Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
2. r6sz vonatkoz5s6ban
mely l6trejott egyr6szr6l a V6c V5ros dnkorm5nyzata (szdkhelye: 2600 V5c, M6rcius 15. tdr
11. Ad6sz6m: L5731302-2-13) k6pviseli: Ftird6s Attila polg5rmester, mint aj5nlatk6r6 a
Felhaszn5l6k k6pviselef6ben elj5r6 f6l (tov5bbiakban: Aj5nlatk6r6, mint Paftner), valamint V6c
V5ros Lev6ltSra (szrikhelye: 2600 V5c, M0zeum u. 4. Ad6sz5m: 16935286-1-13) k6pviseli:
dr. Horv6th Ferenc igetzgato, mint Felhaszn5l6 6s Fizet6 (tov5bbiakban Felhaszn6l6)

a MVM Partner Zrt (sz6khely: 1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209., k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt., cegjegyzeksz5m: 01-10-044818, ad6sz5m: 128980L9-2-44) mint
villamosenergia-kereskedS (tov5bbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id5ben, az
mSsr6szrdl

a15bbi felt6telek mellelt:

1. El6zm6nyek
V6c V6ros Onkorm6nyzata kozbeszez6si eljdr5st folytatott le 2015. 6vben ,Villamos energia
beszez6se" megneve::6ssel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett ajSnlatot tenni.
kdzbeszerzls 2. reisz6vel erintett Felhaszn6l6k tehdt a szerzSdlseket on6ll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szerz5d6s az emlitett kozbeszerzdsi elj6r5sban megkotdtt - a Felhaszn6l6ra 6s
annak felhaszn6lSsi herlyeire vonatkoz6 - szerz6dlsnek min6stil,

A

A nyeftes ajdnlattev5 a

Keresked5 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6tel6vel jelen szerzSd6s vele kerril megkot6sre. Felek a szolgSltatSs teljesit6se
erdek6ben az al5bbi s;:erz6d6st kdtik.
Fefhaszn5l6 ri5gziti, hogy a 2013. 6vi V. t6rv6ny (tov6bbiakban: Ptk.) 8:1.5 (1) bek 7. pontja
alapjS n szerz6d6 hat6:;5gna k min6sri L

2. Aszerz6d6s c6lja, tSrgya
t.

Felek

a

kozbeszen:6si eljSrds alapjSn egymdssal 0n. teljes ell5t5s alapri szezcjd6st hoznak
l6tre Felhaszn6l6i menetrendad5si k6telezetts6g n6lktll, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
FelhasznS16 megv6s5rolja a jelen szez6d6sben, ill.
dokumentSci6ban meghat5rozott
villamos-energiSt (:szerz6d6s kozvetett t5rgya). Ennek alapjdn a Keresked6 v6llalja a magyar
5tviteli hSl6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabvdnyos min5s6gfi villamos energia
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biztositSsSt
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haszn5l6 r6sz6re

a

szerzSd6s id6beli hat5lya

alatt 26 065

kwh

mennyis6gben, amennyiben a teriJletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt

felhaszndl5si helyek tekintet6ben a m6rlegkdri vSltdst irSsban visszaigazolja a Keresked5
r6szdre, azzal, hogt,l a Keresked6 a jelen szerz5d6s al5[r5s6val elfogadja, hogy a kdzbeszerz6si
eljSr5s alapjSn s:zerz5d6st kotott FelhasznSl6k
felhlv5sban ill.
dokument6ci6ban
meghat5rozottak sz:erint az adott r6sz dsszmennyis6ge tekintet6ben +2}o/o-ban elt6rhetnek.
A szez5d6s t5rgyirt k6pezi tovSbbS a szen6d6skot6st kdvet5en a keresked5 viilt5ssal j5r6
osszes adminisztrati4 tovSbbd a kdzbeszerz6si mfiszaki leirSsban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 5r tartalmazza, ezen kdtelezetts6gek
ell5tds56t tovSbbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A tulhaszn6l6 felhasznSl6si helyeit jelen szez5d6s 1. sz. mell6klete taftalmazza.
Felek meg5llapodrrak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghatSrozott minim5lis
mennyis{; 5t nem v6tel6b6l, sem a maximSlis mennyis6g feletti Stv6tel eset6n FelhasznSl6
semmif6le tov6bbi dij vagy kovetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked6 a
t0lfogyaszt6s eset6n felhaszn6lt villamos energi5t is biztositani koteles.

a

2.

