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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,1" r6sz vonatkoz5s5ban
mely l6trejott egyr6szrtil a V6ci Sport Nonprofit Kft. (sz6khelye: 2600 VAc, BAn M6rton utca 3.,
Ad6sz5m: 18676271-.2-13) k6pviseli: Z6b6 Edina i.lgyvezetS igazgat6, mint Felhaszn6l6
(tov5bbiakban Felhaszn5l6)
m5sr6szr6l

L6szl6

a

MVM Pan:ner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei

6s Nagy Zsolt,

tt

207-209, k6pv: Sipos

c{jegyz6ksz6m: 01-10-044818, ad6szdm: 12898019-2-,14) mint
villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az
a16bbi felt6telek mellett:

l'. El6zm6nyek
V6c V5ros Onkormiinyzata jelen szea6d6sben foglalt felhaszn6l6 6s egy6b felhaszn5l6k
k6pviselet6ben is kozbr:szez6si elj5r6st folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

tu

eljSr6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A

kozbeszez6si dc)kumentumok (tov5bbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokument5ci6) tartalmazt6k, hogy az egyes felhasznSl6k on5ll6an kotnek szez5d6s a nyertes
ajSnlattev6vel az adott r6sz vonatkozdsSban. Jelen szez(rdds az emlitett kOzbeszez6si eljdr5sban
megkot6tt - a FelhasznSl6ra 6s annak felhaszn6lSsi helyeire vonatkoz6
szerz6dAsnek min6stil.
tulek rdgziti( hogy a szezSd6sekb6l foly6 jogokat 6s kdtelezetts6geket az egyes felhaszn5l6k
6ndll6an gyakorolj5k ill. teljesitlk. Egy adott felhaszn616 szea6d6sszeg6se a tobbi felhaszn6l6ra
nem terjed ki. Bdrmely Felhaszn5l6val kot6tt szez5d6s megsziin6se (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megsz(n6st), a t6bbi szez6d6s id6beli hat5lySt nem 6rinti.

-

A nyertes ajSnlattev5,,1" r6sz vonatkozSs5ban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi CXLIII. torvdny a
k6zbeszez6sekr6l (a tovdbbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jehn szez6d6s vele kerril megk6t6sre.
Felhaszn5l6 rfuziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov6bbiakban: Ptk.) 8:1.9 (1) bek 7. ponga
alapjAn szez6dS hat6siignak min6sUl.
Felek a szolgdltat6s teljesit6se 6rdek6ben az al6bbi szez6d6st kotik.

2,
t.

A szerz6d6s c6lja,

tirgya

a kozbeszezdsi elj6r5s alapj6n egym6ssal 0n. teljes ell5tds alaprl szez6d6st hoznak
l6tre Felhaszn6l6-i menetrendad6si kotelezetts6g n6lktil, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
tulhaszn5l6 megv6s5rolja a jelen szea6d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghat6rozott
Felek

villamos-energiSt (szez6d6s kozuetlen tdrgya). Ennek alapj5n a KereskedS vSllalja a magyar
Stviteli h5l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv5nyos min6seg( villamos energia
biztositSsdt
tulhasznSl6 r6szr5re
szerz6d6s id6beli hat5lya alatt 569 910 kwh
mennyisd3ben, am€rnnyiben a te(jletileg illet6kes eloszt6 engeddlyes a mell6kletekben foglalt
felhasznSlSsi helyel: tekintetdben a m6rlegkori vSlt6st ir6sban visszaigazolja a Keresked6
r6sz6re. Fefek rog;:itilg hogy a jelen szez6ddssel 6rintett kozbeszez6si r6sz (,,7" rdsz)
vonatkoz5s5ban a r6sszel drintett felhaszn itl6k a szen(fils teljesit6si id5tartama alatt
jogosultak
szerzCd6ses mennyis6g (1 170 769kwh) felett annak tov5bbi 50o/o-a
vonatkozSs5ban opci6s jogot gyakorolni. Az opci6 gyakorl6s5val (egyoldal0 jognyilatkozat) a
Keresked6nek teljes;it6si kotelezetts6ge keletkezik. Felek az opci6 gyakorl6s5hoz szriks{;es
jognyilatkozatnak te:kintik az opci6s mennyisegb5l tort6n5 b6rmilyen mennyis6gfi 5tv6telt. Az
opci6 gyakorl6s6val a Keresked5nek teljesitdsi kotelezetts6ge 6ll be. Felek rogziti( a fentiek
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3.

5.

alapj6n teh6t, hogy az opci6s mennyis6get dsszevontan kell sz6mitani friggetlenill att6l, hogy
az adott r6szben 6rintett egyes fulhaszn5l6k milyen ar5nyban 6lnek ezen jogukkal.
tulek rfuzitik, hogy a k6zbeszez6si m(szaki leir6s fogyasn5si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konknltan jelen pont vonatkoz6sSban kieg6szit6 adatokkal 6rintett
(meghat6rozott) felhasznSl5si helyek vonatkoz6s6ban az Nkt. m6dositSsa okdn 2017. 01. 01.
napjdt6l a ktibn megjelolt felhasznSlSsi helyek vonatkoz5s5ban a szez(d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankenileti kozpont lesz, lgy a vonatkoz6 felhasznSl5si helyekn6l 2016.
december 3I. 24.00 6rakor a jogszabSly erej6n6l fogva ezen pozici6 6tszSll az illet6kes
tankerijleti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkoz6sSban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szez6d6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti koriilm6ny (6tsz5ll5s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) pontja szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok6n felhasznSl6
az 6rintett felhaszn6ldsi helyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmeri.i16 k6telezetts6gek6rt nem
felel.
A szezSd6s t5rgy6t k6pezi tov6bbd a szea6d6sk6t6st kovet5en a keresked5 vSltdssal j6r6
dsszes adminisnrativ, tov5bb5 a k6zbeszez6si mfiszaki leiriisban egyebekben meghat5rozott
tev6kenys6g elliStiisa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati er Aftalmazza, ezen kdtelezetts6gek
ellStasS6rt tovSbbi igd:nyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.
A Felhaszn5l6 felhaszn5l5si helyeit jelen szen6dds 1. sz. mell6klete tattalmazza.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szea5d6sben meghatiirozott minim5lis mennyis6g
6t nem v6tele ok5n, Felhaszn5l6 semmif6le tovdbbi df vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
kdteles.
Trilfogyaszt5s eset6n a felek a Kbt. 141.$ alapj6n j5rnak el, ha ezt a Kbt. nem zSrja ki.

