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Villamosenergia-kereskedel mi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkozSrs5ban
mely l6trejott egyr6szriil a Mad5ch Imre M6vel6di Ktizpont (sz6khelye: 2600 V5c, dr. csanyi
L6szlo krt. 63., Acl6sz6m: 15395632-2-13) k6pviseli: Retzler P6ter igazgato mint
Felhaszn616 (tovdbbiakban Felhaszn616)

a MVM Parl.ner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei tt 207-209, k6pv: Sipos
Laszl6 6s Nagy Zsolt, cegjegyz6ksziim:01-10-0214818, ad6szSm: 12898019-2-'+4) mint
villamosenergia:keresked6 (tov5bbiakban: Keresked6) k6zott az alulirott helyen 6s id6ben, az
m5sr6szr5l

a15bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek
szezc5d6sben foglalt felhaszn516 6s egy6b felhaszn5l6k
k6pviselet6ben is k6zbeszez6si elj6rdst folytatott le 2016. 6vben ,yillamos energia beszez6se"

v5c V6ros Onkorm5nyzata jelen
megnevez6ssel.

Az elj5r5sban 3 r6szre lehetett ajanlatot tenni.

A

k6zbeszez6si dokumentumok (tov6bbiakban: kdzbeszea6si dokumentumok vagy
dokument6ci6) tartalmaztjk, hogy az egyes felhaszn5l6k onSll6an kotnek szez(rd6s a nyeftes
aj6nlattevSvel az adott r6sz vonatkoz6sSban. Jelen szez6d6s az emlitett k6zbeszezdsi elj6resban
megkdtott a FelhasznSl6ra 6s annak felhaszn5l6si helyeire vonatkoz6 szerz6dlsnek min6siil.
felek r6gziti( hogy a szr:z6d6sekb6l foly6 jogokat 6s k6telezetts6geket az egyes felhaszn6l6k
onStt6an gyakoroljek ill. teljesitik. Egy adott felhasznSl6 szez6d6sszeg6se a tobbi felhasln5l6ra

-

-

nem terjed

ki.

B5rmely Felhaszn6l6val kotott szez6d6s megsz(n6se (ide nem 6rtve a

teljesed6sbe men6s miatti megszfin6st), a tdbbi szez6d6s id6beli hatSly6t nem 6rinti.

A nyeftes aj6nlattev6,,2" r'6sz vonatkoz5s6ban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi CXLilI. torv6ny a
k6zbeszez6sekr6l (a toviibbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szez6d6s vele kertll megkot6sre.
Felhaszn5l6 rogziti, hogy ,a 2013. 6vi V torv6ny (tovSbbiakban: Ptk.) 8:1.5 (1) bek 7. pon[a
alapjiin szez6d6 hat6sSgnak min5siil.
Felek a szolgSltat5s teljesikise 6rdek6ben az alSbbi szee6d6st k6tik.

2.
l.

A szerz6d6s c6lja, t6rgya

tulek a k6zbeszez6si eljdr5s alapj5n egym5ssal rin. teljes ell5tSs alapi szez6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6-i menetrendadSsi kdtelezettsdg n6lkril, mely alapj5n a Keresked5 eladja,

Felhaszn5l6 megv5s5rolia a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentSci6ban meghat5rozott
villamos-energi5t (szez6d6s k6zvetlen t6rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v5llalja a magyar
Switeli h5l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv5nyos min6s6g[i villamos energia
biztositds6t a Felhaszn6lo r6sz6re a szerz(flls id5beli hat6lya alatt 5 957 kWh mennyis6gben,
amennyiben a tertiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhasznSlSsi
helyek tekintet6ben a m6rlegk6ri vSltSst ir6sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. Felek
rogzitik, hogy a jelen sz,:z6d6ssel 6rintett kozbeszez6si r'sz (,,2" r6s2) vonatkoz5sSban a
r6iszel 6rintitt felhaszn6l6k a szen6d6s teljesit6si idStartama alatt jogosultak a szez6d6ses
mennyis6g (630 229kwh) felett annak tovSbbi 500/o-a vonatkozds6ban opci6s jogot
gyakorolni. Az opci6 gyakorl6s6val (egyoldahi jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesit6si
kotelezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorl5s6hoz szi.iks6ges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyisdEkll t6rt6n6 bSrmilyen mennyis6g6 6tv6telt. tu opci6 gyakorl6sSval a
Keresked5nek teljesitdsi kdtelezetts6ge 6ll be. tulek rogzitik, a fentiek alapjSn teh6t, hogy az
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opci6s mennyis6get Osszevontan kell szdmitani ftiggetlenijl att6l, hogy az adott r6szben
drintett egyes Felhaszn6l6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.
tulek r6gzitik, hogy a kozbeszez6si mflszaki leirSs fogyaszt5si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkrdtan jelen pont vonatkoz6s6ban kiegdszit6 adatokkal drintett
(meghatSrozott) felhaszn5lSsi helyek vonatkozSsSban az Nkt. m6dositdsa ok6n 2017. 01. 01.
napj5t6l a kUl6n megjelolt felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s6ban a szez5d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankertileti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSlSsi helyekn6l 2016.
december 3L. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6ndl fogva ezen pozici6 StszSll az illet6kes
tankertileti k6zpont.ra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkoz5s5ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szerz6d6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti k6rUlm6ny (5tsz5ll5s) nem k6vetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pon[a szerinti esetet 6rt6kelik. funtiek ok5n felhaszn6l6
az 6rintett felhaszn6lSsi helyekn6l a fenti id6pontot k6vet5en felmerii16 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
3.

5.

o.

