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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz6rsirban

mely l6trejott egyr6szr,5l a V5c V6ros Lev€lt6ra (sz6khelye: 2600 VAc, M0zeum u.4.
Ad6szdm: 16935286-1-13) kdpviseli: dr. Horv5th Ferenc igazgato, mint Felhaszn5l6
(tovSbbiakban Felhaszndr16)

a MVM Partner zft. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei 0t 207-209, k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt, c{iegyz6ksz6m:01-10-0'+4818, ad6sz5m: 12898019-2-z14) mint
villamosenergia-kereskal6 (tovSbbiakban: Keresked6) koz6tt az alullrott helyen 6s id6ben, az
mdsr6szr6l

alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

Vdc V6ros 0nkorm5nyzata jelen szez6d6sben foglalt felhaszn6l6 6s egy6b

felhaszndl6k

k6pviselet6ben is kozbe:;zez6si elj6r6st folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

Az elj5r6sban 3 r6szre leretett aj6nlatot tenni.

A

k6zbeszez6si dokumentumok (tov6bbiakban: k6zbeszez6si dokumentumok vagy
dokument6ci6) tartalma:.t6k, hogy az egyes felhaszn5l6k onSll6an kotnek szez6d6s a nyertes

ajinlattev5vel az adott rrisz vonalkoz5s6ban. Jelen szez6d6s az emlitett k6zbeszez6si eljSr6sban
megk6tott - a fulhasznal6m 6s annak felhasznSlSsi helyeire vonatkozo - szerz6desnek min5siil.
Fe6k rogziti( hogy a s;rez6d6sekb5l foly6 jogokat 6s k6telezetts6geket az egyes felhaszn6l6k
ill. teljesitik. Egy adott felhaszn516 szez6d6sszeg6se a t6bbi felhaszn6l6ra
6n5ll6an-gyakoroljZk
-B6rmety
FelhasznSl6val k6t6tt szez6d6s megszfin6se (ide nem 6rtve a
nem te4id ki.
teljesed6ibe men6s miatti megszlin6st), a tobbi szez6d6s id5beli hat6ly5t nem 6rinti.
A nyertes ajSnlattev6 ,,2'' r6sz vonatkoz6s6ban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi CXUII. tdrv6ny a
k6zbeszea6sekr6l (a tcv5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en 6s a fentiek
figyelembevdtel6vel jelen szeadd6s vele keriil megkot6sre.
reihasznSl6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov6bbiakban: ftk.) 8:1.9 (1) bek 7' ponqa
alapjin szen6dS hat6s5gtnak min5sUl.
Felek a szolgSltat5s teljes;it6se 6rdek6ben az a15bbi szezSd6st k6tik.

2.

t.

A szerz6d6s c6lja, tirgYa

a kdzbeszez6si elj5r5s alapj6n egym6ssal rin. telles ell5tds alaplj szez6ddst hoznak
l6tre tulhaszn6l6-i menetrendad5si k6telezettseg n6lk0l, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
Felhaszn5l6 megv5s6rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghatSrozott
Felek

villamos-energi5i (szerzSd|s k6zvetlen t5rgya). Ennek alapj6n a Keresked6_ v6llalja a magyar
5Witeli h5l6ziton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv6nyos min6s69( villamos energia
biztositas6t a Felhasz;r516 r6sz6re a szen6d6s id6beli hatalya alatt 26 065 kWh mennyisegben,
amennyiben a teri..iletileg illet6kes eloszt6 engeddlyes a mell6kletekben foglalt felhaszn5lSsi
helyek tekintet6ben a m6rlegk6ri v6ltast ir.6sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. Felek
r€zitik, hogy a jelen szez5d6ssel 6rintett k6zbeszerz6si r6sz (,,2" r6sz) vonatkozSsSban a
r6iszel 6rintitt felhas:zn5l6k a szez6d6s teljesit6si id6tartama alatt jogosultak a szez6d6ses
mennyis{] (630 229kwh) felett annak tovSbbi 500/o-a vonatkoz5s6ban opci6s jogot
gyato'rotni Az opci6 gyaiorl6s5val (egyoldali jognyilatkozat) a Keresked5nek teljesit6si
[6telezetts6ge keletkerzik. tulek az-opci6 gyakorl6s6hoz szi.iksdges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyis6gb6l tort6n5 b6rmilyen mennyis6g( 6tv6telt. Az opci6 gyakorl6s5val a
Keresked6nek telesitesi kotelezetts6ge 5ll be. tulek rogzitik, a fentiek alapj5n teh6t, hogy az

h-

T

opci6s mennyis6get osszevontan kell szdmitani fi.iggetlentil att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes Felhasz:n5l6k milyen ar6nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rdgziti( hogy a kozbeszez6si m(szaki leir5s fogyaszt5si adatokat (is) taftalmazo
mell6kletben konkrr5tan jelen pont vonatkoz6s6ban kieg6szitti adatokkal 6rintett
(meghat6rozott) felhaszn6l6si helyek vonatkoz5s6ban az Nkt. m6dosit6sa ok6n 2017. 01. 01.
napj5t6l a kulon meqjeldlt felhasznSl5si helyek vonatkozSs6ban a szea(rdds alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankeri..ileti k6zpont lesz, igy a vonatkoz6 felhasznAl5si helyekn6l 2016.
december 31. 24.00 6rakor a jogszab6ly erej6n6l fogva ezen pozici6 StszSll az illet6kes
tankenileti kozpontm. tuntieket az opci6s mennyis63ek vonatkoz6s6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy etz opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szen6dS felet illeti,
amely/amelyekn6l a l'enti k6riilm6ny (5tsz6ll6s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponqa szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek okSn felhasznSl6
az 6rintett felhaszn6l,isi helyekn6l a fenti id6pontot kovet5en felmerU16 kotelezetts6gek6rt nem
felel.

