1,:';tt i:aii;'cr

zlt

207 JAll,

I

-r MruPfi)^,r C,l|.d /b)'t

Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,1" r6sz vonatkoz5s5ban
mely l6trejdtt egyr6szr6 | a Bolcs6d6k 6s Fogyat6kosok Int6zm6nye (sz6khelye: 2600 V5c, Kolcsey
u. +., Ad6sziti: 15566843-2-13) k6pviseli: Farkas Lfvia int6zm6nyvezet5, mint FelhasznS16
(tov6bbiakban Felhasznri16)

a MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest szentendrei '0t 207-209, k6pv: sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt, cd3jegyz6ksz5m: 01-10-044818, ad6sz5m: 12898019-2-'14) mint
villamosenergiai["r"rtg,j6 ltovaOniarcan: Keresked6) k6zott az alulirott helyen 6s id6ben, az
mSsr6szr6l

al5bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek
felhaszn516 6s egy6b felhasznSl6k
V5c V5ros onkorm6nyzata jelen szea6d6sben foglalt
j016.
6vben ,yillamos energia beszez6se"
kdoviselet6ben is kozbe:;zez6ii eljir6st folytatott le
megnevez6ssel.
Az eljSr6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni'
Vagy
kozbeszezdsi dokumentumok (tov5bbiakban: kozbeszez6si dokumentumok
nyeftes
a
szez5d6s
kdtnek
Otrur".ta.iOilirtalma:tik, hogy az egyes felhaszn5l6k on6ll6an
kozbeszez6si eljir6sban
r;l"rutt-"u?""r'ur adott nisz vonaiioz6sSnan. Jelen szea6d6s az emli6tt
vonatkoz6 - szez6d6snek min5slil'
il"sk6iott - a Felhasznirt6ra Zt unnir r"tnuttn6l5si helyeire
jogokat 6s kotelezetts6geket az egyes felhaszn5l6k
Felek rogzitik, nogy u .',"rz,h6r"t u,;t roryo
felhaszn5l6ra
irr. t"rF.ltir. igy u;'ott'f.lh*znAl6.szen(fi6sszeg6se a tobbi
oniriOun"gy.furorijr
'B6rmely 'Felhaszn-6{6val k6t6tt szez6d6s megsz(n6se (ide nem 6rtve a
,.'1n,', i"r:"i ki.

A

hat5ly6t nem 6rinti.
tetjes"aelUe men6s miatti megsz0n6st), a t6bbi szez6d6s id6beli

igy a zor5- 6vi. cxl TI. t6rv6ny a
nyertes aj6nlattev6,,1' r6sz vonatkoz6s5ban a Keresked5 lett,
A
'fO.Gszea6s"frOt
(a tc'vaUOiatUan Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelelgren 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel lelen szez6d6s vele kerOl megk6t6sre'
(1) bek 7' pontja
rErhiir"aro rogzlti, hogy a 2013. 6vi v. torv6ny (tov5bbiakban: ftk.) 8:1'9
alapi6n szez6d6 hat6s5Enak min5sill.
Lrliia szob6rtatas teljei;Gse 6rdek6ben az al6bbi szerz6d6st kotik'

2,

l.

A szerz6d6s c6lja' t6rgya

alap0 szez6d6st hoznak
Felek a kozbeszea6si elj6r6s alapj5n egym6ssal 0n- teljes ell6t5s
t<Otetezettseg nelkUl, mely alapj5n a Keresked6 eladja'
l6tre Felhaszn5l6-i m,-'n;trendad6si
-a
meghat6rozott
F"ih.;#b reguasarolil lelen szezod6sben, ill. a dokument6ci6ban
a magyar
vellalja
feres..kgd<)
a
k5rvetlen t6rgya). Ennek alapj5n
viltamos-energi6i (szez6d6s
'foll,amatosan
energia
villamos
min5segfi
rendelkei6sre 5116, szabv5nyos
6Witeti n6t6zJton
me-nnyisegben,
alatt 18 351 kwh
biztositas5t a fetnasznai6 i6s zdre a szerz6d6s id6beli hatelya
foglalt felhaszn6l6si
mell6kletekben
a
u teruretiri iietef.et
amennyiben
-enged6lyes
't"Nnt"teUen ,ietiegf.Ori v6.lt6st
"fottto ir5Jban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re' Felek
n"i'"t
(,,1" r6sz) vonatkozS#ban a
,#ftik, nog' a leten szezdessel 6rintett k6zbeszez6si r6szalatt
jogosultak a szea6d6ses
id6tartama
r6sszel 6rintett r"rnurr,nJror.l irlrz,io6s teljesft6si
opci6s jogot
vonatkoz6s5ban
mennyiseg (1 17O 7r59kwh) felett annak- tov6bbi 500/o-a
(egyotdati josnyitatkozat) a Keresked6nek teljesit6si
opci6
jognyilatkozatnak tekintik
kOtelezetts6ge tetetrez'it<1-netet az opciS'gyakorlSsShoz sztiks€ges
gyakorl5sSual a
az opci6s mennyis6gtfl tort6n6 b6imilyen mennyis6oii 6p6telt. Az opci6
hosv az
Gr"i["60""r. tetjesii6si keiei;t;ttiege 6rr be. Ferek roszitik, a fentiek alapj5n teh6t,
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opci6s mennyis6get osszevontan kell sz5mitani fUggetlenUl att6l, hogy az adott r6szben
drintett egyes FelhasznSl6k milyen arSnyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogy a kozbeszez6si mfiszaki leii.Ss fogyaszt6si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkrdtan jelen pont vonatkoz5s5ban kieg6szit6 adatokkal 6rintett
(meghatSrozott) felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s5ban az Nkt. m6dosit6sa okan 2017. 01. 01.
napjSt6l a kUl6n megjelolt felhaszn6l6si helyek vonatkozds6ban a szerz6d6s alanya 6s igy a
fizet5 f6l is az illet6kes tankerrileti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhaszn6l6si helyekn6l 2016.
december 37. 24.00 6rakor a jogszabSly erej6n6l fogva ezen pozici6 Stsz6ll az illet6kes
tankeriileti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozSs6ban akk6nt kell
afkalmazni, hogy a;z opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szetz6d6 felet illeti,
amely/amelyekndl a fr:nti kdrtilm6ny (Stszdll5s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.9 (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok6n felhaszn6l6
az 6rintett felhasznSldsi helyekn6l a fenti id6pontot kovet5en felmeru16 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
3.