3,
-t.

Az ellenszolg6ltatas 6s megfizet6se

Keresked5 Sltal a kozbeszez6si elj6r6sban megajSnlott 6s a FelhasznSl6 6ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egys69dr)az a16bbi:
a) id6soros fogyasztdsi helyek esetdben: 12,58 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz 6tvennyolc
sz5zad ForinVkWh.

A

A jelenszez5d6sben meghat6rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6taftam alatt fix, indexSl6sra
nincs fehet5s63, teh5t tartalm azza a szerz6d6s id5tartama alatti ilrvSltoz6sbol ered6
J.

kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k feltdtel n6lkUli, nett6 energia fix energia5r (ellen6rt6k).

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid5s ellen6rt6k, amely nem
tartalmazza a KAT kolts6get (2007. 6vi DCCryI tv. 9-13. g) viszont ami tadalmazza a villamos
energia beszez6s d,s 6rt6kesit6s k6lts6get, a 70912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghatSrozott 6tv6teli kotelezetts6g al5 es6 villamos (,,zoldJ energia kolts6g6t, a kiegyenlit6
energia kolts6g6l a hazai 6s nemzetkdzi hatdrkeresztez6 kapacit5sok dfr5t es a
menetrendad6s 6th5rit5s5b6l ad6d6 mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegk6r tags6gi dijat
ts.

5.

a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz5llit5s
k0lts6g6l tehSt az 5ltalSnos rendszerhasznSlati dijakat, a sz6nipari szerkezetatalakftesi
tdmogat5st, a kedvezm6nyes Srri villamos .energia t6mogatas! a VET-ben meghatdrozott
p6nzeszkdz6ket 6s nem tartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
Felek rogziti( hogy

jogsza b6lyban meghat6rozott ad6kt6l 6s illet6kekt6l.
6.

A fenti ellen6ft6k

magdban foglalja

a terlletileg illet6kes eloszt6i

enged6lyessel kotend6

HCSSZ-ek 6s HHSZ-eli megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tan5csadds, valamint a FelhasznSl6
meghatalmazdsdval ;r szabadpiacra l6p6 felhaszniil6si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek

7.

megkot6s6vel, illet6leg a kozbeszez6si elj5r6s m0szaki lelr5s6ban r6gzitett valamennyi egy6b
szolg5ltatSsteljesites6vel kapcsolatosan eljd16 Keresked6-i szolgSltat6s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia szolg6ltat6s szi.inetel6sdnek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia df
megfizet6s6re nem kdteles.
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t2.
13.

FelhasznS16 6s Kerr:sked6 a teljes ellSt6s alapti szerz5d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkozSsdban naptiri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak.
A jelen szea6d6shez vezet6 elj5r5sbani aj6nlatt6tel, a jelen szez5d6s, a szAml6z6s 6s a
kifizet6sek pdnzneme a magyar forint (HUF).
Felhaszn616 az ellen6rt6k fedezet6t saj5t forr6sb6l biztositja.
A Felhaszn616 elSleget nem fizet.
Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szen&{sszerii teljesftdst kovetSen havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. (1), (5X6) bekezd6se, tovdbb6 a ftk. 6:130.9 (1) bek szerint
szdmlaosszesit5 alap_i5n, Stuta16ssal, forintban (HUF).
A Keresked5 viillalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6lSsi helyek listdja szerint,
felhaszn5lSsi helyenk6nt kUl6n-ktil6n az
feltiintetett sz6mlafizet6k (int6zmdnyek.
gazdSlkod6 szervezet€k) fel6 sz6ml6z, azaz a list6n szerepl6 felhasznSldsi helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt kUkrn sz5mlSkat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az Sltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6mol5si Id6szak) a Felhaszn5l6 r6sz6re
6rt6kesih-'tt vi la mos energia teljes mennyiseg6t
- a villanros energia egys6gSrdt (FVkWh)
- az Sltaliinos forgalmi ad6 osszeg6t
- a torv6nyben meghat6rozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhasznSlati dfrakat
eSy6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel5 6s a Keresked6 6ltal
sz6mlezand6 t6teleket (igy k0l6ndsen
VET !47.
alapjSn sz5ml5zand6
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14.

15.

lo.

17.