A szez5d6s tdrgy5t k6pezi tov5bb5 a szez6d6skdt6st kovet6en a keresked6 vSltassal jdr6
6sszes adminisztratlv. toviibbii a kozbeszez6si miiszaki leirSsban egyebekben meghat5rozott
tev6kenys6g ell5t6sa. Ezek ellendrt6kdt az ajenlati 6r tartalmazza, ezen kotelezettsdgek
ell6tas66rt tov6bbi igdnyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A tulhaszn5l6 felhaszn5l5si helyeit jelen szerxjd6s 1. sz. melldklete tartalmazza.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez5d6sben meghatSrozott minim6lis mennyis6g
6t nem vdtele okin. FelhasznSl6 semmif6le tov6bbi df vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
TrilfogyasztSs esetin a felek a Kbt. 141.9 alapjSn j6rnak el, ha ezt a Kbt. nem zdrja ki.

3.
1.

Az ellenszolg5ltatis 6s megfizet6se

A

Keresked6 6ltal a kdzbeszez6si eljSr6sban megaj6nlott 6s a Felhaszn5l6 6ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egyseg5r)az a15bbi:
a) profilos fog yaszt5si helyek eset6ben: 12,65 Ft/kWh, azaz tizenkett6 egdsz hatvanot
szSzad Forint/kWh.

A jelenszez5d6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szerz&6ses id6tartam alatt fix, index5lSsra
nincs lehet5seg, teh5t tartalm azza
szerz&6s id5tartama alatti 5rviiltoz6sb6l ered6
kereskedelmi kockiizatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix energiailr (ellen6rt6k),
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfdldi, egy z6naid6s ellen6rtdk, amely nem
tartafmazza a KAT kdltseget (2007. evi DOCryI tu 9-13. 5) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszen6s 6s 6rt6kesit6s k6lts6g6! a 70912007. (XII. 23.) GKM. rendetetben
meghat5rozott 6tv6teli kotelezettseg al5 es5 villamos (,,zold') energia kolts6g6t, a kiegyenlit6
energia kolts6g6t,
hazai 6s nemzetk6zi hatarkeresztez6 kapaciti5sok dfr5t es a
menetrendad6s ;ith6rirt6s5bol adod6 mindenfajta k6ltsegeket, valamint m6rlegkdr tags6gi dfat

a

4.

a

ts.

5.

6.

Felek rogzitill frogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llit5s
koltseget, teh5t. az Sltal5nos rendszerhaszn5lati dfakat, a szdnipari szerkezet6talakit6si
t5mogat6st a lcedvezmdnyes 5ni villamos _energia tSmogatiist, a VET-ben meghatSrozott
p6nzeszkozoket 6s nem tartalmazza az AFi\-t 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszabSlyban nreghat5rozott ad6K6l 6s illet6kekt6l.
A fenti ellenert6k mag6ban foglalja a terUletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend5
HCSSZ-ek 6s HtISZ-ek megk6t6s6vel kapcsolatos szak6rt5i tandcsadSs, valamint a Felhaszn6l6
meghatalmaz5s,Sval a szabadpiacra l6p6 felhaszn5l5si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vel, illet5leg a kozbeszez6si elj5r6s mfiszaki leirdsaban rogzitett valamennyi egy6b
szolg5ltat6steljesit6s6vel kapcsolatosan elj616 Keresked5-i szolg6ltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolg5ltat6s szrinetelds6nek idej6re vonatkoz6an fulhaszn5l6 energia df
megfi zet6s6re nem k6teles.
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8.
9.
10.
11.

t2.

13.

tulhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell6tSs alap0 szerz6rC6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6sSban naptiri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak.
A jelen szezSd6shez vezet6 eljdrdsbani ajSnlattdtel, a jelen szez6d6s, a sz5ml5zds 6s a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
Felhaszn616 az ellendrrt6k fedezetdt saj6t forrSsb6l biztosiga.
A Felhaszn6l6 el5leget nem fizet.
Felhaszn5l6 az ellen6rteket, az igazolt szen6ddsszerii teljesitdst kovet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. :t35. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bb6 a Ptk. 6:130.$ (1) bek szerint
sz5mlaosszesit6 alapi6n, Stuta16ssal, forintban (HUF).
A Keresked6 vellalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l6si helyek listdja szerint,

felhaszn5lSsi helyenk6nt kUlOn-kUl6n az ott feltiJntetett sz5mlafizet6k (int6zm6nye(
gazd5lkod6 szervezelek) fel6 sziml6z, azaz a listiin szerepl6 felhaszn5l5si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt ktilSn sz6mlSkat bocsSt ki, amely tartalmazza:
- az 5ltala az el6z5 naptSri h6napban (elsz5mol6si Id6szak) a tulhaszn5l6 rdsz6re
6rt6kesitr:tt villamos energia teljes mennyis{36t
- a villanros energia egys6gdr6t (FVkWh)
- az 6ltaliinos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a t6rvenyben meghat5rozott energiaad6 6sszeg6t
- a rendszerhasznSlati d0akat
- egy6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked5 6ltal

14.

15.

16.

17.

r6.
19.

