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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,1" r6sz vonatkoz5s5ban

mely ldtrejott egyrdszriil a V6c Vdros Onkormdnyzat Gazdas5gi Hivatala (sz6khelye: 2600 Vdc,
Szir6na kciz 7., Ad6sz6rn: 15447049-2-73) kdpviseli: P5pa Laszl6 hivatalvezet6,mint felhaszn6l6
(tov5bbiakban Felhaszniil6)

mdsr6szr5l a MVM Partner Zrt. (sz6khely; 1031 Budapest szentendrei (ft 207-209, kdpv: sipos
L5szl6 6s Nagy zsort, c6gjegyz6kzdm: 01-10-044818, ad6szi{m: 1289801d-2-44) mint
villamosenergia-keresked6 (tov5bbiakban: Keresked5) kozott az alulirott helyen 6s id66en, az
alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

Y'i. . 
virgg. onkorm5nyzata 

,jeren. szez6d6sben fogrart ferhaszn6r6 6s egy6b ferhaszn6r6kkepvisetet6ben is kozbr:szez6si etjdrdst fotyratott te zbto. 6vben "titLrnos "ilifr"'Lr."oer",,megnevez6ssel.

Az elj5rSsban 3 r6szre lehetett ajdnlatot tenni.

A k6zbeszez6si dokumentumok (tovSbbiakban: 
_ 
k6zbeszez6si dokumentumok vagydokument6ci6) tartalmazta( hogy az egyes relniiznarot ondlldan L&rJ,r""oji, a nyenesaj6nlattev5vel az adott r6sr vonalkozdsSbin. .teten siez6oes .t 

"rritutt 
toru"r"rel?li egaresuanmegkdtdtt - a Felhaszn5l6m i; anngk felhaszn6lSsi helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek mincisril.Fetek rosziri( hosv a szez6desekbdr fory6;osorat es'rciter*.ggei'lLt u?"gi;'';:lnu.rnarokoniitl6an gyakororj5k iil. terjesitik. egy aabtt'f;lhitznfi6 .r"rr*"rrregese a tobbi ferhaszn5r6ranem terjed ki' Bdrmerv Ferhaszniir6var k6r6tt szez6d6i-;a;;da"rro1""""-, erw" .tetjesed6sbe men6s miatti messz0n6st), a touui szezZiis iddbeii h;;;;;",i,?ri"li. "'

A nyeftes ajSnrattev6,,1" r6sz vonatkoziisdban a Keresked6 rett, igy a 2015. 6vi GXLIII. torv6ny akcizbeszea6sek6r (a tovdbbiakban xut.) vonatfoJ lzaraszarnak megferer5en 6s a fentiekfigyelembevdtel6vet jelen szea6d6s vete kenjl r"sk6Gri".
FethasznSt6 rosziti, hosy a.2013, 6vi v. t6.6";ai;;;biakban: ftk.) s:l.g (1) bek /. ponSaalapjdn szezcid5 hat6s6gnak minc5sUl.
turek a szorg5rtat6s terjesit6se 6rdek6ben az arSbbi szea5d6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, tiirgya

l' Felek a kozbeszerz:dsi elfiir6s ala.pjdn egymSssal (n. teges ell6tas alapri szea5d6st hoznakl6tre Felhaszn6l6-i menetrendadiisi toter6.ettsJg ijrnirj rery arapiariu lu*i"-ir,'""jt, 
"r"oi",

tuthaszndl6 megviisdrolja. a. jelen szea5d6;d.; iii. a dokumentdci6ban meqhat6rozottvittamos-energiiit (szez6d6s kozvetren targva).-i;;'ek .r.pl6; ;iilJ;auarr'.'5?'u ,nusyu,.awiteri hSrdzaton forvamatosan renaettez?sie air,- i.uuuanvo, min6s69ii vilamos energrabiztosira#t a Ferhaszndr6 r6rt6;u ;-;;;;ooll ,'otio"r' hatarya ara* s78 370 kwhmennyisegben, amennviben a tertiletileg iretetes elosztd enged6lyes u r"rier.'iutlp6-"n rogr.tfethaszniirdsi herv€:k tekintet6uen u rntreffi-"irtirt rriio* '";;r;.i;;;'.^"rlrerreoo
r6szdre. furek roirzitik hogy a leren sze-zr5d6sser .rintett .kozbeszez.si r6sz (,,7,, r6sz)vonatkozdsiiban a r6sszel drintett felhasznaro[- a szezctoes teljesit6si id5tartama alattjogosurtak a sze,a5d6ses mennyis6g (1 170 7tgkwh) ferett annak tovdbbi 50o/o_avonatkozdsdban orci6s iogot gyakorornr. nr opiio gyutorrir6uur-i"gv"lo"i: ;"g"vi.tu.tr .Keresked6nek tefesi*si tlteefutts"g" r"reriuir "r"r"i az. owio gyakorrdsdhoz szuksegeslognyiratkozatnak tekintik az opci6s mennyisegn6t tort6n6 oarmiven'i.,ennvi*nii ;*u,"r,. o,opci6 qvakorr5sdverr a Keresked6nut tequsitzri r,ot"l"zetseg; iii G. ,"]"i.rrt,iir,"i t."n,,"t
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alapj5n teh6t, hogy az opci6s mennyiseget osszevontan kell szSmitani fijggetlentjl att6l, hogy
az adott r6szben 6rintett egyes Felhaszn5l6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hogy a kozbeszez6si miiszaki leir6s fogyaszt6si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konl:r6tan jelen pont vonatkozSs6ban kieg6szit6 adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) fellraszn6l6si helyek vonatkoz6s6ban az Nkt. m6dosit5sa ok6n 2017. 01. 01.
napjSt6l a kijlon mrlgjelolt felhaszn6l6si helyek vonatkoz6siban a szez(d6s alanya 6s igy a
fzet6 f6l is az illet6lles tankertileti kozpont lesz, lgy a vonatkoz6 felhaszn6l6si helyekn6l 2016.
december 31. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozici6 6tszSll az illet6kes
tankerrileti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis{;ek vonatkoz6s6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szez6dS felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti kortilm6ny (5tsz5ll5s) nem kovetkezik be. tulek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.9 (4) bek. a) pontja szerinti esetet 6rt6kelik, Fentiek okdn felhaszn5l6
az 6rintett felhaszn5lSsi helyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmeri.il5 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
A szea&6s tSrgy5t k6pezi tov6bbd a szez5d6skdt6st k6vet6en a keresked5 v5ltassal j6r6
osszes adminisztrativ tov5bbd a k6zbeszerz6si mfiszaki leir5sban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati iu taftalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell5tiis66rt tov6bbi igdnyt a Keresked6 nem terjeszthet el5.
A Felhaszn5l6 felhasz:n5l6si helyeit jelen szen6d6s 1. sz. melleklete tartalmazza.
Felek meg6llapodnak. abban, hogy a jelen szez6d6sben meghatSrozott minimSlis mennyis6g
5t nem v6tele ok5n,. FelhasznSl6 semmif6le tov5bbi dii vagy kovetelds megfizet6s6re nem