3.
4.

3. Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet6se
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Keresked6 Sltal a kozbeszerz6si eljdr6sban megaj5nlott 6s a FelhasznSl6 iiltal elfogadott
nett6 ellen6ft6k profilos jellegii (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy kozvil6gftasi jellegii)
felhaszndlSsi helyek vonatkoz6s6ban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz hrisz fill6r Ftlkwh.
A jelenszerz5desben meghat6rozott ellen6rt6k a szerzSd6ses id6tartam alatt fix, index5l5sra
nincs lehet6s6g, tehSt taftalmazza a szenod6s id6taftama alatti 6rv6ltoz6sb6l ered5
kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkrlli, nett6 energia fix ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfdldi, egy z6naidcjs ellen6rt6k, amely a KAT
kolts6get (2007.6vi DO#rVI tv. 9-13. $) is mag5ba fogla16 villamos energia 6r, ami taftalmazza
a villamos energia beszerz6s es 6rtekesit6s kolts6g6t, a L0912007. (ru. 23.) GKM. rendeletben
meghat5rozott 6tv6teli kotelezetts6g al6 esri villamos (,,z6ld') energia kolts6g6t, a kiegyenlitS
energia kolts6g6t, a hazai 6s nemzetkozi hatdrkeresztez6 kapacit6sok drjdt 6s a
menetrendadds 5th5rit5s5b6l adod6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegkor tags5gi dfjat

A

is.

Felek rogziti( hogy a fenti ellen6rt6k nem taftalmazza a hazai villamos energia szSllit5s
kolts6g6t, teh6t az 5ltalSnos rendszerhasznSlati dijakat, a sz6nipari szerkezetStalakitdsi
tSmogat5st, a kedvezmdnyes 5r0 villamos .energia tSmogat5st, a VET-ben meghat5rozott
plnzeszkozoket 6s nem tartalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza bd lyba n meg hatS rozott ad6kt6l es let6kektcil.
A fenti ellen6ft6k mag6ban foglalja a terijletileg illetekes eloszt6i enged6lyessel k6tendcj
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rtdi tanScsad5s, valamint az
Felhaszn5l6 meghatalmazlslval a szabadpiacra l6p6 felhaszn6lSsi helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megk6t6s6vel, illet6leg a kozbeszea6si elj516s m(szaki leirds6ban rogzitett
valamennyi egy6b szolg6ltat6steljesit6sevel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szol95ltatSs
teljes ellen6ft6k6t.
A felek kozotti elsz6mol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi Szabdlyzatban meghat6rozott id6beli r6szletezetts6g( adatokat
szolgSltat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, biztons5gi 6s m6r6srigyi el6irSsoknak megfelel6,
hat6sSgilag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s Sltal m6ft energiamennyis6g,
A villamos energia szolgSltat5s szunetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhasznd16 energia dlj
megfizet6s6re nem koteles.
9.
FelhasznSl6 6s Keresked5 a teljes ellSt5s alapri szerz5d6s idStartama alatt az energia
ellen6ft6ke vonatkoz5s5ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.
10. A FelhasznSl6 el6leget nem fizet.
Felhaszn516 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerfi teljesit6st kovetSen havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bbS a Ptk. 6:130.$ (1) bek szerint
sz5mla6sszesit6 alapjSn, StutalSssal, forintban (HUF).
12. A p6nzrigyi Keresked6 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l5si helyek
listSja szerint, felhasznSlSsi helyenk6nt kulon-krilon az ott feltuntetett sz6mlafizettjk
(int6zm6nye( gazd6lkod6 szervezetek) fel6 sz6ml6z, azaz a listSn szerepl6 felhaszn6lSsi
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt krildn szSmlSkat bocsSt ki, amely tartalmazza:
- az 6ltala az el6z6 naptdri h6napban (elsz5mol5si Id5szak) a Felhaszn6lo r6sz6re
6rt6kesirtett vi la mos energ ia teljes men nyiseget
- a villamos energia egys6gSr5t (FVkWh)
- az Sltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a t6ru6nyben meghat6rozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhasznSlati dijakat
- egy6b, jogszab5lyban rdgzitett, a Felhaszn5l6t terhel5 6s a KereskedS Sltal
sz5ml5zand6 t6teleket (igy krildndsen a VET 147. 5 alapj5n sz5mlSzand6
t6teleket).
13. A szdmlSk mell6 Kereskedcj r6szletes analitikSt mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhaszn5l5si helyenk6nt (egy6ftelmU beazonosithat6s5g mellett) tartalmazz6k a sz5mla
alapj5t k6pez5 felhaszndl5si mennyis6geket (leolvasSsi adatokat, leolvas5si id5szakot),
egys6gS ra kat, szd m la6rt6keket.
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A kibocsdtott sz5ml6n, sz6mla dsszesfton 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kivril fel kell
ttjntetni a fizet5 nev6t, fizet<j cim6t, felhaszn5lSsi hely cim6t, felhaszn6l5si hely funkci6j6t,
POD szSmot, felhaszn6l5si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rteket.
KereskedS nem jogosult a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz6m6ra megkrilddtt,
igazolt naturiili5t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id5szaki sz6mlSt ki6llitani. Ennek

