
l.

Vi r r a m o se 
" "f i?-5?":".fl:'gH;: ruo 

u'

mely l6trejott egyr6szr6l a V6c V5ros dnkorm5nyzata (sz6khelye: 2600 V5c, M6rcius 15. t6r11. Ad6szSm: 157313A2-2-13) kdpviseli: Fdrd6s Attila polgSrmester, mint aj6nlatk6r6 a
FelhasznSl6k k6pviselet6ben elj6r6 f6l (tov5bbiakban: nl5nh[k6r6, mint eartner), valamint
Szoci5lis Szolg5ltat5sok HAza (szekhelye: 2600 vic, Dedkvdri fasor 2., Ad6sz6m:
15566850-2-13) kdpviseli: Klinger M5ria Barbara igazgat6, mint Fethaszn1l6 es Fizet6
(tov6 bbia kban Felhas;:nd 16)

m6sreszrcjl a MVM Partner Zrt (sz6khely: 1031 Budapest, Szentendrei tt 207-209., k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt.,.. c6gjegyz6kszdm: 01-10-044818, ad6szdm: LZgggOLg-Z-44) mint
villamosenergia-kereskedS (tov6bbiakban: Keresked6) kdzoit az alulirott helyen 6s iO6Oen, iz
alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V5c V5ros onkormdnyzata kozbeszez6si eljSrdst folytatott le 2015. 6vben ,,villamos energia
beszea6se" megnevez6ssel. Az eljdr5sban 3 i6szre lehetett ajdnlatot tenni.

A kozbeszends 2' r6sz6vel erintett Felhaszn5l6k teh6t a szen6d6seket ondll6an jogosultak
megkotni, igy jelen sz:ezeid6s az emlitett kozbeszez6si eljdrdsban megkotott - a Felhaszndl6ra 6sannak felhasznSlSsi helyeire vonatkoz6 - szerzffilsnek mincisul.

A nyertes ajdnlatteviS.g Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelelcjen 6s afentiek figvelembev6teldve_l jelen szerz6d6s vele kertil megkot6sre.-ierer< i it"rgiititds teSesii-se
6rdek6ben az alSbbi s;zerz6d6st k6tik.
tulhasznSl6 r9s7iti, hogy a 2013. 6vi V. tdrv6ny (tov5bbiakban: ptk.) 8:1.g (1) bek 7. pontja
alapj5n szerzSd6 hat6s6gnak mincjstjl.

Ferek a kozbeszerz6si erjdrds .F;;f Arff:*i:::i?:fJt"tffit5s arap6 szezcjd6st hoznakl6tre tulhasznSl5i menetrendaO5si t<otetez.gtts6g n6lki.il,'mely alapj5n a Kereskedd eladja,
Fe-lhasznSl6 megrrSsSrolja 

_ 
a jelen szerzcid6sbLn, ill. a dokumentdci6ban meghatdrozott

villamos-energiSt (szerz6d6s kozvetett.Frgy.). 
!n1ek alapj5n a reresfeoO uatt.Su a magyar

Stviteli hSl6zaton folyamatosan rendelkel6sie 6u6, szuou5nyot rirO*gfi Jtnro, energiabiztosit5s5t a F:lhaszn5l5 r6sz6re a szenddls id6beli hatdlya afitt 15 t6t kwh
mennyis6gben' arnennyiben a tertiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes u r"ffef.iut"kben foglalt
felhaszn5l6si helyek tekintet6ben a m6rlegkori vdttdst rraioan ;i;r;.6;;;tja a Keresked6
resae.re, azzal, hogy a Keresked6 a jelen sz{zod6s alSirSsdval elfogadja, 

-nogy'u 
k6zbeszez6si

eljdr5s -alapj5n szerz5d6st kdtdtt FelhasznSl6k a fethivSsbai ttt.' a tokumentaci6ban
meghatSrozottak :;zerint az adott r6sz osszmennyis6ge tekintet6be n +2Oo/o-ban elt6rhetnek.A szenSdes t5rgydt k6pezi tov5bbS a szerz6dSst<ot6st kovetden a keresked<5 vdttdsiai idr6osszes adminisztriltv, tovdbbd a kozbeszea6si mfiszaki leiriisban 

