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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkozirs5ban
mely l6trejott egyrdszr6l az Als6v5rosi Ovoda (sz6khelye: 2600 Yitc, V6m u. '11. Ad6sz5m:
16793552-1-'13) k6pviseli: Lambeknd G5l Gabriella igazgat6, mint tulhasznSl6 (tov6bbiakban
FelhasznSl6)

a MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest szentendrei tt 207-209, k6pv: sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt, c6gjegyzdksz'm: 01-10-04481B, ad6sz5m: 12898019-2-'14) mint
villamosenergta:kereskd6 (tov5bbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az
mSsrdszr5l

alSbbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V6c V5ros Onkorm5nlaata jelen szez5d6sben foglalt felhaszn5l6 6s egy6b

felhasznSl6k
beszez6se"
energia
6vben
le
2016.
folytatott
,Villamos
elj6r6st
k6pviselet6ben is kdzbeszerz6li
megnevezessel.
Az elj5r6sban 3 r6szre lehetett ajenlatot tenni.

A

kozbeszez6si dollumentumok (tovSbbiakban: kozbeszez6si dokumentumok vagy
dokument5ci6) tartalmaztik, hogy az egyes felhaszn5l6k ondll6an kotnek szerzSd6s a nyertes
al6ntattev6vet'az adott n5sz vonaikoz5s5ban. Jelen szez6d6s az emlitett k6zbeszez6si elj5r5sban
a Felhaszniil6ra 6s annak felhasznSl6si helyeire vonatkoz6 szez6d6snek min6stil.
ni"gkdtOtt

-

-

FeEk rogzitik, hogy a s:zez5d6sekkll foly6 jogokat 6s kotelezetG6geket az egyes felhaszn5l6k
ttt. te5esitit. Egy adott-felhaszn516 szea6d6sszeg6se a tdbbi felhaszn6l6ra
on6ll6an'gyakorotl6t
-B5rmely
relhaszn5i6val k6tott szea6d6s megszlin6se (ide nem 6rtve a
t"f""if ki.
a tdbbi szez6d6s id6beli hatSly5t nem 6rinti.
megsz(n6st),
tefesed6ibe men6s miatH
_

n"r

III. torveny a
A nyertes aj5nlattev6,,2" r6sz vonatkoz6s5ban a Keresked6 lett, igy a ,ot5- 6y1. C{l
6s a fentiek
megfelel6en
k6zbeszea6sekr5l (a tov5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak
figyelembev6tel6vel jelen szez5d6s vele ker0l megk6t6sre.
pontja
f6l'haszn5l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov5bbiakban: ftk.) 8:1.9 (1) bek 7.
alaplln szen6do hat6s5gnak min5sUl.
tule-k a szolg5ltatas teljesr't6se 6rdek6ben az al5bbi szez6d6st kotik.

2.

l.

Felek

A szerz6d6s c6lja' tSrgYa

a kozbeszez6si elj5rds alapj6n egymdssal rin. teljes ell5tSs alapri szez5d6st

hoznak

l6tre Felhaszn5l6-i menetrendad6si kotelezetts6g n6lkUl, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
Felhaszn6l6 megv6sSrolja a jelen szezdd6sben, ill. a dokument5ci6ban meghat5rozott
villamos-energi5i (szer'-6d6s kdzvetlen targya). Ennek alapj6n a Keres-_ked<i v6llalja a magyar
6witeli h6l6zJton folyamatosan rendelkez6sre 5116. szabv6nyos min5s6gli villamos energia
biztositas6t a Felhaszndl6 r6sz6re a szerzldes id5beli hatSlya alaft 4L 444 kWh mennyis&3ben,
amennyiben a teriiletilBg illet6kes eloszt6 enged6lyes a melldkletekben foglalt felhasznSlSsi
helyek tekintet6ben a m6rlegkdri v6lt6st irSsban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. Felek
hogy a ;elen szez6d6ssel 6rintett k6zbeszez6si resz (,,7" r6sz) vonatkozSs5ban a
rOgzitilt.6rintett
felhasznSl6k a szez6d6s teljesit6si id5tartama alatt jogosultak a szezSddses
r6iszel
jogot
mennyis6g (630 229kwh) felett annak tov6bbi 50%-a vonatkozSs5ban opci6s
gvut oiotni. tu opci6 qyatiorlSs5val (egyoldal0 jognyilatkozat) a Keresked5nek teljesitdsi
l6telezettsdge keietkezik. Felek az opci6 gyakorl6s5hoz szUks6ges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyis6gb6l tortdn5 b6rmilyen mennyis6gfi aN6telt. Az opci6 gyakorl5sSval a
Keresked5nek teljesii6si kotelezetts6ge 5ll be. Felek rdgzitik, a fentiek alapj6n teh6t, hogy az

I

2.

opci6s mennyis6get dsszevontan kell sz6mitani fuggetleniil att6l, hogy az adott rdszben
6rintett egyes FelhasznSl6k milyen ar6nyban 6lnek ezen jogukkal.
tulek r6gzitik, hogy a kdzbeszez6si m[jszaki leirSs fogyasztasi adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkr6tan jelen pont vonatkoziis6ban kieg6szit6 adatokkal drintett
(meghatSrozott) felhaszn5lSsi helyek vonatkoz5s6ban az Nkt. m6dosit5sa okSn 2017. 01. 01.
napj5t6l a k0l6n megjeldlt felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s6ban a szez6d6s alanya 6s igy a
fizet6 f6l is az illet6kes tankerrileti kozpont lesz, lgy a vonatkoz6 felhaszn5liisi helyekn6l 2016.
december 31. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozhi6 6tsz6ll az illet6kes
tankerilleti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozSs6ban akk6nt kell
alkalmazni, hogy a:z opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szerz6d6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti k6r0lm6ny (5tsz6ll5s) nem kovetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.9 (4) bek. a) ponua szerinti esetet 6d6kelik. Fentiek okSn felhaszniil6
az 6rintett felhaszn6llrsi helyekn6l a fenti id6pontot kovet6en felmerUl6 kdtelezetts6gek6rt nem
felel.

