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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz5sSban

mely l6trejott egyr6szrdl a Tragor lgn6rc Mizeum (sz6khelye: 2600 V6c, Zrinyi u. 411A.
Ad6sz6m: 15809764-2-'13) k6pviseli: Forr6 Katalin igazgal6, mint Felhaszn5l6 (tov6bbiakban
Felhaszn5l6)

mAsr6szr6l a MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei ut 207-209, k6pv: Sipos
Gszl6 6s Nagy Zsolt, c63jegyz6kz5m: 01-10-0214818, ad6sz6m: 12898019-2-44) mint
villamosenergia-kereskalci (tov6bbiakban: Keresked6) kozdtt az alulirott helyen 6s idSben, az
a15bbi felt6telek mellett:

1, El6zm6nyek

V6c Vdros OnkormSnyzata jelen szez(d6sben foglalt felhaszn6l6 6s egy6b felhasznSl6k
k6pviselet6ben is kozbe:;zez6si elj5r5st folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszea6se"
megnevez6ssel.

Az eljdr5sban 3 r6szre lehetett ajdnlatot tenni.

A kozbeszez6si dok.umentumok (tov6bbiakban: kozbeszerz6si dokumentumok vagy
dokument6ci6) tartalma:ztdk, hogy az egyes felhasznSl6k on5ll6an kotnek szez6d6s a nyedes
aj6nlattev5vel az adott r,5sz vonatkozSs6ban. Jelen szerz6d6s az emlitett k6zbeszea6si elj5r5sban
megkotott - a Felhaszniil6ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szeu&6snek min6sUl.
tulek rogzitik, hogy a szez6d6sekkil foly6 jogokat 6s k6telezettsdgeket az egyes felhaszn5l6k
on5ll6an gyakorolj5k ill. teljesitik. Egy adott felhaszn5l6 szezdrd6sszeg6se a tobbi felhaszniil6ra
nem teded ki. B6rmely Felhaszniil6val k6t6tt szez6d6s megszilndse (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megszfin6st), a tobbi szez5d6s id6beli hat5ly5t nem 6rinti.

A nyertes ajSnlattev6,.2" r6sz vonatkoz6s5ban a Keresked6 lett, ilgy a 2015. 6vi CXLIII. torv6ny a
kozbeszez6sekr6l (a tcv5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelelSen 6s a fentiek
fi gyelembev6tel6vel jelen szez5d6s vele keriil megk6t6sre.
Felhaszn6l6 rogziti, hog''.t a 2013. 6vi V. t0rv6ny (tov6bbiakban: ftk.) 8:1.! (1) bek 7. pontja
alapjAn szerz6d6 hat6s5gnak min6srll.
Felek a szolgSltauis teljesitdse 6rdek6ben az al6bbi szez6d6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

Felek a kozbeszerz6si elj6r6s alapj5n egym5ssal (n. teljes ellStSs alap0 szez5d6st hoznak
l6tre Felhaszn5l6-i menetrendad6si kotelezetts6g n6lkijl, mely alapjSn a Keresked5 eladja,
FelhasznSl6 megvSsirolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokumentaci6ban meghat6rozott
villamos-energiSt (szen6d6s k6zvetlen targya). Ennek alapjdn a Keresked6 v6llalja a magyar
6tviteli h6l6zaton folvamatosan rendelkez6sre 5116, szabv5nyos min6segii villamos energia
biztositds5t a Felhaszn6l6 r6sz6re a szerz6des id6beli hat5lya alatt 22 140 kWh mennyis63oen,
amennyiben a ter[.iletileg illet6kes elosn6 enged6lyes a melldkletekben foglalt felhaszn5lSsi
helyek tekintet6ben a m6rlegkori v6ltdst ir5sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. tulek
rogzitik, hogy a jelerr szezfr6ssel 6rintett k6zbeszezdsi r6sz (,,2" r6sz) vonatkoz5sdban a
r6sszef 6rintett felhaszn5l6k a szen6d6s teljesit6si id6taftama alatt jogosultak a szez6d6ses
mennyis6g (630 22gkwh) felett annak tov5bbi 50%-a vonatkoz6s6ban opci6s jogot
gyakorolni. Az opci6 . gyakorl5s6val (egyoldal0 jognyilatkozat) a Keresked5nek teljesit6si
kotelezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorlSs5hoz sziik6ges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyis6gb6l t6rt6n5 bdrmilyen mennyis6g0 5tv6telt. Az opci6 gyakorl5silvat a
Keresked5nek teljesitdsi kotelezettsdge 5ll be. fulek rdgzftik, a fentiek alapj6n tehdt, hogy az



3.

2.

6.

1.

5.

7.

opci6s mennyis6get osszevontan kell sz5mitani ftiggetleniil att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes tulh;rszn5l6k milyen a16nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogty a kozbeszez6si m[jszaki leir5s fogyaszt5si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konl<r6tan jelen pont vonatkoz5s6ban kieg6szit6 adatokkal erintett
(meghatdrozott) felhaszn5l6si helyek vonatkoz5sSban az Nkt. m6dositasa okan 2017. 01. 01.
napjdt6l a kUlon megjelolt felhasznSlSsi helyek vonatkoz5sAban a szez&6s alanya ds igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankerUleti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhaszn6l6si helyekn6l 2016.
december 31. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozici6 5tszSll az illet6kes
tankeri.ileti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozds6ban akk6nt kell
afkalmazni, hogy az opci6s mennyisdg teljes eg6sz6ben azon szen6d6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti kori.ilm6ny (5tsz6ll6s) nem kovetkezik be. tulek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.q (a) bek. a) ponla szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok6n felhaszn5l6
az 6rintett felhasznSlSsi helyekn6l a fenti id6pontot kdvet6en felmerii15 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
A szez6d6s tdrqy5t k6pezi tov6bbd a szez6d6skot6st k6vet5en a keresked5 v5lt5ssal j6r6
6sszes adminisztrativ, tov5bb5 a k6zbeszez6si mfiszaki leir5sban egyebekben meghatdrozott
tev6kenys6g elliit6sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati iir tartalmazza, ezen k6telezetts6gek
ell5t5s66rt tov5bbi ig€.nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A Felhaszn6l6 felhasznSlSsi helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szezSd6sben meghatarozott minim5lis mennyis6g
5t nem v6tele ok5n, Felhaszn5l6 semmif6le tov6bbi dfi vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
T0lfogyasztds eset6n a felek a Kbt. 141.9 alapj5n j6rnak el, ha ezt a Kbt. nem zSrja ki.

3. Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

A Keresked6 6ltal a kiizbeszez6si eljdr5sban megaj6nlott ds a tulhasznSl6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egys6g5r)az alSbbi:

a) profilos fogyasztiisi helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz hawan<it
szSzad ForinUkWh.

A jelenvez6ddsben mtghat6rozott ellendt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, indexSlSsra
nincs fehet6s{1, tehSt tartalm azza a szerz6d6s id5tartama alatti 5rv5ltoz5sbol ered5
kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix energiadr (ellen6rt6k).
Felek rogzltik, hogy a fenti ellen6rt6k a belf6ldi, egy z6naid6s ellen6rt6( amely nem
tartalmazza a KAT koltsdget (20O7. 6vi DCCWI tv. 9-13. 5) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s rlrt6kesitds k6lts6g6t, a 10912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 6tvdteli ktitelezettseg al6 es6 villamos (lold') energia kolts636t, a kiegyenlit6
energia k6lts6g6t, a hazai 6s nemzetk6zi hatSrkeresztez6 kapacit6sok dijdt 6s a
menetrendadds 5thdrlt5siibol adod6 mindenfajta kdlts6geket, valamint m6rlegk6r tagsdgi dijat
ts.

Felek rogziti( hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llft5s
k6ltseg6t, teh5t az Slta15nos rendszerhaszn5lati dfiakat, a sz6nipari szerkezetatalakitasi
t6mogat5st. a kedvezm6nyes Srri villamos .energia t6mogatas! a VET-ben meghat6rozott
p6nzeszk6z6ket 6s nem lartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab5lyban meghatdrozott ad6K6l 6s illet6kekt6l.
A fenti ellendrt6k mag5ban foglalja a teruletileg illetdkes eloszt6i enged6lyessel k6tend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk6t6sdvel kapcsolatos szak6rt6i tan5csad6s, valamint a Felhaszn6l6
meghatalmaz6sdval a szabadpiacra l6pri felhaszn6l6si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vel, illet6leg a kczbeszez6si eljdr5s mfiszaki leir5sdban rogzitett valamennyi egy6b
szolgSltat6steljesit6s6vel kapcsolatosan eljd16 Keresked6-i szolg5ltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolg6llatds sztinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn616 energia dij
meofizet6s6re nem k6teles.
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FelhasznS16 6s Ken:sked6 a teljes ell6tds alaptir szez6d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rtdke vonatkoz5saban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz6mol6st alkalmaznak.
A jelen szez6d6shez vezet6 elj6r6sbani ajanlatt6tel, a jelen szez6d6s, a sz5ml5z5s 6s a

kifizet6sek pr6nzneme a magyar forint (HUF).

Felhaszn516 az ellen6rt6k fedezet6t saj5t forr6sbol biztosi!a.
A Felhaszn516 el6leget nem fizet.
FelhasznSl6 az ellen6rt6ket, az igazolt szea6d6sszer0 teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. l3s. I (1), (5)-(6) bekezd6se, tovSbb6 a ftk. 6:130.5 (1) bek szerint

szdmlaosszesit6 alap. 6n, 5tutal5ssal, forintban (HUF)'

A Keresked6 v6llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6l6si helyek list5ja szerint,

felhaszn6lSsi helverrk6nt ktil6n-ktilon az ott felttintetett sz5mlafizet5k (int6zm6nye(
gazd5lkod6 szervezetek) fel6 szfml6z, azaz a list6n szerepl6 felhaszn5l6si helyekre havonta 6s

int6zm6nyenk6nt killdn sz6mlSkat bocsSt ki, amely taftalmazza:
- az Sltala az el6z6 naptdri h6napban (elsz5mol5si Id5szak) a Felhaszn5l6 r6sz6re

6rtdkesibtt villamos energia teljes mennyisEg6t
- a villamos energia egys6gSr5t (FVkWh)
- az 6ltaliinos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat6rozott energiaad6 osszeget
- a rends:zerhaszn6lati dijakat
- eSy6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal

szai.''ia.inio t6tetetet 1(g! trilonosen a vET r47. ! alapj6n sz5mlSzand6

t6teleket).
A sz6ml5k mell6 Keiesked6 r6szletes analitik6t mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek

felhaszn5l6si helyenl€nt (egydrtelmfi beazonosithat6s6g mellett) tartalmazzak. a.. sz6mla

;;pil k6".6- 'reinarrn6us'i' mennyis6geket (leolvas5si adatokat, leolvas6si idciszakot)'

eovsdr6rakat, sz5mla6rt6keket'
A'ti#;t"d' ;;6;ie., sz6mta osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel kell

tuni"tn' u fizet6 nev5t, fizet6 cim6t, felhaszn6l5si hely cim6t, felhasznS-l6si hely funkci6j6t,

pijo irar"t, r"lhaszn5l5si helv azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6k9t.
Keresked6 nem jogosiult a teiiiletiteg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz6m6ra. megktl{d6tt,

igitolt- nuturafijt6] et6r6 mennyileget alapul vwe..id6szaki sz5ml5t ki5llftani. Ennek

ti"gf"la6"n a mindenkori keresked6i iramsz6mla natur5lia bSzis't az eloszd altal az azonos

tZiilaiisiiaAsrukra ki6llitott RHD sz6mlSn megjelen5 6rammennyis6g k6pzi.Amennyiben egy

adott sz6ml6z6si id6szakot kovet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn5l6si helyek eset6n