A szez6d6s t6rgy5t k6pezi tov6bbd a szez6d6sk6t6st k6vet6en a keresked6 v6lt6ssal j6r6
osszes adminisztratlrl tov5bb5 a kdzbeszez6si mUszaki lelr5sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g elliit5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 5r tartalmazza, ezen k6telezetts6gek
lt

5.

6.

ell5t6s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A Felhaszn6l6 felhas;:n5l5si helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim5lis mennyis6g
5t nem v6tele ok6n, Felhaszn5l6 semmif6le tov5bbi dij vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem
kdteles.
Trllfogyasztds eset6rr a felek a Kbt. 141.$ alapj5n j6rnak el, ha ezt a Kbt. nem zdrja ki.

3.
1.

.+.

Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet€se

A

Keresked6 Sltal a kdzbeszez6si elj6r5sban megaj5nlott 6s a tulhaszn5l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egys6g5r)az al5bbi :
a) profilos fogyasztasi helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett5 eg6sz hatvanot
sz6zad ForinVkWh.

A jelenszez6d6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szez6d6ses iddtartam alatt fix, indexSlSsra
nincs lehet6seg, tehat tartalm azza a szerz6d6s id6tartama alatti Srv6ltoz6sbol ered5
kereskedelmi kocka;:atot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6ft6k felt6tel n6lkUli, nett6 energia fix energia6r (ellen6rt6k).
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belf6ldi, egy z6naid5s ellen6rt6K amely nem
tartalmazza a KAT l(dltseget (2007. 6vi LICCryI tv. 9-13. g) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s kolts€96t, a L09|2OO7. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 6tv6teli kotelezetts6g al5 es6 villamos (,,z6ld') energia k6ltseg6t, a kiegyenlit6
energia k0lts6g6t,
hazai 6s nemzetkozi hatdrkeresztez6 kapacit5sok dijdt 6s a
menetrendadSs 5th.irftes6bol adod6 mindenfajta koltsegeket, valamint mdrlegkor tagsagi dijat

a

ts.

5.

7.

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llit5s
koltseg6t, teh6t az 6lta16nos rendszerhasznSlati d[akat, a sz6nipari szerkezet6talakit6si
tdmogat6st, a kedvezm6nyes 5ri villamos -energia t6mogatiSst, a VET-ben meghat6rozott
penzeszkdzdket 6s nem tartalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab6lyban megnat5rozott ad6kt6l 6s illet6kekt6l.
A fenti ellen6rt6k magiSban foglalja a ter{.iletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tanScsad6s, valamint a Felhaszn6l6
meghatalmaz5sSva, a szabadpiacra l6p6 felhasznSl6si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vel, illetiSleg a k6zbeszez6si eljSrds mfiszaki leiriis5ban rogzibtt valamennyi egy6b
szolg6ltatSsteljesit€s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolgSltat5s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolgiiltatiSs sz0netel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia df
meofi zet6s6re nem koteles.

F

8.
9.

10.
11.

72.

13.

tulhaszn5l6 6s Ken:sked6 a teljes ellSt5s alapfr szez5d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6sSban napt6ri h6naphoz igazod6 elszSmol5st alkalmaznak.
A jelen szez6d6sh€:z vezet6 eljdrdsbani aj6nlatt6tel, a jelen szez6d6s, a sz6ml6z5s 6s a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
Felhaszn616 az ellenert6k fedezet6t saj5t forr5sb6l biztositja.
A FelhasznS16 el5leg,:t nem fizet.
Felhaszn5l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szen(fiisszerl teliesit6st kovet6en havonta, ut6lao
egyenliti ki a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezdese, tov5bb6 a ftk. 6:130.9 (1) bek szerint
szSmlaosszesitS alaprjdn. 6tutal6ssal, forintban (HUF).
A Keresked6 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6l6si helyek listiSja szerint,
felhaszn6lSsi helyenk6nt kukin-krilon

az ott

gaz.ditlkod6 szervezetek) fel6 sz5ml6z, azaz

feituntetett sz6mlafize(jk (int6zm6nyer,
a list6n szerepl6 felhasznSl5si helyekie havonta 6i

int6zm6nyenk6nt kijlon sz6ml5kat boc#t ki, amelv tartalmazza:
- az 6ltarla az el6z<5 napt6ri h6napban (elszdmolSsi Id6szak) a tulhasznSl6 r6sz6re
6ft6kesitett villamos energia teljes mennyis{]6t
- a villamos energia egys6g5r6t (FVkWh)
- az 6ltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a tdrvrinyben meghatdrozott energiaad6 6sszeg6t
- a rendszerhasznalati dijakat

14.

