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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,1" r6sz vonatkoz5s6ban
mely l6trejdtt egyr6szr'61 a Madech Imre Mlivelet6si Kozpont (sz6khelye: 2600 V6c, dr. Cs6nyi
L6szlo krt. 63., Al6sz6m: 15395632-2-13) k6pviseli: Retzler P6ter igazgat6 mint
FelhasznS16 (tov5bbiakban tulhaszn616)

a MVM Paftner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei ()t 207-209, k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt, cd3jegyz6kszdm: 01-10-044818, ad6sz6m: 12898019-2-44) mint
villamosenergia-keresked6 (tovSbbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id5ben, az
mdsr6szr6l

al5bbi felt6telek mellett:
1'. El6zm6nyek

V6c V5ros Onkormdnyzata jelen szezdd6sben foglalt felhaszn6l6 6s egy6b

felhaszn6l6k
k6pviselet6ben is kozLeszez6si elj6r6st folytatott le 2016. 6vben ,,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

Az eljdrSsban 3 r6szre lehetett aj5nlatot tenni.

A

kdzbeszez6si d3kumentumok (tovSbbiakban: kdzbeszezdsi dokumentumok vagy
dokument6ci6) tartalnrazti( hogy az egyes felhasznSl6k on5ll6an kdtnek szea6d6s a nyertes
ajdnlattev5vel az adott r6sz vonatkoz6s6ban. Jelen szezcjd6s az emlitett kozbeszez6si elj5r5sban
megk6tdtt - a FelhasznSl6ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 szen&6snek min6si.il.
Fblek rogzitik, hogy a szea6d6sekb6l foly6 jogokat ds kotelezetts6geket az egyes felhaszniSl6k
on5ll6an gyakorolj6k il. teljesitik. Egy adott felhaszn6l6 szez6d6sszeg6se a tobbi felhasznSl6ra
nem terjed ki. B6rnrely FelhasznSl6val kdtott szez5d6s megsz0n6se (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megszfin6st), a tobbi szez(d6s id6beli hat6ly6t nem 6rinti.

-

A nyertes aj5nlattev5,,1" r6sz vonatkoz6sdban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi CXLIII. torvdny a
kozbeszez6sekr5l (a tov5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szee6d6s vele keri.ll megkot6sre.
tulhaszn5l6 rogziti, hogy a 2013.6vi V. torv6ny (tov5bbiakban: ftk.) S:1.5 (1) bek 7. ponla
alapjAn szerz&6 hat6s;6gnak min6sUl.
Felek a szolgSltat5s teliesit6se 6rdek6ben az al6bbi szerz6d6st kotik.

2.

1.

A szetz6d6s c6lja, t6rgya

Felek a kdzbeszez6si elj5r5s alapj6n egym6ssal rin. teljes ellStSs alap0 szez5d6st hoznak
l6tre Felhaszn6l6-i menetrendad5si k6telezettsdg n6lki.il, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
Felhaszniil6 megviis6rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghatSrozott
villamos-energiSt (:;zez6d6s kdzvetlen t5rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v6llalja a magyar
6tviteli h6l6zaton lblyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv5nyos min6s6g( villamos energia
biztosit6s6t
Felhaszn6l6 r6sz6re
szezSd6s id5beli hat5lya alatt 179 905 kwh
mennyisA3ben, amr:nnyiben a teriiletileg illetdkes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5l6si helyek tekintet6ben a m6rlegkori v5lt6st ir5sban visszaigazolja a Keresked6
r6sz6re. Felek rogzitik, hogy a jelen szea6d6ssel 6rintett kdzbeszez6si r6sz (,,I" rdsz)
vonatkoziis5ban a r6sszel 6rintett felhasznSl6k a szez6dds teljesit6si idStartama alatt
jogosultak
szez5d6ses mennyis{3 (1 170 769kwh) felett annak tovSbbi 500/o-a
vonatkoz6sSban opci6s jogot gyakorolni. Az opci6 gyakorl6s6val (egyoldal0 jognyilatkozat) a
Keresked5nek teljesit6si k6telezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorlSs5hoz szi.iks{;es
jognyilatkozatnak tekintik az opci6s mennyis{;b51 tort6n6 b5rmilyen mennyis6gfi 6tv6telt. Az
opci6 gyakorl5s5val a Keresked5nek teljesit6si k6telezetts6ge 6ll be. Felek rogziti( a fentiek

a

a

a

I

I

alapjSn

teh5t hogy az opci6s

mennyis6get osszevontan kell szSmitani fUggetlenUl att6l, hogy

az adott r6szben 6rintett egyes FelhasznSl6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.

a

kozbeszez6si mliszaki leirds fogyasztiisi adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkrtltan jelen pont vonatkozSsSban kieg6szitfi adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) felh;rszn5l5si helyek vonatkoz6sSban az Nkt. m6dosit6sa ok6n 2017. 01. 01.
napj6t6l a kijlon megljel6lt felhasznSl5si helyek vonatkoz5s5ban a szez5d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankeriileti k6zpont lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSl5si helyekn6l 2016.
december 3t. 24.00 6rakor a jogszab6ly erej6n6l fogva ezen pozbi6 6tsz6ll az illet6kes
tankertileti kdzpontril. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozds6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy a:z opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szezSdS felet illeti,
amely/amelyekn6l a f,:nti kdriilm6ny (5tsz5ll6s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponqa szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok5n felhasznSl6
az 6rintett felhaszn6lisi helyekndl a fenti id6pontot kdvet6en felmerril6 k6telezetts6gek6rt nem
Felek rogzitik, hogy

felel.
3.

A

5.