;; riiilr i keresked6i 6ramsz6ml6k natur6lia vetit6si alapj5nak kul6nbdz6sege miatt, akkor

a keresked5 kdteles e:zt a soron k6vetkez5 sz6mlSz5si id6szakban korrig6lni.

f"r"r["AO 6ltal kiboc;5tott sz5mla tartalmazza a m6r6berendez6s 6ltal m6ft 6s elfogyasztott

;;;;;i".;tir6g;" vetltett mindenkori -sz6nipari .szerkezet6talakit6si 
tamogat6s, a

lJuiirenydt 5ii villamos energia tamogati s,.az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t 
, 
Felhaszn5l6k

6s feresfed6 az enefgia elten6i6ke vonitkoz5#ban naptdri h6naphoz igazod6 elsz5molSst

alkalmaznak.
Keresked6 v6llalja - Felhaszn5l6 ig6ny alapj5n - a diK5lSson alapul6 felhaszn5l6si adatok

figyelembev6tel6vel tirrt6n6 sz6m16z6st is'

X6iesfeO6 vSllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend5 h6l6zathaszn6lati szea6d6sekben

a retnaszn5t6 meitett u3ttat;a a fvet6 f'61szerepet. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t.a Keresked5

ilre ttarnra-" az 5ltal6n-os rendszerhasznSlati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg

kdzvetlenijl az Elosl6i Enged6lyes sz5m5ra. Keresked6 az 5ltalenos rendszerhaszn6lati dijakat

rint- kozu"titett szolq5ltat5st tov5bbsz6ml5zza a Felhaszn5l6 fel6, amit a tulhasznSl6 a

ieresked6nek koteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szez6d6s

i;ti;;il; id6szak6t kov6t6 7s napon- ueill a Keiesked6 jososult a Felhaszn6l6..fel6

;;;t;;."4;;rt. ribo.r6t5r6ra. Lz a sz5mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6mlSban

"r&r"g"run 
ki nem szilmlSzott - de jelen szerz6d6s alapj6n. kisz5ml6zhat6 - t6teleket.

[eiJ""f r"r fizet6s eset6n a tulhiszn5l6, mint szezSd5 hat6sSg a Ptk. 6:155 g-Aban

megfelel6 k6sedelmi kamatot, tov5bb5 a _kill6n. 
jogszab6lyban meghat5rozott behajtasi

ko6eg6tal6nyt kOtele; megfizetni a Keresked6 r6sz6re'
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Felek rogzitik, hogry fizetdsi k6telezetts6get csak jelen szez6d6snek 6s a hatSlyos
jogszab5lyoknak mindenben megfele16 sz5mla tulhasznSl6 6ltali kezhezv6tele keletkeztet.
Felek megSllapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illetve sz5mol el a szezCrd6s

teljesit6s6vel 6sszefUgg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. ! (1) bekezd6s k) ponla
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben merillnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6kotele:s j6vedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

1.
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4, A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

A Keresked6 kotelezetts6geit a hatSlyos jogszabSlyok, tov6bb6 a kozbeszez6si

dokumentumok rnfszaki leir5s r6sze tartalmazza r6szletesen

Keresked5 a torv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezettseleket 6s az azzal

kapcsolatos feledatok ell5t6s6t vSllalja a szerz6d6s megsz[in6s6t k6vet5en az 0j

Keresked5 fel6, rnelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti ar.

Keresked5 a mell6kletben szerepl6 felhaszn5l5si helyeknek a csatlakoz5si ponqain a telies

ett5t6s atapir szea6d6sben rogzitett negyed6r6s 6tlagtefesitmdny 6rt6k6vel megegyez6

teljesitm6nnyel k6teles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem

i"rj"riterureJeett, ha azt az Etoszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmeriilt - Keresked5nek

feinem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alatj6n j felek az egy6rtelmfis6g 6rdek6ben rogzitik,

hogy jelen szez6d6s alapj6n a Keresked6 arra k6teles, hogy eredm6nyesgn leStgyen
;ft;;iy* irrt6zked6i 6s jognyilatkozatot, amelv alapj6n az Flgttt'5i..E19*9l.v1
k6zbejott6vel a fulhaszn6l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaigenyet Klelegltenl

ielen szez6d6s alaPiSn.

A villamos energiSt a Felhaszn5l6 r6sz6re a hal6zati enged6lyes sz5llitja le'

n iuit'urrnarari nelyek ell5t6sa a felhaszn6l5si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

tort6nik.
nr 

-i,f;*i"r, 
negyed6r6s fogyasztasmdr6sre alkalmas m6r6vel ellStott fogyaszt5si helyek

t"[ini"teUfn i'a s.enoals id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci

foovasn6si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyft6, fel6' A,

r!i"ii""o.oii .lupjaii oor.ur"nt5ci6 fogyaszt6si adatok mell6kletben szerepl6 ,,N',.,,8"

6s.C1 mell6fbteiben felhaszn6l6si helyk6nC megadott €ves villamos energia fogyaszt6sok

J"lJ"t,t. Kere;AB vSllalja az id6soroi fogvaszt6k teljes ell6t5s, ili?! :'":git .1t:.'.'Ll
szabadoiaci villamos energia ell5t5s6t. Az idcjsoros felhaszn5ldsi helyek meneffenotol valo

;ff;;E;;-k fi".i,gyi L".16tata a tobbletenersia vasv a sziJkseses riegy.en]i!9 
919r.s19

;;;;rdJb6a [dvetkez6en a Keresked6t terheti, ennek a tuthaszn6l6 fel6 tofteno

utOilgot r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 6th6ritasa nem lehets€ges'