- egyeb, jogszab6lyban Kbzftett, a Ferhaszndr6t terhel5 ds a Keresked6 drtal
sziimliizand6 t6tereket (igy kriron6sen a vET r47. g arapj6n *lrierunoo
teteleket).
A szdml6k mell6 Kr:resked5 r6szletes analitikdt mellekel (elektronikus formiiban is),
melyek
felhasznSlSsi hery_enk6nt (egyertermii beazonosithat6sdj melett)
tartarmazzdk
,
,ie^,u
alapj5t k6pezd felhaszn6liisi. mennyisegeket (leolvasSs'i adatokat, leolvas6si
iddszakot),
egysegiiraka! sziimla6rt6keket.
A kibocsdtott sz5ml5n, sz5mla 6sszesit6n 6s szilmla reszletez6n az el6irtakon
kivril fel kell
tr'irtetni a fizet5 neve! fizetd cim6t, Jerhaszn6riisi hery cimet, ferhasznirdsi
terv runr.iopt,
-r
PoD szSmot, felhasznSrdsi hery azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh)
6rt6ket.
Keresked5 nem jogosult a ter0letileg,i et6kes eloszt6i eng"delyes
6itai ,ra,-naru megkuldott,
igazolt naturSli6t6r ert6r6 mennyis63et alapur v6ve ii6sziki sz5ml6t
ki6ilitanil inner
megfelel6en a mindenkori keresked6i iramsz6mla naturSlia bitzis6t
az
ari.r u. ulono,
szimlinisi id6szakra kis itott RHD szimrdn megjeren6 5rammennyiseg k6pzi.
"ror.tOer"nnyiGn ugy
adott szdmt6zdsi id5szakot kove!6e1 megis ertEi6s adodna egyei fer-haszndrdsi
nerv"l eseien
az RHD 6s a keresked6i iiramsz6mriik naturdlia v,etltesi alapj5nak
kur6nboz6#ge
a keresked6 kotele; ezt a soron kovetkezd szdmldz5si ia6szalUan
"ii.tt,l[L,
konigilni.
Keresked5 iiltal kibocs6tott sz6mla tartalmazza a m6r6berendezes
attit m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6grr: vetitett mindenkori
szerkezetatarakita;
_sz6nipari
kedvezm6nyes 5rri viflamos energia tdmogatits,
az' AFA 6ienergiaaa6 6sszeg6t. r"rh.iimrot
6s Keresked6 az energia eren6rl6ke uonltro.a*uun'nJptJri n?napnoiig.i"Jo
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19.
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alkalmaznak.
Keresked6 v6llarja
Ferhaszn6r6
.ig6ny arapj6n - a diktardson arapur6 ferhaszniirdsi adator
figyelembev6tel6vel t<jrt6nd sziimldiiist
is.
Keresked6 viillarja, hogy az Eroszt6i
kotend6 h6r6zathaszn6rati szeadddsekben
a tulhaszniit6 meilett viiilaria a fizet6.Enged6ryesser
fEr szerep6t. Az Eroszt6 erg"a6G
l"i".ii5oo
fel6 szSml6zza az Srtardn;s rendszerhaszn6rati oiitai, -amket
Keresked6 fizet merr
_
kdzvetlenr'il az Eloszt6i Enged€lyes sziim6ra. Keresked6 az
6rta.ldnos r-"norr"ihu.rnaruii JOJt"-i
mint krizvetitett szorgdrtatdst tovlbbszitmr6zza a rernaszn6t6 Ere,
kdteres megfizetni az energiadijjar r"g"gy"r? fizet6si fert6terekker.A
5gr. "rjlFanq!
Szez6des
-rerh.*"?l'o

-

a

i;h,i;.

i't'.--r"in*..?iJ"

teljesitesi id6szakit k<ivet5
u
.75 napon- ueiril u i"iurr,"oa
?re
vegelszSmol6 szdnrra kibocsat6siira. iz a r*rrul.rtui.nJtlqa;ogosuria havi elszdmor6 szdmrdban
--'
eseuegesen ki nem szdmldzott de jeren szez5d6s alapj6n
kisi6mldznata _ teteelei.
K6sedelmes fizet6s esetdn a Ferhlszndr6, .int ize?l;ao
rrat6s,ig-a ptr.-oiiE s-aou"
megfetetc5 k6sedermi kamatot, tovabb6
jog.tibarvrun ,"gnuid.;t -b.,i,"jilu

-

20.

i

koltsegStal6nyt koteles megfizetni a Keresked6.ttiton
r6sz6re.'

V

a

Felek rogziti( hogy fizet6si k6telezetts6get csak jelen szez5d6snek 6s
hat5lyos
jogszab5lyoknak mindenben megfelel6 sz6mla Felhaszn516 Sltali k6zhezv6tele keletkeztet.
Felek meg6llapodnak. abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz5mol el a szez6d6s
teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan k6lts6gekef melyek a Kbt. 62. g (1) bekezdds k) ponla

2t.
11

szerinti felt6teleknek: nem megfelel5 tdrsas5g tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek

a

Keresked6 ad6koteles jdvedelm6nek csdkkentds6re alkalmasak.

4. A felek jogai 6s ktitelezettsdgei
1.

z,

A Keresked5

(otelezetts6geit

a

hatSlyos jogszabSlyok, tov6bbd

a

kozbeszez6si
dokumentumok mfiszaki lefras r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked5 a torv6nyi el6[r5sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell6t5s5t v6llalja
szen6d6s megszfinds6t kovet6en az rij
Keresked6 fel6, melynek ellen6rtdk6t is tartalmazza a fenti 6r.

a

Keresked5 a mellSkletben szerepl6 felhaszndl6si helyeknek a csatlakoziisi pontjain a teljes
eflSt5s alapi sz:ez5d6sben rogzitett negyed6r5s SUagteljesitm6ny 6rt6k6vel- m egegyez6

5.
6.

teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre ;illni. Nem felel a fentiek - nem
tefjesGsiil6s66ft, ha at az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkdrdben felmertilt - Kereskeddner<
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapjan a felek az egy6rtelmfiseg 6rdek6ben rogzitir<,
hogy jelen szerz6d6s alapjiin a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s. 6s jognyilatkozatot, amely alapjdn az roszt6i rngld6tyes
kdzbejdtt6vel a FelhasznSl6 jogszer(en tudja folyamatosan energiaig6ny6t ki-el6gitenr
jelen szez5d6s alapj5n.
A villamos energi6t a tulhaszn6l6 r6sz6re a hdl6zati enged6lyes sz6llitja le.
A felhasznSlSsi helyek ell6t5sa a felhaszndldsi helyekliel megegyezd-csaUakozdsi pontokon
tdrt6nik.
Az id6soros, nqryed6r5s fogyasztasm6r6sre alkalmas m6r6vel elliltott fogyasniisi helyek
tekintet6ben
a szez6d6s id6tartama alatt a mindenkori negyed6riis szabadpiaci
fogyasztasi menetrendet a Kereskedd k6sziti el 6s jelenti a renlszerirdnyito fel6. A
menetrendades alapjdt a dokumentiSci6 fogyasztdsi adatok mell6kletben szerepl6
,,N,, ,,8,'
6s ,,c". mell6kbteiben felhaszn6l5si helyk6nl megadott 6ves vilamos energia rogyaizt6;or
jelentik. Kereslced6 v5llalja az id6soros fogyaszt6k teljes elldtds alapi
siz6d-6s szerinti
szabadpiaci vil amos energia ell5t6s5t. Az id6soros felhaszn5lSsi nelybt menetrenAtcit
vai6
elt6r6s6nek penziigyi kock6zata a. tobbrete_nergia vagy a szi.iks{]es kiegyenlit5
energia
megvdsdrlSsab,6l kdvetkezcjen a Kereskedcjt t6rheli,-ennek u retr,asznit6 fel6
tort6;6
ut6FS9.: rdszben vagy eg6sz6ben tctrt6n6 6th5rit6sa nem lehets6ges.
._
Keresked6 kdteles ajiinlatk6rci felha-sznildsi helyeinek villamos energia ig6ny6t
fedezni oly
m6don, hogy ,: Felhasznd16 dltal felhaszn5lt villamos energia mennyis6get'saj6t
nev€ben

