
Vil la mosen erg ia - ke reskedel m i szezddds

t, rdsz vonatkozisiiban

mely l6trejott egyr6szr6l V6c V6ros 6nkorm5nyzata

(szdkhelye: 2500 V6c, M6rcius 15. tdr 11. Ad6sz6m: 15731302-2-13 )

k6oviseli: F6rd6s Attila

mint ajdnlatker6, a Felhaszn6l6k kepviselet6ben eljii16 f6l

(tovSbbiakban: Aj6nlatker6 mint Partner), valamint

Katona Lajos Vdrosi Konyvtiir (sz6khelye: 2600 Viic, Budapesti f6it 37., Ad6sz5m: 16793545-1-13,

k6pviseli: Mdndli Gyula lgazgat6) mint Felhaszn6l6 6s Fizet6 (tov6bbiakban Felhaszn5l6),

miisr6sz16l az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt

(szekhely: l03l,Budapest,Szentendrei it 207-209.

k6pviseli: Sipos Laszl6 6s Nagy Zsolt c6gjegyz6kszem:0110044818, ad6sz5m:12898019244) mint
Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban: Keresked6)

kiizott az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi feltdtelek mellett:

1. El6zm6nyek

Viic V6ros onkormiinyzata ktjzbeszez6si elj6rSst folytatott le 2013. 6vb€n,,Villamos energia beszez6-
se" megnevez6ssel. Az eljSrasban 3 reszre lehetett ajAnlatot tenni. Az ajiinlati felhlvas akk6nt rendel-
kezett, hogy Aj5nlatk6r6 a felhiv6sban meghatarozott aj6nlatk6r6k nevdben is folytatja le a kdzbeszer-

z6si efj5r6st, ezlltal az ott megjelolt int€zm6nyek, gazdasiigi t6rsasagok lesznek a szerz6d6st kijt5
felek 6s iin5ll6 sz5mlafizet6sre kdtelezettek (az 1. r6szaj6nlati kdrben 7 db szez6d6s,2. r6szaj6nlati
k6rben 12 db szez6des 3. reszaj6nlati kdrre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez6d6s
l6trejcttte sztikdges).

A kozbeszea6s 1. r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k teh6t a szez6d6seket 6n6ll6an jogosultak megkdtni,
igy jelen szez6d6s az emlitett kcizbeszezdsi elj6r6sban megk6tdtt - a Felhaszn5l6ra 6s annak feF
haszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6s0l.

A nyertes aj6nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jelen szez6d6s vele kertl megkiit6sre, Felek a szolg6ltat6s teljesitese 6rdek6ben
az al6bbi szen6d6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, t6rgya

l. Felek a kozbeszezdsi elj6r6s alapj6n egymassal in. teues ell6tas alapi szez6d6st hoznak

l6tre Felhaszn6l6i menetrendaddsi kiitelezetts6g n6lkiil, mely alapj6n a Keresked6 eladja, Fel-

haszniil6 megvS#rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat5rozott villamos-
energi5t (szerzcid6s kozvetett tArgya). Ennek alapj5n a Keresked5 v6llalja a magyar 6witeli hii-
l6zaton folyamatosan rendelkezdsre 6116, szabvSnyos min6s690 villamos energia biztosita#t a

Felhaszn6l6 r6sz6re a szerz6d6s id6beli hat6lya alatt 1 430 000 kwh mennyisqJben, amennyi-
ben a teruletileg illetekes eloszt6 engeddlyes a mell6kletekben foglalt felhaszniiliisi helyek te-
kintetdben a m6rlegkori v6ltast ir6sban visszaigazolja a Keresked5 r6sz6re, azzal, hogy a Ke-
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resked6 a jelen szez6d6s al5ir6s5val elfogadja, hogy a kdzbeszen6si elj6rSs alapj6n szez6-
d6st kcttott Felhaszn6l6k a felhiv6sban ill. a dokumentaci6ban meghatiirozottak szerint az
adott r6sz dsszmennyis{re tekintet6ben +200/o-ban eltdrhetnek.