K";;;EJ6 itit"r"t ;,i'#r.t[er6 felhaszn6l6si helyeinek villamos energia igenv6t fedezni.oly
'*r"0"., 

n"St r feihaszn6t6 6ltal felhasznet villamos energia mennyis6get sajSt nev6ben

koteles el6re megv5s5rolni'
F"h;;;b ; kei6st<ed6i m6rlegkorbe l6po felhaszn6l6si.helyei vonatkoz5s5ban.fell6po

v6telez6si tizemza,yarok 
"r"ien 

i felhaszn6t6 kiil6n k6r6s6re - Keresked6nek v6llalnia kell

a-Einaszn6t6 6rintett felhaszn5l5si helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon

Lgjaival szemben, amely/imelyek a 
'Felhaszn6l6nSl ielentkez6 v6telez6si zavart

okozta/okozt6k, e:; minoent'ileg' l"rl t*ni" r"rrtusznSl6 6idekeinek k6pviselet66rt' Ezen

p."ii'r".tiit.itelyi 6s t6rgyi korben meghatalmaz6snak min6siil'

A i;i;il;;'i6'6 li:jzOae<Jlj iei.onoasit - a keresked5i m6rleskorbe tdp6 fosvasrtAsi
' ' 

t JV"l- lo""tt"z5s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes. bizonyito erelii

mib6nokiratua foglalt meghatalmazSs5val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolilF le az

iit"i"t"i i.orgaftuiOnaf. n 
-nutuf'oi 

szezcjd6s(ek) felmond6sinSl (a megsz(n6s id6pon$a

vonatkoz6s5ban) a ;eten iiez6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az

i16nyad6.
n keresked5i merleqkorbe l6p6shez sziiksdges eloszt6i -szez5d6s(ek), .rlgy mint H6l6zau' 

csutfif.ozasi szu17,jaes(eL) iu tovSbbiakba-n: HCSSZ) 6s H5l6zathaszn5lati Szez5d6s(ek)

(a tovebbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset€n

4
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nem 6ll rendelkezdsre - a Felhaszn5l6 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyit6 erejii
mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsiival a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le a
teriileUleg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk6t6s6hez a jelen

szez6d6ben m€ghat5rozott kezd6 teljesiGsi id6pont az i16nyad6.

A teljes ell6tas llapi szen6d6s hat5lya alatt Keresked6 kdteles a t5le elv5rhat6

szali6rtelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkdvetni a Felhaszn6l6 drdekeinek

v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jSrt el, vagy

egy6bkdnt a szen1lls teljesit6s6hez szUks{1es b5rmely int6zked6se nem j6r

eredm6nnyel, az: ebtxjl ered6 k6rok megt6rit6s6re koteles.-

tulhaszn5l6 
' jogosult az energiaellSt6sSval kapcsolatos b5rmilyen_ Ugyben Keresked6h6z

fordufni. alii I t5le elv6rhat6 szak6ftelemmel koteles Felhaszn616 r6sz6re tan6csot vagy

(ilyen t6rgyfi k6r6s eset6n) irSsbeli t5j6koztat5st adni. 
.

nt f,ionnuri 6efup:sol5sra (er0l5 felhaizn6l6si helyek r6szdre, az adott felhaszn6l5si helyle

6rv6nyes eneigiadij alkalmaz5s5val Keresked6 a szerz5d6ses id6taftamon beltil

szabadpiaci villimoi energia ellatSst ny[jt, w5bb5 ell5tja ezen felhaszn6lSsi helyek

"ilieuin 
is a nr[iszaki leirZsban ill. jelen szez6rd6sben foglalt kotelezettsdgeket. Ezen

felhaszn5l6si helyek vonatkoz6s5ban a jelen szez6d6s-. rendelkez6seit kell alkalmazni

kiilon6sen aual, hqy az energiadij meghat6rozott m6rteke ezen ri.i felhawn5l6si heVek

vonatkozSs6banisir5nyad6ak.Afelhaszn5|5sihe|yekm6dosu|asa(|deercVeazuJ
;"lh;;;;;i6;a-h,,Ly bevon6s5t, r6si messz0ntet6s6t, stb') nem min6stll a felek

nlGff.pJa* alapj6n szez6d6sm,-odositSsnak. Felek e korben rogzlti( hogy jelen

,"n-O"ff.ire. a Kbt.'i41.S (4) bek. a) pontja szerinti esetnek min6stjl azzal, hogy az

opci6val n6velt mennyis{7et jelen szez6d6sm6dosit6s nem valtoztatja meg'

A szez6d6s id6tartama atatt'megszfin6 felhasznil5si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt5i

t6mooat6st biztc,sit 6s a felhas"zn6l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6lSsi helyek

;il;ffi;;*il-r)"rg6tt Gib6r va6 rir6ptet6i6t. Ezen .szols5ltat6sok 
ellen6rt6ket is

tartutmarra a-megal6nlott energiadij.Felei e korben-- rogzitik, hogy jelen rendelkezes a

fnt. f+f.$ (+) bek. a) pontja izerinti esetnek min6stil azzal' hogy az opci6val n6velt

mennyiseget lelen szez6d6sm6dosit6s nem v5ltoztatja meg',. ,1,- ....-. J.r.,-^*{,
Keresked6 iz'Ugyint6zds gyorsit6sa, egyszerfisit6se 6rdekeben internetes ugylelportal

0zemeltet6s6re k6tetes a ,r"*iaer iooiuituma alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a_ Keresked6

jrtii r'errit"tt szjmta miiszakiiartalm6t 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen6rzeset. meg €

iz6mfa meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen ..v9oez1i, annak megtercntnetoseger

[erest<eoon6r e:lektronikud, internetes el6rhet5s6ggel kell biztosftani ugyancsak'u*"litiri 
keil a Kereskeddn"l ut 