megfelelcien a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla natur5lia b5zis5t az eloszt6 6ltal az
azonos sz6ml5zdsi id5szakra kiSllitott RHD sz5mlSn megjelen6 Srammennyis6g k6pzi.
Amennyiben egy adott sz5ml5z6si idcjszakot kovet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes
felhaszn5l5si helyek eset6n az RHD 6s a keresked5i Sramszdml5k natur6lia vetit6si
alapj6nak krilonbozc5s6ge miatt, akkor a keresked6 kdteles ezt a soron kovetkezcj
16
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szdmlSzSsi id5szakban korrigSlni.
Keresked5 5ltal kibocs5tott szdmla mag6ban foglalja a m6r6berendez6s 5ltal mert 6s
elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet5talakitdsi
t5mogat6s, a kedvezm6nyes 5ri villamos energia t6mogatSs, az AFA 6s energiaad6
6sszeg6t. Felhraszn6l6k 6s KereskedS az energia ellenert6ke vonatkozds5ban naptSri
h6naphoz igazr:d6 elsz5molSst alkalmaznak.
Keresked6 v6llal.ia a dikt5l5son alapu16 felhasznSlSsi adatok figyelembev6tel6vel tort6n6
sz5mlSzSst is.

18.

19.

20.
21.

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Engedelyessel kdtend6 hSl6zathasznSlati
szez6d6sekben a Felhaszn516 mellett v5llalja a fizet6 fel szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes
tehSt a Keresl<ed6 fel6 sz6ml5zza az 6ltal5nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a
Keresked5 fizet meg kozvetlenUl az Eloszt6i Engeddlyes sz6mdra. Keresked6 a villamos
energia kolts6ge mellett az 6ltalSnos rendszerhasznSlati dijakat, mint kdzvetitett
szolg6ltat6st tovSbbsz6mllzza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszn5l6 a Keresked5nek
koteles megfiz:etni az energiadrjjal megegyezS fizet6si felt6telekkel.A Szerz6d6s
megszfinds6t ktivet6 75 napon be[il a Keresked6 jogosult a FelhasznSl6 fel6 v6gelsz5mol6
szdmla kibocs5tSs5ra. Ez a sz5mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 szSmlSban esetlegesen
ki nem szSmlSzott t6teleket.
K6sedelmes flzetds eset6n a FelhasznSl6, mint szerzod6 hat6s5g a Ptk. 6:155 g-5ban
megfelelci k6seclelmi kamatot koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel
ar5nyosan.
A sz5mla formailaq 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz6mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illeWe sz5mol el a szerz6d6s
teljesit6s6vel 6s:;zeftigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasdg tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek
a Kereskedrj ad6l<6teles jdvedel menek csokkent6s6re a ka masa k.
I

22.

I

Keresked6 a t6rv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell6tSsdt vSllalja a szen6d6s megszfin6s6t kovet6en az rij
Keresked5 fele.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei
1.