A szez6d6s t6rgy6t k6pezi tov5bb5 a szez6ddskiitdst kovet6en a keresked6 v6ltassal j6r6
dsszes adminisztrativ, tov5bbai a kozbeszez6si mfiszaki leir5sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g elliit6sa. Ezek ellenertekdt az aj5nlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezet$egek ell5t5-
s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

A Felhaszn516 felhaszn5lSsi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

Felek meg5llapodnak abban, hogy sem a jelen szee6d6sben meghatarozott minim5lis meny-
nyis6g dt nem vdtel6bSl, sem a maxim6lis mennyisdg feletti 5tv6tel eset6n Felhaszn6l6 sem-
mif6le tov6bbi df vagy kcivetel6s megfizetds6re nem kriteles azzal, hogy a Keresked6 a tilfo-
gyasztas eset6n felhasznSlt villamos energiSt is biztositani koteles

3. Az ellenszolgSltat6s 6s megfizet6se

1. A Keresked6 Sltal a kdzbeszez6si eljiir6sban megaj6nloft 6s a Felhaszn6l6 e|tal elfogadott
neft6 ellen6rt6k az int6zm6nyi id6soros felhaszniil6si helyek vonatkoz5#ban: nett6 16, 93
F(kWh, azaz nett6 tizenhat forint-kilencvenh6rom fil16r FVkWh.

2. A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadij a szerz5d6ses id6tartam alatt fix, index6l6sra
nincs lehet6seg.

3. A fenti ellendrt6k feltetel nelki]li, nett6 energia fix di. Felek rdgzitik, hogy a fenti df meghata-
roziis6n5l figyelembe vetelre keri.ilt hogy az a Xnt ttiltseget (2007. dvi LX)C(VI W. 9-13. S) is
mag6ba foglal6 villamos energia 5r, ami tartalmazza a villamos energia beszezds es 6rt6kesi-
t6s k6ltse96t, a 10912007. (xII. 23.) GKM rendeletben meghat6rozott iiwdteli k6telezettseg
al5 es6 villamos (,,ztild") energia kctltseg6t, a kiegyenlit6 energia kdtts696t, a hazai ds nemzet-
kozi hat6rkeresztez6 kapacitAsok dij6t 6s a menetrendad6s 6therftiisiibol adod6 mindenfajta
koltsegeket, valamint merlegkdr tags6gi dijat is. Tartalmazza tov6bb5 teljes kor[ien a jelen
szez6ddssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t is, ktildndsen a
keresked6v6ltSssal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell5t6s6nak, tov6bbii az interneres
i.igyfelportal biztosit5s5val kapcsolatos d ija kat is.

1. A megadott ellendrtek nem tartalmazza a rendszerhasznSlati dfiakat, a sz6nipari szerkezetdt-
alakitasi tiimogatast, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia tamogat5st, a VET-ben meghata-
rozott penzeszkoziik, az energiaad6, 6s az Sltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t, valamint a jogsza-
bSlyban meghatarozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

5. A felek k6z6tti elsz5mol5s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakozSsi ponqain elhelyezett, a min-
denkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat6rozott id6beli rdszletezettsdgfi adatokat szolg6F
tat6, a vonatkoz6 szabvdnyoknak, biztons6gi 6s m6r6sijgyi el6ir5soknak megfelel6, hat6s6gi-
lag hitelesitett fogyasztasmer6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

6. A villamos energia szolgSltatas sziinetelds6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia df
megfizet6s6re nem ktiteles.

- Felhaszniil6 6s Kereskedd a teljes ell6t6s alapt szez6des id6tartama alatt az energia ellen6r-
t6ke vonatkoz5saban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.

8. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.
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9. Felhaszn6l6 az ellenert6ket, az igazolt szez6d6sszer0 teljesit6st ktjvet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1X5) bekezddse szerint sz6mlatisszesit6 alapj6n, 6tutaliissal, fo-
rintban (HUF).

10. A p€nzugyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/A. s-ban foglaltak teljesUl6se.

11. Keresked6 a sz6ml6kat - felhaszn6l6si helyenkent - a Fizet6 nev6re 5llftja ki, es a sz5ml6kat a
Fizet6 cimdre ki.ildi meg, feltuntewe a Partner nev6t is A sz6mlSk mell6 Keresked6 koteles
rdszletes analitik6t mellekelni (elektronikus form6ban is) a dokumentaci6nak megfelel6 tarta-
lommal. K6teles tovdbbii a papir alap0 sz6ml6k alapj5n sz5mla6sszesit6st is kiildeni havonta a
Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek osszesGs6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s6ban. Ezt elekt-
ronikus form6ban is meg kell kUldeni a Fizet6 cim6re.

12. Keresked6 nem jogosult h6 kozben r6szszdmla kibocsiitiis6ra. Az esetleg h6 kiizben felmeriil6
korrekci6kat a kovetkez6 h6napban sz6molhaga el.

