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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz5s5ban
mely ldtrejott egyrdszrSl a V6c Kisvic-Kiiz6pv6rrosi 6voda (sz6khelye: 2600 Vic, Ny6r u. 1.,
Ad6sz5m: 16790542-t-L3) k6pviseli: Kov5cs Agnes igazgat6, mint Felhaszn6l6 (tovSbbiakban
Felhaszn6l6)

mdsr6szr6l

L6szl6

a

MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei ,0t 207-209, k6pv: Sipos

6s Nagy Zsc'lt, c6gjegyz6kz6m:

01-10-0,+4818, ad6szSm: 12898019-2-44) mint
(tov6bbiakban:
villamosenergia-kereskrd5
Keresked5) kdzott az alulirott helyen 6s id6ben, az
alSbbi feltdtelek ffellett :

1. El6zm6nyek

V5c V6ros Onkorm6nyzata jelen szez5d6sben foglalt felhaszn6l6 6s egy6b

felhaszn6l6k
k6pviselet6ben is k6zbeszez6si elj5r5st folytatott le 2016. 6vben ,yillamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

Az eljSr5sban 3 r6szre k:hetett aj6nlatot tenni.

A

kozbeszez6si dokumentumok (tov6bbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokument5ci6) tartalmaztak, hogy az egyes felhaszn5l6k on6ll6an kotnek szez6d6s a nyertes
aj5nlattev6vel az adott r6sz vonatkozdsSban. Jelen szez6d6s az emlitett kdzbeszez6si elj5r6sban
megkotdtt - a fulhasznSl6m 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6
szen&6snek min6stl.
Felek rogzitilt hogy a :;zez(ddsekb6l foly6 jogokat 6s k6telezetts6geket az egyes felhaszn6l6k
on5ll6an gyakorolj5k ill. teljesitik. Egy adott felhaszn6l6 szez(t6sszeg6se a tobbi felhaszn5l6ra
nem terjed ki. B6rmdy tulhaszn5l6val k6tott szez6d6s megsztin6se (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megsz(n6st), a tobbi szez6d6s id6beli hat6lySt nem 6rinti.

-

A nyertes ajdnlattev6,,2" r6sz vonatkozis5ban a Keresked6 lett, lgy a 2015. 6vi CXLIII. torv6ny a
kozbeszez6sekr5l (a tov5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembevdtel6vel jelen szez6d6s vele kertll megkot6sre.
tulhaszn6l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov5bbiakban: ftk.) 8:1.5 (1) bek 7. ponga
alapjin szen6d6 hat6s5gnak min6siJl.
Felek a szolg6ltat5s teljesit6se 6rdek6ben az al6bbi szez5d6st kotik.

2.

l.

A szerz6d6s c6lja, t5rrgya

tulek a kozbeszez6si elj6r6s alapj5n egymSssal in. teljes ell6t5s alapi szez5d6st hoznak
l6ke Felhaszn6l6-i menetrendad6si kotelezettseg n6lkril, mely alapj5n a Keresked5 eladja,

Felhaszn6l6 megvSstirolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentdci6ban meghatSrozott
villamos-energi5t (szerz6d6s k6zvetlen targya). Ennek alapj5n a Keresked6 vSllalja a magyar
6tviteli h5l6zaton fol,/amatosan rendelkez6sre 6116, szabvSnyos min6s6g( villamos energia
biztosit6sSt a Felhaszn6l6 r6sz6re a szez6d6s id5beli hat5lya alatt 54 070 kWh mennyis63ben,
amennyiben a terriletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhasznSldsi
helyek tekintet6ben a m6rlegkori v5ltast ir5sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. Felek
rogzitik, hogy a jelerr szez5d6ssel 6rintett kozbeszez6si r'!sz (,,2" r6sz) vonatkoz5s5ban a
r6sszel 6rintett felhaszn6l6k a szezSd6s teljesit6si id6tartama alatt jogosultak a szea6d6ses
mennyisdg (630 229kwh) felett annak tovSbbi 50%-a vonatkoz6s6ban opci6s jogot
gyakorolni. Az opci6 gyakorl5sdval (egyoldali jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesit6si
k6telezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorlSs5hoz sztiks6ges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyis6gb6l t6rt6n5 b5rmilyen mennyis6g[i 6tv6telt. Az opci6 gyakorl5sdval a
KereskedSnek teljesit€:si kotelezetts6ge 6ll be. tulek rogzitik, a fentiek alapjdn tehdt hogy az
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opci6s mennyis6gs 6sszevontan kell sz6mitani fdggetlenrll att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes Felhaszn6l6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.
tulek rogzitik, hogy a kozbeszez6si mfiszaki leir'6s fogyaszt6si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konl:r6tan jelen pont vonatkoz5s5ban kieg6szittl adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) felhaszn6l5si helyek vonatkoz6s5ban az Nkt. m6dosit5sa ok6n 2017. 01. 01.
napjdt6l a kUlon m,3gjel6lt felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s5ban a szez6d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tanker0leti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSl6si helyekn6l 2016.
december 31. 24.Cr0 6rakor a jogszab6ly erej6n6l fogva ezen pozhi6 StszSll az illet6kes
tankenileti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkoz6s6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyisdg teljes eg6sz6ben azon szen6dd felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti k6r0lm6ny (5tsz5ll5s) nem kdvetkezik be. tulek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6ft6kelik. Fentiek ok5n felhaszn5l6
az 6rintett felhasznJl5si helyekn6l a fenti id6pontot kdvet(ren felmeriil6 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
3.

