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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,1" r6sz vonatkozSs5ban

mely l€trejott egyr6szr6l a Katona Lajos v6rosi Kiinyvt6r (sz6khelye: 2600 viic, Budapesti
f6tit 37., Ad6sz6m: 7679354s-t-L3) k6pviseli: Gerkaszky Gyorgyi igaz9at6, mint 

'tulhaszndl6

(tov6bbiakban tulhaszniil6)

mSsr6szr6l a MVM Partner zrt. (sz6khely: 1031 Budapest szentendrei ut 207-2og, k6pv: sipos
L5szl6 6s Nagv zsot,. cegjegvz6kszdm: 01-10-044818, ad6szdm: 12898016-2-it) mint
y:l?lo.s€,lfrgi?-keresked6 (tov5bbiakban: Keresked6) kcjzott az arutirott hetyen 6s id6ben, az
araoDt retteteteK mellett:

1. El6zm6nyek

J9c .v{r99. onkorm6nyzata jeren. szez6d6sben fogrart ferhaszn6r6 6s egy6b ferhaszndr6kk6pviselet6ben is k6zb,:szez6si erjjr6st forytatott te zlto. 6vuen ,viilamos ei6rqia besrelese.megnevez6ssel.

Az elj6r5sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A kozbeszez6si dokumentumok (tovdbbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagydokument6ci6) tartarmaztak, hogv az egyes ferhaszn6r6k 6ndil6an tot.Jli"rtiir'l'nr"n",
aj6nlattevdvel az adott r6sz vonalkoziis6bin. :eten siezoJes az emlitett kcizbeszez6si eli6r6soanmesk6t6tt - a FerhasznSr6ra 6s annak ferhaszn6r6si r,eryeiie voniiro;_"r;";6ja;['rrile,rur.
Felek rogziti( hogv a szez6d6sekbrjr fory6 jogorat es'tritetezettsegetet az egyes i"iirirneror
!161t61n .sfko.rjgf iil. terjesitik. tgy aobtt-dh*n5to ,ru=i.*"r.regese a tobbi ferhaszn6r6raTr Tjrgd ki. Biirnrery Ferhaszndr6var k6tott sze''rjd6i megszii-n6se tiau 

- 
n", 

-erir" 
.teljesed6sbe men6s miatti megsz(n6st), a tobbi szezcid6i iaJoai nutavat nem 6rinti.

A nyeftes ajdnlattev6,,1" r6sz vonatkozdsdban a Keresked6 rett, igy a 2015. 6vi CXLIII. t6rv6ny akozbeszea6sekr6l (a tov6bbiakh.an Kbt.) vonatko- 
'ItJt."rtuin.r 

megfelel6en 6s a fentiekfigyelembev6tel6vel jelen szez6d€s vele keriil ;"S'k6t6r;;. 
'*'

FelhasznSl6 r@zltt, hogy a 20t3.6vi V. torvenfifiovabUiakban: ftk.) 8:1.g (1) bek 7. ponqaatapjdn szenddS hat6:;iignak min6si.il.
tulek a szolg6rtat6s terjesit6se 6rdek6ben az ariibbi szez6d6st kotik.

2, A szerz6d6s c6lja, tirgya
tulek a k6zbeszen:6si eridrds. ara.pjdn egymiissar 0n. terjes eldtds arapri szerz6d6st hoznarl6tre Felhaszn5r6-i menetrendadiisi toti6t"tt 

"g 
nirr,'u]l"n'"rv arapj6n a Keresked6 eradja,

.TJPyl,: TFyi'dro.gg. a, leten. szez5d;;l*; lii.''. dokumentdci6ban meghatdrozottvrrramos-energidt (szez6d6s 
_kozvetren .tdrg.ya). Ennek arapjan a Keresked6 vStarja a magyaratviteli hSr6zaton forvamatosan renderkez-esre attd, szaoianyos min6segii vilamos energrabiztositdsiit a turhaszndrd r6sz6re a rr",'oao iaoo"ri nai6"rya aratt 85 962 kwh mennyis6gben,amennviben a teriiretireo irretgrgg eigf6.ensed6itJ;;errerreieruen ?"sr.ii'iJh:rfii*rihelyek tekintet6ben a ri6rregkori varust iras-uin-iirrlig*orju a Keresked6 r6szdre. Ferek

::g-tlr,.!9t,.. j<rren szen6d6sser 
.6rintett r.o.o"rt"r?ii-resz e!,, r6sz) vonatkoz6sdban aresszer errntett ferhaszndr6k a. szez6d6s terjesit6si io6tartama atatt jogosurtak a szezSddsesmennyisfo (1 170 769 kwh). ferett un".[- io"Jnu'-lo"z"-a vonatkoz5s6ban opci6s jogotgyakorolni' Az orai6 ovakorlSs6val fegyoraairi lognil.ito..tl u Keresked6nek tel.iesitesikotelezetts6ge kerr:tkezii. Ferek az opci6 gyakordsdioz szrikseges jognyiratkozatnak [ekintrkaz opcios mennyi:;6sb6t t6ft:li!?imilyen m_elnyises(-6wetjt.-i;'d;;;.#Hil., 

"Keresked6nek terjesitdsi koterezettsege 
"ii 

uo. r"i"[ ioiritil, a rentiek arapjSn teh5t, hogy az



3.

opci6s mennyiseget osszevontan kell szSmitani ftjggetlentil att6l, hogy az adott r6szben
erintett egyes Felhaszn5l6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.
Felek rogzitik, hog'1 a kozbeszerz6si m[iszaki leirSs fogyaszt5si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkr6tan jelen pont vonatkoz6sdban kieg6szitiS adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) felhaszn6l5si helyek vonatkoziisSban az Nkt. m6dositasa okdn 2017. 01. 01.