szSml5zand6 t6teleket (igy kUlon6sen a VET L47. 5 alapj6n sz1mlinand6
t6teleket).
A sz5ml6k mell6 Keresked6 r6szletes analitikdt mell6kel (elektronikus formdban is), melyek
felhaszn5lSsi helyenk6nt (egy6rtelmfi beazonosithat6s6g mellett) tartalmazz6k a sz6mla
alapj6t k6pez6 felhasznSl6si mennyis6geket (lmlvas5si adatokat, leolvas5si id6szakot),
egyseg6 ra kat, sz6mla6rt6keket,
A kibocs6tott sz5ml5n, sz6mla 6sszesit6n 6s sziimla r6szletez6n az el6irtakon kivi.il fel kell
t[ntetni a fizet6 nev6t, fizet6 cim6t, felhaszniilSsi hely cim6t, felhasznSl5si hely funkci6j6t,
POD szemot, felhaszrr6l5si hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogo:;ult a ter0letileg illet6kes eloszt6i enged6lyes Sltal sz6m5ra megkUldott,
igazolt naturSli6t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki szSml6t kiellitani. Ennek
megfefef5en a mindelkori keresked6i SramszSmla natur6lia b6zisft az eloszt6 6ltal az azonos
sz6ml6z6si id5szakra ki6llitott RHD szdml6n megjelen6 Srammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott szSml6zdsi id5szakot kovet6en m6gis elt6r6s ad&na egyes felhaszn6l5si helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i Sramsziiml5k natur6lia vetlt6si alapjdnak kUldnboz6sege miatt, akkor
a keresked6 kdteles ezt a soron k6vetkez6 szdml6zdsi id6szakban korrig6lni.
Keresked6 5ltal kibocsdtott sz6mla tartalmazza a m6r6berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezetdtalakibasi t6mogat5s, a
kedvezm6nyes 5rri villamos energia tiimogat5s, az AFA 6s energiaad6 osszeg6t. Felhaszn6l6k
6s KereskedS az energia ellendrt6ke vonatkoz5#ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsziimoliist
alkalmaznak.
Keresked6 vSllalja
Felhaszn6l6 ig6ny alapj5n - a diktSl6son alapul6 felhaszndl5si adatok
figyelembev6tel6vel tcirt6n6 sz6ml6z6st is.
Keresked6 viillalja, hcgy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend5 h6l6zathaszniilati szerz6d6sekben
a tulhaszn5l6 mellett vSllalja a fizet6 f6l szerepr6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6
fel6. sz{ml{zza az dltalSnos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg
kozvetlenUl az Eloszt6i Engeddlyes sz5m5ra. Keresked6 az 6lta15nos rendszerhaszn6lati dfakal
mint kozvetitett szolr35ltatSst tov5bbsz6mlSzza a Felhaszn5l6 fel6, amit a Felhaszn6l6 a
Keresked6nek koteles megfizetni az energiadijjal megegyezS fizet6si felt6telekkel.A Szezdd6s
teljesitesi id6szakdt kovet6 75 napon beltjl
Keresked6 jogosult a tulhasznSl6 fel6
v6gefsz5mol6 szdmla kibocs5tii sira. Ez a szdmla tartalmazhala a havi elszdmol6 szSmliiban
esetlegesen ki nem sz,lmliizott - de jelen szen6dds alapj6n kisziiml6zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a tulhaszn6l6, mint szerz6dS hat6s5g a Ptk. 6:155 g-5ban
megfelel5 k6sedelmi kamatol tovdbb5 a ktilon jogszabalyban meghatdrozott behajt6si
koltsegdtalSnyt kotele$ megfizetni a Keresked5 r6sz6re.
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a

hat5lyos
tulek rogzitib hc,gy fizet6si kotelezettsdget csak jelen szea6d6snek 6s
jogszabSlyoknak mindenben megfelelS szdmla tulhaszn616 Sltali k6zhezv6tele keletkeztet.

2r.

Felek meg5llapodn;lk abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szamol el a szez6d6s
teljesit6s6vel osszel'i.igg6sben olyan kdltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdes k) ponla
szerinti felt6teleknerk nem megfelel5 t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel. 6s melyek a
Keresked5 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

22.

4, A felek jogai 6s k6telezetts6gei

a

A Keresked6 kdtelezettsegeit a

kozbeszez6si
hat5lyos jogszab5lyok, tovSbbi
r6szletesen.
tartalmazza
leir5s
r6sze
dokumentumok m(szaki
Keresked6 a torv6nyi ekj(r5sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket 6s az azzal

1.

szen6d6s megszfin6s6t kovet6en az !j
kapcsolatos feladatok ell6t5s5t v6llalja
Keresked5 fel6, melynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti ar
Keresked6 a melkikletben szerepl5 felhaszn6l5si helyeknek a csatlakoz5si ponlain a teljes
ell6tSs alapri sz,:z6d6sben rogzitett negyed6rAs Stlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesitm6nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
tetjesit6stit6s66rt., ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk6r6ben felmerUlt - Keresked5nek
feinem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alaaj6n a felek az egy6rtelmfisql 6rdek6ben rogzlti(
yen
hogy jelen szez6d6s alapj5n a Keresked5 arra k6teles, hogy eredm6nyesen megteg.
of,un int6zked6s- 6s jognyilatkozatot, amely alapj6n az Eloszt6i. Enged6lyes
tOrUeiOtteug a tulhaszn6l6 logizerfien tudja folyamatosan energiaigdny6t kielegiteni
jelen szez6d6s z laPj5n.
n villamos energiSt a FelhasznSl6 r6szdre a h6l6zati enged6lyes sz6llitja le'
n ieiniszn6lasl-nelyek ell5t5sa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon
tort6nik.
helyek
-nz-ro6soros, negyti6r6s fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyaszt5si
szabadpiaci
negyed6ras
a
mindenkori
szez&3s idStatama alatt
t"ti"i"tenlr"
a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6- fe!6 A
menotrendet
fogyaszt6si
mlnetrena*as afapjdt a dokument6ci6 fogyaszt5si adatok mell6kletben szerepl6 ,,N', ,,8"
energia fogyaszt5sok
6s ,C;. mell6kleteiben felhasznSl5si helyk6nt megadott 6ves villamos
alapri
ell6t6s,
fosvaszt6kteqes
id6soros
i"rJntll. r"t"ir.*|8 v5llalja az
:t::$it.11".t'll
menetrenotol valo
izabadpiaci villanros energia ell6tas5t. Az id5soros felhaszn6ldtsi helyeK
pr6nzrigyi kockSzata a tobbletenergia vagy a szuks{tres kiegyenlit6 energia
"rte*ren"k
r"."aianariU"L t-Ovetkez6en a KereskedSt t6rheli,-ennek a tulhaszn6l6 fel6 tort6n5
ut6iuoot r6szben vagy eg6sz6ben tort6n5 6th6rit6sa nem lehets6ges'
fedezni oly
bi"r"i ,,:#.tier6 fethaszn5l5si helyeinek villamos energia ig6ny6t
;;;;;d;;-n,16uri"aO 6ttal fethaszn5tr vilamos energia mennyis6set sajit nev6ben

a

riii"n

4.
5,
6.
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kdteles el6re meg vSs5rolni.

