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7, r6sz vonatkozdsiban

mely l6trejott egyr6szr6l Viic V5ros iinkorm5nyzata

(sz6khelye: 2600 Vdc, M6rcius 15. t6r 11. Ad6sz5m: L5731302-2-13 )

k6pviseli: FtirdSs Attila

mint aj6nlatkdr6, a FelhasznSl6k k6pviselet6ben elj516 f6l

(tov6bbiakban: Aj6nlatk616 mint Partner), valamint

V6ci Sport Kozhasznri Nonprofit Kft. (sz6khelye: 2500 V6c, B5n M. u 3, Ad6sz6m: t8676277-Z-73)
k6pviseli Z5bo Edina i.igwezetS, mint FelhasznSl6 6s Fizet6 (toviibbiakban Felhaszn6l6),

mdsr6szr6l az MVM Partner Energiakereskedelmi Zft

(sz6khely: 103 l,Budapest,Szentendrei [t 207-209.

k6pviseli: Sipos L6szl6 6s Nagy Zsolt cegjegfz6ksz5m:0110044818, ad6sz5m:12898019244) mint
Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban : Keresked6)

kozaitt az alulirott helyen es id6ben, az al5bbi felt6telek mellett:

1. E16zm6nyek

V6c V6ros Onkorm6nyzata kozbeszerzdsi elj6r5st folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia beszez6-
se" megneveztissel. Az eljiir6sban 3 r6szre lehetett aj5nlatot tenni. Az aj6nlati felhiv6s akk6nt rendel-
kezett, hogy AjSnlatk6r6 a felhiv5sban meghat5rozott aj6nlatk6r5k nevdben is folytatja le a kijzbeszer-
z6si elj6r6st, ez6ltal az ott megjelolt int6zm6nyek, gazdasiigi t5rsas6gok lesznek a szez6d6st kot6
felek 6s on5ll6 sz6mlafizet6sre k<itelezettek (az 1. r6szaj5nlati kdrben 7 db szez6d6s, 2. r6szaj;inlati
korben 12 db szez6d6s 3. r6szaj6nlati ktjrre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szerz6d,ls
l6trejdtte szi.iks6ges).

A kdzbeszerz6s 1. r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k teh6t a szerz6d6seket 6nall6an jogosultak megkiitni,
igy jelen szez6d€s az emlitett kozbeszez6si elj6r6sban megkiitOtt - a Felhaszn6l6ra 6s annak fel-
haszn515si helyeire vonatkozd - szez6d6snek min6siil.

A nyertes aj6nlattevS a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szez6d6s vele keri.il megkot6sre. Felek a szolgSltatas teljesitdse 6rdek6ben
az alebbi szez5d6st kOtik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

l. Felek a ktizbeszez6si elj5r6s alapj6n egym6ssal rin. teljes ell6t6s alapi szez5d6st hoznak
l6tre Felhaszn6l6i menetrendad6si kdtelezetts6g n6lkiil, mely alapj6n a Keresked6 eladja, Fel-
haszniild megv6s6rolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat6rozott villamos-
energi5t (szez6des kdzvetett t6rgya). Ennek alapj6n a Keresked6 vdllalja a magyar 5tviteli h5-
l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv5nyos min6segfi villamos energia biztositas5t a
Felhaszn6l6 r6sz6re a szeni5d€s idSbeli hat6lya alatt 1 430 000 kwh mennyis6gben, amennyF
ben a ter0letileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhasznSl5si helyek te-
kintet6ben a m6rlegkori v6ltast ir6sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6.re, azzal, hogy a Ke-
resked6 a jelen szez6d6s al6ir5saval elfogadja, hogy a kcizbeszea6si elj6r5s alapj6n szez6-
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d6st kcttott Felhaszn5l6k a felhiv6sban ill. a dokumentiici6ban meohat5rozottak szerint az
adott r6sz osszmennyisdge tekintet6ben +200/o-ban elt6rhetnek.

A szez5d6s t5rgy6t k6pezi tov5bb6 a szez6ddskot6st kovetrien a keresked6 v6lt5ssal j6r6
tisszes adminisztrativ, toviibb5 a kdzbeszeeesi mfiszaki leir5sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 6r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek ell5t5-
s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el5.