3.

A

5.

A szez6d6s t6rgy6t kdpezi tov5bb5 a szerz&6skot6st kovet6en a keresked6 v5lt5ssal j6r6
osszes adminisztratfv, tov6bb5 a kdzbeszez6si m(szaki leir6sban egyebekben meghat5rozott
tev6kenyseg ellStasa. Ezek ellen6rtdkdt az aj6nlati 5r tartalmazza, ezen kdtelezetts6gek
ell6tasS6rt tovdbbi igdnyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A FelhasznSl6 felhasznSlSsi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete ta ftalmazza.
Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghat5rozott minim6lis mennyis6g

5t nem v6tele ok6n, tulhaszn5l6 semmif6le tov5bbi df vagy k6vetel6s megfizet6s6re

nem

k6teles.

Tilfogyaszt5s esetdn a felek a Kbt. 141.5 alapj5n j6rnak el, ha ezt a Kbt. nem z6rja ki.

3,

Az ellenszolgSltatas 6s megfizet6se

1.

A

Keresked6 6ltal a kozbeszez6si elj5rSsban megaj5nlott 6s a tulhasznSl6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egys6g5r)az al6bbi:
a) profilos fogyas,zt6si helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz hatvanot
sz6zad ForinVkWh.

2.

A jelenszez6d6sben meghat6rozott ellen6rt6k a szez6d6ses id6tartam alatt fix, index6lSsra
nincs fehet5s6g, tehet tartalm azza a szerz6d6s id6tartama alatti 6rv5ltoz6sb6l ered5
kereskedelmi kockSzatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k feltetel n6lki..ili, nett6 energia fix energia5r (ellendrt6k).
Felek rogziti( .hogy a fenti ellen6rt6k a belf6ldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely nem
tartalmazza a KAT kiltseget (2007. evi D0CryI tv. 9-13. 9) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s k6lts6g6t, a t0912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghatSrozott iitvdteli kotelezetts6g al6 es5 villamos (,,z6ldJ energia k6lts4l6! a kiegyenlit5
energia k6lts6g6t,
hazai 6s nemzetkozi hat6rkeresztez6 kapacit5sok dij5t 6s a
menetrendad5s 6th6ritasAb6l ad6d6 mindenfajta k6ltsegeket, valamint mddegkor tagsdgi dfat

a

is.

5.

7.

Felek rogziti( hogy'a fenti ellen6rt6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz5llirliis
k6lts6g6t, teh5t az. 5ltalSnos rendszerhasznSlati dfiakat, a sz6nipari szerkezetitalakitasi
t5mogatSst, a kedr,'ezm6nyes 5ri villamos -energia tamogatdst, a VET-ben meghaHrozott
p6nzeszkOzoket 6s nem tartalma zza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab6lyban meghat6rozott ad6kt6l 6s illet6kekt5l.
A fenti ellen6rt6k rnagdban foglalja a teri.iletileg illet6kes elosn6i enged6lyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-,:k megkot6sdvel kapcsolatos szak6rt5i tan5csad6s, valamint a fulhaszn5l6
meghatalmaz6s6val a szabadpiacra l6pci felhaszn6l5si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkot6s6vel, illetSleg a kozbeszezdsi elj5r5s m[iszaki leir6siiban rogzitett valamennyi egy6b
szolgSltat5steljesit6s;6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolg5ltatds teljes ellendrt6k6t.
A villamos energia szolgSltat6s szUnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an tulhaszn5l6 energia di
megfizet6s6re nem Kdteles.

K\

8.
9.

10.
11.

12.

13.

tulhaszn5l6 6s Keresked5 a teljes ell5t5s alapi szez6d6s id6tartama alatt az energia
ellendrt6ke vonatkozis6ban naptdri h6naphoz igazod6 elsz6molSst alkalmaznak.
A jelen szez6ddshe;r vezet6 eljSrSsbani aj5nlatt6tel, a jelen szerz6dds, a sz6ml5z6s 6s a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
Felhaszn516 az ellen6rt6k fedezet6t saj6t fon6sbol binositja.
A FelhasznS16 el6leget nem fizet.
tulhasznSl6 az ellenrirtdke! az igazolt szerz6d6sszerf teljesit6st kdvet5en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 135. 5 (1), (5X6) bekezd6se, tov6bbS a ftk. 6:130.5 (1) bek szerint
sz6mla6sszesit6 alapjin, 6tutalSssal, forintban (HUF).
A Keresked5 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSl5si helyek list6ja szerint,
felttintetett szSmlafizet6k (int6zm6nyek,
felhasznSl5si helyenk6nt ki.il6n-ktilon az
gazd6lkod6 szervezet,:k) fel6 szAmlAz, azaz a listln szerepl6 felhaszn5l6si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt k0lt,n s#ml5kat bocs6t ki, amely tartalmazza:
- az 5ltala az el5z6 napt5ri h6napban (elsz;imol5si Id6szak) a Felhaszn5l6 r6sz6re
6rt6kesitertt villamos energia teljes mennyisd36t
- a villam,rs energia egysdgdr5t (FVkWh)
- az altalinos forgalmi ad6 osszeg6t
- a t6rv6rryben meghat5rozott energiaad6 osszeg6t
- a rends::erhaszn6lati dijakat
e9y6b, jogszab6lyban rogzitett, a FelhasznSl6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal
alapj5n sz6ml5zand6
sz6mlSzand6 tdteleket (igy kUl6nosen a VET 147.

ott

-

74.

-ltr.

ro.

77.

18.
19.

