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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,1" r6sz vonatkoz6s5rban
mely l6trej6tt egyrdszr5l a De6kv6ri 6voda (sz6khelye: 2500 V6c, De6kv6ri f6ft 34., Ad6sz6m:
16790528-1-13) k6pviseli: Szinovszki Agnes, mint Felhaszn616 (tov5bbiakban tulhaszn616)

0t 207-209, k6pv: Sipos
c{3jegyz6ksz6m:01-10-0'14818, ad6sz6m: 12898019-2-44) mint
villamosenergia-kereskecl6 (tovdbbiakban: Keresked6) kozdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az
mSsr6szr5l

L5szl6

a

MVM Paftner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei

6s Nagy Zsolt,

a16bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

Vdc VSros Onkorm5ny:zata jelen szez(t6sben foglalt felhaszn516 6s egy6b

felhasznSl6k

k6pviselet6ben is kOzbes;zez6si elj6r6st folytatott le 2016. 6vben ,yillamos energia beszezdse"
megnevez6ssel.
Az elj5r5sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A

k6zbeszez6si dokumentumok (tovSbbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokument5ci6) tartalma;t5k, hogy az egyes felhaszn5l6k 6n5ll6an kotnek szez6d6s a nyertes
aj5nlattev6vel az adott rrisz vonatkozSs5ban. lelen szea6d6s az emlitett k6zbeszea6si elj5r6sban
megkotott - a tulhaszn6l6ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6stil.
fel6k rOgzitik, hogy a szerz6d6sekb5l foly6 jogokat 6s kotelezetts6geket az egyes felhaszn5l6k
onSll6an-gyakorotj5t< itt. teSesitlt. Egy adott felhaszn6l6 szez5d6sszeg6se a tobbi felhaszn5l6ra
nem terj;d ki. B5rmely Felhaszn5l6val k6tott szez6d6s megwiin6se (ide nem 6rtve a
tefesed6lbe men6s miatlj megszfindst), a tobbi szea6d6s id6beli hatSly6t nem 6rinti.

A nyertes aj6nlattev6,,1" r6sz vonatkozSs6ban a Keresked5 lett, igy a 2015. 6vi_CXUII. torv6ny a
kozbeszea6sekr6l (a tov6bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
fi gyelembev6tel6vel jelen szez6d6s vele keriil megkot6sre.
Feihaszn5l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. t6rv6ny (tovdbbiakban: ftk.) 8:1.$ (1) bek 7' ponqa
alapjAn szen6dS hat6sdgnak min6s0l.
Felek a szolg6ltat6s teljes;it6se 6rdek6ben az alebbi szee5d6st k6tik.
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Felek

A szetz6d6s c6lja, t6rrgYa
hoznak
Keresked6 eladja,

a kdzbeszea6si elj6rSs alapj5n egym6ssal 0n. teljes ellSt6s alapri szez6d6st
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l6tre tulhaszn5l6-i m,:netrendadSsi kotelezettseg n6lkiil, mely alapj5n a
Felhaszn5l6 megvSsSrolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghaterozott
villamos-energi6i (szez6d6s k6zvetlen tdrgya). Ennek alapj5n a Keresked6 v6llalja a magyar
atviteli hSl6zaton follamatosan rendelkez6sre 5116, szabvSnyos min6s6g[ villamos energia
biztosit6sSt a Felhasz;616 r6sz6re a szen6des id5beli hat5lya alatt 30 963 kWh mennyisd3ben,
amennyiben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn5l6si
helyek tekintet6ben a m6rlegkori v5lt5st ir5sban visszaigazolja a KereskedS r6sz6re. tulek
rogzitik, hogy a jelen szezid6ssel 6rintett kozbeszezdsi r6sz (,,1" r6sz) vonatkoz5s5ban a
r6iszel 6rinlett felhas:zn5l6k a szez5d6s teljesit6si id5tartama alatt jogosultak a szezSd6ses
mennyisdg O ITO 769) felett annak tovebbi 50%-a vonatkoz5s5ban opci6s jogot gyakorolni.
Az opci6 gyakorl5s6val (egyoldal0 jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesitdsi kotelezetts6ge
keletkezik. Felek az opci6 gyakorlSs6hoz szr.iksdges jognyilatkozatnak tekintik az opcios
mennyisfi3kll tort6n6 bdrmilyen mennyis6gii 5tv6telt. Az opci6 gyakorl5s5val a Keresked6nek
tefesit6si kotelezetts(ige 6ll be. Felek rogzitiK a fentiek alapj5n teh6t, hogy az opci6s
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3.

A

5.

6.

mennyis4let dssze\ontan kell szimitani fiiggetlentjl att6l, hogy az adott r6szben 6rintett egyes
FelhasznSl6k milyerr a16nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogry a kdzbeszea6si mfiszaki leir6s fogyaszt5si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkr6tan jelen pont vonatkoz5sSban kiegdszitfi adatokkal 6rintett
(meghat6rozott) felhaszn5l5si helyek vonatkozSs5ban az Nkt. m6dosit5sa ok5n 2017. 01. 01.
napj5t6l a k{.il6n megjel6lt felhasznSl5si helyek vonatkoz5sSban a szezdd6s alanya 6s (9y a
fizet6 f6l is az illet6<es tankeri.ileti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhaszn5l6si helyekndl 2016.
december 3L. 24.(t0 6rakor a jogszabSly erejdn6l fogva ezen pozici6 6tsz6ll az illet6kes
tankeriileti kozpontrd. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkoz6s6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szezSdS felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti k6rrjlm6ny (5tsz5ll6s) nem kovetkezik be. tulek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek okiin felhasznSl6
az 6rintett felhaszn6lSsi helyekn6l a fenti id6pontot k6vet6en felmerUl5 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
A szen6d6s t6rqy6t k6pezi tov6bbS a szez6d6skdt6st kovet6en a keresked6 v6lt5ssal j6r6
6sszes adminisztrativ, tov5bb6 a kozbeszez6si m0szaki leirdsban egyebekben meghatdrozott
tev6kenys6g ell5t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 6r tartalmazza, ezen k6telezetts6gek
ell5t5s66rt tov5bbi io6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A FelhasznS16 felhaszn5l6si helyeit jelen szez(d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat5rozott minim5lis mennyis6g
5t nem v6tele okdn, tulhaszn5l6 semmif6le tovSbbi di vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
Trilfogyaszt6s eset6n a felek a Kbt. 141.5 alapj6n jdrnak el, ha ezt a Kbt. nem z6rja ki.
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Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet6se

