
Vi I f amosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz6s5ban

mely l6trej6tt egyr6szr6l a valamint V6c V6ros dnkorm5nyzat Gazdas5gi Hivatala
(sz6khelye: 2600 V5c, Szir6na kcjz 7., Ad6sz6m: 75441049-2-13) k6pviseli: P5pa L6szl6 hivatalvezet5,
mint Felhaszn616 (tovSbtriakban tulhaszn516)

m5srdszr6l a MVM Partrrer Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei 0I 207-209, k6pv: Sipos
L6szl6 6s Nagy Zsolt, c{jegyz6ksz5m: 01-10-044818, ad6sz6m: 12898019-2-.+4) mint
villamosenergia-keresked5 (tov5bbiakban: Keresked5) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az
alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

Vdc V6ros OnkormSny;zata jelen szez6d6sben foglalt felhaszn6l6 6s egy6b felhasznSl6k
k6pviselet6ben is kozbes;zerz6si eljSr6st folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

tu elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A kdzbeszez6si dokumentumok (tovdbbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokument5ci6) tartalma:t6k, hogy az egyes felhasznSl6k onSll6an kotnek szez(rd6s a nyertes
ajSnlattevSvel az adott rdsz vonatkoz6s6ban. Jelen szez6dds az emlitett kozbeszez6si elj5r6sban
megkdtdtt - a Felhasznil6n 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szen6d6snek min6sUl.
Felek rogzitik, hogy a s::ez(d6sekb6l foly6 jogokat 6s k6telezetts6geket az egyes felhasznSl6k
onSll6an gyakorolj5k ill. teljesitik. Egy adott felhasznSl6 szez5d6sszeg6se a tobbi felhaszn6l6ra
nem terjed ki. B6rmey Felhaszn5l6val kotott szez5d6s megszfin6se (ide nem 6rtve a

teljeseddsbe men6s miatti megszfin6st), a tdbbi szez6d6s idSbeli hataly6t nem 6rinti.

A nyertes ajSnlattev6,,2' r6sz vonatkoz6sdban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi CUII. torvdny a
k6zbeszez6sekr5l (a tcv6bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jeler szez6d6s vele keriil megkotdsre.
Felhaszn6l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. t6rv6ny (tov6bbiakban: ftk.) 8:1.9 (1) bek 7. pon$a
alapjfn szerz6d6 hat6s6gnak minSsUl.
Felek a szolgSltat6s teljes;Gse 6rdek6ben az alSbbi szez5d6st k6tik.

2, A szerz6d6s c6lja, tSrgya

l. Felek a kozbeszez6si eljdrds alapj5n egym5ssal in. teljes ell5tas alapi szez6d6st hoznak
l6tre tulhaszn6l6-i menetrendad5si kotelezetts6g n6lkiil, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
tulhaszn5l6 megvisirolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentiSci6ban meghatSrozott
villamos-energiSt (szen6dAs kozvetlen tSrgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v5llalja a magyar
Stviteli hSl6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv5nyos min6s6gfi villamos energia
biztosftSsat a Felhaszn6l6 r6sz6re a szez6d6s id5beli hatSlya alatt 100 750 kwh
mennyis6gben, amennyiben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn6l6si helyek tekintet6ben a m6rlegk6ri v6ltSst ir6sban visszaigazolja a Keresked5
r6sz6re. tulek rogziti( hogy a jelen szez(d6ssel 6rintett kdzbeszez6si r6sz (,,2" r6s2)
vonatkozSs6ban a rrisszel 6rintett felhaszn6l6k a szez6d6s teljesit6si id6tartama alatt
jogosultak a szez6d6ses mennyis6g (630 229kwh) felett annak tov5bbi 50%-a
vonatkoz5s6ban opciirs jogot gyakorolni. Az opci6 gyakorl6s5val (egyoldalf jognyilatkozat) a
Keresked6nek teljesin5si kotelezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorl5s6hoz sztiksf;es
jognyilatkozatnak tekintik az opci6s mennyis6gb6l tdrt6n6 b5rmilyen mennyi#gil 5tv6telt. Az
opci6 gyakorl6s5val a Keresked6nek teljesit6si kotelezetts6ge 5ll be. tulek rogzitik, a fentiek

MYlui Paiinei Zrt.

47\{- zl/?"4 ( v.r- t\ ',.' O1@{' / ;Cr\ f

207 JAt{. I 1

\



1.

4.
5.

4.

3.

o.

alapj6n teh6t, hogy az opci6s mennyis6get osszevontan kell sz6mitani friggetlentil att6l. hogy
az adott r6szben 6rintett egyes FelhasznSl6k milyen ar6nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogy a kozbeszez6si mfiszaki leir6s fogyasztSsi adatokat (is) tartalmaz6
melldkletben konkdtan jelen pont vonatkozSs6ban kieg6szit6 adatokkal 6rintett
(meghat6rozott) felh;rszn6l6si helyek vonatkoz6sdban az Nkt. m6dosiHsa okSn 2017. 01. 01.
napj6t6l a ktilon megjelolt felhaszn5l6si helyek vonatkoz6s6ban a szez5d6s alanya 6s iigy a
fizet6 t6l is az illet6kes tankertileti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhaszn5lSsi helyekn6l 2016.
december 3L. 24.00 6rakor a jogszab6ly erej6n6l fogva ezen pozici6 6tsz6ll az illet6kes
tankertileti k6zpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozSs5ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy a:z opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szen6d6 felet illeti,
amely/amelyekndl a f,3nti korUlm6ny (5tsz5ll6s) nem kovetkezik be. tulek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 1.t1.5 (4) bek. a) pontja szerinti esetet 6ft6kelik. Fentiek ok5n felhaszn6l6
az drintett felhaszn516si helyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmerUl6 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
A szez(d6s tiirgy5t k6pezi tov5bb5 a szez6d6skot6st kdvet6en a keresked6 v6lt6ssal j5r6
6sszes adminisztratfv, tovdbb6 a kozbeszez6si miiszaki lelr5sban egyebekben meghatarozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 6r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell5t6s56rt tov6bbi igd:nyt a Keresked5 nem terjeszthet el5.
A FelhasznSl6 felhaszn5l5si helyeit jelen szen6dds 1. sz. melldklete tartalmazza.
tulek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szea6d6sben meghatSrozott minim6lis mennyis6g
5t nem v6tele okan, FelhasznSl6 semmif6le tov5bbi d0 vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
Trilfogyaszt5s eset6n ,a felek a Kbt. 141.$ alapj5n jdrnak el, ha ezt a Kbt. nem zSda ki.

3. Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

A Keresked5 6ltal a kozbeszez6si elj5r5sban megaj5nlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egyseg5r)az a15bbi :

a) profilos fogyas:tasi helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz hatvandt
sz6zad Forint/kWh.

A jelenszez6d6sben meghatSrozott ellen6rt6k a szez6d6ses id5tartam alatt fi& index6l5sra
nincs fehet6s6g, teh6t tartalm azza a szez6d6s id6tartama alatti 5rv5ltoz5sb6l ered6
kereskedelmi kock5zal:ot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellen6rt6k feltdtel n6lkUli, nett6 energia fix energia5r (ellen6rt6k).
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6( amely nem
tartalmazza a KAT kolts6get (2007. 6vi DOO&I tv. 9-13. 9) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s k6lts6g6t, a 10912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghatarozott 6tv6teli kdtelezettseg al6 esd villamos (,,zold') energia koltsfl6t, a kiegyenlid
energia k6lts696t, ,a hazai 6s nemzetkdzi hat6rkeresztez6 kapacitasok drj6t es a

menetrendad5s 6th5rit5s6bol ad6d6 mindenfajla kolts6geket, valamint m6rlegk6r tagsSgi dfat
ts.

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia szSllitds
k6ltseg6t, teh6t az 6lta15nos rendszerhaszn5lati dijakat, a sz6nipari szerkezet6talakit6si
t5mogatSs! a kedve,zm6nyes 6rf villamos .energia t5mogatdst, a VET-ben meghatSrozott
p6nzeszkozoket 6s nem tartalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab5lyban meghalirozott ad6kt6l 6s illet6kekt6l.
A fenti ellen6rt6k mag6ban foglalja a terijletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek. megk0t6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tan5csad6s, valamint a Felhaszn6l6
meghatalmaz6s5val a szabadpiacra l6p6 felhasznSlSsi helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vel, illet5leg a kozbeszea6si elj5r6s m0szaki leirds6ban rdgziktt valamennyi egy6b
szolg5ltat6steljesit6s6vel kapcsolatosan elj516 KereskedS-i szolg6ltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolg6ltat5s szrinetel6s6nek idejdre vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij
meqfizet6s6re nem kdteles.
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Felhaszndl6 6s Keresked6 a teljes ellSt5s alapri szez5d6s !d5tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatko::6s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz6mol5st alkalmaznak.
A jelen szea(d6shez vezet6 eljdr6sbani ajdnlattdtel, a jelen szea6d6s, a szdml5z6s 6s a
kifizetdsek p6nzneme a magyar forint (HUF).
tulhaszn6l6 az ellentlrt6k fedezet6t saj6t fon6sbol biztositja.
A Felhaszn5l6 el6leg,:t nem fizet.
FelhasznSf6 az ellen6rt6ket, az igazolt szen6d6sszerii teljesit6st kdvet6en havonta, ut6lag
egyenlfti ki a Kbt. :t35. q (1), (5X6) bekezd6se, tov6bbi a ftk. 6:130.$ (1) bek szerint
szSmlaosszesit6 alapj6n, 6tuta15ssal, forintban (HUF).

A Keresked6 vSllalja, hogy az 1. sz. melldkletben megadott felhasznSl6si helyek listaja szerint,
felhaszn5liisi helyenkdnt kiilon-ki.il6n az ott feltUntetett sz5mlafizet6k (int6zm6nyek,
gazd6lkod6 szervezerck) fel6. sz6ml6z, azaz a list5n szerepl6 felhaszn5l5si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt ki.il6n sziimlSkat bocsSt ki, amely tartalmazza:

- az 6ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6moliisi Id6szak) a Felhaszn5l6 r6sz6re
6rt6kesltr:tt villamos energia teljes mennyis6g6t
- a villamos energia egys6ESr5t (FVkWh)
- az 6ltalilnos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat6rozott energiaad6 osszeg6t
- a rends:zerhaszn6lati dijakat
- egyeb, jogszab6lyban rogzibtt, a FelhasznSl6t terhel5 6s a Keresked6 Sltal
sz6ml5zarrd6 t6teleket (irgy ktilondsen a VET L47. 5 alapj5n szdmlSzand6
t6teleket).