-

-

_

k6teles el5re nregv5sSrolni.
Felhaszn5l6 a leresked6i m6rlegkorbe l6p6 felhaszndl5si helyei vonatkoz5sdban
fell6p6
v6telez6si tizemzavarok eset6n - Fethaszn6l6 kiil6n k6r6s6re r"ror.Jo*[

-

a

9.

a

- a

10.

i[rr

Felhaszn5l6 6rintett felhaszndldsi helyeinek k6pviselet6t a hdl6zati r."noi."i
"ari"rniuuron
tagjaival szemben, amely/amelyek
Felhaszn6l6niil jelentkez6 v6telez6si zavan
okozta/okoztd k, 6s mindent meg kell tennie turhaszn5r6 6idereinet r,ep"ii"i"t""rt.
rr""
ponta fenti szem6lyi 6s targyi k6rben meghatalmazdsnak mindsijl.
A.hat6lyban l6v6 szez6d6s(ek) fermond6sit a kereskeddi m6rtegtorue r6p6 fogyasztasi
helyek vonatkoziis6ban
turhaszn6r6 k6pviser5je 6rtar lerjes bizonvit6 ereifi
maginokiratba foglart meghatalmaz5sdvar a Keresked6-kezaurenvul.ie, nonv;|il.
illet6kes szotg6rtat6nSt. A hatdryos szezch6s(ek) fetmondds5n5r
c. ,"gr.fi;6iiJ?ip""tj.
v_onatko.z6s6ban) a jeren szea5d6ben meghatarozott kezd6 '
terieiiioii iaop"-"i
tranvado.
A l<eresked6i m6rlegkorbe l6p6shez. sz.ikseges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy
mint Hir6zati
Gatlakoz6si
.lizerzridds(ek) (a. torrdbbiakban: HCSSZ) 6s H6r6zatn'asii6i# Sr"rOjZr-f"i)
(a toviibbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely
fogyasztasi hely eset6n

-

i;;;
l)

k

nem 5ll rendelkez6sre

11.

egy6bk6nt
L2.

13.

- a

Felhaszn6l6 k6pvisel5je 5ltal teljes bizonyito erejil
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le a
tertiletileg illetrikes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben nreghat5rozott kezd5 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.
A teljes ell6t5s alapi szerzddds hat5lya alatt Keresked6 koteles a t6le elvSrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossdggal mindent elkdvetni a fulhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jdrt el, vagy

a

szez&6s teljesGs6hez sz[ks{les bSrmely int6zked6se nem j5r

eredm6nnyel, az ebkjl ered6 kirok megt6rit6s6re kdteles.
FelhasznSl6 jogosult az energiaell5tSs6val kapcsolatos b6rmilyen rjgyben Keresked6hoz
fordufni, aki a t5le elvSrhat6 szak6rtelemmel k6teles Felhaszn 616 r6sz6re tanecsot vagy
(ilyen targyri keir6s eset6n) irdsbeli tdj6koztat6st adni.
Az 0jonnan bekapcsol5sra kerti16 felhaszn5lSsi helyek rdsz6re, az adott felhaszn6l5si helyre

6rv6nyes energiadij alkalmaz6s6val Keresked5

a

szez6d6ses id6tartamon

belUl

szabadpiaci villamos energia ell5tast nytijt tov5bb6 ellSla ezen felhaszn6l5si helyek
eset6ben is a m(szaki leir.asban ill. jelen szez&6sben foglalt kdtelezetts{7eket. Ezen
felhasznSl5si helyek vonatkoz5sSban a jelen szez6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kUlOn6sen azzal hc4y az energiadi meghat5rozott m6rt6ke ezen 0j felhaszn5lSsi helyek
vonatkoz6saban is irdnyad6ak. A felhasznSl6si helyek m6dosul6sa (ide 6rtve az
felhasznSl5si hely bevonds5t, r6gi megszfintet6s6t stb.) nem min5siil
felek
megSllapoddsa alapjSn szea6d6sm6dosit5snak. Felek e korben rogziti( hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141.5 (a) bek. a) ponua szerinti esetnek min5sijl azzal, hogy az
opci6val n6velt mennyisqlet jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltoztatja meg.
A szerz64s id6tartama alatt megsz0n6 felhaszn6l6si helyek r6szdre Keresked6 szak6rt6i
t6mogat6st bia'.osit 6s a tulhasznSl6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l5si helyek
villamos energia szolg6ltatiisb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolgSltat6sok ellendrt6k6t is
tartalmazza a rnegaj5nlott energiadij.Felek e k6rben rogziti( hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6stil azzal, hogy az opci6val ndvelt
mennyiseget jelen szez6d6sm6dositSs nem vSltoztaga meg.
Keresked5 az ii11yint6z6s gyorsitasa, egyszer[isit6se 6rdek6ben internetes iJgyf6lportal
i..izemeltet6s6re koteles a szerz&es id5tartama alatt. Annak 6rdek6ben. hogy a Keresked6
6ltal kl6llitott sz:iimla m(szaki tartalm6t 6s szdmszaki helyess6g6nek ellen5z6s6t m6g a
sz5mla meg6rkez6s6t megel5zrien el lehessen v6gezni, annak megtekinthetSseg6t
Keresked5nek elektronikus, internetes el6rhet5s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6liisi helyek teljesitm6ny gdrtr6j6nek
lefut5sdnak, illetve a Keresked5 6s a tulhaszn6l6 kozott megkotend6 szez6dds miiszaki
vonatkoz5s0 adatainak megtekinthet5s6g6t.

a

14.