A

Keresked6 5ltal a k6zbeszezdsi eljSr5sban megajSnlott 6s a FelhasznSl6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egy's6g6r)az alSbbi:
a) id6soros fogyaszt6si helyek eset6ben: 12,58 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz oWennyolc
sz6zad Forint/kWh.

A jelenszez(d6sben meghat6rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id5tartam alatt fix, index5l6sra
nincs lehet6seg, teh5t tartalm azza a szerz6d6s idStartama alatti 6rv6ltoz5sb6l ered6
kereskedelmi kockdzatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkUli, nett6 energia fix energia6r (ellen6rt6k).
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belf6ldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely nem
tartalmazza a KAT kolts6get (2007. 6vi IJOOO/I tv. 9-13. g) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s ,5s 6rt6kesit6s k6ltseg6t, a 70912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 5tv6rcli kotelezetts6g al6 es5 villamos (,,z6ldJ energia kdlts6g6t, a kiegyenlft6
energia k6lts6g6t,
hazai 6s nemzetkdzi hat5rkeresztez6 kapacitiisok dfdt es a
menetrendad5s 6th6ritdsdb6l ad6d6 mindenfajta kdlts6geket, valamint m6rlegk6r tagsSgi dijat

a

is.

5.

7.

rogziti( hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llit6s
k6ltseg6t, tehSt az 5ltaliinos rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari szerkezetatalakitisi
tSmogatast, a kedverzm6nyes Srri villamos .energia tiimogat5st, a VEI-ben meghat6rozott
p€nzeszkozoket 6s rem tartalma zza az AFA-L 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
Felek

jogszab5lyban meghatdrozott ad6kt6l 6s illet6kekt5l.
A fenti ellen6rt6k nagiban foglalja a ter letileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel k6tendS
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk0t6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tandcsad6s, valamint a Felhaszniil6
meghatalmazS#val a szabadpiacra l6p6 felhaszn6lSsi helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vel, illetdleg a kozbeszez6si elj6r6s mfiszaki leir5s5ban rdgziiett valamennyi egy6b
szolg5ltat5steljesGs6vel kapcsolatosan elj616 Keresked6-i szolgiiltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia s:zolgSltat6s sziinetel6s6nek idejdre vonatkoz6an FelhasznSl6 energia df
meqfizet6s6re nem koteles.

8.
9.
10.
11.

72.

13.

fulhaszn516 6s Kere:;ked5 a teljes ell6t6s alapf szerz6d6s id6taftama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkozis6ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6molSst alkalmaznak.
A jelen szez5d6shez vezet6 eljSrdsbani ajdnlatt6tel, a jelen szez6rC6s, a sz5ml5z5s 6s a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
Felhaszn616 az ellen6rt6k fedezet6t sajdt fon6sbol biztosiga.
A Felhaszn6l6 el5leger nem fizet.
FelhasznSl6 az ellenrlrt6ket, az igazolL szerz&{sszert teljesit6st k6vetcjen havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. g (1), (5)-(6) bekezd6se, tovSbb6 a ftk. 6:130.9 (1) bek szerint
sz6mlaosszesit5 alapj.in. 6tutal6ssal, forintban (HUF).
A Keresked5 vSllalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l6si helyek list6ja szerint,
felhaszn5l5si helyenk6nt k0l6n-k0l6n az
felt0ntetett sz6mlafizet6k (int6zm6nyek,
gazd6lkod6 szervezetek) fel6 sz5ml6z, azaz a list6n szerepl5 felhasznSl5si helyekre havonta ds
int6zm6nyenk6nt ki.il<jn sz5ml6kat bocsdt ki, amely tartalmazza:
- az Sltala az el6z6 naptiri h6napban (elsziimol5si ld5szak) a tulhasznSl6 r6sz6re
6rt6kesltett villamos energia teljes mennyisdg6t
- a villanros energia egys6g5r5t (FVkWh)
- az 5lta16nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a t6rv6nyben meghat5rozott energiaad6 dsszeg6t
- a rendszerhaszn5lati dijakat
- eSy6b, jogszabSlyban rogzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal
sz6mlSzernd6 t6teleket (igy kUl6ndsen
VET 747, alapj5n sz5ml6zand6
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a

14.

15.
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17.
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19.