A szerz6d{s targy6t k6pezi tov6bb6 a szez6d6skdt6st k6vet6en a

keresked6 v5lt6ssal j6r6

a k6zbeszez6si m0szaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t5m. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati ir taftalmazza, ezen k6telezetts6gek
ell5t5#6rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjesdhet el6.
6sszes adminisztratjv tovdbb6

4.
5.

A tulhaszn516 felhasrzn6l6si helyeit jelen szenSd{s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
tulek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghatdrozott minimSlis mennyisdg
6t nem v6tele ok5n, tulhaszn6l6 semmif6le tov6bbi df vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
k6teles.
T[rlfogyasztas eset6n a felek a Kbt. 141.9 alapjSn j6rnak el, ha ezt a Kbt. nem z6rja ki.

3.
1.

Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

A

Keresked6 6ltal a kdzbeszez6si elj5r5sban megaj6nlott 6s a Felhaszn6l6 6ltal elfogadott
nett6 ellendrt6k (eg'fs6g6r)az a16bbi:
a) profilos fogyaszt6si helyek esetdben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz hatvan6t
sz6zad Forint/kWh.

A jelenszez6ddsben meghat5rozott ellen6rt6k a szez6d6ses idStartam alatt fix, index6l6sra
nincs lehet6s{9, teh6t tartalm azza
szerz&6s id6tartama alatti Srv6ltozdsbol ered6
kereskedelmi kocka;:atot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellendrt6k felt6tel n6lktili, nett6 energia fix energia5r (ellen6rt6k).
Fblek rogzitik, hogy a fenti ellendrtdk a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6( amely nem
tartalmazza a KAT lolts6get (2OO7. 6vi DCCryI tv. 9-13. S) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszea6s 6s 6rt6kesit6s k6ltseg6t, a l09l2OO7.
cKM. rendeletben
meghat5rozott 6tv6teli k6telezetts6g al6 es6 villamos (,.z6ld'J energia kdlts6g6t, a kiegyenlit6
energia k6lts636t,
hazai 6s nemzetkdzi hat6rkeresztez6 kapacit5sok dij5t 6s a
menetrendadds 6thiiritSsdbol adod6 mindenfajta k6ltsegeket, valamint m6rlegk6r tags6gi dijat

a

J.

4.

fin. 8.)

a

is.
5.

tartalmazza a hazai villamos energia sz6llit6s
koltseg6t, teh6t a;: Slta16nos rendszerhaszn6lati dijakat a sz6nipari szerkezet6talakit6si
t6mogat6st, a kedvezm6nyes 5r0 villamos .energia tdmogatest, a VET-ben meghat6rozott
p€nzeszkoz6ket 6s nem tartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab5 lyba n megf rat6rozott ad6K6l 6s il let6kekt6l.
A fenti ellen6rt6k nagdban foglalja a teniletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotendS
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tan6csad5s, valamint a tulhasznSl6
meghatalmaz6s6val a szabadpiacra l6px5 felhaszn6l5si helyek HGSZ-einek 6s HHSZ-einek
megk0t6s6vel, illet5leg a kozbeszez6si elj6r6s m0szaki leir6s5ban rogzitett valamennyi egy6b
szolgSltat5steljesit6s;6vel kapcsolatosan elj616 Keresked5-i szo196ltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolg6ltat5s szUnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij
megfizetds6re nem kdteles.
Felek rogzitik, hogy

a fenti ellen€rt6k nem
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13.
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1).

16.

t7.
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19.

20.

