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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz6sAban
mely l6trejott egyreszt6l a Szoci5lis Szolg5ltatSsok H6za (sz6khelye: 2600 V6c, DeAkv6ri

fasor 2., Ad6sz5m: 15566850-2-13) k6pviseli: J5rja Andrea igazgal6, mint

Felhaszn6l6

(tov6bbiakban Felhaszndl6,l

a

MVM Patner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei

tt

207-209, k6pv: Sipos
cegjegyzdkszSm: 01-10-0.14818, ad6szdm: 12898019-2-44) mint
villamosenergia-kereskedS (tovSbbiakban: KereskedS) kdzdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az
a16bbi felt6telek mellett:
m5sr6szr5l

L5szl6

6s Nagy Zsolt

1. El6zm6nyek

V5c Vdros Onkorm5nyzata jelen szez6d6sben foglalt felhasznSl6 6s egy6b

felhasznSl6k
k6pviselet6ben is k6zbeszez6si eljdr5st folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

Az eljSriisban 3 r6szre lehetett ajSnlatot tenni.

A

kdzbeszez6si dokumentumok (tovSbbiakban: kozbeszea6si dokumentumok vagy
dokument5ci6) tartalmazt6k, hogy az egyes felhasznSl6k on5ll6an kotnek szez6d6s a nyertes
ajdnlattev6vel az adott r6sz vonatkoz5s6ban. Jelen szea6d6s az emlitett k6zbeszez6si elj5r6sban
megkotott - a fulhasz:n5l6ra 6s annak felhaszn6lSsi helyeire vonatkoz6
szen&{snek min6stil.
tulek rogzitik, hogy a szez5d6sekb6l foly6 jogokat 6s kdtelezetts6geket az egyes felhasznSl6k
6n5ll6an gyakoroljik ill. teljesitik. Egy adott felhaszniil6 szez6d6sszeg6se a tdbbi felhaszn6l6ra
nem terjed ki. Biirrnely FelhasznSl6val kot6tt szez5dds megsz(n6se (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megsz(in6st), a tobbi szez(rd6s id6beli hataly6t nem 6rinti.

-

A nyertes aj6nlattev6,.2" r6sz vonatkoz5s6ban a Keresked6 lett, (qy a 2015. 6vi CXLIIL torv6ny a
kozbeszez6sekrSl (a tovdbbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en ds a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szez5d6s vele kerUl megk6t6sre.
Felhaszn6l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. tdrv6ny (tovdbbiakban: ptk.) 8:1.9 (1) bek 7. ponga
alapjAn szen6d6 hat6siignak min6sijl.
tulek a szolgSltatas teljesitese 6rdek6ben az al5bbi szez6d6st kotik.

2.

I.

A szerz6d6s c6lja, tSrgya

Felek a k6zbeszen:6si eljSris alapjdn egym6ssal rin. teljes ell6tds alapri szez6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6-i menetrendad5si kotelezetts6g n6lkLil, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
tulhaszndl6 megvis5rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat6rozott
villamos-energi6t (szez6d6s kozvetlen targya). Ennek alapj6n a Keresked5 v6llalja a magyar
5tviteli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre iill6, szabv6nyos min6s6gfi villamos energia
biztosit6s6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a szerz6d6s id6beli hat6lya alatt 15 767 kWh mennyis63ben,
amennyiben a ter letileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhasznSl5si
helyek tekintet6ber a m6rlegkori v5lt5st irSsban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. tulek
rdgzitik. hogy a jelen szez6d6ssel 6rintett kozbeszez6si r6sz (,,2" r6s2) vonatkoz5sSban a
r6sszel drintett felhaszniil6k a szez6d6s teljesit6si id5tartama alatt jogosultak a szerz6d6ses
mennyis63 (630 229kwh) felett annak tovSbbi 500/o-a vonatkoz5sdban opci6s jogot
gyakorolni. Az opci6 gyakorl5s6val (egyoldal0 jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesit6si
kdtelezetts6ge kele:tkezik. tulek az opci6 gyakorl5#hoz sztjksdges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyis;6gb5l tort6n6 b6rmilyen mennyis6gfi 5tv6telt. Az opci6 gyakorlSsSval a
Keresked5nek teljesit6si k6telezetts6ge 5ll be. Felek rogzltik. a fentiek alapj6n teh5t, nogy az
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opci6s mennyis4let osszevontan kell sz5mitani fiiggetlenijl att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes tulhasznSl6k milyen arSnyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogy a kozbeszea6si m(szaki lelr5s fogyaszt6si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkr6tan jelen pont vonatkoz5s6ban kieg6szit5 adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) felhasznSl6si helyek vonatkoz6s6ban az Nkt. m6doslt6sa okSn 2017. 01. 01.
napj5t6l a kUlon megjel6lt felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s6ban a szez6d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6k:s tankeriileti k6zpont lesz, igy a vonatkoz6 felhasznSlSsi helyekn6l 2016.
december 31. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozici6 6tszSll az illet6kes
tankerUleti kdzpont?. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkoz5s6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szen6d6 felet illeti.
amely/amelyekndl a fenti kori.ilm6ny (5tsz5llds) nem k6vetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.9 (a) bek. a) ponqa szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok5n felhaszn5l6
az 6rintett felhasznSl6si helyekn6l a fenti id6pontot k6vet5en felmerri16 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
3.

5.

6.