A Felhaszn516 felhaszn5l6si helyeit jelen szez5d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

Felek meg5llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghatdrozott minim6lis meny-
nyisdg 6t nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 5tvetel eset6n Felhaszn6l6 sem-
mif6le tov6bbi dij vagy kdvetelds megfizetdsere nem koteles azzal, hogy a Keresked6 a tilfo-
gyaszt6s eseten felhaszn6lt villamos energi5t is biztosltani kdteles.

3. Az ellenszolg6ltat5s 6s megfizet6se

t. A Keresked6 6ltal a kozbeszez6si elj6r6sban megaj6nlott 6s a Felhaszn6l6 6ltal elfogadoft
nett6 ellen6rt6k az intdzm6nyi id6soros felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s6ban: nett6 16, 93

FVkWh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenh6rom fil16r FVkWh.

2. A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadi a szerz6d6ses id6tartam alatt fix, indexel6sra
nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellendrtek felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix dij. Felek r6gzitik, hogy a fenti dij meghat5-
roz6s6nal figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT kolts6get (2007. 6vi DOO0/I W. 9-13. 5) is
mag6ba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s 6rt6kesi-
tes kiiltseg6t, a 70912007. (XIL 23.) GKM rendeletben meghatSrozott 6w6teli kdtelezettsdg
al5 es6 villamos (,,ziild') energia kolts6g6t. a kiegyenlit6 energia kblts6get, a hazai 6s nemzet-
kozi hatSrkeresztez6 kapacitesok dij5t 6s a menetrendad5s 6th5ritas5b6l ad&6 mindenfajta
koltsegeket, valamint m6rlegktir tags6gi dfat is. Tartalmazza tovdbbii teljes kiirfien a jelen

szez&6ssel kapcsolatban meghat5rozott egy6b szolg5ltat6sok ellen6rt6k6t is, kUlonijsen a
keresked6v5ltassal kaocsolatos adminisztr6ci6s feladatok elliitasSnak, tov6bb5 az internetes
i.lgyf6l portal biztositas5va I ka pcsolatos dijakat is.

4. A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati dijakat, a szdnipari szerkezet5t-
alakitasi tamogat5st, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia t5mogat6st, a VET-ben meghata-
rozott p6nzeszkdzcik, az energiaad6, es az Sltal6nos forgalmi ad6 Osszeg6t, valamint a jogsza-

b6lyban meghatarozott egy6b ad6kat es illetekeket.

5. A felek kozdtti elsz5mol6s alapja a FelhasznSl6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a min-
denkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat5rozott id6beli reszletezettsegf adatokat szolgSl-
tat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknal! biztonsagi es m6resiigyi el6ir5soknak megfelel6, hat6siigi-
lag hitelesitett fogyaszt5sm616 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

6. A villamos energia szolgilltat5s szijnetel6s6nek idej6re vonatkozdan Felhaszniil6 energia dij
megfizet6sdre nem kdteles.

r. FelhasznSl6 6s Keresked5 a teljes ell6tas alapi szerz6d6s id6tartama alatt az energia ellen6r-
teke vonatkoz6s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak.

8. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.

(). Felhaszn5l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szen6d6sszeri teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag
egyenlfti ki a Kbt. 130. 5 (1X5) bekezddse szerint sz6mlatisszesit6 alapj6n, 5tutal6ssal, fo-
rintban (HUF). 
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10. A 5rdnziigyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/4. s-ban foglaltak teljestil6se.

I l. Keresked6 a sz6ml5kat - felhaszn5l5si helyenk6nt - a Fizet6 nevdre 5llida ki, es a sz6ml6kat a
Fizet6 cimdre kiildi meg, feltiintetve a Partner nev6t is A sz6ml6k mell6 Keresked6 kijteles
reszletes analitik6t mell6kelni (elektronikus form6ban is) a dokument5ci6nak megfele16 tarta-
lommal. Kdteles tov6bb5 a papir alapri sz5ml5k alapj5n sz5mlaiisszesit6st is kiildeni havonta a
Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek ijsszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5s6ban. Ezt eleK-
ronikus form6ban is meg kell kijldeni a Fizet6 cim6re.