A szen6d6s tSrgy6t k6pezi tovSbbii a szez6d6sk6t6st kdvet6en a keresked6 vSlt6ssal j5r6
dsszes adminisztrativ, tov5bb5 a kdzbeszea6si m(szaki leirSsban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell6t6sa, Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 6r taftalmazza, ezen kdtelezetts6gek
ell5tdsa6rt tovSbbi igenyt a Keresked5 nem terjeszthet el5.
A fulhaszn516 felhaszn5l5si helyeit jelen szen6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
fulek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat5rozott minimSlis mennyis6g
6t nem v6tele ok5n, tulhaszn6l6 semmif6le tov5bbi dij vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem
k6teles.
Trilfogyasztiis eset6n a felek a Kbt. 141.$ alapj5n jdrnak el, ha ezt a Kbt. nem zSrja ki.

3.
1.

Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

Keresked6 5ltal a kozbeszez6si elj6r6sban megaj5nlott 6s a tulhaszn5l6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egysegir)az alSbbi:
a) id6soros fogyas:zt6si helyek eset6ben: 12,58 FVkWh, azaz tizenkett5 eg6sz otvennyolc
szSzad Forint/kWh.

A

A jelenszez6d6sben meghat6rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, indexdl5sra
szen6d6s id6tartama alatti Srvdltoz6sb6l eredS
nincs lehet6s6g, tehdt tartalm azza
kereskedelmi kock6zaiot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k feltdtel n6lkUli, nett6 energia fix energia6r (ellenetdk).
Felek rogziti( hogy a fenti ellen6rtdk a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely nem
tartafmazza a KAT ko ts6get (2007. 6vi D0CWI w. 9-13. 5) viszont ami tadalmazza a villamos
70912007. (XII. 23.) cKM. rendeletben
energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s k6lts6g6t,
meghat5rozott 5tv6te i kotelezetts6g al5 es6 villamos (,,z6ldJ energia kolts6gdt, a kiegyenlit6
hazai 6s nemzetk6zi hat6rkeresztez6 kapacitdsok df5t 6s a
energia kolts6g6t,
menetrendadds 6th5rit6s6b6l adod6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegk6r tagsSgi d(iat

a

3.

4.

a

a

is.

fulek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz5llitas
k6lts6g6t, teh6t az 6lta15nos rendszerhaszn6lati dfrakat, a sz6nipari szerkezet6talakitSsi
temogat6st, a kedvezm6nyes 5rrir villamos .energia t6mogat6st, a VET-ben meghat6rozott
pdnzeszkozoket 6s nr:m tartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszabSlyban meghal:Srozott ad6kt6l 6s illet6kekt6l.

mag6ban foglalja a terUletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek. megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt5i tanicsad6s, valamint a tulhaszn5l6
meghatalmaz5s6val a szabadpiacra l6p<i felhaszn5l5si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkOt6s6vel, illet6le; a k6zbeszez6si elj6r5s mliszaki leir6sSban r6gzltett \ralamennyi egy6b
szolg6ltat6steljesit6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolgSltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia sz:olg6ltatSs sztinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an FelhasznSl6 energia dij
meofizet6s6re nem koteles.

A fenti ellen6rt6k

7.

V,

8.
9.

10.
11.

72.

13.

Felhaszn616 6s Kerr-.sked6 a teljes ell6tds alapri szez6d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6s6ban naptari h6naphoz igazod6 elszimo15st alkalmaznak.
A jelen szez<Sddshez vezet6 eljdresbani ajdnlatt6tel, a jelen szeac5d6s, a szemlez6s 6s a
kifizet6sek p6nznem,: a magyar forint (HUF).
tulhaszn616 az ellenert6k fedezet6t sajdt forrSsb6l biztosi!a.
A Felhaszn5l6 el6leg,:t nem fizet.
fulhaszniil6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz&isszerfi teljesit6st k6vet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tovdbb5 a Ptk. 6:130.5 (1) bek szerint
sz5mlaosszesit6 alaFjSn, 6tutaliissal, forintban (HUF).
A Keresked6 vSllalja,. hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5lSsi helyek listaja szerint,

felhaszn6lSsi helyenk6nt kiilon-krilon

az ott

feltOntetett sz5mlafizet6k (int6zm6nye(

gazd5lkod6 szervezetek) fel6. sz6ml6z, azaz a list5n szerepl6 felhaszn6l5si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt kii on szdmlSkat bocs6t ki, amely tadalmazza:
- az Sltala az el5z5 naptSri h6napban (elsz5molSsi Id6szak) a FelhasznS16 r6sz6re
6rt6kesil.ett villamos energia teljes mennyis6g6t
- a villamos energia egysql5r6t (FVkWh)
- az Slta16nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torvi:nyben meghatSrozott energiaad6 osszeg6t

t4.

15.

-t

o.

77.

18.

20.