,1

5.

6.

A szez6d6s targy5t kdpezi tovdbbS a szez6d6sk6t6st kdvet5en a keresked6 vSltassal j6r6
Osszes adminisztrativ, tovSbbd a kdzbeszez6si miiszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenyseg ell5t6sa. Ezek ellen6rtdk6t az ajAnlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezetts6gek
ell6tSsa6rt tov6bbi igenyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A FelhasznSl6 felhasznSl6si helyeit jelen szen6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat5rozott minim5lis mennyis6g
5t nem vdtele ok6n, Felhaszn5l6 semmif6le tov5bbi df vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
Trilfogyaszt5s eset6n a felek a Kbt. 141.$ alapj5n j5rnak el, ha ezt a Kbt. nem z5rja ki.

3.
1.

Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet6se

A

Keresked5 5ltal a k6zbeszez6si eljSr6sban megajSnlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egysegdr)az a15bbi:
a) id5soros fogyasztdsi helyek eset6ben: 12,58 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz otvennyolc
szdzad Forint/kWh,

A jelenszez(d6sben meghat5rozott ellen6rt6k a szezSd6ses id6tartam alatt fix, index6lSsra
nincs lehet5sAg, telrSt tartalm aza a szen6d6s id5tartama alatti 5rv6ltozSsbol eredS
kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k feltdtel n6lktili, nett6 energia fix energiadr (ellen6rt6k).
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belf6ldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely nem
tartalmazza a KAT kdlts6get (2007. 6vi DOCryI tv. 9-13. 5) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s ds 6rt6kesit6s k6lts6g6t, a l09l2OO7. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott Stv6teli kdtelezettseg aliS esri villamos (,,zold') energia kolts6g6! a kiegyenlit6
energia kolts6g6t,
hazai 6s nemzetkozi hatSrkeresztez5 kapacitdsok dfdt 6s a
menetrendad6s 6th5ritas5b6l ad6d6 mindenfajta kdltsdgekel valamint m6rlegkdr tags6gi dffat

a

ts.
E

rogziti( hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llitSs
kdltseg6t, teh6t az 6ltalSnos rendszerhaszn5lati dijakat, a sz6nipari szerkezet6talakit5si
tamogatast. a kedvezm6nyes 6ri villamos .energia tamogatSs! a VET-ben meghatarozott
p6nzeszkoz6ket 6s nem tartalma zza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
Felek

jogszabSlyban meghatSrozott ad6kt6l 6s illet6kekt6l.
6.

A fenti ellen6rt6k

nrag5ban foglalja

a tertiletileg illetdkes eloszt6i

enged6lyessel kotend5

HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkotds6vel kapcsolatos szak6rt6i tandcsadds, valamint a Felhaszn6l6
meghatalmaz6sdval a szabadpiacra l6p5 felhaszn5lSsi helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek

megkdt6s6vel. illet5leg a kozbeszez6si elj6r6s mfiszaki leirds5ban re€zitett valamennyi egy6b
7.

szo196ltat6steljesit6s€:vel kapcsolatosan eljd16 Keresked5-i szo196ltatSs teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolg6ltat6s szi..inetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dfr

meqfizet6s6re nem kdteles.

z
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8.
9.
10.
11.

72.

13.

Felhaszn616 6s Kere:;ked6 a teljes ell5tSs alapri szez6d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6sSban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz6mo15st alkalmaznak.
A jelen szeacid6shez vezet5 eljSrdsbani aj5nlatt6tel, a jelen szez6d6s, a sz5ml5z5s 6s a
kifizet6sek p€nzneme a magyar forint (HUF).
tulhaszn516 az ellen6rt6k fedezet6t saj6t forr6sb6l biztositja.
A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.
FelhasznSl6 az elleni:rt6ket, az igazolt szez6d6sszerfj teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 11i5. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, toviibbd a ftk. 6:130.5 (1) bek szerint
szSmlaosszesit(i alapjiin, dtutalSssal, forintban (HUF).
A Keresked6 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l6si helyek list5ja szerint,

felhaszn5l5si helyenr6nt kiilon-kiilon

az ott

feltrintetett szdmlafizet6k (int6zm6nye(

gazd5fkod6 szervezetr:k) fel6 sz{ml{z, azaz a listSn szerepl6 felhaszn5l5si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt krilc'n s#mlSkat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az Sltala az el6z5 naptiri h6napban (elsz6molSsi ld5szak) a Felhaszn6l6 r6sz6re
6rt6kesite:tt villamos energia teljes mennyisfrT6t
- a villam,cs energia egys6g5r6t (FVkWh)
- az 5ltalirnos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat5rozott energiaad6 6sszegdt

74.

.1tr.

lo.

t7.

18.
19.