!

t6telekeo.
A szSml5k mell6 Ken:sked6 r6szletes analitik6t mell6kel (elektronikus formSban is), melyek
felhaszn6lSsi helyenlr.6nt (egy6rtelm(i beazonosithat6#g mellett) tartalmazzSk a sz6mla
alapj6t k6pez6 felhaszn515si mennyis6geket (leolvas5si adatokat, leolvas6si id6szakot),
egys6g6rakat, szdmla'5rt6keket.
A kibocsdtott sz5ml5n, sz6mla osszesit6n 6s sz6mla r6szletez5n az el6irtakon kivtil fel kell
tiintetni a fizet6 nevr:t, fizet6 cim6t, felhaszniil6si hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6j6t,
POD sz6mot, felhaszn5l5si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket'
Keresked5 nem jogosult a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes Sltal sz5m5m megktildott,
igazolt natu16li6t6l elt6r5 mennyisElet alapul v6ve id5szaki szSml5t kiSll[tani. Ennek
megfefel6en a mindenkori keresked6i Sramsz6mla naturSlia binis6t az eloszt6 Sltal az azonos
szlml|zitsi id6szaka ki5llitott RHD sz5ml5n megjelen6 Srammennyiseg k6pzi' Amennyiben egy
adott sz6mlSz6si id6s:zakot kOvet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhaszn6l6si helyek esetdn
az RHD 6s a kereske{6i Sramsz6ml5k natur5lia vetft6si alapj5nak ktil6nboz6s6ge miatt. akkor
a keresked6 koteles e.zt a soron k6vetkez6 szSmlSzisi id6szakban korrig6lni.
Keresked6 Sltal kiboej6tott szemla tartalmazza a mdr5berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezetdtalakitSsi t5mogat5s, a
kedvizm6nyes 6ru villamos energia tSmogatds, az AFA 6s energiaad6 ossze96t. Felhaszn6l6k
6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoz6#ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mol6st
alkalmaznak.
Felhaszn5l6 ig6ny alapj6n - a diktSl5son alapul6 felhaszn5l5si adatok
KereskedS vSllalja
figyelembev6tel6vel tctrt6n6 sz5m16z5st is.
Keresked5 v5llalja, hc,gy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend5 hdl6zathasznSlati szez6d6sekben
a Felhaszn6l6 mellett v5llalja a fizet5 f6l szereFrdt. Az Eloszt6 Enged6lyes tehdt a Keresked6
fel6 sz5mlSzza az irltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg
kozvetlenUl az Eloszt6i Engeddlyes sz6m5ra. Keresked6 az Slta16nos rendszerhaszn6lati dfakat,
mint kdzvetitett szol;5ltat5st tovdbbszSml6zza a tulhaszn6l6 fel6. amit a Felhaszn5l6 a
Keresked5nek k6teles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szez6d6s
Felhaszn616 fel6
teljesitesi id5szakSt k6vet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult
v6gelsz6mol6 szdmla kibocs6ta sAm. Ez a sz5mla tartalmazhaqa a havi elsz5mol6 sz5mlSban
esetlegesen ki nem szSml5zott - de jelen szen6d6s alapjin kiszdml6zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s eset6n a FelhasznSl6, mint szez6d6 hat6s5g a Ptk. 6:155 $-iiban
megfelel6 kdsedelmi kamatot. tov5bb5 a kul6n jogszab6lyban meghat6rozott behajtSsi
kdlts6g5talSnyt koteles megfizetni a KereskedS r6sz6re.

-

a

20.

Felek rogzitik, hogl/ fizet6si kotelezetts6get csak jelen szez(ddsnek

a

6s hatdlyos
jogszab6lyoknak mindenben megfele15 sz5mla tulhaszn6l6 6ltali k6zhezv6tele keletkeztet.
fulek megSllapodnak: abban, hogy a KereskedS nem fizet, illetve sz5mol el a szez6dds
teljesit6s6vel 6sszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt, 62. (1) bekezd6s k) ponga

21.
22.

!

szerinti feltdteleknek. nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek

a

Keresked6 ad6kotele:; jovedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

4, A felek jogai 6s kdtelezetts6gei
1.
2.

3.

4.

6.

8.

a

A

a

Keresked6 f(otelezetts6geit
hatSlyos jogszabSlyok, tov6bbS
kozbeszez6si
dokumentumok mUszaki leir5s r6sze tartalmazza r6szletesen.
KereskedS a torv6nyi el5irdsok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezettsegeket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell6t5s5t v5llalja a szen6d6s megsz[in6s6t kdvet6en az 0j
Keresked6 fel6, rnelynek ellen6rt6k6t is tartalmazza a fenti 5r.

Keresked6 a mell4kletben szerepl6 felhaszn5l5si helyeknek a csatlakoz6si ponqain a teljes
ell6ti5s alap0 sz,3rz6d6sben rogzitett negyed6rSs 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6

teljesitm6nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem
teljes[t6sril6s66n:, ha a^ az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerUlt - Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj5n a felek az egy6rtelmfis6g 6rdekdben rogziti(
hogy jelen szer,:6d6s alapj6n a Keresked6 arra kdteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zkedds 6s jognyilatkozatot, amely alapjdn az Eloszt6i Enged6lyes
k6zbejott6vel a Felhaszn5l6 jogszer0en tudja folyamatosan energiaigdny6t kielegfteni
jelen szez6d6s alapjdn.
A villamos energi6t a Felhaszn6l6 r6szdre a hSl6zati enged6lyes sz5llila le.
A felhaszn6lSsi helyek ellStdsa a felhaszn5l5si helyekkel megegyez5 csatlakoz6si pontokon
tdrt6nik.
Az id6soros, neg'1ed6r6s fogyasztdsmdr6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyasztasi helyek
tekintet6ben
a szerz6d6s id6tartama alatt a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyaszt5si menetrendet a KereskedS k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyito fel6. A
menetrendad6s alapj6t a dokument6ci6 fogyaszt6si adatok mell6kletben szerepl6 ,N', ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5lSsi helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyasztdsok
jelentik. Keresk:d6 vSllalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell5tas alap0 szea6d6s szerinti
szabadpiaci vill.rmos energia ell5t5s6t. Az id6soros felhaszn515si helyek menetrendt6l val6
eltdr6sdnek penziigyi kock6zata a tobbletenergia vagy a sziikseSes kiegyenlitii energia
megvds6rl5s6birl kovetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tdrt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 6th6ritasa nem lehets6ges.
Keresked6 kotele:; ajiinlatk6r6 felhasznSliSsi helyeinek villamos energia ig6ny6t fedezni oly
m6don, hogy a tulhasznSl6 6ltal felhasznSlt villamos energia mennyis6get saj6t nev6ben