A sz5ml5k mell6 Ker,:sked5 r6szletes analitik6t mell6kel (eleKronikus formdban is), melyek
felhaszn6l6si helyenl:6nt (egyertelm[i beazonosithat6s6g mellett) tartalmazz5k a sz6mla
alapj6t k6pez6 felhaszn5lSsi mennyis63eket (leolvas5si adatokat, leolvasdsi id6szakot),
egysd35 ra kat, sz5mla,5rt6keket.
A kibocs6tott sz6ml5n, sz5mla osszesit6n ds sz5mla r6szletez6n az el5lrtakon kivi.il fel kell
tiintetni a fizet6 nev6g fizet5 cim6t, felhaszn5l5si hely cim6t, felhaszn6lSsi hely funkci6j5t,
POD sz6mot, felhaszn'il5si hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a teriiletlleg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz6m5ra megktild6tt
igazolt naturSli6t6l t:lt6r6 mennyis{;et alapul v6ve id6szaki sz6mlSt ki6llitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked5i 5ramszSmla natur6lia blzisAt az eloszt6 6ltal az azonos
szimlinirci id5szakra kiellitott RHD sz6mlSn megjelen6 5rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott szSmlSz6si id6szakot k6vet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhasznSl6si helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i SramszdmlSk natur6lia vetit6si alapjiinak kUldnboz6sege miatt, akkor
a keresked5 koteles ezt a soron kdvetkezS sziml6zisi id5szakban konig5lni.
Keresked6 6ltal kibocsdtott sz6mla tadalmazza a m6r6berendez6s 5ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetiEtt mindenkori sz6nipari szerkezet5talakit6si t6mogat6s, a

kedvezm6nyes 5ri villi:mos energia tdmogat5s, az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t. Felhaszn6l6k
6s Keresked5 az energia ellen6rt6ke vonatkoz6siiban naptari h6naphoz igazod6 elsz5mol6st
alkalmaznak.
Keresked6 v6llalja - fblhaszniil6 ig6ny alapj6n - a dikt6l6son alapul6 felhasznSlilsi adatok
figyelembev6tel6vel t6rt6n6 szdmlSz5st is.

Keresked6 vSllalja, hogy az Elosn6i Enged6lyessel kotend6 hSl6zathaszn6lati szez5d6sekben
a Felhaszn5l6 mellett v6llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a KereskedS
fe16 szlmlSzza az 6llal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a KereskedS fizet meg
kOzvetlenill az Eloszt6i Enged6lyes sz6m5ra. Keresked6 az 5lta15nos rendszerhaszn6lati diakat,
mint kozvetitett szolgiiltatest tov5bbsz6ml5zza a FelhasznSl6 feld, amit a tulhaszn5l6 a

Keresked6nek koteles rnegfizetni az energiadijjal megegyez6 fizetdsi felt6telekkel.A SzezSdes
teljesit6si id6szak6t kovet6 75 napon be[il a Keresked5 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
v6gelsz6mol6 sz5mla kiboc#tds6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elszSmol6 sz5mlSban
esetlegesen ki nem sz5rnl6zott - de jelen szerz6d6s alapj5n kisz5mlSzhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6, mint szez6d6 hat6s5g a Ptk. 6:155 9-6ban
megfelel6 k6sedelmi lGmatot tovibb5 a ktildn jogszabSlyban meghat6rozott behajtdsi
kolts6gdtal5nyt koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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Felek rogzitik, hog'y fizet6si kotelezettseget csak jelen szez6d6snek 6s a hatSlyos
jogszabSlyoknak mindenben megfelel6 sz6mla Felhaszn616 Sltali k6zhezv6tele keletkeztet.
tulek meg5llapodnal: abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illeWe szimol el a szen6d6s
teljesft6s6vel 6sszeftigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. 9 (1) bekezd6s k) pon$a
szerinti feltdteleknek. nem megfelel5 t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6koteles; iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

4, A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

A KereskedS k.Otelezetts6geit a hat6lyos jogszab6lyok, tovSbb5 a kozbeszez6si
dokumentumok rn0szaki leir6s r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked6 a t6rv6nyi el5ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell6tasSt v5llalja a szen6d6s megsziinds6t k6vet6en az rij
Keresked6 fel6, rnelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 6r.

Keresked5 a mell6kletben szerepl6 felhaszn6ldsi helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ell6t6s alapri szez6ddsben rogzitett negyed6r6s Stlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesitm6nnyel k6teles folyamatosan rendelkez6sre ellni. Nem felel a fentiek nem
teljesitesiil6s66rt , ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerUlt - Keresked5nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj6n a felek az egy6rtelmfiseg 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szez,5d6s alapj6n a Keresked5 arra kdteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbejott6vel a FelhasznSl6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6gikni
jelen szezdrd6s alapj5n.

A villamos energidt a Felhaszn616 n5sz6re a h6l6zati enged6lyes sz6llila le.
A felhasznSlSsi helyek ell6t6sa a felhaszn5l5si helyekkel megegyez5 csatlakozSsi pontokon

tdrt6nik.
Az id6soros, negyr:d6rds fogyasztasm6rdsre alkalmas m6r5vel ell5tott fogyaszt5si helyek

tekintet6ben - a szezSd6s id6taftama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyasztasi men,-.trendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendad6s alapj6t a dokument6ci6 fogyaszt6si adatok mell6kletben szerepl6 ,,N', ,,8"
6s ,,C". mell6kleteriben felhaszn6lSsi helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok
jelentik. Kereskerl6 v5llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5t5s alapri szez6d6s szerinti
szabadpiaci villamos energia ell5t6s5t. Az id6soros felhasznS15si helyek menetrendt6l va16

elt6r6s6nek penzijgyi kock6zata a tobbletenergia vagy a sziiksdges kiegyenlit6 energia
megv6s5rl5s5bol k6vetkez6en a Keresked5t terheli, ennek a tulhaszn6l6 fel6 t6rt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben t6rt6n6 6th6rit5sa nem lehets6ges.