12. Keresked6 nem jogosult h6 kcizben r6szsz5mla kibocsatas5ra. Az esetleg h6 kdzben felmerUl6
korrekci6kat a ktrvetkez6 h6napban sz6molhatja el.

A Keresked6 6ltal kibocs6tott sziimla mag5ban foglalja:

- az 5ltala az el6z5 napt5ri h6napban (elsz5molSsi ld6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesitett villamos ener-
gia teljes mennyis6g6t (kwh),

- a villamos energia egys695r5t (Ftlkwh)

- az 5ltal5nos forgalmi ad6 iisszeget,

- a tdrv6nyben meghat5rozott energiaad6 iisszeg6t.

- a rendszerhaszn5lati dijakat,

- egy6b, jogszab6lyban rdgzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked5 6ltal sz6mliizand6 t6teleket
(igy kiiloniisen a vEf 147 . ! alapj6n sz5ml5zand6 t6teleket).

13. A kibocsStott sz5ml5n, szdmla 6sszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el5irtakon kiviil fel kell tiin-
tetni a Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszn5l6si hely cim6t, felhaszndl6si hely funkci6j5t, a PoD sz5-

mot, a felhaszn5l6si hely azonosit6t, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket

l-1. Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz6m6ra megki.ilddtt,

igazolt natur6liiit6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5mlSt ki5llitani. Ennek megfele-

l5en a mindenkori keresked6i 5ramsz5mla natur6lia b6zis6t az eloszt6 6ltal az azonos sz5ml6-

z5si id5szakra ki6llitott RHD sz6ml5n megjelen6 iirammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy adott
sz6mliiz5si id5szakot kovet6en m6gis elter6s ad6dna egyes fogyasztasi helyek eset6n az RHD

6s a keresked6i 5ramsz6ml5k naturSlia vetlt6si alapj6nak kuldnbdz6s6ge miatt, akkor a keres-

ked6 kdteles ezt a soron kiivetkez6 sz6ml6z6si id6szakban korrig5lni.

15. A Szez5d6s megszfin6s6t k<jvet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6 v6g-

elszSmol6 sz5mla kibocsiit5s6ra. Ez a szSmla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz5ml6ban eset-

legesen ki nem sz5ml6zott t6teleket.

16. K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6 a ftk. 301/A.5 (2){3) bek-nek megfelel5 k6sedelmi

kamatot katteles megfizetni a Keresked5 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez id5ar6nyo-

san csokken amennyiben a Keresked6 a szea5d6s l6trej6tt6t kovetcjen k6t h6napon belail nem

kezdi meg a szez5d6s szerinti sz6ml6z6st a Fizetdk fel6.

11. A szSmla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy fele[en a hatalyos sz6mviteli 6s ad6, stb.
jogszab6lyoknak.

r8. Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe sz6mol el a szez(rd6s teljesi-
tesevel ijsszefiigg6sben olyan kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontja szerinti

felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6-

\

kdteles jcivedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.
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1r. Keresked5 vaillalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h5l6zathaszn5lati szez6d6sekben
a Felhaszniil6 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6
fel6 sz6mlinza az 5ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kozvetle-
ntil az Eloszt6i Enged6lyes sz6m6ra. A KereskedS a villamos energia kcilts6ge mellett az 6ltal6-
nos rendszerhaszn6lati d0akat, mint kdzvetitett szolg6ltat6st tov5bbsziimliizza a FelhasznSl6
fel6, amit a Felhaszn516 a Keresked5nek koteles megfizetni az energiadijal megegyez6 fizet6si
feltdtelekkel.

Keresked5 a tcirv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kiitelezetts6geket v6llalja a szerz6d6s-
lej5rt5t kovetrien az ij Keresked6 fele.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gel

1. Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhasznSl5si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell5t5s alapri szez6d6sben rdgzitett negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6 telje-
sitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem teljesit6siil6s6-
6rt, ha azt az Eloszt6i engeddlyes 6rdekkcireben felmeriilt - Keresked6nek fel nem r6hato - ok
okozza.