-

-

koteles el<jre mr:gv6sdrolni.
Felhaszn5l6 a kereskedSi mdrlegkorbe l6p6 felhaszn5l5si helyei vonatkoz6s5ban fell6p6
v6telez6si iizen,zavarok eset6n - FelhasznS16 kil6n k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell
a FelhasznSl6 6rintett felhaszn6l6si helyeinek k6pviseletdt a hSl6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek
Felhaszn5l6nSl jelentkez6 v6telez6si zavart
okozta/okoztak, 6s mindent meg kell tennie tulhasznSl6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s tSrgyi korben meghatalmazSsnak min5sUl.
A hatalyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond6s5t a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 fogyaszt6si

a

q

-

- a

tulhaszn5l6 k6pvisel5je 6ltal teljes bizonyit6 erej(
magSnokiratba foglalt meghatalmazds6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le az
illet6kes szolgSltat6n6l. A hatSlyos szerzdd6s(ek) felmondds6n5l (a megszfin6s id5ponga
vonatkoz5sSban) a jelen szez6d6ben meghatirozott kezdS teljesit6si id5pont az

helyek vonatkcz6s6ban

i16nvad6.
10.

md:rlegkorbe l6p6shez sz0keges elosn6i szez5d6s(ek), igy mint H5l6zati
Csatlakoz5si Szez5d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s Hdl6zathaszn5lati Szez5d6s(ek)
(a tov5bbiakban: HHSZ) megkot6s6t amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely eset6n

A keresked6i

-

k

nem

11.

5ll

rendelkezdsre

13.

t4.

15.

Felhaszniil6 k6pvisel5je

6ltal teljes bizonyit6

A

egy6bk6nt
L2.

- a

erejii

magSnokiratba lbglalt meghatalmazisiival a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyoli[a le a
ter0letileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6sdhez a jelen
szea(rd6ben meqhat6rozott kezd6 teljesit6si id5pont az i16nyad6.
teljes ell5t6s alap( szez6d6s hatelya alatt Keresked6 kdteles t6le elv6rhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkovetni a fulhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j6rt el, vagy

a

a

:;zerz&6s teljesit6s6hez sztiks6ges bSrmely intdzked6se nem j5r

eredm6nnyel, az ebb6l ered6 k5rok megt6rit6s6re koteles.
Felhaszn6l6 jogosJlt az energiaell5tSs5val kapcsolatos barmilyen Ugyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles fulhasznSl6 r6sz6re tan6csot vagy
(ilyen tdrgyri kdr,5s eset6n) irSsbeli tdj6koztat5st adni.
Az rijonnan bekapcsol5sra ker016 felhaszn5l6si helyek r6sz6re, az adott felhasznSlSsi helyre

6rv6nyes energiadfi alkalmaz5sSval Keresked5 a szez6d6ses id5tartamon beli.il
szabadpiaci villamos energia ellStSst nyijt, tov6bb5 ell6$a ezen felhaszn5l5si helyek
eset6ben is a m(szaki leir6sban ill. jelen szez6d6sben foglalt k6telezetts6geket. Ezen
felhaszn6l6si helyek vonatkoz6sSban a jelen szez5d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
ktil6n6sen azzal, hogy az energiadf meghat6rozott m6rt6ke ezen ij felhaszn5lSsi helyek
vonatkoz6sSban is ir5nyad6ak. A felhasznSlSsi helyek m6dosul6sa (ide 6rtve az 0j
felhaszn6l6si hely bevon5s6t, r{;i megszfintet6s6t, stb.) nem min6sUl a felek
megSllapod6sa izlapj6n szeu6ddsm6dositiisnak. Felek e korben rogzitik, hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponga szerinti esetnek minSsiil azzal, hogy az

opci6val ndvelt mennyiselet jelen szezSd6sm6dosit5s nem valtoztaqa meg.
A szez6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn6ldsi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i
tdmogatast biztc,sit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6l6si helyek

villamos energia szolg5ltat5sb6l val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolg5ltatdsok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj5nlott energiadij.tulek e korben rdgzitik, hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141.5 (4) bek. a) pontja szerinti esetnek mindstll azzal, hqy az opci6val novelt
mennyis6get jelen szez5d6sm6dosit5s nem v5ltozta!a meg.
KereskedS az i.igyint6z6s gyorsit6sa, egyszer[isit6se 6rdek6ben internetes rjgyf6lport6l
0zemeltet6s6re k6teles a szen6d6s id6|artama alatt. Annak 6rdekdben, hogy a Kereskedd'
Sltal ki6llitott szdmla mfiszaki tartalm5t 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen5rz6s6t m63 a
sz5mla megdrke:z6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet5segdt
Keresked6nek eleKronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6lSsi helyek teljesitm6ny g6rb6j6nek
lefut6sSnak, illeWe a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kdz6tt megkotend6 szez(d6s mfiszaki
vonatkoz5sti adalainak megtekinthet6s6g6t.
5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkaivetkezm6nyei

1.