A Keresked6 6ltal kibocs6tott szSmla mag5ban foglalja:

- az 6ltafa az el6z6 naptlri h6napban (elsz6mol6si Id6szak) a Fizet6 rdsz6re 6rt6kesitett villamos ener-
gia teues mennyis6g6t (kwh),

- a villamos energia egysegiir6t (FVkWh)

- az Sltaliinos forgalmi ad6 6sszeg6t,

- a tdrv6nyben meghat6rozott energiaad6 osszeg6t,

- a rendszerhaszn6lati dfrakat,

- egy6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel5 6s a Keresked6 6ltal sziimldzand6 t6teleket
(igy kiilondsen a VEf 147 . ! alapj6n sz6ml5zand6 t6teleket).

13. A kibocsiitott sz6mldn, szdmla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivi.il fel kell tiin-
tetni a Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszniil5si hely cim6t, felhaszniil6si hely funkci6j6t, a POD sz5-
mot, a felhaszn6l6si hely azonositot, a Partner nev6t ds a mindenkori MEF (kwh) ert6ket.

t4. Keresked6 nem jogosult a tertiletileg illetdkes eloszt6i engeddlyes iiltal szSm5ra megktilddtt,
igazolt natur5li5t6l elt6r6 mennyisdget alapul v6ve id5szaki sz6ml6t ki6llitani. Ennek megfele-
lSen a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla natur5lia b5zisSt az eloszt6 6ltal az azonos sz5ml6-
zdsi id6szakra ki6llftott RHD sz6ml6n megjelen6 iirammennyisdg k6pzi. Amennyiben egy adott
sz5mliiz5si id6szakot k6vetcien megis eltdrds ad6dna egyes fogyasztasi helyek esetdn az RHD
6s a keresked5i 6ramsz6ml6k naturSlia vetitdsi alapj5nak kiil6nbiiz6sege miatt, akkor a keres-
ked6 kdteles ezt a soron kiivetkez6 sz5ml6z6si id6szakban korrig6lni.

15. A Szez(d6s megsz0nds6t k6vet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6 veg-
elsziimol6 sz6mla kibocs6t6sara. Ez a sz5mla tartalmazhaqa a havi elszSmol6 sz6m16ban eset-
legesen ki nem szdmliizott t6teleket.

16. K6sedelmes fizet6s esetdn a FelhasznSl6 a Ptk. 301/A.S (Z)-(3) bek-nek megfetet6 k6sedetmi
kamatot k6teles megfizetni a Keresked6 rdsz6re, a kesedelemmel ar6nyosan, de ez iddar6nyo-
san csdkken amennyiben a KereskedS a szen6d6s ldtrejottdt k6vetden ket h6napon belul nem
kezdi meg a szez6d6s szerinti sz6ml5z6st a Fizet6k fel6.

17. A sz6mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatalyos szSmviteli 6s ad6, stb.
jogszab6lyoknak.
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Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illeWe sz5mol el a szerzr5d6s teljesi-
t6sevel clsszeftigg6sben olyan kdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 tdrsas6g teklntet6ben merUlnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6-
kiiteles j6vedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

Keresked6 vSllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 hiil6zathaszniilati szezrid6sekben
a Felhaszn5l6 mellett viillalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Elosztd Enged6lyes teh6t a KereskedS
fel6 szdml5zza az 5ltal6nos rendszerhaszn6tati diakat, amiket a Keresked6 fizet meg kdzvetle-
niil az Eloszt6i Enged6lyes sz6m6ra. A Keresked6 a villamos energia k6lts69e mellett az efta16-
nos rendszerhasznSlati dijakat, mint kozvetitett szolg6ltatast tov6bbsz6ml5zza a Felhaszn5l6
fel6, amit a Felhaszn5l6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadijjal megegyezS fizet6si
fe ltetelekkel .

Keresked6 a tdrvdnyi el6irdsok szerinti ki-6s bejelent6si k6telezetts6geket v6llalja a szez6d6s-
lej5rt6t k6vetcien az rij Keresked6 fel6.

4. A felek jogai 6s kdtelezettsegei

1. Keresked6 a mellekletben szerepl6 felhaszn6l5si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell6tas alap! szez6desben rbgzitett negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6kevel megegyez6 telje-
siun6nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem teljesit6sul6s6-
6rt, ha azt az Eloszt6i engedelyes erdekkcireben felmerult - Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok
oKozza.