Felhaszn616 6s Keres;ked6 a teljes ell6t5s alapir szez5d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6:;5ban naptSri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak.
A jelen szez(d6shez vezet6 eljSr5sbani ajenlatt6tel, a jelen szez6d6s, a szaml5z6s 6s a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
tulhasznS16 az ellen6rt6k fedezet6t saj5t forr6sb6l biztosiga.
A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.
Felhaszn6l6 az ellend,rtdket, az igazolt szerz6desszerii teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag
egyenlfti ki a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov6bb6 a ftk. 6:130.5 (1) bek szerint
sz5mladsszesit6 alapj.in, 6tuta16ssal, forintban (HUF).
A Keresked5 vSllalja, nogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSlSsi helyek listaja szerint,
felhasznSl6si helyenl<6nt kLilon-ktil6n az ott feltrintetett sz6mlafizet6k (int6zm6nyel9
gazdSlkod6 szervezetek) fel6 sz5ml5z, azaz a list6n szerepl6 felhaszn6l6si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt ki.llon szSmlSkat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az 6ltala az el6z5 napt6ri h6napban (elszdmol6si Id6szak) a Felhaszn5l6 r6sz6re
6rt6kesitett villamos energia teljes mennyiseg6t
- a villamr:s energia egysdg5r5t (FVkWh)
- az 5ltal6nos forgalmi ad6 osszeg6t
- a torv6ryben meghat6rozott energiaad6 osszeg6t
- a rends::erhaszn5lati dijakat
- eSy6b, jogszabSlyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel5 6s a Keresked5 Sltal
sz6ml6zand6 tdteleket (igy kUlon6sen a VET 147. 5 alapj5n sziiml6zand6
t6teleket).
A sz6ml5k mell6 Ker,3sked6 r6szletes analitikSt mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhaszn615si helyenkent (egy6rtelmij beazonosithat6sSg mellett) tartalmazz5k a szSmla
alapj5t k6pez6 felh,asznSl6si mennyis6geket (leolvas5si adatokat, leolvasdsi id5szakot),
egyseg6rakat, sz5mla6rt6keket.
A kibocs5tott sz6ml5n, sz5mla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivtll fel kell
tBntetni a fizet5 nev6t, fizet5 cim6t, felhaszn6lSsi hely cim6t felhasznSl6si hely funkci6j5t,
POD sz6mot, felhaszrrSl5si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a teri.jletileg illet6kes elosn6i enged6lyes 6ltal szSm6ra megki.jldott,
igazolt natur5liSt6l elt6r5 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6ml6t kiSllitani. Ennek
megfelelSen a mindenkori keresked6i 5ramsz5mla natur6lia b5zisit az eloszt6 5ltal az azonos
sz6mlSziisi id6szakra ki5llitott RHD sz6ml5n megjelen6 6rammennyiseg k6pzi, Amennyiben egy
adott sz6mlSz6si idSszakot kovet6en megis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn6lSsi helyek eset6n
az RHD 6s a keresked5i 6ramsz6ml6k naturdlia vetit6si alapj6nak krilonboz5s6ge miatt, akkor
a kereskedrj kdteles €:zt a soron kdvetkez6 szimllzSsi id5szakban korrig5lni.
Keresked6 6ltal kibo66tott szSmla tartalmazza a m6r6berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakitesi t6mogat5s, a
kedvezm6nyes 5rri villamos energia t6mogat6s, az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t. tulhasznSl6k
6s Keresked6 az en€:rgia ellen6rt6ke vonatkoz6sSban naptSri h6naphoz igazod6 elsz5molSst
alkalmaznak.
Keresked6 vSllalja
FelhasznSl6 ig6ny alapj6n - a diktel6son alapul6 felhaszn5l5si adatok
figyelembevetel6vel tort6n6 sz6m1526st is.
Keresked6 v6llalja, hcay az Elosl6i Enged6lyessel kotend6 hiil6zathasznSlati szez5d6sekben
a Felhaszn6l6 mellett vSllalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked5
fel6, szAmlinza az iiltal6nos rendszerhaszn6lati dfrakat, amiket a Keresked6 fizet meg
kOzvetlen[l az Eloszt6i Enged6lyes szdm5ra. Keresked6 az 5ltal5nos rendszerhaszn5lati dfakat,
mint kozvetitett szolg6ltatest tov6bbszSml5zza a fulhasznSl6 fel6, amit a FelhasznSl6 a
Keresked5nek kdteles megfizetni az energiadfijal megegyezS fizetdsi felt6telekkel.A Szez5d6s
teljesit6si id6szak6t kovet6 75 napon beliJl a Keresked5 jogosult a tulhaszn6l6 fel6
v43elsz6mol6 szdmla kibocs5t6sSra. Ez a sz6mla tartalmazhaga a havi elsz6mol6 sz6ml6ban
esetlegesen ki nem sz6ml6zott - de jelen szen5dds alapj6n kisz5ml6zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6, mint szez(d6 hat6s6g a ftk. 6:155 g-6ban
megfelel6 k6sedelmi kamatot, tovdbb5 a kUl6n jogszab5lyban meghat5rozott behajt6si
kolts6g6tal6nyt kotel,:s megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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hat5lyos
Felek rogziti( hog,/ fizet6si kotelezetts6get csak jelen szez(rd6snek 6s
jogszab5lyoknak mindenben megfelel6 sz5mla Felhaszn616 5ltali kezhezv6tele keletkeztet.
fulek meg6llapodnak: abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illetve szSmol el a szez5d6s
teljesit6s6vel osszefijgg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) ponqa

2t.

szerinti feltdteleknek nem megfelelS tSrsas5g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek

a

Keresked6 ad6koteles idvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

t.
2.

3.

a

A Keresked6 kotelezetts6geit a

kozbeszez6si
hat5lyos jogszab6lyok, tovSbb5
dokumentumok rnfiszaki leir6s r6sze tartalmazza r6szletesen
Keresked6 a t6rv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts{;eket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell6t5s5t vSllalja a szez6d6s megszfin6s6t k6vet6en az 0j
Keresked5 fel6, nrelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 6r.

Keresked5

a mell6detben szerepl6 felhaszn6lSsi helyeknek a csatlakoziisi pontjain a teljes

ell5t6s alap0 szez6d6sben rogzitett negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyezd
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6sul6s66rt,. ha an az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkdrdben felmerUlt Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj6n a felek az egy6rtelmfiseg 6rdek6ben rogzitill
hogy jelen szezrid6s alapj6n a Keresked6 arra koteles, hogy eredmdnyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj6n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbej6tt6vel a FelhasznSl6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kielegircni
jelen szez5d6s alapj5n.
A villamos energi6t a tulhaszn516 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes sz5llila le.
A felhaszn5l5si hetyek ellStasa a felhasznSl6si helyekkel megegyez5 csatlakozdsi pontokon
tort6nik.
Az id6soros, negyrC6r6s fogyasztdsm6r6sre alkalmas m6r6vel ellStott fogyaszt5si helyek
a szezSd6s id6tartama alatt a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
tekintet6ben
fogyaszt6si men(rtrendet a Keresked6 k6sz(ti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendad5s elapj6t a dokument6ci6 fogyaszt6si adatok mell6kletben szerepl5 ,"A", ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn615si helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyasztSsok
jelentik. Kereske(i5 v5llalja az id5soros fogyaszt6k teljes ell6t6s alap0 szez5d6s szerinti
szabadpiaci villamos energia ell5tas6t. Az id6soros felhaszn5lSsi helyek menetrendt5l va16
elt6r6s6nek penztigyi kock5zata a tdbbletenergia vagy a sziiksd3es kiegyenlitf5 energia
megv5s6rl6s5b6l kovetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a tulhaszn6l6 fel6 tdrt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben t6rt6n5 6th5ritasa nem lehets6ges.
Keresked6 k6teles aj6nlatk6r6 felhasznSlSsi helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
modon, hogy a Felhaszn6l6 5ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get saj5t nev6ben
k6teles el5re megv6sarolni.
FelhasznSl6 a keresked6i m6rlegkorbe l6p6 felhaszn5lSsi helyei vonatkoz6siiban fell6p5
v6telez6si Uzemzavarok eset6n - FelhasznSl6 kril6n k6r6sere - Keresked6nek vSllalnia kell
a tulhaszn6l6 6rintett felhasznSl6si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon
FelhasznSl6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart
tagjaival szemben, amely/amelyek
(:s
kell
tennie
tulhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
mindent
meg
okozta/okozt5k,
pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi korben meghatalmaz6snak min6sUl.
A hat5lyban l6v6 szez6d6s(ek) felmondds6t - a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 fogyasztasi
Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erej0
helyek vonatkoz5s5ban
mag6nokiratba fcAlalt meghatalmaz5sSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg6ltat6n6l. A hat6lyos szeac5d6s(ek) felmond5s6nSl (a megszfin6s id5pontja
vonatkoz6s6ban) a jelen szez6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id5pont az
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5.
6.