rypjft6l a kiilon mqgjelolt felhaszn5liisi helyek vonatkoz5sSban a szez6d6s alanya ds iigy a
fizet5 fdl is az illet6t<es tankeruleti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhaszn5l5si helyekn6l 2016.
december 3t. 24.A0 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozici6 6tsziill az illet6kes
tankeruleti kdzpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkoz6s6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szezdd6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti kortilm6ny (6tsz6ll5s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) ponqa szerinti esetet 6rt6kelik. reniiet okdn felhasz;iit6
az 6rlntett felhaszn6l6si helyekndl a fenti id6pontot kovet6en felmerijl6 kotelezettsegekdrt nem
felel.
A szez5d6s tSrgy6t k6pezi tov6bb5 a szez5d6sk6t6st kcjvetSen a keresked6 vdltdssal jdr6
osszes adminisztratv, tov6bb5 a kdzbeszezdsi m(szaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tevekenyseg ell6t5:;a. Ezek_ ellen6rtek6t az ajdnlati 5r tartalmazii, ezen kote-lezetts6gek
ell6t5s56rt toviibbi i96nyt a Keresked6 nem terjeszthet eld.
A tulhasznSl6 felha:;znSrdsi heryeit jeren szez6d6s 1. sz. me 6klete tartalmazza.
Felek meg5llapodnerk abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat6rozott minimdlis mennyis6g5t nem v6tere ok6n, Ferhaszniil6 semmif6le tov5bbi dij vagy k6veter6s ."gi""tei-r" n"''
koteles.
T0lfogyaszt6s eset6n a ferek a Kbt. 141.9 arapj6n jdrnak er, ha ezt a Kbt. nem ziirja ki.

3, Az ellenszolgdltatas 6s megfizet6se

A KereskedS 5ltal a kozbeszez€si elj6r6sban megajiinlott 6s a Felhaszn6l6 dltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egyseg5r)az aldbbi:

. a) id6soros fogyaszt6si heryek eset6ben: 12,s8 Ftlkwh, azaz tizenkett6 eg6sz otvennyorc
szdzad ForinVkWh.

A jelenszez6d6sben meghatarozott ellendrtdk a szea6d6ses id6tartam alatt fix, index5liisranincs fehet5seg, tehdt tartalm azza a szerz6d6s id6tartama alatti drvdltozdsb6f ered6kereskedelmi kockizatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellendrt6k felt6tel n6lkUli, nett6 energia fix energia6r (ellen6rt6k).

llek roOzinik,-hogy-. u. f"ntj^^"1t_"n6rtet J Uefotai, 
-egy 

)6naiO6i eiten6rt6g amety nemtartalmazza a KAT k6ltseget (20o7. 6vi Dco0/I tv. 9-13.1) vrszont ami taftalmazza a villamosenergia beszez6s 6s 6rt6kesit6s k6rtseget, a toglzriol. (xII. 23.) crM. ienoeieroen
meghatSrozott Stvdteri koterezetts6g ari es5 viilamos ("zordJ 

"iurgi, 
k6rb"g6i, 

" 
tiJ;;nrfttenergia korts6g6t, a hazai 6s nemzetk6zi hat5ikeresztez6 

-kapacit6slf' 
a,rai''J, umenetrendad6s iithdrihisiibol ad6d6 mindenfajta k6lts69eket, valamint m64egkor taisagioijat

ts.

Felek. rogzitik.,ho€y a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llit6skdlts6g6t, tehdt :rz ertaranos 
. 
rendszerhaszn5rati dijakit, a sz6nipari srert er6*taLliusi

!u-.TosuF_$r.,u. 
kecrvezm6nves,610 viilamos.energia l6mogatdsr, 

" 
'v+-b",., 

';huiat..tpenzeszkdz6ket 6s nem tartarma zza az AFA-I 6i az eneigiaad6t sem, varamint-,"ntl, ujogsza bd lyban meghatSrozott ad6kt6l 6s illet6kekt5t.
A 

^fenti 
ellen6rt6k magdban.. foglalja a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel k6tendd

HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos s-zak6rt6i tanicsadds, 
"ui.-riniiErnu-.r"armeghatalmazds6val a szabadpiacra l6p6 felhaszniildsi heryek HCSS2-einet 6s HHsileiner<megkgt6sfvel irretr5reg a k6zbeszeadsi erjdr6s mfiszaki reir6siban ie't"tt ilr.r"".vi"gvo

szo196ltatSsteljesit6s6vel kpcsolatosan elj616 Keresked6-i szolg6ltatas-teljes etrenerte[et.-'A villamos .energia szolgiiltatds sztinetel6s6nek idejdre vona[roz6an r"ini-.ar" 
"."rgi. 

oijmegfizet6s6re nem k6teles.
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Felhaszniil6 6s Keresked6 a teljes ell6t6s alapri szez5d6s idStartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkozSs6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak.
A jelen szez6ddshez: vezet6 elj6rdsbani ajSnlatt6tel, a jelen szez5d6s, a sz5ml5z5s es a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
FelhasznS16 az ellen6rt6k fedezet6t sajSt forr5sb6l binosi!a.
A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.
fulhaszniil6 az ellen,5rt6ke! az igazolt szerz(Alsszer[ teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a. Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov6bbS a ftk. 6:130.9 (1) bek szerint
sz5mlaosszesit6 alapj6n. Stuta16ssal, forintban (HUF).
A Keresked6 v6llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6lSsi helyek listeja szerin!
felhasznSlSsi helyenk6nt kulon-ki.ilon az ott feltrintetett szdmlafizet6r lintezm6nyer<,
gazd6lkod6 szerveze'cek) fel6. szAml6z, azaz a list6n szerepl6 felhasznSl6si helyekie havonta 6s
int6zm6nyenk6nt ktilon sziimlSkat bocsat ki, amely ta rta lmazza:

- az 6ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elszdmol6si IdSszak) a tulhaszn5l6 r6sz€re
eftdkesitett villamos energia teljes mennyis636t
- a villanros energia egys{;5rdt (FVkWh)
- az Sltal6nos forgalmiad6 osszeg6t
- a tdrvenyben mqhat6rozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhaszn6lati dfakat
- egyeb' jogszab6lyban rogzitett, a Felhaszn5l6t terhel5 6s a Keresked6 iiltal
sz6ml6zand6 t6tereket (igy kuronosen a vE( r47. g arapjdn szitmr,izand6
t6teleket).