Keresked5 k6teles aj6nlatk6r6 felhaszn6l5si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
m6don, hogy a tblhasznSl6 Sltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get saj6t nev6ben
koteles el6re megvis6rolni.

tulhaszn6l6 a keresked5i m6rlegk6rbe l6p6 felhaszn6l6si helyei vonatkoz5s6ban fell6p6
v6telez6si Uzemzi:varok eset6n - Felhaszniil6 ktilon k6r6s6re - KereskedSnek v5llalnia kell

a Felhaszn516 6rintett felhasznSlSsi helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon
tagjaival szemb,3n, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 vdtelez6si zavart
okozta/okozt6( 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi korben meghatalmaz6snak min5sUl.

A hatSlyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond6s5t - a keresked5i m6rlegkdrbe l6p6 fogyasztSsi
helyek vonatkoz:5#ban - a Felhasznii16 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag5nokiratba fcglalt meghatalmaz5s5val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le az
illet6kes szolg6lkrt6n6l. A hat5lyos szezcld6s(ek) felmondds5nSl (a megsz[in6s idSpontja
vonatkoz5siban) a jelen szez6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az
ir5nvad6.

A keresked5i m6rk:9k6rbe l6p6shez sziiks6ges eloszt6i szerz6d6s(ek), rigy mint H6l6zati
Csatlakoz6si Szerz6d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H5l6zathaszn6lati Szeztld6s(ek)
(a tovibbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n
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nem 5ll rendelkez6sre - a F€lhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyito erejfi
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le a
tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk6t6s6hez a jelen

szez6d6ben mrrghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir6nyad6.
A teljes ellStSs alapir szerz6d6s hat5lya alatt Keresked6 koteles a t5le elv6rhat6

szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn6l6 6rdekeinek

v6delm6ben. Arnennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, vagy

egy6bk6nt a szez6d6s teljesit6s6hez sz0ks6ges bSrmely int6zked6se nem j5r
eredm6nnyel, a:r ebbol ered6 k6rok megt6rit6s6re k6teles.

FelhasznSl6 jogosult az energiaell5t6s6val kapcsolatos barmilyen ijgyben Keresked6hdz

fordulnl, alii a t5le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles fulhasznitl6 r6sz6re tan6csot vagy

(ilyen t5rgyO k6r6s eset6n) ir5sbeli t{i6koztatSst adni.

nz riionnan bet<apcsol6sra keriil6 felhaszn5l5si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6lSsi helyle

6rv6nyes eneigtadij alkalmaz5s5val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beldl

szabadpiaci villamos energia ell6tast ny0jt, tov6bb6 ell5la ezen felhaszn6l6si helyek

eset6ben is a m(szaki leir6sban ill. jelen szez(d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen

felhaszn6l5si helyek vonatkoz6s5ban a jelen szez(d6s rendelkez6seit kell alkalmazni

k lonosen azzal, hqy az energiad! meghatSrozott m6rt6ke ezen ij felhaszn6l5si helyek

vonatkoz5siban is JiSnyad6ak, A felhaszn6lSsi helyek modosulSsa (ide 6rtve az ij
felhaszn5lSsi hely bevon5s5t, rASi megszfintet6s6t, stb.) nem min6sUl a felek

meg6llapod6sa alapj6n szez6d6sm6dosit6snak. Felek e kdrben rogziti( hogy jelen

rendelkez6s a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6sUl azzal, hogy az

opci6val novelt nrennyis{;et jelen szez5d6sm6dosit5s nem v6ltodaqa meg.

A szen5d6s id6tartami alitt megsziln6 felhaszn5l5si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i

t6mogat5st biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhaszn6l5si helyek

villamos energia szolg5ltat6sb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolg5ltat6sok ellen6rt6k6t is

tartalmazza a-megalSnlott energiadi.Felek e korben rogzitik, hogy jelen rendelkez6s a

Kbt. 141.9 (4) bJk. a) ponla szerinti esetnek minSsiil azzal, hogy az opci6val ndvelt

mennyisqlet jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltoztatja meg.

Keresked5 az tigyint6z6s gyorsitSsa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes iigyf6lpoft5l

iizemeltet6s6rJkctteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a KereskedS

Sltal ki6llitott sz6rnla mfiszaki tartalmat 6s sz5mszaki helyessdg6nek ellen6z6s6t m&3 a

szimla meg6rke;:6s6t megel5z6en el lehessen v69ezni, annak megtekinthet6seg6t

Keresked5nek elektronikus, internetes el6rhet6s63gel kell biztositani. ugyancsak

biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitm6ny gorhr6j6nek

lefutasdna( illetve a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 k6z6tt megkotend6 szez(d6s m[jszaki

vonatkoz5sri adatainak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogktivetkezm6nyei

A tulek jelen szerz6d6sben v5llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy ktil6n6sen 
- 
a

szerz6dds meghifrsulSs5nak okoz6sa, hib6s teljesit6se, k6sedelem, k6rt6rit6s fizet6si

kdtelezetts6gef keletkeztet, illetve a Szez6d6s m6sik F6l 5ltal tort6n6 azonnali hat5lytl

felmond5s6t alapoz.za mq a Szez5d6sben foglaltak szerint

A jelen pontban rogzlbtt szez(d6sszegdsi esetek 6s azok itt el6irt kovetkezmenyei nem

6rintik a jelen 5;zez5d6s b5rmely m5s pontj6ban meghat6rozott szez6d6sszeg6si

eseteket, illetve az azokhoz f0zott jogkovetkezmdnyeket.