-
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9.

- a

i16nvad6.

10.

l6pr6shez szUksdses eloszt6i szez5d6s(ek), fgy mint H5l6zati
Csatlakoz5si Szerz6d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathasznSlati Szerzrjd6s(ek)

A keresked5i m6rkgkdrbe

(a tov6bbiakban: HHSZ) megkot6s6t

-

amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely eset6n

:1.

- a

Felhaszn6l6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyito erej[i
6ll rendelkez6sre
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliSa le a
teriiletileg illetaikes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben meghat5rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.
11. A teljes ell5t6s alapri szerzod6s hat5lya alatt Keresked6 koteles a t6le elv6rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkovetni a FelhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, vagy
szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges bSrmely int6zked6se nem j5r
egy6bk6nt
eredm6nnyel, az ebkjl ered6 k6rok megt6rit6s6re koteles.
t2. fulhaszn5l6 jogo:;ult az energiaell6t6s5val kapcsolatos b5rmilyen tigyben Keresked6h6z
fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn5l6 r6sz6re tanecsot vagy
(ilyen t5rgy0 k6r6s eset6n) ir5sbeli taj6koztat6st adni.
13. Rz rijonnan 6et<apcsol6sra kerii16 felhaszn5l5si helyek r6sz6re, az adott felhasznSl6si helyre
szez5d6ses id6tartamon beliil
6rv6nyes eneigiadi alkalmaz5sSval Keresked6
ezen felhaszrSlSsi helyek
ell6tja
tov6bb5
nyijt,
szabadpiaci villiimoi energia ell6tast
jelen
foglalt
kotelezetts6geket' Ezen
szez6d6sben
esetdben is a nriiszaki leir6sban ill,
jelen
szez6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
felhaszn6l5si helyek vonatkoz6s5ban a
k0lon6sen azzal, hqy az energiadi meghat6rozott m6rt6ke ezen 0j felhaszn6l5si helyek
uonitforareO"n' is iiSnyaO6a[ n feltiaszn6l6si helyek modosul6sa (ide- 6rtve az
felek
relhasznSl6si hely bevonSs5t, r6gi megsziintet6s6t, stb.) nem min6sij_l
jelen
hogy
rogzitik,
e
korben
Felek
meg5llapod6sa alipj6n szez6d6sm6dosit5snak.
renielkez6s a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponla szerinti esetnek min6siil azzal, hogy az
opci6val n6velt nrennyis&3et jelen szez6d6sm6dosit6s nem.vSltoztatja meg'
t4. A szea6d6s idStaftama alitt megszfin6 felhaszn6l5si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i
taroguta.t biztcsit 6s a FelhasznSl6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhasznSl6si helyek
szotg6ttat6sbot vat6 kileptet6s6t. Ezen .szolg5ltatSsok ellen6rt6k6t is
jelen rendelkezes a
tartalmazza a'megai6nlott energiadij.Felek e korben rogzftik, hogy
az opci6val novelt
hogy
azzal,
Kbt. 141.9 (+) bek. a) pontja izerinti esetnek min6siil
mennyiseget jelen szez6d6sm6dosit6s nem v5ltozta$a meg'
'iigyint6z6s gyorsitSsa, egyszerlisit6se 6rdek6ben internetes i]gyf6lpota.!
15. f"i"rf."ljO--.i
iaOt-u''t tu alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a. Keresked6
iizemeltet6s6re kiitetes a
6s sz5mszaki helyess6genek ellen6z6set m6g ,a
tartalm6t
a-ft i f,af flt"tt iz6mla mfiszaki

nem

a

a

a

ij

;il;;;-;;"rS"

t iiaet

sz5mlameg6rke:z6s6tmegel6z6enellehessenv6Jezni,annakmegteKlnthetoseger
Ugyancsak
Keresked6nek e eKronikus. internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani'
gdrh€j6nek
teljes(tmeny
helyek
uJt*it"^i r."rr a Keresked6nek az egyes felhaszn6lSil
szeeooes muszaKl
lefut5s6nak, illetve a Keresked5 6s a Felhaszn6l6 kozott megkotendo
vonatkoz6si adatainak megtekinthet5s6g6t'

5' Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezm6nyei
1.