koteles.
T0lfogyaszt5s eset6n a felek a Kbt. 141.5 alapj5n j5rnak el, ha ezt a Kbt. nem z6rja ki.

3. Az ellenszolg5ltatSs 6s megfizet6se

A Keresked6 6ltal a k6zbeszez6si elj6r5sban megaj6nlott 6s a Felhaszn5l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egys;695r)az a16bbi :

a) id5soros fogyaszt6si helyek eset6ben: 12,58 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz otvennyolc

sz6zad ForinVkWh.

A jelenszez6d6sben meghat6rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, index6l5sra

nincs lehet6s6g, teh5t tartalm azza a szerz6d6s id5tartama alatti 5rv5ltozdsb6l ered6

kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellen6ft6k feltdtel n6lkUli, nett6 energia fix energia6r (ellen6rt6k).

Felek roqzitik. hoqy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely nem

tartalmazia a x,er kots6get (2007. 6vi Llccwl tv. 9-13. 5) viszont ami tartalmazza a villamos

energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s k6lts6g6t, a 70912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben

megiat6rozott 6tv6teli kotelezetts6g al6 es5 villamos (,,z6ld') energia k6ltseg6t, a kiegyenlit6

"ne-rgla 
kots696t, a hazai 6s nemzetkozi hatSrkeresztez6 kapacit5sok dij5t. 6s a

men6trendad5s-6thSritas6bol adod6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegk6r tags5gi dijat

ts.

Felek rogzltik, hogy a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz5llit5s

koltseg6t tet at li 6lta16nos rendszerhaszn6lati diakat, a sz6nipari szerkezet6talakit5si

tdmogitast" a kedvezm6nyes 610 villamos ,energia t5mogatdst _ a VET-ben meghatarozott

o6nzeszkdzoket 6s nem tartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab6lyban meghatSrozott ad6kt6l 6s illet6kekt6l.

i -fenti 
etlen6rt6k- mag5ban foglalja a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend6

HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6sEvel kapcsolatos szak6rt6i tan5csadSs, valamint a tulhaszn6l6

meghatalmaz6sdval a szabadpiacra ldp6 felhaszn5lSsi helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek

m{kot6s6vel, illet5leg a kozbeszez6si elj5rSs m(szaki.leir5sdban r@zitett valamennyi egy6b

szoig5ltat5stei;esit6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolg6ltat6s teljes ellen6rt6k6t.

A viilamos enlrgia szolgSltat6s szUnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij

meofizet6s6re nem koteles.
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Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell5t5s alapi szez6d6s id6tartama alatt az energia

ellen6rt6ke vonatkcz6s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz6mo16st alkalmaznak.
A jelen szez6d6shez vezetS eljSr5sbani aj6nlatt6tel, a jelen szerzSd6s, a sz5ml5z5s 6s a

kifizet6sek p6nznente a magyar forint (HUF).

Felhaszn616 az e{len6rt6k fedezet6t saj6t fon5sb6l biztositja.
A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.
FelhasznSl6 az eller6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerl teljesit6st kovetSen havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. I (1), (s)-(6) bekezd6se, tov5bb5 a Ptk. 6:130.q (1) bek szerint
sz6mlaosszeslt6 alaf)jen, 6tutal6ssal, forintban (HUF).

A Keresked6 v6llalja,, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn5l6si helyek list5ja szerint,
felhasznSl5si helyenk6nt kUl6n-k0lon az ott felttintetett sz5mlafizet6k (int6zm6nyek,
gazd6lkod6 szervezetek) fel6 szinl6z, azaz a list6n szerepl6 felhaszn6l6si helyekre havonta 6s

int&m6nyenk6nt kril5n sziimldkat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az Sltala az el6z6 napttri h6napban (elsz6mol6si Id6szak) a FelhasznSl6 r6sz6re

6rt6kesitr:tt villamos energia teljes mennyiseg6t
- a villamos energia egys636r5t (FVkWh)
- az 5ltaliinos forgalmi ad6 osszeg6t
- a t6rv6nyben meghat6rozott energiaad6 6sszeg6t
- a rendszerhaszn5lati dijakat
- esy6b, jogszab5lyban rogzibtt, a Felhaszn6l6t terhel5 6s a Keresked5 5ltal
sz5ml5zand6 t6teleket (igy kijlonosen a VET 147. $ alapjdn sz5mlSzand6
t6teleket).