Srilyos szez6d6sszeg6s eset6n a srllyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)

F6l a szezod6st a szez5d6sszeg6 F1lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen

szezdd6s szerint azonnali hat5llyal felmondhatja. B5rmely sfrlyos szez6d6sszeg6sk6nt

defini6lt, vagy isrn6telt szez5d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmril6sat

onmag5ban m4alapozza.
Srllyos szez6d6sszegdst k6vet el a Keresked6, ha:
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5.

ha a szez6d6s teljesit6s6hez sztiksdges elektromos 6rammennyis{;et nem

szetzi be teljes eg6sz6ben,
nenr 5ll rendelkez6sre a jelen szea6ddsben meghat6rozott m6rt6kben 6s

m6don,
, nenr biztosiua, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer( teljesit6se eset6n a

fuliraszn5l6 teljes 5ramig6nye kieldgit6sre kerUljdn (kivdve ha a jogszabalyban

rog::itettek szerint kerii I sor korlStoz6sra)
jelen szea6d6sben nevesitett egy6b (tan5csad6si, k6pviseleti, adminisztr5ci6s,

Lgydb) kotelezetts6g6t nem, vigy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6

"ttit6s5t 
eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 tes-2i..

onv.h a iFlcn szez6d6sben ekk6nt megjelolt srilyos szez5d6sszeg6st k6vet el.- evt\'v

- egyirttm(kod6si kotelezetts6g6t srilyosan megszegi,
_ Keiesked6 ellen felszSmol6si elj6r6s joger5s elrendel6s6re keriil sor, vagy

v6gelszdmol6s al6 kertll, ill. hivatalb6l torlik a c6gjegyzekbSl' 
.

- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikb'd6si enged6lyet jogerosen

visszavonja,vagyegy6bm6donaszerz&6ste|jesit6s6rea|ka|mat|ann5v5|ik.
Silyos szez6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn5l6, ha:

fizet€,si k6telezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghatSrozott legal6bb 30 napos

D6that6rid6 alatt sem tesz eleget,
- egyUttm(kod6si kotelezetts6gdt stilyosan megszegi'

Vis maior belidvetkez6se eset6n a Fel;k kotelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a vi:r maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra

a tulhaszn5l6 jogrosult harmadik szem6lyt6l a mfik(d6s6hez sziiks6ges elektromos 6mmot

beszerezni. fzt i mennyiseget az 6ves mennyis6gvonatkoz6s6ban figyelembe kell venni.

Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet

tulhasznSl6val szr?mben.

A Felhaszn5l6 nenr koteles a szabv6nyon kivlli elektromos 5ramot Swenni, igy ha a

szabv6nyon kivuli elektromos Sramot 5tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a

Keresked6 r6sz6r6l min6si.il szez6d6sszeg6snek, amennyiben az6rt felelSs'

e teliesit6s jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszer(en megtagad6 f6l terh6re nem

keitiftzit J"il totUem."teS, sem kart6ritesi kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat,fizetesi

k6telezettseg senr. Ekkor a jelen szea6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)

mennyisegeiut 6tad5s felfi..iggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis{lgel csokkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodnall abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l,_ ami6rt felel6s(ftk.

e re6.gi hib5san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn5l6nak a hib5s vagy

k6sede]mes telje;it6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkoz5saban az adott

felhaszn5lSsi nev <!ves, dokument6ci6ban kalkulSlt mennyisegfi villamos energia forintban

meghat5rozott eilen6rt6k6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megfizetni. 
_

n loiUart a Felhaszn6t6 ir6sbeli felsz6litassal, I napos fizet6si hat5rid6vel 6rv6nyesitheti.

Amennyiben a felsz6litSs k6zhezu6tel6t k6vet6 5 napon beltil a Keresked6 ir5sban,

k6tseget kiz5roan trizonyit6kokkal alStamasztott indokl6ssal ma.g5t kl nem- menti,.akkor a

k6th€i elismert k6retel6snek min5sUl 6s a Keresked6 kovetelds6be beszSmithat6 a Kbt-

ben foglalt valamennyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sulSsa eset6n'

A FelhasznSl6 kovetelheti a kdtb6ren feltili k5r5t is.

Keresked6 felel minclazon k5r6rt, amely szez6d6sszeg6se okSn a fulhaszn6l6ra ragy

harmadik szem6lyre h6ramlik. Amennyiben a Keresked6 szez(d6sszeg6se okSn harmadik

siem6ly relhaszn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij.. vagy kSrig6nyt, akkor ez al6l

Keresked5 halad6ktatanul koteles mentesircni a Felhaszn6l6t, illewe amennyiben az ig6nyt

teljesitette a Felhas::n516 a harmadik f6l ir6ny6ba, akkor k6teles a megfizetett 6sszegeket

6s felmeriilt kolts6g€:ket felh[v6sra a tulhasznSl6nak megfizetni'

nr"nn'iU"n a feresied6 szerz(d6sszeg6se miatt a Felhaszn5l6 ellen per vagy m6s elj.ar6s

indul; koteles abba - amennyiben ez lehets6ges - a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.
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Amennyiben ez nem lehets6ges, kdteles a FelhasznSl6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztessdg esr:t6n az el6z6 pont szab5lyai megfelel6en ir6nyad6ak.

7. E9y6b rendelkez6sek

A Felhaszn6l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, SzabSlyzatok
rendelkez6seit amennyiben az jelen sze-z&{ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s fulei
kozott els6dlegr:sen jelen szerzldes az ir5nyad6 a jelen szezSd6s 7.4. ponla
figyelembev6teld:vel. Amennyiben a Kereskedcj bdrmely ASZF-nek mincisiil6 irata vagy
annak rendelke,-:6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szea6d6ssel, akkor az
erintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.4. pont alapj6n alkalmazand6.

A KereskedS mindenkor betaaja a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, Szabiilyzatok, a mfikdd6si
enged6ly6ne( ilzletszab6lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek
rendelkez6seit.