18.

a

5

teteleket).
A sz5ml6k mell6 Keresked5 r6szletes analitiket mell6kel (elektronikus formdban is), melyek
felhasznSl6si helyen<6nt (egydrtelm( beazonosithat6sSg mellett) tartalmazzSk a sz5mla
alapj5t k6pez5 felhasznd15si mennyis6geket (leolvas5si adatoka! leolras5si id6szakot),
egysel6rakat, sz5mla6rt6keket.
A kibocs6tott sz5mldn, sz6mla osszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kiv0l fel kell
tUntetni a fizet6 ner'6t, fizet6 cim6t, felhasznSl5si hely cim6t, felhasznSl6si hely funkci6j5t,
POD szSmot, felhaszn6l6si hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6d6ket.
Keresked6 nem jogorsult a teruletileg illet6kes elosn6i enged6lyes iiltal sz6m6ra megkuld6tt.
igazolt natur6li6t6l elt6r6 mennyisd3et alapul v6ve id5szaki sz5mlSt kiSllitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked5i Sramszdmla natur5lia bitzis{t az eloszt6 6ltal az azonos
szitmllzilsi id6szakra kiSllitott RHD sz5mlSn megjelen6 5rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy
adott sz5ml5z5si id5szakot k6vet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn5l5si helyek esetdn
az RHD 6s a keresked6i 6ramsz6ml6k natur6lia vetit6si alapj6nak ktil6nboz5s6ge miatt, akkor
a keresked6 koteles ezt a soron kovetkez6 sz6mlinisi id6szakban korrigiilni.
Keresked6 6ltal kibocs5tott sz5mla taftalmazza a m6r5berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakit6si tamogatas, a
kedvezm6nyes 6ni villamos energia t6mogat6s, az itFA 6s energiaad6 6sszeg6t. Felhaszn6l6k
6s Keresked6 az en€rrgia ellen6rt6ke vonatkozds6ban naptdri h6naphoz igazod6 elsz6mol6st
alkalmaznak.
Keresked6 vSllalja
Felhaszniil6 ig6ny alapj5n - a diktalSson alapul6 felhaszn6l5si adatok
figyelembev6tel6vel trirt6n5 sz6ml5zdst is.
Keresked5 v6llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 hSl6zathaszn6lati szez6d6sekben
a FelhasznSl6 mellett v6llalja a fizet5 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6
fel6, szAml{zza az iiltal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a KereskedS fizet meg
kdzvetleniil az Eloszti)i Enged6lyes sziim5ra. Keresked5 az SltalSnos rendszerhasznSlati dijakat
mint kdzvetitett szo g6ltat6st tov6bbsz5mlSzza a tulhaszn5l6 feld, amit a Felhaszn6l6 a
Keresked6nek koteles megfizetni az energiadijal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szea6d6s
teljesitdsi id5szakSt kovet6 75 napon beliil
Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
v6gelsz6mol6 sz6mla kibocs5t6s6ra. Ez a szdmla tartalmazhaga a havi elszSmol6 sz6ml6ban
esetlegesen ki nem sr:6ml6zott - de jelen szerz6d6s alapj5n kiszdml5zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a tulhaszn6l6, mint szezSd6 hat6s5g a ftk. 6:155 !-6ban
megfelel6 k6sedelmi kamato! tov5bb5 a kUl6n jogszabSlyban meghatSrozott behajt6si
k6lts6g6tal6nyt kdtele.s megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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27.

hat6lyos
Felek rogzitik, hogy fizet6si kotelezettsdget csak jelen szez6d6snek 6s
jogszab5lyoknak mlndenben megfele15 szSmla Felhaszn516 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.

22.

Felek megdllapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szen6d6s
teljesit6s6vel osszefUgg6sben olyan kolts6geke! melyek a Kbt. 62. (1) bekezdes k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintetdben merUlnek fel, 6s melyek a
Keresked5 ad6kote|:s jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

I

4. A felek jogai 6s kaitelezetts6gei
1.
1

A Keresked6 kotelezetts6geit a

hat6lyos jogszab5lyok. tov6bb5

a

k6zbeszea6si

dokumentumok m6szaki leirAs r6sze taftalmazza r6szletesen.
Keresked6 a to.v6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket 6s az azzal
szerz6d6s megsz0n6s6t k6vet6en az tij
kapcsolatos feladatok ell5t5s5t v5llalja
Keresked6 fel6, rnelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 5r.

a

a mell6kletben szerepl6 felhaszniil5si helyeknek a csatlakoz6si ponqain a teljes
ellitSs alapi szerz6d6sben rogziEtt negyed6rSs etlagteljesitm6ny 6rt6kdvel megegyez6
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6sUl6s66rt, ha afi. az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk6r6ben felmertilt - KereskedSnek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapjSn a felek az egy6rtelm[is{3 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szezid6s alapjiin a Keresked6 arra k6teles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozato! amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kdzbejott6vel a F€lhaszn6l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kieldgfteni

Keresked6

jelen szez(rd6s alapj6n.
.1.

A villamos energiSt a FelhasznSl6 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz5llitja le.

5.

A felhaszn5lSsi hely,:k ellSt5sa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon
tort6nik.
Az id<5soros, negyed6rSs fogyaszt5sm6r6sre alkalmas mdnjvel ell6tott fogyasztasi helyek
tekintet6ben
a szez6d6s id5tartama alatt a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Keresked6 kdsziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendad5s alapj5t a dokumentaci6 fogyasn6si adatok mell6kletben szerepl6 ,,A", ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhasznSl6si helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyasztasok
jelentik. Keresked6 v5llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5t5s alapf szea6d6s szerinti
szabadpiaci villamos energia ellStSsat. tu id5soros felhasznS15si helyek menetrendt6l va16
elt6r6s6nek pdnzrjgyi kock6zata a t6bbletenergia vagy a sziiks{;es kiegyenlftS energia
megv6s5rl5s6b6l kiivetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 tort6n5
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 6th5rit6sa nem lehets6ges,
Keresked6 kdteles aj6nlatkdrS felhaszn6l6si helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
m6don, hogy a FelhasznSl6 Sltal felhasznSlt villamos energia mennyisqlet saj5t nev6ben
k6teles el5re megvSsSrolni.
Felhaszn5l6 a keresk(i6i m6rlegk6rbe l6p6 felhasznSlSsi helyei vonatkoz6s5ban fell6p6
v6telez6si tizemzavarck eset6n - FelhasznS16 krllon k6r6sdre - Keresked6nek v6llalnia kell
a Felhaszn516 6rintett felhaszn;il5si helyeinek k6pviseletdt a h6l6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek
tulhaszn5l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart
okozta/okoztalq 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s tSrgyi k6rben meghatalmaz6snak min6sriil.
A hatiilyban l6v6 szez5d6s(ek) felmond6s6t - a keresked6i m6rlegk0rbe l6p5 fogyasztdsi
Felhaszn516 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
helyek vonatkoz6sdLnn
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolgSltat6n6l. A hat5lyos szez(d6s(ek) felmonddsdn6l (a megsziin6s id6pontja
vonatkoz5siban) a jelen szez5d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az

6.