"gvd"kbJ 
meghatdrozott

tev6kenys6g ell5t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az ajdnlati 5r tartalma zza, ezen kotelezetts6gek
ell6t5s56rt tovdbbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet eld.
A Felhaszn6l6 felhaszn5lSsi helyeit jelen szerzcS-d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek meg6llapodnak. u9b?.1, hogy sem a jelen szez6d6sbun rugnut .rott minimdlis
mennyis6g 5t nern v6tel6b6l, sem a maximSlii mennyis6g feletti 5tv66f ur"ien Felhaszndl6
semmif6le tovSbbi- drj vagy kdvetel6s megfizet6s6re nem Lot"t", azzatt, nogy a Keresked5 atrilfogyaszt5s eset6n felhasznSlt villamos energiSt is biztositani k6teles.
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3. Az ellenszolgSltat5s 6s megfizet6se
A Keresked6 6ltal a kdzbeszerz6si eljdrSsban megaj6nlott 6s a Felhaszn5l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6ft6k profilos jellegii (int6zm6nyi id5soros, vagy profilos vagy kozvi169ft5si jellegfi)

felhasznSlSsi helyek vonatkoz6s5ban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz htsz filldr Ft/kwh.

A jelenszerz6d6sben meghatdrozott ellen6ft6k a szenod6ses id6tartam alatt fix, index5l5sra

nlncs lehet5s6g, teh5t tartalmazza a szen6dds id6taftama alatti Srv6ltoz;isb6l eredcj

kereskedelmi kockdzatot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellen6ft6k felt6tel n6lkrlli, nett6 energia fix ellen6rt6k'
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6ft6k, amely a KAT

koltsegei(2gg7. 6; 1]K)CryI tv. 9-13. 5) is magSba foglal6 villamos energia 5r, ami taftalmazza

a villamos energia beszerz6s 6s ert6kesft6s kolts6g6t, a 10912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben

meghatSrozott ZWeteli kotelezetts6g al6 es6 villamos (,,z6ld') energia koltseget, a kiegyenlit6

ene-rgia k6lts6g6t, a hazai 6s nemzetkozi hat6rkeresztez6 kapacitSsok dijSt es - a
men6trendaoas atnariusdb6l ad6d6 mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegkor tags5gi dijat

is.
fetet< rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalm azza a hazai villamos energia sz6llit6s

r<orti6g6t] terrat 5z 6lta15nos rendszerhaszn5lati dijakat, a sz6nipari szerkezet5talakft5si

t5mogit6st, a kedvezm6nyes 6r[r villamos .energia t6mogat6st,. a VET-ben meghat5rozott

l1nziszUOzoket 6s nem taftalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a

jog sza b5 lyba n meg hat5 rozott ad6kt6l es i I let6kekt<jl'

A fenti ellen6rt6li mag6ban foglalja a terriletileg illet6kes eloszt6i engedelyessel kdtendo

HCSSZ-ek 6s HHsz;k megkbtes6vet kapcsolatos szak6rt6i tan6csad5s, valamint az

Felhasznd16 meghatalmaz5sdvat a szabadpiacra l6pc5 felhaszn6l6si helyek HCSSZ-e|nek 6s

HHSZ-einek megtcoieieuel, illet6leg a kozbeszez6si eljdrSs mfiszaki leir5s5ban rdgzitett

uitamennyi .gvEo- gorg6fuuiart"rj"]rft6s6vet kapcsolatosbn eljd16 Keresked6-i szolgSltat6s

teljes ellen6ft6k6t.
A felek kozotti elsz6mol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett' a

mindenkori Kereskedelmi szab5iyzatban meghat5rozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat

izolgdltat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, bizlonsSgi 6s m6r6stigyi el6ir5soknak megfelel6,

nat6s5gitag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s 5ltaI m6rt energiamennyis6g.

8. A villamos 
"n.igiu 

rroigaftatas sziinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an FelhasznSl6 energia dfj

megfizet6s6re nem koteles.

e. Felhaizndl6 6s Keresked5 a teljes ell5t5s alapi szerz6d6s id5tartama alatt az energia

ellen6rt6ke vonatkozSs5ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.