A KereskedS mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked5t6l adott helyzetben fokozottan
elv6rhat6 magatartSst k6teles tanrisitani, ktildnosen

. A SzenSd6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,

. A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t6le
elviirhat6 int6zked6st.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b5rmely pontja k6gens
jogszabSlyba trtkdzne, vagy a k6zbeszez6si elj5r6s kotelez6 6rv6nyii dokumentum5nak
tartalmSval ellent6tes lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kUl6nosen a szerz6d6s m6dositSsa nelki.il - a
megs6rtett k6telez6 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s k:ri.il. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, h€y valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a
szez(d6sben szovegszerlien szerepelnie kell) 6s azt sz6vegszer0en a szez&6s nem
tartalmazza (az adott rendelkezds a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megszffn6se

Felek jelen szeft&ds hatdrozott teljesitdsi id6re 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6raj5t6l
2017. 17.30. napjdnak 24.OO or6jAig kdtik, a Keresked6 ezen id6szak alatt kdteles a
szez6d6s szerinti elliit6s biztositds6ra.

Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a Ptk. szab6lyai szerint rendes
felmond6ssal felmondhat6. A felmond6si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kdzbeszez6si eljdrdst folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hat5rozzdk meg.

Fefhaszndl6 kdteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,
amennyibenl

a) Keresked6ben kdzvetetten vagy kozvetleniil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintetdben fenn6ll a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat5rozott felt6tel;

b) Keresked5 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy vem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben,
amely tekintet6ben fenniill a 62. I (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban meghat6rozott
felt6tel.
Keresked5 k6telezetts6get v5llal, hogy a szen6d6s teljesites6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn5l6 sz5m6m megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt. 143. I (3)
bekezd6se szerinti tigyletekr6l a FelhasznSl6t halad6ktalanul 6rteslti.
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Keresked6 ebben az esetben a szen6dds megszfin6s6nek id5ponUdig teljesitett
szolg6ltat6sinaK ellen6rt6k6re jogosult.

tulhaszn5l6 a szerz6d6st felmondhala (att6l ell6that) ha:

a) felt6tleniil szijks{;es a vez6d6s olyan l6nyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a

Kbt. 141. $ alapj6n rlj kdzbeszez6si elj6r6st kell lefolytatni;
b) Keresked6 nem biztosila a Kbt. 138' $-ban foglaltak betaftasat, vagY,?z
Keresked6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl5s kovetkezett be, amely nem felel

meg a Kbt. 139. g-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMS2 258. cikke alapjSn a kdzbeszea6s .szab5lyainak megszegese miatt

k,6te|ezetts6gsz.:g6si e|j5r6s indu|t vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ-258. cikke

alapj5n indiiott 
-etjSr5iban 

kimondta, hogy az Eur6pai- Uni6 jog6b6l ered6 v.alamely

kciteiezets6g teki;tet6ben kotelezettsegszeg6s t6rt6nt, 6s a bir6sSg 5ltal meg6llapitott

jogsdrtes miatt a szez6d6s nem semmis.

Egyebekben a szerz&6s megszfintetds6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. AdaW6delem, kapcsolatta ft6s, egy6b rendelkez6sek

A szerz6d6 felek k6telesek betartani az adatv6delmi szabSlyokat'

rebr meg5trapo(lnak abban, hogy kij|6nds tekintette| , 
biza|masan keze|nek minden

"gyra.nir 
5bdoQ iizleti titoknak min5s0l5 inform5ci6t, valamint minden.olyan

iniorm6ci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyekel . ir5sban bizalmasnak min6sitettek

(bizalmas infornr6ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit'

Urr"ti titot a gazda&gi t"ie'r*vt6rjr'"t kapcsol6d6 minden olyan t6ny'. inform6ci6'

megoldes vagy adat, .rlin"t' .v,r"a"oss6gra hozatala, illet6ktelenek. altal t6rt6n6

r"irr"o6r" 
-vagy 

felhasznSt5sa a jogosult jogszerfi p6nziigyi, gazdas5gi vagy piaci

6rdekeit s6rten6 u"gy u"rr6iy".6tnei ei ametynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult

a szOksdSes int6zked6seket megtette'

A Felek titoktartiisi t<OtefezettsZge a tudomSsukra jutott 1izleti titokra 6s bizalmas

inform6ci6kra,igyk0l6n6senszaimaimego|d5sra,.know-how.raiskiterjed.
A Felek a szezoclessel r.#"[t"i 

"tr5"nyokat 
6s informSci6kat kiz5r6lag a s]ez6des

^6;;i,6#;;rr"5,n.triii?"i. A .isix r6f ebzetes j6vshagy6sa n6lkul ilyen ilfolm6ciot

eqvik f6l sem tehet xozze, harmadik szem6ly rendeikez6s6re nem bocs6that' kiveve' ha

"#'e.i.rl eJ ;;t6Gil:;aiv "i.piari 
kotetezcj vaov varamelv bir6s5s vasy m5s

hat6s5g, 5llamigazgat6si 
'sierv erienaeri A felek err6'i halad6ktalanul taj6koztatjSk

egymSst ir5sban a uonuuorJ-ui,ro..gt, vagy m5s hat6sSgi hat6rozat egyidejii megkilld6se

mellett.
AFe|ekkdte|esekahat6s6g(bir6s59)fi9ye|m6tfe|hivniazi|yeninform6:i6kmegfe|e|5

kezel6s6re. Nem terintnJZ iitoxtuii5ri-tiot"lezetts6g al6 es6 inform5ci6nak, ami m5r

kdzismert. Egy adott inroirnacio kozismerts{]6t az a f6l bizonyitja, amelyik annaK

kozismertsa36re nivatkozik.