2. A villamos energiSt a Felhaszn5l6 r6sz6re a h6l6zati engedelyes sz6lliga le.

3. A felhaszniiliisi helyek ell5tasa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez5 csatlakoz6si pontokon
ttirt6nik.

4. Az id6soros, negyed6r5s fogyaszt6smdr6sre alkalmas mer6vel ell6tott fogyasztdsi helyek tekin-
teteben - a szez5d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci fogyaszt6si
menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nylt6 fel6. A menetrendad6s alapj6t
a dokument5ci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6l6si helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyasztasok jelentik. Keresked6 viillalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell6tas alap0
szez5d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell6tasdt. Az id6soros felhaszn5l6si helyek me-
netrendt6l val6 elter6senek pdnziigyi kock6zata a tobbletenergia vagy a sz0ks69es kiegyenlit6
energia megv5s6rl5s5bol kclvetkezrlen a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tbrt6n6
ut6lagos rdszben vagy eg6sz6ben tdrten6 6th6ritasa nem lehetsdges.

5. Keresked6 koteles aj5nlatk6r6 szabadpiacra l6prj felhaszn5l6si helyeinek villamos energia ig6-
ny€t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get sa-
j5t nev6ben koteles el6re megv6#rolni.

6. Felhasznel6 a keresked6i mdrlegkorbe l6p6 felhasznSl6si helyei vonatkozSsiban fell6prj vetele-
z6si iizemzavarok eseten - Felhaszn5l6 kiiltin k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell a Fel-
haszn6l6 €rinteft felhaszn6l5si helyeinek kdpviseletdt a h5l6zati rendszer azon tagjaival szem-
ben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n5l jelentkez5 vdtelez6si zavart okozta/okozt6k, 6s mindent
meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s targyi
korben meghatalmaz6snak min6siil.

7. A hatalyban lev6 egyetemes szolg6ltat6i szez6d6s(ek) felmonddsat - a szabadpiacra l6p6
fogyasztasi helyek vonatkoz5sSban - a Felhaszn5l6 k6pvisel5je iiltal teljes bizonyito erej6 ma-
g5nokiratba foglalt meghatalmazSs5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a terUleti-
leg illet6kes egyetemes szolg5ltat6n6l. Az egyetemes szolg6ltat6i szezcid6s(ek) felmond6s5n6l
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(a megsziin6s id6ponga vonatkoz6#ban) a jelen szerz6d6ben meghat5rozott kezd6 teljesitesi
id6pont az ir5nyad6.

A hatalyban l6v5 szez6des(ek) felmondisat - a keresked6i m6rlegkorbe ldp6 fogyasztdsi he-
lyek vonatkoz5s5ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyito ereju mag6nokiratba
foglalt meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi €s bonyoliga le az illet6kes szolg6ltat6-
n5l. A hatalyos szez6dds(ek) felmond5s5niil (a megsziin6s id6ponla vonatkoz6s6ban) a jelen
szez6d6ben meghat5rozoft kezd6 teljesit6si id6pont az iriinyad6.

A keresked6i m6rlegkdrbe l6p6shez sztiks6ges eloszt6i szezr5d6s(ek), igy mint H6l6zati csat-
lakoz6si Szezcidds(ek) (a tovdbbiakban: Hcssz) 6s Hiil6zathaszndlati szez6d6s(ek) (a tov6b-
biakban: HHsz) megkdtdset - amennyiben ez valamely fogyasztiisi hely eset6n nem 6ll ren-
delkezdsre - a FelhasznSl6 k6pvisel5je 6ltal teues bizonyit6 erejfi mag5nokiratba foglalt meg-
hatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le a terijletileg illet6kes elosztdi en-
ged6lyesn6l. A Hcssz-ek 6s HHSZ-ek megkotds6hez a jelen szen5d6ben meghatdrozott kez-
d6 teljesitdsi id6pont az i16nyado.

A teljes ell6t6s alapri szez6d6s hat6lya alatt Keresked6 kiiteles a t6le elviirhat6 szak6rtelem-
mel es fokozott gondoss5ggal mindent elktivetni a Felhaszn6l6 6rdekeinek vedelm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, az ebb6l ered6 kirok
megt6rGs6re ktiteles.