2. A villamos energi5t a Felhaszn5l6 r6sztire a h6l6zati enged6lyes sz6llitja le.

3. A felhaszn5l6si helyek ell6t5sa a felhasznSl5si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

tiirtenik.

L pa id6soros, negyed6r6s fogyasztasm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6toft fogyasztSsi helyek tekin-

tet6ben - a szez6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci fogyaszt6si

menetrendet a Keresked5 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyit6 fel6. A menetrendad6s alapj6t

a dokument5ci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6l5si helykent megadott 6ves villamos

energia fogyasdesok jelentik. Keresked6 v5llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5tas alapi
szez6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5tas5t. Az id6soros felhaszn5l6si helyek me-

netrendt6l val6 elt6r6s6nek pr6nzilgyi kock6zata a tdbbletenergia vagy a sz0ks69es kiegyenlit6

energia megv5s5rl6s6b6l kovetkezcien a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn616 fele tdrt6n6

ut6lagos r6szben vagy eg6szdben tiirt6n6 6th5rikisa nem lehets6ges'

5. Keresked6 koteles aj6nlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn5l5si helyeinek villamos energia ige-

ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 5ltal felhaszn6lt villamos energia mennyisq]et sa-

j5t nev6ben kdteles el6re megv5s5rolni.

6. Felhaszn6l6 a keresked6i merlegkcirbe l6p6 felhaszn6l5si helyei vonatkoz6s5ban fell6p5 v6tele-

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

haszn516 drintett felhaszn6l6si helyeinek kepviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival szem-

ben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n5l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt5k, 6s mindent

meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi

ktirben meghatalmazdsnak min6s[.i1.

?. A hat5lyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szez6d6s(ek) felmond5s5t - a szabadpiacra l6p6

fogyasztasi helyek vonatkozds6ban - a Felhaszn;il6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erejfi ma-

g5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolilja le a teruleti-

leg illet6kes egyetemes szolg6ltat6n6l. Az egyetemes szolg5ltat6i szez5d6s(ek) felmondiis5n5l

(a megszfines id6pontja vonatkoz6s5ban) a jelen szerz5d6ben meghat6rozott kezd6 teljesitesi

id6pont az ir5nyad6.

8. A hat6lyban l6v6 szez<id6s(ek) felmond6s6t - a keresked6i m6rlegkiirbe l6p5 fogyaszt6si he-

lyek vonatkoz6s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erejfi magdnokiratba ./,
foglalt meghatalmaz5sSval a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le az illet6kes szolgSltat6- ,Zo 
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n6l. A hat6lyos szez6d6s(ek) felmond5s6n6l (a megsz[in6s id6ponSa vonatkoz6s6ban) a jelen
szez5d6ben meghat5rozott kezd6 teljesitesi id6pont az i16nyad6.

A keresked6i m6rlegk6rbe l6p6shez szUkseges eloszt6i szezrid6s(ek), igy mint H5l6zati Csat-
lakozdsi Szez6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn5lati Szerz6d6s(ek) (a tov6b-
biakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely esetdn nem 5ll ren-
delkez6sre - a Felhaszn616 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyito erej[i magSnokiratba foglalt meg-
hatalmaz6s6val a Keresked5 kezdem6nyezi es bonyolitja le a teriiletileg illet6kes eloszt6i en-
ged6lyesnel. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6hez a jelen szezfo6ben meghal6rozott kez-
d5 teuesit6si id6pont az i16nyad6

A teljes ell6t6s alapri szez(rd6s hat6lya alatt Keresked6 kdteles a t6le elv6rhat6 szak6rtelem-
mel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek v6delmeben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jart el, az ebb6l ered5 k6rok
megt6rit6s6re koteles.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaell5t5s6val kapcsolatos b6rmilyen iigyben Keresked6hoz for-
dulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel kdteles aj6nlatk6r5 r6sz6re tan5csot vagy (ilyen t5r-
gyri k6r6s eset6n) irSsbeli t5j6koztat6st adni.