20.
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t6teleket).
A sz6ml5k mell6 Keresked6 r6szletes analitikSt mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek
felhasznSlSsi helyerk6nt (egydrtelm( beazonosithat6#g mellett) tartalmazz5k a sz5mla
alapj5t k6pez6 felhaszn5lSsi mennyis{leket (leolvasSsi adatoka! leolvasSsi id6szakot),
egysegdra kat, sz5 ml a6rt6keket.
A kibocs6tott sz5ml5n, sz5mla 6sszesit5n 6s sz6mla r6szletez5n az el5irtakon kiviil fel kell
ttintetni a fizet6 nev6! fizet6 cim6t, felhaszn5l5si hely cim6! felhaszn6ldsi hely funkci6j5t,
POD szSmot, felhasz:n6l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rtdket.
Keresked6 nem jogosult a terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal szdmSra megktild6tt,
igazolt natur6liSt6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5ml6t ki5llitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz5mla naturiilia bSzis6t az eloszt6 6ltal az azonos
sz6mlSz6si id6szakra ki5llitott RHD szdmlSn megjelen6 iirammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott szSml6zSsi id(iszakot kovet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhasznSl5si helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i 5ramsz5ml6k naturSlia vetit6si alapj6nak kUlonbdz6s6ge miatt, akkor
a kereskedS koteles ezt a soron kdvetkezl szAmlAzAsi id6szakban korrig5lni.
Keresked5 6ltal kihcsStott szSmla tartalmazza a m6r6berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyisdgr€: vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakit6si tdmogatas, a
kedvezm6nyes 5r0 villamos energia tamogatas, az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t. Felhaszn6l6k
6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoziSs6ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mol6st
alkalmaznak.
Keresked6 v6llalja
tulhasznSl6 ig6ny alapjiin - a diktSlSson alapul6 felhasznSldsi adator
figyelembev6tel6vel tort6n6 sziimlSz6st is.
Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel k6tend6 hSl6zathasznSlati szea5d6sekben
a Felhaszndl6 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerepdt. Az Eloszt6 Enged6lyes tehdt a Keresked6
fel6 sz6mlinza az 6ltalSnos rendszerhaszn5lati dfaka! amiket a Keresked6 fizet meg
kozvetlentil az Elos;t6i Enged6lyes szdmSra. Keresked6 az 6lta16nos rendszerhaszn6lati diiakar.
mint kdrvetihtt s:rolgSltatiist tovdbbsz5ml6zza a Felhaszn6l6 fel6, amit a relhaszniil6 a
Keresked5nek kote es megfizetni az energiadijjal megegyez5 fizet6si felt6telekkel.A szez6d6s
teljesit6si id6szakirt kovet6 75 napon beltjl a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6
v6gelsz6mol6 szdn,la kibocsdtas5ra. Ez a sz6mla tartalmazhaga a havi elsz5mol6 szdml6ban
esetlegesen ki nem szdmlSzott - de jelen szen6dds alapj5n kisz6mlSzhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6:; eset6n a FelhasznSl6, mint szez6dS hat6s5g a ptk. 6:155 g-6ban
megfelel5 k6sedelmi kamatot, tov5bb6 a ki.]lon jogszabSlyban meghahlrozott behajt6si
kolts6gStalSnyt koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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Felek rfuzitik, hogry fizet6si kotelezetts6get csak jelen szea6d6snek

21.

6s hat6lyos
jogszab6lyoknak mindenben megfele16 sz5mla Felhaszn6l6 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.

22.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Kereskedri nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s
teljesit6s6vel 6sszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. g (1) bekezd6s k) pon{a
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6kotele:s jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.
4. A felek jogai 6s ktitelezettsdgei
1.
2.

A Keresked6 k6telezetts6geit a

hat6lyos jogszab6lyo( tovSbbS

a

k6zbeszez6si
dokumentumok m[iszaki leir6s r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked6 a tcirv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si k6telezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell5t6s6t viillalja
szen6dds megsz(in€s6t kovetcien az rij
Keresked6 fel6, melynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 5r.

a

Keresked6 a mell6kletben szerepl5 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ellStas alapri s;zez6d6sben rogzltett negyed6r6s Stlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesltm6nnyel k6teles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek - nem
teljesit6sijl6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk6r6ben felmertjlt Keresked6ner
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj6n a felek az egy6rtelmiiseg 6rdek6ben rdgziti&
hogy jelen szen6d6s alapjSn a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zkedds. 6s jognyilatkozatot, amely alapj6n az Eloszt6i Enged6lyes
krizbejdtt6vel a FelhasznSl6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiet6girenr
jelen szez6d6s alapj6n.
A villamos energiiit a tulhaszn616 rdsz6re a h6l6zati enged6lyes sz5lllga le.
A felhasznSl5si helyek ell6tiisa a felhasznSl6si helyekkel megegyez6 csaflakozisi pontokon

-

5.

t6rtdnik.

6.

Az id6soros, negyed6riis fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r5vel elldtott fogyaszt6si helyek
tekintet6ben - a szez6d6s id5tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyaszt5si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rend'szerirdnyit6 fel6. A
menetrendad6!;

alapj6t a dokument5ci6 fogyasztiisi adatok mell6kletben szerepl' ,,N', ,,8',
6s ,,c". melldkkfeiben felhaszn5lSsi helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaizt5sor

jelentik. Keresl(ed5 v5llalja az idSsoros fogyaszt6k teljes ell6t5s alapri szezcid?s szerinti
szabadpiaci villamos energia ell6ta#t. Az id6soros felhasznSlSsi helyek menetrendt6l va16
elt6r6s6nek p€nzugyi kock6zata a tdbbletenergia vagy a szr.ikseges kiegyenlit6 energia
megvSsarl6sdb6l k6vetkez6en a KereskedSt terheli, ennek a relhasznil6 fel6 tort6;6

7.