8.

m6rtegkorbe lepxi felhaszn6l5si .helyei vonatkoz5s6ban.fell6p6
KeresKedoneK vallalnla Kell
v6telez6si rizemzavarok esetdn - Felhaszn5l6 kUlon k6r6s6re rendszer azon
a- reinaszn6t6 drintett felhaszn5l6si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati
j9l9n!re15,
Felha-szn5l6n6t .
tagjaival szemben, amely/amelvek
,Y6::1",L"-,1-ti:17
Felhaszn6l6 6rdekeinek kepviseleteen. Ezen
kell
tennie
meg
ot-ozta/orozt5r, 6s mindent
ooni i'f"nti szemelyi 6s targyi korben meghatalmaz6snak min5siil'
lr.looeit"rll fetmond5s5t a keresked6i mertegk6rbe l"p6 fw,v.rf.:l
Felhaszn516 k6pvisel6je 5ltal telies bizonyrto ere,u
helyei< vonatkozd#ban
le az
mil6notciratna fo€tlalt meghatalmazAs6val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolitja
id6pontja
(a
megszfin6s
iir"t?|<gi itoigatt i6n6t. niatalyos szezt5d6s(ek) felmondds5n5l
id6pont az
teljesit6si
kezd6
meghat5rozott
jelen
szea6d6ben
vonatkoz6s55an) a

F"h;;r;;6 a ker6sked6i

a

9.
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10.
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i16nyad6.

m6rlegkorbe l66r6shez szUks{;es eloszt6i .szezcjdes(ek), ,Ys.Y mint H5l6,zati
szeeooes(eK,
Csatlakoz6si Szeziid6sletl (a tovSbbiakban: HCSSZ) es Helozathasznalatr
hely eset6n
fogyaszt5si
(a tov6bbiakban: HHSZ) m&k6t6s6t - amennyiben ez valamely

\

nem 5ll rendelkez6sre

11.

- a

Felhaszn6l6 k6pvisel5je Sltal teljes bizonyito erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezl 6s bonyoliSa le a
ter letileg illet(ikes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben meghatSrozott kezd6 teljesGsi id5pont az i16nyad6.
A teljes ell6tSs alapri szenodls hat5lya alatt Keresked6 kdteles a tSle elv6rhat6
szak6rtelemmer 6s fokozott gondossiggal mindent elkovetni a FelhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodi( hogy gondatlanul, hanyag modon j5rt el, vagy
szerz6dds teljesit6s6hez sztiks{;es b5rmely int6zked6se nem j6r
egy6bk6nt
eredm6nnyel, az ebbril ered6 k5rok megt6ri€s6re koteles.
FelhasznSl6 jogorrult az energiaell5t5s5val kapcsolatos b5rmilyen tjgyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elvSrhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn6l6 r6sz6re tanacsot vagy
(ilyen t5rgyri k6r6s eset6n) ir5sbeli t5j6konatast adni'
nz rljonnan bekaFrcsolssra kerri15 felhasznSl5si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
szez6d6ses idStartamon belill
6rv6nyes enenSiadij alkalmaz6s6val Keresked5
ezen felhasznSl5si helyek
ell6qa
tov6bba
szabadpiaci villiimos energia ell6t6st nyijt,
jelen
szez6d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen
eset6ben is a nrfiszaki leir5sban ill.
felhasznSl6si herlyek vonatkoz5saban a jelen szez5d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
ktilondsen azzal, hogy az energiadff meghat5rozott m6rt6ke ezen rij felhaszn6l5si helyek
vonattoz6s6ban' is iranyad6at<. A felhaszn6tSsi helyek m6dosul6sa (ide- 6rtve az 0j
felek
megsz(ntet6s6t, stb.) nem min6sUl
felhaszn6lSsi hely bevon6s6t,
jelen
hogy
rogzitik,
korben
tulek
e
meg5llapod5sa aiapj5n szezod6sm6dosit6snak.
renielkez6s a Kbt. 141.9 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min5stil azzal, hogy az
opci6val n6velt nrennyis{;et jelen szez6d6sm6dosit5s nem v5ltoztaqa meg'
A szez6d6s id5tartami alitt megszfin6 felhaszn5lSsi helyek r6sz6re Keresked5 szak6rt6i
tamogat6st biztosit 6s a tulhasznSl6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l6si helyek
energia szolgSltatasb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolgSltatasok ellendrt6k6t is
"irrurt. ;";egai5"ntott energiadij.Felek e korben rogzitik, hogv jelen rendelkez6s a
Kbt. 141.9 (a) iek.- a) pontja izerinti esetnek min6siil azzal, hogy az opci6val n6velt
jelen szez6d6sm6dosit5s nem v6ltoztaqa meg'
mennyis6get
-ut'Ugyint6z6s
gyorsit6sa, egyszeriisit6se 6rdek6ben intemetes i.igyf6lport6l
r"r"it"li|
Uzemeltet6s6re k5tetes a szez6d6s ia6tirtata alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a- Keresked6
aft"i tdffit"tt sz6mla miiszaki tartalm6t 6s szSmszaki helyess6g6nek ellen6z6s€t m6g a
iz6mta meg6rt<ez6s6t megel6z6en el lehessen _ v6gezni, annak megtekinthet6seO6j
tierest<ed6n6f elektronikui, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani' Ugyancsak
kett a Keresked6nek az egyes felhaszn6l5si helyek teljesitm6ny gorb6j6nek
lefutisanak, illewe a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 koz6tt megkotendo szezodes muszaKl

a
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vonatkoz6sit adatlinak megtekinthet5s6get.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nye'
1.