L.

a mell6k:letben szerepl5 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ellStds alap0 szez6d6sben rdgzitett negyed6rSs 5tlagteljesitmeny ertek6vel megegyezS
teljesitm6nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6stil6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmertilt - Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapjdn a felek az egy6rtelm[is6g 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szerz6C6s alapj6n a KereskedS arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int'6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbej6tt6vel a F:elhaszn516 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6giteni
jelen szerz5d6s alapj5n.
A villamos energi5t er FelhasznSl6 r6sz6re a hSl6zati enged6lyes szSllitja le.
A felhaszn5l5si helyek ell5tSsa a felhasznSl5si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon
tdrt6nik.
KereskedS
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Az id6soros, negyed6r6s fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell5tott fogyasztSsi helyek
tekintet6ben - a szez6d6s idcjtartama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyaszt5si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyit6 fel6. A
menetrendad6s alapj5t a dokumentici6 ,,A", ,,8" es ,,C". mell6kleteiben felhaszn5l5si
helykdnt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok jelentik. Kereskedo v6llalja az
id6soros fogyasztok teljes ell6t5s alap0 szenod6s szerinti szabadpiaci villamos energia
ellStdsdt. pa. id6soros felhaszn616si helyek menetrendt5l va16 elt6r6s6nek penzrigyi
kockSzata a tobbletenergia vagy a sztiks6ges kiegyenlit6 energia megvdsdrlSs6b6l
kdvetkezrjen a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn5l6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy
).

eg6sz6ben tort6n6 6thSrit5sa nem lehets6ges.
Kereskedci koteles ajSnlatker6 szabadpiacra lep6 felhasznSl5si helyeinek villamos energia
Felhasznii16 Sltal felhasznSlt villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy
mennyis6get saj6t nev6ben koteles el6re megv5sdrolni.
Felhaszn5l6 a kereskedc5i m6rlegkorbe l6p5 felhaszn5lSsi helyei vonatkozSsSban fell6pS
v6telez6si rizemzavarok eset6n Felhaszn6l6 krilon k6r6s6re - Keresked5nek vSllalnia kell
a FelhasznSlo erintett felhaszn6l5si helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon

a

-

tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavarl

okozta/okozt5k, 6s mindent meg kell tennie tulhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi kdrben meghatalmaz5snak min6srll.
A hatSlyban l6vo szen6des(ek) felmond6sSt - a keresked6i m6rlegkdrbe l6p6 fogyasztdsi
helyek vonatkoz6sSban a Felhaszn5l6 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyit6 erejU
magdnokiratba foglalt meghatalmaz6sSval a Kereskedci kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg6ltat6n5l. A hat5lyos szerzSd6s(ek) felmondSs5nSl (a megszfin6s iddpontja
vonatkozSs5ban) a jelen szerz5d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az
i16nyad6.

A keresked6i mdrlegkorbe l6p6shez szriks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint HSl6zati
Csatlakoz6si Szerz6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s HSl6zathaszn6lati SzerzcSd6s(ek)
(a tovSbbiakban: HHSZ) megkdtesdt amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n

nem 6ll rendelkez6sre

10.

11.

tJ.

-

FelhasznSl6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyft6 erej[1
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
terUletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. R HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szerz6d6ben meg hat5 rozott kezd5 teljesft6si id6pont az ir 6nyado.
A teljes ellSt5s alap6 szerzodls hat6lya alatt Keresked5 kdteles a t6le elvdrhat6
szak6ftelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkdvetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek
vedelm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jSrt el, vagy
egyebkent a szen6d6s teljesit6s6hez szuks6ges bSrmely int6zked6se nem i6r
eredm6nnyel, az ebb6l ered5 kSrok megt6rit6s6re koteles.
Felhaszn6l6 jogosult az energiaell6tdsSval kapcsolatos b5rmilyen tigyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel kdteles Felhaszn6l6 r6sz6re tan5csot vagy
(ilyen t6rgy0 ker6s eset6n) ir6sbeli t5j6koztatdst adni.
Az rijonnan bekapcsol6sra kerul6 felhaszn6l6si helyek resz6re, az adott felhaszn6lSsi helyre
6rv6nyes energiadrj alkalmaz5s5val Kereskedcj a szez5d6ses id5tartamon beliil
szabadpiaci villamos energia ell5t5st ny0jt,tov6bb5 ell6tja ezen felhaszn6l6si helyek
eset6ben is a mriszaki leir5sban ill. jelen szezdd6sben foglalt kdtelezetts6geket. Ezen
felhaszn5lSsi helyek vonatkoz5sSban a jelen szez6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kril6n6sen azzal, hogy az energiadrj meghatdrozott m6rt6ke ezen rij felhaszn5l5si helyek
vonatkozds5ban is irdnyad6ak. A felhaszn5lSsi helyek m6dosulSsa (ide 6rtve az uj
felhaszn5lSsi hely bevon5sdt, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem mincjstjl a felek
meg5 la pod5sa a la pj5 n szerz5d6sm6dosit5sna k.
A szerzSdls id5tartama alatt megsz(n6 felhasznSlSsi helyek r6sz6re Keresked5 szak6rt6i
tdmogat5st biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhasznSlSsi helyek
villamos energia szolg5ltat5sb6l va16 kil6ptet6set. Ezen szolg5ltatSsok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj5nlott energiadij.
Keresked6 az rigyint6z6s gyorsiL6sa, egyszerfislt6se 6rdek6ben internetes tigyf6lportal
rlzemeltet6s6re kdteles a szerz6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Kereskedtj
|
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6ltal ki6llitott sz6mla mfiszaki tartalmdt 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen6rz6s6t m6g a
szdmla megd,rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked6nek elektronikui, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani' Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesltm6ny gorb6j6nek
lefut6sSnak, illetve a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kozott megkotend6 szerzSdds mfiszaki
vonatkoz6srl adatai nak megteki nthet6s6g6t.

