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Villamosenergia-kereskedel mi szerz6d6s
2. rflszvonatkoz5sSban

mely l6trej6tt egyr6szr6l a V5c V5ros Onkorm5nyzata (sz6khelye: 2600 V5c, M5rcius 15. t6r
11. Ad6szSm: 1573'.t302-2-13) k6pviseli: F6rd6s Attila polg5rmester, mint aj5nlatker<5 a
Felhaszndl6k k6pviseh:t6ben elj5r6 f6l (tov5bbiakban: Aj5nlatk6r6, mint Paftner), valamint
Afs6v5rosi Ovoda (s;z6khelye: 2600 V5c, V6m u. 11. Adoszttm: 16793552-1-13) k6pviseli:
Lambekn6 G5l Gabriella igazgat6, mint Felhaszn6l6 6s Fizet6 (tov5bbiakban Felhasznllo)

m6sr6szr6l a MVM Paftner Zrt (sz6khely: 1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209., k6pv: Sipos
L6szlo 6s Nagy Zsolt., c6gjegyz6kszSm: 01-10-044818, ad6sz5m: 12898019-2-44) mint
villamosenergia-keresked5 (tov5bbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az
a15bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V6c VSros Onkorm6nyzata kdzbeszez6si eljSrdst folytatott le 2015. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az eljSr6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A k6zbeszerz6s 2. r6sz6vel 6rintett FelhasznSl6k tehSt a szerz6d6seket onSll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szez6d6s az emlitett kozbeszerz6si eljdr6sban megkotott - a Felhaszn6l6ra 6s
annak felhaszn6l5si helyeire vonatkoz6 - szerzld6snek mincjsril.

A nyertes ajdnlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembevetel6vel jelen szerz6d6s vele kerrll megkdt6sre. Felek a szolg5ltatds teljesit6se
6rdek6ben az al5bbi sz,3rz6d6st k6t'k.
FefhasznSl6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. toru6ny (tovdbbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) bek 7. pontja
alapjSn szerz6d6 hat6signak minSsiil.