Felek jelen szez6d6sben vSllalt kdtelezettsdgeinek megszegese','%.!li6-t1::1.:
k6sedelem' kartentes rlzeresl
sze-r:6d1s meghiirsul6sSnak okoz6sa, hib5s -teljesit6se,..
6ltal t6rt6n6 azonnali hatalyi
r6t
tStif
kotelezetts6get keletkeztet, ilLwe a'Szez5a6s
felmond5s5ialapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint'
6s azok itt el6irt kdvetkezmenyei nem
a
r"i"n *ntoun iocrzitett slez6d6sszeg6si
"m6sesetek
^
pontj6ban meshatarozott szea6d6sszes6si
;;;mety
iil=i k*,
eseteket, iliewe az azokhoz ffiz6tt jogkovetkezmenyeket'
6rintett (s6relmet venvedett)
s,lt;;r;r6;;;rr",te,
-a "."t* sity"os szez6d6sszeg6sset
-?lii -a
jognyilatkozattal jelen
egyoldali
int6zett
szezoddsszeg5 F6lhez
.
szezcta6st
szezodesszegesKent
s0lyos
B6rmely
felmondhatja.
hat6llyal
azonnali
szerint
szerzitdls
vagy ism6tett ,r"oOierrt"g"r a i6relmet szenvedett f6l 6rdekm0l5s5t

A

'j;;"'-L;;6d;;

i

l;;;tt

6nmag5ban megalaPozza.
Srilvos slezcjd6sszegdst kovet el a Keresked6, ha:

//

ha a szez6dds teljesit6s6hez szijks6ges elektromos Srammennyiseget nem

-

-

szerui be teljes eg6sz6ben,

nem 6ll rendelkez6sre a jelen szea6d6sben meghat5rozott m6rt6kben 6s
modon,

nem biztosila, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer( teljesit6se eset6n

a

FelhasznS16 teljes 6ramig6nye kiel6gitdsre kertiljon (kiv6ve ha a jogszab6lyban
rogzitettek szerint keriil sor korl5toz6sra)
jelen
szezcid6sben nevesitett egy6b (tan5csadesi, k6pviseleti, adminisZrdci6s,
-egy6b)

kotelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6
ettStris6t eg6szben vagy rdszben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egy6b a jelen szez5d6sben ekk6nt megjelolt silyos szea6d6sszeg6st kdvet el'
egyUft m0kod6si k6telezetts6g6t sftlyosan megszegi,
Keie:;ked6 ellen felsz5mol5si eljSr6s jogerds elrendel6s6re kertil sor, vagy
v6ge sz5mol5s ald keriil, ill. hivatalb6l t6rlik a cegjegyz6kb6l ... ..

-haazi||et6kesHivata|aKeresked5mfikod6sienged6|yetjoger6sen
Visszavon]a,vagyegy6bm6donaszenSdlste|jesit6s6realka|mat|ann6v5|ik'

Srilyos szea6d6ss.:eg6st kovet el a Felhaszn6l6, ha:
fizetd,si kotelezetts6g6nek a Keresked6 5ltal meghat6rozott legal6bb 30 napos

p6that5rid6 alatt sem tesz eleget,
egyiiltmfi kod6si kdtelezetts6g6t sitlyosan megszegi'
vis maior beliovetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul ertesiteni'
jelentkezik, a vis maior id6tart"mara
amennviu"n a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l
ele6romos 5ramot
a fefnasin6fO io<losult harmadik szem6lyt6l a mfikod6s6hez sz1ksdges
kell ve11ni.
figyetembe
mennyis6get az 6ves mennyisfTvonatkoz6s6ban
nem 6rv6nyesithet
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rGst vagy e9y6b fizet6si ig6nyt
fu |haszn5l6yal sz:emben.
ha a
A Felhaszn6l6 nem kbteles a szabv6nyon kivuli elektromos 5ramot 6tvenni, igy ez
a
vlsszautasitja,
Felhaszn6l6
a
,ruuuanvon kiviili elektromos 6mmot 5tv6tel6t
felel6s.
az6rt
[o"r["iO r6sz6r6l mindsgl szez6d6sszeg6snek, amennyiben
nern
tetiesites ioqsz,:r( megtagad5sa esetEn a jogszerlien megtagad6 f6l terh6re
telettezit i"fr ttitU"rnt"teii, sem k5rterit6si kdtelezettseg, de k6sedelmi kamat.trzetesl
(elt6r6ssel nem 6rintett)
k6telezetts6g sem. Ekkor a jelen szez6rd6sben meghat5rozott
,rtadis felfUggeszt6se miatt et nem adott mennyis6Sgel csokkenteni kell'

-

;;r;;;;;i. #-;

7.

I

r"nn'ii"g"i

u.

6. Szerz6d6si biztosit6kok
1.

ami:l1"]:1":!TL
Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 olyan..ok6l'
a hrbas vagy
a
Felhasznalonak
k6teles
akkor
teljesit,
6:186.gi hib6san vagy k6sedelmesen

tegesii6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkozds5ban az adott
ilf n"ri"aUri treli 6ves, dokument6ci6ban kalkul6it mennyiseg[i villamos energia .forintban

kfi;'il;;

n
"

3.

4.