1.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezm6nyei
a
A Felek jelen :;zerz6d6sben vSllalt kotelezetts6geinek megszeg6se, 1gy .kylgnosen
fizet6si
k5rteritt6s
,=oiaaet meghiriiuldsdnak okoz6sa, hib6s telJesit6se, k6sedelem,
Szerz6d6s mSsik F6l 6ltal torten6 rendkivi.ili
k6telezetts6gef keletkeztet, illetve
felmond5s61 alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.
nem
A jelen pontban rOgzitett izerz6desszeg6si esetek 6s azok itt el5irt kovetkezm6nyei
szez5d6sszeg6si
meghat5rozott
pontjSban
6rintik a jelen sr"oooer b6rmely m6s
eseteket, i ietve az azokhoz f ii zott jog kdvetkez menye ket'
eset6n u s0tyor szerz6dlsszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
S6ly;;;;r6desszeg6s
jelen
i8L szerz6d6st a szenoddsszeg6 F6thez int6zett egyoldali jognyilatkozattal
vagy
szerzod1s szerint felmondhatja. a5rmety s0lyos szerzodlsszeg6sk6nt -defini5lt,
onmagdban
erdekmril5sSt
f6l
szenvedett
ism6telt srerz6l6sveg6s a' s6relmet

a

I

.

megalapozza.

sflyo"s szen&6sszr:g6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
ha a {zen6a6s teljesit6s6hez szriks6ges elektromos Srammennyis6get nem
szerzi be teljes eg6sz6ben,
nem iitt renOettiezrssre a jelen szez6d6sben meghat5rozott m6tdkben 6s

-

-

m6don,

nem triztosiga, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer[i teljesit6se eset6n

a

jogszabSlyban
fetnaszndiO iefjes 6iimig6nye kiel6git6sre keruljdn (kiv6ve ha a
rogzilettek szerint kerul sor korl6toz5sra)
jeten ti"ir.iOerOen nevesfLett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztr5ci6s,
tgyeUi kbielezetts6g6t n"r, iugy ili6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6
ell5t5s5t eg6szben vigy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
kovet el.
egy6b i i"i"n szerz6OZiOen ekk6nt megjeldlt sflyos szen6d6sszeg6st

- egytlttnriikod6sik6telezetts6g6ts0lyosanmegszegi'
- KereskeC5 ellen felszSmol5si eljSrds joger6s elrendel6s6re kertjl sor' vagy
v6gelszirmol5s a15 kertil, ill. hivatalb6l torlik a cegjegyzekb6l.
joger6sen
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikod6si enged6ly6t
alkalmatlann6 v5lik.
.

.

