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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,2" r6sz vonatkoz6s6ban

mely l6trejott egyr6szrSl a Biilcs6d6k 6s Fogyat6kosok Int6zm6nye (sz6khelye: 2600 V5c,

Ktjlcsey u. 4., Ad6sz6m: 15566843-2-13) k6pviseli: Farkas Llvia int6zm6nyvezet5, mint Felhaszn5l6
(tov5bbiakban Felhasznii l6)

m5sr6szr6l a MVM Partner Zrt. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei 0t 207-209, k6pv: Sipos

L5szl6 6s Nagy Zsolt, c6gjegyz6ksz5m: 01-10-0.14818, ad6szSm: 12898019-2-'+4) mint
villamosenergia-kereskecl6 (tov6bbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az

a16bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V6c Vdros Onkorm6ny:zata jelen szez(rd6sben foglalt felhasznSl6 6s egy6b felhasznSl6k
k6pviselet6ben is k6zbes;zez6si elj5r6st folytatott le 2016. 6vben ,yillamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

Az elj5r5sban 3 r6szre lehetett aj5nlatot tenni.

A kozbeszezdsi dokJmentumok (tov6bbiakban: k6zbeszez6si dokumentumok vagy
dokumentSci6) tartalmaztak, hogy az egyes felhaszniil6k on6ll6an kotnek szea6d6s a nyertes
ajSnlattev6vel az adott r6sz vonatkoz5sdban. Jelen szez(rd6s az emlitett kozbeszez6si elj5r5sban
megkot6tt - a Felhaszn6l6ra 6s annak felhaszn6l5si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek mincjsUl.

tulek r6gziti( hogy a szen&6sekb5l foly6 jogokat 6s kotelezetts{;eket az egyes felhaszn6l6k
on5ll6an gyakorolj6k ill. teljesitik. Egy adott felhaszn5l6 szez5d6sszeg6se a tobbi felhaszn6l6ra
nem teded ki. B6rmely Felhaszn6l6val kotdtt szez6d6s megszfin6se (ide nem 6rtve a

teljesed6sbe men6s miatt.i megszfin6st), a t6bbi szeadd6s id6beli hat6ly5t nem 6rinti.

A nyertes aj6nlattev6,,2" r6sz vonatkoz6sSban a Keresked6 lett, igy a 2015. 6vi C(UII. torv6ny a

k6zbeszea6sekr6l (a tovdbbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
fi gyelembev6tel6vel jelen szea(d6s vele kertil megk6t6sre.
Felhaszn6l6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov5bbiakban: ftk.) 8:1.! (1) bek 7. ponla
alapj6n szez6d6 hat6sdgnak min6stjl.
Felek a szolgiSltatiis teljesit6se 6rdek6ben az al6bbi szezCrd6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, tSrgya

t. Felek a kdzbeszez6si elj5rds alapj6n egym5ssal rin. teljes ell6tSs alap0 szez6d6st hoznak
l6tre Felhaszn5l6-i menetrendaddsi kotelezetts6g n6lkijl, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
Felhaszn5l6 megv6s5rolja a jelen szez5d6sben, ill. a dokumentaci6ban meghat5rozott
villamos-energi6t (szerz5d,5s k6zvetlen targya). Ennek alapj6n a Keresked6 vSllalja a magyar
5tviteli h5l6zaton foly,imatosan rendelkez6sre 5116, szabvSnyos min6sdgfi villamos energia
biztosit6sSt a Felhaszn5l6 r6sz6re a szen6des id6beli hatSlya alatt 5 120 kWh mennyis{;ben,
amennyiben a terUletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn6l6si
helyek tekintet6ben a m6rlegkori v5lt5st ir6sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. Felek

rogzitib hogy a jelen szez5ddssel 6rintett k6zbeszez6si r6sz (,,2" r6sz) vonatkoz6s6ban a
r6sszel 6rintett felhasznSl6k a szezSd6s teljesit6si id6tatama alatt jogosultak a szez6d6ses
mennyis6g (630 229kwh) felett annak tov6bbi 500/o-a vonatkozdsdban opci6s jogot
gyakorolni. Az opci6 gyakorlSsSval (egyoldalI jognyilatkozat) a Keresked6nek teljesit6si
kotelezetts6ge keletkei:ik. Felek az opci6 gyakorl6s6hoz szUk6ges jognyilatkozatnak tekintik
az opci6s mennyis6gb6l tort6n6 b6rmilyen mennyis6gli ew6telt. Az opci6 gyakorl6sSval a
Keresked6nek teljesit6:;i kotelezettsdge 5ll be. Felek r'gzitik, a fentiek alapj5n tehSl hogy az
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opci6s mennyisqlet osszevontan kell sz5mitani fUggetlenijl att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes FelhasznSl6k milyen ar6nyban 6lnek ezen jogukkal.
tulek rogzitik, hogy, a kdzbeszez6si mliszaki leir5s fogyaszt6si adatokat (is) tartalmaz6
mell6kletben konkr6tan jelen pont vonatkoz6s6ban kiegdszit6 adatokkal 6rintett
(meghat5rozott) felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s6ban az Nkt. m6dositasa okan 2017. 01. 01.
napj5t6l a kul6n megjeldlt felhaszn5lSsi helyek vonatkoz6s6ban a szez6d6s alanya 6s igy a
fizet5 f6l is az illet6kes tankeriileti kozpont lesz, rgy a vonatkoz6 felhaszn6lSsi helyekn6l 2016.
december 3t. 24.00 6rakor a jogszab5ly erej6n6l fogva ezen pozhi6 StszSll az illet6kes
tankeruleti kozpontra. tuntieket az opci6s mennyis{]ek vonatkozSsSban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6sz6ben azon szerzSd6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a fenti korUlm6ny (5tsz5ll6s) nem kdvetkezik be. Felek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.5 (a) bek. a) ponla szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok6n felhasznSl6
az 6rintett felhaszn6lSsi helyekn6l a fenti id6pontot k6vet6en felmeriil5 kotelezetts6gek6rt nem
felel.
A szea6d6s t5rgydt k6pezi tovSbbS a szez6d6skot6st kovet5en a keresked6 v6ltdssal j5r6
osszes adminisztratfu; tov6bb5 a kozbeszez6si m[iszaki leir5sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenyseg ell6tdsa. Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 6r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek
ellStasadrt tovdbbi igSnyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.
A Felhaszn6l6 felhaszn5l5si helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez6d6sben meghatSrozott minim5lis mennyis6g
5t nem vdtele ok5n, Felhaszn6l6 semmif6le tov6bbi dfr vagy kovetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
T0lfogyaszt6s eset6n a felek a Kbt. 141.9 alapj5n jSrnak el, ha ezt a Kbt. nem z5rja ki.