Felek jelen szez5d6sben v6llalt kotelezetts6geinek megszegese, .'S/. ,kyl9""::1,-1
trzetesr
szerz1dls meghifisul6s6nak okoz5sa, hib6s teljesit6se,.. k6sedelem, karterites
hat6lyri
azonnali
tort6n6
6ltal
F6l
m5sik
kotelezetts6gei keletkeztet. illewe a bzez6d6s
felmond6s6t alapoua meg a Szez6d6sben foglaltak szerint'
]zen6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el5irt k6vetkezm6nyei nem
n i"i"n pontfun
-Lr"n rvlzitet
-6r",'dd"r
bdrmety m6s pon!5ban meghat6rozott szez6d6sszeg6si
eseteket, ilietve az azokhoz flizott jogkovetkezmenyeket'
eset6n a s,ityos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
sfl
jognyilatkozattal jelen
F6l a Szeaod6st a szerz6ddsszq6 F6lhez intdzett egyoldali
.
szen- odesvgsTfeli
silyos
BSrmely
felmondhatja.
hat5llyal
azonnali
szerint
szerz&6s
s6relmet szenvedett tel erdeKmulasat
defini5lt, vagy ism6telt szerzc5d6sszeg6s

A

"!""ir-"

y;;rt;d;*zq6s

a

4.

6nmag6ban megalirPozza.
S0lyos szea6d6sszeg6st kovet el a Keresked6, ha:

\V

-

nern 5ll rendelkezdsre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s

-

rogzitettek szerint kertil sor korlStoz6sra)
jelen szezdd6sben nevesitett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egy6b) kdtelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel FelhasznSl6

ha a szen&6s teljesit6s6hez szi.lks6ges elektromos 6rammennyisA3et nem
szerzi be teljes eg6sz6ben,
m6Con,

nern biztoslla, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer( teljesit6se eset6n

a
Felhaszn516 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre kertiljon (kiv6ve ha a jogszab5lyban

ell6t6s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

, egy6b a jelen szez5d6sben ekk6nt megjelolt silyos szez5d6sszeg6st kovet el.
egyUttm(kod6si kotelezetts6g6t silyosan megszegi,
- Keresked6 ellen felszdmol6si eljdr5s joger6s elrendel6s6re kerijl sor, vagy
v6gelsz6molSs al5 keriil, ill. hivatalbol torlik a cegjegyz6kb6l.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 m(kod6si enged6ly6t joger6sen
5.

7.

visszavonja, vagy egy6b m6don a szerz6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5 v5lik.
Srilyos szez6d6sszeg6st k6vet el a Felhaszn5l6, ha:
fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked5 Sltal meghatarozott legal5bb 30 napos

-

p6thatarid6 alatt sem tesz eleget,
egyrittm(koddsi kotelezetts6g6t s0lyosan megszegi.
Vis maior bek6r,'etkez6se eset6n a Felek kdtelesek egym6st halad6Kalanul 6rtesfteni.
Amennyiben a'ris maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra
a Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6s6hez sztiks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyisdgvonatkozis5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmifdle t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
fulhaszn6l6val tzemben.
A FelhasznSl6 nem k6teles a szabv5nyon kivUli elektromos 6ramot 6tvenni, igy ha a
szabv5nyon kivrili eleKromos Sramot 6tv6tel6t a Felhaszn616 visszautasitja, ez a
Keresked6 r6szerr6l min6sUl szea6d6sszeg6sne( amennyiben az6rt felel6s.
A teljesit6s jogszer( megtagad6sa eset6n a jogszer(en megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kotb6rfizet6si, sem kSrt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
k6telezetts{3 sem. Ekkor a jelen szez5d6sben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az itad{s felfUggesztdse miatt 5t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok
1.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 olyan okb6l, amidrt felel6s(ftk.
6:186.$) hib6sarr vagy k6sedelmesen teljesit, akkor k6teles a FelhasznSl6nak a hib6s vagy

k6sedelmes te jesit6ssel 6rintett minden naptdri nap vonatkoz5s5ban az adott
felhaszn515si hely 6ves, dokument5ci6ban kalkulSlt mennyis{3[i villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rtdk6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.
A kotbert a Felhaszn6l6 irSsbeli felsz6litassal. napos fizet6si hat6rid5vel drv6nyesftheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon belUl a Keresked6 ir6sban,
k6tseget kizSr6an bizonyit6kokkal alSt6masztott indokl6ssal magAt ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek min5si.]l 6s a Keresked6 kdvetel6s6be beszdmithat6 a Kbtben foglalt valanrennyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sul5sa eset6n.
A FelhasznS16 kovetelheti a kdtb6ren fel0li k6r5t is.
Keresked6 felel mindazon k5r6rt, amely szeadt6sszeg6se ok6n a Felhaszn5l6ra vagy
harmadik szemdlyre h5ramlik. Amennyiben a KereskedS szez6d6sszeg6se okan harmadik
szem6ly tulhaszn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdi, vagy k5rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 halad,5ktalanul k6teles mentesiteni a Felhaszn516! illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a Felhaszn6l6 a harmadik f6l ir6ny5ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket
6s felmerLilt kolt;6geket felhlv6sra a FelhasznSl6nak megfizetni.
Amennyiben a Ker,esked6 szez6d6sszeg6se miatt a FelhasznSl6 ellen per vagy m6s elj5r5s
indul, koteles ;rbba amennyiben ez lehets6ges
a Keresked5 f6lk6nt bel6pni.

I

J.

4.

5.

-

-

I

Amennyiben e,z nem lehets6ges, koteles a Felhaszn5l6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztess6g esetdn az el5z5 pont szabSlyai megfelel6en ir5nyad6ak.