10. A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.

11. Felhasznd16 az ellei6rt6ket, az igazolt szerz6dlsszerii teljesit6st kovetd,en_havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. S (1), (5)-(6) bekezd6se, tovSbbS a Ptk' 6:130'$ (1) bek szerint

siimlaosszesit6 ala pjdn, 5tutalSssal, forintba n (HUF)'

12. A p6nztigyi Keresked6 v6tlatia, hogy a2,1. sz. mellekletben megadott felhaszn5l5si helyek

listdja srerint,-feLhaszn6dsi neiienrent kulon-ktilOn az ott felttintetett sz5mlafizetdk

(int6zm6nyek,'gazd6lkod6 szervezetek) fel6 szgmliz, azaz a listSn szerepl5 felhaszn5lSsi

helyekre tr'avon[a 6s int6zm6nyenk6nt kulon szSml6kat bocsSt ki, amely tartalmazza:

- ut aftuL az el6z6 napt5ri h6napban (elsz6mol5si ld6szak) a Felhaszn5l6 r6sz6re

6rt6kesitett vi lla mos energia teljes men nyis6g6t
- a villamos energia egys6g6r5t (FVkWh)
- az 5ltal5nos forgalmi ad6 6ssze96t
- a t6rv6nyben meghatdrozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhaszn5lati dijakat
- ugteb, jogszabdlyban rogzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal

szdmtdzand6 teteleket (igy kul6n6sen a VET t47. $ alapj6n sz5ml6zando

t6teleket).
j.3. A szdmldk melle (eresked5 r6szletes analitik5t mell6kel (elektronikus form6ban is), me,lyek

felhaszn5ldsi r1uivunr.enr (egy6rtelmii beazonosithat6s5g mellett) tartalmazz6k a sz5mla

alap;6t k6pez5 ielhaszn6l5s'i mennyis6geket (leolvasSsi adatokat, leolvas6si id6szakot),

egys6gSra kat, sz5 m la6rt6keket.
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1,4. A kibocs5tott sz6ml5n, szdmla 6sszesit6n 6s szSmla r6szletez6n az el6irtakon kivtil fel kell
ttintetni a fizet6 nev6t, fizet6 cim6t, felhaszn6l5si hely cim6t, felhaszn5l5si hely funkci6j6t,
POD szdmot, felhaszn5lSsi hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6ft6ket.

Kereskedcj nem jog,csult a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes Sltal sz6m5ra megkUldott,
igazolt natu16liSt5l elter6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki szSml5t ki6llltani. Ennek

megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla natur6lia b5zis5t az eloszt6 6ltal az

azonos szdml6z5si id6szakra kiSllitott RHD sz6ml6n megjelen6 6rammennyis6g k6pzi.

Amennyiben egy adott szdml6z6si id6szakot kdvet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes

felhaszn6l5si helyek eset6n az RHD 6s a keresked6i 5ramsz5ml5k naturSlia vetit6si

alapj6nak krilonboz6s6ge miatt, akkor a keresked6 koteles ezt a soron k6vetkez5

sz6ml5zSsi id6szal<ban korrigSlni.
Keresked6 6ltal kibocs5tott szSmla mag6ban foglalja a m6r5berendez6s 6ltal m6rt 6s

elfogyasztott energiamennyis6gre vetftett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakit6si

tdm6gat5s, a ker1vlzm6nyes 5ni villamos energia t6mogat6s, az AFA _es energiaad6

osszeg6t. Felhaszn6l6k 6s Kereskedd, az energia ellen6rt6ke vonatkozdsSban napt5ri

h6naphoz igazod6 elszdmolSst alkalmaznak.
Keresked6 vJttatla a dikt6l6son alapul5 felhasznSl5si adatok figyelembevetel6vel tort6ncj

szdml5z6st is,

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 h6lozathasznSlati

szeacjd6sekben a FelhasznSl6 mellett vSllalja a fizetd, f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes

tehSt a Kereskec6 fel6 sz5mlSzza az Sltal5nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a

Keresked6 fizet mreg k6zvetlenrjl az Eloszt6i Enged6lyes sz1m6ra. Kereskedci a villamos

energia k6lts6ge irellett az 6ltal6nos rendszerhasznSlati dijakat, mint kozvetftett

irob?ttatatt to-v5bOsz5 ml6zza a FelhasznSl6 fel6, amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek

kote]es megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel'A Szerz6d6s

megsziln6s6[rovetcj 75 napon beltii-a rerest<edci jogosult a Felhaszn6l6 fel6 v6gelsz6mol6

iza"mu kibocsdt6sii ra. Ez a szSmla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 szSml5ban esetlegesen

ki nem sz5mlSzott t6teleket.
K6sedelmes flzet6s eset6n a Felhaszn6l6, mint szerzodo hat6sSg a Ptk. 6:155 $-5ban

megfelel5 k6sedelmi kamatot koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel

a16nyosan.
A sz5mla formailag r5s taftalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos szSmviteli 6s ad6, stb.