3. Az ellenszolgiiltatis 6s megfizet6se

A Keresked6 6ltal a kozbeszez6si eljdrdsban megaj6nlott 6s a FelhasznSl6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k (egy:;695r)az a16bbi:

a) profilos fogyaszt6si helyek eset6ben: 12,65 Ftlkwh, azaz tizenkett6 eg6sz hatvanot
szilzad Forint/kWh.

A jelenszez6d6sben meghatSrozott ellen6rtdk a szez6d6ses id6tartam alatt fix, index6l6sra
nincs lehet6s{1, tehSt tartalm azza a szerz&6s id6tartama alatti 6rvSltozSsbol ered6
kereskedelmi kockSzatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felttltel n6lktili, nett6 energia fix energia6r (ellen6rt6k).
Felek rogziti( hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6( amely nem
tartalmazza a KAT k6ltseget (2007. 6vi D}O0/I tv. 9-13. 9) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s ds 6rt6kesit6s k6lts6g6t, a 70912007. (XII. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 6tv6teli kotelezetts6g al6 es5 villamos (,,zoldJ energia kolts636! a kiegyenlitS
energia kolts{16t, a hazai 6s nemzetkdzi hat6rkeresztezS kapacit5sok dfdt 6s a
menetrendadSs 5th5rit5s6bol ad6d6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegkor tags5gi dijat
ts.

Felek rfuzitilq hogy a fenti ellen6rt6k nem taftalmazza a hazai villamos energia szSllitas
k6ltsdg6t, teh5t az 6ltalSnos rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari szerkezet6talakitSsi
t5mogatdst, a kedvezm6nyes 5rri villamos .energia t5mogat5st, a VET-ben meghat6rozott
penzeszk6zdket 6s n3m tartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogszab5lyban meghat5rozott ad6K6l 6s illet6keh6l.
A fenti ellen6rt6k mag5ban foglalja a teri.iletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotendS
HCSSZ-ek 6s HHSZ-el,: megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tan5csad5s, valamint a Felhaszn5l6
meghatalmaz5s5val a szabadpiacra l6p5 felhaszn6l6si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megkdt6s6vel, illet5le,3 a kozbeszea6si eljdr5s m(szaki leiriis6ban rogzitett valamennyi egy6b
szolgSltat5steljesit6s6vel kapcsolatosan elji16 Keresked6-i szolg5ltat6s teljes ellen6rt6kdt.
A villamos energia sz:olg5ltat5s sztinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an fulhaszn6l6 energia dij
meqfizet6s6re nem koteles.
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FelhasznS16 6s Keresked6 a teljes ell6t6s alap0 szez6d6s id5tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatko:z5s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.
A jelen szez6d6shr-.2 vezetcj eljdr6sbani ajSnlatt6tel, a jelen szea5d6s, a sz5ml5z6s 6s a
kifizet6sek pr6nzneme a magyar forint (HUF).

Felhaszn516 az ellen6rt6k fedezet6t sajSt forrSsb6l biztositja.
A fulhaszn5l6 el5leget nem fizet.
fulhasznSl6 az ellen6rt6ket, az igazolt szen&{sszeri teljesit6st k6vet5en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bb6 a Ptk. 6:130.5 (1) bek szerint

sz5mlaosszesit5 alapj5n, 6tutal6ssal, forintban (HUF).

A Keresked5 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSl5si helyek list6ja szerint,

felhaszn6l5si nelyenk6nt krilon-ktilon az ott feltilntetett sz5mlafizet6k (int6zmenye(
gazd6lkod6 szervezetek) fel6 szAmlitz, azaz a listdn szerepl6 felhaszn6l6si helyekre havonta es

int6zm6nyenk6nt ktilon szdml5kat bocsSt ki, amely taftalmazza:
- az 5ltala az el5z5 napt6ri h6napban (elsz6mol5si Id6szak) a tulhaszn516 r6sz6re

6rtdkesitett villamos energia teljes men nyisf;dt
- a villamos energia egys{16r6t (FVkWh)
- az 6ltaliinos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghat6rozott energiaad6 6sszeg6t
- a rends:zerhaszn6lati dijakat
.esydb.jogszabS|ybanrogzitett,afu|haszn6|6tterhe|66saKeresked66|ta|
szi,iilinaia6 t6tetetet (igy ki:lonosen a vEf !4't. $ alapj6n sz6ml5zand6

t6teleket).
A szjml5k mell6 Keir:sked6 r6szletes analitik5t mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek

r"rniitnarari helyenk.dnt (egy6rtelmfi beazonosithat6sSg mellett) tartalmazz5k a szSmla

;i;;;r kpgrt'r"tnurrnaur'i' mennyis6geket (leotvas6si adatokar, teotva#si id5szakot),

eovsdt6rakat, szSmla{irt6keket'
A'liJJJs;tol' ;;E;, iz6mla 6sszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6lrtakon klvUl fel kell

A;i;tr ;i;"t6-nevrit, nzet6 cim6t, felhaszn6lSsi hely c(m6t, felhaszn6.l5si helv funkci6j5t,

i,OOlan.',ot, f"lhaszniitdsi hely azonosit6t es a mindenkori MEF (kwh) 6rt6kgt.