2. Aszerz6d6s c6lja, tSrgya
Felek a kozbeszerzrisi eljSrSs alapjdn egymdssal [n. teljes ell6tSs alaprl szez6d6st hoznak
l6tre Felhaszn6l6i rnenetrendad5si kotelezetts6g n6lkril, mely alapjSn a Keresked6 eladja,
FelhasznS16 megv5sdrolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat5rozott
villamos-energiSt (szerz<5d6s kozvetett tSrgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v6llalja a magyar
Stviteli h5l6zaton frrlyamatosan rendelkez6sre 6116, szabvSnyos min5s6gfi villamos energia
biztositSsSt a Felhaszn5l6 rlszdre a szerz6d6s id6beli hat5lya alatt 4L 444 kwh
mennyis6gben, amennyiben a terUletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5lSsi helyel: tekintet6ben a m6rlegk6ri v5ltSst lr6sban visszaigazolja a Keresked6
r6sztire, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al5fr6sdval elfogadja, hogy a kozbeszerz6si
eljSrds alapj6n sz,erz6d6st k6t6tt FelhasznSl6k a felhiv5sban ill. a dokument6ci6ban
meghatSrozottak szerint az adott r6sz dsszmennyis{;e tekintet6ben +2Oolo-ban elt6rhetnek.
A szez6d6s tSrgy6t k6pezi tov6bbS a szerzSdlskot6st kovet6en a keresked6 vSlt5ssal j5r6
osszes adminisztrativ, tovdbbS a kozbeszez6si mfiszaki leirdsban egyebekben meghat5rozott
tev6kenys6g ell5t5sa, Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 5r tartalmazzat ezen k6telezetts6gek
ell6t6#6rt tov5bbi i96nyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.
A tulhaszn516 felhasznSlSsi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek megSllapodnak abban, hogy sem a jelen szerz5d6sben meghat6rozott minimSlis
mennyis{] 5t nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 5w6tel eset6n FelhasznSl6
semmif6le tovdbbi clij vagy kdvetel6s megfizet6s6re nem koteles azzal, hogy a Kereskedcj a
t0lfogyaszt5s eset6n felhasznSlt villamos energi5t is biztositani koteles.
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A Keresked6 6ltal a kozbeszerz6si eljSr5sban megaj6nlott 6s a tulhaszn6l6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rtdk profilos jellegU (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy kozvilSgit6si jellegfi)
felhaszndlSsi helyek vonatkozdsSban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz hrisz fill6r Ftlkwh.
A jelenszeatjd6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, indexSl5sra
nincs lehet6s6g, teh5t taftalmazza a szerz6dds idotartama alatti 5rv6ltoz5sb6l ered5
kereskedelmi kockSzatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lki.ili, nett6 energia fix ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naidcjs ellen6rt6k, amely a KAT
kolts6get (2007.6vi LIX)O/I tv. 9-13. $) is magdba foglal6 villamos energia 5r, ami taftalmazza
a villamos energia beszerz6s es 6rt6kesites k6lts6g6t, a 109/2007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 6tv6teli kotelezetts6g al6 es6 villamos (,,z6ld') energia kolts6gdt, a kiegyenlit6
energia kolts6g6t, a hazai 6s nemzetkozi hat5rkeresztez6 kapacitSsok drj6t 6s a
menetrendad6s 6th5rit5s5b6l ad6d6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegkdr tagsSgi dijat
is.
fulek rogzftik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia szSllit5s
kolts6g6t, tehdt az Slta16nos rendszerhaszn5lati dijakat, a szdnipari szerkezet6talakit6si
t5mogatSst, a kedvezm6nyes 5rir villamos .energia tdmogat5st, a VET-ben meghat5rozott
p6nzeszkozoket es nem taftalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszabdlyban meghat6rozott ad6kt6l 6s illet6kekt5l.
A fenti ellen6rt6k mag6ban foglalja a terilletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotendo
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tan6csad6s, valamint az
tulhasznSl6 meghatalmaz6sAval a szabadpiacra l6p5 felhaszn6l6si helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megk6t6s6vel, illetc5leg a kozbeszez6si eljSrds mfiszaki lefrSsdban rdgzitett
valamennyi egy6b szolg5ltatdsteljesit6s6vel kapcsolatosan elj616 Kereskedcj-i szolgSltat5s
teljes ellen6ft6k6t.
A felek kdzdtti elsz5mol6s alapja a tulhaszn6l6k(k) csatlakozSsi pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghat5rozott idcjbeli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg5ltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztonsSgi 6s m6r6srigyi el6irdsoknak megfelel6,
hat6sd g i lag h itelesitett fogyaszt6sm6rd, berendez6s 5 lta I m6rt energ ia men nyis6g.

8. A villamos energia szolgSltatds szrinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij
megfizet6s6re nem kdteles.

9. FelhasznSl6 6s Keresked5 a teljes ell5t6s alaptj szerz6d6s id6tartama alatt az energia
ellen6ft6ke vonatkoz6s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5molSst alkalmaznak.

10. A Felhaszn5l6 el<5leget nem fizet.
11. Fefhaszndl6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerfi tellesit6st kdvetcjen havonta, ut6lag

egyenlfti ki a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bb5 a ftk. 6:130.$ (1) bek szerint
szSmlaosszesitS alapj6n, 5tutalSssal, forintban (HUF).

12. A p6nzi.igyi Keresked6 v6llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6l5si helyek
list6ja szerint, felhasznSlSsi helyenk6nt kUlon-krl16n az ott felttlntetett sz6mlafizetcjk
(int6zm6nyek, gazd5lkod6 szervezetek) fel6 sz6ml5z, azaz a list5n szerepl6 felhasznSlSsi
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt krllon sz5ml5kat bocs6t ki, amely taftalmazza:

- az 5ltala az el6z5 napt5ri h6napban (elszSmol5si Id5szak) a Felhaszn616 r6szere
6rt6kesitett vi I la mos energ ia teljes men nyis6g6t
- a villamos energia egys695r5t (FVkWh)
- az 6ltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat6rozott energiaad6 6sszeg6t

a rendszerhasznSlati dijakat
- egy6b, jogszab6lyban rogzitett, a tulhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked5 5ltal
sz5mlSzand6 t6teleket (igy ktilonosen a VET I47. $ alapjSn szSmlSzand6
t6teleket).