jogszab5lyoknak.'f"i"f. 
r"6allapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illeWe sz6mol el .a szerz6d6s

teljesit{s6'vel osszr:fiigg6sben ollan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdes k)

ponti. szerinti felt{telLknek nem megfelel6 tdrsasSg tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek

a Keresked6 ad6kc'teles jovedel m6nek csokkent6s6re a I ka I masa k'

Keresked6 a torvi:nyi et6irdsot< szerinti ki-es bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal

kapcsolatos feladatok ell5t5s6t v5llalja a szen6d6s megszfin6s6t kovetcjen az 0j

Keresked6 fel6.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

Keresked6 a mell6klr:tben szerepl5 felhasznSl5si helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes

ltiatar alapri szeizOJerO"n rogziitett negyed6r5s 5tlagteljesitm6ny 6rtek6vel, megegyez6

teljesitmennyel keteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem

ieljesit6stil6t66rt, t'tu azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerult - Keresked6nek

fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapjSn a felek az e9y6rtelmfis69 6rdek6ben rdgzitik,

hogy jelen szez6d6s alapj5n a Keresked6 arra k6teles, hogy eredm6nyesen megtegyen

minOen olyan intdzked6i'6s jognyilatkozatot, amely alapj6n az Eloszt6i. Enged6lyes

lotO":otteuel a Felhaszn5l6 iogizer6en tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6grteni

jelen szez6d6s alaPjdn
R villamos energi5t a tulhaszn5lo r6sz6re a hSl6zati enged6lyes sz5llitja le.

A felhaszndl5si helyek ell6t5sa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

t6ft6nik.
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A Az id6soros, negyed6r5s fogyasztSsm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyaszt6si helyek
tekintetdben - a szerz6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Keresked5 kesziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendadSs alapj6t a dokument6ci6 ,,N', ,,8" es ,,C". mell6kleteiben felhaszn6lSsi
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt5sok jelentik. Kereskedci v5llalja az
id6soros fogyaszt6k teljes ell5tSs alap0 szerz&6s szerinti szabadpiaci villamos energia
ell5t5s6t. Pc idSsoros felhaszn6lSsi helyek menetrendt6l va16 elt6r6senek penzUgyi
kock6zata a tobbletenergia vagy a szriks6ges kiegyenlitc5 energia megv5s5rl5s5b6l
kovetkez5en a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 tdrt6nci ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben toften6 6thSrrtasa nem lehets6ges.

Keresked5 koteles ajdnlatk6rcS szabadpiacra l6p6 felhasznSlSsi helyeinek villamos energia
ig6nyet fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn616 Sltal felhasznSlt villamos energia
mennyis6get saj5t nev6ben k6teles el6re megv5sdrolni.

Felhaszn6l6 a keresked6i merlegkorbe l6p6 felhasznSl6si helyei vonatkozSs6ban fellep6
vetelez6si tizemzavarok eset6n - Felhaszn5l6 ktildn ker6s6re - Kereskedcinek v6llalnia kella Felhaszn616 6rintett felhaszn6l5si helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavaft
okozta/okoztdk, 6s mindent meg kell tennie FelhasznS16 6ideteinet< kepviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi korben meghatalmazdsnak mincistil.

A hat5lyban lev6 szerz6des(ek) felmond6s5t - a keresked6i merlegkorbe l6pd fogyasztdsi
helyek vonatkozdsSban a FelhasznS16 kdpvisel<lje 6ltal teljes bizonyir6 erejii
magdnokiratba foglalt meghatalmazlsd,val a Keresked6 kezdem6ny"ii dr Oonyhrga te iz
illet6kes szolg6ltat6n6l. A hat6lyos szerz6d6s(ek) felmond6sdn6l (i megsziin6s iO6ponqa
vonatkoz6s5ban) a jelen szerz6d6ben meghitdrozott kezdS 

'teljeJitesi 
id6pont i,

i16nyad6,
A keresked6i m6rleg_ko.rbe l6p6shez szriksdges eloszt6i szerz5d6s(ek), tigy mint H6l6zati

