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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r,6sz v o natkoz6 s5 ba n
mely ldtrejott egyr6szr6l az ld6sek Otthona 6s Klubja (sz6khelye: 2600 V6c, Burgundia u.
9-11., Ad6sz6m: 15:395450-1-13) k6pviseli: Szmol6r Attila igazgato, mint tulhasznS16
(tovdbbiakban tulhasznSl6)

a MVM Padner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei tt 207-209, k6pv: Sipos
Gszl6 6s Nagy Zsc'lt, c6gjegyz6ksz6m: 01-10-044818, ad6sz6m: 12898019-2-,14) mint
m6sr6szrSl

villamosenergia-kereskrd6 (tovSbbiakban: Keresked6) k6zott az alulirott helyen 6s id6ben, az
alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V5c V5ros Onkorm5nyzata jelen szez6d6sben foglalt felhaszn516 6s egy6b

felhaszn5l6k
k6pviselet6ben is kozbl'szez6si eljdr6st folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszea6se"
megnevezessel.

Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A

kozbeszez6si dokumentumok (tov5bbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokumentaci6) tartalmazt6k, hogy az egyes felhasznSl6k 6n5ll6an kotnek szea6d6s a nyertes
ajSnlattev6vel az adott r6sz vonatkoz6sSban. Jelen szez6d6s az emlitett kozbeszezdsi elj5rdsban
megkotdtt - a Felhaszn5l6ra 6s annak felhaszn5l5si helyeire vonatkoz6 - szez5d6snek min5siJl.
tulek r<EzitiK hogy a szez6d6sekb6l foly6 jogokat 6s kotelezettsageket az egyes felhasznSl6k
6n5ll6an gyakorolj5k ill. teljesitik. Egy adott felhaszn6l6 szez(d6sszeg6se a tobbi felhaszn5l6ra
nem terjed ki. Bdrmely Felhaszn6l6val kotott szez5d6s megszfin6se (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megszfin6st), a tobbi szez6d6s id5beli hatSlySt nem 6rinti.

A nyertes ajdnlattev5,,2" r6sz vonatkoz6s6ban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi CXLIII. torv6ny a
k6zbeszezdsekr6l (a b:v5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelerr szez6d6s vele kerUl megk6t6sre.
Felhaszn6l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tovSbbiakban: Ptk.) 8:1.9 (1) bek 7. pontja
alapjin szerz6d6 hat6sdr;nak min6si.ll.
Felek a szolgSltat6s teljesitdse 6rdek6ben az al5bbi szez6d6st k6tik.
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1.

A szerz6d6s c6lja, tSrgya

a kdzbeszez6s,i elj5r5s alapj6n egymSssal rin. teljes ell5t6s alapri szez6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6-i nenetrendad6si k6telezetts6g n6lk0l, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
Felhaszn6l6 megv5s{rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentSci6ban meghat6rozott
villamos-energi5t (sze:n6d6s k6zvetlen t6rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v5llalja a magyar
5tviteli h5l6zaton fol'/amatosan rendelkezdsre 5116, szabv5nyos min6s6g( villamos energia
biztosit6sSt a Felhaszn5l6 rdszdre a szerz6d6s id6beli hat6lya alatt 90 991 kWh mennyis63ben,
amennyiben a terulel.ileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn6lSsi
helyek tekintet6ben a m6rlegkori v6ltSst ir5sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. tulek
rogzitik, hogy a jelerr szez6d6ssel 6rintett kozbeszez6si rdsz (,,2" r6sz) vonatkoz6s6ban a
r6sszel 6rintett felhasznSl6k a szez6d6s teljesit6si id6tartama alatt jogosultak a szezSd6ses
mennyis6g (630 22'9kwh) felett annak tov6bbi 50o/o-a vonatkoz6s6ban opci6s jogot
gyakorolni. Az opci6 gyakod5s6val (egyoldal0 jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesit6si
kdtelezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorl5s5hoz sztiksfles jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyisdgb6l tort6n5 bSrmilyen mennyis6gU 6W6telt. Az opci6 gyakorl6s5val a
Keresked6nek teljesitd:si kotelezetts6ge 5ll be. Felek rdgzilk, a fentiek alapjdn tehdt, hogy az
Felek

\

opci6s mennyis{let osszevontan kell sz5mitani fiiggetlen0l att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes FelhasznSl6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek r6gzitik, hogy' a kozbeszez6si m[iszaki leiras fogyaszt5si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkr€tan jelen pont vonatkozSs6ban kieg6szit5 adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) felhasznSl6si helyek vonatkoz6s5ban az Nkt. m6dosit6sa ok6n 2017. 01. 01.
napj6t6l a kiil6n megjelolt felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s5ban a szea5d6s alanya 6s igy a
Rze[6 f6t is az illetdk:s tankeruleti k6zpont lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSl6si helyekn6l 2016.
december 31. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozici6 6tsz6ll az illet6kes
tankertileti k6zpontra. Fentieket az opci6s mennyisdgek vonatkoz6seban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szen6d6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a 1'enti k6rtilm6ny (5tsz5ll5s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
eseteL mint a Kbt. 1.11.9 (4) bek. a) ponga szerinti esetet 6rt6kelik. tuntiek ok6n felhaszn6l6
az 6rintett felhaszn6ftisi heiyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmerill6 kotelezetts6gek6rt nem
felel.

szen6d6s t6rgy5t k6pezi tovdbb6 a szezcjd6skot6st k6vet6en a keresked6 vSlt5ssal j6r6
6sszes adminisztratM tovSbb6 a kozbeszezdsi m(szaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati er i€,ftalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell5t6s66rt tov6bbi igenyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A tulhaszn516 felhasznSlSsi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
tulek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez5d6sben meghat6rozott minim5lis mennyis6g
5t nem v6tele ok6n, Felhaszn6l6 semmif6le tov5bbi dfr vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
Trilfogyasztds eset6n a felek a Kbt. 141.5 alapj6n jdrnak el, ha ezt a Kbt. nem z5rja ki.
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Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet6se

Keresked6 Sltal a lozbeszez6si elj5r6sban megaj5nlott 6s
nett6 ellen6rt6k (egysdg6r)az al6bbi:

A

a) profilos

a

Felhaszn5l6 6ltal elfogadott

fogyaszl-isi helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett5 eg6sz hawanot

sz6zad ForinVkWh.