A sz6ml6k mell6 Kerersked6 r6szletes analitik5t mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek
felhaszn516si helyenkint (egy6rtelmfi beazonosithat6s5g mellett) tartalmazz6k a sz6mla

alapj5t k6pez5 felhaszn515si mennyis6geket (leolvasSsi adatokat. leolvas6si idSszakot),
egys{;6rakat, sz6mla6rt6keket.
A kibocsdtott sz6ml5n, sz6mla 6sszesit5n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel kell

trintetni a fizet6 nev6t. fizet6 cim6t, felhaszn5l5si hely cim6t, felhaszn5l5si hely funkci6jit,
POD szSmot, felhaszn5ldsi hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rtdket.
Keresked6 nem jogosult a terUletileg illet6kes elosn6i enged6lyes Sltal sz5mdra megk0ld6tt,
igazolt naturSliSt6l elt6r5 mennyis6get alapul v6ve id5szaki szdml5t kiSllitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked5i 5ramszSmla naturSlia blzisdt az eloszt6 6ltal az azonos
szdml5zdsi id6szakra kiaillitott RHD sz5ml5n megjelen6 6rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott szSml6z5si id6szakot kovet6en m6gis elt6rds adodna egyes felhasznSlSsi helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i 6ramszSml6k natur6lia vetit6si alapj6nak kiil6nboz6s6ge miatt, akkor
a keresked6 koteles ezt a soron kovetkez6 szimlAzlsi id6szakban korrig5lni.
Keresked6 6ltal kibocsdtott szSmla tartalmazza a m6r6berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetfbtt mindenkori sz6nipari szerkezet6talakit5si t6mogatSs, a
kedvezm6nyes 5ri villanros energia t6mogat5s, az AFA 6s energiaad6 6ssze96t. Felhaszn5l6k

6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkozSsSban naptSri h6naphoz igazod6 elsz6mol5st
alkalmaznak.
Keresked5 v6llalja - FelhasznSl6 ig6ny alapjdn - a diktSlSson alapul6 felhaszn5l5si adatok
figyelembev6tel6vel tort6n6 sz6ml5zSst is.

Keresked6 vSllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel k6tend6 hSl6zathaszn5lati szez6d6sekben
a tulhaszn5l6 mellett vSllalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6

fele szAmlAzza az iiltal,inos rendszerhaszndlati dijakat, amiket a Keresked5 fizet meg

kozvetlentil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. Keresked6 az 6lta15nos rendszerhaszn5lati dfrakat,
mint kozvetitett szolg6ltatSst tov6bbsz6mlSzza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszn5l6 a

Keresked6nek k6teles me,Jfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szez6d6s
teljesft6si id6szak6t k6vr:t6 75 napon beltil a Keresked5 jogosult a tulhaszn5l6 fel6
v6gelsz5mol6 sz6mla kibocs6tS s{ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 szdml6ban

esetlegesen ki nem szdmldzott - de jelen szez6d6s alapj6n kisz5ml5zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6, mint szez6d6 hat6sSg a Ptk. 6:155 5-6ban
megfelel5 k6sedelmi kamatot, tov5bbii a kiil6n jogszab6lyban meghat6rozott behajt6si
koltsdgStal5nyt koteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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2t. Felek rogzitik, hogy fizet6si k6telezetts6get csak jelen szea6d6snek 6s a hat6lyos
jogszab5lyoknak mindenben megfelel6 szdmla tulhaszn616 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.
fulek meg6llapodnall abban, hogy a Keresked5 nem fizet. illewe sz5mol el a szez5d6s
teljesit6s6vel 6sszefUgg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pontja

szerinti felt6teleknek. nem megfelel5 t6rsasdg tekintet6ben merijlnek fel, 6s melyek a
Keresked5 ad6kotele:; iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

1.

1

E

6.

4. A felek jogai 6s ktitelezetts6gei

A Keresked6 kotelezetts6geit a hat6lyos jogszab5lyolg toviSbbS a kozbeszez6si
dokumentumok rnfiszaki leir5s r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked6 a torv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal

kapcsolatos feladatok ell6tSsdt v6llalja a szez6d6s megsziin6s6t kovet5en az ij
Keresked6 fel6, rnelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 5r.

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn6l6si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell5ti5s alap0 szez6d6sben rogzftett negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez5

teljesitm6nnyel <oteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem

teljesitesiil6s66rt ,. ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmer{.ilt - Keresked6nek

fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj6n a felek az egy6rtelmliseg 6rdek6ben rogzitiK
hogy jelen szez6d6s alapjSn a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen

minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes

k6zbejott6vel a Felhaszn6l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6gibni
jelen szez5d6s alapj6n.

A villamos energi6t a Felhaszn6l6 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz5lli$a le.