Felhaszn6l6 jogosult az energiaell6tds6val kapcsolatos bdrmilyen ugyben Keresked6h6z for-
dulni, aki a t6le elviirhat6 szak6rtelemmel koteles aj6nlatker6 r6sz6re tan6csot vagy (ilyen tar-
gyt k6r6s eset6n) ir6sbeti tiijekoztat6st adni.

Az ujonnan bekapcsol5sra keriil6 felhaszniil6si helyek rdsz're, az adott felhaszn6liisi helyre
6rv6nyes energiadij alkalmazS#val Keresked6 a szea6d6ses id6tartamon belul szabadoiaci
villamos energia ell6tast ny0jt. Ezen felhaszndl5si helyek vonatkoz6saban a jelen szez6d6s
rendelkez6seit kell alkalmazni kiilonds€n azzal, hogy az energiadij meghatarozott m6rt6ke
ezen ij felhasznil5si helyek vonatkozds5ban is iriinyadoak, A felhaszn5ldsi helyek m6dosul5-
sa (ide 6rwe az rij felhaszn5liisi hely bevoniisat, regi megsz[inteteset, stb.) nem min6siil a fe-
lek meg6llapod5sa alapjiin szez6desm6dosit6snak.

A szez6d6s id6tartama alatt megsz0n6 felhaszn6lSsi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i ta-
mogat6st biztosit 6s a Felhaszniil6 kepvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5lSsi helyek villamos
energia szolg5ltatSsb6l va16 kil6ptet6s6t.

Keresked6 az iigyintezes gyorsit6sa, egyszer(sit6se drdekeben internetes tigyfdlportal iizemel-
tet6s6re koteles a szez6dds id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked5 6ltal ki6lli-
tott sz5mla mfiszaki tartalmiit es sz6mszaki helyess6gdnek ellen6rz6s6t m69 a sziimla meg6r-
kezdsdt megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6get Keresked6nek elekvonF
kus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. ugyancsak biztositani kell a Keresked6nek az
egyes felhaszn5liisi helyek teljesitmdny gcirbej6nek lefut6siinak, illewe a Kereskedd 6s a Fel-
haszn616 ktizott megkcitend6 szezSd6s mIszaki vonatkoz6s0 adatainak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezm6nyei

1. A Felek jelen szez6ddsben viillalt kotelezetts€geinek megszeg6se, igy kiiloncisen a teljesit6s
elmulaszt6sa, k6sedelme. k6rtdrit6s fizetdsi kdtelezetts6get keletkeztet, illewe a Szezdd6s
m5sik Fdl 6ltal tdrtdn6 rendkivtili felmondiisat alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

2 A jelen pontban rciEzitett szez6d6sszegesi esetek 6s azok itt el6irt kcivetkezm6nyei nem 6rin-
tik a jelen Szez6d6s b6rmely m6s pontjiiban meghat5rozott szez6d6sszeg6si eseteket, illewe
az azokhoz ffiz6tt jog kiivetkezm6nyeket.
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6.

1

8.

Srilyos szez6d6sszeg€s eset6n a srilyos szez6d6sszeg6ssel drintett (s6relmet szenvedett) F6l

a Szez6d6st a szez6d6sszeg6 Fdlhez intdzett egyoldaki jognyilatkozattal jelen szez6d6s sze-
rint felmondhatja.

Srilyos szerz6d6sszeg6st kiivet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

- ha a szea6d6s teljesit6s6hez sziiksdges elekromos 6ramot nem szezi be teljes
egeszdben,

- nem 6ll rendelkez6sre a jelen szezSddsben meghatdrozott m6rt6kben 6s modon,

- jelen szerzrid6sben nevesitett adminisztr5ci6s kiitelezettsdgdt nem, vagy hi6nyo-
san teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6 ellSt6sat egdszben vagy rdszben vesz6lyezteti
vagy lehetetlenn6 teszi,

, egyeb silyos szez6d6sszeg6st kdvet el.

Srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:

fizet6si k<jtelezettsdgdnek a Keresked6 Sltal meghatarozott legalSbb 30 napos
pothatiirid6 alatt sem tesz eleget,

egyi]ttm6kbd6si kotelezettseget s0lyosan megszegi.

Vis maior bek6vetkez6se eset6n a Felek kotelesek egymSst halad6ktalanul drtesircni. Ameny-
nyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra a Fel-
haszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m0kijd6sdhez sz0ks6ges elektromos 5ramot besze-
rezni. Ezt a mennyis€get az 6ves mennyis{lvonatkoz5s5ban figyelembe kell venni.