- a rends:zerhasznSlati dfakat
- egy6b, jogszabSlyban rogzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 Sltal
szSmlSzand6 t6teleket (igy krilonosen a VET 147. g alapj6n sz6ml6zand6
t6teleket).
A sz5ml5k mell6 Keresked6 rdszletes analitik6t mellekel (elektronikus form6ban is), melyek
felhasznSl6si helyenl<6nt (egy6rtelmli beazonosithat6s5g mellett) tartalmazz6k a szdmla
alapj6t k6pez6 felhasznSl6si mennyis6geket (leolvasasi adatokat, leolvas5si id6szakot),
egys6g6rakat, sziSmle6rt6keket.
A kibocs6tott sz5mldn, sz6mla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivi.il fel kell
ttjntetni a fizet6 ner'6t, fizet5 cim6l felhaszn6l5si hely c[m6t, felhaszn5lSsi hely funkci6j6t,
POD szSmot felhaszn5l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked5 nem jogosult a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz5m6ra megkiild6tt.
igazolt natur5liSt6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6ml5t kiSllitani. Ennek
megfelel5en a minde.nkori keresked6i 6ramsz5mla natur5lia bizis5t az eloszt6 6ltal az azonos
szAml6z6si id6szakra ki5llitott RHD sz5ml5n megjelen6 6rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott szSmliiz5si id6:;zakot k6vet6en m6gis elt6r6s adodna egyes felhaszndl6si helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i 5ramszdml6k natur6lia vetit6si alapjdnak kiilonboz6s6ge miatt, akkor
a kereskedS koteles ezt a soron kdvetkez5 szAmlSzAsi id5szakban konig6lni.
Keresked6 6ltal kibocsdtott sz6mla tartalmazza a m6r6berendezds Sltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezetStalakit5si tamogat5s, a
kedvezm6nyes 5rri villamos energia t5mogatas, az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t. Felhaszn6l6k
6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoz6sSban naptiiri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st
alkalmaznak.
Keresked6 v6llalja
Felhaszn6l6 ig6ny alapj6n - a dikt6l6son alapul6 felhaszn6lSsi adatok
fi gyelembev6tel6vel 16rt6n6 szdml5zdst is.
Keresked6 vSllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h5l6zathaszn6lati szez6d6sekben
a Felhaszn6l6 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes tehdt a Keresked6
fel6 szimlizza az 5ltal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg
kozvetlenUl az Eloszt6i Enged6lyes sz5m6ra. Keresked5 az SltalSnos rendszerhaszn6lati dfakat,
mint k6zvetitett szolgSltat6st tov5bbszimlSzza a tulhasznSl6 fel6, amit a FelhasznSl6 a
KereskedSnek koteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizetdsi felt6telekkel.A Szez5d6s
teljesit6si id6szak6t kovet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult
fulhasznSl6 fel6
v6gelsz5mol6 szSmla kibocs5t5sSra. Ez a szSmla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6mlSban
esetfegesen ki nem szdml6zott - de jelen szen6d6s alapjdn kisz5ml6zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizetds eset6n a FelhasznSl6, mint szez6d6 hat6s5g a Ptk. 6:155 5-5ban
megfelel6 k6sedelnri kamatot, tov5bb6 a kUlon jogszab6lyban meghat6rozott behajt6si
kolts6gdtalSnyt k6teles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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Felek rogzitik, hogy fizet6si kotelezettseget csak jelen szez6d6snek 6s
hat5lyos
jogszab5lyoknak mindenben megfele16 szSmla tulhasznS16 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.

zz.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez(d6s
teljeslt6s6vel 6sszefiiggdsben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) ponla
szerinti felt6teleknek nem megfelel5 t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a
Keresked5 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.
4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei
1.
2.

J.

A

a

a

Keresked5 kdtelezetts6geit
hat5lyos jogszab5lyok, tov5bb6
k6zbeszez6si
dokumentumok mfiszaki leirSs r6sze taftalmazza r6szletesen.
Keresked6 a torv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si k6telezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos f':ladatok ellStds5t v6llalja a szen(fl{s megszfin6s6t k6vet6en az rij
Keresked6 fel6, melynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 5r.

Keresked5 a mell6kletben szerepl6 felhasznSl5si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ellStSs alaprl :;zez6d6sben r69zirctt negyed6r5s Stlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez5
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkezdsre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6sril6s6tirt, ha aX. az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerUlt
Keresked6nek
fel nem r6hatir - ok okozza. Fentiek alapjdn a felek az egydrtelm(sql 6rdek6ben rogziti(
hogy jelen sze:rz&6s alapj5n a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen

-

minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapjSn az Elosn6i Enged6lyes
k6zbej6tt6vel a tulhasznSl6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6nydt kieldgiteni
5.
6.

7.