365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni' r*-n-.*i"iott
-ilru"fi
'i.oti*Jlr"?"fir"rr"af
"ilen6rt6k6nek fetszdtit6ssat, 8 napos fizet6si hat6rid6vel 6rv6nvesltheti.

k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon belul a Keresked6 irSsban'
a
kirar6.n bizony6kokkat al6tamasztott indokl5ssal magSt ki nem. menti,.akkor
kovetel6snek min6sUl 6s a Keresked6 kdvetel6s6be besz6mithat6 a Kbtiioib"i
"fit*"tt
Gn fogtalt valam,ennyi felt6tel (135. q (6) bek) megval6sul5sa eset6n '
A FelhaJznSl6 kbvetelheti a k6tbr6ren feliili k5r6t is'
a Fe|haszn5|6ra vagy
Keresked6 fe|e| mindazon r5r6rt, ame|y szez6d6sszeg6se ok6n
n"ir"olf. szemel),re h5ramlik. Amennyiben a Kereskedd. szea(desszeg6se
szem6ly Felhaszir6l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy .katiSeltrl 3lf'--".:..1'.o.]
amennylben az lgenyr
Keresked6 halad6ktalanul koteles menteslbni a Felhaszn6l6t, illerve
osszegeket
megfizetett
a
koteles
akkor
i]i"rlt"tt" a Felh,aszn6l6 a harmadik f6l ir5ny5ba.
megfizetni'
6s felmer0lt koltstigeket felh(v6sra a Felhaszn5l6nak
eli.5r5s
n,i"""ViO"" f"r.ri"O 6 szerz6d6sszegdse miatt a. Felhjszn6l6 ellen per va.gy. m6s

er"*viL.-.-i.rrtOrftur
'r.tseg;i

"f,t

5.

h"lT{f

i

indul,k6telesabba-amennyibenezlehets6ges-aKeresked6f6lk6ntbelepni

T

Amennyiben ez nem lehets6ges, koteles a fulhaszn5l6 pernyertess6g6t el5segiteni.
Pervesztess6g es€'tdn az el6z6 pont szabSlyai megfelel6en ir5nyad6ak.

7. Egy6b rendelkez6sek
1.

a

A

FelhasznSl6 koteles betartani
mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szabdlyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szen6d'lssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Feler
kozott els5dlegesen jelen szerz6d6s az ir5nyad6 a jelen szez6d6s 7.4. pontja
figyelembev6teldvel. Amennyiben a Keresked5 b6rmely ASZF-nek min6stjl6 irata vagy
annak rendelkez6s;e eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz5d6ssel, akkor az

6rintett AszF-rendelkezds nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adotr
rendelkezEs a 7.4. pont alapj6n alkalmazand6.

A Keresked5 mindenkor betarla a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szab6lyzatok, a m[ik6d6si
enged6ly6ne( tizletszab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek
rendelkez6seit.
J.

A

Keresked6 mindenkor

a

szakszerflen elj5r6 keresked5t6l adott helyzetben fokozottan

elvSrhat6 magatartiist kdteles tanisitani, kUl6n6sen

. A Szerz5d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l a Felhaszn6l6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,
. A Szer,:5d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6Kalanul megtenni minden t6le
elv6rhat6 int6zked6st.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b5rmely ponga kogens
jogszab5lyba r.itkdzne, vagy a kozbeszez6si eljdrSs k6telez6 6rv6ny[i dokumentumdnak
tartalm6val ellent6tes lenne, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
minden tov6bbi jolcselekm6ny, igy kUldn6sen a szetz6des m6dositdsa n6lkiil
a
megs6rtett kotelez6 6rv6ny0 jogszabSlyi rendelkez6s vagy k6zbeszerzdsi dokumentumr
rendelkez6s keriil. fbntieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab5ly akkdnt n3ndelkezik, hogy valamely rendelkez6se a sze'z:odes r6sze (vagy a
szerz6d6sben szover;szeriien szerepelnie kell) 6s azt sz6vegszer(en a szez5d6s nem
tartafmazza (az adotl rendelkez6s a szerz6des r6sz6t k6pezi).

4.

-

-

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

jelen szee6d6s hat6rozott teljesrcsi id6re 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6raj5tol
2017. 7L.30. napjSnak 24.OO 6r6j{ig k6tik, a Keresked6 ezen id5szak alatt k6teles a

Felek

szen6d6s szerinti ell5tds biztosit5s6ra.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d1s a Ptk. szabSlyai szerint rendes
felmond5ssal felmonclhat6. A felmonddsi id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kdzbeszez6si eljSr6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hatSrozzSk meg.
3.

tulhaszn5l6 kdteles

a

szen6dds felmondani

a

Kbt-ben meghat5rozottak szerint,

amennyiben:

a)

Keresked5ben kozvei3tten vagy k6zvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fennSll a 62. I (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj5ban meghat6rozott felt6tel;

b) Keresked5 k6zvetetten vagy k6zvetlenr,il 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben.
amely tekintet6ben fennSll a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott
felt6tel.
Keresked6 kotelezetts5get v6llal, hogy a szez6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a FelhasznSl6 sz5mira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. g (3)
bekezd6se szerinti ijgyletekr5l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

iw

Keresked5 ebben

az

esetben

a

szen6d6s megsz(n6senek id6pong5ig teljesitett

szolg5ltat5sinak ellen6rt6k6re jogosult.
Felhaszn5l6 a szen:6d6st felmondhatja (att6l ell5that) ha:
felt6tlenUl szUksdges a szen6d6s olyan l6nyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. g alapjiin [j kdzbeszez6si elj5r6st kell lefolytatni;

a)
b)

Kereskedri nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betart6sdt, vagy az
Keresked6 szenrdly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl6s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. 5-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjSn a kozbeszerz6s szabiilyainak megszeg6se miatt
kotelezettsegszelldsi eljiirSs indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapj5n inditott elj6rdsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog5b6l ered6 valamely
kotelezettseg tehntet6ben k6telezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir6sSg 6ltal megSllapitott
jogs6rtes miatt a szez<idds nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szerz6d6s megszilntet6s6re az 5, fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. AdaW6delem, ka pcsolatta ft6s, egy6b rendel kez6sek
1.

A szen6d6 felek kci,telesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.

2.