A felhaszn6lSsi helyek ell5t5sa a felhaszn5l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

tort6nik.
Az id6soros, negyed6r6s fogyasztSsm6r6sre alkalmas m6r6vel ellStott fogyasztasi helyek

tekintet6ben - a szea6d6s id6bartama alatt - a mindenkori negyed6rSs szabadpiaci

fogyaszt6si menr:trendet a KereskedS k6szlti el 6s jelenti a rendszerir6nyit6, fel6' A

menekendadds arfapj5t a dokument6ci6 fogyasztdsi adatok mell6kletben szereplS ,,N', ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5l5si helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok
jelentik. Keresked6 v6llalja az id6soros fogyasztdk teljes ell5t6s alap0 szez6d6s s--zerinti

izabadpiaci villanros energia ell6t6s5t. Az id6soros felhaszn6l6si helyek menetrendt5l va16

elt6r6s6nek p6nztigyi kock5zata a tdbbletenergia vagy a szUk6ges kiegyenlit6 energia

megv5s6rl6sab6l li6vetkez5en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tort6n5

ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 5thSrit5sa nem lehets6ges'
Keresked6 koteles ajSnlatk6r6 felhaszn6l5si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly

modon, hogy a Felhaszn616 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get saj5t nev6ben

k6teles el6re megv6s5rolni.
Felhaszn5l6 a keresked5i m6rlegkdrbe l6p5 felhasznSl5si helyei vonatkoz5sdban fell6p6

v6telez€si iizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 kiil6n k6r6s6re - Keresked5nek v6llalnia kell

a Felhaszn5l6 6rintett felhaszniil5si helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon

tagjaival szemb(:n, amely/amelyek a Felhaszn5l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart

okozta/okozt6k, ils mindent meg kell tennie FelhasznSl6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen

pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi k6rben meghatalmaz5snak min6stil.
A hat5lyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond5s5t - a keresked6i m6rlegkorbe l6p5 fogyaszt6si

helyek vonatkoz5s6ban - a Felhasznii16 k6pviselSje Sltal teljes bizonyito erejfi
mag6nokiratba fcglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli[a le az

illet6kes szol96ltat6n5l. A hat6lyos szezcid6s(ek) felmond6s5n5l (a megszfin6s id6pontja

vonatkozdsiban) a jelen szea6d6ben meghat5rozott kezd6 teljesit6si id6pont az

irinyad6.
A keresked6i m6rlegk6rbe l6peshez sztjkseges eloszt6i szezSd6s(ek), rigy mint HSl6zati

Csatlakoz5si Szerxld6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H5l6zathasznSlati Szez6d6s(ek)
(a tovSbbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n
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11.

nem 6ll rendelkez6sre - a tulhasznSl6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erej(
mag5nokiratba foglalt meghatatmaz5s6val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolila le a
teniletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szez6d6ben meghatSrozott kezdS teljesit6si idt5pont az irdnyad6.

A teljes ellStds alaprl szen6d6s hatelya alatt Keresked5 koteles a t5le elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossdggal mindent elkdvetni a fulhaszn6l6 6rdekeinek
v6delm6ben. Arnennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j6rt el, vagy
egy6bk6nt a szezSd6s teljesit6s6hez sztlks6ges bSrmely int6zked6se nem j5r
eredm6nnyel, az ebkjl ered6 k5rok megt6rlt6s6re k6teles.

tulhasznSl6 jogor;ult az energiaell5t5sSval kapcsolatos bSrmilyen iigyben Keresked6hdz

fordulni, aki a t6le elvdrhat6 szak6rtelemmel kdteles Felhaszn6l6 r6sz6re tanScsot vagy
(ilyen t5rgyrl k6r6s eset6n) ir.6sbeli taj6koztatSst adni.

Az fjonnan bekapcsol6sra ker0l6 felhasznSl5si helyek r6sz6re, az adott felhasznSl5sl helyre
6rv6nyes enerqiadij alkalmaz5s6val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon belijl
szabadpiaci villamos energia ell6t5st ny0jt, tov5bbS ell5tja ezen felhaszn5l6si helyek
eset6ben is a nrfiszaki leir5sban ill. jelen szea6d6sben foglalt kotelezetts{;eket. Ezen

felhaszn5l5si helyek vonatkoz5siiban a jelen szezSd6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kUldnosen azzal, hqy az energiadij meghatdrozott m6ft6ke ezen 0j felhaszn5l6si helyek
vonatkoziis6ban is ir5nyad6ak. A felhaszn6l6si helyek m6dosulSsa (ide 6rtve az rlj
felhaszn6l6si hely bevonds5t, r63i megszfntet6s6t, stb.) nem min6stil a felek
meg5llapodSsa alapj5n szez6d6sm6dosit6snak. tulek e korben rogzitik, hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141.9 (4) bek. a) ponla szerinti esetnek min6stil azzal, hogy az

opci6val n6velt nrennyis6get jelen szez6d6sm6dosit6s nem v6ltoztatja meg.
A szez5d6s id5tartama alatt megszfin5 felhaszn5liisi helyek rdsz6re Keresked6 szakdrt6i

tiimogatast bizto:;it 6s a Felhaszn5l6 k6pviselSjek6nt menedzseli a felhaszn5l6si helyek
villamos energia szolg6ltat5sbol val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolg5ltatSsok ellen6rt6k6t is

tartalmazza a megaj5nlott energiadij.Felek e kdrben rogzitik, hogy jelen rendelkez6s a

Kbt. 141.5 (4) br:k. a) pontja szerinti esetnek min6siil azzal, hqy az opci6val ndvelt
mennyis6get jelen szeaSd6sm6dosit5s nem v5ltonatja meg.