-

-

a

9.

- a

i16nvad6.
10.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez szi.iksd3es eloszt6i szez6d6s(ek), irgy mint

HSl6zati

Csatlakozdsi Szez6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati Szeadd6s(ek)
(a toviibbiakban: HHSZ) megkot6s6t amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n

-

1

Y

- a

6ll rende kez6sre
Felhaszniil6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyft6 erejii
magdnokiratba fcglalt meg hata lm azlsttval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliga le a
teniletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A Hcssz-ek 6s HHSZ-ek megkotdsehez I jelen
szen6d6ben meqhatdrozott kezd6 teljesit6si id6pont az irdnyad6.
11. A teljes elliit6s alapi szen6dds hat6lya alatt Keresked6 koteles a tdle elvirhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszndl6 drdekeineK
vedelm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatranul, hanyag m6don j5rt el, vagy
'ini6zked6se
egy6bk6nt
szez6d6s
szriks63es bdrmery
nem
-teljesitds6hez
eredm6nnyel, az: ebkjl ered6 kirok megt6rit6s6re lioteles.
Felhaszniil6 jogosult az energiaellSt5sival kapcsolatos bdrmilyen i.igyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elvdrhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn 6lo risz6re tandcsot vajy
(ilyen t5rgyri k6r€s eset6n) iir5sbeli tajdkoztatdst adni.
13. Az. [jonnan bekaprsolSsra kerti16 felhasznSlSsi helyek r6szdre,
az adott felhaszndl5si helyre
6rv6nyes energiadlj arkarmaz6s6val Keresked6
szea6ddses iootartamon uJltir
szabadpiaci virramos energia e 6t5st ny0jt, tovdbbd eldtja
r"rn.rrneriri n"rv"*
eset6ben is a mfiszaki reir.?sban itt. ;etei 'szezrtodGn rojut".un
bterezeGZd[et. ;;;n
fe.lhasznSlSsi helyek vonatkoz6sdban a jelen szerz(rdds rendelkez6seit
keii alkalmazrl
kiifonosen azzal, hqy az energiadrj meghatSrozott m6rtlke
ezen rli relrrasznrirdsi-freVer
vonatkolis6ban is ir5nyad6a.k. A ferhasznirdsi herye[ nrodosurdsa
(ide 6rtve az
felha:'zn5l5si hely bevondsdt,
megsz(nteterel, stO.) n",n
.
Ef"f
megjllapgddsa arapjdn szez6d6smodosit6-snak. rur"[
roro"n rogzitik, hogy jeren
a Kbt. 141-g (4). bek. a)..ponSa szerinii esetnek rninOririr ulur,-itgy
u)
opcioval r6velt mennyis6get jelen szez(rddsm6dosit6s
nem vdltoztatja meg.
.
74. A szezcd6s idcitartama alatt
.megsziinti fettraszn6liisi treiyek r6szere xereit<ea6 szak6rt6.
timogat6st biztosit 6s a Ferhaszndr6
tepvisuro:"reni m'enedzseri a ferhaszniirdsi heryek
villamos energia szolgSltat6sb6l vat6 tit6ptet6i6t.
ezen szotg6ttat"r"r
a mesajinrott energiadij.Ferek e k6rben roszitik, h"st-j;t; lir".Zrtjrli
I-artatT'9223
i"io-"t.)2,
Kbt. 141,5 (4) bek. a) ponla. izerinti esetnek ,rarut-urrur,
hogy az opci6val novelt
mennyiseget jelen szez6d6sm6dositds nem vdltoztaqa-;eg.
_
1). Keresked6.az. iigyint6z6s gyorsit6sa,
egyrzerfuitzsu'-erd;ieben internetes ugyfdrport6i
i.izemertet6s6re kciteres a sze.n6d6s iacitlltama
urutt. nnnut 6rdekdben,
iittat kialirott sz5mta m(iszaki.tartarmdt 6s izlm''ut.l"t",G;;#;;k r,"sv. lLr;ikJZ
sziimla meg6rkez6s6t meger6z6en er rerr"rsen--uigu-ri,,
unn.* megtekinthetds6o6t
Kereskeidnek etekrronikul,^^,int_e19les
t*irt"r,il.i.'
biztositani ket a Keresked6nek az egyes 9r6rnet5sffi'rcli
ferhaszn5rSsl heryek terjesitm6ny gdrbej6nek
refutSsSnak, iletve a Kereskedo es a 6rr'astnardr<<izltt
megtotendS szez6d6s mfszaki
vonatkoz6sri atJatainak megtekinthet5sdr6t.
nem
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5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei
1.