A sz5ml6k mell6 Keresked6 rdszletes.. anaritik6t me 6ker (elektronikus form6ban is), melyer<felhasznildsi helye,rk6nt .(egy6rterm( beazonosithat6sdg me ett) tartarmazzdk a sz5mraalapJat kepezo teihasznalesi. mennyisdgeket (leolvasSsi adatoklt, leolvas6si id6szakot),
egysegdrakat, sziimla6rt6keket.
A kibocs6tott sz.iml5n, sz6mla osszesit5n 6s szdmla rdszletez6n az el6irtakon kiv{.]I fel kelltiin-tetni a fizet6 nr:v6g fizetci cim6t, ferhaszndrdsi hely cimft, rernarrnliaii' t erv irrrcio:at,
PoD sz6mot, felhaszn6rdsi hery azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a terr.iletileg illetdkes eloszt6i enged6lyes aitur rtararu megkilldott,igazolt natureti6t6l elt6r6 mennyiseget alapul v6ve ii6sziki sz6mt6t kidllitani] Ennermegfelel6en a mindenkori keresked6i iramszSmla natur6lia b6zisdt az 

"ror.tO 
eitur .r.rono.sz6mlizasi id6szakra kiiilitott RHD szdml6n megjeren6 6rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egyadott szSmr6zdsi iddszakot kdvet6en megis ettEids adodna egyes ferFaszndrdsi h;iy;[;;;6,az RHD 6s a keresr<eddi dramsz5mrdk nalur6ria vetit6si arapj5nak ktir6nboz6#ge "iiiti,!.t-a keresked5 koters; ezt a soron k6vetkez6 sz5mrdz6si ia6izit<oan korrigerni.

Keresked6 Sltal kibocsStott sz5mla tartalmazza a m6r6berendezes-artii mert 6s elfogyasztottenergiamennyis6gre vetiirett mindenkori ,sz6nipari szerkezetdtarakit6ri tamogiidi, 
- 

akedvezm6nyes ii'.l villamos energia t6mogat6s, az'AFA 6ienergiaad6 6sszeg6t. r"f,iil"lrot6s KereskedS az €nergia elen6rt6ke uonitt o.a#u.n napdri nonapnoz igazod6 ersz5mordstalkalmaznak,

{ere1ked6 v6llalja - Ferhaszniir6 
_igeny arapj5n - a diktdr5son arapur6 ferhaszndrdsi adator

fi gyelembevdtel6vel t6rt6n6 sziim16z;ist'is.
Keresked6 viillalja, hogy az Eroszt6i 

-En-ged6ryesser 
kotend5 hdr6zathaszndrati szezdd6sekbena FelhasznSl6 meilett vdilaria a Rze6 f& szerepet. et Ei"irto Engeddryes i"n.t. x"i".ii"oofel6 sz6mlivza a:z 6rtar6nbs. rendszerhaszniirati aiirai, 

-amrret 
a Keresked6 fizet meokozvettenur az Eroszt6i Engeddryes szdmdra. rerestJo uzirtauno, ,"narr"itur.,ir"ii il.t#mint k6zvetftett s;zors6rtatdst tovitbbszlmtilzza a Ferh;;;a ar;;;;';"'FJ;r;3il'"

l9r. "rl*'6nql. 
koteres megfizetni az energiadijjar rugegy"z nr"tesi fert6terekker.A szez6desteljesiGsi id6szakdt k<rvet6 /s napon-ueirit u i"rlrl"aa J"g;rft-;-F"il.."iiJ?revdgelszdmol6 sz5rnra kibocs6tdsdra. iz a r.arrul"rtuirJniua a havi erszdmor6 szdmriibanesetregesen ki nenr szSmriizott - de jeren szea6d6s a;;i5n aidmriizhat6 -ieta"["i. 

- --"
K6sedetmes fizetels eset6n a Ferhiszn6r6, riniir"'iZio hat6sdg a ptt.-i,G s_ar"nmegfelel6 kdsed€rmi kamatot, tov6bbd i .tuton 

jogirub,irvoun megnataroro[--b.'r-,ajlisikolts6giital6nyt koteles megfizetni a Keresked5 r6sz6ie."
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Felek rogzitik, hogy fizet6si k6telezettsdget csak jelen szez6d6snek 6s a hat5lyos
jogszab5lyoknak mincenben megfele15 sz6mla FelhasznS16 Sltali k6zhezv6tele keletkeztet.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s
teljesit6s6vel osszefi.igg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. g (1) bekezdds k) ponqa
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tSrsasiig tekintet6ben merLilnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

4. A felek jogai 6s k6telezetts6gei

A Keresked6 kotelezetts6geit a hatdlyos jogszabdlyok, tov6bb6 a kozbeszezdsr
dokumentumok mfiszaki leir5s r6sze tartalmazza r6szletesen.
KereskedS a t6;vdnyi el6irSsok szerinti ki-ds bejelent6si kotelezetts6geke t es az azzat
kapcsolatos feladatok ell5t6s6t- v-illalja a szerz6d6s megsz(n6s6t kovetden ai u.1
KereskedS fel6, melynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 6r.