Az (jonnan bekapcsol5sra keri.il6 felhasznSl6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
6rv6nyes energiadi alkalmaz5s5val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beliil szabadpiaci
villamos energia ell6t6st nyrjt. Ezen felhaszn6l6si helyek vonatkoz5#ban a jelen szez6d6s
rendelkez6seit kell alkalmazni kiilcinosen azzal, hogy az energiadij meghat6rozott m6rtdke
ezen rij felhaszn6lesi helyek vonatkoz6s6ban is ir5nyad6ak. A felhaszn5l6si helyek m6dosul5-
sa (ide 6rwe az ij felhaszn6l5si hely bevon5s6t, r6gi megsz[intet6s6t, stb.) nem min6stil a fe-
lek meg5llapod5sa alapj6n szez5d6sm6dosit6snak.

A szez6d6s id6tartama alatt megsz6n6 felhaszn5l6si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i t6-
mogat6st biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l6si helyek villamos
energia szo196ltat5sb6l va16 kil6ptet6s6t.

Keresked6 az iigyint6z6s gyorsit5sa, egyszerfisiGse erdek6ben internetes iigyf6lport5l iizemeF
tetdsere koteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked5 5ltal ki5llf-
tott sz6mla mfiszaki tartalmit 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m63 a sz5mla meg6r-
kez6s6t megel5z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t Keresked6nek eleKroni-
kus, internetes el6rhet5s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani kell a Keresked6nek az
egyes felhaszn;il6si helyek teljesitm6ny gorb6j6nek lefutas6nak, illewe a Keresked6 6s a Fel-
haszn516 kcizcitt megkcitend6 szezSd6s mfiszaki vonatkoz5srl adatainak megtekinthet6s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

1. A Felek jelen szez6d6sben v6llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy kiiloniisen a teljesit6s
elmulaszt5sa, k6sedelme, k5rt6rit6s fizet6si kdtelezetts6get keletkeztet, illewe a Szerz6d6s

m5sik F6l 5ltal tort6n6 rendkiviili felmond5s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

2. A jelen pontban rogzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6lrt kovetkezm6nyei nem 6rin-
tik a jelen Szez5d6s b5rmely m5s pong6ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si eseteket. illeNe
az azokhoz ffzdtt jogkdvetkezm6nyeket.

3. Silyos szez6d6sszeg6s eset6n a srilyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett) F6l

a Szee5dest a szez6d6sszeg6 Felhez int6zett egyoldali jognyilatkozattal jelen szez6d6s sze-
rint felmondhaUa.

,l

+. Srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
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8.

- ha a szez6d6s teljesit6s6hez szilks6ges elektromos 5ramot nem szerzi be teues
eg6sz6ben,

- nem 5ll rendelkez6sre a jelen szea6d6sben meghaterozott m6rt6kben 6s m6don,

- jelen szez6d6sben nevesitett adminisdr6ci6s kdtelezetts6g6t nem, vagy hiiinyo-
san teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6 ellSt6set eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti
vagy lehetetlennd teszi,

, egy6b s[rlyos szez6d6sszeg6st kiivet el.

Srilyos szez6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:

, fizet6si kotelezettseg6nek a Keresked5 5ltal meghatarozott legalabb 30 napos
pothat6rid6 alatt sem tesz eleget,

egyiittmfi kod6si kdtelezetts6g6t sr!lyosa n megszegi.

Vis maior bekcivetkez6se eset6n a Felek kotelesek egymdst halad6ktalanul 6rtesiteni. Ameny-
nyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a Fel-
haszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m[ikod6s6hez sztiks6ges elektromos 6ramot besze-
rezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6s5ban figyelembe kell venni.

A Felhaszniil6 nem kcjteles a szabv5nyon kiv0li elektromos 5ramot 6Wenni, igy ha a szabv5-
nyon klvtili elektromos 5ramot 5W6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r6l
min6sUl szerz6d6sszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot mennyis6g6vel csiik-
kenthet6 a szea5d6ses mennyis6g.

A teljesit6s jogszerfi megtagad5sa eset6n a jogszerlien megtagad6 fel terh6re nem keletkezik
sem kijttr6rfizet6si, sem k6rterGsi kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kotelezettseg
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghatarozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyiseget az 6t-
ad6s felfUggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztositdkok

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 neki felr6hat6an hibdsan vagy
k6sedelmesen teljesit, akkor ktiteles a Fethaszndl6nak a hib5s vagy k6sedelmes teljesitessel
6rintett minden napt5ri nap vonatkoz5s6ban az adott felhaszn6ldsi hely 6ves, dokumentdci6-
ban kalkul5lt mennyisegfi villamos energia forintban meghat6rozott ellen6rt6k6nek 355-dd 16-

sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.