7. Egy6b rendelkez6sek
1.

Felhaszn6l6 k5teles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, szab6lyzatok
rendefkez6seit, amennyiben az jelen szerz&6ssel nem ellent6tes. A jelen szez5d6s Felei
pontja
kdzott els6dlegesen jelen szen&6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7
vagy
irata
min6sul6
ASZF-nek
bSrmely
figyelembev6te-kivel. Amennyiben a Keresked5
jelen
az
akkor
szez5d6ssel,
ainak rendelke;r6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a
adott
ha
az
6rintett AszF-K:ndelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l,
rendelkez6s a 7.'1. pont alapj6n alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betafia a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, szab6lyzato( a m(k6d6si
rendszerhaszn6lati szez6d6seinek
enged6ly6nek, ijzletszab5lyzat6nak

A

4'

6s b

rendelkez6seit.

A Keresked6 minclenkor a szakzerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben
elv6rhat6 magatart5st koteles tanrisitani, kiilonosen

fokozottan

-.

.ASzerz6d6ste|jesGs6tvesz6|yeztet6esem6nyekr5|aFe|hasznS|6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,

.ASzez6d6steljesit6sedrdek6benha|ad6Ka|anu|megtennimindent6|e
elv6rhat6 int6zked6st.
4.

tulek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben .a szerz6d6s b6rmely pontja k6gens
jogszab6lyia itklrn", vagy a koibeszez6si elj5rSs kotelez6 6rv6nyfi dokumentum5nak
ti-'trtrault ellent.6tes lenne, akkor a szer7cid6i fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -a
n6|kU| minden tov5bbi jogcse|ekm6ny, igy k!|6nosen a.szen6d6s m6dositSsa
r"gtZrrctt fotetezd 6rv6ny( j6,gszabaVi rendelkez6s vagv, kdzbeszez6tl 1glyt:illi

kerill. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni_ akkor is, ha valamely Kogens
r6sze (vagy a
iooszab6lv akk6ni rendelkezik, hogylalamely rendelkez6se a szez6d6s
,,!!;AJ5*-;;oueqsterilen
rr"r6p"tni" kelt) 6s azt sz6vegszer6en a szez5d6s nem
ren-delkez6s

tartalmazza (az aclott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi)'

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

fu|ekje|enszerz6dlshat5rozottte|je;lt6s!id6re2016.12.01.napj6nak00.006rajat6|
-iOti.tl. 30. napj6nak Z4.OO 66ji)ig k6ti( a Keresked6 ezen id6szak alatt k6teles
szerinti ellSt6s biztosit6s6ra'
szerz6d6s
-meq5llaoodnak

a

a ftk

szab5lyai szerint .rendes
lennie ahhoz, hosv a
kell
f"t;;;;;;;;iiJmcndhat6. n feimond6si id6nek eresend6nek
a felek 90 napban
f"if,urrnafO kozbeszez6si elj5r6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t

refef
'

hat6rozz6k meg.
J.

Fefhaszn6l6 koteles

abban, hogy a jelen szenod6s

a

szerz6d6s felmondani

a

Kbt-ben meghat6rozottak szerint'

amennyiben:

a)
-'

Keresked6ben kozvetetten vasv kozvetlenill .2io/o-ot t:9.1-"]11,-::l:]O:-1'^,|.^":^t:t":T'
joga szerint jogkdpes s-zervezej'. a.T9ly
,r.r"rvalamely ollan jogi
-ej. szem6ly vagy szem6lyes
g (r) U6rczi3s k) pont kb) alpontj6ban meghatarozott felt6tel;
iuli1t"teU"n fennjtt a

szerez
.r6szesed6st
b) Keresked6 kozvetelten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
jogkepes
szervezetben'
joga szerint
valamely olyan jogi ,r"tdtyb"n vagy szem6lyes.
meghatarozott
pont
alpon$5ban
kb)
(ii
k)
bekezd6s
ir"rr t"tt"t"t"r,Lri' fenn6ll a 62. 5

felt6tel.

a

szerz6d6s tetjeslt6s6nek id6tartgT:
kdtelezettseget vSltal, hogy
143' -alltt
I (3)
ii.,]lio"""!i rruir."i"tet 5 r"tnuttnSt6 siSm5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt'
;;kj";a;; szerinti iigvletekr6l a Felhaszn5l6t halad6kta la nu | 6rtesiti'

ri"i"it"oo

Keresked6 ebben

az

esetben

a

szerz6d6s megszfin6s6nek id6pon!5ig teljesitett

szolgSltat6sinak ellen6rt6k6re jogosult.
4.

FelhasznSl6 a szez,Sd6st felmondhala (att6l ellSthat) ha:

a) felt6tlentil sztjk{;es a szez6d6s olyan l6nyeges m6dositasa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alapjdrn 0j kOzbeszez6si eljiirSst kell lefolytatni;
b) Keresked6 nem biztosiUa a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart5s6t, vagy az

Keresked6 szern6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. ti-ban foglaltaknak; vagy
az EUMS,Z 258. cikke alapjdn a k6zbeszez6s szab6lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszegr6si eljSr6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapjdn inditott elj6rSsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSbol ered5 valamely
kdtelezetts6g tek.intet6ben kotelezetts6gszeg6s tdrt6nt, 6s a bir6s5g 6ltal meg5llapitott
jogs6rtds miatt a szez6d6s nem semmis.

c)

Egyebekben a szenz6d6s megsz(ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. Adatv6delem, kapcsolatta rt6s, egy6b rendel kezesek

l.

A szen6d6 felek kdrtelesek betartani az adatvelelmi szab6lvokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy krildnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymdsnak 6tadott, iizleti titoknak min5stil6 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokumentiici6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas informiici6), vagy jogszab5ly annak min6sit.

Uzleti titok a gazdasagi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megoldiis vagy adat, amelynek nyilv5nossagra hozatala, illet6ktelenek Sltal t6rt6n5
megszez6se var;y felhasznSlSsa a jogosult jogszer( p6nztigyi, gazdasigi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a szljksA3es int6;rked6seket megtette.