uissravonja, vagy egy6b m6don a szerz&6s teljesit6s6re
S[lyos szerz&6sszegelit kovet eia Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:
fizet6si-kotelezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat5rozott legal6bb 30 napos
P6that6rid6 alatt sem tesz eleget,
egytittmi,ikdd6si k6telezetts6g6t s0lyosan megszegi
Vis maior bekovetkez:6se eset6n a fe6k kotelesek egymSst halad6ktalanul 6rtesiteni'
jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l
Sramot
a fetnaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6s6hez szuks6ges elektromos
kell
venni'
figyelembe
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5s6ban
6rv6nyesithet
nem
Kereskedo ezen ot<otit iur"*fel" terit6st vagy egyeo fizet6si ig6nyt
Felhaszn5l6val szemben.
A Felhaszn6r6 nem [tteles a szabvdnyon kilvrili elektromos 5ramot 6tvenni, lgy ha aa
,runuanyon kivuli ul"ktroror Sramot 5w6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja' .ez
5ramot
[eiesteAO ,.rr"r6t min6stit szerz6d6sszeg6snek. A szabv5nyon kfvuli elektromos
men nyis6g6vel cs6kkenthetd a szez6d6ses mennyis6g' .
f6l .terh6re nem
n tet;eiiteJ iogrteifi rnegtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6
kamat fizet6si
keletkezik sem k6tb6rnz6t6ii, sem k5ft6rit6si tiotltezetts6g, de k6sedelmi.
nem drintett)
lotelezetts6g sem. Ekkor a jelen szerz6d6sben meghat5rozott (elt6r6ssel
kell'
csdkkenteni
mennyis6ggel
nem
adott
5t
miatt
mennyisege[az diaOds felfuggeszt6se

-
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6. Szerz6d6si biztosit6kok
l.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l,
ami6ft felel6s
hib6san vagy kdsedelmesen teljesit, akkor koteles a FelhasznSl6nak a hib6s
vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkozds5ban
az adott
felhasznS16si hely eves, dokument5ci6ban kalkulSit mennyis6gfi
uirramoi eneigia forintban
meghatSrozott ellen6rt6k6nek 365-od r6szenek a ketszereseil<otUeiteni
megfizetni.
A kdtb6ft a FelhasznSl6 irdsbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizet6si hatSrid6vel 6lvlnyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit5s k6zhezv6tel6t kovetcj '5 napon be[il
a Kereskedcj 'irdsban,
ketseget kizSr6an bizonyit6kokkal alSt6masztott inOofr6Jsal magdt
ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek mincisril 6s a Kereskedci [ovetel6s6be
besz6mithat6 a Kbtben foglalt valamennyi fert6tel (130.5 (6) bek) megvalosuldsa
eset6n.
A Felhaszn6t6 kovetelheti a kotb6ren ie[ili k6r6t is.'

A tuthaszndr6 koteres b.,.1;f,e16t;i.:ffffitlrXrl,noru

josszabdryok, szabdryzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerzdrd6ssel nem ellent6tes.

kozott els5dlegesen jelen szerz6dds az ir5nyad5

a jelen

a;elLn ,r"o6Od,
-i.s. f"t"i

szerz6aes

pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely Aszr-nek
min6sgld irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerzdd6ssel,
akkor az
"uitutrazhato.
6rintett AszF-rendelk6zes
Kiv6telt kepez ez al6l, ha az adott
rendelkezds a 7.5. pont alapj6n alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, Szabdlyzatok,
a mfikod6si

n.r

engedelyenek, tizletszab6lyzat6nak es
rendelkez6seit.

3.

'i

rendszerhaszndlati szerzcjd6seinek

A

Keresked6 mindenkor a szakszer(en elj5r6 kereskedcjtcjl adott helyzetben
fokozottan
rhat6 magata rt6 st kdteles ta n rlsita n i, kri lonosen
Szerzcjd6s teljesit6sdt vesz6lyeztetS esem6nyekr6l
Felhaszndlot
_
halad6kta la nul 6rtesiLeni,
A Szerz6des. teljesit6se 6rdekeben halad6ktalanul megtenni minden t5le
elvdrhat6 int6zked6st.
A Szezcjd6s csak koz6s megegyez6ssel, ir5sban modosithat6
a Kbt. 132.g-nak megfelel6en.
Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szenSd6s oaimerv-p".,j;
k6gens
jogszabSlyba titkozne, vagy a kozbeszerz6si elj5rds
kotelezcj 6ruenyfi-CotiumJntumdnat
tartalmSval ellent6tes lenne, akkor a szenSdis fentieket s6rtcj rendelkez6se
hely6be
minden tov5bbi jogcselekmeny, igy kril6n6sen
szenSd6s m6dosftdsa- nelkril
a
megs6ftett kotelez6 6rv6nyfi logszloStyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si
dokumentumi
rendelkezds kertil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is,
ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se
a szen6des r6sze (vagy a
szerzSd6sben szdvegszerfien szerepelnie kell) es azt szovegszerfien
a szen6des nem
taftalmazza (az adott rendelkez6s a szerzdd6s resz6t k6pezi).
elvS

o I

a

'

-+.

i

a

-
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8. A szerz6d6s id6beli hatdlya 6s megsziin6se

jelen szerz&6s hatSrozott id5re 2015. 11. 01. napj5nak
00.00 6raj5t6l 2016. 10. 31.
napjSnak 24.00 or6jitig kotik, a Keresked5 ezen idciszi'[ .tutt
tot"tu s a szerz6d6s szerinti

1.