8.

ut6lagos r6szbr:n vagy eg6sz6ben t6rtdn6 6thSritdsa nem lehets6qes.
Keresked5 koteles aj6nlatk6r6 felhaszn6lSsi helyeinek villamos en6rgia igdnyet fedezni oly
m6don, hogy a Felhaszn6l6 Sltal felhaszniilt villamos energia mennyi#get'saj6t nevdben
koteles e16re nregv5s6rolni.
Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkorbe l6pd felhaszn5lSsi helyei vonatkoz5siiban fell6p6
v6telez6si tizernzavarok eset6n - FelhasznS16 kiilon k6r6s6re Keresked6nek viillalnia kell
a FelhasznSl6 6rintett felhasznSl5si helyeinek k6pviselet6t- a hdl6zati rendszer azon

tagjaival szernben, amely/amelyek a tulhaszn6l6n5l jelentkez6 v6telez6si zavart

9.

okozta/okozt6l:, 6s mindent meg kell tennie tulhaszndl6 didekeinek kdpviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi k6rben meghatalmaz5snak min6sUl.
A hat5lyban l6vii szea6d6s(ek) fetmonddsdt - a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 fogyasn6sr
helyek vonatkoziis5ban
Felhaszndl6 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyitS' erej(
mag.ilnokiratba foglalt meghatalmazds5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s oonybtiga te iz
illet6kes szolgiiltat6nSl. A hatalyos, szea6d6s(ek) felmond5s5ndl (i megszfin6s id6pontja
vonatkozdsdban) a jelen szez5d6ben meghatarozott kezd6 teljesit6si ia6pont az

- a

rranyaoo.

A keresked6i m6rlegkorbe

l6p6shez_ szr,ikeges eloszt6i szeadd6s(ek), rigy mint Hdl6zatr
csatlakoziisi szezcid6s(ek) (a toviibbiakban: HCSsz) 6s H6l6zathasin6tati Szez6d6s(ek)
(a tov6bbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n

\

nem 5ll renrlelkez6sre

11.

- a

tulhaszn6l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
magenokiratba foglalt meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le a
teri.iletileg illetSkes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk0t6s6hez a jelen
szez6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesitdsi id5pont az ir6nyad6.
A tefjes ell5t5:; alapri szerz6d6s hatSlya alatt Keresked6 koteles a t6le elv6rhat6
szakdrtelemmd 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkovetni a tulhaszn6l6 drdekeinek
v6delm6ben. hmennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j5rt el, vagy

a

szez(d6s teljesit6s6hez sziik{;es b6rmely int6zkeddse nem j6r
ebkjl ered6 k6rok megt6ritds6re k6teles.
t2. tulhaszn6l6 jog,:sult az energiaellet6s6val kapcsolatos barmilyen Ugyben Keresked6h6z
egy6bk6nt

eredm6nnyel,

13.

,az

fordulni, aki a t6le elverhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn6l6 rdsz6re tan6csot vagy
(ilyen t6rgy0 k6r6s eset6n) ir6sbeli taj6koztatast adni.
Az ijonnan bekapcsol6sra kerUl6 felhaszn6l5si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
6rv6nyes enerrgiadij alkalmaz5#val Keresked6
szez6d6ses id6tartamon belUl
szabadpiaci villamos energia ellSt6st ny0jt, tov5bb5 ell5ga ezen felhasznSlSsi helyek
eset6ben is a mfiszaki leir6sban ill. jelen szeecid6sben foglalt kotelezettsdgeket. Ezen
felhaszn5l6si helyek vonatkoz5s6ban a jelen szez6d6s rendelkezdseit kell alkalmazni
kUf6nosen azzal, hqy az energiad! meghatdrozott m6rt6ke ezen irj felhasznSlSsi helyek
vonatkoz6s5ban is ir6nyad6ak. A felhaszniil6si helyek m6dosul5sa (ide 6rtve az ij
felhaszn5l5si hely bevon6s6t, r6gi megsz0ntet6s6t, stb.) nem min6sil
felek
megSllapod6ser alapj6n szez6d6sm6dositasnak. Felek e korben rogzitik. hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6sUl azzal, hogy az
opci6val n6velt mennyiseget jelen szerzrjd6sm6dosit5s nem vSltoztatja m€.
A szez6d6s id6tartama alatt megsz0n6 felhaszn6lSsi helyek rdsz6re Keresked5 szak6rt5i
tSmogatdst bi:utosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6l6si helyek
villamos energia szolgSltat6sbol val6 kil6ptet€s6t. Ezen szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj6nlott energiadf.Felek e kdrben rogzitik, hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141.5 (a.l bek. a) pontja szerinti esetnek min5s[]l azzal, hogy az opci6val ndvelt
mennyisA;et jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltozta!a meg.
Keresked5 az gyint6z6s gyorsitasa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes i.lgyf6lportal
Uzemeltet6s6re k6teles a szenitd6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6
Sltal ki6llitott sz6mla m0szaki tartalm5t 6s sz5mszaki helyessd36nek ellen6z6sdt m6g a
sz5mla meg6rkez6s6t megel6zchn el lehessen v6gezni, annak megtekinthet5s6g6t
Keresked5nek elektronikus, internetes el6rhetSs6ggel kell biztosatani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l6si helyek teljesitm6ny g6rbdj6nek
lefutSs6nak, illetve a Keresked6 €s a Felhaszn6l6 k6z6tt megkotend6 szez6d6s mfiszaki

a

a

L4.

lf.

vonatkoz5s0 arlatainak megtekinthet6seg6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

A

3.

4.