Keresked6 nem jogosult a teiUtetileg illetekes eloszt6i enged6lyes 5ltal s-z5m5ra. megkiiidott,

;rdt ".iri6iiiiOj 
.lierO mennyileget alapul v6ve..id6szaki sz6ml5t ki6llitani' Ennek

meofelel6en a mindenkori feresked6i 5ramsz6mla natur6lia bi*is6t az eloszt6 6ltal az azonos

rii"Uiariia&t.kra ki6llitott RHD sz6ml6n megjelen6 6rammennyis6g k6pzi..Amennyiben egy

aOott iz5mt5z6si id6szakot kovet6en m6gis eltErds ad6dna egyes felhaszn6l5si helyek eset6n

;niltz, i keresked6i 5ramszSmlSk na-tur6lia vetit6si alapjSnak kiilonbdz6#ge miatt, akkor

i t<eresrea6 k6teles ezt a soron kovetkez6 szttmlinitsi id6szakban korrig5lni.

rui"r["OO 6ltal kibocs6tott szSmla tartalmazza a m6r5berendez6s 6ltal m6rt 6s elfogyasztott

;;;;;l;;;t;t6sie vetften mindenkori .sz6nio9ri. szerkezet5talakit6si timosat6s' a

kedvezm6nyes eri villamos en"rgia t5mogut6s,. az'AFA 6s.energiaad6 6sszeg6t,. fulhaszn5l6k

6s Keresked6 az energia urr"nZriet von"atkoz5s6ban naptari h6naphoz igazodo elszdmolSst

alkalmaznaK.
Keresked5 vSllalja - f'elhasznSl6 i96ny alapj5n - a dikt6l5son alapul6 felhasznSlAsi adatok

figyelembev6tel6vel t6rt6n6 sz5mlSz5st is'

Keresked6 v6llatja, hocly .t etoitiOi Enged6lyessel kotend6 h6l6zathaszn6lati szez6d6sekben

.'f"in.r-aO 
"i"f 

fett i3f faf:u a-nretO f6i izerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes tehSt.a Keresked5

l"ie iaila..u az 6ltal5nos rendszerhaszn6lati diiakat, amiket a Keresked6 fizet meg

kozvetlen1l az Eloszt6i Enged;V; ;trmdra. Keresked6 az Sltal5nos rendszerhaszn6lati d$akat,

.i"i"to-"tfl"n--iiofg,iftJtari'i"uAbbszAmlAzza a Felhaszn5l6 fel6, amit a FelhasznSl6 a

Keresked6nek koteles rnegRzetniai energiadijjal megegyez5 fizet6si felt6telekkel'A Szez6d6s

i;ti;;il;i ;ar..k6i 1ou6tO-is napon'oeitit a Keresked6 jososult a FelhasznSl6,.fel6

;61"t;;;;6 ;;ilta t<i-uocs5tas6ra. Lz a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sz6mldban

"ritr#r". 
t' ""r izam6zott - de jelen szez5des alapj5n, kisz5ml6zhat6 - t6teleket.

rliJ"f r"r fizetds eset6n i reinaszn6r6, mlnt szez6d6 hat6s5g a ftk. 6:155 5-5ban

,"gE6ro k6sedelmi kamatot, tov6bbS a .kijlon. 
jogszabalyban meghat5rozott behajtasi

toiE"gabfanyt kdteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re'
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Felek rogzitik, h<4y fizetdsi k6telezetts6get csak jelen szez6d6snek 6s a hat5lyos
jogszab5lyoknak mindenben megfelel6 sz5mla Felhaszn516 5ltali k6zhezv6tele keletkeztet.-Felek 

meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szen&6s
teljesGs6vel 6sszefUggdsben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62' 5 (1) bekezd6s k) pon$a

szerinti felt6teleknek nem megfelelS t5rsasSg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a
Keresked5 ad6k6teles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

1. A Keresked6 kotelezettsdgeit a hatSlyos jogszab6lyok, tov5bb5 a kozbeszerz6si

dokumentumok mfiszaki leir6s r6sze tartalmazza r6szletesen'

2. Keresked6 a tcirv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezettsdgeket 6s az azzal

kapcsolatos feiadatoK 
"tt6t5t6t 

v5llalja a szez6d6s megsz0n6s6t k6vet6en az ij
Keresked6 fel6, melynek ellen6rtdk6t is tartalmazza a fenti 5r'

3. Keresked6 a mell6kletben szerepl5 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakoz6si ponlain a teljes- '"ff.tai 
atap6 szez6d6sb;rtitft"tt negyed6rds 5tlagteljesitm6ny 6rtek6vel megegvez6

te5esftm6rinyet kdteles folyariratosan iendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem

i"f:"riterUfeieert, fra urt ui'iiotttai enged6lyes 6rdekkor6ben felmeriilt - Keresked6nek

fet nem r6hat6 - ok ok;;; r"nti"r. uiu6:an i r"tet az egy6rtelm6seg.6rdek6ben rogzitik,

n-ogy i"r"; tt"..,Oaes urapjan a Keresked6 ana koteles' hogv. eredm6nye?91 leStPven
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot' 

-amelv 
alapi6n az Eloszt6i Enged6lyes

kozbejonevet a rernasiari-iJg;;Ji6 traiu' folyamatosan energiaigdnv6t kiel6giteni

6.

ielen szez6d6s alaPj6n.