A

Felek jelen szez(d6sben vSllalt k6telezetts6geinek megszeg6se, (7y kUlonosen a
szez6d6s meghirisul5s6nak okozSsa, hib5s teljesit6se, k6sedelem, k5rt6rit6s fizet6si
kotelezetts6get keletkeztet illetve a Szez5d6s m6sik F6l Sltal tod6n6 azonnali hat6lyri

felmond6sat alaptzza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.
A jelen pontban rtrgzitett szez5d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nyei nem
6rintik a jelen Szeacid6s bdrmely m6s pontjiiban meghat6rozott szez6d6sszeg6si
eseteket, i lleWe a z azokhoz f liz6tt jogkovetkezm6nyeket.
S0lyos szez6d6sszeg6s eset6n a srilyos szea6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szez6d6st a szez5d6sszeg5 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szez6d6s szerint azonnali hat6llyal felmondhala. B5rmely srilyos szez6d6sszeg6sk6nt
defini5lt, vagy ism6telt szez5d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmilSsiit
.+.

onmag5ban megalapozza.
Srilyos szezSd6ssztg6st kovet el a Keresked6, ha:

I

-

ha a szezdd6s teljesitds6hez szi.iks6ges eleKromos 6rammennyis{;et nem
szezi be teljes eg6sz6ben,
nem 6ll rendelkez6sre a jelen szezerd6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s
m&on,
nem biztosila, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n a
Felha:;zn5l6 teljes Sramig6nye kiel6git6sre kertjljon (kiv6ve ha a jogszab6lyban
rdgzitettek szerint kerul sor korlStozdsra)
jelen szez(rd6sben nevesltett egy6b (tan6csaddsi, k6pviseleti, adminisztrdci6s,
egy6t) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6

ell5t5:;5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egy6b, a jelen szez6d6sben ekk6nt megjeldlt s0lyos szez5d6sszeg6st kovet el.
egytittm(kod6si k0telezetts6g6t srilyosan megszegi,
Keres <ed6 ellen felsz6molSsi eljSrSs joger5s elrendel6s6re keri.il sor, vagy
v6gel:;zdmol5s al5 kerUl, ill. hivatalb6l torlik a c69jegyz6kb5l.
ha az illet6kes Hivatal Keresked5 mfikod6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy e9y6b m6don a szerz&6s teljesit6s6re alkalmatlannd v5lik.
Srilyos szez6d6ssz,€6st kovet el a Felhaszn6l6, ha:
fizet6:;i kotelezetts6g6nek a Keresked6 5ltal meghatarozott legalSbb 30 napos
pothat6rid5 alatt sem tesz eleget,
egyijtlm(kod6si kotelezetts6g6t srllyosan megszegi.

-

5.

a

-

a fulek

6.

Vis maior bekdvetkezese esetdn

7,

Amennyiben a vi!; maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra
a Felhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m(kod6s6hez szDk6ges elektromos Sramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6s5ban figyelembe kell venni.
Keresked5 ezen okb6l semmif6le t6rGst vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem drv6nyesithet
Felhaszn5l6ral szemben.
A FelhasznSl6 nem koteles a szabv6nyon klvUli elektromos 6ramot 6tvenni, igy ha a

d.

kotelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiEni.

szabv5nyon kivr-rli elektromos 5ramot 5tv6tel6t a tulhasznSl6 visszautasiLja, ez a
Keresked5 r6sz6r,5l min5siil szez6d6sszeg6sne( amennyiben az6ft felel6s.
A teljesit6s jogszerii megtagad6sa eset6n a jogszer[ien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem k5tbr6rfizet6si, sem k6rt6rit6si k6telezetts6g, de kdsedelmi kamat fizet6si
kotelezetts6g sern. Ekkor a jelen szez6d6sben meghatSrozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az dtades felfiiggesztdse miatt 6t nem adott mennyisA3gel csokkenteni kell.
6. Szerz6d6si biztosit6kok

1.

Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel5s(Ptk.
6:186.9) hibSsan vagy k6sedelmesen teljesit akkor koteles a FelhasznSl6nak a hibds vagy

k6sedelmes telj,:sit6ssel 6rintett minden naptari

nap vonatkoz6sdban az

adott

felhaszn616si hely' 6ves, dokumentSci6ban kalkul6lt mennyis6gfi villamos energia forintban

3.

meghatiirozott ellen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megfizetni.
A kotb6rt a tulhasznSl6 ir6sbeli felsz6lit6ssal, 8 napos fizet6si hat6rid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beliil a Keresked6 ir6sban,
k6tseget kiziir6an bizonyit6kokkal al6t6masztott indokl6ssal magSt ki nem menti, akkor a
kotb6r elismert kovetel6snek min6stil 6s a Keresked6 k6vetel6s6be besz5mithat6 a Kbtben foglalt valamennyi felt6tel (135. 5 (6) bek) megval6sulSsa esetdn.
A tulhaszn616 kovetelheti a k6tb6ren feltili k5r6t is.
Keresked5 felel mindazon k6r6rt, amely szez5d6sszeg6se ok6n a Felhaszn5l6ra ragy
harmadik szem6lvre h6ramlik. Amennyiben a Keresked5 szez6d6sszeg6se ok5n harmadik
szem6ly FelhasznSl6val szemben 6rv6nyesit s6relemdij, vagy k5rig6nyt, akkor ez al6l
KereskedS haladd:ktalanul kdteles mentesiteni a Felhaszn5l6t, illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a Felhaszn5l6 a harmadik fdl ir6ny5ba, akkor k6teles a megfizetett osszegeket
6s felmerillt kolts,€eket felhiv5sra a tulhaszn6l6nak megfizetni.
Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se miatt a Felhaszn5l6 ellen per vagy mds elj5r6s
indul, koteles abba amennyiben ez lehets6ges
a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.

-

-

6
Ir

t'

Amennyiben ez nem lehets6ges, kdteles a fulhaszn5l6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztessdg eset6n az el5z6 pont szab6lyai megfelel5en ir6nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek
1.