"gy". 
felhaszn5lJsi helyek teljesitm6ny gdrb6j6nek

lefut5sSnak, illeh,e a feresrJ6 6s a 
-Felhaszn6l6 

koz6tt megk6tend6 szerz6d6s mfiszaki

vonatkoz5s0 adatainak megtekinthet6s6g6t'

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

A Felek jelen szez6d6sben v6llalt kbtelezetts6geinek megszegese' infll!"1T,":.1
tt"o6a6t meghi0sul6s6nak okoz6sa, hib5s 

- 
teljesit6sg., kdsedelem' Karterltes rlzetesl

kotelezetts6get reetreztet, ilieJJ-u-3."o.iaet tatir r'et 6ltal tort6n6 azonnali hat6lyi

felmond6s6ialapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint'

A;;i;; p";lb*-ie,gzitett izez<5d6sszeg6si es;tek 9s azok itt el6irt k6vetkezm6nvei nem' jiintiX'a jelen 5zea6d6r U5rm"ty m5s pontj5ban meghat5rozott szez6d6sszeg6s'

eseteket, ilietve az azokhoz f[izdtt jogk6vetke-zmenyeket'

Sifyos szez6a6ssr,,gds eret6n i suty-os szez6d6svreg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
- iZt a s.u',&6st a szea6d6sszeg6 F6lhez int6zett_ egyoldali jognyilatkozattal 

. 
jelen

szerz6d6s szerint azonnali hatdllyal felmondhatja. B5rmely s0lyos szezodesszegesKent

defini6lt, vagy ism6telt ,r"roizrr-sei a s6relmet szenvedett fel erdekmtlSs6t

6nmagiban megalaPozza.
S0lyos szez6d6sszeg6st kovet el a Keresked6, ha:
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ha a szez6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges elektromos Srammennyis{;et nem
szer:ri be teljes eg6sz6ben,
nem 6ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghatirozott m6rt6kben 6s
m6don,

- nem biztosiq a, hc4y az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesrcse eset6n a
FelhasznSl6 teljes 5ramig6nye kiel6gitesre kerrilj6n (kiv6ve ha a jogszab5lyban
rogzitettek szerint keruil sor korlStoz6sra)

- jelen szez(d6sben nevesitett egy6b (tandcsad5si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljeslti 6s ezzel FelhasznSl6
ell5tiisdt egdszben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- eSy6b a jelen szez6d6sben ekk6nt megjelolt srirlyos szea6ddsszeg6st kovet el.
- egyilttm(ikod6si kdtelezetts6g6t silyosan megszegi,
- Keresked6 ellen felsz6mol6si eljdrds jogerc5s elrendel6s6re kertil sor, vagy

v6gelsziimoliis al5 kertil, ill. hivatalbol torlik a cegjegyz6kk5l.
ha ,az illet6kes Hivatal a Keresked5 mfikod6si enged6lydt jogerSsen
visszavonja, vagy egy6b m&on a szen&6s teljesit6sdre alkalmatlann5 v6lik.

Srilyos szezr5d6ss;reg6st kovet el a tulhaszn6l6, ha:
fizetdsi kotelezettsdg6nek a Keresked6 5ltal meghat6rozott legalSbb 30 napos
pothatirid6 alatt sem tesz eleget,

, egytirtmfi keid6si k6telezetts6g6t srilyosan megszegi.
Vis maior bekovetkez6se esetdn a Felek k6telesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a KereskedSn6l jelentkezi( a vis maior id6taftamdra
a Felhaszn5l6 jalosult harmadik szem6lytSl a m(kod6s6hez sztiks6ges eleldromos Sramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
Felhaszn5l6val sremben.

A fulhasznSl6 nerr koteles a szabvSnyon kivtlli elektromos 6ramot 6tvenni, igy ha a
szabv6nyon klviili elektromos 6ramot 5tv6tel6t a Felhaszn616 visszautasitja, ez a
Keresked5 r6sz6r'61 min5sLil szez5d6sszeg6snek, amennyiben az6rt felelSs.

A teljesit6s jogsz,erfi megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kotLr6rfizet6si, sem kdrt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezetts{; sem. Ekkor a jelen szea6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem drintett)
mennyis6get az iitadds felfriggeszt6se miatt 5t nem adott mennyis{]gel cs6kkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodn;lk abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s(ftk.
6:186.9) hibSsan vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a tulhasznSl6nak a hibSs vagy
k6sedelmes teljeslt6ssel 6rintett minden naptSri nap vonatkoz5saban az adott
felhaszniil6si hely' 6ves, dokument6ci6ban kalkulSlt mennyisdg( villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-6'd r6sz6nek a k6tszeres6t kottr6rk6nt megfizetni.

A k6tbdrt a Felhaszndl6 irasbeli felsz6lit5ssal, 8 napos fizet6si hat6ridSvel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litSs k6zhezv6tel6t k6vet6 5 napon beh.il a KereskedS irSsban,
k6tseget kiz6r6arr bizonyit6kokkal alStamasztott indokl6ssal magdt ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert k6vetel6snek min6sril 6s a Keresked6 k6vetel6s6be besz6mlthat6 a Kbt-
ben foglalt valam,3nnyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sulSsa esetdn.

A FelhasznS16 kovertelheti a kotb6ren felLili k5r6t is.

Keresked6 felel mindazon k5r6rt, amely szez6d6sszeg6se ok5n a Felhaszn6l6ra vagy
harmadik szem6lyre hdramlik. Amennyiben a Keresked6 szea6d6sszeg6se okdn harmadik
szem6ly Felhaszniil6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy k5rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 halad€Kalanul koteles mentesiteni a FelhasznSl6t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a FelhasznSl6 a harmadik f6l ir5ny5ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket
6s felmerUlt koltsergeket felhiv6sra a tulhaszniil6nak megfizetni.