A szezrid6s targy5t k6pezi tov5bbd a szerzdd6skot6st kovet6en a keresked6 v5lt5ssal j5r6
osszes adminisztratrv, tov5bb5 a k6zb€szez6si mfiszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell6t6sa. Ezek ellendrt6k6t az aj5nlati 6r taftalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell5t6s56rt tov5bbi ig6nyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.
A Felhaszn6l6 felhas;rn6l6si helyeit jelen szen6d6s 1. sz. mell6klete taftalmazza.
Felek megiillapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat6rozott minimilis mennyis6g
5t nem v6tele ok5n, Felhaszn5l6 semmif6le tov5bbi d0 vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
T0lfogyaszt5s eset6rr a felek a Kbt. 141.5 alapj6n j6rnak el. ha ezt a Kbt. nem zSrja ki.

3.
1.

3.

4.

Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

A

Keresked6 Sltal a kozbeszez6si elj6rSsban megajdnlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egys6g5r)az a16bbi:
a) profilos fogya;ztasi helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz haWan6t
sz6zad ForinVkWh.

A jelenszez6ddsberr meghat6rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, indexSl6sra
nincs lehet6s{1, b3hdt tatalm azza a szez&6s id6tartama alatti 6rv5ltoz6sbol ered6
kereskedelmi kock5zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkijli. nett6 energia fix energia6r (ellen6rt6k).
Felek rogziti( hog )/ a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6lt amely nem
tartalmazza a KAT k6lts6get (2007. 6vi DOCryI tv. 9-13. g) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6rt6kesitds k6lts6g6t,
L0912007. (XII. 23.) GKM. rendetetben
meghat6rozott 5tv6t.eli kotelezettseg al5 esd villamos (,,zold') energia k6lts{96t, a kiegyenlit6
energia k6lts6g6t,
hazai 6s nemzetk6zi hat6rkeresztez5 kapacit5sok dij6t es a
menetrendadds SthiiritasSb6l adod6 mindenfajta kolts6geket valamint m6rlegk6r tags5gi dfat

a

a

is.
5.

tartalmazza a hazai villamos energia szSllit6s
kolts696t, teh5t a;: 5ltalSnos rendszerhaszn5lati dfrakat, a sz6nipari szerkezet5talakit5si
tSmogatiist, a kedvezm6nyes 6ri villamos .energia tSmogat5s! a VET-ben meghatarozott
p6nzeszkoz6ket 6s nem tartalma zza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
Felek rogzitik, hogy

a fenti ellen6rt6k nem

jogszabSlyban megirat5rozott ad6kt6l 6s illet6kekt5l.

A fenti ellen6rt6k

magdban foglalja

a teri.iletileg illetdkes eloszt6i

enged6lyessel kotend6

HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tandcsadSs, valamint a Felhaszn5l6
meghatalmaziisiival a szabadpiacra l6p6 felhaszn5l5si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek

7.

megkot6s6vel, illet6leg a k6zbeszez6si eljdrSs mfiszaki leir6s6ban rogzitett valamennyi egy6b
szolgSltat6steljesit6:;6vel kapcsolatosan elj516 Keresked5-i szolg6ltat5s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolgSltat5s szi.inetel6s6nek idej6re vonatkoz6an fulhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem kdteles.

{-

8.
9.

10.
11.

t2.
13.

Felhaszn5l6 6s Keresked6 a teljes ell6t6s alap[ szerztid6s idStartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatko:z5s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz6molSst alkalmaznak.
A jelen szez5d6shez vezet5 eljiir5sbani aj5nlatt6tel, a jelen szea6dds, a sz5ml5z5s 6s a
kifizet6sek p6nznen,e a magyar forint (HUF).
tulhaszn616 az ellen6rt6k fedezet6t saj6t fonSsb6l biztositja.
A FelhasznS16 el6legpt nem fizet.
Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket. az igazolt szerz6d6sszer1 teljesit6st k6vet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. (1), (5X6) bekezddse, tov6bbS a ftk. 6:130.$ (1) bek szerint
sz6mlaosszesit6 alapj6n, 5tuta15ssal, forintban (HUF).
A Kereskedcj vSllalj:r, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6liisi helyek listaja szerint

I

felhaszn5liisi helyernk6nt kail6n-kiilon

az ott feltrintetett szdmlafizet6k (int6zm6nye(

gazd5lkod6 szervezetek) fel6 sz6ml6z, azaz a list6n szerepl6 felhasznSl5si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt kirl6n sz5ml5kat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az Sltala az el6z5 naptlri h6napban (elsz6mol5si ldSszak) a Felhaszn5l6 r6sz6re
6rt6kesr tett vil la mos energia teljes men nyis6;6t
- a villamos energia egys{]5r5t (FVkWh)
- az SltalSnos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat5rozott energiaad6 osszegdt

74.

15.

lo.

77.

18.
19.