Keresked5 a melkikletben szerepl6 felhaszn6l6si helyeknek a csaUakozdsi pontiain a teliesellStSs arapi szezdd6sben, rogzitett negved6rdr itrugt"rj".ii;6ny-"nzrE"Jir"sdy;o
teljesitm6nnyer kdteres foryamatosan ienderkez6sre 6rrni. Nem ferer a fentiek nemteljesitesril6s66r! ha ax. az Eloszt6i enged6ryes 6rdekkor6ben fJrne;ijri - r"r*r"oo."rfel nem r6hat6 - ok okozza. rentrek arafii5n i rutuk uz ;gy6,t"rr7r6g A"teL"'rdftL
hogy jelen szerz6d6s arapjdn a Kereskedd arra koteres, hogy. eredni6nyesen .n"giEgv;nminden olyan int6zked6s.6s jognyiratkozato! amery arapjdn az flolztoi eng-eaEryeskozbejdtt6ver er Ferhaszn6r6 jogszer0en tudja foryamatosan energiaig6nvet r<i"eregttenijelen szea5d6s alapjin.

A villamos energiiit a tulhaszndl6 r6sz6re a_ h5l6zati enged6lyes sz6llila le.A felhasznSlSsi heryek efidhisa a ferhaszniirdsi heryetkti megegyezcitaflakoziisi pontokontort6nik.
tu id6soros, neqyed6r5s fogyaszt6sm6r6sre arkarmas m6r5ver efldtott fogyasadsi heryektekintet6ben - a szerzodls iddtartama .ritt - "- 

ri"i"nKori negyed6r6s szabadpiacifogyasztSsi m€rnetrendet a Keresked6 kdsziti er 6s j'eLnti a rendszerir6nyit6 fer6. Amenetrendad5:i alapj5t a dokumenkici6 fogyaszt6si adatok mer.kretb;;,r;;r;ie:,ii',,;"
€s,'c'1 merr6kbteiben ferhaszndr6si herykeni'megadott 6ves vittamos energia fogyasztiisokjelentik. Kereskedd vdrarja az idcisoroi r"sy.#6k i"rj"iittdtas ataprr ;;;ddii;;;J;,szabadpiaci viilamos eneroia eilitds6t. nz ii6soros retniszndusi n"r)llk ,"."fr""ota *ioelt6r6s6nek g€lzrigvi kockg-zara 

1_6n0t"191-"t0" ulgi".' r...ik ug"s kiegyenrft6 enerqiamesv5sarr5sab6r kovetkez6en a Keresked6t t6rt"ii'6nn"r " r"tir-Jrlir"i; ioiiT,a
,^ylill_r:: ,,"..:t?.n ug.sy eofsS.eben tort6n6 6thdritiisu n", runuses"r.o":".ri^"90"1"i.:kr;j5nratk6r6 ferhaszn6r5si.heryeinek vitamos en6rgia igenyet fedezni orymocon, hogy a FerhasznSr6 iirtar ferhasznSrt vilamos energra mennyiseget saj6t nev6benkoteles el6re megv6sdrolni.
FelhasznSl6 a keresked6i m6rregkorbe r6pti ferhaszn6rdsi heryei vonatkozds6ban fe 6pdv6telezdsi tizemzavarok eset6n 

--ferhasz,'aro 
t,:io" [er"*re - Keresked6nek vdlarnia kerla tuthasznSr6 6rintett ferhaszniirdsi heryeinek rap"is"reiet u naroi"ti i"#;;;;;tagjaival. szemben, amery/ameryek a 're 
ruszniionar jerentkez6 v6terez6si zavartokozta/okoztak, 6s mindent meg ke, tennie rerhaszn5i6 6ro"teinet k6pviseret66rt. Ezen

^ ??l! a,fenti:z9m6tyi 6s tdrgyi korben meghatatr.rarnir ,inOrt:t.T rd*ryoan revf, szerzodes(ek) fermondiisSt - a kereskedSi m6rregkorbe r6p5 fogyasztiisihelyek vonatkozSsjban -
x,3.91*rii"tg! -r"si,i "i*n",l #lffiiii ri:".1*1,,-"""llR!"it;',, H",.ilil" ii?!rrretekes szorgSrtat6ndr. A hatiiryos szeacid6s(ek) relmonoa-sanat ti ,"grriina'r- iJ,(,ponquvonatkoz6sdban) a jelen szez(rdeOen meghltarozott--t<ezOO teljesitdsi idcipont iz

A *er.esked6i. nr.rreg.korbe r6peshez. szukeges eroszt6i szeacid6s(ek), rigy mint HSr6zatiCsattakozisi szez5des(ek) (a. tovdbbiakba-n:-uiiizie, Hirozathaszndrati szezcid6s(ek)(a tovSbbiakban: HHsz) ;egkot6set - "r"."vio"r'") ".[r"rv fogvaszt5si herv eseten
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11.

nem 5ll rendelkez6sre - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erej[i
mag6nokiratba lbglalt meghatalmazds6val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolilja le a
terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk0t6s6hez a jelen
szez6d6ben meghat5rozott kezdS teljesitdsi id6pont az ir5nyad6.

A teljes ell5tds alapi szeu6d6s hat6lya alatt Keresked5 koteles a t6le elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkovetni a fulhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Anrennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul. hanyag modon j6rt el, vagy
egy6bk6nt a szez6dds teljesit6s6hez sziiks6ges bdrmely int6zked6se nem j5r
eredm6nnyel. a;: ebb6l eredS kiirok megt6rit6s6re kdteles.

FelhasznSl6 jogos;ult az energiaell6tSs6val kapcsolatos b6rmilyen Ugyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t5le elvSrhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn5l6 r6sz6re tandcsot vagy
(ilyen t6rgytl kdr6s eset6n) ir6sbeti t6jdkoztat6st adni.