A,#;;;;;-,"E5i a-retnaszn5t6 r6sz6re a h6t6zati ensed6tyes sz6ilitja le.

i iiiil]riiarjiii"Gr 
"rUturu 

. reinaszndt6si helyekliel mesegyez6 csatlakoz6si pontokon

tort6nik.
Azid6soros,negyed6r5sfogyaszt5sm6r6srea|ka|masm6r6ve|e||Stottfogyasztesihelyek*tJ;i##. i'u r."o,iaEi-lOOturtama alatt - a.mindenkori negved6r6s :tgbggqiutl

foavaszt6si menetrendet , r"r"ttJo k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A

litl:iffi";;; ffij;i; a"r.r. ""iaii 
fogyisztasi ad;tok mell6kletben szerepl6 ,,A", ,,B"

6s ,,C". meil6kteteiuen relnasziiiali ["ivre# r"gutott eves villamos energia fogyaszt6sok

ij"iiii..'rJi"]rJO *rr.r:u .rl;ar"r"i i"sv.rti6rtutj"r elt5t6s alapt szez6d6s szerinti

szabadpiaci villarnos energia 
"rr,i*iat. 

nt 'ri6soros felhaszn516si helyek menetrendt6l va16

elt6r6s6nek p6nz:i.igyi kockazata a t6bbletenergia vagy a szuks€ges kiegyenlit6 energra

;il#ilr5b6i r'o'u"tt"ti.i-i Keresked6t tErheli,-ennek a tulhasznSl6 fel6 t.rteno

Hil;';;;b* vugv Lsesteuen t6ft6n6 6th5rit5sa nem lehets43es'

K*:"r[:d; ["iJr"r'.J5';t"iiJio r"rnurrnarari hetyeinek vilamos enersia is6nv6t fedezni,olv

;",ii;;;G;;idinasina16 6ltal relhaszn5lt villamos enersia mennvis6set sajat neveben

k6teles el6re megv6s5rolni'
fu|haszn6|6akeresked6imdr|egkorbe|6p6fe|haszn5|6si.helyeivonatkoz5s5ban.fe||6prj

v6telez6si Uzemzavarok esetin-'-'r"rnuttlara r.ulon.k6resere - Keresked6nek v5llalnia kell

a tulhaszn5l6 6rintett fetnlszn6t5ii neryeinet k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon

taoiaival szemben, un."f'i"rJ'"f u 'f"hurrnjt6n6l 
, ielentkez6 v6telez6si zavart

:i'#;;k#ti; A'rina"ni' il"g' i.!tr tJn ni" r"rnu"n6l6 6idekeinek k6pviselet66rt Ezen

;;i;'f"il;;.;vi 6s t6rsvi kdrben meshatalmaz5snak min5stil'

A hatalvban tev<i s::ezddes(Jrli 
'i"ir"ra;;f 

- a keresked6i m6rlegkorbe lep6 fogvaszt5si

^ iff;l" ;;;k";;t;;-I'''u'- r"rnu.^5r6 r6pviser5le 6ltal teljes bizonyit6 erej0

maqSnokiratba fogtatt megha6tm#;;"i ; Keresked6 
-kezdem6nvezi 

6s bonyolftja le az

ii*itil*^lGr"io"ar. n iirti'v"J,r""oo&t"rl fetmond5s6n6l (a meo-s1tin69. jd6o9n!a

vonatkozis5ban) u :"r"n 
'-JJEOOZGn 

meghit5rozott kezd6 teljesit6si id6pont az
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10. r''r.Tllil$ol m6rlesk6rbe l6p6shez. sziikses"'.:19:43i.:':,T:9:fl:l]:,*l $:#i':;x\
i16nyad6.
KeresKe0Ql llrtrrreg^urus |EPLJ' 'u4 zathaszn5lati Szerz6d6s(ek)
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nem iill rendelkez6sre - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyirt6 erejfi
magSnokiratba foglalt meghatalmazds6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen

szez6d6ben meilhat6rozott kezd5 teljesit6si idSpont az irdnyad6.
A tefjes ell5t5s alapi szea6d6s hatalya alatt Keresked6 koteles a t6le elv6rhat6

szak6rtelemmel 6s fokozott gondossSggal mindent elkovetni a FelhasznSl6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j5rt el, vagy
egy6bk6nt a :;zerz&6s teljesit6s6hez sziiks6ges b6rmely int6zked6se nem j6r
eredm6nnyel, az ebkil ered6 kdrok megt6rit6s6re koteles.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaell6t5s6val kapcsolatos bdrmilyen Ugyben Keresked6hoz

fordufni, aki a t(ile elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn6l6 r6sz6re tan6csot vagy
(ilyen targyri k6rris eset6n) ir5sbeli t6j6koztat6st adni.

tu ijonnan bekap<sol6sra kertil5 felhaszn6l5si helyek r6sz6re, az adott felhasznSl6si helyre

6rv6nyes energiadi alkalmazds6val Keresked6 a szez6d6ses iddtartamon belill
szabadpiaci villamos energia ell6tSst nyirjt, tov5bbS ell5tja ezen felhaszn6lSsi helyek

eset6ben is a mfiszaki leir6sban ill. jelen szezr5d6sben foglalt kotelezettsdgeket. Ezen

felhaszn5l6si helyek vonatkoz6sSban a jelen szez6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni

kulondsen azzal, hogy az energiadi meghat6rozott m6rt6ke ezen 0j felhasznSlSsi helyek

vonatkozdsdban is ii6nvad6af. A felhaszn6lSsi helyek modosul6sa (ide 6rtve az tij
felhaszn6l5si hely bevon6s6t, r63i megszfintet6s6t, stb.) nem min6siil a felek

meg5llapoddsa alapj6n szez6d6sm6dosit6snak. Felek e k6rben rogzitik, hogy jelen

rendelkez6s a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponla szerinti esetnek min5sill azzal, hogy az

opci6val n6velt rnennyis6get jelen szez6d6sm6dositSs nem v;ltoztatja meg.

A szezSd6s id6tartami alitt megsziln6 felhasznSl6si helyek r6sz6re Keresked5 szak6rt6i

t6mogat5st biztosit 6s a tulhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6l6si helyek

villamios energia szolg5ltat6sbol val6 kil6ptet6s6t. Ezen szolgSltatasok ellen6rt6k6t is

tartalmazza a m,:gajSnlott energiadij.Felek e korben rogzitik, hogy jelen rendelkez6s a

Kbt. 141.5 (a) tek. a) ponua szerinti esetnek min6sul azzal, hogy az opci6val novelt

men nyis6get jelen szez(t6sm6dosit5s nem v6ltoztatja meg.