15.

ij

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

l.

A

tulek jelen szez6d6sben vSllalt kdtelezetts6geinek megszeg6se, igy krildnosen

a

sze"z6dAs meghirisulSsanak okoz6sa, hib6s teljesit6se, k6sedelem, kiirt6rit6s fizet6si
k6telezetts6get keletkeztet, illeWe a Szez5d6s m5sik F6l 6ltal tort6n6 azonnali hatiilyrl
felmondSs5t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.
A jelen pontban r6gzitett szez5d6sszeg6si esetek 6s azok itt el5irt k6vetkezm6nyei nem
drintik a jelen Szez5d6s b6rmely m5s pon!6ban meghat6rozott szez6d6sszeg6si
eseteket, illetve az azokhoz ffizdtt jogkovetkezm6nyeket.
S[rlyos szezSd6sszeg6s eset6n a silyos szez6ddsszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szez6d6st a szez5d6sszeg5 F6lhez int6zett egyoldalf jognyilatkozattal jelen
szenSd{s szerirrt azonnali hatSllyal felmondhatja. BSrmely s(lyos szez6d6sszeg6sk6nt
defini6lt, vagy ism6telt szez6d6sszeg6s
s6relmet szenvedett f6l 6rdekm!lSsiit
6nmagSban meEalapozza.
Srilyos szezcid6ssrieg6st kovet el a Keresked6, ha:

a

V

ha a szez5d6s teljesft6sdhez szijks6ges elektromos 5rammennyis6get nem
szerzi be teljes eg6szeben,

nen 5ll

-

rendelkez6sre

a jelen szez6d6sben meghat5rozott m6rt6kben

6s

m6don,

nenr biztositj a, hcgy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n

a

Felhaszn5l6 teljes Sramig6nye kielegit6sre kerUlj6n (kiv6ve ha a jogszab5lyban

rogzitettek szerint ker[il sor kodStoz6sra)
jelen szezSd6sben nevesitett egy6b (tandcsad5si, k6pviseleti, adminisnrdci6s.
egy,:b) kotelezetts{]dt nem, vagy hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszndl6
el15t5s6t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egy'5b a jelen szez6desben ekkent megjelolt srilyos szez(rd6sszeg6st k6vet el.
egy0ttm(kod6si k6telezetts6g6t silyosan megszegi,
Ken-'sked6 ellen
joger6s elrendel6s6re kerril sor, vagy
_felszSmol5si elj6r6s
vfuelsz6mol6s a15 kertil, ill. hivatalbol tdrlik a cegjegyz6kffil.
ha az illet6kes Hivatal Keresked6 mfikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b modon a szez6d6s teljesGs6re alkalmatlannd v6lik.
Srilyos szezcid6sszeg6st kovet el a Felhaszn6l6, ha:
fize't6si kdtelezetts6g6nek a Kereskedd 6rtar meghatarozott legar6bb 30 napos
-r^s sem tesz eleget,
^lr-r^-r<-i.J< ataft
pornaranoo

-

5.

6.

7.

a

,

-

egyUttm fi kod6si k6telezetts6g6t st lyosa n megszegi.
bek6,retkez6se esetdn a Felek kotelesek egymdit halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra
a tulhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lytdl a m(kod6s6hez sztiks6ges elektromos 6ramot
beszerezni. EZ: a mennyiseget az 6ves mennyis{Tvonatkoz6s5ban figyelembe
kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmlf6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyi'nem

vis maior

A

e*envestth"t

FelhasznSl6val szemben.

Felhaszn6l6 nem k6teres a szabvSnyon kivtiri erektromos 6ramot 6tvenni, igy
ha a
szabv5nyon kfviili elektromos 6ramot dtv6tel6t
fulhaszn616 ui.rrurtuiiui',
Keresked6 r6sz6r51 min5sUl szez6d6sszeg6snelg amennyiben az6ft felel6s.
A. teljesit6s jogszerfi
_megtagad6sa esetdn a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem k6tberfizet6si, sem kdrt6rit6si tioGlezettseg, o6 kEsedelmi tamat
nzetEsi
k6telezetts6g :;em. Ekkor a jelen szezridesben meghat6rozott (elt6r6ssel n", erint"q
mennyisdget az 5tad5s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyiidSgel csokkenteni
kell,

a

8.

",

i

6. Szerz6d6si biztosit6kok
1.

J.
4.

Felek-megSllapodnak abban. hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l,
ami6rt felel6s(ftk.
6186.9) hibiisan vagy k6sedelmesen teljesit, akkor kdteles a Felhaszndl6nak a hib6;;a;t
k6sedelme_s teljesit6ssel drintett minden napt6ri nap vonatkozdsdban
az ado:tt
felhaszn6l6si hely 6ves, dokumentdci6ban kalkur6it mennyisegfi virram-i
;ergia rorintuan
--meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t-kotoert<6nt
mejdzetri.
A kotbert a FelhasznSl6 ir6sbeli. felszoliil6ssal, 8 napos fizet6si hatdrid6vet 6lv6nyesitneti.

Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezvetelet kovet6 5 napon belul a rerested6 '
irrdsuan,
k6tseget kizdn5an bizonyit6kokkal aldtdmasztott indokl5ssal magdt ki nem menti,
aikoi a
kotb6r elismert kdvetel6snek min5siil 6s a Keresked5 k6vetel6;6be resz5mitnaio
a rot_
b_en foglalt valamennyi felt6tel (135. g (6) bek) megval6suldsa
eset6n.
A tulhaszn616 k5vetelheti a k6tb€ren fetiiti k6r6[ is. Keresked5 felel mindazon kdrdrt, amery szez6d6sszeg6se okdn a Ferhaszndr6ra
raov
harmadik szem6lyre hSramlik. Amennyiben a Keresked6 szez<id6sszeg6se
oran hai,.nuoll
szem6ly Felhaszn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdf, vagy kdrigEnyt, akkor ez
al6L
Keresked6 halad6ktalanul kdteles mentesiteni a relhaszn3r6t, itiewe
imeinyiuen
ig*yt
teljesitette a Felhaszn6l6 a harmadik f6l irdny5ba, akkor koteles a megfizeiett
ossz{eket
6s felmeriilt kctlts6geket felhivdsra a Felhaszndl6nak meqfizetni.
Amennyiben a xieresked5 szez6ddsszeg6se miatt a Ferhaszn6r6 elen per
vagy mds erjdr6s
indul, koteles abba amennyiben ez rehets6ges a Keresked6 ril-rient oer3oni.

*

-

-

k

Amennyiben ez nem lehets6ges, koteles a Felhaszn6l6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztess6g eset6n az el6z5 pont szab6lyai megfelel5en ir6nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek
1.

A

a

fulhasznS16 l<oteles betartani
mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab6lyzatok
rendelkezdseit, amennyiben az jelen szerzSd6ssel nem ellent6tes. A jelen szez(d6s fulei
kozdtt els6dlegesen jelen szerz6d6s az irSnyad6 a jelen szez6d6s 7.4. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked5 bSrmely ASZf-nek min6stil5 irata vagy

annak rendelk:z6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az
erintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a ;7.4. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked5 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, szabdlyzatok. a miikod6si
enged6ly6ne( tizletszabSlyzatdnak
rendszerhasznilati szea6d6seinek

6s a

rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszer[ien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben

fokozottan
elv5rhat6 magatartSst koteles tantisitani, kUl6nosen
Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekrdl
Felhaszn6l6t
hal.ad6ktalanul 6rtesiteni,
A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t5le
elv;irhat6 int6zked6st.

o {
.

a

tulek megiillapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s bdrmery pontja k6gens
jogszabdlyba aitkdzne, vagy a kdzbeszez6si eljdr6s k6telez6 6rv6nyfi
dokumentuminar
tartalmaval ell,:nt6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt5 rendelkez6se helv6be
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kiilon6sen a szezcid6s m6dositdsa nert<ul
a
megs6rtett kotelez6 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s kerul. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni ikkor is, ha valamely kogens
jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy varamely renderkez6se a szea6d6s
resze lvaiy a
szez6d6sben sz6vegszer[ien szerepelnie kell) 6s azt sz6vegszerilen a stezda6s -nL,
tartalmazza (a;z adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

4.

-

-

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

jelen szerz6d6s hatdrozott teljesit6si id6re 2016. 12. 01. napjdnak 00.00 6rdj6t6l
20t7...77. 30. napjdnak 24.00 6ri\itig k6tib a Keresked5 ezen id6szak alatt k6teres a

Felek

szerz6d{s szerinti ellStds biztosit6s6ra.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jeren szen6d6s a ftk. szab6lyai szerint rendes
felmondiissal l'elmondhat6- A feimond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kdzbeszez6si elj6r6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a relet< so naioan
5-

hatSrozzSk meg.
FelhasznSl6 ktrteles
amennyiben:

a)

a

szezSd6s felmondani

a

Kbt-ben meghatarozottak szerint,

Keresked5ben kozvetetten vagy kozvetlenu | 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez varamery olyan jogi szemery vagy szem6ryes joga szerint jogk6pes szervezet, amery
tekintet6ben fenniill a 62. g (1) bekezd6s k) pont kb) itponq6uan meghatiirozott felt6tei;'

b) Keresked6 kozvetetten vagy kdzveflentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan, jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint
logt6pes szervezetUen,
amely tekintet6ben fennSll a 62. ! (1) bekezd6s k) pont kb) atpon6uan meghatdrozott
felt6tel.

Keresked5 kotelezetts6get v5llal, hogy a szez6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatr
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 szdmdra megismerhet6v6 teszi es a Kbt. 143. q'(i)
bekezd6se szerinti Ugyletekr6l a Felhaszndl6t haladZktalanul 6rtesiti.

V

4,

az

a

szez6d6s megszfin6s6nek id6pontjiig teljesitett
jogosult.
szolg6ltatSsina k ellen6rt6k6re
FelhasznS16 a szr-'z6d6st felmondhatja (att6l ellSthat) ha:
felt6tler-rril szr,iks6ges a szerz6dds olyan l6nyeges m6dosftasa, amely eset6ben a
Kbt. 141. ! alapj6n rij kdzbeszez6si elj5r5st kell lefolytatni;
Keresked6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart5sSt, vagy az
Keresked6 szem€lydben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. g-ban foglaltaknak; vagy
az EUIASZ 258. cikke alapj5n a kozbeszez6s szabSlyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gs;reg6si eljSrSs indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sdga az EUMSZ 258. cikke
alapjSn inditolt elj5r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSb6l ered5 valamely
k6telezetts6g 1:ekintet6ben kotelezetts6gszegds t6rt6nt, 6s a bir6sdg 5ltal meg6llapitott
jogs6rt6s miatt a szez6d6s nem semmis.