Felek

2.

Fe]ek meg5llapodnak gbbgn, hogy a jelen szez6d6s a ptk. szabdlyai
szerint rendes
felmonddssal felmondhat6. A feimond5si id5nek elegend6nek kell
lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 kdzbeszerz6si eljSrdst folytasson le. Ennek hataridej6t
u r.r.[ so napoan

ellSt5s biztositds6ra.

hatdrozz6k meg.
fulhasznS16 kdteles
amennyiben:

a

szerzod6s felmondani

a

Kbt-ben meghat6rozottak szerint,

/tr'4'
\/ -*r

.

Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetlenril Z|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezet, amely
tekintet6ben fenn5ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatSrozott valamely felt6tel,

.

.

4.

a

szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id5taftama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezetdt a FelhasznSl6 sz6m6ra megismerhetcjv6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti tigyletekr5l a FelhasznSl6t halad6ktalanul 6rtesiti.
Keresked5 kozvetetten vagy kozvetlenril 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkepes szervezetben,
amely tekintetdben fenn5ll az 56. 5 (1) bekezdes k) pontj5ban meghat6rozott valamely
felt6tel. Enneh 6rdek6ben Kereskedo a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti rigyletekrc5l a
Fel haszn5 l6t h,alad6kta la nul 6rtesiti.
Keresked5 ebbr:n az esetben a szenodds megszfin6s6nek id<5pontj5ig teljesitett
szolgS ltat6sina k ellen6ft6k6re jogosult.
Egyebekben a szerzSd6s megszUntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

Ennek 6rdek6ben

9. ArtaW6delem, ka pcsolatta rt5s, egy6b re ndel kez6sek

1.
2.
3.

1.
s.

6.
7.
8.
9.
10.'

11.

AszenodS felek t<otelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy kul6nos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymdsnak Stildott, uzleti titoknak min6sU16 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t, d,okumentdci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min5sitettek
(bizalmas infornrdci6), vdgy jogszab6ly annak min6sit.

Uzleti titok a gilzdasdgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informdci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilv5nossdgra hozatala, illet6ktelenek dltal tort6n6
megszez6se vagy felhasznSl6sa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdas5gi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sztlks6ges int6zked6seket megtette.
A Felek titoktaft,isi k6telezetts6ge a tudomSsukra jutott tlzleti titokra 6s bizalmas
informSci6kra, igy krilondsen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szen6cl6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szerz6d6s
teljesit6s6re has:zn5lhatjSk fel. A mSsik f6l el6zetes j6v5hagySsa n6lkril ilyen inform5ci6t
egyik fel sem telret k6zz6, harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6ru6nyes 6s hat6lyos jogszabSly alapjSn kotelez6 vagy valamely bir6sSg vagy m5s
hat6sdg, 5llamigrazgat5si szeru elrendeli. A felek err5l halad6ktalanul taj6koztatl5k
egymSst ir5sban a vonatkoz6 b[r6s5gi, vagy m5s hat6s5gi hat5rozat egyidejfi megkUld6se
mellett.
A tulek kotelesek a hat6s5g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelelS
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart5si kotelezetts6g al5 es6 inform6cionak, ami m5r
kdzismert. Egy adott inform5ci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyi'tja, amelyik annak
kozismefts6g6re f rivatkozi k.
A jelen titoktaft5srdl sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6d6s megszfin6se utdn is hatSlyban
maradnak.
Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titolar6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5s5ban jogszabdly a fentiektdl ellent6tesen
rendelkezik.
fulek k'rjelentik, hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egy0ttm[ikodnek, a felmerrilcj
probl6mSkr6l egynrdst halad6ktalanul 6ftesitik.
Felek jognyilatkozatarikat kizdr6lag irdsban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonoslthat6 m6don
igazol6 m6don tehr:tik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formSjSt is.
Felek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5toz6sokkal az
a15bbi szem6lyek jcgosu ltak kiz6r6lagosa n :

FelhasznSl6 r6szdr6l:
N6V beoszt6s: dr, horv6th Ferenc igazgato

4

ttl.