A

Felhaszn5ld koteles betaftani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szabiilyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerz6d6ssel nem ellentdtes. A jelen szez5d6s Fele
kozott els5dlegersen jelen szen6d6s az ir6nyad6 a jelen szez(rd6s 7.4. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 bSrmely ASZF-nek min6s0l6 irata vagy
annak rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez5d6ssel. akkor az
6rintett ASZF-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a7.4. Wnt alapjSn alkalmazand6.
A Keresked5 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, SzabSlyzatok, a mfikod6s
enged6ly6nek, i.izletszab5lyzatdnak
rendszerhaszn6lati szez6d6seinek
rendelkez6seit.
A Keresked6 minclenkor a szakszerfien elj5r6 keresked5t5l adott helyzetben fokozottan
elvdrhat6 magatart6st koteles tanisitani, k0londsen
Szez5d6s teljesit6s6t veszdlyeztet6 esem6nyekr5l
tulhaszn5l6t
halaci6ktalanul 6rtesiteni,
A Szez(rd6s teljesitdse 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elv6rnat6 int6zked6st.

6s a

J.

. A
.

a

tulek megSllapc'dnak abban, hogy amennyiben a szeacjd6s b6rmely ponga kogens
jogszabSlyba ijtl:ozne, vagy a kozbeszez6si elj6r5s kotelez6 6rv6nyfi dokumentum5nak
tartalm5val ellert6tes lenne, akkor a szerz6dds fentieket s6rt5 rendelkez6se hely6be
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy kUldnosen a szea5d6s m6dositasa n6lktil
a
megs6rtett k6te ez6 6rv6nyfi jogszabSlyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s keriil. funtieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szen6dds r6sze (vagy a
szez6d6sben sz:ovegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szdvegszerfien a szerz6d6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6szdt k6pezi).

4.

-

-

8. A szerz6d6s id6beli hat6lya 6s megszfin6se
1.

jelen szerztd6s hatirozott teljesit6si id6re 2016. 12. 01. napjdnak 00.00 6rajdt6
2Ol7. 11.30. napj5nak 24.00 6r5j5ig kdti( a Keresked6 ezen id6szak alatt k6teles a

Felek

szen6dds szerinti ellStSs biztosit5sdra.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szea6d6s a ftk. szabiilyai szerint rendes
felmond5ssal felmondhat6. A felmond6si id5nek elegend5nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn5l6 kdzbeszez6si elj6r6st folytasson le. Ennek hatdridejdt a felek 90 napban
hatarozzdk meg.

Felhaszn5l6 koteles

a

szez6d6s felmondani

a

Kbt-ben meghatarozottak szerint,

amennyiben:

a)

Keresked6ben kozvetetten vagy kOzuetleniJl 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely

tekintet6ben fenn6ll a 62. 5 (1) bekezdds k) pont kb) alpontj5ban meghatiirozott felt6tel;

b) Keresked6 k6zvetetten vagy kozuetlenrll 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fennSll a 62. I (1) bekezdds k) pont kb) alpontj5ban meghat6rozott
felt6tel.
Keresked5 kotelezetts6get viillal, hogy a szez6d6s teljesit6s6nek id5tartama alatt
tulajdonosi szerlcezet6t a FelhasznSl6 sz6mSra megismerhetSv6 teszi 6s a Kbt. 143. 5 (3)
bekezd6se szerinti i.igyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

Keresked6 ebben

az

esetben

a

szez(d6s megszfin6s6nek ld6pon!5ig teljesltett

szo196ltat5sinak ellen6rt6k6re jogosult.
Felhaszn616 a szr:z5d6st

felmondhala (att6l ell5that) ha:

a) felt6tlentil sztiks{;es a szez6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. 5 alapj5n ij kozbeszez6si elj6r6st kell lefolytatni;
b) Keresked5 nem biztoslla a Kbt. 138. s-ban foglaltak betart6s6t, vagy az

Keresked6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl5s k6vetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
az EUI4SZ 258. cikke alapj5n a kozbeszea6s szab5lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gs::eg6si elj6r5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sSga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n inditolt eljeriisban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogdb6l ered6 valamely
kotelezettsdg lekintet6ben kotelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir.os6g 5ltal meg6llapitott
jogsdrt6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

c)

5.

Egyebekben a szen&6s megszUntet6s6re az 5. fejezet rendelkezdsi is ir5nyad6ak.

9, Adatv6delem, kapcsolattaft5s, egy6b rendelkez6sek
1.

A szen6d6 felek kotelesek betartani az adatv6delmi szabiilyokat.

1

Felek meg5llapcdnak abban, hogy kril6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak etadott, Uzleti titoknak min6sr.ilS informSci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t, clokument6ci6! adato! amelyeket irSsban bizalmasnak min5sitettek

J,

Uzleti titok a gpzdas5gi tev6kenys{;hez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informdci6,
megold6s vagy ada! amelynek nyilvdnoss5gra hozatala, illet6ktelenek Sltal tort6n6
megszez6se vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerii pdnzUgyi, gazdas5gi vagy piaci

(bizalmas infonnSci6), vagy jogszabSly annak min6sit.

4.
5.

8.

6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sziik{;es int6zked6seket megtette.
A Felek titoktan6si k6telezetts6ge a tudomSsukra jutott rizleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igy ki.ilon6sen szakmai megolddsra, know-how-ra is kiterjed.
A tulek a szeziid6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s inform5ci6kat kizSr6lag a szen6dds
teljesit6#re haszn5lhag5k fel. A m5sik f6l el6zetes j6vdhagy5sa n6lkLil ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszabSly alapj6n kotelez6 vagy valamely birosig vagy m6s
hat6s69, 5llamigazgatdsi szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6koztag5k
egym5st ir5sba r a vonatkoz6 bir'os6gi, vagy m5s hat6s5gi hat5rozat egyidejfi megktilddse
mellett.
A Felek kotelesek a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthetS titoktart6si kotelezetts6g al5 es5 informiici6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott informSci6 kozismertseg6t az a f6l bizonyiga, amelyik annak
kozismerts636re hivatkozik.
A jelen titoKart6sr6l sz6l6 pont rendelkezdsei a Szez6d6s megszfin6se utdn is hatSlyban
maradnak.
tulek kifejezetten rogziti( hogy tudom6suk van arr6l, hogy Felhaszn5l6 k6teles a
Kdzbeszez6si FLat6s6gnak bejelenteni, ha