- a renclszerhasznelati dijakat
- egy6b, jogszab5lyban rogziteQ a Felhaszn6l6t terhel5 6s a Keresked6 5ltal
sz5ml6;:and6 t6teleket (igy kUlondsen a VET I47. g alapjdn szimlinand6
t6teleket).
A sz5ml5k mell6 Keresked6 r6szletes analitikiit mell6kel (elektronikus formiiban is), melyek
felhaszn6l5si helyenkdnt (egy6rtelm0 beazonosithat6sdg mellett) tartalma226k a sz6mla
alapjSt k6pez6 felhasznS15si mennyis{leket (leolvasSsi adatokat, leolvas6si id5szakot),
egysd3Srakat, szdn la6rt6keket.
A kibocs5tott sz5ml5n, sz6mla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivijl fel kell
tuntetni a fizet6 nr:v6t, fizet6 cimdg felhaszn6l5si hely cim6t, felhasznSl5si hely funkci6j6!
POD szdmot, felhaszn6l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogrosult a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz6m6ra megktjldott,
igazolt natur5ll5t6l elt6r6 mennyisdJet alapul vdve id6szaki sz5mlSt ki6llitani. Ennek
megfelel5en a mindenkori keresked6i Sramsziimla natur5lia b6zisSt az elosZ6 6ltal az azonos
sz6mliiz5si id6szakra kiSllitott RHD sz6ml6n megjelen6 6rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott szimlSz5si id6szakot kovet6en m69is elt6r6s ad6dna egyes felhaszn6l6si helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i 5ramszSml6k natur6lia vetit6si alapjdnak ki.ilonboz5#ge miatt, akkor
a keresked6 kdtel$ ezt a soron k6vetkez6 szdmlSz5si id6szakban korrig6lni.
Keresked5 6ltal kibocs6tott sz5mla tartalmazza a m6r6berendez6s 5ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gn: vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakitasi t6mogat5s, a
kedvezm6nyes 5rri villamos energia t5mogat6s, az AFA 6s energiaad6 osszeg6t. fulhaszn5l6k
6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoz6saban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mol6st
alkalmaznak.
KereskedS v6llalja
Felhaszn6l6 ig6ny alapj6n - a dikt6l6son alapul6 felhasznSliisi adatok
figyelembev6tel6vel tdrt6n5 sz6ml5zSst is.
Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel k6tend6 hSl6zathasznSlati szez5d6sekben
a tulhaszn6l6 melk-'tt v5llalja a fizet6 f6l szerepdt. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6
fel6. sz6ml6zza az 5ltal6nos rendszerhaszn6lati dfakat, amiket a Keresked5 fizet meg
k6zvetlenLil az Elos;.t6i Enged6lyes sz6m6ra. Keresked6 az 6ltalSnos rendszerhaszn6lati diakat,
mint kcjzvetltett s:zolgdltat6st tov5bbszSml6zza a FelhasznSl6 fel6. amit a FelhasznSl6 a
Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szez6d6s
teljesit6si id5szakirt kovet6 75 napon belijl a Keresked5 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
v6gelsz6mol6 sz5nrla kibocsdtSsdra. Ez a sz6mla tartalmazhala a havi elsz5mol6 sz5ml5ban
esetlegesen ki nem szSmlSzott - de jelen szez6d6s alapj5n kiszSml6zhat6 - tdteleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6, mint szea6dS hat6s5g a ftk. 6:155 g-5ban
megfelel5 k6sedelmi kamatot, tov6bbS a ktildn jogszabSlyban meghat6rozott behajt6si
k6lts6g6tal5nyt kot,:les megfizetni a Keresked6 r6sz6re.

-

a

hatdlyos
Felek rogzitik, hogy fizet6si kotelezetts6get csak jelen szea6d6snek 6s
jogszabSlyoknak mindenben megfele15 sz6mla tulhaszn5l6 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.
Felek megSllapodn,ak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a szez6d6s
teljesit6s6vel osszel'Ligg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pon$a

2t.
22.

szerinti felt6teleknl.k nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek

a

Keresked6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei
1.

A Keresked5 kotelezetts6geit a

a

hatdlyos jogszab6lyok, tov5bbd
kozbeszez6si
dokumentumol< m[iszaki leirSs r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked6 a b:rv6nyi el6irdsok szerinti kF6s bejelent6si kdtelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos f€lladatok ell6tdsat v6llalja
szen6dds megszfin6s6t kdvet6en az rij
Keresked5 fel6, melynek ellendd6k6t is tadalmazza a fenti 5r.

a

J-

4.
5.
6.

7.

8.

Keresked6 a mell6kletben szerepl5 felhasznSlSsi helyeknek a csatlakoz5si ponqain a teljes
ellStds alapri szez6d6sben rdgzftett negyed6rds 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6

teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesGsril6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerlilt - Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapjdn a felek az egy6rtelm[iseg 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szez6d6s alapj6n a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbejott6vel a tulhasznSl6 jogszer0en tudja folyamatosan energiaigdny6t kiel6giteni
jelen szez6d6s alapjdn.
A villamos energi6t a FelhasznS16 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes szSlliga le.
A felhasznSlSsi helyek ell5t6sa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez5 csatlakozSsi pontokon
tort6nik.
Az id6soros, neglyed6r6s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyasztasi helyek
a szez6d6s id6tartama alatt a mindenkori negyed6rds szabadpiaci
tekintet6ben
fogyasztiSsi m€:netrendet a Keresked5 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendadS$ alapjSt a dokument6ci6 fogyaszt6si adatok melldkletben szerepl6 ,,A!', ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5l5si helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok
jelentik. Kereslled6 vSllalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5t6s alapri szezSd6s szerinti
szabadpiaci villamos energia ell5t6s5t. Az id6soros felhaszn5lSsi helyek menetrendt6l val6
elt6r6s6nek p6nzUgyi kock5zata a tdbbletenergia vagy a sziiks6ges kiegyenlit6 energia
megv5sdrl5sdb,5l k6vetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 t6rt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 5th6ritdsa nem lehets6ges.
Keresked5 kdtel€s aj6nlatk6r6 felhaszn5l6si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
m6don, hogy a Felhaszn6l6 Sltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get saj5t nev6ben
koteles el6re megvds6rolni.
Felhaszn5l6 a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 felhaszn5l5si helyei vonatkozdsdban fell6p6
v6telez6si rizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 ktil6n k6r6s6re - Keresked6nek v6llalnia kell
a Felhaszni5l6 6rintett felhasznSlSsi helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek
fulhaszn6l6n5l jelentkezS v6telez6si zavart
okozta/okozt5k, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviseleteert. Ezen
pont a fenti sz€:m6lyi 6s t5rgyi kdrben meghatalmaz6snak minSsi.il.
A hatalyban l6v6 szerz6d6s(ek) felmondds6t - a keresked6i m6rlegkdrbe l6p6 fogyasztdsi
helyek vonatkoz6s5ban
tulhasznS16 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba foglalt meghatalmazSsdval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le az
illet6kes szolg5ltat6nSl. A hat5lyos szez6d6s(ek) felmond6s6nSl (a megsz(n6s id6ponga
vonatkozds6ban) a jelen szez6d6ben meghatSrozott kezd6 teljesit6si id5pont az