A';i;;';it"G;;r6l sz6t6 iont rendetkez6sei a Szez6d6s megszlin6se ut6n is hat6lvban

maradnak. ----r,: r-:il^r^- -
f"f 

"t 
- 
f.if"j"-tt"n rogzitik, hogy tudom6suk van arr6l' hogy tulhaszn6l6 koteles a

Kozbeszez6si Hat6s5gnak bejelenteni, ha

Keresked6 szez5d6ses kotelezetts6g6t s0lyosan.. megszegte 6s ez a szerz&6s

ilfr"".alrar,* ".gV 
er6rr6shoz,-kJ;Zrites tbvetet6.s6niz v-gy a szez6d6s alapj5n

.iiirfr..hJ 
"g),z'b 

;ogfOu"tkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint- ha

K;;*"de;iy";',iug.tlttauul, umervttt rer"roi, reszben vaqv eq6szben a szerz&6s

lehetetlentil6s6t okozta. A O":il.t"rn!t brtalmiznia ketl a sz'ezod6sszqds leir1sitt,

az annak alapj6n alkalmazott iog'ttu"*"trn6nyt, valamint hogy a szez6d5 f6l a

szez6d6ssze-c6st elismerte-e. uug/tor kerUlt-e ana vonatkoz6an perindit6sra' 
..

Keresked6 szez6d6ses kOtetezetis6genek joger6s biros5gi hat6rozatban meg5llapftott

;:;;;;J;iEn-a rzeooaei-"des tenv5t, lek5s5t' l6nveses iellemz5it' beleertve

1.
2.

8.

a)

b)
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azt is, ha a szerz6d6sszeg6s a szerzfo6s felmondSs5hoz vagy a szerz6d6st6l val6
el5ll5shoz, kiirt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szerz6dds alapjSn alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6nr6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked6 szerzSdo f6l olyan
magatart6s6ral, amely6rt felelSs, (r6szben vagy eg6szben) a szen6d6s
lehetetleni.il6s6t okozta.

Felek fenti kdrben megSllapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
6tad6sa miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha bSrmely Stadott t6ny, vagy korrilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kiv6ve ha ezzel a FelhasznSl6nak az adatok Stad6s5nak pillanat5ban t6nyszerfien
tiszt5ban kellett lennie (nem tartozik ide a hib5s jogszab5ly-6rtelmez6skll vagy t6ves
t6ny6ll5s-6rtelmr:z6sb5l szdrmaz6 kdrUlm6ny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felrohat6an
kdvetkezett be).

fulek megdllapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatoka ill. iratokra, mely vonatkozdsiban jogszabdly a fentiektdl ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentik, h,ogy a szez(d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyt.ittmiikodnek, a felmerul6
probl6miikr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesitik.

tulek jognyilatko::ataikat kizSr6lag [r.5sban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik jz elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5j5t is.

tulek k6pviseletdre (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt eseUeges korldtozdsokkal az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

FelhasznS16 r6sz616l:
N€q beosztSs: Pdpa L6szl6 hivatalvezet6
El6rhet6segei (levelcim, tel, fax):2600 Vdc, szir6na k627.,06-2713L4-gr4, o6-27-3L6-g32
Jognyilatkozat korl6toz5sa : --
N6v, beosztSs: Cegledi M6nika beszerz6si r6szleq
El6rhet6segei(lev6lcim, tet, fax) : 2600 V6c, rozt5rsasdg ut34., O6_3OlSg3_0M7,
cegledi.monika@vacholdino. hu

Keresked6 r6sz6r6t:
N6v, beoszt6s: Fazekas Tlbor
Er&het6s6gei(lev6lcim, ter, fax) :1031 Budapes! szentendrei lt 207-209, +36-1-304-
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyi latkozat korl5toz6sa :

N6v beosztdsl
El6rhet6s6gei (tev6tcim, tel, fax):
Jog nyilatkozat korl5tozdsa :

N6v, beosniis:
E16rhetSsegei(lev6lcim, tel, fax) :

Jognyi latkozat korlStoz5sa :

Jefen szez6d6st 6rint6 osszes.jognyilatkozatot a kuelolt kapcsolattart6 kizir6lag ir5sban _
az etv-6tel hely6t 6s idej6t dokumentar6 m6don - tet'eti meg 6rv6nyesen. riercronitus
lev6l ill. fax eset6n az dtvdter igazor6s6t megferer6en arkarmazni ierr tvisszaigizoEik6r6se, ill. fa><jelent6s).

Amennyiben a szen&6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatirid6t nem tiiz, akkor ajognyilatkozatot annak ok6nak fermenir6s6r6r oognyiratkozatot tev6 t;do;6sd;jutasdt6l) szSmitott 3 munkanapon berur keil r"6t*,ii, kiv6ve ha annak-i rffi#l
rdvidebb hat5rid6 nem dertir ki. Amennyiben _oryan-probr6ma meriir fer, amety miatt a
Felhaszn6l6, energiaig6ny6t nem tudja kie-r6giteni, akkor a jeren ,r"#aoe.u"n rogLit
kotelezetts6grek vonatkoziis6ban Keresked6 halad6ktalanul k<iteles minden int6ztei6si
megtenni.

10.

11.
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17,

18.

24.
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Minden, a mSsik f6lnek benytljtand6 jelen szea(rd6s t6rgySt 6rint5 dokumentumot a jelen

szez5d6sben meghatSrozott kapcsolattart6 cimdre kell megktildeni. A krjldem6nyt faxon,

elektronikus bv6lben illet5leg postai kUldem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat

eset6n a meil6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s esetdn azonnal

k6zbesitettnek kell tekinteni.
A kijelolt k6pvis,-'l5k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott

helyettesr5l kotelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.