Kereskei6 iz 
-iigy'int6z6s 

gyorsit5sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes Ugyf6lportS!

Uzemeltet6s6re-ioteles a szez5d6s idStartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6

6ltal kiSllitott sz5mla mliszaki tartalmet 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen5z6s6t m6g a

sz5mla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t

Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet5s6ggel kell biztositani. ugyancsak

biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l6si helyek teljesitm6ny g6rbr6j6nek

lefut6s5nak, illeh,e a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kozott megkotend6 szez6d6s mfiszaki

vonatkozis0 adatainak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

A tulek jelen szez6d6sben v6llalt kotelezettsd3einek megszeg6se, ilqy kilonosen 
. 
a

szez6d6s meghi0sul6s5nak okozSsa, hib5s teljesit6se, k6sedelem. k5rt6rit6s fizet6si

kdtelezetts6gei keletkeztet, illetve a szez5d6s m5sik F6l 5ltal t6rt6n6 azonnali hat6ly0

felmond5s5t alapozza mq a Szez5d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rtrgzitett szezcrd6sszeg6si esetek 6s azok itt el5irt k6vetkezmenyei nem

6rintik a jelen Szezc5d6s b5rmely m5s pontj5ban meghatarozott szez6d6sszeg6si

eseteket, illetve az azokhoz ftizott jogkovetkezm6nyeket.

Silyos szea6d6ssz,3g6s eset6n a srllyos szez5d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)

F6l a szea6d6st a szerz6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen

szen6d6s szerint azonnali hat6llyal felmondhatja. B5rmely s[rlyos szez5d6sszeg6sk6nt

defini5lt, vagy ism6telt szea6d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekm0l5sdt

6nmag6ban megalapozza.
Silyos szez6d6ssze46st kovet el a Keresked6, ha:

t2.

13.

14.

15.

1.

\

4.

fr



1.

7.

- ha a szez6d6s teljesitds6hez sztiks{;es elektromos 6rammennyis6get nem
szezi be teljes eg6sz6ben,

- nenr 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rtdkben 6s
m6don,

- nem biztosi! a, hqy az Eloszt6i enged6lyes jogszer[i teljesit6se eset6n a
Fell"rasznS16 teljes 6ramig6nye kiel6git6sre kertiljon (kiv6ve ha a jogszabSlyban
rog:ritettek szeri nt kerr.i I sor korl5tozisra )

- jelen szez6d6sben nevesitett egy6b (tan6csaddsi, kdpviseleti, adminisztr5ci6s,
egy,5b) kotelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6
ell6t5s5t egdszben vagy r6szben vesz6lyeneti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egyib a jelen szez6d6sben ekk6nt megjel6lt silyos szez6d6sszeg6st kovet el.
- egyrjttm[iktrd6si kotelezetts6gdt srilyosan megszegi,
- Keresked6 ellen felsz5molSsi elj5riis joger6s elrendel6s6re keriil sor, vagy

v6gelsz5moliis a15 kertil, ill. hivatalb6l torlik a cegjegyzdkb5l.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 m[ikod6si enged6ly6t joger6sen

viss;:avonja, vagy egy6b m6don a szen6d6s teljesit6s6re alkalmatlannS v5lik.
Srilyos szezcid6sszeg6st kdvet el a tulhaszn6l6, ha:

- fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked5 Sltal meghat6rozott legal5bb 30 napos
p6that6rid6 alatt sem tesz eleget,

- egytittmfi kod6si kotelezetts6g6t srilyosan megszegi.
Vis maior bekov-.tkezdse esetdn a Felek kotelesek egym5st haladdktalanul drtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked5n6l jelentkezik, a vis maior id6tartamSra
a FelhasznSl6 jc,gosult harmadik szem6lyt6l a m[ik6d6s6hez sziiks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyisdget az 6ves mennyis6gvonatkoz5sdban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyesithet
fu |haszn6l6raI szemben.

A Felhaszn5l6 n€,m kdteles a szabvSnyon kivUli elektromos 6ramot Stvenni, igy ha a
szabvinyon klvilli elektromos 6ramot 6tv6tel6t a tulhasznSl6 visszautasiga, ez a
Keresked6 r6sz6r6l min6si.il szez6d6sszeg6sne( amennyiben az6rt felel5s.

A teljesft6s jogszer[i megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kdtb6rfizet6si, sem k6rt6rit6si k6telezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezetts6g sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat5rozott (eltdr6ssel nem 6rintett)
mennyiseJet az 5tad5s felfUggeszt6se miatt 5t nem adott mennyis6ggel csdkkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 olyan okb6l, amidrt felel6s(ftk.
6:186.9) hib6sarr vagy k6sedelmesen teljesit. akkor koteles a FelhasznSl6nak a hib6s vagy
k6sedelmes tel_iesit6ssel 6rintett minden naptari nap vonatkozSs6ban az adott
felhaszn616si helv 6ves, dokument6ci6ban kalku16lt mennyis{;0 villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megfizetni.

A kotbdrt a Felhaszn6l6 irSsbeli felsz6litassal, 8 napos fizet6si hat5rid6vel drv6nyesitheti.
Amennyiben a tblsz6lft5s k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beli.il a Keresked6 i'4sban,
k6tseget kiz6r6an bizonyit6kokkal al5tdmasztott indoklSssal mag6t ki nem menti, akkor a
k6tb6r elismert k6vetel6snek min5siil 6s a Keresked5 k6vetel6s6be beszdmithat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi feltdtel (135. 5 (6) bek) megval6sulSsa eset6n.