Az 0jonnan bekapcsolSsra kerti16 felhaszn6lSsi helyek rdszdre, az adott felhaszndl6si helyre
6rv6nyes energiadf alkalmazS#val Keresked5 a szez6d6ses id6tartamon beltil
szabadpiaci villamos energia ell6tast nyrljt, tov6bb5 ell5!a ezen felhaszniil5si helyek
eset6ben is a rn[iszaki leir.6sban ill. jelen szez5d6sben foglalt kotelezetts6geket. Eien
felhasznSl5si h,:lyek vonatkoziisdban a jelen szez6d6s rendelkez6seit kei'i alkalmazni
k0f6nosen azzal, hogy az energiadi meghatdrozott m6rt6ke ezen 0j felhaszn6l5si helyek
vonatkozasiban is ir5nyad6a.k. A felhaszndl6si helyek m6dosulSsa (ide 6rwe az'rlj
felhaszn5l6si hely bevon5s6t, r63i megsz(ntet6s6t, stb.) nem min6sril a rerel
megiillapod5sa alapjin szez6d6sm6dositisnak. Felek e kSrben rriqzitb nogy ielenrendelkezds a Kbt. 141-9 (a) bek. a)..pon!a szerinti esetnek min6slt aizal, iioiv u,
opci6v-al n6velt mennyis6get jelen szez6d6sm6dosit6s nem vdltoztala meg.

A szez6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn5l6si helyek r6sz6re fereiked6 szak6rt6i
t6mogat6st biztosit 6s a Felhaszniilo kepvisel<5jekent menedzseli a felhaszn6idsa hevJ
villamos energra szolg6ltat6sb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolg6ltatdsok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megajiinlott energiadf.Felek e kdrben rogzitik, logy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141-5 (a) bek. a) pontja szerinti esetnek min6stil- azzar, h$y az opci6var novert
mennyisqlet jelen szez6d6sm6dosiit6s nem viiltonatia mea.

rglesked6 az- tigyint6z6s gyorsitdsa, 
_egyszerfisit6si 6rde-keben internetes i.igyf6lportal

iizemeltet6s6re koteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a 6r"i["aZ
6ltal kiSllitott szSmta m[iszaki. tartalmdt 6s szdmszaki hetyess6g6nek Lli""Zr?r]i ,"g .
szi5mla megerkezds6t meger6zden er rehessen.. vegezni, annak megtekinthet6s66t
[91eslgd6n9k erektronikus, internetes er6rhet6segger keil biztositini. ugFnJJ
biztositani kerr a Keresked6nek az egyes ferhaszndlSs] heryek teljesitm6"v d6Zie"uklefut5s5nak, ill,etve a Keresked6 6s a relhaszn6l6 kozott megkoteni6 .rurzoa6, ,tirrut i
vonatkoz5si adatainak megtekinthet5s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

A Felek jelen szeaSd6sben vd||art kdterezetts6geinek megszeg6sg igy krir6nosen aszen6d6s me3hirisur6sdnak .okozdsa, hibds terjlsit6se, tdseo6em, rakeriie. n-t"i
kotelezetts6ger: keletkeztet, iiletve a szez6dds m6srt rer artur torteira;r;;; h;ir;

- 
felmond5siit alapozza meg a Szea6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rdgzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kdvetkezm6nyei nem6rintik a jeten Szez6d6s p6lT:tv. .F: ponrj6ban meshatdrozott ;;44;r"S,A;
eseteket, illeUe az azokhoz f(zott jogkovetkezm6nyeket.

Sulyos szeacide:;szeg6s eset6n a s,lyos szez6d6ssieg6sser 6rintett (sdrermet szenvedett)F6l a szezckr6st a szea6d6sszeg<i F6rhez intezJtt egyoiJai,t i"g.v,r-ittr.-n. i-i.,-r,#
szezSd6s szerint azonnari hatdilyai fermondhala. B6rm"jy .,irvoi ,."rooE rr"geJie-"idefini5lt, vagy ism6telt szez6ddsszegds a i6relmet izenvedett 161 6roetirft6s6i
onmagiiban megalapozza.

Srilyos szea6d6:;szeg6st k6vet el a Keresked6. ha:
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- ha a szen6d1s teljesite#hez szriks6ges elektromos 6rammennyis63et nem
szezi be teljes eg6sz6ben,

- nenr 6ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghatErozott m6rt6kben 6s
m6don.

- nenr biztosilja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n a
Felhaszn6l6 teljes 5ramig6nye kieldgit6sre kerilljon (kivdve ha a jogszab5lyban
rogz:ibttek szerint kerul sor korl6toz6sra)

- jelen szez6d6sben nevesitett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti. adminisnr5ci6s,
egyib) kotelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel tulhasznSl6
ellSt6sdt eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlennd teszi,

- egydb a jelen szez6d6sben ekk6nt megjelolt srllyos szez6ddsszegdst kovet el.
- egyiittm0kod6si kotelezetts6g6t s0lyosan megszegi,
- Keresked6 ellen felsz5mol5si elj6r5s joger6s elrendel6s6re keriJl sor. vagy

v69elsz6mol5s al6 kerUl, ill. hiratalb6l tdrlik a cegjegyz6kb5l.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked5 mfikod6si enged6ly6t joger5sen

vissz:avonja, vagy egy6b m6don a szerz6d6s teljesGs6re alkalmatlannS v5lik.
S0lyos szez5d6sszeg6st k6vet el a Felhaszn5l6, ha:

- fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked5 Sltal meghat5rozott legal5bb 30 napos
pothat5rid6 alatt sem tesz eleget,

- egyiJttmfikod6si kotelezetts6g6t silyosan megszegi.
Vis maior bekdv:tkez6se eset6n a Felek kdtelesek egymSst halad6ktalanul drtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezill a vis maior id6tartam6ra
a FelhasznS16 jogosult harmadik szem6lyt5l a mfkCd6s6hez szijks6ges eleKromos Sramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6s5ban figyelembe kell venni.
KereskedS ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si igdnyt nem 6rv6nyesithet
Felhaszn5l6ral s.zemben.

A Felhaszn5l6 nem kdteles a szabvdnyon kivUli elektromos Sramot 6tvenni, igy ha a
szabv5nyon klvilli elektromos Sramot 5tv6tel6t a Felhaszn616 visszautasitja, ez a
KereskedS r6sz616l min6stil szez6d6sszeg6snek, amennyiben az6rt felel5s.

