szijks6ges elektromos 6ramot b€sze-

rezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis{Svonatkozesaban figyelembe kell venni'

A Felhaszn6l6 nem koteles a szabv6nyon kiviili elektromos Sramot Swenni, igy ha a szabv5-

nyon klvi.ili elektromos iiramot 6W6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6rcjl

min6siil szez5d6sszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot mennyisdg6vel csdk-

kenthet6 a szez6deses mennYis6g.

A teuesit6s jogszer( megtagad6sa eset6n a jogszeriien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik

sem 
- 

kOtb6rrtzetesi, sern kirt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kijtelezetts6g

sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6ressel nem drintett) mennyis6get az 6t-

ad6s felftiggesztdse miatt 6t nem adott mennyiseggel cs6kkenteni kell'

6, Szerz6d6si biztosit6kok

1. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib6san vagy

k6sedelmesen teljesit, akkor kiiteles a Felhaszn6l6nak a hib6s vagy k6sedelmes teljesit6ssel

6rintett minden napt6ri nap vonatkoz5#ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves, dokument6ci6-

ban kalkulSlt mennyiseg0 villamos energia forintban meghat6rozott ellendrt6k6nek 355-iid 16-

sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.

2. A kbtbert a Felhaszn5l6 ir6sbeli felsz6litassal, 8 napos fizet6si hatarid6vel 6rv6nyesitheti.

Amennyiben a felsz6lftas k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beliil a Keresked6 ir6sban, k6ts6get

kiz6roan bizonyitdkokkal al6tamasztott indokl6ssal mag6t ki nem menti, akkor a kbtber elis-

mert kiivetel6snek min6sijl 6s a Keresked6 kiivetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foglalt va-

lamennyi felt6tel megval6sul6sa esetdn.

3. A Felhaszn5l6 k6vetelheti a k6tb6ren feliili k6r6t is.

7, E9y6b rendelkez6sek

1. A Felhaszn516 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab6lyzatok rendelke-

z6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szea6d6s Felei kozdtt elsSd-

legesen jelen szen&6s az ir5nyad6 a jelen szea6des 7.5. pontja figyelembev6tel6vel.

Amennyiben a Keresked6 b5rmef ASZF-nek min6siilS irata eg6szben vagy r6szben ellentetes

l- ./'r' 
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a jelen szez6d6ssel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez

al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, Szab6lyzatok, a mlikbd6si en-
ged6ly6nek, iizletszab6lyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szez5d6seinek rendelkezeseit'

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan elv5r-

hat6 magatart6st koteles tanisitani, kUliinajsen

. A Szez5d6s teljesGs6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a FelhasznSl6t halad6ktalanul

6rtesiteni,

. A Szez6d6s teljesitese 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elv5rhat6

int6zked6st.

A Szerz<ld6s csak koziis megegyez6ssel, ir5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.s-nak megfeleltlen.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerzodis b5rmely pon$a k6gens jogsza-

b6lyba iitkbzne, vagy a kcizbeszea6si eljSr6s k<itelez6 6rv6nyii_ dokumentumSnak tartalm6val

ellent6tes lenne, akkor a szea6d6s feniieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden toGbbi

jogcselekm6ny, igy kiilonrtsen a szez6d6s m6dosit5sa n6lkijl - a megs6rtett k6telez6 6rv6nyfi

jo6szab6tyi rendeikez6s vagy ktizbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell

mEgfelel<len alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy va-

iur"rv r"no"rr."rese a szea6d6s r6sze (vagy a szerz6d6sben szctvegszerfien szerepelnie .kell)
J, uj ,.ti,u"grt"r0en a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s rdsz6t

k6pezi).

L

5.

8, A szerz6d6s id6beli hatilya 6s megszfin6se

1. Felek jeten szez5d6s hat5rozott id6re 2013.10. 01. napj6nak 00'00 6r6j5t6l 2014. 09' 30'

napl5nak 24.00 6r6j5i9 kijtik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szerz6d6s szerinti ell6-

tas biztosibas6ra.