'

--+k
.tt-

Ef6rhetSs6gei (lev6lcim,

tel, fax): 2600 V6c, M0zeum u.

4.,

06-27-305 444,

06-27-310-147
Jognyilatkozat korlStoz5sa : ---N6v, beosztSs: Cegl6di M6nika beszez6si r6szleg
Elerhetdsegei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, Kozt6rsasSg
cegledi. monika@vacholding. hu

0t 34,06-301583-0047,

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s: Bencze Beatrix tlgyf6lmenedzser

El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 1031 Budapest, Szentendrei

tt

207-209.

+3620 336 5788
+361 7020373
bbencze@mvmp.hu
12

I -).

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jelen szerz6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattarto kiz5r6lag irSsban az 6w6tel hely6t 6s idej6t dokument5lo modon - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 5w6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjelent6s).
Amennyiben a szerz5d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem ttz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmerrll6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudomSs5ra
jut6sdt6l) szdmitott 3 munkanapon be[jl kell megtenni, kivdve ha annak jelleg6bcil
r6videbb hat5rid6 nem derril ki. Amennyiben olyan probl6ma merril fel, amely miatt a
FelhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kotelezettsegek vonatkoz6s6ban Kereskedcj halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a m5sik f6lnek beny0jtand6 jelen szerz6d6s t5rgy5t 6rint5 dokumentumot a jelen
szerz5d6sben meghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megktildeni. A krildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai krildem6nykent kereszttll feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kdvet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.
A kijelolt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesnSl kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a krildem6nyek fogadds5t akadSlyoznS ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kdtelesek a mSsik felet errdl - illeWe a hiba megszfin6s6r5l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megteheto azzal,
hogy a akad5lyoztat6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol5sa a
nyi latkozattev6t terhel i.
Szerz6d6 felek rigy j5rnak el jelen szerz5d6s hat6lySnak fennSllta alatt, [gy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szen6d6s kikot6seinek. SzerzSd6 Felek
kijelentik, hogy egyikrik sem tanrisithat olyan magatartdst, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. SzerzodS Felek rdgzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sorSn az adatv6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit
marad6kta la n ul beta rtj5 k.
Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gUkn6l a mdsik f6l 6rdekeit
messzemen5en szem ekjtt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magataft5st6l,
amely a m5sik f6lnek ak5r vagyoni, akSr nem vagyoni k5ft okozna.
SzenSd6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesirteni a m6sik felet a tudomSsukra jutott
minden ertestil6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szerz6d6s teljesiteset
akad6lyozza, vagy befolySsolja.
SzerzSdo Felek megSllapodnak, hogy jelen szenSdls hat6lya alatt - a fentieken tril is szorosan egyrittmtlkodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szerz6d6sben kitfizott c6lok megval6suljanak.

20.

jelen szerzodds alapj5n a FelhasznSl6 sem r6szben, sem
eg6szben nern felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj6r5s alapj6n a Keresked5vel
szez6d6st kot6 tov5bbi felhasznSl6k szerz6d6sszeg6s66rt, ill. a tovSbbi esetleges

Felek kifejezettern rogzitik, hogy

felhaszn5l6k szerzSd6sszeg6se jelen szez5d6s Felhaszn6l6j6ra nem hat ki.

21,. Jelen szerz6d6s ill. a kOzbeszea6si elj5r6s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 0n. profilos
jellegii fogyasztdsi helyek vonatkoz5s6ban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben

22.

23.
24.

valamely renderlkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkozSs6ban nem 6rtelmezhetS, azt
figyelmen kivtil kell hagyni.
Jelen szezcid6sbr:n nem szab5lyozott k6rd6sekben a Magyar K6zt6rsasSg jogszab5lyai az
ir5nyad6ak.

szen6dds 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerzod6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivril) (a Megbiz6 p6ldSnyShoz csatoltan) az eljSr5s ira|anyaga.
Felek jogvit6juk eset6re kikotik a VSci JdrSsir6s6g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k
kiz5 r6lagos let6kess6g6t.

A

iI

2s. Jelen szea6d6s annak mindk6t f6l 6ltali al5[r5s5val l6p hatSlyba.
V5c,2015.11.10.
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