Felek jelen szez5d6sben v5llalt k6telezetts6geinek megszeg6se, igy ktil6n6sen a
szez6d6s me3hirisul5s5nak okoz6sa, hib5s teljesit6se, k6sedelem, kSrt6ritds fizet6si
k6telezetts6ge: keletkeztet, illetve a Szen&6s mSsik F6l 6ltal tort6n6 azonnali hatSly0
felmond6s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.
A jelen pontban rfuzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kdvetkezm€nyei nem
6rintik a jelen Szez(t6s biirmely m6s pon!5ban meghatdrozott szea6d6sszeg6si
eseteket, il letv,3 az azokhoz f (zott jog k6vetkezm6nyeket.
S0lyos szez6d6:;szeg6s eset6n a s0lyos szez6ddsszeg6ssel drintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szez&l6st a szez6d6sszeg6 F6lhez intdzett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szen6d6s szerint azonnali hat6llyal felmondhatja. B5rmely s0lyos szez6ddsszeg6sk6nt
defini6lt, vagv ism6telt szez5d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmll6sat
6nmag6ban m'3galapozza.
S0lyos szea(rd6sszegdst k6vet el a Keresked6, ha:

\

-

ha a szerzSd6s teljesit6s6hez szliks6ges elektromos 5rammennyis6get nem
szezi be teljes eg6sz6ben,
nern 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat5rozott mdrtdkben €s
m6,Con,

nern biztositja, hogy az Eloszt6i engeddlyes jogszerfi teljesit6se eset6n

a

Felhaszn516 teljes 5ramig6nye kiel6gitesre keriilj6n (kiv6ve ha a jogszabSlyban
169 zitettek szerint keri]l sor korl6toziisra)
jelen szerzrSd6sben nevesibtt egy6b (tandcsad6si, kdpviseleti, adminisztr6ci6s,
egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6
ell5t5sit eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
eqy6b a jelen szerzdd6sben ekk6nt megjel6lt srilyos szez6ddsszeg6st k6vet el,
egyuttmfikod6si kotelezetts6gdt s0lyosan megszegi,
Kerr:sked6 ellen felszSmol6si eljdr6s joger5s elrendel6s6re keri.il sor, vagy
v6gelsz5mol6s al6 kerUl, ill. hivatalbol t6rlik a cegjegyz6kb6l.
ha az illet6kes Hivatal Keresked6 mfikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don a szerz6d6s teljesit6s6re alkalmatlannS v6lik.
Srilyos szezc5ddsszeg6st kovet el a FelhasznSl6, ha:
fizei:6si kotelezetts6g6nek a KereskedS 5ltal meghatirozott legalSbb 30 napos
p6thatarid6 alatt sem tesz eleget,
egylittmijkod6si kotelezettsqldt s0lyosan megszegi.
Vis maior bekorretkez6se eset6n a tulek kdtelesek egym6st halad6ktalanul drtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezik. a vis maior id6tartamSra
a FelhasznSl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m[jked6s6hez szUksA]es elektromos 6ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis{lvonatkoz5s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmifdle t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet

-

a

-

Felhaszn5l6val :;zemben.

A
A

fulhasznSl6 nem k6teles a szabv5nyon klvtili elektromos Sramot 5tvenni, igy ha a
szabv5nyon kivUli elektromos 5ramot 5tv6tel6t a Felhaszn616 visszautasitja, ez a
Keresked5 r6szrir6l minSstil szez5d6sszeg6snek, amennyiben azdrt felel6s.

teljesit6s jogs.zer[i megtagad6sa eset6n a jogszer[ien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kotb€rfizet6si, sem kdrt6rit6si kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
k6telezettsdg sem. Ekkor a jelen szez6ddsben meghatSrozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis{;et az 6tad5s felfriggeszt6se miatt 5t nem adott mennyisqlgel cs6kkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok

l.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s(Ptk.
6:186.9) hib6san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hib6s vagy

k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri

nap vonatkoz6s6ban az adott

felhasznSlSsi hely 6ves, dokument6ci6ban kalkul5lt mennyisdg( villamos energia forintban
meghat5rozott ellen6rt6k6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.

A kdtb6rt a

5.

8 napos fizet6si hatdrid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litds kezhezvdteldt kovet6 5 napon be[il a Keresked6 ir6sban,
k6ts6get kizSr6an bizonyit6kokkal al6t6masztott indokl5ssal mag6t ki nem menti, akkor a
kdtb6r elismert k6vetel6snek min6sUl 6s a Keresked6 k6vetel6s6be besz6mithat6 a Kbtben foglalt valarnennyi felt6tel (135. S (6) bek) megval6sul6sa eset6n.
A FelhasznSl6 kovetelheti a kdtb6ren fekili k5r6t is.
Keresked5 felel mindazon k5r6rt, amely szez(d6sszeg6se okSn a fulhasznSl6ra vagy
harmadik szemdlyre h5ramlik. Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszegdse ok6n harmadik
szem6ly Felhas;zn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy kiSrig6nyt, akkor ez al6l
Keresked5 halacl6ktalanul kcjteles mentesiteni a Felhaszn5l6t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesihtte a FelhasznSl6 a harmadik f6l ir6ny6ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket
6s felmerUlt k6ltsegeket felhiv6sra a Felhaszn5l6nak megfizetni.
Amennyiben a KercskedS szea6ddsszeg6se miatt a FelhasznSl6 ellen per vagy m6s eljSr6s
indul, kdteles abba amennyiben ez lehets6ges
a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.
Felhaszn5l6 iriisbeli felsz6litassal,

-

-

Amennyiben e:r nem lehets6ges. koteles a Felhaszn5l6 pernyertess6g6t el5segiteni.
Pervesztess6g e:set6n az el6z6 pont szab6lyai megfelel6en ir5nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek

A

a

tulhasznSl6 loteles betadani
mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyoll Szab6lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szea6d6ssel nem ellent6tes. A ielen szez5d6s Felei

1.

kozott elscrdlelesen jelen szez6dds

az

ir6nyado

a jelen szezcidds 7.4. ponla

figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Kereskedci bSrmely Aszr-nek min6silld irata vagy
annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szea5d6ssel, akkor ai
erintett ASZF-€ndelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkezds a ;'.4. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked6 mirrdenkor betada a vonatkoz6 jogvabdlyoknak, Szabdlyzatok, a mfikod6si
enged6ly6nek, i.izletszab6lyzatiinak
rendszerhaszndlaii szez5ddseinek
rendelkez6seit.
A Keresked6 mirdenkor a szakzeriien elj6r6 kereskeddt6l adott helyzetben fokozottan
elv5rhat6 magatartdst koteles tan0sitani, ktilonosen
SzezSd€s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l
Felhaszniil6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,
A tSzez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvi!rhat6 int6zked6st.