Keresked6 az Dgyint6z6s gyorsit6sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes 0gyf6lportal
Uzemeltet6s6re k6teles a szez6d6s id6taftama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a KereskedS
5ltal ki5llitott szdnrla mfiszaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m69 a

szSmla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen vd3ezni, annak megtekinthet5s6g6t
Keresked6nek ebktronikus. internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
binositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6lSsi helyek teljesitm6ny gorbdj6nek
lefut5s5nak, illetve a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 k6zdtt megkotend6 szezdd6s m[iszaki
vonatkoz6srir adatainak megtekinthet5s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

A Felek jelen szen'.6d6sben v6llalt kdtelezetts6geinek megszeg6se, igy kiildnosen a
sze.::i/,6s meghiirs ul5s5nak okozdsa, hib5s teljesit6se, k6sedelem, kart6rlt6s fizet6si
kotelezetts6get kebtkeztet, illetve a Szez5d6s m5sik F6l Sltal tort6n6 azonnali hat6lyri
felmondds5t alapozra meg a Szezdd6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rogzftett szea6d6sszeg6si esetek 6s azok itt elSirt kovetkezm6nyei nem
6rintik a jelen Szez(rd6s bSrmely m6s pontjSban meghaterozott szea6d6sszeg6si
eseteket, i lletve az arzokhoz f fi zott jogkdvetkezm6nyeket.

Srllyos szez6d6sszeg<ls eset6n a srilyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a SzeaSd6st ar szezSd6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldahi jognyilatkozattal jelen

szenod6s szerint a::onnali hatallyal felmondhatja. BSrmely s0lyos szez6d6sszeg6sk6nt
defini5lt, vagy ism6telt szez5d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekm0lSsdt
6nmagdban megalapozza.

Srllyos szez(d6sszeg6st kovet el a Keresked6, ha:
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- ha a szez6d6s teljesit6s6hez szi.jks6ges elektromos 5rammennyis{;et nem
szen:i be teljes eg6sz6ben,

- nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s
m6don,
nem biztosi$a, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer[i teljesit6se eset6n a

FelhasznS16 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre keriiljon (kiv6ve ha a jogszab6lyban

rogzitettek szerint kerill sor korlStoz5sra)
- jelen szez6d6sben nevesitett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztr6ci6s,

egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6

ell6t6s6t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- e9y6b a jelen szez5d6sben ekk6nt megjelOlt srilyos szez6d6sszeg6st k6vet el.

- egytittm(kod6si k6telezetts6g6t s[lyosan megszegi.

- Keresked6 ellen felsz6mol5si elj6rSs joger6s elrendel6s6re kertil sor, vagy

v6gelsz5mol6s al6 keriil, ill. hivatalbol torlik a c6gjegyz6kb6l.
- ha atz illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikoddsi enged6ly6t joger5sen

visszavonja, vagy egy6b m6don a szez6d6s teljesft6s6re alkalmatlann6 v5lik'

Srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a Felhaszn516, ha:

fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat6rozott legal6bb 30 napos

pothat6rid6 alatt sem tesz eleget,
- egyilttm0kod6si kotelezetts6g6t stilyosan megszegi.

Vis maior beliovetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym5st halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5ndl jelentkezik, a vis maior id6taftam5ra

a Felhaizn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m(k6d6s6hez sziiks6ges elektromos 5ramot

beszerezni. Ezt i mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5sSban figyelembe kell ve.nni.

Keresked6 ezen okb6l semmlf6le t6rGst vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem erv6nyesithet

Felhaszn5l6wl szemben.
A Felhaszn6l6 nern koteles a szabv5nyon kivuli eleKromos 6ramot 6tvenni, igy ha a

szabv6nyon kivirli elektromos 5ramot 6tv6tel6t a tulhaszn6l6 visszautasilja, ez a

reresked6 r6sz6r,5l min6siil szez6d6sszeg6snek, amennyiben az6rt felel6s'

a i"fi"tilto jogszer6 megtagad6sa esetdn a jogszerfien. megtagad6 f6l terhere nern

f."i6fttif, i'u'i t *O"rnritesi, sem k6rt6rft6si k6telezetts6g, de k6sedelmi kamat-fizet6si

k6telezettsdg sern. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)

rennyisegeiar 5tadds felftiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis{39e1 cs6kkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek meg5llapodnark abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l,- ami6rt felel6s(ftk.

Aie6.S) hib6san vagy k6sedeimesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn5l6nak a hibSs vagy

k6sedejmes tellesit6ssel 6rintett minden naptari nap vonatkoz6s6ban az adott

felhaszn5lSsi hety 6ves, dokument6ci6ban kalkul6lt mennyiseg villamos energia forintban

meghatSrozott eilen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megfizetni. 
_

n t66ert a tulhaszn6l6 ir6sbeli felsz6lit5ssal, 8 napos fizetdsi hatSrid6vel 6rv6nyesftheti.

nr"*ViU"n a fr:lsz6litds k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beliil a Keresked6 irSsban,

[eGeg6t kiz5r6an bizonyitekokkal alStamasztott indokl5ssal mag5t ki nem. menti,.akkor a

t<otu6i etismert ktvetel6snek min6sul 6s a Keresked6 k6vetel6s6be beszSmithat6 a Kbt-

ben foglalt valamennyi feltdtel (135. 5 (6) bek) megval6sulSsa eset6n'

A Felhaizn5l6 kovetelheti a kotb6ren felUli kSrit is.