A teljesit6s jogsz:er( megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kdtLr6rfizetdsi. sem kSrt6rit6si kdtelezetts6g, de kdsedelmi kamat fizet6si
kdtelezetts6g sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyisAget az,5tad5s felfriggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel cs6kkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok

tulek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s(ftk.
6:186.$) hibdsan vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hib6s vagy
k6sedelmes teljesGssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkozds5ban az adott
felhaszn6l5si hely 6ves, dokumentiSci6ban kalku16lt mennyisegfi villamos energia forintban
meghat5rozott ellen6rt6k6nek 365-erd r6sz6nek a k6tszeres6t kdtb6rk6nt megfizetni.

A k6tbert a Felha:;zn5l6 irasbeli felsz6litassal, 8 napos fizet6si hatdrid6vel 6rvdnyesitheti.
Amennyiben a 1'elsz6litds k6zhezvdtel6t k6vet5 5 napon behil a Keresked6 irSsban,
k6tseget kiz6r6an bizonyit6kokkal al6tiSmasztott indokl6ssal magit ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek min6sUl 6s a Keresked5 k6vetel6sdbe besziimithat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi feltetel (135. I (6) bek) megval6sul6sa eset6n.

A FelhasznS16 k6vetelheti a kdtb6ren feliili k6r6t is.

Keresked6 felel nindazon k5r6rt, amely szezcid6sszeg6se ok5n a FelhasznSl6ra vagy
harmadik szem6l'1re hdramlik. Amennyiben a Keresked5 szez5d6sszeg6se okdn harmadik
szem6ly Felhaszn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy k5rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 haladdktalanul koteles menteslbni a Felhaszndl5t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a FelhasznSl6 a harmadik f6l irdny6ba, akkor koteles a megfizetett osszegeket
6s felmerijlt kolts,5geket felhiv5sra a FelhasznSl6nak megfizetni.

Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se miatt a FelhasznSl6 ellen per vagy m5s eljdr6s
indul, kdteles alba - amennyiben ez lehets6ges - a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.
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Amennyiben ez nem lehets6ges, koteles a tulhaszndl6 pernyertess6g6t el5segibni
Pervesztess6g eset6n az el5z5 pont szab6lyai megfelel5en ir6nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek

A Felhaszn616 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, SzabSlyzatok
rendelkezdseit amennyiben az jelen szen&{ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei
kdz6tt elsSdlegesen jelen szerz6d6s az irSnyad6 a jelen szez(d6s 7.4. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked5 bdrmely ASZF-nek min5si.il5 irata vagy
annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az
6rintett AszF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a ;/.4. pont alapj6n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betatja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szabdlyzatok, a m0kod6si
enged6ly6nek, UzletszabSlyzat5nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked5t5l adott helyzetben fokozottan
elv6rhat6 magatart6st koteles tan0sitani, kUl6n6sen

o A Szez5d6s teljesit6s6t vesz6lyenet6 esemdnyekr6l a FelhasznSl6t
hal,ad6ktalanul 6rtesiteni,

. A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t5le
elviirhat6 int6zked6st.

Felek megSllapdnak abban, hogy amennyiben a szez6dds bSrmely pontja kogens
jogszab5lyba lrtkozne, vagy a kozbeszea6si elj6r6s kotelezS 6rv6ny( dokumentumSnak
tartalm6val elk:nt6tes lenne, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy kiil6nosen a szen6d6s m6dosit5sa n6lkiJl - a
megs6rtett kOtelez5 6rv6ny6 jogszab5lyi rendelkez6s vagy k6zbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s kertjl. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszab6ly akk6nt rendelkezi( hosy valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a
szez5d6sben ::zovegverfien szerepelnie kell) 6s azt szdvegszerfien a szez5d6s nem
tattalmazza (az: adott rendelkez6s a szen6d6s r6sz6t k6pezi).

8, A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se

Felek jelen szen6d6s hatarozott teljesit6si idSre 2016. 12. 01. napj6nak 00.00 6raj6t6l
2077. 17. 30. napjdnak 2a.00 6r1j1ig k6tik, a Keresked5 ezen id6szak alatt kdteles a
szez6d{s szerinti ell6t5s biztosltS#ra.

tulek megSllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s a ftk. szab6lyai szerint rendes
felmond5ssal felmondhat6. A felmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz. hogy a
FelhasznSl6 kozbeszez6si eljSr6st folytasson le. Ennek hatdridej6t a felek 90 napban
hat5rozzSk ma;.

FelhasznSl6 koteles a szen6dds felmondani a Kbt-ben meghatSrozottak szerint,
amennyiben:

a) KereskedSben kozvetetten vagy kdzvetlentil 21o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szerveze! amely
tekintet6ben fenn6ll a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpon!6ban meghatArozott felt6tel;

b) Keresked6 k6^/etetten vagy kozvetleniil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintetdrben fennSll a 62. g (1) bekezd6s k) pont kb) alpon!6ban meghatarozott
felt6tel.
Keresked5 kotelezetts6get vSllal, hogy a szez6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t a tulhasznSl6 szSm5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. I (3)
bekezd6se szernti tigyletekrSl a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.
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Keresked6 ebben az esetben a szez6d6s megsz[in6s6nek id6pongSig teljesitett
szolgSltat6sinak ellen6rt6k6re jogosult.

Felhaszn616 a szezcjd6st felmondhaga (att6l ell5that) ha:
a) felt6tlenril szUks6ges a szen6d6s olyan l6nyeges modosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141, g alapj6n rij kdzbeszezdsi eljdrilst kell lefolytatni;
b) Kereskel6 nem biztosftja a Kbt. 138. !-ban foglaltak betartSs5t, vagy az
Keresked5 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dlSs kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. s-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapj6n a kozbeszea6s szab5lyainak megszeg6se miatt
kotelezets&lsz€6si elji5r5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6siga az EUMSZ 258. cikke
alapjSn inditott eljSrdsban kimondta. hogy az Eur6pai Uni6 jog5bol ered6 valamely
kotelezetts6g tekintet6ben kdtelezetts6gszeg6s t6rt6nt, 6s a bir6s5g Sltal meg6llapitott
jogsdrt6s miatt ,r szez6d6s nem semmis.