6s I

3.

. A
.

a

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez5d6s biirmery pontia k6qens
jogszab6lyba Litkozne, vagy a kozbeszea6si elj6r6s koterezci
6rvenyfi dofrr"ntrrJnur.
tartalmiival elbnt6tes lenne, akkor a szea6d6i fentieket s6rt5 renoellezdi; n"v;;;-minden tovdbbi jogcserekmdny, igy kuldnosen a szez5d6s m6dosiri5sa n6rkiiil
u
megs6rtett kolelez6 6rv6ny( jogszab6lyi rendelkez6s vagy k6zbeszez6si dokumentumr
rendelkez6s kerur. funtieket ke megfererden arkarmazni akkor is, ha varamery
locens
jogszabSly akl.6nt renderkezik, hogy valamery rendelkezese
a szez<ides ,err"'tuuiv u
szez6rc6sben szovegszer(en szerepernie kefl) 6s azt sz<ivegszer(en a srezdads "nlm
tartalmazza (az adott rendelkez6s a sze:zddls r6sz6t k6pezi).
8, A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se
1.

jelen szerz6dds hat6rozott teljes6si id6re 2016. 12. 01. napjdnak
o0.oo 6rajiit6l
2077...11.30. napj5nak 24.00 6raj6ig kotik. a Keresked6 ezen id6szak.rutt
toiui6i-.u

Felek

szen6d6s szerinti ell6t5s biztositiisira.
Felek meg5llaprdnak abban, hogy a jeren szerz6d6s a ptk. szabdryai szerint
rendes
felmondSssal fermondhat6. A fermond5si id6nek eregend5net< telt tenirle
h;il
Felhaszniil6 kdzbeszez6si eljdriist folytasson le. En-nek hatdridej6t a felek
so- na-fr6an

;ilr;

hatarozzSk meg.

3.

Felhaszniil6 ktrteres
amennyiben:

a)

a

szen6d6s felmondani

a

.

Kbt-ben meghat6rozottak szerint.

|

Keresked5ben kozvetetten vagy kozveuenLi 25o/o-ot megharad6 tulajdoni
r6szesed6st
szerez vatamely olyan jogi sz919l1 vaqy szem6lyes joga ,rerint
logt 6p"i ,.u."."t,
tekintet6ben fennir a 62. s (1) bekezdds t) porit 15) arponqauan"meititei"r"-tt-rJrtZi"i

ur"i

b) Keresked6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot megharad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez
valamely olya 1 jogi szem6ryben
szem6ryes j6ga szerint logrcpur rrurouir"n,
_vagy
amely,tekintet6ben fenniiil a 62. g (1) bekezd6s k) pont kb) atporigadan
megtrat?iozott
5gr9:ked6 koterezettseget vd ar, hogy a szez5dds terjesit6s6nek id5tartama aratt
tulajdonosi szerkezet6t a Ferhaszndr6 szdmdra megismerhei6v6 teszi
g 13)
6s a Kbt.
bekezd6se szerinti rigyletekr6l a Felhaszn6l6t halad-6ktalanul 6rtesiti.

r;t

Keresked5 ebben

az

esetben

a

szez6d6s megszfin6sdnek id5pontj6ig teljesibtt

szolg6ltat6sinak r:llen6rt6k6re jogosult.
4.

Felhaszn5l6 a szen:6d6st felmondhatja (att6l ell6that) ha:
felt6tlenijl szUksdges a szen6dds olyan l6nyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a

a)
Kbt. 141. 5 alapj6n ij k6zbeszez6si elj6rdst kell lefolytatni;
b) Keresked6 nem biztosi$a a Kbt. 138. !-ban foglaltak betart6s5t, vagy az

Keresked5 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k6vetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy
az EUMSZ 258. cikke alapj5n a kozbeszez6s szab5lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszeg6si elj6r6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s5ga az EUMSZ 258. cikke
alapjiin inditott eljSr5sban kimondta, hqy az Eur6pai Uni6 jog5bol ered6 valamely
kdtelezettseg teKintet6ben k6telezetts{;szeg6s t6rt6nt, 6s a bfrrcs5g iiltal meg6llapitott
jogs6rt6s miatt a szez5d6s nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szez6d6s megsz[intet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. Adatv6delem, ka pcsolattartis, egy6b rendel kez6sek
1.
2.

A szenSd1 felek k,itelesek betaftani az adatv6delmi szab6lvokat.

J.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informiici6,
megoldds vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illetdktelenek Sltal tort6n6
megszez6se vagy felhaszn5l5sa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdasdgi vagy piaci

tulek meg5llapodnak abban, hogy kUl6nos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak etadott, lzleti titoknak min6siil5 informdci6t, valamint minden olyan
inform5ci6l dokument6ci6t, adatot, amelyeket ii.6sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inform5ci6), vagy jogszabSly annak min5sit.

4.
5.

7.
8.