Felek megSllapodrak abban, hogy kUl6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak 6tadott, r.izleti titoknak min6siil6 inform6ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inform;ici6), vagy jogszab6ly annak min5sit.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megoldds vagy adat, amelynek nyilv5noss6gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tort6n5
megszez6se vagy felhasznSl6sa a jogosult jogszerfi p6nzUgyi, gazdasdgi vagy piaci
6rdekeit s6rtend vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartSsa 6rdek6ben a jogosult
a szriksa3es int6i:ked6seket megtette.

4.
5.

A tulek titoktartzrsi

kotelezettsdge a tudom5sukra jutott Uzleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6km, ig'y kd6nosen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez(tdssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re has;rn6lhag6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v5hagy6sa n6lkUl ilyen informSci6t
egyik f6l sem tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsathat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab6ly alapj6n kotelez6 vagy valamely bir6sSg vagy mds
hat6s5g, 6llamigrazgat5si szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul t6j6koztatj6k
egym6st lr5sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy mds hat6s5gi hat6rozat egyidej( megkiJld6se
mellett.

6.

A Felek kdtelesek a hat6s6g (bir6s69) figyelm6t felhivni az ilyen informSci6k

megfelel5
kezel6s6re. Nem tekinthet5 titoktart6si kdtelezetts6g al5 es6 inform5ci6nak, ami m5r
k6zismert. Egy adott inform5ci6 kozismertsegdt az a
bizonyitja, amelyik annak
kozismertseg6re hivatkozik.
A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megszfindse ut6n is hatSlyban
maradnak.
fulek kifejezetten rogzitik, hogy tudomdsuk van arr6l, hogy Felhaszn6l6 kdteles a
Kozbeszez6si Hat6s5gnak bejelenteni, ha

fil

8.

a)

b)

a

Keresked6 szea6d6ses k6telezetts6g6t s0lyosan megszegte 6s ez
szen6d6s
felmond5s6hr:z vagy el6ll5shoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen&6s alapjdn
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked6 ol'r'an magatartSsSval, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szez6d6s
lehetetlenijl6:;6t okozta. A bejelentdsnek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir6s5t,
az annak alapjSn alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szez6d6 f6l a
szez6d6sszeE6st elismerte-e, vagy sor kerLilt-e arra vonatkoz6an perindit6sra.
Keresked6 szez6d6ses kotelezetts6g6nek joger6s bir6s5gi hat5rozatban meg5llapitott
megszeg6se eset6n a szea6d6sszeg6s tdnyet leir6s5t, l6nyeges jellemz6it, beledrwe

,4,

azt is, ha a szerzfudsszeg6s a szerz6d6s felmondSs6hoz vagy a szez6d6st5l val6
elSll5shoz, k6rt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szez6d6s alapjdn alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesites6hez vezetett, valamint Keresked5 szez&5 f6l olyan
magatartSs.ival, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szerz6d6s
9.

10.

lehetetlenii|is6t okona.
Felek fenti korben meg6llapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
6tad5sa miatt er Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely 6tadott t6ny, vagy korUlmdny ut6bb nem bizonyulna val6sna(
kiv6ve ha ezzel a Felhaszn6l6nak az adatok Stadiisdnak pillanatdban t6nyszerfien
tiszt6ban kellett lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszab5ly-6rtelmez6sk5l vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelmezdsffil sz6rmaz6 korijlm6ny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hat6an
kdvetkezett be).

tulek megiillapodna( hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s6ban jogszab5ly a fentiekt5l ellent6tesen
rendelkezik.

11.

Felek kijelentik, hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittmfikddnek, a felmerUl6

probl6miikr6l egymdst halad6ktalanul 6rtesitik.

13.

Felek jognyilatkozataikat kizSr6lag ir6sban, az 5w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formSjiit is.
Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStoz5sokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kizd16lagosan:

Felhaszn616 r6sz6r6l:
N6v, beosnSs: Kovdcs Agnes igazgat6

El6rhet5s6gei (lev6lcim, tel, fax):2600
06-30-870-2855
Jognyilatkozat korlStozdsa : ---

V5c, Ny6r

N6v, beosztSs: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s{1ei(lev6lcim. tel, fax) : 2600 V6c, K6zt5rsas5g
cegledi. monika@rvacholding. hu

it

u. 1.,

06-27-315419

34., 06-30/583-0042

Keresked6 r6sz616l:
N6v, beosztas: Fazekas

l'lbor

El6rhet6s{3ei(ler,6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei

0t 207-209, +36-1-304-

3834, +36-20-5[r8-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat korl5toz6sa:
N6v, beosztiis:
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel. fax):
Jog nyilatkozat kc'rl5tozSsa :
N6v. beosztSs:

El6rhet6s{3ei(ler'6lcim, tel, fax)
Jognyi latkozat kc,rl6tozdsa

74.

:

:

-

1).

-

Jelen szez6d6st 6rint5 6sszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz5r6lag ir5sban
az 5tv6tel helydt 6s idej6t dokumentSl6 m6don teheti meg 6rvdnyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az Stv6tel igazolSs5t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. fa{ebnt6s).
Amennyiben
sz:.ez&6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem t(2, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmertil6s6r6l (iognyilatkozatot tev6 tudom6sdra
jut6s6t6l) szSmilott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hatarid,5 nem deri.il ki. Amennyiben olyan probl6ma merUl fel, amely miatt a
Felhaszn6l6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6gibni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt

a

'\/
h

.i

-to.