-

-

a

9.

- a

ir5nyad6.
10.

A keresked6i mi:rlegkorbe l6p6shez szi..iks6ges eloszt6i szez5d6s(ek), rigy mint

H6l6zati

Csatlakozdsi Szez6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s Hdl6zathaszn6lati Szez6d6s(ek)
(a tovSbbiakban: HHSZ) me9k6t6s6t amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n

-

- a

nem ell rend,3lkez6sre
tulhaszn6l6 k6pvisel6je dltal teljes bizonyit6 erejii
magiinokiratba foglalt meghatalmazes6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le a
teniletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6sdhez a jelen
szez6d6ben mLghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.
11. A teljes ell5t6s alapi szen6d6s hat5lya alatt Keresked6 kdteles a t5le elvSrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossiggal mindent elkovetni a fulhaszn6l6 6rdekeinek
vdJelmdben. Arnennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon jSrt el, vagy
egydbk6nt
szez6d6s teljesit6s6hez szi.iks6ges b6rmely int6zked6se nem j5r
eredm6nnyel, az ebb6l ered6 k6rok megt6rit6s6re koteles.
72. fulhaszn6l6 jogosult az energiaell6t5s6val kapcsolatos b6rmilyen ugyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel kdteles tulhasznSl6 r6sz6re tan6csot vagy
(ilyen t6rgyri kd:r6s eset6n) ir.6sbeli t5j6kotat6st adni.
13. Az ijonnan bekarsolSsra kertil6 felhaszniilSsi helyek r6szdre, az adott felhaszn6l5si helvre
6rv6nyes energiadf alkalmazS#val Keresked6
szezcid6ses id6tartamon beliil
szabadpiaci villamos energia ellSt6st nytijt, tov6bbd elld!a ezen felhaszn515si helyek
eset6ben is a m(szaki leirnisban ill. jelen szez5d6sben foglalt kotelezetts6geket. Eien
felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s5ban a jelen szez(d6s rendelkezdseit kell alkalmazni
kuldnosen azzal, hqy az energiadii meghat6rozott m6rt6ke ezen rij felhaszndliisi helyek
vonatkozas5ban is irSnyad6a_k. A felhaszn5l5si helyek modosulSsa (ide drtve az
felhaszn6ldsi hely bevonSs6t,
megszfintetds6t, stb.) nem mindstil
feleft
megdllapoddsa alapjdn szez6d6sm6dositisnak. tulek e k6rben rdgzitik, hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141,5 (4) bek. a) pontja szerinti esetnek min6sul azzal,'no,iv az
opci6val ndvelt mennyis6get jelen szez6d6sm6dosit6s nem vSltoztatia meo.
L4. A szea5d6s id6tartama alatt megszfin6 felhasznSlSsi helyek resz6re Kereikedci szak6rt6i
t6mogat6st biztosit 6s a FelhasznSl6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhasznSliisi helvek
villamos energia szolg5ltatSsbol val6 kil€ptet6s6t. Ezen szolgdltatasok ellenert6k6t is
tartalmazza a megajiinlott energiadfi.tulek e korben rogziti( hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141-9 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6siil azzal, nqy az opci6var n6vert
mennyis6get j€len szez6ddsm6dositds nem vdltoztala meg.
If,.
Kgleske!6 az- iigyint6z6s gyorsit6sa, egyszerusit6se 6rdeGben internetes ugyf6lportal
uzemeltet6s6rer koteles a szen6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a -Kereskedd
6ltal kidllitott szdmla m0szaki
lartalm6t 6s szimszaki hetyess6gdnek lrrenZrzesei ,eg-a
szdmla meg6rkez6s6t megel6z5en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s{6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6seggel kell biztositini. ugyandak
bizositani kell a Keresked5nek az egyes felhaszniilisi helyek teljesitm6ny goi66j6nek
lefutiisiinak, ill,:tve a Keresked6 6s a Felhaszndl6 kozdtt megtot"ni6 srezcid6s m(szaki
vonatkozSstl adatainak megtekinthet6s6g6t.

a

a

r{;i

a

ij

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei
1.

A

Felek jelen szez5d6sben v6llalt kdtelezettsEleinek megszeg6se, igy kiilonosen a
szen6dds mer;hi0sut6s5nak okoz5sa, hib5s teljisitdse, t6sed6tem, riarterite, nr"teri
kdtelezetts6get keletkezte! illetve a Szea5dds m6sik F6l 6ltal tdrt6n6 azonnali hatalyrl
felmond5s5t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.
A jelen @ntban rogzitett szen6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nvei nem
6rintik a jelen szezcrd6s
.bdrmely mds pontj6ban meghat5rozott rrezclcelsr"geii
eseteket, lletv,: az azokhoz f fi z6tt jogkdvetkezm6nyeket.
suly.os szez6d6:;s_zeg6s eset6n. a srilyos szeadd6sszeg6ssel drintett (s6relmet szenvedett)
F6l a szezrkl6st a szez6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldatrl lognyitatkozattat
;eie;
szen6dds szerint azonnati hat5liyat fetmondhaga. B6rmliy sityoi izez6d6sr."gei[e;t
defini5lt, vagv ism6telt szez5d6sszeg6s a l6retmet izenvedett f6l 6rdek;0ldsat
i

J.