Keresked6 ebben

esetben

a)
b)
c)

Egyebekben a szez5d6s megsz(ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9, AdaW6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkezdsek

].

A szerz6d6 felek k6telesek betartani az adatv6delmi szabSlvokat.

Felek meg5llapr:dnak abban, hogy kUl6nos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymdsnak etadott, Uzleti titoknak min6sU16 informSci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokumentdci6t, adatot, amelyeket irSsban bizalmasnak mindsitettek
(bizalmas inform5ci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.

Uzleti titok a ,Jazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, informdci6,
megold6s vagy adat, amelynek nyilv5nossSgra hozatala, illet6ktelenek 5ltal tort6n6
megszez6se 'ragy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfi penzUgyi, gazdasSgi vagy piaci
4.
5.

6.

7.

8.

6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetnd, 6s amelynek titokban tartdsa 6rdek6ben a jogosult
a szuks6ges int6zked6seket megtette.
A tulek titoktartSsi kritelezetts6ge a tudom6sukra jutott Ozleti titokra 6s bizalmas
informdci6kra, igy kiil6nosen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szerz&6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informdci6kat kiz5r6lag a szez5d6s
teljesit6s6re haszn6lha$5k fel. A mdsik f6l el6zetes j6vdhagydsa n6lkril ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes rls hatSlyos jogszab5ly alapjSn kdtelez6 vagy valamely bir6sdg vagy mds
hat6sdg, dllarnigazgat6si szerv elrendeli. A felek e116l halad6ktalanul t6j6koztatjdk
egymiist ir5shrn a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6s6gi hatirozat egyidejfi megkiilddse
mellett.
A Felek k6teles':k a hat6sdg (bir6sdg) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel5
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezetts6g alii es6 informdci6nak, ami m5r
kozismert. Egy adott informdci6 kozismertseg6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kozismerts6g6e hivatkozik.
A jelen titoKaftiisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez5d6s megsz0n6se ut5n is hat5lyban
maradnak.
Felek kifejezetten rogziti( hogy tudom5suk van arr6l, hogy tulhasznSl6 koteles a
Kozbeszea6si Hat6s5gnak bejelenteni, ha

a)

b)

Kereskedc5 szez5d6ses kdtelezetts6g6t srilyosan megszegte 6s ez a szez6d6s
felmondiisiihoz vagy elSll6shoz, k6rtdrites kovetel6s6hez vagy a szen(fi6s alapjdn
alkalmazhirt6 egy6b jogk6vetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked6 olyan magatar6s5val, amely6rt felel6s, r6szben \agy eg6szben a szez5d6s
lehetetlentil6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir5s6t,
az annak alapj6n alkalmazott jogk6vetkezm6nyt, valamint hogy a szezcid6 f6l a
szez5d6sszegdst elismerte-e, vagy sor kerult-e arra vonatkoz6an perindit5sra.
Keresked6 szea(rd6ses kdtelezetts6g6nek joger5s biros5gi hat6rozatban meg6llapitott
megszeg6:;e eset6n a szez5d6sszegds t6ny6t. leirdsSt. l6nyeges jellemz5it, beleertve

\

azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szez(d6s felmondSsShoz vagy a szerzSdlst5l val6

el6ll6shoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapj5n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 ,3rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint KereskedS szezSdS f6l olyan
magatartas5val, amely6rt felel5s, (r6szben vagy eg6szben)
szez5d6s
Iehetetlenri l6s6t okozta.
Felek fenti korbr:n meg5llapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
5tad5sa miatt a fulhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesibni abban az
esetben sem, ha b6rmely 6tadott t6ny, vagy koriilmdny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kivdve ha ez:el a tulhaszn5l6nak az adatok 5tad5s6nak pillanat6ban t6nyszerUen
tisztSban kellelt lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszabSly-6rtelmez6sb5l vagy t6ves
t6ny5ll5s-drtelnrezdsb6l sz6rmaz6 k6rtilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn5l6nak felr6hat6an
kovetkezett be.t.

a

q

10.

11.

L2,

13.

fulek meg5llapo<lnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5sdban jogszab6ly a fentiekt5l ellent6tesen
rendelkezik.
F€lek kijelentik, hogy a szezSd6s teljesit6s6ben folyamatosan egyrjttmfikodnek, a felmerUl6
probl6m6kr6l egym6st halad6ktalanul 6ftesitik.
fulek jognyilatkozataikat kizSr6lag ir6sban. az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m&on
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form5j6t is.
Felek k6pviseletf:re (iognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStoz5sokkal az
al6bbi szem6lyt-'k jogosultak kiz6r6lagosan :

Fefhaszn5l6 r6sz6t6l:
N6v, beosztiSs: dr. Horv6th Ferenc igazgat6

Eldrhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600
06-27-310-14.7
lognyilatkozat korlStozSsa: ---

Vac, Mrizeum u.

N6v, beosztas: Cegl4ii M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, KoztdrsasSg
ceg led i. monika.ovacholding. h u

it

4.,

06-27-305444,

34., 06-30/5S3-0042

Keresked6 r6sz6r6lt
N6v, beoszt5s: Fazekas Tlbor

14.

Ef 6rhet6s6gei(l-.v6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209, +36-1-3043834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat l<orlStozSsa:
N6v. beosztas:
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat l<orl5tozSsa:
Ndv, beosztSs:
El6rhet6s{trei(k:v6lcim, tel, fax) :
Jognyilatkozat korlStoz5sa :
Jelen szez6d6st 6rint5 dsszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kizdr6lag irdsban
az 5tv6tel hely6t 6s idej6t dokumental6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6tv6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s
kdr6se, ill. fa>delent6s).
Amennyiben
szerz6d6s a jognyilatkozat megtdtel6re hat6rid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmerUl6sdr6l Liognyilatkozatot tev6 tudom6sdra
jutasSt6l) szSrnitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hat6rid5 nem derrjl ki. Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
tulhasznSl6 errergiaig6ny6t nem tudja kiel6gibni, akkor a jelen szez5d6sben foglalt

-

r).

a

-

to.