13. A szdml5k mell6 Keresked6 r6szletes analitik5t mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhasznSlSsi helyenk6nt (egy6rtelmfi beazonosithat6s6g mellett) taftalmazzSk a szSmla
alapjdt k6pez6 felhaszn6lSsi mennyis6geket (leolvas6si adatokat, leolvas5si id6szakot),
egys6gd ra kat, sz5 m la6rt6keket.
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A kibocsdtott sz5ml5n, sz5mla 6sszesit6n 6s szdmla r6szletezSn az el5iftakon kivtll fel kell
trintetni a fizet6 nev6t, fizet5 cim6t, felhaszn5lSsi hely cim6t, felhasznSlSsi hely funkci6j5t,
POD szSmot, felhasznSl5si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.

Keresked6 nem jog,3sult a tertiletileg illet6kes eloszt6i engeddlyes 5ltal sz6m6ra megktild6tt,
igazolt natur5li6t6l elt6rcj mennyis6get alapul v6ve idSszaki sz6mlSt ki6llitani. Ennek

megfelel6en a mindenkori kereskedrji Sramsz5mla natur5lia bSzisSt az eloszt6 5ltal az

azonos sz6ml6z5:;i id6szakra ki6llitott RHD sz6mlSn megjelen6 6rammennyis6g k6pzi.

Amennyiben egy adott sz5ml5z6si id6szakot kovet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes

felhaszn5l5si hellrek eset6n az RHD 6s a keresked6i 5ramsz6ml6k natur5lia vetit6si

alapj5nak krilonboz6s6ge miatt, akkor a keresked6 koteles ezt a soron kdvetkez6

szdmlAzlsi id6sza l<ban korrigS I ni.

Keresked5 6ltal kibocs6tott sz6mla magdban foglalja a m6rSberendez6s 5ltal m6rt 6s

elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakit5si

t5m-ogat5s, a kerjvLzm6nyes 610 villamos energia t5mogat6s, az AFA es energiaad6

6ssze-get. fulhasz:ndl6k 6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoz6s5ban napt5ri

h6naphoz igazod6 elsz5molSst alkalmaznak'
Keresked6 u5tlutiu ,a diktSlSson alapul6 felhasznSlSsi adatok figyelembev6tel6vel tort6ncj

sz6ml5z6st is.

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 hSl6zathaszn6lati

szerz6d6sekben a Felha#n516 mellett vSllalja a fveto f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes

tehdt a Kereskecl6 fel6 sz6ml6zza az Sltalsnos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a

Keresked6 fizet nreg kdzvetleniil az Eloszt6i Enged6lyes szdm6ra' Keresked5 a villamos

energia kolts6ge irellett az 5ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, _ 
mint kozvetitett

irob?tatart to:vSOUsz6mlilzza a Felhaszn5l6 fel6, amit a FelhasznSl6 a Keresked6nek

kote-ies megfizetrri az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szerz6d6s

megszfines6f kove,t6 75 napon belui-a reresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6 v6gelszdmol6

sz6-mla kibocsdt6sii ra. Eza sz5mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sz6mlSban esetlegesen

ki nem sz5ml5zott t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6, mint szerzodo hat6s5g a Ptk. 6:155 $-5ban

megfelel5 k6sedelmi kamatot koteles megfizetni a KereskedS r6sz6re, a k6sedelemmel

a16nyosan.
A sz5mla formailag ,5s taftalmilag meg kell, hogy feleljen a hatdlyos sz5mviteli 6s ad6, stb.

jogszab6lyoknak.
'feiet< 

megallapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s

teljesit6s6-vel osszefugg6sben ol-yan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k)

pontiu szerinti feltritelllnek nem megfelelcj tdrsas6g tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek

a Keresked6 ad6ktrteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasa k'