a)

b)

a

Kereskedd szez6d6ses kotelezetts6g6t s0lyosan megszegte 6s ez
sze-zddls
felmond6s5hoz vagy el6ll6shoz, k6rt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapjAn
alkalmazhat6 egydb jogkdvetkezm6ny 6rv6nyesites6hez vezetett, valamint ha
KereskedS c,lyan magatad6s5val, amely6rt felel5s, r6szben \ragy egdszben a szerz6d6s
lehetetlen0hls6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez5d6sszeg6s le[r5s6t,
az annak alapj5n alkalmazott jogkdvetkezm6nyt, valamint hogy a szez6d6 f6l a
szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerr.ilt-e arra vonatkoz6an perindit5sra.
Keresked6 szez6d6ses k6telezetts6g6nek joger6s biros5gi hat6rozatban meg6llapitott
megszegdse eset6n a szez(d6sszegds t6ny6l leirSsat, l6nyeges jellemz6it, bele6rtve

azt is, ha a szerzfu6sszeg6s a szerz6d6s felmond5s6hoz vagy a szen(fi6st5l val6

el6ll6shoz, k5rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen6d6s alapj6n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 (rrv6nyesGs6hez vezetett, valamint Keresked6 szen(16 f6l olyan
magatartAsiival, amely6rt felel5s, (r6szben vagy egdszben)
szez6d6s
lehetetleni.il6s6t okozta.
Felek fenti k6rbern meg6llapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
5taddsa miatt a FelhasznSl6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesibni abban az
esetben sem, ha b6rmely Stadott t6ny, vagy konilmdny ut6bb nem bizonyulna val6sna(
kiv6ve ha ezzel a FelhasznSl6nak az adatok Stad5s5nak pillanat6ban tdnyszer(en
tiszt6ban kellett lennie (nem tartozik ide a hib6s jogszab6ly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelnrezdsb6l sz6rmaz6 kortilm6ny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hat6an
kovetkezett be).

a

9.

10.

11.

L2.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv6lelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
iratoka, mely vonatkoz6seban jogszabSly fentiekt6l ellent6tesen
adatokra
rendelkezik.
Felek kijelentik, hogy a szez5d6s teljesites6ben folyamatosan egyUttm0kodnek, a felmeriil6
probl6m6kr6l egym5st halad6Kalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkor:ataikat kizdr6lag ir6sban, az 6tv6tel hely6t 6s idejdt azonoslthat6 m6don
igazol6 modon i:ehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

a

ill.

(e-mail) 6s a fa;< form6j5t is.
Felek k6pviselet6€ fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjel6lt esetleges korlStoz6sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kizi16lagosan :

Felhaszn5l6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds: t-ambekn6 G6l Gabriella igazgat6
El6rhet5segei (1,:v6lcim, tel. fax): 2600 V6c, V6m u. 11.,
lognyilatkozat korl5toz6sa: --N6v, beoszt6s: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6segei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 Viic, K6ztarsas5g
ceoledi.monika(!vacholding. hu

06-27-317-092

it34,

06-301583-0047,

Keresked6 t6sz6r6l:'
N6v, beoszt5s: f:azekas'l-ibor

El6rhet6s6gei(lev6lcim. tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat korl5toz6sa :
N6v, beosn6s:
El6rhet6s6gei (k-'v6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korlStoz6sa :

0t

207-2O9, +36-1-304-

N6v. beosztSs:

14.

El6rhet6#gei(lev6lcim, tel, fax) :
Jognyilatkozat korl6tozSsa:
Jelen szezcjd6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kizirolag ir5sban
az 5w6tel helyrlt 6s idej6t dokumentSl6 m6don teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax es;et6n az Stvdtel igazolSs5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazoliis
k6r6se, ill. faxjelent6s).
Amennyib€n a szez5d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid6t nem t(2, akkor a
jognyilatkozatot annak okdnak felmeriil6s6r6l fiognyilatkozatot tev6 tudomis5ra
jutasat6l) sz5mitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hat6rid6 nem derril ki. Amennyiben olyan probl6ma mertil fel, amely miatt a
Felhaszn6l6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giEni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kdtelezetts6gek vonatkozSs5ban Keresked5 halad6Kalanul koteles minden int6zked6st
mectenni.

-

1f,.

-

Minden,. a. m6sik felnek benyrijtand6 jelen szez6d6s t6rgydt 6rint6 dokumentumot a jelen

16.

szez6d6sben meghatdrozott kapcsolattart6 cim6re kell megktildeni. A ki.ildem6nyt dxon,
eleKronikus lev6lben illetSleg._ postai k0ldem6nyk6nt keresztril feladott jognyilatkozat
esetdn. a meg6rkez6st k6vet5 ersd munkanapon. szemdryes iitadis esltZn'azonnal
kezbesitettnek kell tekinteni.
A kijelolt kepvisel5k 6s kapcsolattart6k akadSlyonatdsa esetdre
a felek meghatalmazott
.
helyettesrSl kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa
nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben varamery technikai-ok a ktirdem6nyek fogad5s6t
akad5ryoznd iI. bnetettenn6
tenn6, ferek koteresr:k a mdsik felet err6r i|etve a tiiua
megsz(n6ieror - nuruaektu[nrr
-.rr.'i,
rovid iton 6rteslbni. Ebben az. esetben a jognyiritiozit
ieieronon i, ,"gi"h"i6
-id,tJrui
hogy.
akaddryoztatdsi nyiratkozat tereionon
megt6ter6ner'lg..trar.--;

77.

a

18.

nyilatkozattev6t terheli.