4.

onmag6ban megalapozza.
S0lyos szez6d6s;szeg6st k6vet el a Keresked6, ha:

ha a szez6d6s teljesG#hez sz ks6ges elektromos 5rammennyis6get

-

nem

szerzi be teljes eg6sz6ben,

nem dll rendelkez6sre a jelen szerzSd6sben meghatSrozott m6rt6kben 6s
modon,

nem biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer( teljesit6se eset6n

a

tull'raszn6l6 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre kerUljdn (kiv6ve ha a jogszab5lyban
169;:ihttek szerint kertjl sor korl5toz6sra)
jelen szeacjddsben nevesitettegydb (tan5csaddsi, k6pviseleti, adminisztr5ci6s,

egy6b) kotelezettsdgdt nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6

-

el15:5s6t egdszben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

egy6b a jelen szez6ddsben ekk6nt megjelolt srilyos szez5d6sszeg6st k6vet el.
egyuttmfi kod6si kritelezetts636t s0lyosan megszegi,
Keresked5 ellen felszdmolSsi elj6ris joger6s elrendel6s6re kertil sor, vagy
v6gelsz5mol6s al6 keriil, ill. hivatalb6l torlik a cegjegyz6kb5l.
ha az illet6kes Hivatal Keresked6 miikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don a szen&6s teljesit6sdre alkalmaflannd vdlik.
Srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a tulhaszn6l6, ha:
fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked5 6ltal meghat6rozott legal6bb 30 napos
p6tratarid6 alatt sem tesz eleget,
egyuttmfi kod6si k6telezetts6g6t srilyosan megszegr.
Vis maior beko'retkez6se esetdn a Felek kdtelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesfteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra
a FelhasznSl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6s6hez sziik6ges elektromos 6ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis{Svonatkozdsdban figyelembe kell venni.
KereskedS ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egydb fizet6si ig6nyt'nem 6rv6nyesithet
FelhasznSl6val szemben.
A FelhasznSl6 rrem koteles a szabvSnyon kiviili elektromos dramot dWenni, igy ha a

-

a

-

szabv6nyon kivuli elektromos 6ramot 6wdtel6t a Felhaszn616 visszautasigS, ez a
Keresked6 r6sz:6r61 min6stil szez6d6sszeg6sne( amennyiben a26rt felel6s.
A teljesit6s jogszetii megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kotb6rfzet6si, sem k5rt6rit6si k6telezetts6g, de k6sedelmi kamat fizetdsi
kotelezetts6g :;em. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyisdlet az 5tad5s felfriggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.
6, Szerz6d6si biztositEkok
1.

3.
4.

5.

tulek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 olyan okb6l, ami6rt felelds(ptk.
6:186.9) hib5san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hibds vagy
k6sedelmes teljesft6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6sdban az aodtt
felhaszn5lSsi hely 6ves, dokument5ci6ban kalkuldlt mennyis6gu villamos energia forintban
meghatdrozott ellen6rt6k6nek 365-<id r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt meqfrzetni.
A kotb6rt a Felhaszn6l6 ir.Ssbeli felsz6litassal, 8 napos fizetdsi hat6rid5vel 6-rv6nvesitheti.
Amennyiben a felsz6litas kdzhezvetel6t k6vet6 5 napon belul a Kereskedci irdsban.
k6ts6get kizSn5an bizonyit6kokkal al6tSmasztott indokl5ssal mag6t ki nem menti, akkor a
kotber elismert k6veteldsnek min6si.il 6s a Keresked6 k6vetel6a6be besz6mithat6 a xbtben foglalt valamennyi felt6tel (135. g (6) bek) megval6suldsa eset6n.
A FelhasznS16 kr)vetelheti a kotb6ren fe[jli k6r6t is.
Keresked6 felel mindazon k6r6rt, amely szez6d6sszeg6se okin a fulhaszn6l6ra vagy
harmadik szem6lyre hdramlik. Amennyiben a Keresked5 szez5d6sszeq6se ok5n harmad]k
szem6ly FelhasznSl6val szemben 6rv6nyesit s6relemdii, vagy k6rigEnyt, akkor ez alol
Keresked5 halad6ktalanul kdteles mentesiteni a F€lhasznal6t, iliewe ameirnyioen az ig6nyt
teljesitette a FelhasznSl6 a harmadik f6l irdnydba, akkor k6teles a megfize[ett dsszeleket
6s felmeriilt kcilts6geket felhlvSsra a FelhasznSl6nak meqfizetni.
Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se miatt a Felha-szn6l6 ellen per vagy m6s elj5rds
indul, koteles abba amennyiben ez lehets6ges
a Keresked6 r6ik6nt bel6oni.