4
q

A tulek titoktartiisi

tudom6sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas
inform5ci6kra, igy krilonosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez5d6ssel kapcsolatos okmiinyokat 6s inform6ci6kat kiz6r6lag a szen6dds
teljesit6s6re has:zn5lha!5k fel. A m5sik f6l el5zetes j6vShagySsa n6lkUl ilyen informiici6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab6ly alapj5n kotelez6 vagy valamely bir.os6g vagy m5s
hat6s6g, 5llamirlazgatdsi szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul t6j6kozta$5k
egymdst ir6sban a vonatkoz6 birosdgi, vagy mds hat6s59i hatdrozat egyidejii megkrild6se
kotelezetts6ge

a

mellett.

A Felek k6telesek a hat6s59 @ir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nenr tekinthet6 titoktart6si kotelezettseg al5 es6 inform6ci6nak, ami m5r
kozismed. Egy adott inform5ci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kozismerts6g6re hivatkozi k.
7.
8.

A jelen titoktartSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6dds megszfin6se ut6n is hatSlyban
maradnak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom6suk van a116l, hogy tulhaszn616 k6teles a
Kdzbeszez6si Hat6sSgnak bejelenteni, ha

a)

b)

Keresked6 szezSd6ses k6telezetts6gdt s0lyosan megszegte 6s ez a szerz6d1s
felmond6sihoz vagy elell6shoz, k5rt6rlt6s k6vetel6s6hez vagy a szeft6d6s alapj6n
alkalmazhat6 egydb jogkovetkezm6ny 6rv6nyesit6sdhez vezetett, valamint ha
Keresked5 olyan magatart6siival, amely6rt felel6s, r6szben ragy eg6szben a szen6d6s
lehetetleniil4s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir6s6t,
az annak alapj5n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szen6d6 f6l a
szez5d6sszr46st elismerte-e, vagy sor kerrilt-e arra vonatkoz6an perindit6sra.
Keresked5 s.zez6d6ses kotelezettsdg6nek jogerSs bir6s5gi hat6rozatban megSllapitott
megszeg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6nydt, leir5sAt, l6nyeges jellemz6it, beledrtve

\

azt is, ha a szerz&6sszeg6s a szez6d6s felmondSsdhoz vagy a szen&6st6l val6
el5ll5shoz, k6rtdrit6s kovetel6s6hez vagy a szen6d4s alapj5n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked5 szen6dS f6l olyan
magatartSs6val, amely6rt felel5s, (r6szben vagy eg6szben) a szen6d6s
lehetetleniil6s6t okozta.
9.

fulek fenti korbt:n megSllapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
6taddsa miatt a fulhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiGni abban az
esetben sem, ha b6rmely 6tadott t6ny, vagy kori.ilmdny ut6bb nem bizonyulna val6sna(
kiv6ve ha ezzel a Felhaszn6l6nak az adatok 6tad5s6nak pillanat5ban t6nyszerfien
tiszt5ban kellett lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszabSly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelmez6sbr5l szitrmaz6 koriilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn5l6nak felr6hat6an
k6vetkezett be).

10.

11.
12.

13.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokvddelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
fentiekt5l ellent6tesen
iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab5ly
adatoka
rendelkezik.
Felek kijelentik, ho,gy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytittm(kodnek. a felmerti16
probl6m5kr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesltik'
felek lognyilatkoiataikat kizSr6lag ir6sban, az 5tv6tel hely6t 6s idejdt azonosithat6 m6don
igazot6 modon tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5j5t is.
Feiek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl6tozSsokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kizdr6lagosan:

a

ill.

haszn516 r6rsz6r6lz
N6v, beoszt6s: ReEler P6ter igazgat6
El6r'het6s6gei (lev6lcfm, tel, fax): 2600 V6c, dr. Cs6rnyi L6szl6 krt.

Fef

63'' 06-271518-

200,06-27l51ti-202
Jognyilatkozat korl5toz6sa :

---

N6v beoszt6s: C4ledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel. fax) : 2600 V6c, Kozt5rsasSg 0t 34., 06-30/583-0047,
cegledi.monika@'racholding.hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s: Fazekas Tibor

6rhet6s6gei(levrllcim, tel, fax) :1031 Budapest. szentendrei
3834. +36-20-58u-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat korl5toz6sa:
Ef

lt

207'209, +36-1-304-

N6v. beosztSs:

14.

Itr.

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):
lognyilatkozat korl6toz6sa :
N6v. beoszt6s:
El6rhet6s6gei(levd:lc(m, tel, fax) :
Jognyilatkozat kor16toz6sa :
:etei izezcjaest 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kizAr6lag ir6sban
az Stvdtel hely6t 6s idejdt d-okument5l6 m6don teheti meg 6rv6nyesen' Elektronikus
r*"r irr. fax eset6n az 5w6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. fa{elent6s).
emennyiten a- sze'rz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatSrid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak okinik' felmertil6s6r6l 6ognyilatkozatot tev5 tudomis6ra
j"U*tOfl sz6miktt 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6bSl
a
t.ouidubb' hat5rid6 nem derul ki. Amennyiben olyan probl6ma meri.il fel, amely miatt
jelen
foglalt
szez6d6sben
a
akkor
kiel6giteni,
relhaszn6l6 energiaig6ny6t nem tudja

-

-

ro.

t7.