2. A kotbert a Felhaszn5l6 ir5sbeli felsz6lit5ssal, 8 napos fizet6si hatdrid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t krivet6 5 napon beli.il a Keresked5 ir6sban, k6tseget
kiz5r6an bizonyit6kokkal al5t5masztott indokl6ssal mag5t ki nem menti, akkor a kotber elis-
mert ktivetel6snek min6siil es a Keresked6 kclvetel6s6be besziimithat6 a Kbt-ben foolalt va-
lamennyi felt6tel megval6sul5sa eset6n.

3. A Felhaszn5l6 kaivetelheti a kcitb6ren feliili k6r6t is.

7, Egy6b rendelkez6sek

L A Felhaszn6l6 ktiteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab5lyzatok rendelke-

z6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szenr5d6s Felei kiiziitt els5d-

legesen jelen szerz6d6s az uitnyad6 a jelen szez6d6s 7.5. pontja figyelembev6tel6vel.

Amennyiben a Keresked6 b6rmely ASZF-nek min6siil6 irata egdszben vagy r6szben ellent6tes ,/,2
'./" ./ .,
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a jelen szez6d6ssel, akkor az drintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kivdtelt k6pez ez
a16l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapjiln alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab5lyokna( Szab5lyzatok, a mfikod6si en-
ged6ly6nek, iizletszab5lyzat5nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

A Keresked5 mindenkor a szakzerfien elj616 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan elv6r-
hat6 magatart5st koteles tanisitani, kiilontjsen

. A Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszniil6t halad6ktalanul
ertesiten i,

. A Szerzcid6s teljesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden tSle elv6rhat6
int6z ked6st.

A Szez6d6s csak kiizds megegyez6ssel, irSsban m6dosithat6 a Kbt. 132.!-nak megfelel6en.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s biirmely ponSa k6gens jogsza-
b6lyba iitkcizne, vagy a kcizbeszez6si elj5r5s kritelez6 erv6nyfi dokumentum6nak tartalm5val
ellent6tes lenne, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov5bbi
jogcselekmeny, igy k{.iloncisen a szez5d6s m6dositSsa ndlkiil - a megs6rtett kotelez5 6rv6nyfi
jogszabalyi rendelkez6s vagy kcizbeszez6si dokumentumi rendelkezds keri.il. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy va-
lamely rendelkez6se a szez(rd6s r6sze (vagy a szez6d6sben szovegszerfien szerepelnie kell)
6s azt szclvegszerfien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t
kdpezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se

1. Felek jelen szez5dds hat5rozott id6re 2013.10. 01. napj5nak 00.00 6r6j6t6t 2014. 09. 30.
napjiinak 24.00 6r5j6ig ktitik, a Keresked5 ezen id6szak alatt kiiteles a szerz5d6s szerinti ell5-
t6s biztosit6s5ra.

2. Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szea6d6s a ftk. szab6lyai szerint rendes felmon-
d5ssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend5nek kell lennie ahhoz, hogy a FelhasznSl6
kdzbeszez6si elj6r5st folytasson le. Ennek hat6ridejdt a felek 90 napban hatiirozz5k meg.

3. A Szez6d6s rendkiviili felmondSssal azonnali hatallyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen cs6delj5r5s, vagy felsz6mol6si eljiirSs joger5s elrendel6s6re keriil
sor, vagy v{lelsz6mol6s al5 keril, ill. hivatalbol tcirlik a cegjegyz6kkil.

b) amennyiben b5rmelyik f6l a jelen szez6d6sb6l ered6 lenyeges kiitelezetts6geit is-
metelten vagy srilyosan megszegi,

c)ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikdd6si enged6lyet joger6sen visszavonja, vagy
egy6b m6don a szez6d6s teljesit6sdre alkalmatlann5 v6lik.