Keresked6 a t6rveinyi et6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket 6s az azzal

kapcsolatos felad,atok ell5t5s5t v5llalja a szen6d6s megszfin6s6t k6vet6en az 6j

Kereskedti fel6.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

Keresked6 a mell6kl,etben szerepl6 felhaszn5l5si helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes

eil6tds atapf szeirij6sOen rogzitett negyed6rSs 5tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyezo

teljesitm{nnyel kciteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem

ierjesitesrir6j66rt, lra azt az Eloszt6i enged6lyes erdekk6r6ben felmertilt - Keresked6nek

fel'nem rohat6 - ok okozza. Fentiek atafi5n a felek az egy6telmfis6g 6rdek6ben rogzitik,

hogy jelen szerz6cl6s alapj5n a KereskedS arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen

miiifen olyan intrizked6i- 6s jognyilatkozatot, amely alapj6n az Eloszt6i. Engedelyes

lozbejott6vel a ir:lhaszn6l6 jogizerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6giteni

jelen szez6d6s alaPj5n
R villamos energiSt a'FelhasznS16 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz5lli$a le'

A felhaszndl6si-helyek ell5t5sa a felhaszn5l5si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

tort6nik.
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Az id5soros, negyed6rds fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r6vel ellStott fogyaszt5si helyek
tekintet6ben - a szenSdls id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyaszt6si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyl[o fel6. A
menetrendad5s alapj6t a dokumenticio ,,A", ,B" 6s ,,c". mell6kleteiben felhaszndldsi
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok jelentik. Kereskedcj v5llalja az
id6;9r9s fogyaszt6k teljes ell6tds alapir szerz5d6s szerinti szabadpiaci villamos energia
ell6t5s5t. Az id6soros felhaszn6l5si helyek menetrendt6l va16 elt6r6s6nek p6nzrigyi
kock5zata a tdbbletenergia vagy a szriks6ges kiegyenlit6 energia megvds6rl6sSb6l
kovetkezcjen a Keresked5t terheli, ennek a Felhaszn5l6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben tort6n6 6th5ritSsa nem lehets6ges.

Keresked5 koteles ajSnlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn6lSsi helyeinek villamos energia
igeny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn516 Sltal felhaszn6lt villamos energia
mennyis6get sajSt nev6ben koteles el5re megvds6rolni.

Felhaszn5l6 a keresked6i m6rlegkorbe l6p6 felhasznSldsi helyei vonatkozds5ban fellep6
v6telez6si t'izemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 ktil6n k6rds6re - Kereskedcinek v5llalnia kella FelhasznS16 6rintett felhasznSlSsi helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n5l jelentkez6 v6telez6si zavaft
okozta/okozt5k, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn516 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi korben meghatalmazdsnak min6sril.

A hat5lyban levS sz.erzod6s(ek) felmondSsit - a keresked6i m6rlegkorbe l6p6 fogyasztdsi
helyek vonatkoz5s5ban a Felhasznd16 k6pvisel6je Sltal ieljes bizonyitfi erejfi
magdnokiratba foglalt meghatalmazdsSval a Keresked5 kezdem6ny.rt 6r uonvbitiu r. ii
illetdkes szolgSltat6nSl. A hatiilyos szerz6d6s(ek) felmonoSsdnat 1i r"griff"* id6pontja
vonatkoz5s5ban) a jelen szerz6ddben megnatSrozott kezdci'tegeJiteii iaOpont i,
i16nyad6.

A keresked5i mdrleg_korbe l6p6shez szriks6ges eloszt6i szerzc5d6s(ek), 0gy mint H6l6zati
CsatlakozSsi Szerz6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H5l6zathurii.'afu't1 szez6d6sler<j(a tovdbbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztdsi hely eset6nnem 6ll rendelkez6sre a FelhasznSl6 k6pviseldje 6ttat' tefiei 

-oiionvftb 
erejfi

magSnokiratba foglalt meghatalmazSs6val a Keresked6 kezdem6nv".i er Oonyolitia le'a
tertiletileg illetdkes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a leten

_ 
szerz5d6ben meghatS_rozott kezd6 teljesit6si idc5pont az ir6nyad6A teljes ell5t6s alap[ szerz6d6s hatSlya alatt Kereskedcj koteles a tcjle elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszndl6 6rdekeinek
v6delm6ben' Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jdrt el, vagy
egyebkent a szez6des teljesit6s6hez_ szr:i<s6ges b5rmely int6zked6se nem jitr
eredmennyel, az ebb5r ered6 k6rok megt6rit6s6re [otetes.