jelen szez6dds alapj5n.
A villamos energi6t a Felhaszn616 rdsz6re a h5l6zati enged6lyes sz5llitja le.
A felhaszn6l5si helyek ellSt6sa a felhasznSl5si helyekkel megegyez6 csatlakozdsi pontokon
tort6nik.
fu id5soros, negyed6r6s fogyasztasm6r6sre alkalmas m6r6vel ellStott fogyasztasi helyek
tekintet6ben
a szez5d6s id5tartama alatt a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Keresked5 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyit6 fel6. A
menetrendad6s alapj6t a dokument6ci6 fogyaszt5si adatok mell6kletben szerepll ,g', ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5lSsi helyk6nt megadott dves villamos energia fogyasztdsok
jelentik. Keresked5 v5llalja az ld6soros fogyaszt6k teljes ellStds alapri szez6d6s szerinti
szabadpiaci villamos energia ell5t5s5t. Az id6soros felhasznSl5si helyek menetrendt5l val6
elt6r6s6nek penzugyi kock5zata a t6bbletenergia vagy a szUks{les kiegyenlit6 energia
megv6sdrl5s6bol k6vetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 t6rt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 6th5rit6sa nem lehets6ges.
Keresked6 kotel,:s ajiSnlatkdr6 felhasznSl6si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
modon, hogy ,a Felhaszn5l6 Sltal felhaszn5lt villamos energia mennyis6get sajSt nev6ben
kdteles el6re nregviisiSrolni
FelhasznSl6 a keresked6i m6rlegkorbe l6pri felhaszn6l5si helyei vonatkozSs5ban fell6p5
v6telez6si r.izemzavarok eset6n - Felhaszn5l6 kUlon k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell
a FelhasznS16 6rintett felhasznSlSsi helyeinek k6pviselet6t a hSl6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek
Felhaszn5l6nSl jelentkez6 v6telez6si zavart
okozta/okozt6k, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi korben meghatalmaz5snak min6sUl.
A hat6lyban l6vr5 szez6d6s(ek) felmond6s6t a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 fogyasztdsi
helyek vonat<oz6s5ban
Felhaszn5l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erej[i
magSnokiratba foglalt meghatalmazis6val a KereskedS kezdem6nyezi 6s bonyoliga le az
illetdkes szolgiiltat6n6l. A hat6lyos szerz6d6s(ek) felmond6sdnSl (a megszfin6s id6pontja
vonatkozds5bern) a jelen szez5d6ben meghat5rozott kezd6 teljesit6si id6pont az
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9.
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i16nyad6.

A kereskedrji m6rlegk6rbe l6p6shez sztiks{;es eloszt6i szea5d6s(ek), rigy mint

HSl6zati

Gatlakoz5si Szez<id6s(ek) (a tovdbbiakban: HCSSZ) 6s HSl6zathaszniilati Szez<id6s(ek)
(a tov6bbiakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n

fr

{

nem all rendelkez6sre

11.

- a

Felhaszn6l6 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba frrglalt meghatalmaz6sSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le a
terailetileg illet6ks eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben meghatarozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.
A teljes ell5t5s ,alapri szerz6d6s hatSlya alatt KereskedS k6teles a t6le elvirhat6
szak6rtelemmel '5s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a tulhaszn6l6 drdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m&on j6rt el, vagy
egy6bk6nt
szerz6d6s teljesit6s6hez szUksdges barmely int6zked6se nem j5r
eredm6nnyel, az ebMl eredS k6rok megt6rit6sdre koteles.
Felhaszn616 jogosult az energiaelliit6s6val kapcsolatos bSrmilyen tigyben Keresked5hoz
fordulni, aki a ttile elvSrhat6 szak6rtelemmel kdteles Felhaszn5l6 r6sz6re tanScsot vagy
(ilyen targyri k6rels eset6n) irSsbeli t5j6koztat6st adni.
Az tijonnan bekaprsol5sra kerU16 felhasznSl6si helyek r6sz6re, az adott felhasznSl6si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmazisSval Keresked5
szez5d6ses id6tartamon belijl
szabadpiaci villanos energia ell6t6st ny0jt, tov5bb5 ell6tja ezen felhaszn6l6si helyek
eset6ben is a mtiszaki leir5sban ill. jelen szez5d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen
felhasznSlSsi helyek vonatkoziisdban a jelen szez5d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kUldndsen aual, hogy az energiadi meghat6rozott m6rt6ke ezen rij felhaszn5lSsi helyek
vonatkoz6s6ban is ir6nyad6ak. A felhaszn5l6si helyek m6dosul6sa (ide 6rtve az
felhaszn6l6si herly bevondsSt, regi megszfintet6s6t. stb.) nem min6sul
felek
megdllapod5sa alapj6n szez6d6sm6dosit6snak. tulek e korben rogzitik. hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141.5 (a) bek. a) ponla szerinti esetnek min6stil azzal, hogy az
opci6val n6velt mennyis{let jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltoztaba meg.
A szez6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn5lSsi helyek r6sz6re Keresked6 szak6ft6i
t5mogat5st biztc,sit 6s a tulhasznSl6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l6si helyek
villamos energia szolg6ltatSsbol val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj5nlott energiadf.Felek e korben rogzitik, hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek minds{jl azzal, hogy az opci6val novelt
mennyiseget jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltozta!a meg
Keresked5 az Ugyintdz6s gyorsi[asa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes i.]gyf6lport5l
tizemeltetds6re kdteles a szerz6d6s idStartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked5
Sltal ki5llitott szirmla mfiszaki tartalm6t 6s szSmszaki helyesseg6nek ellen6z6s6t m6g a
sz6mfa meg6rkez'5s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet5s6g6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6seggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5lSsi helyek teljesitm6ny gdrb6j6nek
lefuG#nak, illetre a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 k6z6tt meqkotend6 szerz6d6s m(szaki
vonatkozSsi adatainak megtekinthet6seg6t.

a
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5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkaivetkezm6nyei
1.

z,

4.