kotelezettsdgek vonatkoz5sdban Keresked6 haladdktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a m5sik f6lnek benyirjtand6 jelen szez6d6s tdrgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben nreghat6rozott kapcsolattart6 cimdre kell megkuldeni. A kUldem6nyt faxon,
elektronikus lerlelben illet6leg postai kUldem6nyk6nt keresztill feladott jognyilatkozat
eset6n a megdrkezdst k6vet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.
A kfelolt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akadiilyoztatdsa esetdre a felek meghatalmazott
helyettesr5l kotelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a krjldem6nyek fogad5s5t akadSlyozn6 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kot3lesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r5l - halad6ktalanul
r6vid iton 6rte:;iteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,

hogy

a

akadirlyonat6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazolesa

a

latkozattev5t terheli.
Szerz6d6 felek tigy jdrnak el jelen szea6d6s hat5ly5nak fenn6llta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hosy az megfeleljen a szez5d6s kikot6seinek. Szerz&6 Fblek
kijelentiK hogy egyiktik sem tanlslthat olyan magatartdst, amely a szerz6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a mSsik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 tulek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor6n
adatv6Jelmi jogszab6lyok rendelkez6seit
maraddktalanul 3etartj6k.
Felek meg6llapoclnak abban, hogy minden tevdkenysegiikn6l
mSsik f6l 6rdekeit
messzemen(€n szem elStt tartva jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magatartast6l,
amely a m6sik felnek ak5r vagyoni, ak6r nem vagyoni k6rt okozna.
Szen6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rtesiteni a mSsik felet a tudomiisukra jutott
minden 6rtes0l€:sr6l, dokumentumr6l, informiici6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t
akad{lyozza, vagy befolyiisolja.
Szerz6dS tulek meg6llapodnal! hogy jelen szez(rd6s hat6lya alatt a fentieken trll is
szorosan egyiittmfikeidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kit(z6tt c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogziti( hogy jelen szerz6d6s alapj6n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj5r6s alapj6n a Keresked6vel
szeft6d6st k6t6 tovSbbi felhaszn5l6k szez5d6sszeg6s66rt, ill. a tov5bbi esetleges
felhasznSl6k szerz6d6sszeg6se jelen szez6d6s Felhaszn5l6j5ra nem hat ki.
Jelen szea6d6s ill. a k6zbeszez6si elj6r5s ,,2" r{szdre vonatkoz6 iratanyaga az in.
Int6zm6nyi profilosjellegfi fogyasztasi helyek vonatkoz5sdban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben va amely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatko#s5ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kiviil kell hagyni.
Jelen szea6d6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben MagyarorszSg jogszabdlyai, kiildnosen a
Kbt 6s a Kbt. Sltal engd6lyezett korben a Ptk, valamint a villamos energiSr6l szolo 2007.
6vi IJOCWI. T6neny (Vet.) 6s a v6grehajt5sdrd kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6irSsai, a villamos energia rendszerhasznSlati diakr6l 6s alkalmazdsuk szab5lyair6l sz6l6
4l20t3. (X. 1r3.) MEKH rendelet,
villamos energia rendszerhasznSlati dfak
5rszab5lyoz6s5nirk kereteir6l sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet,
meg0jul6
energiaforr5sokb5l 6s a hullad6kb6l nyert energi5val termelt villamos energia m(kdd6si
tamogat5sdnak finansziroz6sdhoz sztjks6ges p5nzeszkoz m6rt6k6nek meg5llapit6si
modj6ra 6s megfizet6s6re vonatkoz6 rdszletes szab6lyokr6l sz6l6 Ll2O16. (I. 27.) NFM
rendeletaz i16nyad6ak.
Felek rogzitik, hogy jelen szen6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.9) teljesul6se eset6n,
ir6sban m6dosithat6. tulek rogzitilt hogy a szerz6dAs
alakzerfi szez6d6sm6dosit6s
n6lkril - m6dosul az al6bbi esetekben:
nyi

18.

az

19.

20.

21,

23.

24.

a

-

a

-

a

-

a) felek

k6zhiteles nyilv6ntaft5sban foglalt adatainak m6dosuliisa eset6n

a

nyilv5ntart6sba bejegyz6s napjAval,

b) felek kapcso attart6ira, teljesit6sigazol6

szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul6sa

eset6n a m5sik f6lhez tett kdzl6s k6zhezvdtel6nek napjdval,

10

'l_
\

c)
26.

amennyiben a Kbt. ezt nem z6rja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6d6s m6dositSsa, ha az arra iriinyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szerz5d6sszeg6s (illetve szez6ddsszeg6sbe es6s) 6s annak

-

jogkovetkezm6nyei
ide nem 6rtve a felmond5s vagy el6llSs jog6nak gyakorl5s6t alkalmaz5sa al,5l, amely6rt felel6s (illeWe felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
Felhaszn616 6tv6llaljon a Keresked5t terhe16 tdbbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szerz6d6s alapjdn a Keresked6t terhel6 kock5zatokat. E korben kijelenti
jelen szez6d6sben foglalt
Keresked6, hcgy
kock5zatokat felm6rte 6s azt
ellenszol95ltatasban teljes kor[ien 6rv6nyesitette.
A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szez6d6s mell6klet6t
kdpezi (a felson:ltakon kivill) (a Megbizo p6ld5ny6hoz csatoltan) az elj5rSs iratanyaga.
Felek jogvitajuk. eset6re kik6tik a V6ci J6r6sir6s6g ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k
kiz6r6lagos illetrikess6g6t.
A knlfoldi ad6illet6segfi Keresked6 k6teles a szenSd1shez annak al5ir5#t kovet<j 3
munkanapon belill - arra vonatkoz6 meghatalmaz5st csatolni, hogy az illet6s6ge verinti
ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s5g kozvetleni.il beszerezhet a Keresked5re vonatkoz6
adatokat az orsz6gok kozdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil. Ennek elmaraddsa silyos
szez6d6sszegds,nek min6stil.

a

27.
28.
29.

30.

a

-

Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l 6ltali al6ir6sdval l6p hat6lyba.

Budapest, 2016, 11. 30

Sipos L6szlti
kis 6s kozepes fogyaszr6i

6rt6kesitesi osztalyvezet6

Nagy zsolt
vezet6 senior
iigyf6lmenedzser

P6nzilgyi ellenjegyz6s:

1.

sz5mri mell6klet:

Felhaszn5lSsi helyek
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