A jelenszea6d6sben nreghat5rozott ellen6rt6k a szea6d6ses id6tartam alatt fix, indexSl5sra
szerz6d6s id6tartama alatti erveltoz6sb6l ered5
nincs lehet6s6E, teh,5t tartalm azza
kereskedelmi kock5zatot 6s term6szetesen a hasznot is'
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkLili, nett6 energia fix energia5r (ellen6rt6k).
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6ft6k a belfoldi, egy z6naid5s ellen6rt6K amely nem
taftalmazza a KAT kolts6get (2007. 6vi DCCryI il. 9-13. g) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszezds 6s 6rt6kesit6s k6lts6g6t, a lo9l2$O7, (XII. 23.) GKM. rendeletben
megiat5rozott 5tvdteli kdtelezettseg al5 es5 villamos (,,zold') enerqia k6ltseg6t, a k'regyenlitii
hazai 6s nemzetkdzi hatdrkeresztez6 kapacit6sok dij6t. 6s a
energlu kolts6g6t,
menetrendadSs 6th6ritds6bol adod6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegk6r tags6gi dijat

a

5.

a
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5.

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz5llit5s
6lta16nos rendszerhasznSlati d0akat, a sz6nipari szerkezetiitalakit5si
k6ltsdg6t] tenat
tdmoglt6st, a kedvezrn6nyes 6ri villamos .energia t5mogat6st, a VET-ben meghatSrozott
pr6nzeszkoz6ket 6s nem tartalmazza az i\FA-t 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab6lyban meghat6rozott ad6kt6l 6s illet6keK5l'
fenti ellen6rt6k- mag5ban foglalja a tertiletileg illet6kes eloszt6i engeddlyessel kotend5
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek inegkotds6vel kapcsolatos szak6rt6i tanScsad6s, valamint a Felhaszn6l6
meghatalmaz6s5val a szabadpiacra l6p6 felhaszn6l6si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vet. illetSleg a kozbeszezdsi elj6r5s mfiwaki leir5s5ban rogzibtt valamen.nyj esy6b
szoig6ltat5steljesit6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolg5ltatas teljes ellen6rt6k6t.
A viilamos enlrgia szolg5ltatas sz0netel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij
meofizet6s6re nem koteles.
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8.

FelhasznS16

6s Keresked6 a teljes elliit5s alapi szez6d6s id5tartama alatt az

energia

ellen6rt6ke vonatkoz6siban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mo15st alkalmaznak.
9.
10.
11.

t2.

A jelen szez6d6sirez vezet5 elj5r6sbani aj6nlatt6tel, a jelen

szez(rrC6s,

a szimlSz6s 6s a

kifizet6sek p6nznenre a magyar forint (HUF).
Felhaszn616 az ellerr6rt6k fedezet6t sajSt forr6sb6l biztosiga.
A tulhaszn5l6 el6leget nem fizet.
FelhasznSl6 az ellen6rt6ket, az igazolt szea6ddsszer[i teljesit6st kovet5en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. (1), (5){6) bekezd6se, tov6bbd a ftk. 6:130.9 (1) bek szerint
sz5mlaosszesit6 alapj6n, Stutal6ssal, forintban (HUF).
A Keresked5 v6llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSlSsi helyek list6ja szerint,

I

felhasznSlSsi helyenk6nt ktilon-ki..il6n

az ott feltrintetett sz5mlafizet6k

(int6zm6nye(

gazdSlkod6 szervez€:tek) fel6 sz6ml6z, azaz a list6n szerepl6 felhaszn6l6si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt kiilon sz6ml5kat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az Sltela az el5z6 napteri h6napban (elszSmol6si Id5szak) a tulhaszn5l6 r6sz6re
6rt6kesitett villamos energia teljes mennyis6;6t
- a villarros energia egys6g6r6t (FVkWh)
- az 6lta 6nos forgalmi ad6 osszegdt
- a torvdnyben meghat6rozott energiaad6 6sszeg6t
- a rend!;zerhaszn6lati dijakat
- esy6b, jogszabdlyban rogzitett, a FelhasznSl6t terhel6 6s a Keresked5 Sltal
alapj6n sz6ml5zand6
sz6ml6zand6 tdteleket ([gy kUlonosen a vET !47.

I

T4,

15.

-to.

1B.