A

Felek jelen szez6d6sben vSllalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy kUl6nOsen a
szen6dds meghi0sul6s6nak okoz6sa, hib6s teljesit6se, k6sedelem, kdrt6rft6s fizet6si
kotelezetts6get lieletkeztet, illetve a Szez6d6s m5sik F6l 5ltal tort6n6 azonnali hat6ly0
felmond6s5t alap,ozza meg a Szez5d6sben foglaltak szerint.
A jelen pontban n:gzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nyei nem
drintik a jelen Szez6d6s biirmely m5s pontj6ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si
eseteket, illeNe az azokhoz ffizott jogk6vetkezm6nyeket.
Srilyos szez6d6ssz:egds eset6n a s0lyos szez(rd6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szez6d6:;t a szea6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szerz6d6s szerint azonnali hatiillyal felmondhatja. B6rmely s0lyos szez6d6sszeg6sk6nt
defini6lt, vagy ism6telt szez6ddsszegds a s6relmet szenvedett f6l drdekmrllSsat
onmag6ban megalapozza.
Srilyos szez6d6sszeg6st kovet el a Keresked6, ha:

-

ha a szen(fl6s teljesftdsdhez sztik6ges eleKromos 6mmmennyis6get nem
szerzi be teljes eg6sz6ben,

nem 5ll rendelkezdsre a jelen szez6d6sben meghatdrozott m6rt6kben 6s
m6don.

nem biztosfla, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer0 teljesit6se eset6n

a
Felhaszn616 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre kerUlj6n (kiv6ve ha a jogszab6lyban
rogzitr:ttek szeri nt kerLi I sor korl6toz6sra)

jelen :;zez6d6sben nevesitettegy6b (tan6csad6si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,
egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6
elliit6:;6t eg6szben vagy r6szben veszdlyeneti vagy lehetetlennd teszl,
eSy6b a jelen szez6d6sben ekk6nt megjelolt s0lyos szez6d6sszeg6st k6vet el.
egyiitl.m0kod6si kdtelezetts6g6t srilyosan megszegi,
Keresked6 ellen felsz6mol6si elj6r5s joger6s elrendel6s6re keriil sor, vagy
v6gels;z6mol6s al5 keriil, ill. hivatalbol tdrlik a cegjegyz6kMl.
ha az illet6kes Hivatal Keresked5 m[ikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don a szez5d6s teljesit6s6re alkalmatlann6 v5lik.
Srilyos szez5d6sszr:96st kovet el a Felhaszn6l6, ha:
fizet6r;i kotelezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghatdrozott legalSbb 30 napos
potha irid6 alatt sem tesz eleget,
egyLittmiikod6si k6telezetts6g6t srilyosan megszegi.
Vis maior bekovetkez6se eset6n a Felek k6telesek egymdst halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id5tartamSra
a tulhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lytc5l a mUket6s6hez szijkdges elektromos 6ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyiseJvonatkozds5ban figyelembe kell venni.
Keresked5 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
Felhasznil6ral szr:mben.
A Felhaszn5l6 nenr k6teles a szabvdnyon kivLili elektromos Sramot Stvenni, igy ha a
szabv6nyon kivrili elektromos 6ramot 5tv6tel6t a Felhaszn616 visszautasitja. ez a
Keresked6 r6sz6n5l min6stil szez(d6sszeg6sne( amennyiben azdrt felel6s.
A teljesit6s jogszer[i megtagaddsa eset6n a jogszer[ien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem krtb€rfizet6si, sem k5rt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezettseg sern. Ekkor a jelen szez6d6sben meghatarozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az 5tad6s felfUggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis{lgel csokkenteni kell.

-

5.

a

-

6. Szerz6d6si biztosit6kok
1.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s(ftk.
6:186.9) hibasan vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a tulhasznSl6nak a hibAs vagy

k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden naptdri

nap vonatkozS#ban az adott

felhaszn6lSsi hely 6ves, dokument5ci6ban kalku16lt mennyiseg( villamos energia forintban
meghat5rozott ellen6rt6k6nek 365-erd r6sz6nek a k6tszeres6t k6ttr6rk6nt megfizetni.
A k6tbert a Felhaszn5l6 irSsbeli felsz6litassal, 8 napos fizet6si hat5rid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6teldt kovet6 5 napon belUl a Keresked6 ir6sban,
k6tseget kiz6r6ar bizonyit6kokkal al5t6masztott indokl6isal mag5t ki nem menti, akkor a
kdtbEr elismert kovetel6snek min6stil 6s a Keresked5 k6vetel6s6be besz5mithat6 a Kbtben foglalt valamennyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sul6sa eset6n.
A Felhaszn5l6 k6v€rtelheti a k6tb6ren fel0li k5r5t is.

5.

Keresked6 felel mindazon k5r6rt, amely szez5d6sszeg6se ok6n a Felhaszn5l6ra rngy
harmadik szem6lyre h6ramlik. Amennyiben a Keresked5 szez6d6sszeg6se ok5n harmadik
szem6ly Felhaszn6l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdf, vagy k6rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 haladdktalanul k6teles mentesiteni a tulhaszn6l6! illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a Felhaszn616 a harmadik f6l ir5nyiba, akkor koteles a megfizetett 6sszegeket
6s felmertilt k6lts,5geket felhivSsra a Felhaszn5l6nak megfizetni.
Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se miatt a Felhaszn6l6 ellen per vagy m6s eg5r5s
indul, koteles abba amennyiben ez lehets6ges
a Keresked6 f6lk6nt beldpni.

-

-

Amennyiben ez nem lehets6ges, kdteles a FelhasznSl6 pernyeftess6g6t el6segiteni.
Pervesztessdl eset6n az el5z6 pont szab5lyai megfelel6en ir5nyad6ak.
7, EgVEb rendelkez6sek
1.

z.

J.

Felhaszn6l6 ko-reles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab5lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez5d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei
koz6tt els5dlege:sen jelen szen5d,5s az irdnyad6 a jelen szea6d6s 7.4. pon$a
figyelembevdtelerel. Amennyiben a Keresked5 b5rmely ASZF-nek min6stil6 irata vagy
annak rendelkezr5se eg6szben vagy r6szben ellentdtes a jelen szea6d6ssel, akkor az
6rintett AszF{errdelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt kdpez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.4. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, Szab6lyzato( a m(kod6si
rendszerhaszn6lati szez6d6seinek
enged6lydne( ijzletszab5lyzat6nak
rendelkez6seit.
A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv5rhat6 magatart6st koteles tan[sitani, k{Jldnosen

A

6s a

. A S:zez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet5 esem6nyekr6l a FelhasznSl6t
halad,5ktalanul 6rtesiteni,
. A Szr:z6d6s teljesGse 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t5le
elviirhat6 int6zked6st.