Egyebekben a szerz6d6s megsz6ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. Ad,aw6delem, kapcsolattartSs, egy6b rendelkez6sek

A szerz6d6 felek kotelesek betartani az adaw6delmi szab6lyokat.
Felek meg6llapoclnak abban, hogy k0l6nos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egymSsnak Stadott, i.jzleti titoknak min6sii16 inform5ci6t, valamint minden olyan

informSci6t, dc,kument6ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min5sibttek
(bizalmas inform5ci6), vagy jogszabSly annak min6sit.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megoldSs vagy adat, amelynek nyilv6nossSgra hozatala, illetdktelenek eltal tort6n6
megszea6se vagy felhaszn6lSsa a jogosult jqszert p€nziigyi, gazdas6gi vagy piaci

6rdekeit s6rten6 vagy veszdlyeztetnd, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult

a szi.ikf;es int6:zked6seket megtette.
A Felek titoktartiisi k6telezetts6ge a tudomdsukra jutott tizleti titokra 6s bizalmas

inform6ci6kra, lg'y ki.ilonosen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kizSr6lag a szez6d6s

teljesit6s6re has::n6lhatj5k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkUl ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs5that, kiv6ve, ha

ezt 6rv6nyes 6s hat6lyos jogszabSly alapj5n kdtelez6 vagy valamely biros6g vagy m5s

hat6sag, SllamiEazgat6si szerv elrendeli, A felek en6l halad6ktalanul tdj6koztaU5k
egym5st irSsban a vonatkoz6 bir.os5gi, vagy m5s hat6s5gi hat5rozat egyidejii megkiild6se
mellett.

A Felek kotelesek a hat6sSg (birosag) figyelm6t felhivni az ilyen informdci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoKaftiisi kdtelezettseg al6 es6 inform5ci6na( ami m5r
kdzismeft. Egy adott inform5ci6 k6zismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
k6zismerts6g6re hivatkozik.

A jelen titoktart5srril sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz(n6se utdn is hatalyban
maradnak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom5suk van a116l, hogy Felhasznii16 k6teles a

Kozbeszez6si Hat6sagnak bejelenteni, ha

a) Keresked6 szez5d6ses kotelezettseg6t s0lyosan megszegte 6s ez a szerz6d6s
felmondSs5hoz vagy el5llSshoz, k6rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen6dAs alapj5n
alkalmazhat6 egy6b jogkdvetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha

Keresked5 olyan magatart5s5val, amely6rt felel6s, rdszben vagy eg6szben a szen6dds
lehetetlenUl6sdt okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szea5d6sszeg6s leir5s6!
az annak alapjSn alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szez(t6 f6l a

szezCd6sweg6st elismerte-e, vagy sor keri.ilt-e arra vonatkoz6an perinditdsra.

b) Keresked6 szez5d6ses kotelezetG6g6nek joger6s bir6s6gi hat5rozatban megSllapitott
megszeg6se eset6n a szez6d6sszeg6s t6ny6t, leir6s5l l6nyeges jellemz6it, bele6rwe
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azt is, ha a szerz6d6sszeg6s a szez6d6s felmond6s6hoz vagy a szez(fi6st5l val6
elSlf6shoz, k5rt6rit6s kdvetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapj6n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked5 szerz6d6 f6l olyan
magatart6:;6val, amely6rt felel6s, (rdszben vagy eg6szben) a szerz6des
lehetetlen U l6sdt okozta.

Felek fenti korbr:n megSllapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
6tad6sa miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely 6tadott tdny, vagy korUlm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kiv6ve ha ezel a FelhasznSl6nak az adatok 6tad6s6nak pillanat6ban t6nyszer(en
tiszt5ban kellelt lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszabSly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelnrez6sb6l sz6rmaz6 k6rtilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn6l6nak felr6hat6an
kovetkezett be).

Felek meg5llapocnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem tedednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5s6ban jogszab6ly a fentiekt5l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelenti( hqy a szen6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyi.ittmilkodnek, a felmertil6
probl6m6kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

F€lek jognyilatkoz:ataikat kiz6r6lag ir'5sban, az 5tvdtel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don l€hetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form6j5t is.

tulek k6pviselet6re 0ognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl5toz6sokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kiz516lagosan :

Felhaszn6l6 r6sz6r6l:
N6v, beosztiis: Gerkaszky cyorgyi igazgat6
El6rhet5s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Budapesti t(tlt 37. 06127-311-335,
316-335, 319-.262
Jognyilatkozat korl5toz6sa: ---

N6v, beosztds: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6segei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6g K6zt6rsas5g it 34., 06-30i583-0042
ceoledi.monika@vacholding. hu

Keresked6 r6sz616l:
N6v, beoszt5s: Fazekas l-ibor
El6rhet5s6gei(ler'6lcim, tel. fax) :1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209, +36-1-304-
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jog nyilatkozat ko rl5tozisa :

N6v, beosztas:
El6rhetSs6gei (le,r6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korl6toz6sa :

N6v, beosztSs:
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :

Jognyilatkozat korl6toz6sa :

Jelen szez6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir6sban -
az 6tv6tel hely6t 6s idej6t dokument5l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6tv6tel igazol5s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. fa>delent6s).

15. Amennyiben a szerzfies a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid5t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmerril6s6r6l fiognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra
jut5sit6l) sz6mit,:tt 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelle96ffil
r6videbb hat5ridti nem dertil ki. Amennyiben olyan probl6ma meriil fel, amely miatt a
Felhasznil6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt

10.