A

3.

felmonddsdt a,awzzg meg a Szeadd6sU""f"ofrfu[,r"ii"l.
.
A Jeren pontbar rdEzitett szezdddsszegesi esetek
6s azok itt er6irt kovetkezm6nyei nem
erintik a jele,n Szez6d6s
ponq,lnun,"Snatarozott
,p.rjn:ty.
eseteket, illetve az azokhoz f0zott
jogf<;vett<ezmdnvetet.
^
suly.os szez6d-6sszeg6s eset6n. a r,iry6r rr"rzooorl"g6r*1
6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szerzci,6st a szez6d6ss.z"gO r'no -rlZr"il-lyobatfi
sze''ddds szerint azonnati
T5lni r:].:rJh"tl.
defini5rt, vagy ism6tert szea6desszeg6s
a !6rermet izenvedett

Ferek jeren szez6d6sben vStart koterezetts6geinek
megszegdse, ilgy ktironosen a
szez6d6s meghirisurdsiinak
nibas ;"Gil;;,"'k"rederem, kiirt6rit6s fizet6si
,oroziisak6telezettsdget keretkeztet, ifletve..a
sze,,adu, i arir iLr artar tort6n6 azonnari hataryi
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'1.

onmagdban megalapozza.
S0lyos szez6desszegdst kovet el a Keresked6,
ha:

f6r

6rdekm6r5s6t

1
\

-

ha a szerz6d6s teljesit6s6hez szUks6ges elektromos Srammennyis6get nem
szezi be teljes egdsz6ben,
nern 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s
m6don,

nern biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszer( teljesit6se eset6n

a

Felhaszn5l6 teljes 5ramig6nye kiel6git6sre kerUlj6n (kiv6ve ha a jogszab6lyban
rogzitettek szerint keriil sor korlAtozSsra)

jelen szez5d6sben nevesitett egy6b (tan6csad6si, k6pviseleti, adminisnrdci6s,
egy6b) k6telezettsdg6t nem, vagy hi6nyosan teljesiti 6s ezzel FelhasznSl6
el15tas5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egy6b a jelen szea6d6sben ekk6nt megjeldlt silyos szez6d6sszeg6st kovet el.
egyiittm(kod6si kdte lezetts6g 6t stlyosan megszegi,
Ker,:sked6 ellen felsz5mol5si eljdrSs joger6s elrendel6s6re kertil sor, \ragy
vdgelsz5mol5s al5 kerUl, ill. hivatalbol torlik a cegjegyz6kbrrjl.
ha az illet6kes Hivatal Keresked6 miikod6si enged6ly6t joger5sen
visszavonja, vagy egy6b mfoon a szen&6s teljesGs6re alkalmatlann6 v5lik.
Srilyos szezcid6sszeg6st kovet el a FelhasznSl6, ha:
fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked6 Sltal meghat6rozott legaliibb 30 napos
p6thatSrid<' alatt sem tesz eleget,
egy[ttm0koddsi kotelezetts6g6t silyosan megszegi.
Vis maior bekdvetkez6se eset6n a tulek k6telesek egym5st halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezilf a vis maior id6tartam6ra
a tulhaszn5l6 jcgosult harmadik szem6lyt6l a mfikodds6hez szi..ik6ges elektromos iSramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis63vonatkoz6s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizetdsi ig6nyt nem 6rv6nyesithet

-

a

-

fu lhasznSl6val szemben.
7.

8.

A

Felhaszn5l6 nem k6teles a szabv5nyon kivUli elektromos eramot Stvenni, igy ha a
szabv6nyon kivtili elektromos Sramot 6tv6tel6t a fulhasznSl6 visszautasiqa, ez a
Keresked6 r6sz,5r6l min6sUl szerz6d6sszeg6sne( amennyiben az6rt felel6s.
A teljesit6s jogs;zerii megtagad5sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem k6thr6rfizet6si, sem k5rt6ritesi kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezetts6g sem. Ekkor a jelen szez5d6sben meghatarozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az 5tad5s felftiggesztdse miatt 5t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok
1.

3.

5.

fulek megiSllapodnak abban, hogy amennyiben a KereskedS olyan okb6l, ami6rt felel6s(Ptk.
6:186.9) hib5san vagy k6sedelmesen teljesi! akkor k6teles a Felhaszn6l6nak a hibis vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz5sSban az adott
felhaszn5liisi hely 6ves, dokument6ci6ban kalku16lt mennyis6gfi villamos energia forintban
meghatirozott r:llen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetni.
A k6tbert a Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizet6si hat6rid6vel 6rvdnyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t kovet5 5 napon beli.ll a Keresked6 ir6sban,
k6ts6get kiz5r6an bizonyit6kokkal al6tSmasztott indokl5ssal magdt ki nem menti, akkor a
kcitbr6r elismert kdvetel6snek min6siil 6s a Keresked6 kovetel6s6be besz5mithat6 a Kbtben foglalt valamennyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sul6sa eset6n.
A Felhaszn5l6 ko'retelheti a kotb6ren feli.ili k5r5t is.
Keresked6 felel nindazon kirdrt, amely szez(d6sszeg6se ok6n a Felhaszn5l6ra vagy
harmadik szemeilyre h6ramlik. Amennyiben a Keresked6 szez(d6sszeg6se okSn harmadik
szem6ly Felhas:zn6l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdlj, vagy k5rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 halad6ktalanul koteles menteslhni a FelhasznSl6t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a tulhaszn5l6 a harmadik f6l ir5ny6ba, akkor k6teles a megfizetett 6sszegeket
6s felmeri..ilt kolts6geket felhiv5sra a tulhaszn5l6nak megfizetni.
Amennyiben a KereskedS szez6d6sszeg6se miatt a Felhaszn6l6 ellen per vagy m6s elj6rSs
indul, koteles abba amennyiben ez lehets6ges
a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.

-

-

I

Amennyiben ez nem lehets6ges, koteles a fulhasznSl6 pernyertess6g6t el5segibni
PervesztessdJ eset6n az el5z6 pont szabSlyai megfelel6en irSnyad6ak.

