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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
,,8" r6sz vonatkoz5s6rban

mely l6trejott egyrlszrol a De5kv6ri 6voda (sz6khelye: 2600 Viic, De6kvdri f6ut 34., Ad6sz5m:
16790528-1-13) k6pviseli: Szinovszki Agnes, mint Felhaszn6l6 (tov5bbiakban tulhaszn516)

mdsr6szr5l a MVM Partner Zd. (sz6khely: 1031 Budapest Szentendrei '0t 2O7 -209, k6pv: Sipos
Gszl6 6s Nagy Zsolt, c6gjegyz6kszSm: 01-10-02+4818, ad6sz6m: 12898019-2-,+4) mint
villamosenergia-kereskal5 (tov5bbiakban: Keresked6) k6zdtt az alulirott helyen 6s idSben, az
al5bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V5c V5ros OnkormSnlzata jelen szezcid6sben foglalt felhasznSl6 6s egy6b felhaszndl6k
k6pviselet6ben is k6zbeszez6si elj5rSst folytatott le 2016. 6vben ,Villamos energia beszez6se"
megnevez6ssel.

fu eljiir5sban 3 r6szre krhetett aj5nlatot tenni.

A kozbeszez6si dokumentumok (tov6bbiakban: kozbeszezdsi dokumentumok vagy
dokumentSci6) tartalmaziak, hogy az egyes felhaszn5l6k ondll6an k6tnek szea6d6s a nyertes
ajdnlattevSvel az adott r6sz vonatkoz6siban. Jelen szez6d6s az emlitett k6zbeszez6si elj5r5sban
megkot6tt - a FelhaszrrSl6ra 6s annak felhaszn5l5si helyeire vonatkoz6 - szerz&6snek min6sill.
Felek rogziti[ hogy a szez6ddsekb6l foly6 jogokat 6s k6telezettsdgeket az egyes felhasznSl6k
on6ll6an gyakorolj6k ill. teljesitik. Egy adott felhaszn6l6 szea6d6sszeg6se a tobbi felhaszn5l6ra
nem terjed ki. B5rmely Felhaszn6l6val k6tott szez5d6s megszfin6se (ide nem 6rtve a
teljesed6sbe men6s miatti megszfin6st), a tobbi szen6d6s id6beli hat5ly6t nem 6rinti.

A nyeftes aj6nlattev5 .,,2" r6sz vonatkozSsSban a KereskedS lett, igy a 2015. 6vi CXLIII. torvdny a
k6zbeszez6sekr6l (a tov5bbiakban Kbt.) vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a fentiek
figyelembev6tel6vel jek:n szea6d6s vele kerril megkotdsre.
Felhaszndl6 rogziti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov6bbiakban: ftk.) S:1.5 (1) bek 7. ponqa
alapj6n szenSd6 hat6s5gnak min6stil.
tulek a szolg6ltat6s teljesit6se 6rdek6ben az alSbbi szez6d6st kotik.