19.

t6teleket).
mell6
Keresked6 r6szletes analitik6t mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek
A sz5ml5k
felhaszn6lSsi helyenk6nt (egydrtelmfi beazonosithat6sdg mellett) tartalmazz6k a sz5mla
alapj5t k6pez6 felhaszn6lSsi mennyisd;eket (lmlvas6si adatokat, leolvas5si id6szakot),
egysegSraka! szSmla6rt6keket.
A kibocs6tott sz5ml6n, sz6mla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivtil fel kell
tUntetni a fizet6 nev6t, fizet5 cim6t, felhasznSl5si hely cim6! felhasznSlSsi hely funkci6jdt,
POD szemot, felhaszrr6l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a teri..iletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal szdm6ra megkUldott,
igazolt naturSliSt6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5ml5t kiSllitani. Ennek
megfelel6en a minderkori keresked6i 5ramszimla natur6lia b6zis6t az eloszt6 Sltal az azonos
sz6mlSzSsi id5szakra kiSllitott RHD sz6ml6n megjelen6 6rammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy
adott sz5ml6z5si id5szakot kovet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn6l5si helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i 5ramsz5ml5k natur6lia vetit6si alapjdnak kUtdnbozSsege miatt, akkor
a keresked6 kdteles ezt a soron k6vetkezcj sz5mlSzSsi id6szakban konig6lni'
Keresked6 Sltal kiboc:#tott sz6mla tartalmazza a m6rcjberendez6s Sltal m6ft 6s elfogyasztott
energiamennyis&3re vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakitasi tamogat5s,. a
kedv6zm6nyes dii villamos energia tiimogatts, az Arn 6s energiaad6 6sszeg6t. tulhaszn5l6k
6s Keresked6 az eneryia ellen6rt6ke vonatkoziis5ban naptjri h6naphoz igazod6 elsz5molSst
alkalmaznak.
FelhasznSl6 ig6ny alapjdn - a diktSl5son alapul6 felhaszn5l5si adatok
Keresked5 v5llalja
figyelembev6tel6vel tort6n6 sz5mlSz5st is.
Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel k0tend6 hSl6zathaszn5lati szez5d6sekben
a Felhaszn5l6 mellett v6llalja a fizet6 f6l szereFr6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6
fel6 szlmlitua az 5ltal5nos rendszerhaszn6lati dfakat, amiket a Keresked6 fizet meg
k6zvetlentil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. Keresked6 az Slta16nos rendszerhasznSlati d0akat,
mint kozvetitett szolg5ltatSst tov6bbsz6ml5zza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszn5l6 a
Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szezdd6s
Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 _fel6
teljesit6si id6szak6t l<ovet6 75 napon belill
v{7elsz5mol6 szdmla l<ibocs5tas5ra. Ez a sz5mla tartalmazhala a havi elszimol6 sz6ml6ban
esetlegesen ki nem szdrml5zott - de jelen szen6d6s alapj6n kisz6ml5zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s er;et6n a Felhaszn5l6, mint szez6d6 hat6s6g a ftk. 6:155 5-5ban
megfelel6 k6sedelmi kamatot, tovdbb6 a krilon jogszabalyban meghat5rozott behajtSsi
k6ltsegStal6nyt koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.

-

a

20.

a

27.

fulek rogziti( hogy fizet6si kotelezetts6get csak jelen szez6d6snek 6s hat6lyos
jogszabdlyoknak mindenben megfelel6 sz6mla Felhaszn516 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.

22.

fulek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a szez6des
teljesit6s6vel osszefi..igg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. (1) bekezd6s k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel5 t6rsas5g tekintet6ben mer0lnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6kdteles jiivedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

!

4. A felek jogai 6s ktitelezetts€gei

A Keresked5 k6telezetts6geit a

hat6lyos jogszabSlyok, tov6bb6

a

kozbeszez6si
dokumentumok miiszaki leir6s r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked5 a t6rv6nyi el5[r.6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezettsdgeket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell5t5s5t v6llalja
szenttd6s megszUn6s6t kovetden az rij
Keresked5 fel6, melynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 6r.

1.

2.

a

a mell6kkrtben szerepl5 felhaszn5l5si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell5t6s alapri szez6d6sben rogzlbtt negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesitmdnnyel kdteles folyamatosan rendelkezdsre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6sril6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk6r6ben felmerUlt Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj6n a felek az egydrtelmfiseg 6rdek6ben rogzitiK
hogy jelen szen(fils alapj6n a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megt€yen
minden olyan intdzked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbejdttdvel a ft:lhaszn6l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kielegiteni
jelen szez6d6s alacj5n.
A villamos energi5t a Felhaszn616 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz5llila le.
A felhaszn6lSsi helyek ellSt5sa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon
tOrtenik.
Az id6soros, negyed6r6s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell5tott fogyaszt5si helyek
tekintet6ben
a szez6d6s id6taftama alatt a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyaszt6si menetr€ndet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyit6 fel6. A
menetrendad5s alapj5t a dokument6ci6 fogyaszt6si adatok mell6kletben szerepl6 ,,N', ,,8"
6s .,C". mell6kleteiben felhaszn6l5si helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt5sok
jelentik. Keresked6 vSllalja az id5soros fogyaszt6k teljes ell5tds alap0 szez6d6s szerinti
szabadpiaci villamcs energia ell5t6s6t. Az id6soros felhaszn6l6si helyek menetrendt6l va16
elt6r6sdnek penz0gyi kock5zata a t6bbletenergia vagy a szi.ik6ges kiegyenlit6 energia
megv6sarl6sabol k6vetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tdrt6n6
ut6lagos rdszben vlgy eg6szdben t6rt6n6 6th6rit6sa nem lehets6ges.
Keresked6 k6teles aj5nlatk6r6 felhaszn6ldsi helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
m6don, hogy a Felhaszn6l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis4ret saj6t nev6ben
koteles el6re megv.5s6rolni.
Felhaszn5l6 a keresked5i m6rlegk6rbe l6p5 felhaszn6l5si helyei vonatkoz5s6ban fell6Xi
v6telez6si iizemzavarok eset6n - Felhaszn616 kUl6n k6r6s6re - Keresked6nek vSllalnia kell
a Felhaszn6l6 6rintett felhaszn6l6si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon
tagjaival szemberr, amely/amelyek
Felhaszndl6nSl jelentkez6 vdtelezdsi zavart
okozta/okozta( 6s mindent meg kell tennie FelhasznSl6 drdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi kOrben meghatalmaz6snak min6stjl.
A hat5lyban l6v6 szerz6d6s(ek) felmond6sdt a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 fogyasztasi
helyek vonatkozds6ban
Felhaszn6l6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyito erej0
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illetdkes szolgiltatcin5l. A hat6lyos szez(d6s(ek) felmond5s6n5l (a megsz(nds id6ponla
vonatkoz6s5ban) ,a jelen szez(ddben meghatarozott kezd6 teljesit6si id5pont az
Keresked5