7. Egy6b rendelkez6sek
1.

A

Felhaszn5l6

klteles betartani

a

mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyo( SzabSlyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s fulei
koz6tt els5dlegtesen jelen szerz&6s az ir6nyad6 a jelen szerz&6s 7.4. pontja
figyelembev6tel,Svel. Amennyiben a Keresked6 bSrmely ASZF-nek min5stil5 irata vagy

annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez5d6ssel, akkor az
6rintett AszF-r3ndelkez6s nem alkalmazhat6. Kivdtelt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.4. pont alapj5n alkalmazand6.
A Keresked5 mindenkor betarua a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, SzabSlyzatok, a mfikod6si
enged6ly6ne& tizletszab5lyzatSnak
rendszerhasznSlati szez6d6seinek

6s a

rendelkez6seit.

A

Keresked6 mindenkor a szakszertien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv6rhat6 magariart5st koteles tanisitani, kti16n6sen
Szez5d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l
tulhaszn6l6t
halad6ktalanul 6rtesiteni,
A Szea6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvirhat6 int6zked6st.

. A
.

a

tulek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s bSrmely ponla k6gens
jogszab5lyba Utkdzne, vagy a k6zbeszezdsi eljdr6s kotelez5 6rv6ny( dokumentumdnak
tartafm6val ellent6tes lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be
minden tov6bb,i jogcselekm6ny, igy ktll6ndsen a szez6d6s m6dosit6sa n6lktll
a
megsdrtett k6telez6 6rv6nyfi jogszabSlyi rendelkez6s vagy kozbeszea6si dokumentumr
rendelkez6s keri.il. tuntieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akkdnt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szez5d6s r6sze (vagy a
szez6d6sben szovegszer(en szerepelnie kell) 6s azt szdvegszerfien a szez6d6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

4.

-

-

8, A szerz6d6s id6beli hat6lya 6s megszfin6se
1.

Felek

jelen szenSd{s hat5rozott teljesit6si id6re 2016. 12, 01. napj6nak 00.00 6raj5t6l
Lt.30. napj6nak 24.OO 6r6jitig kdtik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a

2017.

3.

szerz6d6s szerinti ell6t6s biztositii#ra.
Fefek megSllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d4s a ftk. szab6lyai szerint rendes
felmonddssal feimondhat6. A felmondSsi id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn5l6 ko;zbeszez6si elj5rSst folybasson le. Ennek hat5ridej6t a felek 90 napban
hatiirozz6k megt.
fufhasznSl6 koteles
szerz6d6s felmondani
Kbt-ben meghatdrozottak szerint,

a

a

amennyiben:

a)

Keresked6ben k6zvetetten vagy kdzvetlenill 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely

tekintet6ben fenn6ll a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjAban meghat6rozott felt6tel;

b) KereskedS kdzletetten vagy kdzuetleniil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintetdben fennSll a 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjdban meghatiirozott
felt6tel.
Keresked6 kotr:lezetts6get vSllal, hogy
szez&6s teljesit6s6nek id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a tulhaszn5l6 sz5m5ra megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt. 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti tigyletekr6l a Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

a

7

1

+

Keresked5 ebben

az

esetben

a

szez6d6s megszfin6s6nek id6pon!5i9 teljesitett

szolg5ltat6sinak ellen6rt6k6re jogosult.
4.

tulhasznS16 a szerz6d6st felmondha!a (att6l ellSthat) ha:
feltdtleniil szUks6ges a szen(fl{s olyan l6nyeges m6dositdsa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alapi5n frj kozbeszez6si eljSrdst kell lefolytatni;
Kereskecl6 nem biztosila
Kbt. 138. g-ban foglaltak betart6s5t, vagy az

a)
b)

a

Keresked6 szern6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl5s kovetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
az EUMI;Z 258. cikke alapjSn a kozbeszerzds szab6lyainak megszeg6se miatt
kdtelezetts6gszeg6si elj6rSs indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir.6s6ga az EUMSZ 258. cikke
alapjSn inditott elj5r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSb6l ered6 valamely
k6telezefts63 tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s t6rt6nt, 6s a bir.6s5g Sltal meg5llapitott
jogs6rt6s miatt a szez6d6s nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szerz6d6s megsz0ntet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. AdaW6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkez6sek
1.

A szez6d6 felek k5telesek betartani az adatvdlelmi szab6lvokat.

Felek megSllapoc nak abban, hogy ktil6nds tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymSsnak 6tadott, ijzleti titoknak min6sii16 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak minSsitettek
(bizalmas informSci6). vagy jogszab5ly annak min6sit.

Uzleti titok a gezdasigi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informici6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilv6nossSgra hozatala, illet6ktelenek Sltal t6rt6n6
megszez6se vagy felhaszn5l6sa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdas6gi vagy piaci
4.

6.