Csatlakozdsi Szez6d6s(ek) (a tovdbbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathasin6tati Szerz6des(etQ
(a tovSbbiakban: HHSZ) megkdt6set - amennyiben ez valamely fogyaszt6si trely eset6n
nem 5ll rendelkez6sre a tulhasznSl6 k6pvisel6je 5ltal' teijes bizonyit6 erelfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5sSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s Oonyolitja le'a
tertiletileg illet6kes eloszt6i engedelyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk6t6s6nez-a letenszerz6ddben meg hatS rozott kezd6 teljesit6si idc5pont az irilnyado

A teljes ellStds alaprl szen6d6s hatSlya alatt Keresked6 koteles a tSle elv6rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkovetni a Felhaszndl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jdrt el, vagy
egy6bk6nt a szerz&es _teljesit6s6hez. ._zrlks6ges bdrmely 

'ini6zkeO6se 
nem ia,eredmennyel, az ebb6l ered6 k5rok megt6rit6s6re lioteles.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaellStiisdval kapcsolatos bSrmilyen rjgyben Keresked6hoz
fordulni, aki a tcjle elv5rhat6 szak6rtelemmel koteles FelhasznSl6 r6sz6re tandcsot vagy
(ilyen t6rgy0 k6r6s eset6n) rr5sbeli t5j6koztatdst adni.

Az.0jonnan bekapcsolSsra kertllcj felhaizn6lSsi helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz5sSval Kereskedd, a szeiz5d6ses idStartamon be[jl
szabadpiaci villamos energia ellSt6st ny0jt,tov5bb5 ellStja ezen felhaszn6ldsi helyek
eset6ben is a mfiszaki leirdsban,ill. jelen szea6d6sben fogtatt kotelezetts6geket. Ezen
felhaszn5lSsi helyek vonatkozSs6ban a jelen szerzcid6s rendelkez6seit kei'i alkalmazni
ktilondsen azzal, hqy.az energiadij meghatdrozott m6rt6ke ezen 0j felhaszndldsi helyek
vonatkoz5sdban is irSnyad6ak. A felhasznSl.asi helyek m6dosulSsa (ide ertve az uj
felhas.znSlSsi hely bevondsdt, regi megsz[intet6s61, stb.) nem mindsUl a felek
meg5 | la pod5sa a la pj5 n szerz6d6sm6dosit5sna k

A szerz6d6s idcjtaftama alatt megsziin5 felhaszndl5si helyek r6sz6re Keresked5 szakertcji
tdmogat5st biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhasznSl6si hetyek
villamos energia szolgSltatSsb6l val6 kileptet6i6t. Ezen szolg5ltat5sok ellen6ft6k6t is
taftalmazza a megaj6nlott energiadij.

Keresked6 az 0gyintez6s gyorsitdsa, egyszerfisitdse 6rdek6ben internetes rlgyt6lportal
tizemeltet6s6re koteles a szerz6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a 

"fereskedcj
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7.

6ltal ki6llitott szdrmla mfiszaki tartalm6t 6s szSmszaki helyess6gdnek ellen6rz6s6t m6g a
szSmla meg6rkez6s6t megel6z5en el lehessen v6gezni, annak megtekinthetSs6g6t
Kereskedcjnek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell ar Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitm6ny gorb6j6nek
lefutds6nak, illetue a Kereskedci 6s a FelhasznSl6 kozdtt megkdtend6 sze-z&6s mUszaki
vonatkoz5sri adatainak megtekinthet6s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogk6vetkezm6nyei
A Felek jelen szerz6d6sben v5llalt kdtelezetts6geinek megszeg6se, igV kulondsen a

szen6d6s meghi0sul6sdnak okozSsa, hibSs teljesit6se, k6sedelem, k6ft6riLies fizet6si
kotelezetts6get keletkeztet, illetve a SzerzSdls m5sik F6l 6ltal toft6n6 rendkivrili
felmond5s6t alaptozza meg a Szerz6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rogzibtt szerz6d6sszeg6si esetek 6s azok itt elcjirt kovetkezm6nyei nem
6rintik a jelen Szea(rd6s b5rmely m5s pontj6ban meghatSrozott szeaSd6sszeg6si
esete ket, i I leWe ;az azokhoz f fi z6tt j og kovetkez m6 nye ket.