2, A szerz6d6s c6lja, t5 rgya

'l . tulek a kdzbeszez6si elj5rds alapj6n egym5ssal rin. teljes ell5his alapri szez6d6st hoznak
l6tre tulhaszn5l6-i menetrendad5si kdtelezetts6g n6lkiil, mely alapjSn a Keresked6 eladja,
Felhaszn5l6 megvirs6rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat5rozott
villamos-energi5t (:;zea5d6s kozvetlen t6rgya). Ennek alapj5n a Keresked6 vSllalja a magyar
Stviteli h6l6zaton lblyamatosan rendelkez6sre 5116, szabvdnyos min5s63fi villamos energia
biztositds5t a FelhasznSl6 r6sz6re a szerz6d6s id6beli hat6lya alatt 66 518 kWh mennyisegben,
amennyiben a ter{.iletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn6lSsi
helyek tekintet6ben a m6rlegkori v6lt5st ir5sban visszaigazolja a Keresked6 r6sz6re. tulek
rogziti( hogy a jelen szez6ddssel 6rintett kdzbeszez6si r6sz (,,2" r6s2) vonatkozSs5ban a
r6sszel 6rintett felhasznSl6k a szea6d6s teljesit6si id5tartama alatt jogosultak a szez6d6ses
mennyis{; (630 229kwh) felett annak tovdbbi 50%-a vonatkozdsiiban opci6s jogot
gyakorolni. Aa opci6 gyakod6sdval (egyoldahi jognyilatkozat) a Keresked5nek teljesit6si
kotelezettsege kehtkezik. Felek az opci6 gyakorl6s5hoz sziiks6ges jognyllatkozatnak tekintik
az opci6s mennyi:;6gb6l t6rt6n6 b5rmilyen mennyis6gfi 5tv6telt. Az opci6 gyakorl5s5val a
Keresked5nek teljesit6si k6telezetts6ge 6ll be. Felek rdgzitik, a fentiek alapj6n teh5t, hogy az
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opci6s mennyis{let osszevontan kell sz5mitani fr.iggetlentil att6l, hogy az adott r6szben
6rintett egyes Felhas::n5l6k milyen ar6nyban 6lnek ezen jogukkal.
tulek rdgzitik, hogy a kozbeszez6si mliszaki leir6s fogyaszt5si adatokat (is) tartalmaz6
melldkletben konkr,Stan jelen pont vonatkoz6sdban kieg6szit5 adatokkal 6rintett
(meghatSrozott) felhaszn6l6si helyek vonatkoz5sdban az NK. m6dositdsa ok6n 2017. 01. 01.
napjSt6l a kiilon megjelolt felhasznSl5si helyek vonatkozSs6ban a szez6d6s alanya 6s igy a
fizettl f6l is az illet6kes tankerrileti kozpont lesz, igy a vonatkoz6 felhaszn5l5si helyekn6l 2016.
december 31. 24.0C, 6rakor a jogszabSly erej6n6l fogva ezen pozhi6 5tszSll az illet6kes
tankeriileti kozpontra. Fentieket az opci6s mennyis6gek vonatkozdsiban akk6nt kell
alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes eg6szdben azon szen6d6 felet illeti,
amely/amelyekn6l a lbnti korrilm6ny (5tsz5ll5s) nem kovetkezik be. tulek jelen pontban foglalt
esetet, mint a Kbt. 141.9 (a) bek. a) pon$a szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok5n felhaszn5l6
az 6rintett felhaszn5liisi helyekn6l a fenti id5pontot kovet6en felmerU16 k6telezetts6gek6rt nem
felel.
A szez6d6s t5rgydt kdpezi tov6bb6 a szez6d6skdt6st k6vet6en a keresked6 vSlt5ssal j6r6
Osszes adminisztrativ, tov5bbd a kozbeszez6si mfiszaki leir6sban egyebekben meghat5rozott
tev6kenys6g ell6t6sa. Ezek ellendrt6kdt az aj6nlati 5r tartalmazza, ezen k6telezetts6gek
ell6t5s66rt tov6bbi ig5nyt a KereskedS nem terjeszthet el5.
A tulhaszn5l6 felhaszn5l6si helyeit jelen szez6dds 1. sz. mell6klete ta ftalmazza,
Felek megSllapodnak. abban, hogy a jelen szez5d6sben meghat5rozott minimSlis mennyis6g
5t nem v6tele ok5n,, FelhasznSl6 semmif6le tov5bbi df vagy k6vetel6s megfizet6s6re nem
koteles.
Trilfogyasztds eset6n a felek a Kbt. 141.! alapj6n j5rnak el, ha ezt a Kbt. nem z5rja ki.

3. Az ellenszolg5ltatas 6s megfizet6se

A Keresked5 Sltal a kdzbeszez6si eljSr5sban megaj5nlott 6s a FelhasznSl6 6ltal elfogadott
nett6 ellendrt6k (egyseg5r)az al5bbi:

a) profilos fogyasizt6si helyek eset6ben: 12,65 FVkWh, azaz tizenkett6 eg6sz hatvan6t
sz6zad ForinVkWh.

A jelenszez6d6sben meghatSrozott ellen6rt6k a szea6d6ses id5tartam alatt ftx, indexiiliisra
nincs lehet6s{1, teh6t tartalmazza a szez&6s id6tartama alatti iirvSltoz6sb6l ered6
kereskedelmi kock5zatot 6s term6szetesen a hasznot is.
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lki.ili. nett6 energia fix energia5r (ellen6rt6k).
Felek rogzitiK hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid5s ellen6rt6k, amely nem
tartalmazza a KAT kr5lts6get (2007. 6vi DOCWI tv. 9-13. !) viszont ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6t6kesit6s k6lts6g6t, a 70912007. (XII. 23,) GKM. rendeletben
meghat6rozott 5tv6tr:li kdtelezetts6g al5 evj villamos (,,z6ld'J energia kolts4l6t, a kiegyenlitS
energia k6lts{16t, a hazai 6s nemzetk6zi hatirkeresztez6 kapacit5sok diiit 6s a
menetrendad6s 5th5ritas5bol adod6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegk6r tags6qi dijat
ts.