Felek meg6llaporlnak abban, hogy amennyiben a szez<jd6s b6rmely pontja kogens
jogszab5lyba r.itkozne, vagy a k6zbeszez6si elj6rSs kotelez6 6rv6ny[i dokumentum6nak
tartalm6val ellent€tes lenne. akkor a szerz&6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
a
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kUlonosen a szen6dds m6dosit6sa nElkiil
jogszab5lyi
dokumentum'
rendelkez6s vagy kozbeszez6si
megsdrtett k6telez6 6rv6nyfi
rendelkez6s kertil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is. ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szen6d6s r6sze (vagy a
szez6d6sben szdvegszerlien szerepelnie kell) 6s azt szovegszer[ien a szea6d6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

-

-

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

jelen szen6cl6s hat6rozott teljesitdsi id6re 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6ra;6t6
20L7. LL. 30. nepj6nak 24.00 6r'j6ig k6tik, a Keresked6 ezen id5szak alatt koteles a

Felek

szerz6d6s szerinti ell6tas biztoslt6sSra.

tulek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s a

ftk.

szab5lyai szerint rendes
felmond5ssal felnrondhat6. A felmond5si id6nek elegend5nek kell lennie ahhoz, hogy a
FelhasznSl6 k6zbeszea6si elj6r6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hat6rozzdk meg.
Kbt-ben meghatarozottak szerint.
szerz6d6s felmondani
FelhasznSl6 k6teles
amennyiben:
a) Keresked5ben kc'zvetetten vagy kdzvetlentil Z,o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet. amely
tekintet6ben fennSll a 62. S (1) bekezd6s k) pont kb) alpon!6ban meghat5rozott felt6tel;

a

a

b) Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan j,lgi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6kn fennSll a 62. I (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban meghat6rozott
felt6tel.

Keresked6 k6tel€zettsdget vSllal, hogy a szez6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkerzet6t a Felhaszn5l6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti Ugyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rteslti.

/d1

!.\

Keresked5 ebberr

az

esetben

a

szen6d6s megszfin6s6nek id5pontj5ig teljesibtt

szolg5ltat5sinak. ellendrt6k6re jogosult.
Felhaszn5l6 a szez6d6st felmondhala (att6l ell5that) ha:

a) feltdtleni.il sztiks(;es a szez5d6s olyan l6nyeges m6dositisa, amely eset6ben a
Kbt. 141. ! alapj6n rij kozbeszez6si elj5r6st kell lefolwatni;
b) Kereske,l6 nem biztosilja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart6s6t, vagy az

Keresked6 szemdly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl5s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszez6s szab5lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszt46si elj6r5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sSga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n inditott elj6rdsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 valamely
k6telezetts{3 tekintetdben k6telezetts6gszeg6s t6rt6nt, 6s a bir6sdg 6ltal meg6llapitott
jogs6rt6s miatt a szez6d6s nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szez5d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkezdsi is irSnyad6ak.

9. AdaW6delem, kapcsolattartds, egy6b rendelkez6sek
1.
2.

..1.

5.

A szea6d6 felek k6telesek betartani az adatvdlelmi szab5lvokat.
Felek meg5llapolnak abban, hogy ki.ildnos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymSsnak 6tadott tizleti titoknak min6siil6 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform5ci6! dokument6ci6! adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas infornrSci6), vagy jogszabaly annak min6sft.
Uzleti titok a gazdasSgi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold6s vagy adat, amelynek nyilv6noss5gra hozatala. illet6ktelenek Sltal tOrtdn6
megszerz6se wrgy felhasznSl5sa a jogosult jogszerfi p6nzijgyi, gazdas6gi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a szi.ikseles intdzkeddseket megtette.
A tulek titoktart5si kdtelezetts6ge a tudom6sukra jutott rizleti titokra 6s bizalmas
inform5ci6kra, igy ktil6n6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez&l6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re haszn5lha!6k fel. A mSsik f6l el5zetes j6v5hagy5sa n6lktil ilyen informSci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsathaL kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat6lyos jogszab5ly alapj6n kotelez6 vagy valamely biros6g vagy m5s
hat6s6g, 6llami,gazgat5si szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6koZag5k
egym6st ir6sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6s59i hat5rozat egyidej0 megkuld6se
mellett.

A Felek kdtelesek a hat6s59 (bir6s5g) fi9yelm6t felhlvni az ilyen informiici6k
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8.

megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si k6telezettseg al5 es6 inform6ci6nak, ami m5r
k6zismert. Egy adott inform6ci6 kozismerts{;6t az a f6l bizonyila, amelyik annak
kozismerts6gdre h ivatkozik.
A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez5dds megsz0n6se ut5n is hatilyban
maradnak.
Felek kifejezetten rfuzitik, hogy tudom6suk van arr6l, hogy Felhaszn6l6 koteles a
K6zbeszez6si Hat6sdgnak bejelenteni, ha

a)

b)

a

Keresked6 szen6ddses kotelezetts6gdt sflyosan megszegte 6s ez
szenSdds
felmondSsdhrz vagy elSll5shoz, k6rt6rit6s kdvetel6s6hez vagy a szez6d6s alapj5n
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezmdny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked5 ol'yan magatartas6val, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szerz6d6s
lehetetlenr,il6;6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir6s6t,
az annak alapj6n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szez5d6 f6l a
szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerUlt-e arra vonatkoz6an perindit6sra.
Keresked5 szez6d6ses kdtelezetts6g6nek joger5s bir6s5gi hat6rozatban meg6llapitott
megveg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6nydt, leir5set, l6nyeges jellemz6it, beleertve