6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartSsa 6rdek6ben a jogosult
a szriks4les intdzked6seket megtette.
A tulek titoktartSsi kdtelezetts{]e a tudomasukra jutott r.izleti titokra 6s bizalmas
inform5ci6kra, iqy kiil6n6sen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiteied.
A Felek a szerzcil6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informdci6kat kiz5r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re hasznSlhatjiik fel. A m6sik f6l el6zetes j6vShagy6sa n6lk0l ilyen informSci6t
egyik f6l sem t€:het k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsSthat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hatSlyos jogszabiily alapj5n k6telezS vagy valamely bir6s6g vagy m5s
hat6s5g, SllamigazgatSsi szerv elrendeli. A felek en6l halad6ktalanul tSjdkoztatj5k
egym6st irSsban a vonatkoz6 bir6#gi, vagy m5s hat6s6gi hat5rozat egyidejfi megkiild6se
mellett.
A tulek kdtelesek. a hat6sSg (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezetts6g al6 es5 informSci6nalg ami m5r
kozismert. Egy adott inform5ci6 k6zismertseg6t az a f6l bizonyiga, amelyik annak
kozismerts6g6re hivatkozik.
A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsziin6se ut6n is hat6lyban
maradnak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom6suk van arr6l, hogy Felhaszn6l6 koteles a
Kozbeszez6si Hat6sSgnak bejelenteni, ha

a)

b)

Keresked6 szez6d6ses kotelezetts6g6t srllyosan megszegte 6s ez a szen6dds
felmondSs6hoz vagy el6ll5shoz, k5rt6rites kovetel6sdhez vagy a szez(fi6s alapj6n
alkalmazhatr5 egy6b j€k6vetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked6 olyan magatartAs5val, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg€szben a szen6d6s
lehetetleniilds6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szea6d6sszeg6s leir5s6t,
az annak alapj6n alkalmazott jogk6vetkezm6nyt, valamint hogy a szez6d6 fel a
szez6ddsszeg6st elismerte-e, vagy sor kerrilt-e arra vonatkoz6an perindit6sra.
Keresked6 szee6d6ses kotelezettseg6nek joger6s bir.6s6gi hat5rozatban meg5llapitott
megszeg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6ny6t, leir5s5t, ldnyeges jellemz6it, bele6rtve

V

/+l

azt is, ha a szerz6d6sszeg6s a szerzfu4s felmond6s5hoz vagy a szerzSd6st6l val6

elSll6shoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapjdn alkalmazhat6 egydb
szankci6 6rv6nyesit6sdhez vezetett, valamint Keresked5 szerz6d6 f6l olyan
magatart6s;5val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben)
szen6dds
lehetetleniil6s6t okozta.
Felek fenti korb,en meg5llapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
5tad5sa miatt a fulhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely 6tadott t6ny, vagy korijlm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kiv6ve ha ezrel a FelhasznSl6nak az adatok Stadds5nak pillanat6ban t6nyszerlien
tiszt6ban kellett lennie (nem tartozik ide a hibds jogszab6ly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelrnez6sb6l sz6rmaz6 k6ri.ilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszniil6nak felr6hat6an
kovetkezett be).

a

9.

10.

11.
Lz.

Felek megSllapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra
iratokra, mely vonatkozSsiiban jogszabSly
fentiekt5l ellent6tesen
rendelkezik.
Felek kijelentik, hogy a szez6dds teljesft6sdben folyamatosan egyiittmfikodne( a felmerUl6
prob16mSkr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

a

ill.

Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir5sban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 mfuon
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form6jSt is.
Felek k6pviselet(:re fiognyilatkozat tdtel6re) az ott m€jelolt esetleges korl6toz6sokkal az
alSbbi szem6lyr:k jogosultak kiz616lagosan :

Felhaszn5l6 r6sz616l:
N6v. beosztds : Szinovszki Ag nes int6zm6nyvezet6
El6rhet5segei (levdlcim, tel, fax): 2600 V6g De5kv5ri
Jognyilatkozat l<orlStoz5sa :

--

t6tt

N6v, beoszt5s: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(|:v6lc[m, tel, fax) : 2600 V6c, Kozt5rsas6g
cegledi.monika @vacholding.hu

34., 06-271307 -741

ft

34., 06-30/583-0042

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v. beosztiis: Fazekas Tibor

El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat lcorl6tozSsa:

lt

207-209, +36-1-304-

N6v, beoszt5s:

L4.

El6rhet6s6gei (lev6lc[m, tel, fax) :
Jognyilatkozat l<orlStoz6sa :
N6v, beoszt6s:
El6rhet6s6gei(k:v6lcim, tel, fax) :
Jognyilatkozat korlStoz5sa :
Jelen szea5d6st 6rint6 6sszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir6sban
az Stv6tel hely6t 6s idej6t dokument6l6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 5tv6tel igazol6s5t megfelel5en alkalmazni kell (visszaigazol6s
k6r6se, ill. faxjelent6s).
Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megtdtel6re hat5rid5t nem t(2, akkor a
jognyilatkozatot annak okAnak felmerijl6s6r6l Cognyilatkozatot tev6 tudom5sSra
jut5s5t6l) szSnritott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6bSl
rovidebb hat6rid6 nem dertil ki. Amennyiben olyan probl6ma merr.il fel, amely miatt a
Felhaszn6l6 energiaigdny6t nem tudja kieldgiteni, akkor a jelen szea6d6sben foglalt
kotelezettsdgelr. vonatkoz6s6ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zkeddst
meotenni.

-
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-
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O.

77.