2,Fe|ekmeg6||apodnakabban,hogyaje|enszerz6d6saftk.szab6|yaiszerintrendesfe|mon.
dessal felmondhato. A felmond6-si id6nek elegend5nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn6l6

kiizbeszez6si elj6r6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban hat6rozz6k meg'

3.ASzez6d6srendkiv0lifelmond5ssalazonnalihatallyalfelmondhat6'ha:

a)Keresked6e||encs6deU5r5s,vagyfe|sz5mo|5sie|j6r6sjoger6se|rende|6s6reker[]|
sor, vagy v{lelsz6mol6i al5 keriil, ill hivatalb6l torlik a cegjegfzekbrjl'

b)amennyibenb6rme|yikf6|aje|enszez5d6sb5|ered6l6nyegeskote|ezetts6geitis-
m6telten vagY silyosan megszegi,

c)ha az illetekes Hivatal a Keresked6 m0kird6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy

egy6b m6don a szea6d6s teljesitds6re alkalmatlann6 valik'

4. Felhaszn5l6 kdteles a szenSdls felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint, amennyiben:

4.1. Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetlenul 250lo-ot meghalad6 tulajdoni. r6szesed6st 
.szerez

uuiut"fy olyan jogi szemely vagy jogitem6lyiseggel nem rendelkez6 gazdas6gi taaa#g'. amely nem

fet;l meg u rui. !0. q trl Uerezi6-s rl pont:anan meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a

szen6d6s teljesit6s6nek ter:es iJ3tartarna alatt Keres[ed5 a tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn5l6

sz5m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti 0gyletekr6l a Felhaszn5l6t hala-

d6ktalanul 6rtesiti.
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2.

4.2. Keresked5 kdzvetetten vagy ktjzvetleni..il 2solo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez va-
lamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazda#gi t5rsas6gban, amely
nem felel meg a Kbt. 55. 5 (1) bekezd6s k) ponS5ban meghatSrozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t haladdktalanul 6rtesiti.

9. Adatv6delem, kapcsolattart5s, e9y6b rendelkez6sek

J,

.1.

A szez6d6 felek kcitelesek betartani az adatv6delmi szabSlyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy kUloncis tekintettel bizalmasan kezelnek minden egym6snak
6tadott, iizleti titoknak min6s016 inform5ci6t, valamint minden olyan inform6ci6t, dokument6-
ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas inform6ci6), vagy jogsza-

biily annak min6sit.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan teny, informdci6, megoldas
vagy adat, amelynek nyilv5noss5gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tort6n6 megszezdse vagy
felhaszn515sa a jogosult jogszerfi prdnziigyi, gazdas6gi vagy piaci erdekeit s6rten6 vagy vesz6-
lyeztetnd,6s amelynek titokban tartSsa 6rdek6ben a jogosult a sztiks6ges int6zked6seket
megtette.

A Felek titoktart6si kdtelezetts6ge a tudom5sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas inform6ci6k-
ra, igy kijldnosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform5ci6kat kiztr5lag a szerz6d6s teljesi-
t6s6re haszn5lhag6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa ndlkiil ilyen inform6ci6t egyik f6l
sem tehet kcizz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s

hat5lyos jogszab5ly alapj5n kiitelez6 vagy valamely bir6sSg vagy m6s hat6seg, 5llamigazgat5si
szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul t6j6koztatj6k egym6st ir5sban a vonatkoz6 b[r6s5-
gi, vagy m5s hat6s69i hatarozat egyidej( megki.ild6se mellett.

A Felek ktitelesek a hat6s59 (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel6 kezele-

s6re. Nem tekinthet6 titoktartdsi kotelezetts6g al6 es6 inform6ci6nak, ami m5r kiizismert. Egy

adott inform5ci6 kdzismerts6gdt az a f6l bizonyitja, amelyik annak kdzismerts6g6re hivatkozik'

A jelen titoktartisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szea6d6s megsziin6se ut6n is hat5lyban ma-

radnak.

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

adatokra ir. iratokra, n,.",, uon"li")rrii"^l"girruav a fentiekt5r etlent6tesen rendelkezik'

Felek kijelentik, hosy a szef,99es teljesit6s6ben folyamatosan egyiittmfikddnek' a felmerijl6

1"::;'ro;ru,fruffi *r:rn'ff i:?;r?::ilx'rrt1"lTir
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10.