FelhasznSl6 jogosult az energiaellSt5sSval kapcsolatos b5rmilyen rigyben Keresked6h6z
fordulni, aki a tcjle elvdrhat6 szak6rtelemmei koteles tulhaszndl6 r6sz6re tandcsot vagy
(ilyen tdrgy0 ker6s eset6n) irdsbeli tdj6koztatdst adni,

Az-rijonnan bekapcsolSsra keruilcj felhaiznSl5si helyek r6sz6re, az adott felhaszndldsi helyre6rv6nyes energiadrj alkalmaz5sSval Keresked5 a szerz6d6ses id6tartamon beltil
szabadpiaci villamos energia ell6tSst nyrijt,tovdbbd ellStja ezen felhaszndldsi helyek
eset6ben is a miiszaki leir5sban-ill. jelen izez6d6sben fogtatt kotelezetts6g;L"t, Ezen
fe-lhaszn6l5si helyek vonatkozSs5ban a jelen szerzcid6s rendelkezdseit keii alkalmazni
kulondsen azzal, hogy.az energiadij meghat6rozott m6rt6ke ezen 0j felhaszndldsi helyek
vonatkozdsSban is ir5nyad6ak. A felhasznSlSsi helyek m6dosuldsa iio" ert"" az ujfelhasznSl5si hely bevon6sdt, regi megsz[intet6s61, stb.) nem min6sril a felek
meg5 Ilapoddsa alapjd n szez6d6sm6dositasna k

A szerz6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszndl5si helyek r6sz6re Kereskedcj szak6rt6i
tSmogatdst biztosft 6s a tulhaszn5l6 k6pvisel6jekent m'eneOzseti a felhaszndldsi helyll
villamos energia szolg6ltat5sb6l val6 kil6ptetes6t. Ezen szolgSltat6sor, eirenertek6t is
taftalmazza a megajdnlott energiadij.

Keresked6 az, tjgyint6z6s gyorsi't5sa, egyszerfisit6se 6r'dek6ben internetes rjgyf6lportdl
iizemeltet6s6re koteles a szerz6dds idcjtartama alatt. Annak 6rdek6ben. nogy u iGr"sked6
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6ltal kiSllitott szSmla mfiszaki tartalmdt 6s szSmszaki helyess6g6nek ellenciz6s6t m6g a
szSmla meErerkez6s6t megelSzSen el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6gdt
Kereskedcjnek elektronikus, internetes el6rhetcisdggel kell biztosltani. Ugyancsak
biztositani kell a Kereskedcjnek az egyes felhaszn5l6si helyek teljesirtm6ny g6rb6j6nek
lefutSsSnak, illetve a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kozOtt megkdtend6 szerz6d6s mfiszaki
vonatkoz5s0,adata i na k megteki nthetc5s6get.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm€nyei
A tulek jelen szerzdd6sben v6llalt k6telezetts6geinek megszeg6se, igV kiilon6sen a

szerz6dds meghi0sul6sdnak okozdsa, hib6s teljesit6se, k6sedelem, k5ft6rit6s fizet6si
kotelezetts6get keletkeztet, illetve a SzerzSd6s m5sik F6l 6ltal tort6n6 rendkivrili
felmond5sSt alapozza meg a Szerz6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontbarr rdgzitett szenod6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kOvetkezm6nyei nem
6rintik a jelen Szez6d6s bdrmely m5s pontj6ban meghatSrozott szea6d6sszeg6si
esete ket, i | | etv,e az azokhoz f fi zdtt jog kovetkezm6nye ket.

Srilyos szerzSd6:;szeg6s eset6n a silyos szerzod6sszeg6ssel erintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szerz6d6st a szerz6ddsszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szerz6d6s szerint felmondhatja. BSrmely srilyos szerzSdlsszeg6sk6nt definiSlt, vagy
ism6telt szen:6d6sszeg6s a sdrelmet szenvedett f6l 6rdekm[rl6s5t Onmagdban
megalapozza.