17.

kdtelezetts6gek vonatkoz6s6ban Keresked5 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a m5sik f6lnek benyrijtand6 jelen szerz5dds tergy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szea6d6sben rneghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megki.ildeni. A ktildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet5leg postai ktildem6nyk6nt keresztLil feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tadis eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.
A k'rjelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztatdsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kOtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik fdl terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogad6s6t akad5lyozn6 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek ka'telesek a m6sik felet err5l - illetve a hiba megsz(n6s6rd'l - halad6ktalanul
rovid iton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy
akacSlyoztat5si nyilatkozat telefonon tdrt6n6 megt6tel6nek igazolSsa a
nvilatkozattevSt terheli.
SzenSd5 felek ugy j5rnak el jelen szerz5d6s hat5lySnak fennSllta alatt, rlgy kezelik a
dokumentumolat, hogy az megfeleljen a szez5d6s kikot6seinek. Szez6d5 Felek
kijelentiL hogy egyiki.ik sem tanosithat olyan magatart6st, amely a szez5d6ssel
ellent6tes lennr:, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumol: kezel6se sor6n
adatvdlelmi jogszab5lyok rendelkez6seit
marad6Kalanul betartj5k.
tulek meg6llapcdnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l
miisik f6l 6rdekeit
messzemen5en szem el5tt tartva jdrnak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a m6sik f6lnek akdr vagyoni, akdr nem wgyoni k5rt okozna.
Szen6d6 Felek ralad6ktalanul kdtelesek drtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtesUl6sr5l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szez5d6s teljesitds6t
akad{lyozza, v;rgy befoly6solja.
Szen6d6 Felek nregSllapodna( hogy jelen szezc5d6s hat6lya alatt a fentieken tril is
szorosan egyi.lltm0kodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kit0zott c6lok megval6suljanak.
tulek kifejezetter rogzitik, hogy jelen szez(d6s alapj5n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s
hivatkozott kdzbeszez6si elj5rSs alapjdn a Keresked6vel
szez5d6st kot6 tov6bbi felhaszn6l6k szez(rd6sszeg6s66rt, ill. a toviibbi esetleges
fefhaszn5l6k szez6d6sszeg6se jelen szen6dds FelhasznSl6j6ra nem hat ki.
Jelen szea6d6s ill. a k6zbeszea6si elj5rSs ,,2" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az in.
Int6zm6nyi profilosjelleg( fogyaszt5si helyek vonatkoz5sdban tartalmaz rendelkezdseket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkoz6s5ban nem
6rtelmezhet5, azt figyelmen klvUl kell hagyni.
Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rddsekben Magyarorsziig jogszabSlyai, ki..il6n6sen a
Kbt, 6s a Kbt. Sltal enged6lyezett k6rben a ftk, valamint a villamos energi6r6l sz6l6 2007.
6vi DOO{r'I. T6ry6ny (Vet.) 6s a v6grehajtSsSra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6ir5sai, a villanos energia rendszerhasznSlati dfakr6l 6s alkalmaz6suk szabSlyair6l sz6l6
412013. (X. 16.) MEKH rendelet
villamos energia rendszerhaszn5lati dffak
5rszabiilyoz5s5rrak kereteirSl sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet,
megtijul6
energiaforr6sokbol 6s a hullad6kb6l nyeft energiSval termelt villamos energia mfikoddsi
t5mogat5s5nak finansziroz6s6hoz szUksdges p6nzeszkdz m6rt6k6nek meg5llapitasi
modjSra 6s megfizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6l6 tl2}t6. (I. 27.) NFM
rendeletaz iriinyad6ak.
Felek rogzitik, hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.9) teljesril6se eset6n,
ir.Ssban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szen6d6s
alakszerfi szez6d6sm6dositas
n6lkUl - modosul az al6bbi esetekben:

a

18.

az

19.

20.

21.

a

-

-

a

23.

a

a

-

a) felek

kozhiteles nyilv6ntart5sban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n

a

nyilvdntart5:;ba bejegyz6s napj5val,

b) felek kapcsolattart6ira,

teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa

eset6n a m6sik f6lhez tett k6zl6s k6zhezv6tel6nek napj6val,

10

c)
26.

amennyiben a Kbt. ezt nem zdrja ki.

Felek rogzitik. hogy :;emmis a szez6d4s m6dosit5sa, ha az arra ir6nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szezSd6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei
ide nem 6rtve a felmond6s vagy el6llSs jog5nak gyakorl6s6t alkalmazdsa al6l, amelydrt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra irSnyul, hogy
tulhaszn6l6 Stv6llaljon a Keresked5t terhe15 t6bbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul

-

egy6b, a szea6dds alapj6n a Keresked6t terhel6 kockiizatokat. E korben k|elenti
Keresked6, hogy a kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt

27.
28.
29.

30.

ellenszolg6ltat6sban teljes korfien 6rv6nyesitette.

A szez(d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szezcjd6s mell6kletdt
k6pezi (a felsoroltakon kivnl) (a Megbiz6 p6ld6ny5hoz csatoltan) az elj6ris iratanyaga.
tulek jogvit6juk eset6re kikotik a V6ci Jdr5sir6s6g ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k
kiz5r6lagos illet6k:ss6g6t.
A kiilfoldi ad6illet5segfi Keresked6 koteles a szen6d6shez annak al6irSsat kovet5 3
munkanapon belul - arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet5s6ge werinti
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6#g kdzvetlentil beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az orsziigok k6z6tti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkUl. Ennek elmarad6sa srilyos
szez5d6sszeg6snek min6sril.

-

lelen szea6d6s annak mindk6t f6l 5ltali al5irds6val l6p hat6lyba.

Budapest, 2016. 11.30
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