A FelhasznS16 kovetelheti a k6tbdren fe[ili kiirSt is.
KereskedS felel nrindazon k6r6rt, amely szez6d6sszeg6se okSn a FelhasznSl6ra ragy

harmadik szem6iyre hSramlik. Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se ok6n harmadik
szem6ly fulhasznSl6val szemben 6rv6nyesit s6relemdi, vagy k6rig6nyt, akkor ez al6l
Keresked6 halad€:ktalanul k6teles mentesiteni a Felhaszn5l6t. illetve amennyiben az ig6nyt
teljesitette a tulhaszn6l6 a harmadik f6l irdny5ba, akkor koteles a megfizetett 6sszegeket
6s felmertlt kolts,egeket felhivSsra a Felhaszn6l6nak megfizetni.

Amennyiben a Keresked5 szez6d6sszeg6se miatt a fulhaszn5l6 ellen per vagy m5s elj6riis
indul, koteles abba - amennyiben ez lehets6ges - a Keresked6 f6lk6nt bel6pni.

4.

5.

Q.



1.

Amennyiben ez nem lehets6ges, koteles a Felhaszn6l6 pernyertess6gdt el5segiteni.
Pervesztess6g eset6n az el6z6 pont szabSlyai megfelelSen ir6nyad6ak.

7 ' EgY6b rendelkez6sek

A Felhaszn5l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, szabalyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szen6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szea(t6s fulei

kozott els6dlegesen jelen szez6d6s az irSnyad6 a jelen szez6d6s 7'4 pontja

figyelembev6televel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely AszF-nek min5sul6 irata vagy

ainak rendelke6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor. az

6rintett ASzf-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott

rendelkez6s a 7.4. pont alapj5n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szab5lyzatok, a mfikod6si

"rg"d6ly*"k, 
iizletszab6lyzatSnak 6s-i rendszerhaszn6lati szea6d6seinek

rendelkez6seit.
A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 kereskedSt6l adott helyzetben fokozottan

elv5rhat6 magabrtSst kdteles tanisitani, kUlondsen 
..

. A Szerzi5d6s tlllesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t

halaC6Kalanul 6rtesiteni,
. A Szezfu6s tef:eiites" 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t6le

elv5 rhat6 int6zked6st.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyibel ,u .tt:ftjd6t b6rmely pontja kogens

jogszab6lyba utKozne, uugv I [o#"tt"zesi ef6ras kotelez6 drv6nyfi dokumentum5nak

tartalm6val ellent6tes f"nn",1[f.oi a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcsetermeny, igy kijl6nosen a.szerz6d6s m6dosit6sa n6lkiil - a

,""gr?,tii'kiilrJii e*ervi:,:isszia'b51yi rendetkez6s vagv kozbeszez6si dokumentumi

rendelkez6s kenil. Fentierei rl"ri-."gidr"ro"n alkalmazni- akkor is, ha valamely -kogens

i"gr;blly 
-"kke.t 

rendelkeiik, trogy valamely rendelkez6se a szerz&6s r6sze (vagy a

szez6d6sben srovegsreru"i izeiJpelnie kell) 6s,azt szdvegszerfien a szez6d6s nem

tuttuft"rza tut adoti rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi)'

8. A szerz5d6s id6beli hat6lya 6s megszfin6se

Felek jelen szerzi5d6s hat6rozott leljgslt6s! id6re 2016 12' 01' napj6nak 00'00 6raj6t6

;it. ii. :0. n,apj6nar ziio a'i:aig k6tik, a Keresked5 ezen id6szak alatt kdteles a

szen6d1s szerinti ell5t5s biztosit6s5ra'

r"'i-r. 
-r"g6il"p"dnak 

abban, hogy a jelen 
,szerzodls 

a Ptk. szab6lyai szerint rendes
' 

r"tmonoirsai felmondhat6. A dmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz' hogy a

r"in.r^lfO fOri"szez6si etiarast folytasson te. Ennek hataridej6t a felek 90 napban

hat5rozz5k meg. ----L-!<-^-^.*-r, .,6rinr
Felhaszn5l6 k6teles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghatdrozottak szerint'

amennyiben:

a) Keresked5ben kaiar'etetten vagy kozvetlenil l 
,25Vo-ot 

meghalad6. tulajdoni t"tt:1*:'
" ;;;;;;;i.*"tv i,iyan logi ,."'i6tv uugv szem6lyes.joga szerint iogk6pes s.zervezet'..amelv

tekintet6ben fenr6ll a oz. S tll UJf"ties t) pont kb) ilpongaban meghaterozott felt6tel;

b) Keresked6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogl sz"ntZfyn"n utgy szem6lyes,joga. szerint jogkepes szerve-zet-ben'

"nl"r" 
ilr.rt"te#" tennarrl oz. 5 (ij nerczoes k)-pont kb) alpontj5ban meghaterozott

felt6tel.
Keresked5kotelezetts6getv5llal,hogyaszerz6d6s.teliesit6s6nekid6tartamaalatt
tulaidonosi szerkezetet u r"rniitnaro siimSra megismerheiSvd teszi 6s a Kbt, 143. 5 (3)

;:k#6;; s1.J;ii iisvl"i.kr.or a Fel hasznSl6t halad6ktala n ul 6rtesiti'

J.

4.

1.

\
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Keresked5 ebben az esetben a szerzSd{s megsz(n6s6nek id6pon!5ig teljesitett
szolgSltatasinak ellenert6kdre jogosult.

Felhaszn516 a szerz5d6st felmondhaga (att6l ellSthat) ha:
a) felt6tleni.il szi.iks6ges a szeu6d6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. ! alapj5n rij kozbeszez6si elj5r6st kell lefolytatni;
b) Keresked6 nem biztosiua a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart6s6t, vagy az
Keresked5 szern6ly6ben 6rvdnyesen olyan jogutodl6s k6vetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. g-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMS;Z 258. cikke alapj6n a kdzbeszez6s szabSlyainak megszegdse miatt
kotelezetts6gszeg6si elj5rSs indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir'6s6ga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n inditott elj5r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered<5 valamely
kotelezetts6g tekintet6ben kotelezetts6gszegds tod6nt 6s a bir6sSg 6ltal megSllapltott
jogs6rt6s miatt a szez6d6s nem semmis.