Srilyos szerz6d6s:;zegest kovet el a Keresked6, ha neki felr6hatoan:
- ha a szerz6d6s teljesit6s6hez szUks6ges elektromos Srammennyis6get nem

szer:zi be teljes eg6sz6ben,
- nem 5ll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghat5rozott m6rt6kben 6s

m6drf,lt,
- nem biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerii teljesit6se eset6n a

Felharszn5l6 teljes Sramig6nye kiel6git6sre kerriljdn (kiv6ve ha a jogszab6lyban
rogzitettek szerint kertil sor korl5toz6sra)

- jelen szerz6d6sben nevesitett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztrSci6s,
egy6b) kdtelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6
ell5t5s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egy6b a jelen szerz6d6sben ekk6nt megjeldlt srilyos szen6d6sszeg6st kdvet el.
- egyritlm0kod6si k6telezetts6g6t srilyosan megszegi,
- Kereslced5 ellen felszdmol5si eljdr6s joger6s elrendel6s6re kerril sor, vagy

v6gels;z5mol5s a15 kertil, ill. hivatalb6l t6rlik a c6gjegyz6kb6l.
- ha al- illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikod6si enged6ly6t joger6sen

visszavonja , vdgy egy6b m6don a szerz6d6s teljesit6s6re alkalmatlann6 v6lik.
Srilyos szerz&lsszeg6st kovet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

- fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat6rozott legal5bb 30 napos
p6that,5rid5 alatt sem tesz eleget,

- egyrithniikod6si k6telezetts6g6t s0lyosan megszegi.
Vis maior bekdvetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesi'teni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezik, a vis maior id6tartamdra
a FelhasznSl6 jogosult harmadik szem6lytcil a mfik6d6s6hez szriks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyisegvonatkoz5s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
FelhasznSl6val szernben.

A Felhaszndl6 nem koteles a szabvSnyon kivtlli elektromos 5ramot SWenni, igy ha a
szabv5nyon kivrili elektromos Sramot 5W6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a
Keresked6 r6sz6r6l min6srll szerz6dlsszeg6snek. A szabv5nyon kilvtili elektromos Sramot
mennyis6g6vel cs6k.kenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesGs jogszerfi megtagad5sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kdthr6rfizetdsi, sem kSrt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kdtelezetts6g sem. Ekkor a jelen szerzcjd6sben meghatdrozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az StaclSs felftiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.
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6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a KereskedcS olyan okb6l, ami6rt felelcjs
hib5san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a FelhasznSl6nak a hib5s vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkoz5sdban az adott
felhasznS16si hely 6ves, dokumentSci6ban kalkulSlt mennyis6gfi villamos energia forintban
meg hatdrozott el len6rt6k6nek 365 -6d r6sz6nek a k6tszeres6t kdtb6rk6nt megfizetn i.

A kotb6rt a FelhasznSl6 ir5sbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizetdsi hat6rid6vel 6rv6nyesltheti.
Amennyiben a felsz6lit5s k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon beltll a Keresked6 irSsban,
k6ts6get kiz5r6an bizonyit6kokkal al5t6masztott indoklSssal mag6t ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek mincisrll 6s a Kereskedci kovetel6s6be besz6mitthat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi felt6tel (130.5 (6) bek) megval6sulSsa eset6n.

A FelhasznSl6 kdvetelheti a kotb6ren fe[ili kdr6t is.

7. Egy6b rendelkez6sek
A fulhaszn5l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, Szab6lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez5d6ssel nem ellent6tes. A jelen szerz6d6s Felei
kozott els6dlegesen jelen szerzodls az irSnyad6 a jelen szerz6d6s 7.5. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 bdrmely ASZF-nek min6sril6 irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz6d6ssel, akkor az
6rintett Aszf-rendelkez6s nem 

-alkalmazhat6. 
Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott

rendelkez6s a 7.5. pont alapjdn alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betaftja a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, SzabSlyzatok, a mfikdd6si

enged6ly6nek, i.izletszab6lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szerzSd6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv6 rhat6 ma gata rtdst k6teles ta n risita n i, ki.i ldnosen

o A Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyezteto esem6nyekrSl a FelhasznSl6t
halad6kta la nul 6rtesiteni,

. A Szerzod6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden tcile
elv5rhat6 int6zked6st.