Felhasznirl6r6sz6r6ll .-^roltaigazgat6helyettes

Nev, beosztirs: Szab6n6 Laczi Sa



El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2500 V5c, Dr. CsSnyi L. krt. 63. tet.: 05-20-377-66-03 fax: 06-27-
518-202

Jognyilatkozat korl6toz5sa: --
N6v, beosztiis: Kiss Isw6n

El6rhet6s69ei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, Kdztiirsas5g rit 34.

kisgisgAm@r!u!,aweb. h u

06-30-280-3927

Fax. 06-27-472-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v, beosztas: Miik Zolt6n Ugyf6lmenedzser

Eldrhet6segei (lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei tt 207-ZOg.

e-mail: zmak@mvmD.hu

tet.: +36 1 304-2155

fax.: +36 t 21t-9t64

12. lelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kiz5r6lag ir5sban - az
5tv6tel hely6t 6s idej6t dokumenuil6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus level ill.
fax esetdn az iitv6tel igazol6sat megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazoliis k6r6se, ill. faxje-
lent6s).

13. Amennyiben a szerz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem tfiz, akkor a jognyilatko-
zatot annak ok6nak felmeriil6s6r6l fognyilatkozatot tev6 tudom6sara jutas5t6l) szSmitott 3
munkanapon beli.il kell megtenni, kiveve ha annak jelleg6b5l rdvidebb hatiirid6 nem denil ki.

14. Minden, a m6sik f6lnek benyijtandd jelen szez6d6s targy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szerz6d6sben meghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkuldeni. A kijldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai kiildem6nyk6nt keresztiil feladott jognyilatkozat eset6n a
meg6rkezdst kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnil i6zbesitettnek ketl
tekinteni.

15. A kijelctlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott he-
lyettesr6l kcitelesek gondoskodni. melynek elmaradSsa nem eshet a m5sik f6l terh6re. Ameny-
nyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogad6s6t akaddlyozni ill. lehetetlenn6 tenne. fe-
lek k<jtelesek a m6sik felet err6l - illewe a hiba megszfln6s€r6l - haladdktalanul rcivid rjton dr-
tesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyozta-
t6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megtdtel6nek igazol5sa a nyilatkozattev6t 6;heli.

16 Szen5d6 felek rigy jiirnak el jelen szez5d6s hatdlydnak fenn5llta alatt, rigy kezelik a doku-
mentumokat, hogy az megfeleljen a szez6dtis kiktit6seinek. Szen6d6 Felek kuelentik, nogy
egyikuk sem tanisithat olyan magatartSst, amely a szez5d6ssel ellentdtes lenne, vagy a m6-
sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szeni>d5 Felek r€zitik, hogy a dokumentumok kezeldse soran
az adatvedelmi jogszab6lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betarqjk.

ll Felek megdllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6giikn6l a m6sik fel erdekeit messzeme-
n(ren szem el6tt tarwa jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a miisik fel-
nek ak5r vagyoni, akdr nem vagyoni kdrt okozna.
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19.

Szen6d6 Felek halad6ktalanul ktjtelesek drtesircni a m6sik felet a tudom5sukra jutott minden
6rtesiil6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szezifl{s teuesit€set akadllyozza,
vagy befoly5solja.

Szen&6 Felek meg6llapodna( hogy jelen szez6d6s hatiilya alaft - a fentieken t0l is -
szorosan egyiittmfikijdnelt 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szen5dds-
ben kit(zdtt c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rcigzitik, hogy jelen szez6dds alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
egdszben nem felelSs a hivatkozott kijzbeszez6si elj5nls alapj5n a Keresked6vel szez6d6st
k6t6 tov6bbi felhaszn6l6k szezdd6sszeg6s66rt, ill. a tovabbi esetleges felhasznSl6k szerz6d6s-
szegdse jelen szez6d6s Felhaszn5l6jSra nem hat ki.

Jelen szen6d6s ill. a kozbeszez6si elj5rSs 1, r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az [n. id6soros
m€r6s alapj5n elsz5molt fogyasztasi helyek vonatkoz6s5ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkoz6saban nem drtelmezhe-
t6, azt flgyelmen kivUl kell hagyni.

Jelen szez6d6sben nem szab5lyozott kdrd6sekben a Magyar K<iztiirsasag jogszabalyai az
irdnyadoak.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s mell6klet6t k6pezi
(a felsoroltakon kiviil) (a Megbiz6 p6ld5ny6hoz csatoltan) az eljiir6s iratanyaga.

Felek jogvitajuk esetdre kikdtik a V6ci V6rosi Bir6sag ill. a Budapest Kiirny6ki T6rv6nysz6k
kiz6r6lagos illet6kesseg6t.

Jelen szez6dds annak mindh5rom f6l 5ltali alSinsdval l6p hatalyba.

Felhaszn5l6

21.

24.

P6nziigyi ellenjegyz6s:

V5c Viiros Jegyz6je
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