11.

72.

13.

t4.
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19.

27.

kotelezetts6gek vonatkoz6s5ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtennr.

Minden, a m6sik frllnek benyijtand6 jelen szez6d6s t6rgySt 6rint5 dokumentumot a jelen
szea6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkiildeni. A kijldem6nyt faxon,
elektronikus leveilben illet6leg postai kiildem6nyk6nt keresztijl feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st k6vet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tadis eset6n azonnal
k6zbesftettnek k€ll tekinteni.

A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ki..ildem6nyek fogad6s5t akad6lyoznS ilt. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m6sik felet endl - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
r6vid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akad6lyoztat6si nyilatkozat telefonon tort6nS megt6tel6nek igazol6sa a
nyilatkozattev6t terheli.

Szen6d6 felek rigy j5rnak el jelen szez6d6s hatSly5nak fenn5llta alatt, tigy kezelik a
dokumentumokal; hogy az megfeleljen a szerz&6s kikdt6seinek. Szez6d6 Felek
kijelentilt hogy egyiktik sem tanisithat olyan magatart5st, amely a szerz6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos drdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor6n az adafuelelmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betartj6k.

tulek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6giikn6l a m5sik f6l drdekeit
messzemen5en !;zem el6tt tartva j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l,
amely a mdsik f6lnek akdr vagyoni, ak6r nem vagyoni k5rt okozna.

Szerz5d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rtesiteni a mSsik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtes l6s;r61, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szezSd6s teljesitds6t
akadSlyozza, vagy befoly6solja.

Szen6dS fulek meg6llapodna( hogy jelen szezdd6s hatSlya alatt - a fentieken trll is -
szorosan egyUttrnfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfiz6tt c6lok megval6suljanak.

tulek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szez6d6s alapj5n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott k6zbeszez6si elj6rds alapjSn a Keresked6vel
szez6d6st kot6 tov6bbi felhasznSl6k szerz6d6sszeg6s66rt, ill. a tovdbbi esetleges
felhaszn6l6k szerr6d6sszeg6se jelen szez5d6s tulhaszn5l6j6ra nem hat ki.

Jelen szea6d6s il . a kozbeszez6si eljdrSs ,,7" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin.
Int6zm6nyi id6sorosjellegfi fogyaszt5si helyek vonatkoz5s6ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz5s6ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivrjl kell hagyni.

Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben Magyarorsz6g jogszab6lyai, killondsen a
Kbt, 6s a Kbt. altal enged6lyezett korben a ftK valamint a villamos energiSr6l sz6l6 2OO7.

6vi LlCO0r'I. Torv,5ny (Vet.) 6s a v6grehajt5s5ra kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el5ir6sai, a villamos energia rendszerhasznSlati df ak6l 6s alkalmazasuk szabSlyair6l sz6l6
4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet, a villamos energia rendszerhaszn6lati diak
5rszabSlyoz5s6nak kereteir5l sz6l6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet, a meg0jul6
energiaforr5sokkrl 6s a hulladdkbol nyert energi6val termelt villamos energia m[ikod6si
tdmogat5sanak finansziroz5s5hoz szijks6ges pr6nzeszkoz m6rt6k6nek meg6llapit5si
modjSra 6s megfizetesdre vonatkoz6 rdszletes szabSlyokr6l szob fl20I6. (I. 27.) NFM
rendeletaz i16nyad6ak.

Felek rogzitik, hog'/ jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.9) teljesUl6se eset6n,
ir5sban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez6d6s - alakszerfi szez6d6sm6dosit5s
ndlkUl - modosul az alSbbi esetekben:

a) felek kdzhit3les nyilv5ntartdsban foglalt adatainak m6dosuliSsa eset6n a
nyilv5ntart5sLra bejegyz6s napj6val,

b) felek kapcsolattart6ira, teljesGsigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul6sa
eset6n a mSsik f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek naoi5val.

23.

24.

v

25.
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c) amennyiben a Kbt. en nem z6rja ki.

26. fulek rogzitik, hogy semmis a szerz6d6s m6dositdsa, ha az arra ir5nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szea6d6sszeg6s (illetve szez6d6sszegdsbe es6s) 6s annak
jogkdvetkezmdnyei - ide nem 6rtve a felmond5s vagy el5ll5s jog5nak gyakorl6sdt -
alkalmaz5sa a16l, amely6rt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
tulhaszn516 6hr5llaljon a Keresked6t terhe15 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szerz6d6s alapj6n a Keresked6t terhel6 kock6zatokat. E korben kijelenti
Keresked6, hogy a kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez5d6sben foglalt
ellenszolg6ltatdsban teljes korfien 6rv6nyesitette.

27. A szen6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez5d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivtjl) (a Megbiz6 peld6nyShoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga

28. Felek jogvit6jul< eset6re kikdtik a V5ci J5r6sirrcsdg ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k
kizS16lagos illet6kess6g6t.

29. A kulfoldi ad6illet6seg( Keresked6 koteles a szez6ddshez - annak al5ir5#t kovet6 1

munkanapon belUl - arra vonatkoz6 meghatalmazSst csatolni, hogy az illet6s4le szerinti
ad6hat6sagt6l a magyar ad6hat6sSg k6zvetlen[il beszerezhet a KereskedSre vonatkoz6
adatokat az orszitgok kozotti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lkiil. Ennek elmarad6sa silyos
szez6d6sszeg6snek minSstil.

30. Jelen szez6dds annak mindk6t f6l Sltali al5irdsSval 16o hat5lvba.

Budapest, 2016. 11.30

//rz'r1r
1' sipos t6szl6

kis 6s ktizepes fogyaszt6i

6rt6kesit6si oszt5lyvezet6

Nagy Zsolt

vezet5se n io r

Ugyfelmenedzser

P6nzrigyi ellenjegyz6s:

1. szSmri mell6klet:
Felhaszn5lSsi helyek
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