ASzen6d6s csak kozds megegyezdssel, irdsban modosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel6en.
Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s bSrmely pontja k6gens
jogszabSlyba titkozne, vagy a kdzbeszerzdsi eljdr5s kdtelez6 6ru6nyii dokumentum5nak
tartalmSval ellent6tes lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt5 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kUl6nosen a szerz6d6s m6dositSsa n6lkril - a

megs6rtett kotelezcj 6rv6ny6 jogszabSlyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s kerUl. Fentieket kell megfelel<5en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens
jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerzSd6s r6sze (vagy a

szez5d6sben szovegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szdvegszer[ien a szerzSd6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatSlya 6s megszfin6se

Felek jelen szez6d6s hat6rozott id6re 2015. 11. 01. napj5nak 00.00 6r5j6t6l 2016. 10. 31.
napj6nak 24.00 6r1jitig kotik, a Keresked6 ezen idcjszak alatt koteles a szerz6d6s szerinti
ellStSs biztosit5sdra.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a ftk. szab5lyai szerint rendes
felmondSssal felmondhat6. A felmondSsi id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kdzbeszerz6si eljdr5st folytasson le. Ennek hat5ridej6t a felek 90 napban
hat5rozzSk meg.

Felhaszn5l6 koteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,
amennyiben:
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. Keresked6ben k6zvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezet, amely
tekintet6ben fenn6ll az 56.5 (1) bekezd6s k) pontjSban meghat5rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdek6b,:n a szerz6dds teljesiit6senek teljes id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerl<ezet6t a FelhasznSl6 szSm5ra megismerhetdv6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinl:i rlgyletekr6l a FelhasznSl6t halad6Kalanul eftesiti.

. Keresked6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesedtlst szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fenn5ll az 56. $ (1) bekezdes k) pontjSban meghat6rozott valamely
felt6tel. Ennek 6rdek6ben Keresked5 a Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti ugyletekr6l a
FelhasznSl6t halad6Kalanul 6ftesiti.

. Keresked6 ebben az esetben a szerzSd{s megszfin6s6nek idcipontjSig teljesitett
szolg5 ltat5si nak ellen6ft6k6re jogosult.

Egyebekben a szerzSd6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is i16nyad6ak.

9. Adatv6delem, ka pcsolatta ft5s, egy6b rendel kez6sek

A szerz6do felek kotelesek betartani az adatv6delmi szabSlyokat.
Felek megSllapodnak abban, hogy kiil6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak drtadott, tizleti titoknak mincisri16 informSci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t, dokumentSci6t, adatot, amelyeket irSsban bizalmasnak min6sftenek
(bizalmas informdci6), vagy jogszab5ly annak min6sft.

Uzleti titok a gazdasdgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informSci6,
megoldds vagy adat, amelynek nyilvSnossSgra hozatala, illet6ktelenek 5ltal tort6n6
megszerz6se vagy felhaszn5lSsa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdas5gi vagy piaci
drdekeit s6rteln6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdekeben a jogosult
a szriks6ges int6zked6seket megtette.

A Felek titoklartSsi kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott rlzleti titokra 6s bizalmas
inform5ci6kre4 igy krilonosen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szerz&lssel kapcsolatos okmdnyokat es informSci6kat kizdr6lag a szerz6d6s
teljesit6s6re hasznSlhatj5k fel. A m5sik f6l el6zetes j6vShagy6sa nelktil ilyen inform5ci6t
egyik f6l sern tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nye:; 6s hat5lyos jogszab5ly alapjdn kotelez6 vagy valamely bir6s5g vagy m5s
hat6s6g, 5lramigazgatdsi szeru elrendeli. A felek err<jl halad6ktalanul tajekoztatjSk
egym5st ir5:;ban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy m6s hat6s6gi hatdrozat egyidejii megkrild6se
mellett.

A Felek kotelesek a hat6s5g (bir6s5g) figyelm6t felhilvni az ilyen inform5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart5si kotelezetts6g al6 es5 inform5ci6nak, ami m5r
kozismeft. Egy adott inform5ci6 kozismefts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kozismertsd:g6re h ivatkozi k.

A jelen titoktartdsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6d6s megszfin6se ut5n is hatSlyban
maradnak.

Felek meg5llilpodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozds5ban jogszab5ly a fentieK6l ellent6tesen
rendelkezik:.

Felek kijelentik, hogy a szerz5d6s teljesites6ben folyamatosan egyrittmfikednek, a felmerri16
probl6m5kr6l egym5st halad6ktalanul 6tesitik.

tulek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ii'5sban, az Stv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6:; a fax form5j6t is.