Keresked6 felel mindazon k5r6rt, amely szez6d6sszeg6se ok5n a FelhasznSl6ra vagy

rraimaoit szem6lyre h5ramlik. Amennyiben a Keresked5 szea5d6sszeg6se ok6n harmadik

,r"rery ronurrn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij,. vagy k6rig6nyt, akkor ez al6l

feresked6 halad6ldalanul k6teles mentesiteni a FelhasznSl6t, illetve amennyiben az igenyt

teljesitette a Felhaszn6l6 a harmadik f6l ir6ny6ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket

6s felmertilt kolts€geket felhlv5sra a FelhasznSl6nak megfizetni'

arlnnviU"n a Kere:;ied6 szez6d6sszeg6se miatt a_ Felhaszn6l6 ellen per vagy m6s eli6r6s

indul, koteles abba - amennyiben ez lehets6ges - a Keresked5 f6lk6nt bel6pni' 
I
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Amennyiben ez nem lehets6ges, koteles a fulhasznSl6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesdess6g esr:t6n az el6z5 pont szabSlyai megfelel5en ir6nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek

A FelhasznS16 kol:eles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, SzabSlyzatok
rendelkez6seit, anennyiben az jelen szeaSd6ssel nem ellent6tes. A jelen szezdd6s Felei
k6z6tt elsSdlegesen jelen szerz(d6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7.4. ponga
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a KereskedS b6rmely ASZF-nek min6sul6 irata vagy
annak rendelkezrise eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez(d6ssel, akkor az
6rintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.4. pont alapj6n alkalmazand6.

A Keresked5 mindenkor betarua a vonatkoz6 jogszabSlyokna( SzabSlyzatok, a m0ko'd6si
enged6ly6nek, rizletszab5lyzat5nak 6s a rendszerhasznSlati szez6d6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked5 mindenkor a szakszerijen elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv5rhat6 magatartast koteles tan0sitani, ktil6n6sen

. A S:zen6dds teljesit6sdt veszdlyeztet6 esem6nyekr6l a FelhasznSl6t
halad5Kalanul 6rtesiteni,

. A Szr:z6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elv6rhat6 int6zked6st.

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szea6d6s b5rmely pontja kogens
jogszabSlyba Utkdzne, vagy a k6zbeszez6si elj6r5s kotelez5 6rv6nyfi dokumentum5nak
tartalm6val ellent6tes lenne, akkor a szerz6des fentieket s6rt6 rendelkez6se helydbe -
minden tovdbbi jogcselekm6ny, lgy ktil6n6sen a szez5d6s m6dosltSsa n6lk0l - a
megs6rtett kotebz6 6rv6ny[i jogszabSlyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s kerUl. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab6ly akk6nt rendelkezik. hogy valamely rendelkez6se a szez6dds r6sze (vagy a
szen6ddsben szrivegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszerfien a szenfr6s nem
tartalmazza (az aCott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

8, A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megsziin6se

Felek jelen sze-z1d1s hat6rozott teljesit6si id6re 2016. 12. 01. napjiinak 00.00 6r6j6tol
20t7. Lt.30. n:rpj5nak 24.00 6raj6ig k6tik, a Keresked5 ezen id6szak alatt kdteles a
szen6dds szerinti ell6t5s biztosMs5ra.

tulek megSllapodnak abban, hogy a jelen szer.1d{s a Ptk. szab5lyai szerint rendes
felmond6ssal felmondhat6. A felmonddsi id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn6l6 kozbeszea6si elj6r6st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban
hat5rozz6k meg.

FelhasznSl6 koteles a szerz6dds felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,
amennyiben:

a) Keresked6ben ktrzvetetten vagy k6zuetlenUl 21o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely c,lyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetf amely
tekintet6ben fenniill a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj5ban meghaterozott felt6tel;

b) Keresked5 kdzvetetten vagy kozvetlenril 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fenn5ll a 62. I (1) bekezd6s k) pont kb) alpon!6ban meghat6rozott
felt6tel.
Keresked6 k6telezetts6get v6llal, hogy a szerz6d6s teljesib6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn5l6 szdmdra megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt, 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti rjgyletekr6l a Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.
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Keresked6 ebben az esetben a szerz6d6s megszlindsdnek id6pontj5ig teljesitett
szolgSltatSsinak ellen6rtdk6re jogosult.

Felhaszn5l6 a szez6d6st felmondhatja (att6l ellSthat) ha:
a) felt6tlenil szUks{;es a szerz&6s olyan l6nyeges m6dositasa, amely eset6ben a
Kbt. 141. g alapjiin rij kozbeszez6si elj5r5st kell lefolytatni;
b) Kereskedii nem biztoslla a Kbt. 138. g-ban foglaltak betart5s6t, vagy az
Keresked5 szenr6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s k6vetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. ri-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a k6zbeszerz6s szabdlyainak megszegdse miatt
kotelezetts6gszeg6si elj5rds indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sSga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n indltott eljdr5sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogdb6l ered6 valamely
kotelezetts6g teldntet6ben kdtelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir6s6g i5ltal meg5llapitott
jogs6rt6s miatt a szez5d6s nem semmis.

Egyebekben a szerz5d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is irSnyad6ak.

9. Adaw6delem, kapcsolattart6s, egy€b rendel kez6sek

A szen6dS felek kitelesek betaftani az adatv6delmi szab6lyokat.
tulek meg6llapodnak abban, hogy kiil6n0s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym6snak 6tadott, ijzleti titoknak min6sii15 inform6ci6t, valamint minden olyan
informSci6t, dokumentici6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas informiici6), vagy jogszabiily annak min5sit.