-

-

\y

Amennyiben ez nem lehets6ges, k6teles a tulhaszn6l6 pernyertess6g6t el6segibni.
Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont szab6lyai megfelel5en ir6nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek
1.

z.

a

A

Felhaszn516 lloteles betartani
mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab5lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szen6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez(d6s fulei

koz6tt els6dlegesen jelen szen6d6s az irSnyad6 a jelen szez6d6s 7.4. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b6rmely ASZF-nek min5sril6 irata vagy
annak rendelkez6se eg6szben vagy rdszben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az
6rintett ASZF-r-endelkez6s nem alkalmazhat6. Kivdtelt k6pez ez a16l, ha az adott
rendelkez6s a 7'.4. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyokna( SzabSlyzato( a miikod6si
enged6ly6nek, Uzletszab5lyzat6nak
rendszerhasznSlati szezSd6seinek
rendelkez6seit.
A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan
elv6rhat6 magatartSst koteles tanisitani, ktilonosen
Szez5d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet5 esemdnyekr6l
Felhaszn6l6t
hal;rd6ktalanul 6rtesiteni,
A lizez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvdrhat6 int6zked6st.

6s a

. A
.

a

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szez5d6s b5rmely ponla kfuens
jogszab6lyba i.itkozne, vagy a kozbeszez6si eljdrds kotelez6 6rv6ny0 dokumentum5nak
tartalm5val ell€nt6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
minden tov6bbi jogcselekm6ny, (9y kUlon6sen a szen&6s m6dositdsa n6lkiil
a
megs6rtett k6tr:lez5 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentuml
rendelkez6s ker0l. funtieket kell megfelekSen alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akktlnt rendelkezik, hoSy valamely rendelkez6se a szez6dds r6sze (vagy a
szez6ddsben sz6vegszeriien szerepelnie kell) 6s azt szovegwer(en a szez6d6s nem
faftalmazza (az adott rendelkez6s a szetz6dis r6sz6t kdpezi).

.1.

-

-

8, A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

tulek jelen szez5d6s hat6rozott teljesit6si id5re 2016. 12. 01. napjdnak 00.00 6raj6t6l
2077. 17.30. napjinak 24.00 6rejeig kdtik, a Keresked5 ezen id6szak alatt kdteles a
szen6d6s szerinti ell6t5s biztosit6s5ra.

Fefek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s a ftk. szab5lyai szerint rendes
felmond5ssal fe,lmondhat6. A felmond6si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 ko;:beszez6si eljSr6st folytasson le. Ennek hataridej6t a felek 90 napban
hatarozzdk meg.
J.

Felhaszn5l6 koteles

a

szerz6d6s felmondani

a

Kbt-ben meghat5rozottak szerin!

amennyiben:

a)

Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetlentil Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szerveze! amely

tekintet6ben fenn5ll a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat6rozott felt6tel;

b) Keresked6 kozv,:tetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintetdben fenn6ll a 62. I (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghat5rozott
feltetel.

a

KereskedS koterlezettsa3et v5llal, hogy
szen6d6s teljesit6s6nek id5tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a FelhasznSl6 sz6mSra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. g (3)
bekezd6se szerinti Ugyletekr5l a tulhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7

Keresked5 ebben

az

esetben

a

szerz6d6s megszfin6s6nek id6pongSig teljesitett

szo196ltat6sinak ellen6rt6k6re jogosult.
4.

Felhaszn6l6 a szerz6d6st felmondhala (att6l ell5that) ha:

a) felt6tleniJl sziiks{;es a szerz&6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. g alapjSn ij kozbeszez6si elj5rSst kell lefolytatni;
b) Kereskrd6 nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betart6sdt, vagy az

KereskedS szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl5s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139, g-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapj5n a kdzbeszez6s szabSlyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gs::egdsi elj5r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapjSn inditolt eljdr5sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSbol ered6 valamely
kotelezettseg tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s tdrtdnt, 6s a bii'6sig 5ltal megSllapitott
jogs6rt6s miatt a szeacjd6s nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szez6d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. AdaW6delem, kapcsolattartSs, egy6b rendelkez6sek
1.

2.

A szen6d6 felek kdtelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.
Felek . megSllapodnak abban, hogy kiildnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym6snak Stadott, tizleti titoknak min5srj16 informdci6! valamint minden olyan

inform6ci6! rJokument6ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min5sitettek

(bizalmas inform6ci6), vagy jogszabSly annak min5sit.
..

3.

4.

8.

uzleti titok

a

gazdasdgi tevdkenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, informdci6,
megoldiis vagy ada! amelynek nyilvdnossSgra hozatala, illet6itelenek' 6ltal tort6n6
megszeadse 'vagy felhaszn5lSsa a jogosult jogszerfi p6nzrigyl, gazdasdgi vagy piaci
6rdekeit, s6rten6 vagy vesz6lyeztetnd, 6s amelynek titokban tartisa drdek6ben a jogosutt
a sztiks{;es int6zked6seket megtette.
A Felek titokta rt6si kotelezettsdge a tudomSsukra jutott uzleti titokra 6s bizalmas
informiici6kra, igy ki.il6ndsen szakmai megolddsra, know-how-ra is kiterjed.
A fulek a szen:6d6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s informdci6kat kizdr6lag a szez6d6s
teljesit6s6re h,aszn6lhagSk fel. A m6sik f6l el6zetes j6v5hagy6sa n6lkril ilyen inform6ci6t
egyi! 16] sem tehet kdzz6, harmadik szemdry rendeikez6s6ie nem uocs6that, kiv6ve, ha
ezt erv6nyes ,5s hatSlyos jogszab5ly alapj6n kotelez6 vagy valamely bir6sdg vagy m6s
hat6s6g, iillarnigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l haladdktalanul ta;edztaqet
_
egym6st ir6sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m5s hat6sigi hat6rozat egyidejii megkiild6se
mellett.
A tulek k6teles,:k a hat6s5g (bir6s59) figyelm6t felhivni az ityen informSci6k megfeleld
kezel6s6re. Nr-'m tekinthet6 titoktartdsi kdtelezettseg ald es6 informiici6nak, am-i mdr
kozismert. Egy adott inform5ci6 k6zismerts6g6t az a fdl bizonyirja, amelyik annak
kdzismerts6g6re hivatkozik.
A jelen
.titoKartisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a szezdd6s megsz n6se utan is hatalyban
maradnak.
Felek kifejezett:n rogziti& hogy tudom6suk van a116l, hogy Felhaszndl6 koteles a
Kozbeszen6si Hat6sdgnak bejelenteni, ha