- a rend szerhaszn6lati dijakat
- eSy6b, jogszab6lyban rogzitett, a tulhasznSl6t terhel5 6s a Keresked5 6ltal
sz5mlSzand6 tdteleket (igy kUl6n6sen a VET !47. g alapjSn szSmlSzand6
teteleket).
A sz5mliSk mell6 Ke:resked5 r6szletes analitikdt mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhasznSl6si helyenk6nt (egy6rtelm( beazonosithat6sdg mellett) tartalmazzdk a sz6mla
alapj6t k6pez6 felhaszn5l5si mennyis6geket (leolvas6si adatoka! leolvas6si id6szakot),
egys{15rakat, szAmla6rt6keket.
A kibocs6tott sz5ml5n, sz6mla 6sszesit5n 6s sz5mla r6szletez6n az elSirtakon kivril fel kell
t|ntetni a fizetS nev6! fizetS cim6t, felhaszndlSsi hely cim6! felhaszn6l5si hely funkci6j6!
POD sz6mot, felhasznSl5si hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5m6ra megkiilddtt,
igazolt natur5li6t6l elt6r6 mennyisdget alapul v6ve id6szaki sz6mlSt kiiillitani. Ennek
megfelel6en a mindenkorl keresked5i Sramsz6mla natur6lia b6zisSt az eloszt6 iiltal az azonos
szdmlSz5si id6szakra ki6llitott RHD sz5ml5n megjelen5 5rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott sz6ml6zSsi id6szakot kovet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn6lSsi helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i Sramsz6mlSk natur5lia vetGsi alapj6nak kril6nboz6s6ge miatt, akkor
a keresked6 kOteles ezt a soron kovetkez6 sz6ml6z6si id6szakban korrigSlni.
Keresked6 Sltal kibocs6tott szdmla tartalmazza a m6r5berendez6s Sltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakit5si t6mogatAs, a
kedvezm6nyes 5rti ,rillamos energia t5mogat5s, az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t. tulhasznSl6k
6s Keresked6 az energia ellen6ft6ke vonatkozds5ban napt5ri h6naphoz igazod6 elszSmol5st
alkalmaznak.
Keresked5 v5llalja .- tulhasznSl6 ig6ny alapj5n - a diktSl6son alapul6 felhaszn5lSsi adatok
fi gyelembev6tel6vel tort6n6 szdmliiz5st is.
Keresked5 vSllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 hSl6zathaszn5lati szez5d6sekben
a tulhaszn6l6 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6
fel6. szAmlinza az 6ltal5nos rendszerhasznSlati diakat, amiket a Keresked6 fizet meg
k0zvetlentil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. Keresked6 az Sltal6nos rendszerhaszn5lati dfiakat,
mint kozvetitett szolgiiltatast tov5bbszSmlSzza a FelhasznSl6 fel6, amit a Felhaszniil6 a
Keresked6nek k6teles megfizetni az energiadfjal megegyez5 fizet6si felt6telekkel.A Szez6d6s
teljesit6si id5szak6t kovet5 75 napon belUl a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6
v6gelsz5mol6 szdm a kibocs5tas6ra. Ez a sz6mla tartalmazhala a havi elsz6mol6 szSmlSban
esetlegesen ki nem sz5ml5zott - de jelen szez6dds alapj5n kisz6ml6zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a F€lhaszn6l6, mint szez6d6 hat6sdg a Ptk. 6:155 !-6ban
megfelel6 kdsedelmi kamatot, tov6bb5 a ktilon jogszab5lyban meghatarozott behajt6si
kolts6g5talSnyt kot€rles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.

\

a

21.

hat5lyos
Felek rogzitik, hogy' fizet6si kotelezetts6get csak jelen szez(d6snek 6s
jogszab6lyoknak mincenben megfele15 sz5mla fulhaszn616 6ltali kdzhezv6tele keletkeztet.

22.

tulek megSllapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illeWe sz5mol el a szez6d6s
teljesit6sdvel osszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. g (1) bekezd6s k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel5 t6rsas6g tekinteteben mer0lnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6koteles jovedelmdnek csokkentdsdre alkalmasak.
4. A felek jogai 6s kaitelezetts6gei
1.

A Keresked6 l:otelezetts6geit a

a

hat6lyos jogszab5lyok, tovSbb5
kozbeszez6si
dokumentumok mfiszaki leir5s r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked6 a torv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell5t5s6t v6llalja
szen6d6s megsziin6s6t k6vetSen az rij
Keresked6 fel6, rnelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 5r.

a

3.

a melldkletben szerepl6 felhaszn5l6si helyeknek a csatlakoziisi ponqain a teljes
ell5tSs alapf szezSd6sben rogzitett negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez5
teljesitm6nnyel k6teles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem

Keresked6

-

teljesit6sUlds66rt, ha azL az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerijlt
Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapjin a felek az egy6rtelmfis63 6rdek6ben rogziti(
hogy jelen szenz6d6s alapjSn a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen

4.
5.

6.

7.

8.

minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj6n az Eloszt6i Enged6lyes
k6zbejdtt6vel a Felhaszn6l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6nydt kiel6giteni
jelen szezSd6s alapjin.
A villamos energi6t a Felhasznd16 r{szdre a h5l6zati enged6lyes sz5llila le.
A felhaszn6l6si helyek ell5t6sa a felhaszniil5si helyekkel megegyez5 csatlakoz6si pontokon
tdrt6nik.
Az id6soros, negyed6r6s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell5tott fogyasztisi helyek
tekintet6ben
a szerz&6s id5tartama alatt a mindenkori negyed6rds szabadpiaci
fogyasztisi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendad6s alapj6t a dokument5ci6 fogyasztiisi adatok mell6kletben szerepl6 ,,A', ,,8"
6s ,,C". mel16kleteiben felhaszn616si helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok
jelentik. Keresked6 vSllalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5t5s alap0 szez6d6s szerinti
szabadpiaci villamos energia ell6t6s5t. Az id6soros felhaszn615si helyek menetrendt6l va16
elt6r6s6nek pdnzUgyi kockdzata a tobbletenergia vagy a sziiks6ges kiegyenlit6 energia
megv5sdrl5siSbol kovetkez6en a KereskedSt terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tdrt6n6
ut6lagos rdszk:n vagy eg6sz6ben tort6n5 6th6ritSsa nem lehets6ges.
Keresked6 k6teles ajSnlatk6r6 felhaszn5l6si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
m6don, hogy a tulhaszn6l6 Sltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get saj6t nev6ben
k<iteles el6re negvds6rolni
FelhasznSl6 a k:resked6i m6rlegkdrbe l6p6 felhaszn5l5si helyei vonatkoziis6ban fell6p6
v6telez6si tizenrzavarok eset6n - tulhaszniil6 killon k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell
a Felhaszn616 6rintett felhasznSlSsi helyeinek k6pviseletdt a h6l6zati rendszer azon
tagjaival szenrben, amely/amelyek
fulhaszn5l6n6l jelentkez5 v6telez6si zavart
okozta/okozt5l; 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szr:m6lyi 6s t5rgyi korben meghatalmaz6snak min5sUl.
A hatSlyban l6v6 szez6d6s(ek) felmonddsiit - a keresked6i m6rlegk6rbe l6pr5 fogyasztdsi
helyek vonatkoz5sSban
tulhaszn516 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratber foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked5 kezdemdnyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolgiiltat6n5l. A hatSlyos szerz6d6s(ek) felmondSs6n5l (a megszfin6s id6ponla
vonatkozdsiiban) a jelen szen6ddben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az
ir5nyad6.
A keresked6i m6rlegk6rbe l6p6shez szUks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), igy mint HSl6zati
Csatlakoz5si Szea6dds(ek) (a tovdbbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathasznSlati Szezr5d6s(ek)
(a tov5bbiakban: HHSZ) megk6t6s6t amennyiben ez valamely fogyasztdsi hely eset6n