Srilyos szerz5d6ss;zeg6s eset6n a s0lyos szen6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szez6d6:;t a szerzSd{sszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szea5d6s szerint felmondhatja. BSrmely srilyos szerz6d6sszegesk6nt defini6lt, vagy
ism6telt szeadd6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmril6s5t OnmagSban
megalapozza,

S0lyos szez6d6ss::eg6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
- ha a szerz6d6s teljesit6sdhez szriks6ges elektromos 6rammennyis6get nem

szerzi be teljes eg6sz6ben,
- nem 6ll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s

m6don,
- nem biztosilja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerU teljesit6se eset6n a

Felherszn5l6 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre kerriljon (kiv6ve ha a jogszab6lyban
rfuzilettek szerint kertil sor korl5tozSsra)

- jelen szerz6d6sben nevesirtett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztrdci6s,
egyeb) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel FelhasznSl5
ell6tdrsdt eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egy6b a jelen szerz5d6sben ekk6nt megjelolt s0lyos szerzoddsszeg6st kovet el.
- egyrittmfik6d6si kotelezetts6g6t srilyosan megszegi,
- Keresked5 ellen felsz6molSsi elj6rSs joger6s elrendel6s6re kerril sor, vagy

v6gelszdmol5s al6 keri.il, ill, hivatalb6l tdrlik a c6gjegyzekb6l.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikod6si enged6ly6t jogerdsen

visszavonja, vdgy egy6b m6don a szez5d6s teljesit6s6re alkalmatlannS v5lik.
S0lyos szen6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

- fizet6si kdtelezettseg6nek a Keresked6 5ltal meghatSrozott legal6bb 30 napos
p6that5rid6 alatt sem tesz eleget,

- egyUttmfikod6si kotelezetts6g6t srilyosan megszegi.
Vis maior bekovr:tkez6se eset6n a Felek kdtelesek egym5st halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior idcitartam5ra
a tulhaszn616 jogosult harmadik szem6lytSl a mtikdd6s6hez sztiks6ges elektromos Sramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
FelhasznSl6val szemben.

A fulhaszn5l6 nem kdteles a szabv5nyon kilvtili elektromos 5ramot 5tvenni, igy ha a
szabvdnyon klvuli elektromos 5ramot 5w6tel6t a FelhasznSl6 visszautasltja, ez a
Kereskedcj r6szeir6l min6stil szez6d6sszeg6snek. A szabv5nyon kivrlli elektromos 5ramot
men nyis6g6vel r:s6kkenthet6 a szea5d6ses mennyis6g.

A teljesrt6s jogs.zerfi megtagadSsa eset6n a jogszer0en megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kotb6rfizet6si, sem k5ft6ril6si kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezetts6g sem. Ekkor a jelen szerzcid6sben meghatSrozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az 5tadds felfriggesztdse miatt 5t nem adott mennyis6ggel cs6kkenteni kell.
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6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6t felelSs
hibdsan vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hibds vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkoz5s6ban az adott
felhaszn5l6si hely 6ves, dokument6ci6ban kalkulSlt mennyis6g[1 villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.

A kotb6rt a Felhaszn5l6 ir6sbeli felsz6litdssal, 8 napos fizet6si hat6rid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litSs k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon beltil a Kereskedcj irSsban,
k6ts6get kiz6r6an bizonyit6kokkal al5tdmasztott indokl5ssal mag6t ki nem menti, akkor a

kdtber elismert kovetel6snek min6sril 6s a Keresked6 kdvetel6s6be beszSmlthat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi felt6tel (130.5 (6) bek) niegval6sulSsa eset6n.

A FelhasznSl6 kovetelheti a kotb6ren feltili k5r5t is.

7, Egy6b rendelkez6sek
A Felhaszn5l6 kdteles betaftani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, Szabdlyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szerz6d6s Felei

kozott els6dlegesen jelen szerz&6s az irSnyad6 a jelen szerz6d6s 7.5. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a KereskedS b6rmely ASZF-nek mincjsrilcj irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz6d6ssel, akkor az
6rintett Aszr-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.5. pont alapj5n alkalmazand6.

A Keresked5 mindenkor betaftja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szab5lyzatok, a mfikod6si
enged6ly6nek, rizletszab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szerz6d6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv5 rhat6 ma gata rt6st k6teles ta n 0sita n i, kri londsen

o A Szerz5d6s teljesites6t vesz6lyeztetci esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,

. A Szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t5le
elv5rhat6 int6zked6st.