Szerzrjjij felek rigy jdrnak el jelen szezcid6s
hatiily5nak fenndllta alatt, tiqy kezetik a
ookumentumokat, hgqy az megfetetjen
u
,r"'...ddu, kidG;;;;il--i,"rJd *,"*
kuerentik, hogy r:gyi(i.ik sem
ofi-n'"
magatart6s! amery a szea6d6ssel
_tinisiitrat
\?ey g.miisik rer ;osos dioerii ,"19*
szerz6d6 r"l& ierrrik, nosv .
sordn
adawddetmi t"s;;ilil","rE"jiir"reruit

:flf::i,ilff,

79'
20.

marad6ktatanut

az

*,.,i"Ji*

Felek megi5llapodnak ibban, hogy
tev6kenys6gtikn6r a mdsik f6r 6rdekeit
messzemen*n szem er5tt tarvi- -minden
i"rtirr.oa"" minoen oiyan r.i.tu'rt;rtor,
liirnak
amety a mdsik f6lnek akdr vagyoni,
"i,
ik6r. nem,vagy},i
szeni:d6 turek harad6ktarunri [,rtJr"rJr';n"rl;J#'3 Urt otornu.
miisik feret a tudomdsukra
minden 6rtesrir6sr5r,.dokumentumror,
Jurott

i"i"ir*iirai,

zr'

ilrt

j;i;; i."ra'ii!"i"ixri.ere,

akaditlyozza, vagy befoly6solja
^
szezodo
Ferek nregStapodnak, hogy jeren
szeacid6s hatSrya aratt
.

- a fentieken t'r is _
annak 6rdekdben'n-&i' u
i",""

-;'#;.::'ffJlli?:['.:,:?*'r#,33;1j,;ot"""r'
22' Felek
kifejezetten rogzftk, tr"sy j"r;r-r.i;;es
alapjdn a.Fethaszndl6
23.

z1'

sem r6szben, sem
egeszben nem ferer6s. a hivatkozott
kcizoeszeJisi erj6r6s arapjdn a Kereskedcivel
szea6d6st rota tovi_lol_lglrraszndr6r
:i"*il;;;:r9,rggG iil. a tov6bbi eseueses
ferhaszndr6k s;:ezc5d6sszeg6se
sz"zcioz. Eir'Jrznaro,ara nem hat ki.
i"ren
Jeten.

il.

szez6d6s;
a koz-beszez;.;-;ft;;;,i;";: .
rnt6zm6nvi p.oniosierresii rogvu,#ri
d;vuk G".fi'."*b:Tii[?1l.LTlJlfl.xr*i.1.
Amennyiben varamerv. rendeikez6s
;;;ti-'f"d.rztiisi hery vonatkozds,ban nem
. 6rtetmezhet6, azt figyetmen kivtit kelt
'leren szez6desben nem szabSryozott k6rd6"sekben
MagyarorszErg jogszabdryai, krirdn.sen
Kbt, ds a Kbt. 6rtar enqeddrveiett
a
t"ro"rli;ii)"rialirnta
viramos energidr6r szoro 2007.
6vi Dco./r' Ttrrv6nv r-vet)'dr u
rtztz''T (x.19.) Korm. renderet
el6i,dsai, a villamos'energra rendszerhaszndlati
""grJ.iilti;"ir?ion
diiakra
4t2ot3. rx.
r"rerin
-,."naur"i;-;-;,ri#;''f:,1'i:''i:"x":H:1r,i,Je["
drszabdrvoz'isanak kereteir6r
*arc-'oizo#.
NFM rendere!
megrijur6
viramos
enersia
m(lcioesi
"v"t-."""'gi5"d -termet

.t
h;;;*

'*t

-io.i

"iil ,.1

;H'#:*'.,;l':ltffi;,:,lll*luor

z5'

a

:i1;

[;:5:#i#tr j*iH:li.tr"l%.u'1f,",i,?",:fl f,:1ff ,lix,r:l*F,,l,t*H

Ti::#.*,hjr^:*"r?,:i"'"dirn6lkrif _ m6dosut

a) felek

,,

csak a Kbt. fetr6reteinek (141.g)
tetjesutese eseten,

",rfl?!.."11.*tlk

.hqy

kdzhiteles

nvrmntart?s;;;J#]j?:#fff.

D,
^,, retek kapcsolattarioi

a

szenldds _ atakszeri,sr"LOoerrOo"r,ta,

roelalt adatainak modosutdsa
eset6n

jti1:i*:i{::,:?::;:t.::i#:lf

""?j:tiff
10

il;ff

,.,6ada,okm6d.su,dsa

a

26.

tulek rogzitik, hog), semmis a szen6dds m6dositdsa, ha az arra irSnyul, hogy a Keresked6t
menteslts6k az olyan szez5d6sszeg6s (illeWe szez5d6sszeg6sbe esds) 6s annak
jogk6vetkezm6nlei - ide nem 6rtve a felmondSs vagy el6ll6s jogSnak gyakorl6sSt alkalmazSsa al6l,. amelydrt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
FelhasznS16 5Wd laljon a KereskedSt terhel6 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szeaijd6s alapjSn a Kereskeddt terhel6 kock5zatokat. E kdrben kijelenti
Keresked6, hogy
kock5zatokat felm6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt
ellenszolg6ltatSsban teljes korfi en 6rv6nyesitette.
A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6dds mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivLil) (a Megbiz6 peld6nydhoz csatoltan) az eljSr6s iratanyaga
Felek jogvitajuk eset6re kikotik a Viici l5r6sir6s5g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k

a

77.
28.
29.

kizd16la gos

il

let6kess6g6t.

A kulfdldi ad6illet6seg(i Keresked6 koteles a szerzlddshez - annak al6irSsat kovet6 3
munkanapon beltil - arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti
ad6hat6s6gt6l Er magyar ad6hat6s5g kozvetleniil beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6

adatokat az ors;z{gok k6zdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkijl. Ennek elmamd6sa stilyos
szezSd6sszeg6s;nek min5stll.

30.

Jelen szez6d6s arnak mindk6t f6l 6ltali al6ir6s6val l6p hat5lyba.

Budapest, 2016. 11. 30
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