a)

b)

a

Keresked5 szea6d6ses kotelezetts4l6t srllyosan m€szegte 6s ez
szen6d6s
felmond6sdhoz vag_y el6rr6shoz, k6rt6rit6s k6veter6s6hez vigy a szezdd6s alapjin
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, varamint ha
Keresked5 olyan magatartdsdval, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szez6d6s
lehetetlentil6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez(d6sszeg6s leir6sd!
az annak alapj6n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szezcid6 f6l a
szez6d6s:zeg6st elismerte-e, vagy sor kerult-e arra vonatkoz6an Derinditasra.
Keresked5 szez5d6ses kotelezettseg6nek jogerds bir6sdgi hatdrozatban megdllapitott
megszeg6:;e eset6n a szez6ddsszeg6s t6ny6! reir5sit, r6nyeges jellemz6it, beredrtve

azt !s, ha ,l szez&6sszeg6s a szerz6d6s felmond6sdhoz vagy a szerz6d6st6l val6
el5lfSshoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen6d6s alapj6n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked6 szerz&6 f6l olyan

magatartAsival, amely6rt felel6s, (r6szben

vagy eg6szben)

a

szerz6d6s

lehetetlenti 6s6t okozta.
9.

Felek fenti k6rben meg6llapodnak abban, hogy KereskedS nem jogosult a fenti adatok
5tad5sa miatt a tulhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha bSrmely 6tadott t6ny, vagy korUlm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kiv6ve ha ezz:el a FelhasznSl6nak az adatok iitad6s6nak pillanat6ban t6nyszerfien
tiszt5ban kellelt lennie (nem tartozik ide a hib5s jogszab5ly-6rtelmez6sb5l vagy t6ves
t6nyell5s-6rtelnlez6skjl sz5rmaz6 k6rrjlmdny, kiv6ve ha az a Felhaszn5l6nak felr6hat6an
ktivetkezett be).

10.

tulek meg5llaporinak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozdsdban jogszabiily a fentiekt6l ellent6tesen

11.

tulek kijelentik, hogy a szez6dds teljesites6ben folyamatosan egyuttmfikodnek. a felmeriil6
probl6mdkr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irdsban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az eleKronikus levelez6s
(e-mail) 6s a f:rx formdj6t is.
Felek k6pviselet(xe 0ognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korldtoz6sokkal az
aliibbi szem6lyr:k jogosultak kiz516lagosan:

rendelkezik.

L2.

13.

Fefhaszn516 t6sz6r6lz
N6v, beosn5s: J6rja Andrea igazgat6
El6rhet6s6gei (levdlcim, tet, fax): 2600 Vdc, De6kv6ri fasor 2., 06-27-501-400
Jognyilatkozat korlStozdsa : --N6v, beosztds: Cegledi M6nika beszez6si rdszleg

El6rhet6s{3ei(levdlcim, tel, fax) : 2600 V5c, Kozt5rsas6g 0t34.,06-301583-0047,
cealedi.monika@vacholding.hu

Keresked6 r6sz6r6ll.
N6v, beosztSs: Fazekas

llbor

6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
'it ZO7-ZO}, +36-1-3043834, +36-20-.588-2388, +36-1-202-0373
lognyi latkozat korl5toz5sa :
N6v, beosztis:
El6rhet5s6gei ( lev6lcim, tel, fax):
Jognyi latkozat korlStozSsa :
N6v, beoszt5s:
El6rhet6s6gei(levdlcim, tel. fax) :
Jognyilatkozat korlStozSsa :
Jelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattaft6 kizdr6lag irisban
az 5w6tel hely6t 6s idej6t dokumentiSl6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. dlektronikus
lev6l ill. fax eset6n az iiw6tel igazol5siit megfelel6en alkaimazni 'kell (visszaigazolds
k6r6se, ill. fa{elent6s).
Amennyiben
szen6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatdrid5t nem tliz, akkor a
jognyilatkozatot annak okiinak felmerril6s6r6l
0ognyilatkozatot tev6 tudom5s5ra
jut5sat6l) sz6mitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rcividebb hat5rid5 nem deriil ki. Amennyiben olyan probldma merul fel, amely miatt a
FelhasznSl6- energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
k6telezetts6gek vonatkozis6ban Keresked5 halad6ktalanul k6teles minden int6zke;6st
megtenni.
Ef

74.

-

If,.

a

-

16.

77.