7.
8.

drdekeit s6rten6 vagy vew6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult
a szUks{;es int6zked6seket megtette.
A Felek titoktartitsi kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott Uzleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, (gy kUlondsen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.
A Felek a szez6tldssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informSci6kat kizSr6lag a szen6d6s
teljesit6s6re haszn6lhatjSk fel. A mSsik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lktil ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszab5ly alapj5n kotelezci vagy valamely birosrig vagy m5s
hat6s5g, 6llamigazgat6si szerv elrendeli. A felek err5l halad6ktalanul taj6koztatj5k
egym5st irdsban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy m6s hat6s6gi hat6rozat egyidejii megkijld6se
mellett.
A Felek kritelesek a hat6sSg (bir.os5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet5 titoktart6si kotelezetts6g al5 es6 inform5ci6nal! ami m6r
kozismert. Egy adott inform5ci6 kozismerts{;6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
k6zismerts6g6re hivatkozik.
A jelen titoktart6sr'61 sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz(n6se ut5n is hat5lyban
maradnak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomdsuk van a116l, hogy Felhaszniil6 koteles a
Kozbeszez6si Hat6s6gnak bejelenteni, ha

a)

b)

Keresked6 szerz6d6ses kotelezetts6g6t s[lyosan megszegte 6s ez a szez5d6s
felmond6s5hoz vagy el5ll5shoz, k6rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen&6s alapj6n
alkalmazhat6 e9y6b jogkdvetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked5 olyan magatart6s6val, amely6rt felel6s, r6szben \iagy eg6szben a szez6d6s
lehetetlenUl6:;6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir5sdt,
az annak alapjSn alkalmazott jogk6vetkezm6nyt, valamint hqy a szez&6 f6l a
szez6d6sszer;6st elismerte-e, vagy sor ker lt-e arra vonatkoz6an perinditSsra.
Keresked6 sz,3rz&6ses k6telezetts6g6nek joger6s bi'os5gi hat6rozatban meg6llapitott
megszeg6se ,3set6n a szez6d6sszeg6s t6ny6l leir5s6t, l6nyeges jellemz6it, bele6rtve

1

azt is, ha a szen.6desszeg,ls a szezfu6s felmond6sShoz vagy a szen6d6st6l val6
el5lfishoz, k5rt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapjSn alkalmazhat6 egyeb
szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked6 szez6dS f6l olyan
magatart5s5'ral, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szez5d6s
lehetetleniil6s6t okozta.
Felek fenti korben meg5llapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok
5tad6sa miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le igdnyt sem 6rv6nyesiteni abban az
esetben sem, ha b5rmely etadott t6ny, vagy kortilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,
kivdve ha ezze a Felhaszn5l6nak az adatok 5tadSs5nak pillanat5ban t6nyszer(en
tiszt6ban kellett lennie (nem tartozik ide a hibds jogszab5ly-6rtelmez6skil vagy t6ves
t6ny6ll6s-6rtelme,z6sb5l sz5rmaz6 koriilm6ny, kiv6ve ha az a Felhaszn6l6nak felr6hat6an
kdvetkezett be).

9.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
fentiekt5l ellentdtesen
iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab5ly
adatokra
rendelkezik.
Felek kijelentik, ho,3y a szez6d6s teljesitds6ben folyamatosan egyuttm[ikodne( a felmerii16
probl6m6kr6l egy'm6st halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkoiataikat kiz5r6lag irSsban, az 5tv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 modon tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formij6t is.
Feiek k6pviselet6r€: oognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5tozSsokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kizd16lagosan :

lu.

a

ill.

11.

72.

lJ.

hasznSrl6 t6sz6t6lz
N6v beoszt5s: Zabo Edina Ugyvezet6 igazgat6
El6rhet5s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Vdc, BAn Mdrrton utca 3., 06/ 27 - 510 - 400
Jognyilatkozat ko 15toz5sa:
Fef

--

N6v, beosztSs: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(levrilclm, tel, fax) : 2600 Vdc, Kozt6rsas5g

tt

34., 06-301583-0047,

ceqledi.monika@racholding.hu

Keresked6 r6sz6t6ll.
N6v, beoszt6s: Fazekas Tjbor

El6rhet5s6gei(levrilcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
log nyilatkozat korl6tozSsa :

0t 207-209'

+36-1-304-

N6v, beoszt5s:

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korl5toz6sa:
N6v, beoszt6s:

L4.

E16rhet6s6gei(levdlcim, tel, fax) :
Jognyilatkozat korl6toz5sa :
Jelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot

a kijel6lt kapcsolattart6 kiziir6lag irSsban az 6w6tel hely6t 6s idej6t dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6tv6tel igazol5s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. faxjelent6s).

lf

.

a

szzrz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid5t nem tfiz, akkor a
Amennyiben
lognyilatkozatot annak ok5nak felmerril6s6r6l (iognyilatkozatot tev6 tudomdsSra
jufuiatOt) sz5mitrrtt 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
iovideUb hatSridti nem dertil ki. Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
tulhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kiel63iteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kotelezetts6gek v,onatkoz6s6ban Keresked5 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
meotenni.

i
\

76,

17.

Minden, a mSsik fdlnek benytijtand6 jelen szez6d6s t6rgydt 6rint5 dokumentumot a jelen
szez6d6sben meghatSrozott kapcsolattart6 cim6re kell megk ldeni. A ktildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nyk6nt keresztul feladott jognyilatkozat
eset6n a megrirkez6st k6vet6 els5 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal
k6zbesibttnek kell tekinteni.
A kijelolt kdpvisel5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kot(llesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik f6l terh6re'
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad6s5t akad5lyoznS ill. lehetetlenn6
tenn6, felek k6t:lesek a m5sik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
rdvid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy
akadSlyoztatSsi nyilatkozat telefonon tort6n6 megtdtel6nek igazoldsa a
nyi latkozattev6t terheli.
Szerz6d6 felek irgy jSrnak el jelen szez(d6s hat5lyinak fenn6llta alatt, igy kezelik a
szenod1s kik6t6seinek. Szez6d5 Felek
dokumentumokit, hogy az megfeleljen
kijelentik, hogy egyikUk sem tanisithat olyan magatart6st, amely a szez5d6ssel
e ent6tes lenne, vagy a m5sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek ri4ziti( hogy a
adatvAlelmi jogszab6lyok rendelkezeseit
dokumentumok kezel6se sor6n
marad6kta la nul betartjSk.
m6sik f6l 6rdekeit
Felek meg6llapodnak ibban, hogy minden tev6kenys6giikn6l
magatart6st6l,
jdrnak
olyan
minden
el,
tart6zkodva
messzerien6en szem el6tt tartva
okozna'
k6rt
vagyoni
amely a mSsik f6lnek ak6r vagyoni, ak6r nem
jutott
Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rtesiteni a mSsik felet a tudom6sukra
jelen
teljesit6s6t
szez5d6s
minden 6rtesul6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely

a

lat.