-

4.

6.
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i16nyad6.
10.

A

kereskedSi m6rlegkorbe l6p6shez szUks6ges eloszt6i szezcjd6s(ek), igy mint H6l6zati
Csatlakoz5si Szeztid6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn5lati Szez6d6s(ek)
(a tov6bbiakban: |IHSZ) megkot6s6t amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n

-

h

nem ell rendelkez6sre

11.

- a

Felhaszn5l6 k6pvisel6je

6ltal teljes bizonyfto

erejfi

magSnokiratba foglalt meghatalmazisSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le a
teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6sdhez a jelen
szez6d6ben m(€hatdrozott kezd6 teljesit6si id6pont az iriinyad6.
A teljes ell5tSs alap0 szez6d6s hatSlya alatt Keresked6 koteles t6le elv5rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkdvetni a FelhasznSl6 6rdekeinek
vddelm6ben. Anrennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, vagy

a

e9y6bk6nt

a

szez6d6s teljesit6s6hez szUkseses barmely int6zked6se nem j6r

eredm6nnyel, a:: ebb5l ered6 k6rok megt6rit6s6re k6teles.

fulhasznSl6 jogosult az energiaell6t5s5val kapcsolatos b5rmilyen iigyben Keresked6hoz
fordulni. aki t5le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn6l6 r6sz6re tan6csot vagy
(ilyen targyi k6r6s eset6n) irSsbeli taj6koztat5st adni.
13. nz 6ionnan fie1apcsolSsra kertilS felhaszn5l5si helyek r6szdre, az adott felhaszn6l6si helyre
szez6d6ses id6tartamon belill
6i6nyes eneietiadij alkalmaz5s5val Keresked6
szabadpiaci villimoi energia ellSt5st nytljt, tw6bb5 ell6tja ezen felhaszn5l5si helyek
eset6ben is a nr0szaki leir5sban ill. jelen szez6d6sben foglalt kdtelezetts6geket. Ezen
felhaszn6l5si helyek vonatkozSs6ban a jelen szerz5d6s_ rendelkez6seit kell alkalmazni
kiilondsen azzal, hogy az energiadi meghatSrozott m6rt6ke ezen ij felhaszn5lSsi helyek
uonitf.oia.eOu" is iranyad6ak. A felhasznSl6si helyek m6dosul5sa (ide 6rtve az i{
felek
felhaszn6l6si heiy bevon6s5! r6gi megsz[intet6s6t, stb.) nem min6sul
jelen
meg5llapoddsa aiapj6n szea6d6sm6dositSsnak. Felek e k6rben rogzftik, hogy
renielkez6s a Kbt. i41.g (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6stil azzal, hogy az
opci6val novelt nrennyis{1et jelen szez5d6sm6dosit6s nem. v6ltozta!a meg'
KereskedS szak6rt6i
74. n szeacjd6s id6tartama alltt megszfin6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re
a
ter"g.tSrt biztosit 6s a FelhasinSl6 k6pvisel6jek6nt menedzseli felhaszn6l6si helyekis
ellen6rt6k6t
rArr.ri"-""*g'" szolg6ltat6sb6l vat6 kit6ptet6l6t. Ezen szolgSltatSsok
jelen
rendelkez6s a
tartalmazza a-megal5nlott energiadij.Felei< e korben' rogzitik, hogy
iUt- f+f.S (+) bei.'a) pontja izerinti esetnek min6sill azzal, hogy az opci6val novelt
mennyis6get jelen szez6d6sm6dosit5s nem v6ltoztatja me9'
internetes Uqyf6lporta!
lf.
f"r"i["ia-ir 'iigyint6z6s gyorsitasa, egyszer(sit6se 6rdek6ben
hogy a. Keresked6
6rdek6ben,
Uzemeltet6s6re kitteles a sze::z&6s iaOta'rtama alatt. Annak
m6g
ellen6z6set
,a
;ftuf tialfitott sz5rnla m(szaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6g6nek
megteKlnmetoseger
sz6mla meg6rke:z6s6t megel5z6en el lehessen .- v6gezni, annaK
Ugyancsak
Keresked6nek eieKronlKus; internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani' gorb6j6nek
teljesitmenv
helyek
felhaszn6lisi
kett a Kereskeddn"t
"felhastn6l6
"gy"t
k6zott megkotend6 szezCd6s mfiszaki
lefut6s6nak, illeVe a feresKeJ6 6t a
vonatkoz5si adatainak megtekinthet6s6g6t'

t2.

i

a

a

i.
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5. Szez6d6sszeg6s 6s iogkdvetkezmGnyei
1.