17.

k6telezetts6gek vonatkoz6sSban Keresked5 haladdktalanul k6teles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a m6sik frllnek benyijtand6 jelen szez6d6s t6rgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez5d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkUldeni. A kUldem6nyt faxon,
elektronikus levelben illet6leg postai kUldem6nykdnt kereszti.il feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovetd elsS munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek ke:ll tekinteni.
A kijeldlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmaradisa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad5s5t akad6lyoznS ill. lehetetlennd
tenn6, felek k6telesek a mSsik felet err6l - illetve a hiba megsz(n6s6r6l - halad6ktalanul
r6vid 0ton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy
akadSl'yoztatSsi nyilatkozat telefonon t6rt6n5 megt6tel6nek igazol6sa a
nyilatkozattev5t terheli.
Szen6d6 felek ig'y j6rnak el jelen szezSd6s hat5ly5nak fenn6llta alatt, 0gy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz&6s kikot6seinek. Szez5d5 Felek
kuelentik, hogy egyikUk sem tanrlsithat olyan magatartdst, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a mSsik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzftik, hogy a
adatv6lelmi jogszab6lyok rendelkez6seit
dokumentumok kezel6se sor5n
marad6ktalanul betar$ek.
mSsik f6l 6rdekeit
Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l
j6rnak
messzemen5en :;zem el5tt tarWa
el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l,
amely a misik fdlnek akSr vagyoni, ak5r nem vagyoni k5rt okozna.
Szen5d6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesiteni a mSsik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtes{.il6s;r61, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen wez6d6s teljesit6s6t
akad6lyozza, vagy befoly6solja.
Szen6do Felek meg5llapodnak, hogy jelen szez(d6s hat6lya alatt a fentieken trirl is
szorosan egyilttrn0kerrCnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitiiz6tt c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szez6d6s alapj6n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
hivatkozott kozbeszez6si elj5r6s alapjdn a Keresked5vel
eg6szben nem felel5s
szez6rC6st kot6 tov5bbi felhasznSl6k szez6d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetl€es
felhaszniil6k szen:6d6sszeg6se jelen szez6d6s Felhaszniil6jdra nem hat ki.
Jefen szez6d6s ill. a kozbeszez6si elj5r5s ,,2" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 0n.
Int6zm6nyi profilosjellegfi fogyasztSsi helyek vonatkozds6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz6s6ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivril kell hagyni.
Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g jogszabSlyai, ktilonosen a
Kbt, 6s a Kbt. 6ltal enged6lyezett korben a ftlt valamint a villamos energi5r6l sz6l6 7007.
6vi IJOC(VI. Tdrvrlny (Vet.) 6s a v6grehajt6s6ra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6[r5sai, a villam,cs energia rendszerhaszn5lati dfakr6l 6s alkalmazdsuk szabSlyair6l sz6l6
villamos energia rendszerhaszn5lati diak
412013. (X. 16.) MEKH rendelet,
megrijul6
Srszab6lyoz5s5na
kereteir6l sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet,
energiaforr5sokbirl 6s a hullad6kbol nyert energi6val termelt villamos energia mfikod6si
t5mogatas5nak finanszirozds5hoz sztiks6ges p6nzeszkoz m6rt6k6nek meg6llapit6si
modj5ra 6s megfizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6lo 712016. (I. 27.) NFM
rendeletaz i16nyad6ak.
Felek rogzitik. hogv jelen szen6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (1a1.5) teljesril6se eset6n,
ir6sban m6dosithat6. tulek r6gzitik, hogy a szez6d6s alakszerU szea6d6sm6dosit6s
n6lktll - modosul az al5bbi esetekben:

a

18.

az

19.

20,

2t.

a

-

-

a

23.

24.

a

k

25.

a

-

a) felek

kozhiteles nyilvdntart5sban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n

a

nyiMentartAsba bejegyz6s napjdval,

b) felek kapcsol;rttart6ira,

teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul6sa

eset6n a mdsik f6lhez tett k6zl6s k6zhezv6tel6nek napjSval,

10

,x

c)
26.

amennyiben

ii Kbt. ezt nem z6rja

ki.

rogziti( hog',, semmis a szerz6des mfoosit6sa, ha az arra ir6nyul, hogy a Kereskedcjt
mentesitsdk az olyan szez6ddsszeg6s (illetve szez6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmondds vagy el5ll6s jog5nak gyakorl5sit alkalmaz6sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir5nyul, hogy
tulhaszn516 6tv5llaljon a Keresked6t terhe16 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szezrjd6s alapj6n a Keresked6t terhelci kock5zatokat. E k6rben kijelenti
Keresked6, hogy
kockSzatokat felm6rte ds azt a jelen szez(t6sben foglalt
ellenszolgSltat6sban teljes kdrfien 6rv6nyesitette.
A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsorc'ltakon kiviJl) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az eljires iratanyaga.
tulek jogvitdjuk eset6re kikotik a Vdci J5rdsir6s5g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k

Felek

a

27.
28.
29.

kiz6r6lagos illet6kess6g6t.

A kOlfdldi ad6illet5seg( Keresked6 kdteles a szerz6d6shez - annak al5ir5s6t kovet5 3
munkanapon beltjl - arra vonatkoz6 meghatalmaz5st csatolni, hogy az illetc5s6ge szerinti
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6s5g kozvetlentil beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az or:;z6gok koz6tti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil. Ennek elmaraddsa srjlyos
szez5d6sszeg6:;nek min6sUl.

30.

Jelen szea6d6s annak mindk6t f6l Sltali alSinisdval l6p hat6lvba.

Budapest, 2016. 11. 30
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Sipos L5szl6
kis 6s k6zepes fogyaszt6i

6rt6kesit6si oszta lyvezet6

.1

Nagy Zsolt

Kisvdc-KOz6pvSrosf

vezet6 senior
i.igyf6lmenedzser

Penzrigyi ellenjegyz6s:

1.

sz5mri melldklet:
Felhaszn516si helyek
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