Egyebekben a szerz6d6s megsz0ntetdsdre az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9. Adatv6delem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkezEs€k

A szen6d6 felek kritelesek betartani az adatv6delmi szabiilvokat.
Felek meg6llapodnak abban, hogy kUl6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym6snak 6tadott, Uzleti titoknak min6sU15 informdci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t, dckument5ci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inform6ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.

Uzleti titok a 9azdas69i tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny. informSci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilvdnoss6gra hozatala, illet6ktelenek Sltal t0rt6n6
megszez6se vagy felhasznSl5sa a jogosult logszer0 p6nzijgyi, gazdas6gi vagy piaci
6rdekeit s6rtend vagy vesz6lyeztetnd, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult
a szrjks6ges int6zkeddseket megtette.

A Felek titoktartiisi kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott Uzleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, ilgy ktil6nosen szakmai megolddsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szezcicl6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform6ci6kat kizir6lag a szerz&6s
teljesitds6re haszn6lhatj6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkUl ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet k6zz6, harmadik szemely rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszabSly alapj6n k6telez6 vagy valamely bir'6s6g vagy mds
hat6#9, 6llamirlazgat5si szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6konatj5k
egym6st ir5sban a vonatkoz6 bir6s59i, vagy mds hat6sSgi hat5rozat egyidejii megkUld6se
mellett.

A Felek kotelesek a hat6s6g (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nenr tekinthet6 titoktartSsi k6telezetts6g al5 es6 inform5ci6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott inform5ci6 kozismertse!6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kdzismertseg6re hivatkozik.

A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz(n6se ut6n is hatSlyban
maradnak.

Felek kifejezetten rogzltik, hogy tudomdsuk van arr6l, hogy tulhaszn5l6 kdteles a
Kdzbeszez6si Hat6sdgnak bejelenteni, ha

a) Kereskedd s;zez6ddses kdtelezetts6g6t silyosan megszegte 6s ez a szetzodls
felmond5sdhoz vagy el6llSshoz, k6rtdrit6s k6vetel6s6hez vagy a szezSd6s alapjdn
alkalmazhati' egy6b jogk6vetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked6 olyan magatartds6val, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szez6d6s
lehetetleni.il6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir6s6t,
az annak alapjSn alkalmazott jogkdvetkezm6nyt, valamint hogy a szez6d6 f6l a
szezSd6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kerljlt-e arra vonatkoz6an perinditasra.

b) Keresked6 sz:ez5d6ses kotelezetts6g6nek joger6s bir6s5gi hat5rozatban meg6llapitott
megszeg6se eset6n a szerz6d6sszegds t6ny6t, leir6sdt, l6nyeges jellemz6it, bele6rtve

3.

1.
z.

5.
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azt is, ha it szezfu6sszeg6s a szerz6dds felmond6s6hoz vagy a szen&6st6l val6
el6lf6shoz, kSrt6rit6s k6vetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapjSn alkalmazhat6 egy6b
szankci6 erv6nyesit6s6hez vezetett, valamint Keresked6 szen6d6 f6l olyan
magatart6silval, amelydrt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szenSd6s
lehetetleniil6s6t okozta.

Felek fenti korben meg6llapodnak abban, hogy Keresked6 nem jogosult a fenti adatok
5taddsa miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesibni abban az
esetben sem, ha bdrmely 6tadott t6ny, vagy k6rtilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna(
kiv6ve ha ezzr:l a Felhaszn6l6nak az adatok 5tad6s6nak pillanat6ban t6nyszer0en
tiszt6ban kelleti: lennie (nem tartozik ide a hibis jogszabSly-6rtelmez6sb6l vagy t6ves
t6ny5ll5s-6rtelmez6sb6l szirmaz6 k6rtilm6ny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hat6an
kovetkezett be),

fulek meg6llapodnak, hogy a fenti titokvddelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s6ban jogszabSly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentiK ho,gy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytlttmfikodnek. a felmerii15
probl6mdkr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

tufek jognyilatkozataikat kizSr6lag ft{sban, az 6W6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6ftik az elektronikus levelezds
(e-mail) 6s a fax form5j5t is.

Felek k6pviselet6re oognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5tozdsokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kizSr6lagosan:

Felhaszn516 r6sz6r6l:
N6v, beoszt6s: Farkas Livia int6zm6nyvezet5
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, Kdlcsey u. 4., 06-271504-705, 3613016247472
Jognyilatkozat korl6toz5sa: ---

N6v, beoszt6s: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg
El6rhet6s6gei(ler,6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, K6ztdrsasSg ft 34., 06-30/583-0042
cecledi.monika@vacholding. hu

Keresked6 r6sz6r6lz
N6v. beosztSs: Fazekas nbor
El6rhet6s6gei(ler,'6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei 0t 207-209, +36-1-304-
3834, +36-20-588-2388, +36-1-202-0373
Jognyilatkozat kc'rl5tozSsa :

N6v. beoszti5s:
El6rhet6s6gei (le'r6lcim, tel, fax):
Jognyilatkozat korlStozSsa :

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

Jognyilatkozat korl5toziisa :

Jelen szez6d6st 6rint6 6sszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kiziir6lag irdsban -
az Stv6tel hely6t 6s idejdt dokumentSl6 m6don - teheti meg 6rvdnyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax es€t6n az Stv6tel igazol6s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. faxjelernt6s).

Amennyiben a szerz&6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatarid6t nem t[iz, akkor a
jognyilatkozatot annak okenak felmer0l6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudomSsSra
jut5sdt6l) sz5mitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rovidebb hat6ridiS nem deriil ki. Amennyiben olyan probl6ma menil fel, amely miatt a
tulhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kielegiteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kdtelezetts6gek vonatkoz5siban Keresked5 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
meotenni,

10.

11.

72.

IJ.

_t+.