a

az

19.

zL,

22.

a

akadAlyoua, vag Y befolY6solja
steiAad reei niebartap6dnaft, nogy jelen szez6d6s hatalya alatt

is - a fentieken tfljelen
a
hogy
6rdek6ben,
annak
megtesznek
mindent
szorosan egyiiftr;ijkodnek, 6s
szez6d6sben kit(zott c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogzitik, hogy
lelen szez6d6s alapjan a tulhaszn5l6 sem r6szben, sem
-hlvatkozott
kozbeszez6si elj5rds alapjdn a, Keresked6vel
n"r f"L6r'a
"gertb"n
siez6d6st kot6 tov6bbi felhasznSl6k szerz6d6sszeg6s66d, ill. a tovAbbi esetleges
felhasznSl6k szez6d6sszeg6se jelen szez6d6s Felhaszn5l6jSra nem hat ki'

kozbeszez6si elj6rSs ,,7" r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az irn.
Int6zm6nyi id6sorosjelleg( fogyaszt5si helyek vonatkoz5s5ban tartalmaz rendelkez€seket.
Amennyiben valamely rendettez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkoz6sSban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kiv0l kell hagyni.
Magyarorsz5g jogszab5lyai,..kijl9l.":913
-lelen szez6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekbenvalamint
a villamos energi5r6l sz6l6 200.7'
u iUt. aftuf enged6lyeiett korben a ftk,
Gt,?r
'Llocxvr.
(X.19.) Korm. rendelet
kiadott
(vet.)
v6grehajt5sSra
6s a
Torvalny
evi
.27312007
szab5lyair6l sz6l6
alkalmaz6suk
6s
diakr6l
el6irdsai, a villamos energia rendsze-rhasin6lati
rendszerhaszn5lati
energia
16,) MEKH rendelet, villamos
9!if
.
a
megu1uro
rendelet'
(X'
NFM
30')
6412013'
sz6l6
kereteir6l
iiiszabalyoz6s5nah
termelt villamos energia m kod6si
eneroiar6rr5soru6l 6s a hullad6kbol nyert energi6val
m6rt6k6nek meg6llapit5si
iir&ifira*p- linansziroz5s5hot tiitks6g"t penzeszk6z sz6l6
112016. (I. 27') NFM
szab6lyokr6l
r6szletes
,"Ojii. er megfizet6s6re vonatkoz6

lelen szez5d6s ill.

24.

iion.' fi.

25.

a

a

rendeletaz i16nYad6ak'
€seten,
Felek rogzitik, hogy jelen szerz6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.9) teljesilldse
szez6d6smodosit6s
alakszerfi
irrasua'i m6dosit-hirt6. Felek rogzitik, hogy a szez6d6s
esetekben:
al6bbi
:rz
n6lk0l - modosul

-

a) felek

nl'
c)

k6zhiteles nyilv6ntart6sban foglalt adatainak m6dosulSsa eset6n

a

nyilv6ntart5sba bejegyz6s napj6val,
i.jr"t up.r"i"n tioit", teljes-it6sigazol6 szem6ly6re .vonatkoz6 adatok m6dosuliSsa
eset6n a m6sik. f6lhez tett kdzl6s k6zhezv6tel6nek napj5val,
amennyiben a Kbt. ezt nem zSrja ki.

10

26.

m6dosit5sa, ha az arra ir6nyul, hogy a Keresked6t
szea6d6sszeg6s (illeWe szez(rd6sszegesbe es6s) 6s annak

Felek rogzitik, hcgy semmis

a szerzifrls

mentesits6k az olyan
jogkovetkezm6nyei
ide nem 6rtve a felmond5s vagy el6ll6s jog5nak gyakorl6s6t alkalmazdsa al,5l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
FelhasznSl6 6Wsllaljon a Kereskedcjt terhel5 tobbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szerz(rdds alapj6n a Keresked6t terhel6 kock6zatokat. E kdrben kijelenti
jelen szezerd6sben foglalt
kockSzatokat felm6rte 6s azt
Keiesked6, hogy
ellenszol96ltat5sban teljes kor[ien 6rv6nyesitette.
A szerz&ds 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szen&6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kiviil) (a Megbizo p6ld6ny5hoz csatoltan) az elj5r5s_iratanyaga.
Feiek jogvit6juk eset6re kik6tik a Vici l5r6sk6s5g ill. a Budapest Korny6ki T6rvdnysz6k
kiz516lagos il letdkess6gdt.
A killfolai ad6illet6s6gfi Keresked<j koteles a szerz6dlshez annak al6ir5#t k6vet6 3
munkanapon belill - irra vonatkoz6 meghatalmaz5st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti
ad6hat6sagt6l a magyar ad6hat6s5g kozvetleniil beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az orsz5gok kdzotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkul. Ennek elmarad5sa silyos
szea6d6sszeg6snek min6siil.

-

a

a

21.
zB.
29.

30.

-

Jelen szez5d€s annak mindk6t f6l eltali al6ir6s6val l6p hat6lyba.

Budapest, 2016. 11.30
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Nagy Zsolt
kis 6s kiizepes fogyasa6i
drtdkesitdsi osdtiy v ezeto

P6nziigyi ellenjegyz6s
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