ig-y
.kiilon6^sen.a
Felek jelen szez6d6sben v5llalt kotelezetts6geinek megszegdse,
k5rt6rit6s fizet6sr
."shiusut5s6nak okoz5sa, hib5s tetjesitese,.. k6sedetem,
6ltal tort6n6 azonnali hatSlyti
k6telezetts6get keletkeztet, illeWi )'Sze'.&es t6slt f6t
felmond6s5ialapo zza mq a Szez6d6sben foglaltak szerint'
itt el6irt k6vetkezmenyei nem
A ielen pontban rqlzltett szez6d6sszegdsi
-m6sesetek 6s azok
^
szezdd6sszes6si
meshatarozott
pontj5ban
#;i.,k;' j;j;"'"il;;6d;; ;;;mety

A
"

ri""ti;i

eseteket, ilietve az azokhoz ffi zott jogkovetke-zmenyeket'
srily-os szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
S6-Vor li.i*;Oe*2"96s es"ten
jognyilatkozattal jelen
szerzodesszgci
.
F6l a Szez6dest
-h"t6lffi F6lhez int6zett_ egyoldal0 szez6d6sszeg6sk6nt
felmondhatja. B5rmily s6lyos
szeni3d6s szerint azonnali
a--serelmet szenvedett fel erdekmirl5sSt

a

defini6lt, vagy ismetett

i

,)"iolirr-sI

onmag6ban megalaPozza.
S0lvos izea5d6ssleg6st kovet el a Keresked6, ha:

v

-

ha a szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges elektromos 5mmmennyis63et nem
szerz be teljes eg6sz6ben,
nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez5d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s
m6dc'n,

nem biztosiqa, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfl teljesit6se eset6n a
Felhaszn616 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre keriiljdn (kiv6ve ha a jogszabSlyban

rogzitettek szerint kerill sor korlStoz5sra)
jelen szea6d6sben nevesibtt egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egy6b) kotelezetts6gdt nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6
ellat6s6t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
eSy6b a jelen szez5d6sben ekk6nt megjelolt sLilyos szez6d6sszeg6st kovet el.
egyuttmfikod6si k6telezetts6g6t s0lyosan megszegi,
Keresked6 ellen felsz5mol5si elj5rds joger6s elrendel6s6re keriil sor, vagy
vdgelszSmoliis al6 keri.jl, ill. hivatalb6l torlik a cegjegyz6kb6l.
ha az illet6kes Hivatal Keresked6 m(kod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don a szez5d6s teljesit6s6re alkalmatlann6 velik.
Srllyos szea6ddsszeg6st kovet el a Felhaszni5l6, ha:
fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked6 5ltal meghatirozott legal6bb 30 napos
p6that6ridS alatt sem tesz eleget,
egyUttm0kod6si kotelezetts6g6t s[lyosan megszegi.
Vis maior bekovei:kez6se eset6n a Felek kotelesek egym5st halad6ktalanul 6rtesfteni.
Amennyiben a vi:; maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartamdra
a Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfik6'd6s6hez szijks6ges eleKromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyisdget az 6ves mennyisdgvonatkoz6s5ban figyeiembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
fulhaszn6l6wl szemben.
A FelhasznSl6 nern kdteles a szabv6nyon kivuli elektromos 6ramot Stvenni, igy ha a
szabv5nyon kivCrli elektromos 6ramot 5tv6tel6t a fulhaszn516 visszautasitja, ez a
Keresked6 r6sz6r,5l min5sill szea6d6sszeg6sne( amennyiben az6rt felel5s.
A teljesit6s jogszerrti megtagad6sa eset6n a jogszerUen megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kith€rfizet6si, sem kSrt6rGsi kotelezetts{7, de k6sedelmi kamat fizet6si
k6telezetts6g sern. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyisAget az dtad6s felfiiggeszt6se miatt 5t nem adott mennyisa3gel csokkenteni kell'

-

,
-
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6. Szerz6d6si biztositEkok
1.

4.

5.

tulek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s(ftk.
6:186.9) hibasan vagy k6sedelmesen teljesit, akkor k6teles a Felhaszn6l6nak a hib6s vagy
k6sedelmes teljr:sit6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkozds5ban az adott
felhaszn515si hely 6ves, dokument5ci6ban kalkulSlt mennyis6g( villamos energia forintban
meghat5rozott ellen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeresdt kotb6rk6nt megfizetni.
A kotbert a FelhasznSl6 ir5sbeli felsz6litdssal, 8 napos fizet6si hataridSvel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon bel0l a Keresked6 ir5sban,
k6ts69et kiz6r6an bizonyit6kokkal al5tamasztott indoklSssal magSt ki nem menti, akkor a
k<itbr6i elismert kovetel6snek min6sUl 6s a Keresked6 kovetel6s6be besz6mithat6 a Kbtben foglalt valamc.nnyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sulSsa eset6n.
A Felhaszn6l6 k6vetelheti a kdtb6ren felUli k6r6t is.
Keresked6 felel mindazon k6r6rt, amely szez6d6sszeg6se okdn a Felhaszn6l6ra ragy
harmadik szem6\rre h6ramlik. Amennyiben a Keresked6 szea6d6sszeg6se ok6n harmadik
szem6ly FelhaszrrSl6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy k6rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 halad6ktalanul kdteles mentesiteni a Felhaszn6l6t, illewe amennyiben az igdnyt
teljesiktte a Felhaszn5l6 a harmadik f6l ir5ny6ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket
6s felmerUlt kolts(Teket felhivSsra a Felhaszn6l6nak megfizetni.
Amennyiben a Keresked6 szerzSd6sszeg6se miatt a Felhaszn5l6 ellen per vagy m5s elj5r5s
a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.
indul, k6teles abba amennyiben ez lehets6ges