1f,.



16.

t7.

Minden, a misik frilnek beny0jtand6 jelen szez5d6s targy5t 6rint5 dokumentumot a jelen
szez6d6sben mr4hat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megklldeni. A ktildem6nyt faxon,
elektronikus levrilben illet5leg postai ki.ildem6nyk6nt keresztr.il feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet5 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad6s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kijel6lt k6pvisel<5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr5l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogaddsSt akad6lyoznS ill. lehetetlenn6
tenn6, felek k6telesek a m6sik felet err5l - illeWe a hiba megsz(n6s6r6l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,

hogy a akadSlyoztat6si nyilatkozat telefonon tort6n5 megt6tel6nek igazol5sa a
nyi latkozattev6t terheli.

Szen6do felek 0gy j5rnak el jelen szea6d6s hatSly5nak fenn5llta alatt, tigy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kik6t6seinek. Szez6d5 tulek
kijelenti[ hogy egyikLik sem tanfsithat olyan magatart5st, amely a szez5d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szea6d6 Felek rogzitik, hogy a

dokumentumok kezel6se sordn az adatvAlelmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betartjSk.

Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys63tjkn6l a m6sik f6l 6rdekeit
messzemen6en :zem el5tt tartva j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l,
amely a m5sik f6 nek akSr vagyoni, ak5r nem vagyoni kdrt okozna.

Szenbd6 Felek halad6ktalanul k6telesek 6rtesiEni a m6sik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtesul6:;r61, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szerz6d6s teljesit6s6t
akad6lyozza, vag'y befoly5solja.

Szen6d6 Felek meg5llapodna( hogy jelen szeztid6s hat6lya alatt - a fentieken til is -
szorosan egytittrntikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen

szez6d6sben kitfizdtt c6lok megval6suljanak.
Felek kifejezetten rogziti( hogy jelen szez6d6s alapj5n a FelhasznSl6 sem r6szben, sem

eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj6r5s alapjdn a Keresked5vel

szez6d6st k6t5 toviibbi felhaszn5l6k szez(rddsszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges
felhasznSl6k szerz6d6sszeg6se jelen szez6dds tulhaszn5l6j5ra nem hat ki.

Jelen szez6d6s ill. a kdzbeszez6si elj5rSs ,,2" r6szdre vonatkoz6 iratanyaga az tin.

Int6zm6nyi profil,:sjellegfi fogyaszt5si helyek vonatkoz6s5ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt6si hely vonatkoz5s5ban nem

6rtelmezhet6, azt figyelmen kivijl kell hagyni.
Jelen szezSd6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben Magyarorszdg jogszab5lyai, ktil6ndsen a

Kbt, 6s a Kbt. 6ltal enged6lyezett korben a ftk, valamint a villamos energi5r6l sz6l6 20O7.

6vi DOCflI. TOrv'5ny (Vet.) 6s a v6grehajt5sSm kiadott 27312007 (X.19.) Korm. rendelet
el6irasai. a villamos energia rendszerhaszniilati dijakr6l 6s alkalmaz6suk szab5lyair6l sz6l6

4l2ol3. (X. 1€i.) MEKH rendelet, a villamos energia rendszerhaszn6lati dfiak
6rszab5lyoz5s6nak kereteir5l szol6 6412013. (X. 30.) NFM rendelet, a megijul6
energiaforr5sokbtll 6s a hullad6kb6l nyert energi5val termelt villamos energia m(k6d6si
tiimogat6s5nak finanszirozSsahoz sztiks6ges p6nzeszkoz m6rt6k6nek meg5llapit6si

m6dj5ra 6s meglizet6s6re vonatkoz6 r6szletes szabSlyokr6l sz6l6 712016.0. 27.) NFM

rendeletaz i16nyad6ak.
Felek rogz(tik, hog'1 jelen szerz6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (1a1.!) teljes[l6se eset6n,

ir6sban m6dosithat6. Felek rogzitik, hogy a szez6d6s - alakszer0 szea6d6sm6dosit5s
n6lkUl - m6dosul az alSbbi esetekben:

a) felek kdzhit3les nyilv5ntart6sban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a

nyilviintart6sba bejegyz6s napjiival,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok

eset6n a m5sik f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napjdva.,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem z5rja ki.

18.
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26. Felek rogzitik, hogy semmis a szenodls m6dosit6sa, ha az arra ir6nyul, hogy a Keresked6t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szez5d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmond6s vagy el6llSs jog5nak gyakorl5sdt -
alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
Felhaszn616 5tv5llaljon a Keresked5t terhel6 tobbletmunkakoltsdgeket vagy indokolatlanul
egy6b, a szeztd6s alapj5n a Keresked5t terhel5 kock6zatokat. E korben kijelenti
Keresked6, hog'y a kock5zatokat felm6rte 6s azt a jelen szezcid6sben foglalt
ellenszolg6ltat5stran teljes korfien 6rv6nyesitette.

27. A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar Jelen szerz(d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivLil) (a Megbiz6 p6ld5ny5hoz csatoltan) az elj6ris iratanyaga.

28. Felek jogvit6juk ,3set6re kikotik a V6ci Jdr6sir6s59 ill. a Budapest Korny6ki Tdrv6nysz6k
kiz616lagos illet6less6g6t.

29. A ktiffoldi ad6illet6segfi Keresked<j kdteles a szerz&Ashez - annak al6ir5s6t k6vet5 3
munkanapon behil - arra vonatkoz6 meghatalmaz5st csatolni, hogy az illet5s6ge szerinti
ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6s5g kozvetlentil beszerezhet a Keresked5re vonatkoz6
adatokat az orsz5gok k6zdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil. Ennek elmaradSsa silyos
szez6d6sszeg6srrek min6stil.

30. Jelen szerzdrrC6s annak mindk6t f6l Sltali alSirds5val 16o hat6lvba.

Budapest, 2016. 11.30

1. sz5m0 mell6klet:
Felhaszn6l6si helyek
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