-

-

a

9.

10.

- a

-

q

nem all rendelkez6sre

11.

- a

FelhasznSl6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erejf
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5sSval a KereskedS kezdemdnyezi 6s bonyolitja le a
teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6sdhez a jelen
szez6d6ben meghatSrozott kezd5 teljesit6si id6pont az irdnyad6.
A teljes ell5tas alap0 szez6dds hatSlya alatt Keresked6 kdteles a t5le elviirhat6
szak6rtelemme 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a FelhasznSl6 6rdekeinek
vedelm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, vagy
egy6bk6nt
szez6d6s teljesit6s6hez szUksdges bSrmely int6zked6se nem jdr
eredm6nnyel, az ebkil ered5 kdrok megt6riGs6re koteles.
FelhasznS16 jogc,sult az energiaell5t6s5val kapcsolatos Mrmilyen iigyben Keresked6hdz
fordulni, aki a t6le elviSrhat6 szak6rtelemmel kdteles FelhasznSl6 r6sz6re tan6csot vagy
(ilyen t6rgyi k(ir6s eset6n) irdsbeti taj6koztatdst adni.
Az rljonnan bekapcsolSsra kerijl6 felhasznSlSsi helyek r6sz6re, az adott felhaszn6lSsi helyre
6rv6nyes energiadf alkalmazds5ral Keresked6
szezcid6ses id6tartamon bel.il
szabadpiaci villamos energia ell5tast nyriit tovdbb6 ell6tja ezen felhaszn5ldsi helyek
eset6ben is a mfiszaki lelrdsban ill. jelen szez(ddsben foglalt kotelezettsE]eket. Eien
felhaszn6l6si l"elyek vonatkoziisdban a jelen szez6d6s rindelkez6seit keii alkalmazni
kuldnosen azzal, hqy az energiadij meghatdrozott m6rt6ke ezen rlj felhaszndldsi helyek
vonatkoz6sSba n is irdnyad6a.k. A felhasznil5si helyek modosulSsa (ide €rwe az 0j
felhasznSlSsi hely bevon6s6t, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem min6stil
fele[
meg6llapodSsa alapjdn szez6d6sm6dosit6snak. Felek e k6rben rdgzitik, hogy jeren
rendelkez6s a Kbt. 141.9 (a) bek. a) ponla szerinti esetnek min6s{.il azzal, iio{y a,
opci6v-al ndvelt mennyiseget jelen szez6d6sm6dositds nem vdltoztala meg.
A szez(d6s id6tartama alatt megsz(n6 felhasznillSsi helyek r6sz6re rereiked6 szak6rt6i
t6mogatest biztosft 6s a fulhasznSl6 kdpvisel6jek6nt menedzseli a felhaszndldsi helyJ
villamos energia szolgSltatasbol val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolgdltatasok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj5nlott energiadij.Felek e korben rdgzitilt hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141-s (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6stil azzal, hogy az opci6val ndvelt
mennyiseget jelen szez6d6sm6dosit5s nem v6ltoztatia meo.
rgleske!5 az. ijgyint6z6s gyorsit5sa,
_egyszer(sit6se 6rdeieben internetes i.igyfelportal
Llzemeltet6s6r€: k6teles a szen6dds id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, nogy a -Keresked6
6ltal kiSllitott s;z5mla mfiszaki. tartalmdt 6s szdmszaki hetyess6g6nek i,rr"n?Leret rn-g
szdmla meg€rkez6s6t megel6zSen el lehessen v{]ezni, annak megtekinthetds66t
KereskedSnek eleKronikus, internetes el6rhetds6ggel kell biztosidni. ugyancia[
biztositani kell a KereskedSnek az egyes felhaszndlis-i helyek teljesitm6ny goi[,e;ane[
lefutas6na( ifletve a Keresked6 6s a Felhasznil6 k6z6tt megkoteni6 szenfuEs miszaki
vonatkoziisri adatainak megtekinthet6s6g6t.

a

IJ.

a

a

74.

15.

i

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezmdnyei
1.

3.

4.