A Felhaszn5l6 nem koteles a szabv6nyon klvlli elektromos 6ramot 6Wenni, igy ha a szabv6-
nyon kiviili elektromos 5ramot 5tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 rdszdr6l
min6s0l szez6ddsszegdsnek. A szabv6nyon kivi.ili eleKromos 5ramot mennyis{36vel cs6k-
kenthet6 a szez6ddses mennyi#g.

A tefesit6s jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terhdre nem keletkezik
sem kotb6rfizet6si, sem k6rt6ritesi kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizetdsi kdtelezetts6g
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyisdget az 6t-
adSs felfilggesztese miaft at nem adott mennyiseggel csokkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztositekok

1. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hihisan vagy
kesedelmesen teljesit, akkor kiiteles a FelhasznSl6nak a hib6s vagy k6sedelmes teljesrcssel
6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6sdban az adoft felhaszn5l6si hely 6ves, dokumentaci6-
ban kalkulSlt mennyis6gfi villamos energia forintban meghat6rozott ellendrt6k6nek 355-od 16-

sz6nek a kdtszeres6t kcltb6rkent megfizetni.

2. A kott)6rt a Felhaszniil6 ir6sbeli felsz6litdssal, 8 napos fizetesi hat6rid6vel drvdnyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t k6vet6 5 napon beli..il a Keresked6 irasban, k6ts6get
kiziiroan bizonyitekokkal alStamasztoft indoklSssal mag6t ki nem menti, akkor a ktittr€r elis-
mert ktiveteldsnek min6stil 6s a Keresked6 k<ivetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foolalt va-
lamennyi felt6tel megval6suliisa eset€n.

3. A Felhaszniil6 kcivetelheti a kotb6ren feluli k6riit is.

.t'
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7, Egy6b rendelkez€sek



A Felhaszniil6 kttteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyo( Szabalyzatok rendelke-
z6seit, amennyiben az jelen szez6dessel nem ellent6tes. A jelen szez6des Felei kciztitt els5d-
legesen jelen szerz6dds az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7.5. pontja figyelembev6tel6vel.
Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZF-nek min6si.il6 irata eg6szben vagy reszben ellent6tes
a jelen szez6ddssel, akkor az 6rintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kivdtelt k6pez ez
al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor bebrqa a vonatkoz6 jogszab6lyokna( Szab5lyzatok, a m0kiid6si en-
ged6ly6nek, tizletszab5lyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szerz6d6seinek rendelkezdseit.

A Keresked6 mindenkor a szakszer(en elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elv6r-
hat6 magata rt6st koteles tanrisitani, ki.ilontisen

. A Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esemdnyekr6l a Felhaszn6l6t haladdktalanul
6rtesiteni,

. A Szea6d6s teuesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elv5rhat6
intezked6st.

A Szez6d6s csak kdz6s megegyez6ssel, ir5sban modosithat6 a Kbt. 132.5-nak megfelel6en.

Felek megiillapodnak abban, hogy amennyiben a szen6d6s bdrmely ponga k6gens jogsza-

b6lyba iitk6zne, vagy a kdzbeszez6si eljdr6s kcltelez6 6rv6nyfi dokumentum5nak tartalmiival
ellent6tes lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tovdbbi
jogcselekm6ny, igy kulonosen a szez6d6s m6dosit6sa ndlkiil - a megsdrtett k6telez6 6rvdnyfi
jogszab5lyi rendelkezes vagy kozbeszez6si dokumentumi rendelkez6s kerul. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabiily akkent rendelkezik, hogy va-
lamely rendelkez6se a szez6d6s resze (vagy a szez6ddsben szdvegszerfien szerepelnie kell)
6s azt sz6vegszerfien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s resz6t
k6pezi).

8, A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

1. Felek jelen szez<5dds hat6rozott id6re 2013.10. 01. napj6nak 00.00 6raj6t6l 2014. 09. 30.
napj6nak 2a.A0 6r6jAig k6tik, a Keresked6 ezen id6szak alatt kdteles a szez6d6s szerinti ell6-
t5s biztosit6s6ra.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a Ptk. szab5lyai szerint rendes felmon-
d6ssal felmondhat6. A felmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn6l6
kozbeszez6si elj6r6st folytasson le. Ennek hatiiridej6t a felek 90 napban hat6rozz6k meg.