azt is. ha a szerz6d6sszeg6s a szez6d6s felmondds5hoz vagy a szerz6ddst6l val6

el5lf6shoz, kSrt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szez6d6s alapjSn alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesites6hez vezetett, valamint Keresked5 szerzod6 f6l olyan
magatartS!,6val, amely6rt felel5s, (r6szben vagy eg6szben)
szen&6s
lehetetle n ii l6s6t okozta.
fulek fenti korbr:n megdllapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
6tad6sa miatt a fulhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesibni abban az
esetben sem, ha bSrmely 5tadott t6ny, vagy k6rtilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna(
kiv6ve ha ezzel a Felhaszn5l6nak az adatok 6tad6s6nak pillanatdban tdnyszerfien
tisztSban kellett lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszab5ly-6rtelmez6skil vagy t6ves
t6ny5ll6s-6rtelnrez6sb6l sz6rmaz6 k6ri.ilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn6l6nak felr6hat6an
kdvetkezett be).

a

9.

10.

11.

t2.
13.

tulek meg6llapodnal! hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozdsdban jogszab6ly a fentieK6l ellent6tesen
rendelkezik.
Felek kijelenti( hrrgy a szez5d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyrittmiikodnek, a felmerri16
probl6m5kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir6sban, az 5w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

(e-mail) 6s a far: form6j6t is.
Felek k6pviselet6re (iognyilatkozat tdtel6re) az ott megjeldlt esetleges korlatoz6sokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kiz516lagosan :
Fefhaszn616 r6sz6r6lz
N6v beosztas: Farkas Livia int6zmdnyvezet6
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Kdlcsey u. 4., 06-271504-705, 36130/6247472
lognyilatkozat korlStozdsa :

--

N6v. beosztiis: C,:gledi M6nika beszez6si r6szleg

El6rhet6s{3ei(lev'6lcim, tel, fax) : 2600 V6g Koztdrsasig
ceoledi.monika@vacholdinq. hu

it

34., 06-30/583-0042

Keresked6 r6sz6r6l:

'l'ibor
N6v, beoszt6s: Ferzekas
drhet6segei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
lognyilatkozat korl6toz6sa:
Ef

0t 207'209, +36-1-304-

Felhaszn516 r6sz6r6lz
N6v. beoszt5s: Farkas Livia int6zm6nwezet5
El6rhet6s6gei (lerelcim, tel, fax): 2600 VAc, Kolcsey u. 4., 06-271504-705,3613016247472
lognyilatkozat korlStoz6sa :

--

N6q beoszt6s: CegldJi M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhet6s{3ei(levdlcim, tel, fax) : 2600 V5c, Koztdrsas5g 0t 34., 06-30/583-0042
ceoledi.monika@lacholding.hu

!4.

15.

-

Jelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban
az 6tv6tel hely6t 6s idej6t dokumental6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. EleKronikus
lev6l ill. fax eselin az 6tv6tel igazolSs6t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjelent6s).
szetrz&ds a jognyilatkozat megtetel6re hat6rid6t nem t0z, akkor a
Amennyiben
jognyilatkozatot annak ok5nak felmeriil6s6r5l 0ognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra
juta#t6l) sz6mitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l

-

a

,4/

(

ro.

!7.

rdvidebb hat5rid6 nem derUl ki. Amennyiben olyan probldma mer[il fel, amely miatt a
FelhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja klel6giteni, akkor a jelen szezSd6sben foglalt
k6telezetts6gel< vonatkoz5s6ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.
Minden, a mSsik f6lnek benytijtand6 jelen szez6d6s tergyet 6rint6 dokumentumot a jelen
szea6d6sben nreghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkiildeni. A kUldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nyk6nt keresztul feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet5 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal
k6zbesitettnek l(ell tekinteni.
A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztakisa eset6re a felek meghatalmazott
heiyettesr<'| k6t3lesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely lechnikai ok a kiildem6nyek fogad5sSt akad6fVozl5 ill. lehetetlenn6
tenn6, ielek k6telesek a m5sik felet err6l - ille1ye a hiba megsz[in6s6r6l - halad6ktalanul
rovid iton 6rte:;ircni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
akaddrlyoztat6si nyilatkozat telefonon t6rt6n5 megt6tel6nek igazol5sa a
hogy
nvilatkozattev6t terheli.
a
Szerz6d6 felek riqy jSrnak el jelen szezSd6s hat6ly6nak fenn5llta alatt, [rgy kezelik
tulek
Szez6d6
szen&6s kikot6seinek.
dokumentumokJi hogy az megfeleljen
magatart6st, amely a szez6d6ssel
olyan
tlnisithat
sem
hogy'egytli1k
kuelentik,
jogos
Szez5d6 tulek rogzitik, hogy a
s6rten6.
6rdekeit
f6l
a
m5sik
etient6tei en#, valgy
jogszabSlyok rendelkez6seit
adatvdlelmi
sor5n
dokumentumok kezel6se

a

18.

a

- az

marad6ktalanul betar!5k.