-

-

=\-

Amennyiben ez nem lehets6ges, kdteles a Felhaszn5l6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont szab5lyai megfelel5en irdnyad6ak.
7, EgVEb rendelkez6sek
1.

z,

A

a

Felhaszn616 k6teles betartani
mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, SzabSlyzatok
jelen
rendelkez6seit, amennyiben az
szea6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei
kozott els6dlegesen jelen szez5d6s az irtnyad6 a jelen szea5d6s 7.4. ponua
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZF-nek min6stil6 irata vagy

annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellentdtes a jelen szez6d6ssel, akkor az
6rintett ASZF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.4. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked5 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyokna( Szab5lyzatok, a mfikod6si
rendszerhasznSlati szez6d6seinek
enged6ly6nek, i.izletszab5lyzatanak

6s a

rendelkezdseit.
3.

A Keresked6 mindenkor a szakszer0en elj6r6 keresked5t6l adott helyzetben
elvSrhat6 magatart6st k6teles tan [rsitani,

kU

fokozottan

lonosen

. A :3zezod6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszn5l6t
hala C6ktalanul 6rtesfteni,
. A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t6le
elv6rhat6 intdzked6st.

4.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s bSrmely pontja k6gens
jogszab6lyba iitk6zne, vagy a k6zbeszez6si eljdr5s kdtelez6 6rv6ny6 dokumentumSnak
tartafm6val ellent6tes lenne, akkor a szenSd6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
a
minden tov5bbi jogcselekm6ny. igy ktildndsen a szen6d6s m6dosit5sa n6lkul
jogszabSlyi
dokumentumi
vagy
kozbeszezdsi
rendelkez6s
megs6rtett k6telez6 6rv6ny0
renlelkez6s keri;l. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akk6rrt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szen6d6s r6sze (vagy a
izez5d6sben sz6vegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszerfien a szez6d6s nem
tartalmazza (az etdott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi)'

-

-

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megsziin6se
1.

jelen szerz6,l6s hat5rozott teljesGsi id6re 2016. 12. 01. napj5nak 00.00 6rdj6t6l
zOIi. fl. 30. napj6nak 2a.0o 6r6j1ig k6tik, a Keresked5 ezen id6szak alatt k6teles a

Felek

szez6d6s szerinti ell5t6s biztosit5s5ra.
Felek meg5llapodrrak abban, hogy a jelen szen6d6s a ftk. szabSlyai szerint rendes
felmond6ssal felrnondhat6. A felmond6si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn6l6 kozbeszez6si elj5r5st folytasson le. Ennek hat5ridej6t a felek 90 napban
hat5rozzSk meg.
Kbt-ben meghaterozottak szerint,
szen&6s felmondani
Felhaszn5l6 koteles
amennyibenl
a) Keresked6ben ki,zvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, a.mely
szetez valamely olyan jogi
-eZ-. szemdly
(1)
k) pont kb) alpontjSban meghaterozott felt6tel;
bekezd6s
tekintet6ben fennitt a
I

a

a

b) Keresked6 k6zvet3tten vagy k6zvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni _r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fenn6ll a 62. I (1) bekezd6s k) pont kb) alpon!5ban meghatSrozott
felt6tel.

Keresked6 kdtelezetts6get v5llal, hogy a szea(d6s teljesites6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerke.zet6t a Felhaszn6l6 szSm6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti iigyletekr6l a tulhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7

\

a

az esetben szez6dds megsz[in6s6nek id5pontj6ig teljesitett
szolgSltatisinak ellen6rt6k6re jogosult.
Felhaszn5l6 a szer:zdd6st felmondhatja (att6l ell6that) ha:
felt6tleni)l szUks6ges a szez6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alapj5n rij kozbeszea6si elj6r6st kell lefolytatni;
Kereskedcj nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartds6t, vagY az
Keresked6 szern6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl5s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapj5n a kozbeszezds szabSlyainak megszegese miatt
kdtelezetts6gszerldsi eljSr5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapjSn inditott elj6r5sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 yalamely
koteiezetts6g tekintet6ben k6telezettseSszeg6s tort6nt,6s a bir.6s59 Sltal meg5llapitott
jogs6rt6s miatt a szerz5d6s nem semmis.

Keresked6 ebben

a)
b)
c)

E

Egyebekben a szerz6d6s megsz(intet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak,

9. Adatv6delem, kapcsolatta ft5s, egy6b rendel kez6sek
1.

A szen6d6 felek kt''telesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.
Felek meg5llapodnak abban, hogy ki.lldnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak Stadott, i]zleti titoknak min6sul6 informSci6t, valamint minden olyan
i#orm6ci6t, dol<ument6ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min5sitettek
_

jogszab5ly annak min6sit..
(bizalmas informiici6), vagy
-tev6kenys6ghez

3.