3. A Szez6d6s rendkiviili felmondSssal azonnali hat6llyal felmondhat6, ha:

a) Keresked5 ellen cs6delj6r6s, vagy felsz6molSsi elj6r5s joger5s elrendel6s6re kerll
sor, vagy vegelsz6mol5s al6 kertll, ill. hivatalb6l tdrlik a c6gjegyz6kkil.

b) amennyiben b5rmelyik f6l a jelen szezrid6sb6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit is-
mdtelten vagy s0lyosan megszegi.

c)ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 m0kiid6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy
egy6b modon a szen6des teljesit6s6re alkalmatlann5 v6lik.

4. Felhaszn6l6 kdteles a szez6dds felmondani a Kbt-ben meghatSrozottak szerint, amennyiben:

4.1. KereskedSben kiizvetetten vagy kdzvetleni.il 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasagi tiirsasag, amely nem
felel meg a Kbt. 55. 5 (1) bekezd6s k) pontj5ban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben
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szel.zfides teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Keresked6 a tulajdonosi szerkezetdt a Felhaszn5l6
sz6m5ra megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezdds szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t hala-
d6ktalanul 6rtesiti.

4.2. Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlen0l 250lo-ot meghalad6 tulajdoni reszesed6st szerez va-
lamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez5 gazdasiigi tdrsasagban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdds k) pontjiiban meghatSrozott feltdteleknek. Ennek 6rdek6ben
Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti tigyletekr6l a Felhaszndl6t haladdktalanul 6rtesiti.

9. Adatv6delem, kapcsolattartSs, egy6b rendelkezdsek

1.

2.

A szez6d6 felek kdtelesek betartani az adawedelmi szabiilyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy k016nds tekintettel bizalmasan kezelnek minden egym6snak
5tadott, Uzleti titoknak min6s016 inform6ci6t, valamint minden olyan informdci6t, dokument5-
ci6t, adatot amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas informiici6), vagy jogsza-

b6ly annak min6sit.

Uzleti titok a gazdasagi tevdkenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, informdci6, megold6s
vagy adat, amelynek nyilv6nossagra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tdrtdn6 megszez6se vagy
felhasznil6sa a jogosult jogszerii penzUgyi, gazdasagi vagy piaci drdekeit #rten6 vagy vesz6-

lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult a sztik6ges int6zked6seket
megtette.

A Felek titoktart6si kcttelezetts6ge a tudom5sukra jutott tizleti titokra 6s bizalmas inform6ci6k-
ra, igy killcindsen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szea6d6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szezddds teljesi-
t6s6re haszn5lhatj6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6vdhagySsa ndlkul ilyen informSci6t egyik fdl
sem tehet kcizzd, harmadik szemdly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve, ha ezt 6rvdnyes 6s
hat6lyos jogszab6ly alapj6n k6telez6 vagy valamely bir6s5g vagy m6s hat6sag, 5llamigazgat5si
szerv elrendeli. A felek err6l haladektalanul tajekozta$6k egymiist irSsban a vonatkoz6 bir6s6-
gi, vagy m5s hat6sagi hatarozat egyidejfi megkuldese mellett.

A Felek kotelesek a hat6s69 (bir6s69) fi9yelm6t felhivni az ilyen informdci6k megfelel6 kezel6-

s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kdtelezettseg al6 es6 inform6ci6nak, ami m6r kdzismert. Egy

adott informdci6 kdzismerts6g6t az a f6l bizonyiga, amelyik annak kdzismerts6g6re hivatkozik.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkezdsei a Szez6d6s megsz(n6se utan is hatalyban ma-
radnak.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokvedelmi rendelkezdsek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozdsaban jogszab6ly a fentiekt6l ellent6tesen rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy a szezcidds teljesit6s6ben folyamatosan egyijttmfikd'dnek, a felmeri)l6
probl6m5kr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesitik.

Felek jognyilatkozataikat kizSrdlag ir5sban, az ew6tel helyet 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form6j6t is.

Felek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl5toz6sokkal az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan :

6.

1.

8.

9.

11.

10.

Felhaszn6l6 r6sz6r6l:



N6v, beosztiis: Miindli Gyula, igazgat6

El6rhet5s6gei (lev6lcim, tel,fax): 2500 V6c, Budapesti f6rit 37.Teufax: O6-27-|3LL-335.

lognyilatkozat korl5toz6sa: *-

N6v, beosztas: Kiss Isw6n

El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, Kdzt6rsas5g 0t 34.

kissistvan(odunaweb. hu

05-30-280-3927

Fax. 06-27 -412-768

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v, beosztas: M6k zoltdn ligyfdlmenedzser

Ef6rhet6s€9ei (levelcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei it 207-209,

e-mail: zmak@mvmP.hu

tel.: +36 1 304-2155

fax.: +36 1 201-9154

12. Jelen szea5d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir6sban - az

6wdtel helydt 6s idej6t dokument6ld m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill'

fax esetdn az 6w6tel igazol6s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill. faxje-

lent6s).

13. Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megt6teldre hatarid6t nem t[]2, akkor a jognyilatko-

zatot annak ok6nak felmeri.iles6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudom6#ra jutasAt6l) sz6mitott 3

munkanapon belfl kell megtenni, kivdve ha annak jelleg6bSl rdvidebb hatarid5 nem deriil ki.

14. Minden, a m5sik fdlnek benyijtand6 jelen szez6d6s targy5t 6rint6 dokumentumot a jelen

szez6d6sben meghat5rozott kapcsolattartd cim6re kell megkiildeni. A ki.ildem6nyt faxon,

elektronikus levdlben illet6leg postai ki.ildemenykent keresztul feladott jognyilatkozat eset6n a

meg{rkezdst kiivet6 els6 munkanapon, szemdlyes 6tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

1s. A kijelttlt k6pvisel6k es kapcsolattart6k akad6lyoztatasa eset6re a felek meghatalmazott he-

lyettesr6l k6telesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terhere. Ameny-

nyiben valamely technikai ok a kiildemdnyek fogad6s6t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6 tenn6, fe-

lek ktitelesek a m6sik felet err6l - illewe a hiba megsz0n6s6r6l - halad6ktalanul rdvid titon 6r-

tesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyozta-

tasi nyilatkozat telefonon tdrt6n6 megtdtel6nek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

16. Szezod6 felek tgy j5rnak el jelen szez6d6s hatalydnak fenn6llta alatt, tigy kezelik a doku-

mentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kik<jt6seinek. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy

egyiki.ik sem tanisithat olyan magatart6st, amely a szeztid6ssel ellent6tes lenne, vagy a m5-

sik f6l jogos drdekeit sdrten6. Szen&6 Felek riigzitik, hogy a dokumentumok kezel€se soran

az adawedelmi jogszabSlyok rendelkez6seit marad6ktalanul b€tarq5k.

ri. Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenyseg0kn6l a m6sik f6l erdekeit messzeme-

n6en szem el6tt tarpa j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartast6l, amely a m6sik f6l-

nek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna.



18.

19.

Szen6d6 Felek halad6ktalanul kotelesek €rtesiteni a mSsik felet a tudomdsukra jutott minden
6rtesiif6sr6l, dokumentumr6l. inform5ci6r6l, amely jelen szez5dds teljesitds6t akadilyozza,
vagy befoly5solja.

Szerz6d6 Felek meg5llapodnak, hogy jelen szez6d6s hatdlya alatt - a fentieken tril is -
szorosan egyiittmfiktidnek, 6s mindent megtesznek annak drdekdben, hogy a jelen szerz&6s-
ben kitfiz<jtt cdlok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rijgzitik, hogy jelen szez6dds alapjen a Felhasznil6 sem r6szben, sem
egdszben nem felel6s a hivatkozott k<izbeszezesi elj6riis alapj6n a Keresked6vel szen&6st
kot5 tov5bbi felhaszn5l6k szerz6d6sszegds66rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszn6l6k szez6dds-
szeg€se jelen szen6d6s Felhaszn5l6jiira nem hat ki.

Jelen szezridds ill. a k6zbeszez6si eljdres 1. rdszere vonatkoz6 iratanyaga az !n. id6soros

m€r6s alapj6n elsz6molt fogyasztasi helyek vonatkozii#ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztiisi hely vonatkozdsaban nem drtelmezhe-
t6, azt figyelmen kivtjl kell hagyni,

Jelen szez6d6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben a Magyar K6ztarsa#g jogszabalyai az

i16nyad6ak.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar, Jelen szez6d6s mell6klet6t kdpezi

(a felsoroltakon kivul) (a Megbiz6 peld6nyShoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga.

Felek jogvitajuk esetdre kikdtik a V5ci V6rosi Bir6sag ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nyszdk
kiz6r6lagos illet6kess6g6t.

Jelen szea6d6s annak mindhdrom f6l 5ltali al6ir5siival l6p hat6lyba.

21,.

24.

v5c, 2013. szegtember y'6.
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