Minden, a m6sik f6lnek beny[jtand6 jelen szez6d6s tirgy6t 6rintti dokumentumot a jelen
szerz6d6sben meghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megkiildeni. A kiildem6nyt faxon,
elektronikus lev,Slben illet5leg postai ktildemdnyk6nt keresztiil feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek k-'ll tekinteni.
A kijelolt k6pvisekSk 6s kapcsolattart6k akad5lyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valermely technikai ok a kiildem6nyek fogad6s5t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r5l - halad6ktalanul
r6vid [ton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy
akad6lyoztat5si nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazolSsa a
nyi latkozattev6t l€rheli.
Szerz6d6 felek igy j5rnak el jelen szez6dds hat6lySnak fennSllta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen
szez6d6s kikot6seinek. Szez(d5 Felek
kijelentik, hogy egyiki]k sem tanfsithat olyan magatartest, amely a szez5d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzltik, hogy a
dokumentumok kezeldse sorSn
adatv6delmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6ktalanul b€tarq5k.
Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l
m6sik f6l 6rdekeit
messzemen6en :;zem el6tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a m6sik f61nek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni k5rt okozna.
Szerz6d6 Felek h:rlad6ktalanul k6telesek 6rtesiteni a mSsik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtesUl6:;r51, dokumentumr6l, informdci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t
akad6lyozza , vag'y befolydsolja .
Szen6d6 Felek meg6llapodna( hogy jelen szezrid6s hatalya alatt a fentieken ttil is
szorosan egy0ttrnfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szezSd6sben kitlizdtt c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogziti( hogy jelen szez6d6s alapjSn a tulhaszn6l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel5s a hivatkozott kdzbeszez6si elj5rds alapj5n a Keresked6vel
szez6d6st k6t6 tov6bbi felhaszn6l6k szea5d6sszeg6s66ft, ill. a tov5bbi esetleges
felhaszn5l6k szer:z6d6sszeg6se jelen szez6d6s tulhasznSl6j5ra nem hat ki.
Jelen szez6d6s il a kozbeszez6si elj6r6s ,,t" r6sz6.re vonatkoz6 iratanyaga az 0n.
Int6zm6nyi id5sorosjelleg(i fogyasztasi helyek vonatkoz6s6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkoz6slban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivUl kell hagyni.
Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben MagyarorszSg jogszab6lyai, kLilon6sen a
Kbt 6s a Kbt. Sltal engeddlyezett k6rben a ftk, valamint a villamos energi6r6l sz6l6 2007.
6vi DOOO/I. T6rv6ny (Vet.) 6s a v6grehajtdsira kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6ir.5sai, a villamos energia rendszerhaszn6lati dfiakr6l 6s alkalmazdsuk szabSlyair6l sz6l6
412013. (X. 16,.) MEKH rendelet,
villamos energia rendszerhaszn5lati dijak
(X. 30.) NFM rendelet, megfrjul6
kereteir5l
szol6
6412013.
5rszab5lyozdsSna
energiaforriisokbol 6s a hulladdkb6l nyert energi6val termelt villamos energia m(kod6si
timogat5s5nak finansziroz5s5hoz szUks6ges p6nzeszk6z m6rt6k6nek meg5llapitSsi
modjSra 6s meglizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szabSlyokr6l sz6l6 Ll20t6. (I. 27.) NFM
rendeletaz i16nyad6ak.
Felek rogziti( hogy jelen szez6dds csak a Kbt. felt6teleinek (141.$) teljesLil6se eset6n,
irdsban m6dosithat6. Felek ro'gzitilt hogy a szez5d6s alakszerfi szez6d6sm6dosihis
n6lktil - modosul az alSbbi esetekben:

a

ld.

a

az

19.

20.

2t.

t5.

24.

a

.

a

k

25.

-

-

a

-

a) felek kozhitr:les

nyilvSntart6sban

foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n

a

nyilv6ntartesba bejegyz6s napj6val,

b) felek kapcsoli:ttart6ira,

c)

teljesGsigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosulSsa

esetdn a m5sik f6lhez tett k6zl6s k6zhezv6tel6nek napj5val,
amennyiben a Kbt. ezt nem z6rja ki.

10

26.

a szen&4s m6dositSsa, ha az arra ir6nyul, hogy a Kereskeddt
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez5d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmond5s vagy el5ll6s jog5nak gyakorl5s5t alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel5s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra irSnyul, hogy
FelhasznS16 6tviillaljon a Keresked5t terhel6 tobbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szen6d6s alapjdn a Keresked6t terhel6 kock5zatokat' E korben kijelenti
kockSzatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt
Keresked6, hogty
kor[ien 6rv6nyesitette.
teljes
ellenszolg6ltatasban
A szend6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerzid6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivtil) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az eljSr6s_iratanyaga.
Feiek jogvit5juk eset6re kikdtik a v6ci :6r5sir6seg ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k

Fefek rogzitik, hoqy semmis

a

27.
28.
zg.

kiz616lagos illetdkess6g6t.

A kulfofti ad6ill,:t6seg( Keresked5 k6teles a szea6d6shez - annak al6ir6sat kovetd 3
munkanapon beliil - ina vonatkoz6 meghatalmaz5st csatolni, hogy az illetos6ge szerinti
ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sag kozvetlenrjl beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6

ors:zitgik' k6z6tti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil. Ennek elmarad6sa sllyos
szez5d6sszeg6seek min6si..il'

adatokat

30.

iz

Jelen szea6dds annak mindk6t f6l Sltali al6ir6sdval l6p hat6lyba'

Budapest, 2016. 11.30

Nagy Zsolt

Sipos L6szl6
kis 6s kiizepes

6rt6kesitesi

fogyaszt6i

osdalwezet6

vezet6senior

ilgyf6lmenedzser

P6nziigyi ellenjegYz€s:

1.

sz5mri mell6klet:
tulhaszn6l5si helYek
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