4.

a

kapcsol6d6 minden olyan t6ny, - inform6ci6,
meqold5s vag-y aAat- amelynek nfilv5noss6gra hozatala, illet6ktelenek_ Sltal t6rtdn6
melszez6se vaqy felhaszn5l6sa a jogosult jogszerli penztigyi, gazdas5gi vagy piaci
jogosult
6rd-ekeit s6rten6'vagy vesz6lyeztetnd, 6s amelynek titokban tartSsa 6rdek6ben a
a szUks{;es int62:ked6seket megtette,
A Felek titoktartdsi kotelezetts6ge a tudomesukra jutott ozleti titoka 6s bizalmas
inform5ci6kra, ig.v kUlondsen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed'
A Felek a szez6d-6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform5ci6kat kiz5r6lag a szezSd6s
teljesitds6re haszn5lhatj5k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v5hagy5sa n6lktil ilyen inform5ci6t
ugyik r6t sem tehet k6zz6, harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
6s hat5lyos jogszab6ly alapj5n k6telez6 vagy valamely bir6s5g vagy m9s
6*6ny"t
'5llamigazgat6si -szerv
elrendeli. A felek err5l halad6ktalanul t6j6koztau5k
hat6s5g,
irdsban-a vinatkoz6 blros5gi, vagy m6s hat6s5gi hat5rozat egyidej6 megki.ild6se

Urf"ti fitot

gazdasAgi

"i

"gymaii
mellett.
felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6
A relek kotelesek a hat6s5g (bfr6s5g) figyelm6t
-kOtelezetts6g
al6 es6 inform5ci6na( ami m6r
kezel6s6re. Nem tekinthetb iitoktart6rt
kdzismert. Egy ,tdott informSci6 k6zismeftsql6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
k6zismerts6g6re hivatkozik.

7.

A jelen titoK;rtasr,5l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szea6d6s megszfin6se ut5n is hat6lyban

8.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom6suk van a116l, hogy Felhaszn6l6 koteles

maradnak.

a

Kozbeszez6si Hat6s5gnak bejelenteni, ha

a)

b)

Keresked6 sz:ez6d6ses kotelezetts6g6t srllyosan megszegte 6s ez a .szerz6d6s
felmondSsahoz vagy el6ll6shoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szerz&6s alapj6n
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked5 olyan magatart5s6val, amely6rt felel5s, r6szben vagy eg6szben a jzeP:6d6s
lehetetlenul€;6t okozta. A bejelent6snek tadalmaznia kell a szea(d6sszeg6s leir6s5t'
az annak afapj6n alkalmazott logkdvetkezm6nyt, valamint hqy a szen6d6 f6l a
szez5d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerult-e arra vonatkoz6an perindit5sra -..
Keresked6 sz-ez6ddses kotelezetts6g6nek joger5s birosSgi hatSrozatban megSllapitott
megszeg6se eset6n a szezcd6sszeg6s t6ny6t, leir6s5t, l6nyeges jellemz6it, bele6rtve

\

azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szez6d6s felmond5s5hoz vagy a szea&6st5l val6
el5ll5shoz, kSrt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szerzSd6s alapj5n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked5 szenSdS f6l olyan
magatart6s6val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szen6d6s
lehetetlen Ul6s6t okozta.
9.

Felek fenti korben meg6llapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
6tad5sa miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely 5tadott t6ny, vagy kortllm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snaK
kiv6ve ha ezzel a Felhaszn5l6nak az adatok Stad6s5nak pillanat5ban t6nyszerfen
tisztdban kellett lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszab6ly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves
t6ny5ll6s-6rtelmezdsffil sz6rmaz6 kori.jlm6ny, kiv6ve ha az a tulhaszn6l6nak felr6hat6an
kovetkezett be).

10.

Felek megSllapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
fentiekt6l ellent6tesen
iratokra, mely vonatkoz5s5ban jogszab5ly
adatokra
rendelkezik.
tulek kijelenti( horly a szez(d6s teljesit6sdben folyamatosan egytlttmfikodne( a felmeriil6
prob16mdkr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir6sban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az eleKronikus levelez6s

11.

t2.

13.

a

ill.

(e-mail) 6s a fax form6j6t is.
Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl5toz6sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan :
Fefhaszn616 r6sz6r6ll.
N6v, beoszt6s: SzmolSr Attila igazgat6
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Vec, Burgundia u. 9-11., 06-27-315-384
Jognyilatkozat korl6toz5sa : --N6v, beosztas: C€gledi M6nika beszez6si r6szleg

El6rhet5segei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6g Koztarsasag
ceoledi.monika@vacholding. hu

it

34., 06-30/583-0042

Keresked6 r6sz616l:
N6v, beosztas: Fazekas Ttbor

14.

If,.

El6rhet6s6gei(levrilcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209, +36-1-3043834, +36-20-588-2388, +36-t-202-O37 3
Jognyi latkozat kor'l5toz5sa :
N6v, beosztas:
El6rhet6s6gei (ler'6lcim, tel. fax):
lognyilatkozat korlStozisa :
N6v beosztas:
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :
Jognyilatkozat korl6toz6sa:
Jelen szezSd6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz5r6lag ir5sban
az 6fu6tel hely6t 6s idej6t dokument5l6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 5tv6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. faxjelent6s).
szenod& a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid6t nem t(2, akkor a
Amennyiben
jognyilatkozatot annak ok6nak felmeri.il6s6r6l (jognyilatkozatot tev5 tudom6s6ra
jut5se6l) szSmit,:tt 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l
rovidebb hat6ridii nem dertil ki. Amennyiben olyan probl6ma meriil fel, amely miatt a
Felhaszn6l6 ener,3ialg6ny6t nem tudja kielegiteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kdtelezettsdgek vonatkoz5sSban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
meotenni.

-

a

-

-LO.

77.