A

Felek jelen szez5d6sben vSllalt kdtelezettsd3einek megszeg6se, igy ki.ilondsen a
szenSd6s me,lhi0sutdsiinak okozdsa, hibds tetjisit6se, t<61eoelem, ti6rt6rit6s nzet6si
kotelezettsdge: keletkeztet, illetve a szea(des m6sik F6l 6ltal tdrtd6 azonnali hat6tyri
felmondSsdt alapozza meg a Szez6d6sben foqlaltak szerint.
A jelen pontban rogzibtt szezcdesszegesi esetek 6s azok itt el6irt k6vetkezm6nyei nem
6rintik a jelen szez6d6s
m6s ponu6ban meghatarozott s.uooaerwegEsi
.!5rmery
eseteket, illetve az azokhoz ffizott
jogkovetkezm6nyeket.
srilyos szez6d_6r;szeg6s eset6n. a srllyos szez5d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a szez6d6st a szez6d6sszeg6 F6rhez int6zett egyordar,i Jignvi|.tfoiattai-r-|"i
szerzSdds szerint azonnali hatSilyat fetmondhasa. e5rmliy sityoi izez6o6sir"serk6;t
defini5lt vag'/ ism6telt szezdrd6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdek;iEsdt

6nmag6ban megalapozza.
Stilyos szea5d6s;szeg6st kovet el a Keresked6, ha:

a\

-

ha a szen6d6s teljesit6s6hez szriks6ges elektromos Srammennyisdget nem
szeni be teljes eg6sz6ben,
nen 6ll rendelkez6sre a jelen szez6ddsben meghatdrozott m6rt6kben 6s
m6don.

nenl biztosila, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer[i teljesft6se eset6n

jelen szez5d6sben nevesitett egy6b (tan5csaddsi, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egy'5b) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel tulhasznSl6
ell6lisSt eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egyrib a jelen szez6d6sben ekkdnt megjeldlt silyos szerz6d6sszeg6st kovet el.
egyrittmfikod6si kotelezetts6g6t silyosan megszegi,
Keresked6 ellen felszSmolSsi elj5r5s joger6s elrendel6s6re keriil sor, vagy
v6gelszdmol5s a15 kertil, ill. hivatalbol tdrlik a cegjegyz6kb5l.
ha az illetdkes Hivatal Keresked6 mUkod6si enged6ly6t joger6sen
viss::avonja, vagy egy6b m6don a szen:6des teljesit6sdre alkalmatlannS v5lik.
Srllyos szezciddsszeg6st kdvet el a Felhaszn6l6, ha:
fizet,5si kotelezetts6gdnek a Keresked6 6ltal meghat6rozott legalSbb 30 napos
pothatarid5 alatt sem tesz eleget,
egylttm(kod6si k6telezetts6g6t srllyosan megszegi.
Vis maior bekovr-'tkezEse esetdn a Felek k6telesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezi( a vis maior id5tartam5ra
a Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mlikod6s6hez szijks6ges elektromos Sramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyisd3vonatkoz6s6ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6riil6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet

-

5.

a

Felhaszn5l6 teljes 5ramig6nye kiel6git6sre keri.iljon (kiv6ve ha a jogszabiilyban
rdg:zitettek szerint kerii I sor korliitoz5sra)

a

-

fulhaszn5l6val szemben.
7.

A

Felhaszn6l6 nem koteles a szabv6nyon kivUli elektromos Sramot 5tvenni, igy ha a
szabvdnyon klvLili elektromos 6ramot 5tv6tel6t a Felhaszn616 visszautasitja, ez a
Keresked5 r6sz6r6l min5sijl szez5d6sszeg6sneK amennyiben az6rt felel6s.
A teljesitds jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszer(en megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem lotb6rfizet6si, sem k6rt6rit6si k6telezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kdtelezetts6g sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6rdssel nem 6rintett)
mennyis6get az iitad6s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyisqlgel csokkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok
1.

J.

4.

q

Felek meg5llapodn,ak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel5s(ftk.
6:186.9) hib6san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor kdteles a Felhaszn5l6nak a hib6s vagy

k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s6ban az adott
felhaszn615si hely' 6ves, dokumentdci6ban kalku15lt mennyis{;fi villamos energia forintban
meghatarozott ellen6rt6k6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.
A kotbert a Felhaszn6l6 irasbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizet6si hatdrid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litSs k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beliil a Keresked5 ir5sban,
k6tseget kizSr6arr bizonyit6kokkal alStamasztott indoklSssal mag6t ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek min6sill 6s a Keresked6 kovetel6s6be besz5mithat6 a Kbtben foglalt valamrlnnyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sul5sa eset6n.
A FelhasznSl6 kovetelheti a k0tb6ren feliili k6r5t is.
Keresked6 felel mindazon k6r6rt, amely szez5d6sszeg6se ok6n a fulhaszn6l6ra vagy
harmadik szem6ly're h5ramlik. Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se ok5n harmadik
szem6ly Felhaszn6l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy kirig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 halad6ktalanul koteles menteslteni a FelhasznSl6t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a FelhasznSl6 a harmadik f6l irdny5ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket
6s felmerUlt koltsfueket felhiviisra a Felhaszn5l6nak megfizetni.
Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se miatt a Felhaszn5l6 ellen per vagy m6s elj5rSs
indul, kOteles abba amennylben ez lehets6ges a KereskedS f6lk6nt bel6pni.

-

-

6

+

Amennyiben e:z nem lehets6ges, k6teles a Felhaszn6l6 pernyertess6gdt el6segiteni.
Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont szab6lyai megfelel6en iriinyad6ak.

7. Egy6b rendelkez6sek
1.

A

fulhaszn6l6 (oteles betaftani a mindenkori vonatkoz6 jogszabeilyok, Szab5lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez(rd6s Felei
kdzott els6dlegesen jelen szen&6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7.4. pontja
figyelembev6terl6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZF-nek min6sUl6 irata vagy
annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az
6rintett ASZF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kivdtelt k6pez ez a16l, ha az adott
rendelkez6s a ;/.4, pont alapj5n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betar$a a vonatkoz6 jogszab6lyokna( SzabSlyzatok, a mfikod6si
enged6ly6ne( Uzletszab5lyzat5nak 6s a rendszerhaszn5lati szez6d6seinek
rendelkez6seit.
3.