4. FelhasznSl6 kciteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint, amennyiben:

4,L, Keresked5ben kdzvetetten vagy kozvetleniil zsolo-ot meghalad6 tulajdoni r€szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi t6rsas69, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponq6ban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a
szerz6d6s teljesitds6nek teljes id5tartama alatt Keresked6 a tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszniil6
sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti i]gyletekr6l a Felhaszn6l6t hala-
d6ktalanul 6rtesiti.



4,2, Keresked6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil zsolo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesedest szetez va-
lamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas5gi t5rsas6gban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pon!5ban meghat6rozoft felt6teleknek. Ennek erdek{ben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti i]gyletekr6l a Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

9, Adatv6delem, kapcsolattartiis, egy6b rendelkez6sek

L

2.

A szenSd6 felek kotelesek betartani az adatv&elmi szabiilyokat.

Felek megiillapodnak abban, hogy ki.ildnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden egymSsnak
6tadott, iizleti titoknak min6sU16 informSci6t, valamint minden olyan informeci6t, dokumentd-
ci6t, adatot, amelyeket irSsban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas inform6ci6), vagy jogsza-
b6ly annak min6sft.

Uzleti titok a gazdas6gi tevdkenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform5ci6, megold6s
vagy adat, amelynek nyilvSnossSgra hozatala, illet6Kelenek 5ltal torten6 megszez6se vagy
felhaszn5l5sa a jogosult jogszerfi penziigyi, gazdasagi vagy piaci drdekeit s6rtene vagy vesz6-
lyeztetne,6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult a sztiks6ges int6zked6seket
megtette.

A Felek titoktart5si kiitelezetts6ge a tudom6sukra jutott ijzleti titokra es bizalmas inform6ci6k-
ra, igy kiilcinosen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiteded.

A Felek a szez6ddssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz5r6lag a szerzdd6s teljesi-
tdsere haszn5lhag5k fel. A miisik f6l el5zetes j6viihagySsa n6lk0l ilyen inform6ci6t egyik f6l
sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocsSthat, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s
hatalyos jogszab5ly alapjdn kdtelez6 vagy valamely bir6s6q vagy m5s hat6#g, 6llamigazgatlsi
szerv elrendeli. A felek err6l haladdktalanul tdjdkoztaudk egym6st ir6sban a vonatkoz6 bir6s5-
gi, vagy m6s hat6s6gi hatarozat egyidejo megki.ild6se mellett.

A Felek kcitelesek a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6 kezele-
s6re' Nem tekinthet5 titoktart6si k6telezetts6g alii es6 inform5ci6nak, ami m5r kozismert. Egy
adott informSci6 kcizismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak kdzismerts6g6re hivatkozii.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkezdsei a szez5d6s megszlin6se ut6n is hat6lyban ma-
radnak.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokvddelmi rendelkez6sek nem tedednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5siiban jogszab6ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy a szez5d6s teljesitesdben folyamatosan egyiittmflk6dnek, a felmeruld
probl6mSkr6l egymiist halad6ktalanul 6rtesitik.

Felek jognyilatkozataikat kizdr6lag ir6sban, az 6wetel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 modon tehetik meg 6rvenyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form6j6t is.

Felek k6pviselet6re Liognyilatkozat t6tel€re) az ott megjeltilt esetleges korl6toz6sokkal az
aliibbi szemelyek jogosultak kizSr6lagosan:

Felhaszn516 r6sz6r6l:

N6v, beoszt6s: Z5bo Edina iigyvezetd

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2500 Vdc, Ady Endre set6ny 1G. tel: 27/510-400 fax: ua

6.
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11.
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Jognyilatkozat korl5toz5sa : --
Nev, beosztds, kapcsolattart6 Nagy Magdolna p6nziigyi ilgyint6z6

El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, Ady Endre #tiiny 16. tel: 271510-400 fax: ua

Jognyilatkozat korl5toz6sa :

Nev, beosztds, kapcsolattart6 Szentp6tery Tam6s csoporwezet6, gondnok

El6rhet6s69ei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, &in M. u. 3. tel: 271300/800 fax: ua.