Minden, a mSsik f(ilnek benyijtand6 jelen szea6d6s t6rgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6ddsben meghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megk deni. A kijldem6nyt faxon,
elektronikus lev<llben illetSleg postai krjldem6nyk6nt kereszti.il feladott jognyilatkozat
esetdn a meg6rkez6st kovet5 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal
k6zbesibttnek k€:ll tekinteni.
A kijel6lt k6pviselfik 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmaradesa nem eshet a mSsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a killdem6nyek fogad6s5t akaddlyoznd ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m6sik felet errSl - illetve a hiba megszfin6s6r5l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet5 azzal,

hogy

a

akad6l/oztat6si nyilatkozat telefonon tdrt6n6 megt6tel6nek igazol5sa

a

nyilatkozattevdt terheli.
18.

Szen6dS felek tigy j6rnak el jelen szez(d6s hat5lydnak fennSllta alatt, tigy kezelik a
dokumentumokat; hogy az megfeleljen a szerz&6s kikot6seinek. Szez6d5 Felek
kijelentik, hogy egyikrjk sem tanisithat olyan magatartSst, amely a szezfo6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzitik, hogy a
adatvddelmi jogszab6lyok rendelkez6seit
dokumentumok kezel6se sor5n
marad6ktalanul betartj5k.
Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6giikn6l
m5sik f6l 6rdekeit
messzemen(ren :;zem el6tt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a m6sik f6lnek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni kSrt okozna.
Szen6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rteslbni a mAsik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtesUl6s;r51, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t
akadSlyozza , vagy befoly5solja .
a fentieken til is
Szerz6d6 Felek megSllapodnak, hogy jelen szezSd6s hat6lya alatt
szorosan egytittrn(kodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kit[izott c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szez6d6s alapj6n a tulhasznSl6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si eljiSr6s alapjdn a Keresked6vel
szen6ddst kdt6 tovSbbi felhasznSl6k szez5d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges
felhaszn6l6k szen:6d6sszeg6se jelen szez6d6s Felhaszn5l6jSra nem hat ki.
Jelen szez5d6s ill. a kozbeszez6si eljdr6s ,,2" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin.
Int6zm6nyi profilosjelleg0 fogyaszt6si helyek vonatkoz6s5ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkozSsSban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen klvril kell hagyni.
Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g jogszab6lyai, kUlondsen a
Kbt, 6s a Kbt. Sltal enged6lyezett korben a ftK valamint a villamos energi6r6l sz6l6 20O7.
6vi DOOO/I. Tdrvr5ny (Vet.) 6s a v6grehajtii#ra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6ir6sai, a villamos energia rendszerhaszn6lati dfakr6l 6s alkalmazdsuk szab6lyair6l sz6l6
villamos energia rendszerhasznSlati dfak
412013.
1€'.) MEKH rendelet,
megijul6
5rszab5lyoz6s5na
kereteir6l sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet,
energiaforr5sokb(il 6s a hullad6kbol nyert energi5ral termelt villamos energia mfikeiddsi
t5mogat6#nak finanszirozSs6hoz sztiks6ges p6nzeszkoz m6rt6k6nek meg5llapit5si
modj5ra 6s meglizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szab5lyokr6l sz6l6 112076. (I. 27.) NFM
rendeletaz irSnyad6ak.
Felek rogzitik, hogy jelen szen6dds csak a Kbt. felt6teleinek (1a1.$) teljesUl6se eset6n,
ir6sban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez5d6s alakszer0 szez(ddsm6dositas
n6lkUl - m6dosul az alSbbi esetekben:

az

19.

20.

27.

23.

24.

a

(x.

zt.

-

-

a

k

a

-

a) felek

kozhiteles nyilv6ntart5sban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n

a

nyilv6ntart5sba bejegyz6s napj6val,

b) felek kapcsol,ettart6ira,

c)

teljesit6sigazol6 szemdly€re vonatkoz6 adatok m6dosulSsa

eset6n a m5sik f6lhez tett kdzl6s k6zhezv6tel6nek napj5val,
amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.

10

26.

Felek rogzitik, hogy semmis a szen6dds m6dosilasa, ha az arra ir6nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez5d6sszeg6s (illetve szez6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nlei ide nem 6rUe a felmond6s vagy elSll5s jog5nak gyakorl5#t alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
tulhasznS16 5tv5llaljon a Keresked5t terhe15 tobbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szeziid6s alapj6n a Keresked5t terhel6 kock6zatokat. E korben kijelenti

-

27.
28.
29.

a

kockSzatokat felm6rte 6s an a jelen szez(d6sben foglalt
ellenszolg5ltat6sban teljes koriien 6rv6nyesitette.
A szez5d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivi.il) (a Megbiz6 p6ld5ny6hoz csatoltan) az eljSr6s iratanyaga
Felek jogvit6juk eset6re kik6tik a VSci J6r5sir6s5g ill. a Budapest K6rny6ki T6rv6nysz6k
Keresked5, hog'y

kizi16lagos illet6kess6g6t.

A kLilfoldi ad6illert6segl Keresked5 koteles a szen6d'4shez - annak al6ir6sat k6vet6 3
munkanapon bel0l - arra vonatkoz6 meghatalmazdst csatolni, hogy az illet5s{;e szerinti
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6s59 kozvetleniil beszerezhet a KereskedSre vonatkoz6
adatokat az orsz5gok kdzotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil. Ennek elmarad6sa sflyos
szez5d6sszeg6srrek min6sijl.

30.

Jelen szez6d6s anrrak mindk6t f6l Sltali al6irSsdval l6p hat6lyba.

Budapest, 2016. 11. 30
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Nagy Zsolt
vezet5 senior
Ugyf6lmenedzser

P6nz0gyi ellenjegyz6s:

1.

sz6mri mell6klet:

Felhaszn6lSsi helyek
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