A

Keresked5 mlndenkor a szakzerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv6rhat6 magatartSst koteles tanrisitani, kiilonosen

. A Szen6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a FelhasznSl6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,
. A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvirhat6 int6zked6st.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez5d6s bSrmely ponga k6gens
jogszab6lyba irtk6zne, vagy a kozbeszez6si eljdr6s kotelez5 6rv6ny( dokumentum6nak
tartalm6val ellent6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
minden tovdbbi jogcselekm6ny, igy k0l6nosen a szen6d6s m6dosit6sa n6lkiil
a
megs6rtett k6lelez6 6rv6nyii jogszab5lyi rendelkez6s vagy k6zbeszea6si dokumentumi
rendelkez6s kelriil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab5ly akk:6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerzi5dds r6sze (vagy a
szez5d6sben szovegszerfen szerepelnie kell) 6s azt szovegszerlien a szerz6d6s nem
tartalmazza (a:: adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

-

-

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

jelen szer,z6dds hatiirozott teljesitdsi id6re 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6rdjStor
2OI7. 17.30. napj5nak 24.00 6r6jiig kdti( a KereskedS ezen id6szak alatt kdteles a

Felek

szen6d6s szerinti ell6t6s biztositSs6ra.

tulek megSllapcdnak abban, hogy a jelen szezSdls

a ftk. szabdlyai szerint rendes
felmond5ssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn5l6 kirzbeszez6si elj5r5st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hatarozzdk me3.
Felhaszn6l6 koteles
szez6d6s felmondani
Kbt-ben meghat5rozottak szerint,
amennyiben:

a

a)

a

Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamel'y olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fe:nn5ll a 62. (1) bekezd6s k) rcnt kb) alpontj5ban meghat6rozott fett6tel;

I

b) Keresked6 kozr'etetten vagy k6zvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben.
amely tekintettiben fennSll a 62. g (1) bekezd6s k) pont kb) alponqdban meghat6rozott
felt6tel.
Keresked6 kdtelezetts6get v6llal, hogy
szen6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a FeihasznSl6 sz6m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. g (3)
bekezd6se szerinti ligyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6desiti.

a

7

Keresked6 ebben

az

esetben

a

szeu6d6s megszfin6senek id6pontj5ig teljesitett

szolgSltatasinak ellen6rt6k6re jogosult.
4.

tulhaszn616 a szerz6d6st felmondha!a (att6l elldthat) ha:

a) feltdtlerUl szriks6ges a szen6dds olyan ldnyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alapj5n rij k6zbeszea6si elj5r6st kell lefolytatni;
b) Keresk:d6 nem biztosi$a a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartSs6t, vagy az

Keresked6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapj5n a kozbeszez6s szab6lyainak megszeg6se miatt
k6telezetts6gs::eg6si elj5r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott elj5rSsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogdb6l ered6 valamely
kdtelezetts6g tekintet6ben kdtelezetts6gszeg6s tdrt6nt, 6s a bir6s5g Sltal meg6llapitott
jogs6rt6s miatt a szez6d6s nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szen6dds megsz(ntetds6re az 5. fejezet rendelkez6si is irSnyad6ak.

9. Adatvedelem, kapcsolattartSs, egy6b rendel kez6sek
1.

A szen6d6 felek k6telesek betartani az adatv6delmi szabSlyokat.
fulek meg6llapcdnak abban, hogy kUlon<is tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym6snak 6tadott, Uzleti titoknak min6sij15 inform6ci6t, valamint minden olyan
informiici6t, clokumentaci6! adatot. amelyeket iriisban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inform6ci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.
Uzleti titok a glazdas6gi tev6kenys{;hez kapcsolod6 minden olyan t6ny, informSci6,
megoldds vagr7 adat, amelynek nyilv6noss5gra hozatala, illet6ktelenek Sltal tort6n6
megszerz6se lagy felhasznSlSsa a jogosult jogszer( penzi..igyi, gazdas5gi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a

4.
5.

8.

A

szi.ik{;es int6zked6seket megtette.
Felek titoktaft6si kdtelezettsdge a tudom5sukra

jutott i.izleti titokra 6s

bizalmas

inform6ci6kra, igy krildnosen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.
A fulek a szeziid6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informSci6kat kizSr6lag a szez6d6s
teljesGs6re haszn5lha!5k fel. A m5sik f6l el5zetes j6v5hagy6sa n6lktil ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6tha! kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab5ly alapj6n k6telez6 vagy valamely birrcs5g vagy m6s
hat6sig, 5llanigazgatasi szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6kozta!6k
egymdst ir6sban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy m6s hat6s5gi hatdrozat egyidej0 megkUld6se
mellett.
A tulek kotelesek a hat6sdg (bir6s59) figyelm6t felhivni az ilyen informSci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartSsi kotelezetts6g al5 escj inform6ci6nak, ami m5r
kozismert. Egy adott inform6ci6 kozismertseg6t az a f6l bizonyiga, amelyik annak
k6zismerts6g6re h ivatkozik.
A jelen titoktartd:;r6l sz6l6 pont rendelkezdsei a Szez6d6s megszfin6se utan is hat6lyban
maradnak.
Felek kifejezetten rogziti( hogy tudom6suk van a116l, hogy Felhaszn616 k6teles a
K6zbeszez6si Hat6sagnak bejelenteni, ha

a)

b)

Keresked5 szez6d6ses kotelezettseg6t sflyosan megszegte 6s ez a szez6d6s
felmond5s6hoz vagy el6ll6shoz, kSrt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szezi:dls alapj6n
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezm6ny 6rv6nyesft6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked6 olyan magatartds5val, amely6rt felel6s, r6szben ragy egdszben a szerz(d6s
lehetetlentjl,5s6t okozta. A bejelentdsnek tartalmaznia kell a szea6d6sszeg6s leir5s5t,
az annak alapj5n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szez6d6 f6l a
szez5d6ssz,-=g6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e arra vonatkoz6an perinditasra.
Keresked5 szez6ddses kdtelezetts6g6nek joger6s bir6s5gi hat6rozatban megiillapitott
megszeg6se. eset6n a szerz6d6sszeg6s t6ny6t, leir6s5t, l6nyeges jellemz5it, bele6rtve