Amennyiben valamely technikai ok a kuldem6nyek fogad5s6t akad5lyozn6 ill. lehetetlenne

tenn6, ielek k6telesek a m6sik felet err5l - illetve a hiba megsziin6s6r6l - halad6ktalanul

rovid ton 6rte,siteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet5 azzal,

hogy a akad,llyoztatAsi nyilatkozat telefonon tdrt6n5 megt6tel6nek igazol5sa a
nvilatkozattevot terheli.

Szen6d6 felek rigy j6rnak el jelen szez6d6s hat5ly6nak fenn6llta alaQ igy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz&6s kik6t6seinek. szez5d6 Felek

kijelentik, hogy' egyikuk sem tanirsithat olyan magatart6st, amely a szez5d6ssel

eient6tes tenne,, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6' Szez6d6 tulek rogzitik' hogy a

dokumentumok tieiel6se sorSn az adatvalelmi jogszab6lyok rendelkez6seit

20.

2T,

marad6ktalanul Detarqak.
19. Felek meg6llapoc'nak ibban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l a m5sik f6l €rdekeit

messzerien6en szem el5tt tartva jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magatartSst6l,

amely a mSsik fdlnek akSr vagyoni, ak5r nem vagyoni k5rt okozna.

Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rteslteni a m6sik felet a tudomAsukra jutott

minden 6rtestil6rsr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesites6t

akad6ly ozza, va g y befolySsol ja.
Szen6d6 Felek rnq6llapodna( hogy jelen szez6d6s hat6lya alatt - a fentieken t[rl is -

szorosan egyiittrnfikodne[ 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen

szez6d6sben kitfizott c6lok megval6suljanak.
Fefek kifejezetten rogziti( hogy jelen szerzitdls alapj5n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem

eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj6rSs alapj5n a Keresked6vel

siez6d6st k6t6 tov6bbi felhaszn5l6k szez6ddsszeg6s66rt, ill. a tov5bbi esetleges

felhaszn5l6k szen6d6sszeg6se jelen szez6d6s tulhasznSl6j6ra nem hat ki.

lelen szez5d6s ill, a kdzbeszez6si elj6r6s ,,2" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az in.
Int6zm6nyi profilosjellegfi fogyaszt6si helyek vonatkozSs6ban tartalmaz rendelkezdseket.

Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz5s5ban nem

6rtelmezhetci, azt figyelmen kivill kell hagyni.
lelen szea6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g jogszab5lyai, kiil6n6sen a

Kbt, 6s a Kbt. Sltal enged6lyezett k6rben a ftk, valamint a villamos energi6r6l sz6l6 20O7.

6vi uoo0/I. T6rv6ny (Vet.) 6s a v6grehajt5sSra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet

el6irSsai, a villamos energ'n rendszerhaszn5lati dfrakr6l 6s alkalmaz6suk szab5lyair6l szol6

4l2}l3. (X. 16.) MEKH rendelet, a villamos energia rendszerhasznSlati diak
5rszab6lyo)5s6nak kereteir6l szol6 6412013. (X. 30.) NFM rendele! a megfrjul6

energiaforr5sokb6l 6s a hullad6kbol nyert energiiival termelt villamos energia m[ikod6si

tdmdgatds5nak firransziroz6s6hoz sztiks6ges p6nzeszkdz m6rt6k6nek meg6llapit6si

modj5ra 6s megfizet6s6re vonatkoz6 rdszletes szab5lyokr6l sz6l6 U20L6. (I. 27.) NFM

rendeletaz irdnyadi,a k.

Felek rogzitik, hogy ielen szerz6d6s csak a Kbt. felteteleinek (141.$) teljesijl6se 9setf1,
ir6sban m6dosfthat6. tulek r6gzitik, hogy a szezirdds - alakszerli szez6d6sm6dosit5s

n6lkiil - m6dosul az al5bbi esetekben:

a) felek k6zhiteles nyilv6ntartdsban foglalt adatainak m6dosul6sa eset6n a

nyilv6ntart5sba bejegyz6s napjdval,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul6sa

eset6n a m6sik f6lhez tett k6zl6s k6zhezv6tel6nek napjSval,

c) amennyiben a Kbt. ezt nem z6ria ki.
4,'.
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26. Felek rogzitik, hc,gy semmis a szerz&6s m&ositAsa, ha az arra ir5nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szezcid6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmond5s vagy elSll6s jog5nak gyakorlds6t -
alkalmaziisa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
Felhaszn5l6 6n,iSllaljon a Keresked6t terhel6 tobbletmunkakoltsegeket vagy indokolatlanul
egy6b, a szerz6d6s alapj6n a Keresked6t terhel6 kock6zatokat. E kdrben kijelenti
Keresked5, hogy a kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt
ellenszol96ltatdrsban teljes k6rfien 6rv6nyesitette.

27. A szezSd6s 6:; annak dokumentumainak nyelve a maqvar. Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivtl) (a Megbiz6 peld6nyShoz csJioltan) az elj6r6s iratanyaga

28. Felek jogvit5juk eset6re kikdtik a V5ci J6rdsir6s59 ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k
kiz5 16lagos i I ler:ekess696t.

29. A killfdldi ad6illet6segfi Keresked5 koteles a szen6ddshez - annak alSirds6t kovet6 3
munkanapon Leltil - arra vonatkoz6 meghatalmazSst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti
ad6hat6#gt6l a magyar ad6hat6sdg kdzvetlenUl beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az orszdgok kozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil. Ennek elmaradSsa srilyos
szea5d6sszegeisnek min6sUl.

30. Jelen szerz6dds annak mindk6t f6l 6ltali a16ir5sSval l6p hat5lvba.

Budapest, 2016. 11.30

Viic V5ros Onkorm5nyzat GazdasSgi Hivatala

P6nzilgyi ellenjegyz6s :

1. sz6mi melldklet:
FelhasznSlSsi helyek
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