Uzleti titok a ga:das5gi tevdkenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6.
megold5s vagy adat, amelynek nyilv5noss5gra hozatala, illet6Kelenek 6ltal tdrt6n6
megszez6se vagy felhaszn5l5sa a jogosult jogszer0 penzrigyi, gazdas6gi vagy piaci
Erdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sztiks{7es int6zked6seket megtette.

A Felek titoktart6si kotelezettsele a tudomSsukra jutott tlzleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igy kril6n6sen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szez5d6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szen6dds
teljesit6s6re haszn5lhatjSk fel. A m5sik f6l el6zetes j6v5hagy6sa n6lki.il ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsathat. kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat6lyos jogszab6ly alapj6n k6telez5 vagy valamely bir'6s69 vagy m5s
hat6s5g, Sllamigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l haladdktalanul taj6koztatjSk
egym6st lr.iisban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy mds hat6sSgi hatdrozat egyidejii megki..ild6se
mellett.

A Felek kdtelesek a hat6sSg (bir6s5g) figyelmdt felhivni az ilyen informiici6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktaft6si kdtelezetts6g al5 es6 inform6ci6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott inform5ci6 kozismerts{;6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
k6zismerts6g6re hivatkozik.

A jelen titoktartSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz n6se ut6n is hat6lyban
maradnak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom5suk van arr6l, hogy FelhasznSl6 k6teles a
Kozbeszez6si Hat6sdgnak bejelenteni, ha

a) Keresked6 s:rez5d6ses kdtelezettseg6t s0lyosan megszegte 6s ez a szen6d6s
felmond6sShoz vagy elSll6shoz, k6rt6rit6s kovetel6sdhez vagy a szezSd6s alapjdn
alkalmazhat6 egy6b jogk6vetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
KereskedS ol)an magatartSs5val, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szerz6d6s
lehetetlentil6s;6t okozta. A bejelentdsnek tartalmaznia kell a szea6d6sszeg6s leiris5!
az annak al;rpj5n alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szez6d5 f6l a

szez5d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor ker[ilt-e arra vonatkoz6an perinditdsra.
b) KereskedS szr:rz6d6ses k6telezetts6g6nek joger5s bir.6s5gi hat5rozatban megSllapitott

megszegese r:set6n a szerzSd6sszeg6s t6ny6t, leir6s6t, l6nyeges jellemz6it, bele6rtve /
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azt is, ha a szerzSd6sszeg6s a szez<jd6s felmond6s6hoz vagy a szenSddstSl val6
el5llSshoz, k5rt6rft6s kovetel6s6hez vagy a szen6d6s alapjSn alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesGs6hez vezetett, valamint Keresked6 szen6d6 f6l olyan
magatartSsS,ral, amelydrt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szen6dds
lehetetlenil6s6t okozta.

Felek fenti k6rberr meg5llapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
Stad6sa miatt a Felhaszn5l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rvdnyesiteni abban az
esetben sem, ha bdrmely 6tadott t6ny, vagy korrilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna(
kiv6ve ha ezzel a tulhaszn6l6nak az adatok 6tad5s5nak pillanat5ban t6nyszerfien
tisztaban kellett lennie (nem tatozik ide a hib5s jogszab6ly-6rtelmez6skSl vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelmez6sb6l sz6rmaz6 korUlm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn6l6nak felr6hat6an
kdvetkezett be).

Felek megSllapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s6ban jogszabSly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kuelentik, hogy a szez(d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyUttm(kodnek, a felmerUl6
prob16mSkr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir5sban, az 6tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form6j5t is.

tulek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korldtoz6sokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszn516 r€sz€16l:
N6v, beosztds: Piipa Laszl6 hivatalvezet6
El6rhet5s6gei (ler6lcim, tel, fax):2600 V6c, Szir6na k627, 06-27 /3t4-8I4, 06-27-316-932
Jognyilatkozat kcrlStoz6sa : --
N6v, beosztiis: Cr:gledi M6nika beszea€si rdszleg
El6rhet6s69ei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 Vdg Kdztarsasag it 34.. 06-30/583-0042
cegledi.monika@vacholding.hu

Keresked6 r6sz616l:
N6v, beoszt5s: Fazekas Tlbor
El6rhet6segei(levelcim, tel, fax) :1031 Budapest Szentendrei 0t 207-209, +36-1-304-
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat korl5toz6sa:
N6v beosztds:
El6rhet5s6gei (ler6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korl6tozSsa:
N6v. beoszt5s:
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :

Jognyilatkozat korl5tozSsa :

Jelen szez6d6st 6rint5 dsszes jognyilatkozatot a kuelolt kapcsolattart6 kizir6lag iriisban -
az 5tv6tel hely6t 6s idej6t dokumentSl6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax es<-'t6n az Stv6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjekrnt6s).

Amennyiben a sz:ez6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid5t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmerUl6s6rcjl (jognyilatkozatot tev6 tudom5sSra
jutas5t6l) sz5milott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kivdve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hat5rid,5 nem derijl ki. Amennyiben olyan probl6ma merUl fel, amely miatt a
tulhaszn5l6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez(d6sben foglalt
kotelezetts6gek vonatkoz5s5ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
meotenni.
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Minden, a m5sik ftrlnek benyijtand6 jelen szez5d6s t5rgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szezcjd6sben m€ghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megktjldeni. A k0ldem6nyt faxon,
elektronikus levdlben illet5leg postai k ldem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kdvet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kijelolt kdpviseltik 6s kapcsolattart6k akad6lyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l k6telesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kUldem6nyek fogad5s5t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a misik felet en5l - illetve a hiba megszfin6s6r5l - halad6ktalanul
r6vid rlton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet5 azzal,
hogy a akad6l'/oztat6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megtdtel6nek igazolSsa a
nvilatkozattev6t terheli.