Amennyiben a Keresked6 szerz6d6sszeg6se miatt a FelhasznSl6 ellen per vagy m6s elj6rds
indul, koteles abba - amennyiben ez lehets6ges - a Keresked6 f6lk6nt beldpni.
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Amennyiben ez: nem lehets6ges, kdteles a FelhasznSl6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont szab5lyai megfelel6en ir5nyad6ak.

7, EgV6b rendelkez6sek

A Felhaszn6l6 kiiteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok. Szab5lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez5d6ssel nem ellentdtes. A jelen szez(d6s Felei

k6z6tt els6dlegesen jelen szerz6d6s az ir6nyad6 a jelen szez5d6s -7.4. ponla
figyelembev6teklvel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZF-nek min6sijl5 irata vagy

annak rendelkelese eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az

6rintett AszF-ft:ndelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez a16l, ha az adott

rendelkez6s a 7.4. pont alapjSn alkalmazand6.
A KereskedS minclenkor betafia a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, szabelyzatoK a m[jkoddsi

enged6ly6ne( uzletszabSlyzat6nak 6s a rendszerhasznSlati szea6d6seinek

rendelkez6seit.
A Keresked6 minclenkor a szakszer(en elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan

elv5rhat6 magatilrt6st koteles tanisitani, ki16nosen
.ASzez6d6ste|jesit6s6tvesz6|yeztetSesem6nyekr5|afu|haszn5|6t

halad6ktalanul 6rtesiteni,
. A Sz:ea6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le

elv6rhat6 int6zked6st.

Felek meg5llapcdnak abban, hogy amennyiben .a szerz6d6s b6rmely pontja kogens

iogszab6ly:ba iitl:ozne, vagy a koibeszez6si elj6r6s kotelez6 6rv6ny0 dokumentum5nak
'tu-,tufrauif ellent6tes lenie, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy ktilon6sen a. szez6d6s m6dosit6sa n6lkiil - a

megs6rtett fOtetez6 6rv6nyii jogszab6lyi rendelkezes va9Y. kozbeszez6si, do :m:Jtll:nl
renlelkez6s kerul. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely Kogens

ioqszab5ly akkdnt rendelkezik, hogy valamely rendelkezdse a szez6d6s r6sze (vagy a
'r;;;E;Jb"; iziuegsr"rilen szer6petnie ke1) 6s azt sz6vegszer6en a szez6d6s nem

tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi)'

8' A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se

Felek jelen szez6d6s hat6rozott teljesit6si id6re 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6raj6t6
-iOti. tt.30. napj6nak 24.00 6rajiig kotik, a Keresked5 ezen id6szak alatt koteles a

szerz6d6s szerinti ell6t6s biztosit6s6ra.
r"r"r ."garbpodrrak abban, hogy a jelen szerz6d6s a ftk. szab5lyai szerint rendes

fetmono'6ssai felmondhat6. A feimond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a

felhaszn6t6 kdzbeszez6si elj6rdst folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban

hat6rozz6k meg.
tufhaszn5l6 k6ieles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,

amennyibeni

a) Keresked6ben ktizvetetten vagy k6zvetlenri | .2soh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st-' 
szerezvalamely c,lyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes s]ervezet' amely

i"tiGteU"n fennatt a OZ-. 5 (t) OetezOiis k) pont kb) llpontj5ban meghatarozott felt6tel;

b) Keresked6 kozvetetten vagy k6zvetlenul 25olo-ot meghalad6 tulajdoni .r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi s."m6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben'

ururvllrrini"teUuri fenn5ll a 62. 5 (ii bekezdes k) pont kb) alpontj5ban meghat6rozott

felt6tel.
fi"i"rt"Oti kdtel€zetts6get v5llal, hogy a szenodds teljesit6s6nek id6tartama 

-alatt
i"rrjo"""ii sierkezet6t J rethaszn5l6 siSm5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. q (3)

bekezd6se szerinti [igyletekrdl a Felhaszn5l6t haladdktalanul 6rteslti'
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Keresked5 ebben az esetben a szen6d6s megsz[inds6nek id6pon$dig teljesitett
szolgSltat6sina k ellen6rt6k6re jogosult.

Felhaszn616 a sz<'.n&6st felmondhatja (att6l ell5that) ha:
a) felt6tlenUl szr.iks63es a szen6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alaoj5n rij kozbeszez6si elj6r6st kell lefolytatni;
b) Keresked<j nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartSs6t, vagy az
Keresked6 szem6lydben 6rv6nyesen olyan jogutodl6s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUlvlSZ 258. cikke alapj5n a kozbeszez6s szabSlyainak megszegdse miatt
kotelezetts6gszeg6si elj5r5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n indltotr: elj5rSsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog5b6l ered5 valamely
kdtelezettseg tekintet6ben kotelezetseJszeg6s tort6nt, 6s a bir6s5g 6ltal meg6llapitott
jogsert6s miatt a szezcjd6s nem semmis.

Egyebekben a szen6dds megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is iriSnyad6ak.

9. Adatv€delem, kapcsolattartis, egy6b rendel kez6sek

A szenSdd felek l:6telesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.
Felek megSllapo<jnak abban, hogy kUl6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym6snak 6trrdott, 0zleti titoknak min6sul5 informSci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t. dokumentSci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inform6ci6), vagy jogszabiSly annak min6sit.

Uzleti titok a gazdasSgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informici6,
megoldSs vagy adat, amelynek nyilvSnossSgra hozatala, illet6ktelenek 5ltal t6rt6n5
megszez6se vagy felhaszn5lSsa a jogosult jogszerii penzUgyi, gazdasigi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sztiks63es int6zked6seket megtette.

A Felek titoktartSsi k6telezetts6ge a tudomSsukra jutott Uzleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6ka, lgy kUl6nosen szakmai megolddsra, know-how-ra is kiterjed.