N6v, beoszt5s: Kiss Isw5n

Elerhet6sdgei (lev6lcim, tel, fax): 2500 V5c, KiiztSrsas6g rit 34.

kisrrsUa!@dunaweb.bu

06-30-280-3927

Fax. 06-27-472-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v, beoszt6s: M6k Zolt6n i.igyf6lmenedzser

Elerhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei tt.207-209.

e-mail: zmak@mvmp.hu

tel.: +36 1 304-2155

fax.: +35 1 201-9164

12. Jelen szez6d6st 6rint5 osszes jognyilatkozatot a kijeltilt kapcsolattart6 kiz5r6la9 ir6sban - az

5wetel hely6t 6s idej6t dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill.
fax eset6n az 6N6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se, ill. faxje-
lentes).

t3. Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatSrid5t nem tfiz, akkor a jognyilatko-

zatot annak ok6nak felmertil6s6r6l (iognyilatkozatot tev6 tudom5sSra jut5s5t6l) sziimitott 3

munkanapon beli.il kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6k5l rovidebb hatarid6 nem deriil ki.

1.1. Minden, a m6sik f6lnek beny0jtand6 jelen szez6d6s tiirgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen

szez6d6sben meghat5rozott kapcsolattart6 clm6re kell megkijldeni. A kiildem6nyt faxon,

elektronikus lev6lben illet6leg postai ki]ldem6nyk6nt kereszt!l feladott jognyilatkozat eset6n a

megdrkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

15. A kijelolt kepvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztatasa eset6re a felek meghatalmazott he-
lyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaradiisa nem eshet a m5sik f6l terh6re. Ameny-
nyiben valamely technikai ok a kijldem6nyek fogad5sat akadSlyozn6 ill. lehetetlenn6 tenn6, fe-
lek kdtelesek a mesik felet err6l - illeWe a hiba megsziin6s6r6l - haladdktalanul r<jvid riton 6r-
tesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akaddlyozta-
tesi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazo15sa a nyilatkozattev6t terheli.

16. Szea6dd felek igy j5rnak el jelen szen6d6s hat6ly6nak fennSllta alatt, tigy kezelik a
mentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikdt6seinek. Szenod6 Felek kijelentik,
egyikuk sem tanrlsithat olyan magatart5st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy
sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rdgzitik, hogy a dokumentumok kezel6se

az adaW6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betarq6k.
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Felek megdllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6giikn6l a m6sik fdl 6rdekeit messzeme-
n6en szem el6tt tarwa j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a m6sik f6l-
nek ak6r vagyoni, ak6r nem vagyoni k5rt okozna.

Szerz&5 Felek haladdKalanul kotelesek drtesiteni a m5sik felet a tudom5sukra jutott minden
6rtesiil6sr5f, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6sdt akadiiyozza,
vagy befoly6soua.

Szez6d6 Felek meg5llapodnak, hogy jelen szez5d6s hat6lya alatt - a fentieken til is -
szorosan egyiittmfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szea6d6s-
ben kitfiztrtt c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rb,gzitik, hogy jelen szez5d6s alapjdn a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
egdszben nem felel6s a hivatkozott kozbeszerz6si eljdr6s alapjSn a Keresked6vel szez6d6st
kctt6 tov5bbi felhaszn5l6k szez6d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszn5l6k szez6dds-
szegdse jelen szerz6d6s Felhaszn6l6j5ra nem hat ki.

Jelen szez6d6s ill. a kozbeszez6si elj5r6s 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin. id6soros
m6r6s alapj5n elsz5molt fogyaszt6si helyek vonatkoz5s6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkezEs az adott fogyaszt6si hely vonatkoz5s5ban nem 6rtelmezhe-
t6, azt figyelmen kivi.il kell hagyni.

Jelen szez5d6sben nem szaMlyozott k6rd6sekben a Magyar Kiizt5rsas6g jogszab5lyai az
irSnyad6ak.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6dds mell6klet6t k6pezi
(a felsoroltakon kivi.ll) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az elj5r5s iratanyaga.

Felek jogvit6juk esetdre kikotik a V6ci Verosi Biros5g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k
kizS16lagos illet6kesseg6t.

Jelen szez6d6s annak mindh5rom f6l 5ltali al6ir5s5val l6p hatalyba.
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