Y

azt is, ha a szerz6d6sszeg6s a szezfu6s felmond5s5hoz vagy a szerz&6st6l val6
el6llSshoz, k5rt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szez5d6s alapj6n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 rlrv6nyesit6sdhez vezetett, valamint Keresked6 szenodo f6l olyan
magatartas6val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben)
szerzSdls
lehetetlenii l6s6t okozta.
Felek fenti k6rbr:n megSllapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
5tad5sa miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b6rmely 5tadott t6ny, vagy kdrtilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kiv6ve ha ez:el a FelhasznSl6nak az adatok 6taddsSnak pillanatiiban t6nyszeriien
tisztaban kellelt lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszab6ly-6rtelmez6sk5l vagy t6ves
t6ny6ll5s-6rtelrnezdsb6l sziumazo korrilmdny, kiv6ve ha az a Felhaszn5l6nak felr6hat6an
kovetkezett be t.

a

9.

10.

tulek megSllapuJna( hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem tedednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozS#ban jogszabSly a fentiekt6l ellent6tesen

11.

Felek kijelentik, hogy a szerzcrd6s teljesit6s6ben folyamatosan egyiittm0kodnek, a felmeru16

rendelkezik.

probl6mSkr6l egym6st halad6Kalanul 6rtesitik.

t2.

Felek jognyilatkozataikat kizdr6lag ir6sban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form6jdt is.

IJ.

Felek k6pviselekrre (iognyilatkozat t6tel6re) az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz516lagosan

ott megjelolt esetleges korlStoz5sokkal

az

:

Felhaszn616 r6sz€16l:
N6v, beosztds: ReEler P6ter igazgat6
EldrhetSsd3ei (levdlcim, tel, fax): 2600 V6c, dr. Cs6nyi L6szl6 krt. 69., 06-27lS1B-

200,06-27t518-202

Jognyilatkozat kod6tozdsa:

---

N6v, beoszt6s: Cegldii M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 Vdc, K6zt5rsas5g {it 34., 06-30/583-0042
ceoledi.monika@\rdcholdino. hu

Keresked6 r6,sz6r61:
N6v, beosztiis: Fazekas Tlbor

14.

tt

El6rhet5s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
207-ZOg, +36-1-3043834, +36-20- 588-2388, +36-t-202-0373
Jog nyilatkozat korl6toz6sa :
N6v, beosztSs:
El6rhet6s&3ei ( lev6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korl5toz6sa :
N6v, beoszt6s:
El6rhet5sdgei(lev6lcim, tel, fax) :
Jognyi latkozat korlStoz5sa :
Jelen szea6d6st 6rint6 6sszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz5r6laq irdsban
az Stv6tel helv6t 6s idej6t dokumentSl6 m6don teheti meg 6rv6nyesen.
-kell ileKronikus
lev6l ill. fax {-'set6n az 6w6tel igazolSsat megfelel6en alkaimazni
(visszaigazolis
k6r6se, ill. faxjelent6s).
Amennyiben a szea6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatarid5t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak okiinak felmerul6s6r6l fiognyilatkozatot tev6 tudom5s6ra
jutesdt6l) sz6mitott 3 munkanapon beltil kell megtenni, kiv6ve ha annak jellegdb6l
rovidebb hatdrid6 nem deriil ki. Amennyiben olyan probl6ma merul fel. amely miatt a
Felhaszn6l6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szea6d6sben foglalt

-

15.

-

d

16.

kotelezetts6gek vonatkozdsiiban Keresked6 halad6ktalanul k6teles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a mSsik f6lnek beny0jtand6 jelen szez6d6s t6rgydt 6rint6 dokumentumot a jelen
szea6d6sben nreghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megki..ildeni. A ki.jldem6nyt fixon,