A tulek a szez&l6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz5r6lag a szerz6dds
teljesGs6re haszn5lha!5k fel. A m6sik f6l elSzetes j6v6hagy5sa n6lkr.il ilyen informdci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab5ly alapj6n k6telez6 vagy valamely bir'6s69 vagy m6s
hat6sdg, 6llamigazgat6si szerv elrendeli. A felek en6l halad6ktalanul taj6kozta!5k
egymdst irSsban a vonatkoz6 bir6siqi, vagy m6s hat6s6gi hatirozat egyidejf megkUld6se
mellett.

A Felek kdtelesek a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel5
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si k6telezetts6g al6 es6 inform5ci6na( ami m6r
kdzismert. Egy adott informSci6 kozismertseJ6t az a f6l bizonyi$a, amelyik annak
k6zismerts696re h ivatkozik.

A jelen tltoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz6n6se ut6n is hat6lyban
maradnak.

tulek kifejezetten rogzitik, hogy tudom5suk van arr6l, hogy tulhaszn5l6 k6teles a
Kozbeszez6si Hat6s5gnak bejelenteni, ha

a) KereskedS szea6d6ses kotelezetts6g6t srllyosan megszegte 6s ez a szen6d{s
felmond5sihoz vagy elSllSshoz, k5rt6rites k6vetel6s6hez vagy a szen&6s alapjdn
alkalmazhat6 egy6b jogk6vetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
KereskedS olyan magatartas6val, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szerz6d6s
lehetetlentil6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szezdrd6sszeg6s leir6s6t,
az annak alapjSn alkalmazott jogkovetkezm6nyt. valamint hogy a szez(d6 f6l a
szez6d6sszegr6st elismerte-e, vagy sor kerljlt-e arra vonatkoz6an perindit6sra.

b) Keresked6 szez6d6ses kotelezetts6g6nek joger5s bir6s6gi hat5rozatban meg5llapitott
megszeg6se eset6n a szez<5d6sszeg6s t6ny6t, leir5s5t, l6nyeges jellemz6it, bele6rWe

5

6.

1.

2.

4.

5.

7.

8.

r(



9.

azt is, ha a szez&6sszeg6s a szerz(d6s felmondSs6hoz vagy a szerz6ddst6l val6
eldllSshoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen6dds alapj6n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 irrv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked6 szen&6 f6l olyan
magatart6siival, amely6rt felel5s, (r6szben vagy egdszben) a szerz6d6s
lehetetlentilr:sdt okozta.

Felek fenti korben meg6llapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
StadSsa miatt er tulhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyeslteni abban az

esetben sem, ha b5rmely Stadott t6ny, vagy kortilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snal!

kivdve ha ezzel a Felhaszn6l6nak az adatok 6tad5s5nak pillanat6ban t6nyszertien

tisztSban kellett lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszabSly-6rtelmez6skil vagy t6ves

t6ny6ll6s-6rtelmez6s6l szSrmaz6 koriilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn5l6nak felr6hat6an

kovetkezett be).

tulek meg5llapodna( hogy a fenti titokvelelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon

adatokrl ili. iratokra,- mely vonatkoz6s6ban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen

rendelkezik.
f"fu[ G"L"tit, hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyi.ittmUkodne( a felmerUl6

orobl6mSkr6l eqvm6st halad6ktalanul 6rtesitik.
r.,'r"r t"g"tihtk"iz,taikat kizdr6lag ir5sban, az 6tv6tel hely6t es idej6t azonosithat6 m6don

;;;r6t,i;A;" t€:hetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

(L-mail) 6s a fax formSjSt is.

re'ier. [e6vis"reterer fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5toz6sokkal az

a16bbi szemdlyek jogosultak kiz6r6lagosan :

FelhasznSl6 r6sz616l:
N6v, beoszt5s: Fon6 Katalin igazgat6

it6ihet6segei (lerv6lcim. teri ra'x): 2600 Vec, Zrinyi u' 411A , 06-27-200-868

06-30/555-7620
lognyilatkozat korlStozSsa: ---

N6v, beoszt6s: Cegl6Ci M6nika beszerz6si r6szleg

LrErheiOsegei(ev,t-l.it, t"t, fax) : 2600 V5c, Kdzt6rsas6g [t 34', 06-30/583-0042

ceoledi.monika@!acholding.hu

Keresked6 r6sz616l:
N6v, beoszt6s: Fa;:ekas Tlbor
Erlii,"tzreg"i(r""d:lcim, tet, fax) :1031 Budapest, szentendrei tt 2o7-2o9, +36-1-304-

3834. +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat kor15tozSsa :

N6v beoszt6s:
El6rhet6s69ei (lev6lcim, tel, fax):
lognyilatkozat korl6tozdsa :

N6v. beosztas:
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :

Jognyilatkozat korl6toz5sa:
:"1"i Jt"oOOert 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattaft6 kiz5r6lag ir5sban -- 
- a-n Zt"f n"Vei e, iOu:et dirfumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Ele6ronikus

LuJ- iff.-fu" eset6n az- 5tv6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolas

k6r6se, ill. fa{elent6s).
il;;ilf;; 

-u'-t 
"ioao a jognvilatkozat .m.e9!6t9lere 

hat6rid6t nem t0z' akkor a

jognyilatkozatot annaK ;ki;;[' felmeriil6s6r6l 0ognvilatkozatot,^ti":-i'*i:::il"
juu;atorl sz5mitott 3 munkanapon belil kell 

. 
megtenni, kiveve ha annaK .Jeflegeool

iovto"iu nataru6 nem derill ki. Amennyiben olyan probl6ma mer1l fel, amely miatt a
'f"if,.-.aiO 

"r"rgiaig6ny6t 
nem tudja i<iet6giteni. akkor a jelen szez6d6sben foglalt

10.

11.

72.

13.

14.
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16.

t7.