ASzen6d6s csak kozos megegyez6ssel, lr5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel5en,
Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s b5rmely pontja k6gens
jogszab5lyba ritkdzne, vagy a kozbeszerz6si elj5r6s kotelez5 6rveny[i dokumentumSnak
tartalm5val ellent6tes lenne, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, lgy ktildndsen a szerzod6s m6dositSsa n6lktil - a

megs6rtett kdtelezS 6rv6nyfi jogszab5lyi rendelkez6s vagy kdzbeszerz6si dokumentumi
rendelkez6s kertil, Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze (vagy a

szez5d6sben szdvegszerilen szerepelnie kell) 6s azt sz6vegszerfien a szerz6d6s nem
taftalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatSlya 6s megsziin6se

Felek jelen szezSd6s hat6rozott id6re 2015. 11. 01. napjSnak 00.00 6r5j5t6l 2016. 10. 31.
napj5nak 24.00 or6j6ig kotik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szerzSd6s szerinti
ell5t6s biztosltds5ra.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szezcid6s a Ptk. szab5lyai szerint rendes
felmond5ssal felmondhat6. R felmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a

Felhaszn5l6 kozbeszerzdsi eljdrSst folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hat5rozz5k meg.

FelhasznSl6 kdteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,
amennyiben:
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' . Keresked6ben kozvetetten vagy kdzvetlenril 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezet, amely
tekintet6ben fennSll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj5ban meghat5rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdek6ben a szen6d6s teljesft6s6nek teljes id6tartama alatt Kereskedcj a

tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 szdmSra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerintr rigyletekr5l a Felhaszn5l6t halad6Kalanul 6rtesiti.

. Keresked5 kozvetetten vagy kdzvetlenril 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan iogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6b,:n fenn5ll az 56. $ (1) bekezdes k) ponfi5ban meghat5rozott valamely
feltdtel. Ennek erdekeben Keresked5 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti iigyletekrcil a
FelhasznSl6t halarl6ktala nul 6rtesiti.

. Keresked5 ebben az esetben a szerzod{s megszfin6sdnek id<5pontj5ig teljesitett
szolg6 ltat5sina k ellen6ft6k6re jogosult.

1. Egyebekben a szerzSd6s megsz(ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. Adatv6delem, ka pcsolattartSs, egy6b rendelkez6sek

1. Aszen6d6 felek kotelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.
2. Felek meg5llapodnak abban, hogy krllonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak 6tadott, rjzleti titoknak min5srllcj inform5ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokumentSci6t, adatot, amelyeket irSsban bizalmasnak mincisitettek

.. (bizalmas informdci6), vdgy jogszabSly annak min6s[t.
3. Uzleti titok a gazd,as6gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informSci6,

megoldds vagy aclat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6ktelenek 5ltal t6rt6nci
megszez6se vagy felhasznSl6sa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdas6gi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sztlks6ges int6zked6seket megtette.

1. A Felek titoktart5si kotelezetts6ge a tudomSsukra jutott tizleti titokra 6s bizalmas
informSci6kra, igy kiilonosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

5. A Felek a szerz6d6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s informdci6kat kizdr6lag a szen6d6s
teljesft6s6re haszn5lhatjdk fel. A m5sik f6l el6zetes j6vShagy6sa n6lkrll ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6,, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab5ly alapj6n kotelezcj vagy valamely bir6s5g vagy mds
hat6s5g, 5llamigazgatSsi szeru elrendeli. A felek errd,l halad6ktalanul tajekoztagdk
egym5st ir5sban a vonatkoz6 bir6s59i, vagy m5s hat6s5gi hat5rozat egyidejfi megkUld6se
mellett.

6. A Felek kotelesek a hat6sSg (bir6s5g) figyelmet felhilvni az ilyen informdci6k megfelelcS
kezel6s6re. Nem tekinthetd titoktaftSsi kotelezetts6g al6 es6 informdci6nak, ami m5r
k6zismert. Egy adott inform5ci6 kozismerts{76t az a f6l bizonyfga, amelyik annak
kozismerts6g6re h ivatkozi k.

i. A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6d6s megszfin6se ut5n is hatSlyban
maradnak.

8. Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6sSban jogszabSly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.

9. Felek kijelentik, hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyUttmfikodnek, a felmerr.ild,
probl6m5 kr6l egym5st ha lad6kta la n u | 6rtesiti k.

10. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir5sban, az 6v6tel hely6t 6s idej6t azonoslthat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formdj5t is.

11. Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5tozdsokkal az

alSbbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan :

FelhasznSl5 r6sz6r5l:
N6v, beosztSs: Klinger tnl6ria Barbara igazgat6

t
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El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, DeSkv6ri fasor 2., 06-27-501-400
06-30-419-3279
Jognyilatkozat korlStoz6sa : ----

N6v, beoszt6s: Cegl6di M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, K6ztSrsas6g rlt 34.,06-301583-0047,
cegledi. monika @vacholding. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N64 beosztds : Bencze Beatrix rigyf6l menedzser
El6rhetcis6gei(lev6lcim, tel, fax) : 1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209.
+3620 336 57BB
+36t 2020373
bbencze@mvmp.hu

Jelen szerz5d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattaft6 kiz5r6lag ir5sban -
az 5W6tel helyet 6s idejdt dokument5l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6U6tel igazolSsdt megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjelent6s).

Amennyiben a szerz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem t6z, akkor" a
jognyilatkozatot annak okSnak felmeruil6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra
jut6s5t6l) szdmitott 3 munkanapon be[jl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hatarid6 nem derril ki. Amennyiben olyan problema merrjl fel, amely miatt a
Felhaszn6l6 energiaigdnydt nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
k6telezetts6gek vonatkozSs5ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a m5sik f6lnek beny0jtand6 jelen szen6d6s t5rgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szerz6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkrildeni. A krildem6nyt faxon,
elektronikus levelben illetcileg postai krildem6nykent keresztril feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesftettnek kel I teki nteni.

A kijeldlt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktlldem6nyek fogadSsSt akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a mSsik felet err6l - illeWe a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rovid irton 6rtesitteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akadSlyoztat6si nyilatkozat telefonon t6ft6n6 megt6tel6nek igazolSsa a
nyilatkozattev5t terheli.

SzerzSd6 felek 0gy j6rnak el jelen szerz6d6s hat6ly5nak fenn5llta alatt, 0gy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6d6s kikot6seinek. Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy egyikrik sem tanfsithat olyan magatart5st, amely a szerzdd6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szenod6 Felek rogzirtik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor6n az adaW6delmi jogszabSlyok rendelkezeseit
marad6ktalanul betartjSk.

Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtlkn6l a mSsik f6l 6rdekeit
messzemen5en szem el6tt taftva j6rnak el, taft6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a m5sik f6lnek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni k5rt okozna.

SzerzSd6 Felek halad6ktalanul k6telesek 6rtesiteni a m6sik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtestil6srcjl, dokumentum16l, inform5ci6r6l, amely jelen szerz6d6s teljesit6s6t
akadllyozza, vagy befoly5solja.

Szen6d6 Felek megSllapodnak, hogy jelen szez6d6s hat5lya alatt - a fentieken t0l is -
szorosan egyUttmfikddnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szea5d6sben kitfizott c6lok megval6suljanak.
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20. Felek kifejezett,3n rogzitik, hogy jelen szerz6d6s alapj5n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si eljSr6s alapjSn a Keresked5vel
szerzcid6st k)t6 tovdbbi felhasznSl6k szen&6sszeg6s66rt, ill. a tov5bbi esetleges
felhaszn6l6k srzerz5d6sszeg6se jelen szerz6d6s Felhaszn6l6j5ra nem hat ki.

2r. lelen szerz6d6s ill. a kdzbeszea6si eljdrds 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 0n,
profilosjellegfi fogyasztasi helyek vonatkoz6sSban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben
valamely renclelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz6s5ban nem 6rtelmezhet6, azt
figyelmen kiviil kell hagyni.

22. Jelen szezSd6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben a Magyar Kdztdrsas5g jogszab5lyai az
ir5nyad6ak.

23. A szerzSd6s (is annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szea6d6s melleklet6t
k6pezi (a felsoroltakon kilvUl) (a Megbiz6 p6ld6ny5hoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga.

24. Felek jogvitSjuk eset6re kikotik a Vdci J6r5sir6s5g ill. a Budapest K6rny6ki Torv6nysz6k
kiz5 r6lagos ille:t6kess6g6t.

2s. Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l Sltali alSirds5val l6p hatSlyba.

V6c,2015.11.10.
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MVM Paftner Zrt.

Nagy
Sipos l-6szl6

P6nzrigyi el lenjegyz6s :

1. szdm0 mell6klet
Felhaszn5l5si helyek
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