Szen6d6 felek rig'y j6rnak el jelen szea6dds hatSly5nak fenn5llta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szen6d6s kikot6seinek. Szezcjd6 Felek
kijelenti( hogy egyikrik sem tan0sithat olyan magatart5st, amely a szez5d6ssel
ellentdtes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit #rten6. Szez6d6 Felek rfuzftik, hogy a
dokumentumok kezel6se sordn az adaW6delmi jogszab5lyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betarqek.

Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenysegiikn6l a m5sik f6l 6rdekeit
messzemen6en s;zem el6tt tartva jarnak el, tart6zkodva minden olyan magatartast6l,
amely a m5sik f6lnek akir vagyoni, ak6r nem vagyoni kdrt okozna.

Szen6d6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesfteni a mSsik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtesUl6s;r61, dokumentumr6l, informdci6r6l, amely jelen szez6dds teljeslt6sdt
akadllyozza, vagy befoly5solja.

SzenSd6 Felek meg6llapodnak, hogy jelen szez(d6s hat5lya alatt - a fentieken t0l is -
szorosan egyUttrn0kodne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kit[iz6tt c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen verz6d6s alapj5n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel5s a hivatkozott k6zbeszez6si elj5rSs alapj5n a Keresked6vel
szez5d6st k6t6 tovSbbi felhaszn6l6k szea5d6sszeg6s66( ill. a tov6bbi esetleges
felhaszn5l6k szerz5d6sszeg6se jelen szez6d6s FelhasznSl6j6ra nem hat ki.

Jelen szez5d6s il . a kozbeszez6si elj5r6s ,,7" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rln.
Intdzm6nyi id6so-osjellegfi fogyaszt5si helyek vonatkoz5siSban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkoz5s6ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivnl kell hagyni.

Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben MagyarorszSg jogszab6lyai, krilonosen a
Kbt, 6s a Kbt. 6ltal enged6lyezett korben a ftl! valamint a villamos energiSr6l sz6l6 2007.
6vi DOO0r'I. T6rv,5ny (Vet.) 6s a v6grehajt6s6ra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el5irdsai, a villamos energia rendszerhaszndlati dfakr6l 6s alkalmazSsuk szabSlyai16l sz616
4l2OI3. (X. 16.) MEKH rendele! a villamos energia rendszerhaszn6lati dfrak
5rszabSlyoz6s6nak kereteir6l sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet, a megrijul6
energiaforr5sokb<il 6s a hullad6kb6l nyert energi6val termelt villamos energia mfikod6si
tSmogat5s6nak finanszirozSs6hoz sz0ksdges p6nzeszkoz mdrt6k6nek meg6llapitasi
modj5ra 6s meglizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szabSlyokr6l sz6l6 112016. (I. 27.) NFM
rendeletaz ir5nyarl6ak.

Felek rogzitik, hog'y jelen szen6d6s csak a Kbt. feltdteleinek (141.5) teljesiil6se eset6n,
irisban m6dosithat6. Felek r6gzitik, hogy a szen6d6s - alakszerfi szez5d6sm6dositas
n6lkril - m6dosul az al6bbi esetekben:

a) felek kozhiteles nyilv6ntart6sban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a
nyilv6ntart6stn bejegyz6s napjSval,

b) felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosulSsa
eset6n a m5s k f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napjSval,

c) amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.

27.
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26. Felek rogzitik, hogy semmis a szen6dds m6dosit5sa, ha az arra ir5nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez5d6sszegdsbe es6s) 6s annak
jogk6vetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmondds vagy elSllSs jog5nak gyakorl6sdt -
alkalmaz6sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra ir5nyul, hogy
Felhaszn516 Stvillaljon a Keresked5t terhe16 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szenSdds alapjdn a Keresked6t terhel5 kockdzatokat. E korben kijelenti
Keresked5, hogy a kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szea5d6sben foglalt
ellenszol96ltat6sban teljes kor(en 6rv6nyesihtte.

27. A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez5d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivUl) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az elj6r5s iratanyaga,

28. Felek jogvitAjuk eset6re kik6tik a VSci J6r5s[r6s6g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k
kizd16lagos i I let6kess6g6t.

29. A kiilf6ldi ad6illef6segU KereskedS koteles a szez5d6shez - annak al6ir6sat kovet6 3
munkanapon belill - arra vonatkoz6 meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6s5g k6zvetleni.il beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az orsz6gok k6zotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktjl. Ennek elmarad6sa s0lyos
szea6d6sszegds rek min5stil.

30. Jelen szez5d6s annak mindkdt f6l 6ltali alSirSsdval l6p hat6lyba.

Budapest, 2016. 11. 30

V5c V5ros 0nkorm6nyzat Gazdasegi HivatalaSipos L6szl6

kis €s kdzepes fogyaszt6i

€rt6kesitdsi oszlil)'vezet6

Nagy Zsolt

vezet6senior

Ugyfelmenedzser

P6nzUgyi ellenjegyz6s:

1. sz6mi mell6klet:
Felhaszn5l6si helyek
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