18.

kdtelezetts6gek vonatkoz6s5ban Keresked5 haladdktalanul kdteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a m6sik f6lnek benyrijtand6 jelen szez6d6s targySt 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben meghatiirozott kapcsolattart6 cim6re kell megktildeni. A ktildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nykdnt kereszttil feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st k6vet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal
k€zbesitettnek kell tekinteni.

A kijel6lt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesrSl kdtel3sek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad6s5t akad6lyozn6 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akad5lyoztatiisi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazolSsa a
nyi latkozattev6t t,-.rheli.

Szen6d6 felek rigy jdrnak el jelen szez<5d6s hataly5nak fenn5llta alatt, 0gy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6d{s kikot6seinek. Szez5dS Felek
kijelenti[ hogy egyikrik sem tanfsithat olyan magatart5st. amely a szez5d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m5sik fdl jogos 6rdekeit s6rten6. Szea6d6 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor5n az adatv6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betartj6k.

Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l a m6sik f6l 6rdekeit
messzemen6en s;zem el6tt tartva jernak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a mdsik f6lnek akSr vagyoni, ak6r nem vagyoni k6rt okozna.

SzenSd6 tulek haladdktalanul kdtelesek 6rtesiteni a mdsik felet a tudomSsukra jutott
minden 6rtesul6sr6l, dokumentumr6l, informdci6r6l, amely jelen szea(d6s teljesit6s6t
akadily ozza, vagy befoly5solj a.

SzerzSd6 Felek meg5llapodnak, hogy jelen szez(d6s hatSlya alatt - a fentieken t0l is -
szorosan egytittrnfikdrCne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kit[izott c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rrigziti( hogy jelen szen6d6s alapj6n a FelhasznSl6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si elj6r6s alapj5n a Keresked6vel
szez6d6st kot6 tovdbbi felhaszn6l6k szez6d6sszeg6s66q ill. a tov5bbi esetleges
felhaszn5l6k szeru 6d6sszeg6se jelen szez(d6s Felhaszn5l6j5ra nem hat ki.

Jelen szez5d6s ill. a k6zbeszez6si elj6r5s ,,2" rdsz5re vonatkoz6 iratanyaga az rin.
Int6zm6nyi profilosjellegii fogyaszt6si helyek vonatkozdsiiban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz6sdban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivril kell hagyni.

Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g jogszabSlyai, kLilonosen a
Kbt 6s a Kbt. iiltal enged6lyezett k6rben a ftk, valamint a villamos energiiir6l szol6 2007.
6vi LICCWI. Torv6ny (Vet.) 6s a v6grehajt6sSra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6ir.5sai, a villamos energia rendszerhasznSlati dfakr6l 6s alkalmazdsuk szabSlyair6l sz6l6
412013. (X. 16'.) MEKH rendelet, a villamos energia rendszerhasznSlati dfiak
Srszab6lyoz6s5nak kereteir6l sz6l6 6412013, (X. 30.) NFM rendelet, a megijul6
energiaforr5sokbdl 6s a hullad6kb6l nyert energiSval termelt villamos energia mf ked6si
tdmogatS#nak finansziroziis5hoz szi..ik6ges p6nzeszk6z m6rt6k6nek megSllapitesi
m6djiira 6s meglizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szabSlyokr6l szol6 1l21f6. (I. 27.) NFM
rendeletaz i15nyad6ak.

tulek rogzitiK hog'/ jelen szee6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljesril6se eset6n,
ir6sban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez5d6s - alakszerfi szez5d6sm6dositas
n6lkul - mfuosul az al6bbi esetekben:

a) felek kdzhiteles nyilv6ntartisban foglalt adatainak m6dosul6sa eset6n a
nyilv5ntart6stn bejegyz6s napj5val,

b) felek kapcsolattart6ira, teljesitdsigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa
eset6n a m5sik f6lhez tett kozlds k6zhezv6tel6nek naoiSval.

19.

20.

21.

t5.

24.

K

25.
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c) amennyiben a Kbt. ezt nem z6rja ki.

26. Fefek rogzitik, hogiy semmis a szen6d6s m6dosit6sa, ha az arra ir5nyul, hogy a Keresked6t
mentesitsdk az olyan szerz6d6sszeg6s (illeWe szez6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmondds vagy el6ll6s jog5nak gyakorl6s5t -
alkalmaz6sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra irSnyul, hogy
Felhaszn516 5tvirllaljon a Keresked5t terhel5 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szen6d6s alapj5n a Keresked6t terhel6 kock5zatokat. E korben kijelenti
Keresked5, hogy a kockdzatokat felm6rte 6s azt a jelen szea(d6sben foglalt
ellenszolgeltatSsban teljes korUen 6rv6nyesibtte.

27. A szez5d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szez6d6s melleklet6t
k6pezi (a felsoroltakon klvril) (a Megbiz6 p6lddnydhoz csatoltan) az elji5riis iratanyaga.

28. Felek jogvitajuk eset6re kik<itik a VSci Jdr5sir6s6g ill. a Budapest K6rny6ki Tdrv6nysz6k
kizi16lagos illek!kess6g6t.

29. A killf6ldi ad6il1et5segfi Keresked5 koteles a szerz6dlshez - annak al6ir6s5t kovet6 3
munkanapon belijl - arra vonatkoz6 meghatalmaz5st csatolni, hogy az illetSs6ge szerinti
ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s5g kdzvetlenril beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az ors;z6gok k6zdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkUl. Ennek elmaraddsa s0lyos
szez5d6sszeg6r;nek mi n6si.il.

30. Jelen szez(rd6s annak mindk6t f6l 6ltali al5irdsaval 16o hat6lvba.

Budapest. 2016. 11.30

Sipos L5szl6 Nagy Zsolt

kis 6s kcizepes fogya:;zt6i vezet6 senior

6rt6kesit6si osztiilyvezet5 iigyf6lmenedzser

Pdnziigyi ellenjegyz6s:

1. szdmf mell6klet:
Felhaszn6lSsi helyek
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