elektronikus lev6lben illet6leg postai kiJldem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat
eseten a meg,5rkez6st k6vet6 els5 munkanapon. szemdlyes 6tad6s eset6n azonnat
k6zbesibttnek l<ell tekinteni.
77. A kijelolt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr5l kotelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m5sili f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad5s6t akad5lyoznS ill. lehetetlenn6
tenn6. felek k6l:elesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megsz(n6i6r6l
- halad6ktalanul
rdvid riton 6rte:sibni. Ebben az esetben a jognyilatkozat t"-lefonon is megtehet6, azzal,
hogy
akadSryoztatdsi nyiratkozat terefonon tort6nd megt6tel6nek igazol6sa a
nyilatkozattev6t terheli.
18. szenSd6 felek [gy j5rnak er jeren szezdd6s hatdrydnak fenn6lta aratt, 0gy kezerik a
dokumentumokat, hogy az megfererjen a szez'dd6s kikdtdseinek. sz#ciaoreer
-rrllooerr"r
kijelenti( . hogy egyik0k semoryan
magatartdst,
amery
u
-tan0sithat
eltent6tes rennr-', vagy a.mdsik f6r.jogos
6rdekeit serten?. szenSdl r"rJt.g.rtik, h"gv
dokumentumok kezerdse sordn
adatv6dermi jogszab6ryok r6noeitezeseit"
maraddktalanu betartjdk.
19' tulek meg6rrapcdnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6r a miisik f6r 6rdekeit
messzemen6en szem er6tt tartva j5rnak er, tart6zkodva
minden oryan magatartiist6r,
amely a mSsik f6lnek ak6r vagyoni, akdr nem ragyoni k6rt
okozni.
20' Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kcjtelesek 6rtesftJni a m6sik felet a tudomisukra
lutott
minden 6rtesi.jresr6r, dokumentumr6r, informiici6r6r, amery;eten
szezda6i ieriesin6s6t
akad6lyozza, vagy befolydsolja
27. szen6dS Ferek rnegdlapodnak, hogy jelen szezdrdds hatiirya alatt a fentieken
trir is _
szorosan egyuttmfikodnek, 6s mindent megtesznek annak
6rdek6ben, f,og'
:"1"n
szez6d6sben llitfizdtt c6lok megval6suljanak.
22' Felek. kifejezette' rogziti( hogy jeten i.evin6s arapjdn a turhaszn6r6 sem rdszben,
sem
eg6szben nenr ferer6s a hivatkozott kozbeszez6si eldrds
arapj6n u x"L-J"aou"r
szez6d6st kot6 tovdbbi ferhaszniir6k szea6d6sszeg6s66G iil.
tovuo'ui es"i
ferhasznSr6k szea6d6sszeg6se jeren szezdd6s Ferhas;dbjdr;
"ges
n.t
[i.---'
23' Jelen szez6d6s i|. a k6zbeszez6si_ erj5r5s ,,t; ,es,.ere'iinutt*o-lr.tunvug
a
az (tn.
Intdzm6nyi id6'sorosjelleg( fogyasztasi helyek'vonatkozirs6ban
tarblmaz rendelkezdseret.
lTgnnyiFl.. varamery. renderkez6s az adott fogyasztdsi r.rurv
n",
ertelmezhet6, 3zt figyelmen kiviJl kell hagyni.
"onitr.rlJfun-_
24. Jelen szez5d6sten nem szabdryozott k6rd6-sekben Magyarorsz5g
iogszab5ryai, kurrincisen a
g:-1 Ib! 6qr ensed6lvezett k6rben a
varariint
a
viramoi
rbl
en"rsid.r iriti zoot.
.ftk,
6vi, r,oo{r'I. Tdrvdny (vetJ 6s a v6grehajt6s5ia
kiadott 27312007 rx.rsj Korm.-renderut
et6irdsai, a viil'rmos ener.gja rendsze-rhaszn6rati afatd
es.r'k;r,"azi;;[;r;ijiviirji ,roro
4/2013. (X; 16.) MEKH rendere!
vilamos
energia
rendszerhaszn6rati d6ak
-.
6rszabSlvoz5slrnak kereteir6r
szoro 6412013. (x. 30.) "rrrrN renJeiet,--a-'inegri;ur6
energiaforrSsokb6l 6s a
termelt villamos
riili,ioeri
-hulladekb6l nyert energi5val
'peizeszroz
tamogatds6nal< finanszirozds6hoz
szi.iks6ges
"n"rgl
,6,taG.;a
;;siil.oi,6ri
modjdra 6s megfizet6sdre vonatkoz6 r€szrJtes siauaryoo'.6t
,roio rizoio.
ili'rurN

a

az

.

.",

;

--"

a

25'

ri.

rendeletaz i16nvad6ak.

rogzftik, hogy jeren szen6d6s csak a Kbt. fertetereinek (1a1.g)
terjesrir6se eseten,
ir5sban m6do:;ithat6. turek Ktgz-ltirt hogy u ttu..,6a!,
arakszer[i szez6d6sm6dosit6s
n€lktil - m6dosul az aldbbi esetekben:

Fe1e.k.

-

a) felek

ko;rhiteres nyirv5ntartjsban fogrart adatainak m6dosurdsa
eset6n

b). felek_ kapcsorattart6ira,

nyilvSntart6sba bejegyz6s napj6val,

a

teffi6sigazor6 szem6ry6re vonatkoz6 adatok m6dosur6sa
eset6n a mdsik f6lhez tett krjzl6s k6zhezv6tel6nek napj6val,
10

V

c)
26.

amennyiben a Kbt. ezt nem z6rja ki.

rogziti( hogly semmis a szez6d6s m6dositSsa, ha az arra ir6nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezmerryei - ide nem 6rtve a felmond6s vagy el6ll5s jog5nak gyakorl6set alkalmazSsa ali,l, amely6rt felek5s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
FelhasznS16 5tviillaljon a Keresked6t terhel6 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanut
egy6b, a szen:5d6s alapj6n a KereskedSt terhel5 kockizatokat. E korben kiielenti
Keresked5. hogy
kock5zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben ioglalt
ellenszolgSltatS:;ban teljes korfen 6rv6nyesibtte.
A szez6d6s ds annak dokumentumainik nyelve a magyar Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivril) (a Megbiz6 peldiinydhoz csitoltan) az eljdrds iratanyaga
tulek_ jogvitajuk eset6re kikotik a V5ci J6r6sir6#g ilt. a Budapest Kbrny6ki r6rv6-nysz6k

Felek

a

27.
28.
29'

30.

kiz616lagos illetSkess696t.

A killfdldi ad6illetSsegfi

Keresked6 koteles a szen6d6shez
annak alSir.5sat kdvet6 3
munkanapon b,:lijl - arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti
ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s5g kozvetlenUl beszerezhet a (eresked6re ionatkozo
adatokat az or.sz6gok kozdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil. Ennek elmaraddsa srityos
szezSd6sszegdsnek min6siil.
Jelen szez6d6s

a

-

nnak mindkdt f6l 6ltali al6irds6val l6p hatjlvba.

Budapest, 2016. 11.30

.",/
Sipos

Ldszli

Nagy Zsolt

kis ds k6zepes fogyaszt6i
drtdkesitdsi oszt6lyvezet6

P6nzi.igyi ellenjegyzds

1.

Madeich Imre Mfivel6d6si Kctzoont

vezet6senior

iigyfelmenedzser

:

sz6mf mell6ktet:

FelhasznS16si helyek
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