Minden, a mSsik f6lnek benyrijtand6 jelen szea6d6s t6rgySt 6rint5 dokumentumot a jelen
szea6d6sben rneghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkUldeni. A kUldem6nyt faxon,
elektronikus kv6lben illet6leg postai kUldem6nykdnt keresztiil feladott jognyilatkozat
eset6n a me6l6rkez6st kovet5 els6 munkanapon. szem6lyes 6tad6s eset6n azonnal
kdzbesltettnek kell tekinteni.
A kijelolt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad5s6t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kartelesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rovid 0ton 6rtr:sibni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,

hogy

a

akadSlyonatasi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol5sa

a

latkozattevdt terheli.
Szen6d6 felek igy jiirnak el jelen szez6d6s hat6ly5nak fennSllta alatt, igy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikotdseinek. Szezcjd6 Felek
kijelentik, hogry egyikilk sem tan[rsithat olyan magatart5st, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit #rten6. Szez6d5 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumol< kezel6se sor5n
adatvdJelmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6Kalanul betaGdk.
tulek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l
m6sik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva jernak el, tad6zkodva minden olyan magatart6st6l,
amely a m6sik f6lnek akSr vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna.
SzerzSd6 Felek halad6ktalanul k6telesek 6rtesfteni a m6sik felet a tudomdsukra jutott
minden 6rtestil6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez5d6s teljesit6sdt
akad{lyozza, vagy befoly5solja.
Szerz6d6 tulek rneg6llapodnak. hogy jelen szez6d6s hatalya alatt
a fentieken
is
szorosan egyCttmfik<idnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben litfizdtt c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogziti( hogy jelen szen&6s alapj6n a tulhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si elj6r6s alapjSn a Keresked5vel
szez6d6st kdt6 tov6bbi felhaszn5l6k szez6d6sszeg6s66G ill. a tov6bbi esetleges
felhaszn5l6k szez5d6sszeg6se jelen szez6d6s Felhaszn5l6j5ra nem hat ki.
Jelen szez6d6s ill. a kozbeszezdsi elj6r6s ,,2" rdsz5re vonatkoz6 iratanyaga az 0n.
Int6zm6nyi profilosjelleg( fogyaszt6si helyek vonatkozSs6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkoz5s5ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kiviil kell hagyni.
Jelen szez6d6sben nem szabelyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g jogszab6lyai, krildnosen a
Kbt, 6s a Kbt. i5ltal enged6lyezett korben a ftk, valamint a villamos energi6r6l szol6 2007.
6vi LlCO0r'I. Ta)rv6ny (Vet.) 6s a v6grehajt5s5m kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6ir.5sai, a villamos energia rendszerhaszn5lati diakr6l 6s alkalmaz6suk szabSlyair6l sz6l6
4120L3. (X. 16.) MEKH rendelet,
villamos energia rendszerhasznelati dfak
lrszabllyozits6nak kereteir6l sz6l6 64120t3. (X. 30.) NFM rendelet,
megljul6
energiaforr6sol<b6l 6s a hullad6kb6l nyert energi5val termelt villamos energia m[ikid6si
t5mogatilsanal: finansziroziis5hoz sz0ks6ges pr6nzeszkoz m6rt6k6nek meg6llapit6si
modj5ra 6s m,3gfizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6lo 112016. (I. 27.) NFM
rendeletaz ir5 nyadoak.
tulek rogzfti( hcgy jelen szerz6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljesi.il6se eset6n,
ir.5sban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez6dds
alakszerfi szez6d6sm6dosit5s
n6lkiil - m6dos;ul az al6bbi esetekben:
nvi

18.

az

19.

zL.

23.

24.

a

til -

-

a

a

-

a) felek

kozhiteles nyilv5ntart5sban foglalt adatainak m6dosuli5sa eset6n

a

nyilvSntartdsba bejegyz6s napj5val,

b) felek kapcsolattart6ira,

c)

teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa

eset6n a misik f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napjSval,
amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.

10

u

26.

fufek rogzitik, hog,y semmis a szez6d'ls m6dositSsa, ha az arra irdnyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez6d6sszegdsbe es6s) 6s annak
jogkdvetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmond6s vagy el6ll5s jog6nak gyakorl6set alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illeNe felel6s lenne), vagy amely arra irSnyul, hogy
Felhaszn516 Stviillaljon a Keresked5t terhe15 tobbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egydb, a szen:6d6s alapj6n a Keresked6t terhel6 kock5zatokat. E korben kiietenti
Keresked6, hogy
kockdzatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben ioqlalt
ellenszol95ltatSs;ban teljes k6riien 6rv6nyesitette.
A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szez6d6s melldkletdt
k6pezi (a felsoroltakon kivtil) (a Megbizo p6lddnydhoz csatoltan) az eljdriis iratanyaga.
Felek jogvitSjuk eset6re kikotik a V5ci J6r6sir6sdg ill. a Budapest fbrny6ki Torv6nyszek

a

27.
28.
29,

30.

kiz6r6lagos illehikess6g6t.
A kiilfoldi ad6illet6segii Keresked5 koteles

-

a szez6d6shez annak aldimsat kovet6 3
munkanapon br:ltil - arra vonatkoz6 meghatalmaziist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti
ad6hat6s5gt6l il magyar ad6hat6s6g kozvetlenUl beszerezhet a keresked6re -vonatkoz6
adatokat az or:;z5gok k6z6tti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil. Ennek elmarad5sa s6lyos
szez6d6sszeg6snek min6sril.

Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l dltali aldiriisdval 16o hatdlvba.

Budapest, 2016. 11.30

Sipos Liiszki
kis 6s kdzepes fogyaszt6i

6rtdkesit6si osztSlyvezet5

Nagy Zsolt

Szociiilis Szolg6ltatiisok H5za

vezet5 senior
iigyf6lmenedzser

P6nzUgyi ellenjegyz6s:

1.

szdmri mell6klet:

Felhaszn6lSsi helyek
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