Felek k6pvis;elet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjel6lt esetleges korlStoz6sokkal az
alabbi szen6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhaszn5l6 r6sz6r6l:
N64 beosztSs: Lambekn6 Gdl Gabriella igazgato

4.
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El6rhetcisegei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Vdm u. 11., 06-27-317-092
Jognyilatkozat korl6tozdsa : ----

N6q beosztSs: Cegl6di M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, K6zt6rsas5g tit 34.,06-30/583-0047,
cegledi. monika @vacholding. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s : Bencze Beatrix rigyf6l menedzser
El6rhetos6gei(lev6lcim, tel, fax) : 1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209.
+3620 336 5788
+361 2020373

12. Jelen szerz6d6st 6rintci osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag fr5sban -
az SNetel hely6t es idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill, fax eset6n az 6W6tel igazolSs5t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol6s
k6r6se, ill. faxjelent6s).

t3. Amennyiben a szerz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid5t nem lijz, akkor a
jognyilatkozatot annak okSnak felmerril6s6rcjl (jognyilatkozatot tev6 tudomds5ra
jut5s6t6l) sz5mitott 3 munkanapon behil kell megtenni, kivtive ha annak jellegeb5l
rdvidebb hat5rid6 nem derril ki, Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
Felhaszn516 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kotelezetts6gek vonatkoz6sSban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a m5sik f6lnek benyirjtand6 jelen szerz6d6s tSrgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben meghatdrozott kapcsolattaft6 cim6re kell megkUldeni. A krildemenyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai kuldem6nykdnt kereszt[.il feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kijeldlt k6pvisel<5k 6s kapcsolattaft6k akad5lyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr<5| kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad5sdt akadSlyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kdtelesek a mSsik felet err6l * illetve a hiba megszfin6s616l - halad6ktalanul
rdvid 0ton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehetS azzal,
hogy a akad5lyoztatdsi nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazolSsa a

nyilatkozattev6t terheli.
Szen6d6 felek rigy j6rnak el jelen szerz6d6s hatdly6nak fenn6llta alatt, rlgy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szen6d6s kikot6seinek. Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy egyikrik sem tanrisithat olyan magataftSst, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a mdsik f6l jogos drdekeit s6rten6. Szerz6d6 Felek rogzftik, hogy a

dokumentumok kezel6se sordn az adatv6delmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betaftjdk,

Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l a m5sik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a m5sik f6lnek akSr vagyoni, akdr nem vagyoni k5ft okozna.

Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6ftesiteni a mSsik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtestil6srSl, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szez<5d6s teljesit6s6t
akadilyozza, vdgy befolydsolja.

SzerzSd6 felek megSllapodnak, hogy jelen szerzodls hat6lya alatt - a fentieken t[l is -
szorosan egyUttmiikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen

szerzcjdtisben kitfi z6tt c6lok megva l6su lja na k.

Felek kifejezetten r6gzitik, hogy ielen sierz6d6s alapj5n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem

eg6szben nem fetetOs a trivatt<ozott kozbeszez6si eljSrSs alapjdn a Keresked6vel
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szerz6d6st k6t5 tovSbbi felhaszn6l6k szen6d6sszeg6s66ft, ill. a tov6bbi esetleges
felhaszn5l6k szer:z6d6sszeg6se jelen szerz6d6s Felhaszn5l6jdra nem hat ki.

21,. Jelen szerz6d6s ill. a k6zbeszez6si elj6r5s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin.
profilosjelleg[i fogyaszt5si helyek vonatkoz5s6ban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben
valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkozSs5ban nem 6rtelmezhet6, azt
figyelmen kilvril kell hagyni.

22. Jelen szerzcjddsberr nem szabdlyozott k6rd6sekben a Magyar Kozt6rsasSg jogszab5lyai az
ir5nyad6ak.

23. A szen6dds 6s ernnak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsorollakon kivUl) (a Megbfz6 p6ld5ny5hoz csatoltan) az eljSrSs iratanyaga.

24. Felek jogvit5juk eset6re kikdtik a V6ci J5r5sir6s5g ill. a Budapest Kdrny6ki Torv6nysz6k
kizS r6lagos i I let6kess6g6t.

2s. lelen szerz6d6s annak mindk6t f6l 5ltali al5frds5val l6p hatSlyba.

V6c,2015.11.10.
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