19.

hogy minden tev6kenys6g0kn6l a mSsik f6l 6rdekeit
megillapodnak ibban,
tulek
.tarWi'i5rnat<
-r"rrr"r;"nd"n
minden olyan magatart5st6l,

)1

-;;ro*"

el, tart6zkodva
szem el6tt
vagyoni kaft okozna'
nem
akSr
vagyoni,
ak6r
f6lnek
amely a m6sik
'kotelesek
a m5sik felet a tudom5sukra jutott
6rteslteni
SieiaAA Felek halad6ktalanuf
minden 6ftesr,il6sr6l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szea5d6s teljesit6s6t
akad6lyoua, vag'Y befolYSsolja'
a fentieken til is
Szerzod6 fete1 megatbpoAnaft, hogy jelen szea5d6s hatSlya alatt
hogy a jelen
6rdek6ben,
egyiittr;fikoilnek, 6s mindent megtesznek annak
szez6d6sben kit(zott c6lok megval6suljanak'
sem
F"];k k'f"d"tt"" roqzitik, hogy lelen szez6d6s alapj5n a..Felhaszn6l6 sem r6szben,
reiel6s' a iivatt ozott k6zbeszez6si elj6r5s alapj5n a- Keresked5vel
.i.-ooaert k6t6 tov5bbi felhaszn6l6k szez6d6sszeg6s66rt, ill. a tw5bbi esetleges
ki'
ietnaszn6t6t szen6d6sszeg6se jelen szen6d6s tulhaszn-5l6j6ra nem hat
az in'
iratanyaga
:eien szez5a6s ill. a kozbeszez6si elj5r6s ,,7" rdsz1re vonatkoz6
-lnlerrnenvi
tartalmaz
id6soros jellegii fogyaszt5si helyek vonatkoz5saban
i"no"r["ter"r"t. lmennyibei valariely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely
vonatkozds5ban nem drtelmezhet6, azt figyelmen kivill kell hagyni'
jogszab5lyai'.,k0l9l9:"^13
szezcjd6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g
Jeien
"
energi5r6l sz6l6 2007 '
villamos
a
valamint
korben a ftK
fUt,?r'.-fOi
'ucuvL itat enged6lyezett
(x'19)
KgiI:,'?19-"i?i
Torv€ny (vet.) 6s a v6srehajt6s5mkiadotr27312007
evi
szolo
szabalyalrol
el6ir5sai, a villamcrs energia rendszerhaszn6lati dijakr6l 6s alkalmaz6suk

-

-

'

"gitiU,;"-;

25.

24.

a villamos energn.rendsze*tl5'1^^9k}
(X 30') NFM rendelet' a meguJuro
6412013
szolo
5rszaUslyoz6s6nak kereteircjl
teimelt villamos energia liit<ttdfs
energiival
nyert
6s a fruttaO6toot
m6rt6k6nek meg5llapit6s
pe.nz.eszk6z
"r*E.i"i-*tuOtnn-anszfozaiat,o. riikr6g"t
;il*;15g1;kszot6
U20r6. (I. 27.) NFM
;6dE;; ;"gfi:zet6s6re vonatkoz6 r6sztetes szab5tyokr6t

q,tZOtZ.'

tX. 16.) MEKH rendelet,

rendelebaz i16nYadriak.

25.

(141'5) teljesill6se eset6n,
Felek rogzitik, hogy jelen szenitd6s csak a Kbt. felt6teleinek
alakszer( szezcd6sm6dosit5s
lr6sban m6dosithat6. rerer< rtlziltik, hogy a szerz6d6s
n6lki]l - m6dosul az al6bbi esetekben:

-

a) felek kozhiteles

nyilv5ntart5sban

foglalt adatainak

m6dosulSsa

eset6n

nyilv5ntartSsba bejegyz6s napjeval,

.,e'
\

b) felek kapcsolattart6ira,

c)
26.

teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok mfuosul6sa

eset6n a mlrsik f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napj6val,
amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis

ai

a

szerz6d6s m6dosit6sa, ha az arra ir6nyul, hogy a Keresked5t

olyan szez6d6sszeg6s (illetve szezSd6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkdvetkezm6nyei - ide nem 6rwe a felmond6s vagy el5ll5s jog6nak gyakorl6set mentelis6k

ilkalmazdsa al6l, amely6rt felel6s (illetve felelSs lenne), vagy amely arra ir5nyul, hogy
tulhaszn516 61yirllaljon a Keresked6t terhe16 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szerz6d6s alapj5n a Keresked6t terhel6 kock5zatokat. E kdrben kijelenti
kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szea6d6sben foglalt
Xeiesked6, hogy
ellenszol96ltat5sban teljes kor0en 6rv6nyesitette.
A szen&6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivul) (a Megbiz6 p6ld6nyShoz csatoltan) az elj5r5s,iratanyaga,
Feiek jogvit6;uk eset6re k(Otik a t6ci JSr6siros5g ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k

a

27.
ZB.
kiz516lagos illet6kess696t.
29. n t utror-ai ad6illet6s6{[ Keresked6

-

annak al5ir6#t kovet5 3
koteles a szerz6d6shez
az illett5s6ge szerinti
hogy
munkanapon belLil - ina vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,
vonatkoz6
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6s6g ko-zvetlentil beszerezhet a Keresked6re
s6lyos
ors;t-i,gik' kdzotti jogse;6v ig6nybev6tele n6lk0l. Ennek elmarad5sa
adatokat

iz

szez6d6sszeg6s rek min6stil.

30.

Jelen szez5d6s annak mindkdt f6l 6ltali al6ir6s6val l6p hatalyba'

Budapest, 2016. 11. 30

&a
Nagy Zsolt
kis 6s kdzepes fogyas;.t6i

6rt6kesit6si oszta lYveze t6

P6nziigyi ellenjegYz6s

1.

sz5m6 mell6klet:

Felhaszn5l6si helYek

:

vezet6senior
iigyf6lmenedzser

l''"''

Batlcsdddk 6s Fogyat6kosok Int6lqn6nye
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