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem taftalmazza a hazai villamos energia sz5llitSs
koltseg6t, tehdt az 6ltalSnos rendszerhaszn5lati dfrakat, a sz6nipari szerkezetStalakitSsi
t5mogat6st, a kedvezm6nyes iirtl villamos .energia tdmogat6st, a VET-ben meghat6rozott
p6nzeszkozoket 6s rem tartalmazza az AFA-| 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza b5 lyban megh ata rozott ad6kt6l 6s i I let6kekt6l.
A fenti ellen6rt6k rnag6ban foglalja a tertlletileg illet6kes eloszt6i engeddlyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rtcji tan5csad5s, valamint a tulhasznSl6
meghatalmaz5s5val a szabadpiacra l6p6 felhaszn5l5si helyek HCSSZ-einek 6s HHSZ-einek
megk6t6s6vel, illet6leg a kozbeszez6si elj6r5s mfiszaki leir5sdban r(Ezltett valamennyi egy6b
szolg5ltat5steljesites6vel kapcsolatosan elj516 Keresked5-i szolg5ltat5s teljes ellen6rt6k6t.
A villamos energia :;zolg6ltatas szrinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dij
meofizet6s6re nem l:oteles.

4.
5.

4.

V



8.

9.

10.
11.
t2.

Felhaszn616 6s Keres;ked5 a teljes elldtds alapri szez6d6s id5tartama alatt az energia.
ellen6rt6ke vonatkoz5sSban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mo16st alkalmaznak.
A jelen szea6d6shez vezet6 eljdrdsbani aj6nlatt6tel, a jelen szez6d6s, a sz6mldz6s 6s a
kifizet6sek p6nzneme a magyar forint (HUF).
tulhasznS16 az ellen6i:6k fedezet6t sajSt fon5sb6l biztosiqa.
A Felhaszn616 el5leget nem fizet.
Felhaszn6l6 az ellendrtdket, az igazolt szez6d6sszer( teljesit6st k6vet6en havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 1115. I (1), (s)-(6) bekezddse, tovdbbd a Ptk. 6:130.9 (1) bek szerint
szimlacisszesit6 alapjErn, 5tutalSssal, forintban (HUF).
A Keresked6 v6llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSl5si helyek list6ja szerint,
felhaszn6l6si helyenl€nt ki.il6n-ktil6n az ott felti.lntetett sz6mlafizet5k (int6zm6nye(
gazdSlkod6 szervezet€lk) fele szimlfu, azaz a list5n szerepl6 felhaszn5l5si helyekre havonta 6s
int6zm6nyenk6nt ktll6n szSml5kat bocs6t ki, amely tartalmazza:

- az 6ltala az el6z6 naptlri h6napban (elsziimol5si ld5szak) a Felhaszn6l6 r6sz6re
6rt6kesibtt villamos energia teljes mennyiseg6t
- a villamos energia egys6gdr5t (FVkWh)
- az 6ltalSnos forgalmi ad6 osszegdt
- a torv6nyben meghat6rozott energiaad6 <isszeg6t
- a rendszerhasznAlati dfrakat
- egy6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel5 6s a Keresked5 6ltal
szimlinard6 t6teleket (igy kUlon6sen a VET 747. g alapj6n szdmlSzand6
tdtelekeQ

A szdmlSk mell6 Keresked6 rdszletes analitikSt mell6kel (elektronikus form6ban is), melyek
felhaszn515si helyenk6nt (e9y6rtelmil beazonosithat6s6g mellett) tartalmazz5k a szSmla
alapjSt k6pez6 felhaszn6l5si mennyis6geket (leolvas6si adatokat, leolvas5si id6szakot),
egysd36rakat, sz6mla6rt6keket.
A kibocs5tott szdmlSn, sz6mla osszesit6n 6s szdmla r6szletezSn az el6irtakon kivUl fel kell
tr.intetni a fizet5 nevrlt, fizet5 cim6t, felhasznSl5si hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6jSt,
POD sz5mot, felhaszn,Sl5si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.
Keresked6 nem jogosult a ter{.lletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz6m6ra megk0ldott,
igazolt naturSli6t6l ,:lt6r6 mennyis63et alapul v6ve id6szaki szSml6t ki6llitani. Ennek
megfelef5en a mindenkori keresked6i Sramsz6mla natur5lia b6zisit az eloszt6 5ltal az azonos
szSml5z6si id6szakra l<i6llitott RHD sz5ml5n megjelen5 5rammennyiseg kdpzi. Amennyiben egy
adott sz6ml6z6si id6s:zakot k6vet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes felhasznSlSsi helyek eset6n
az RHD 6s a keresked6i 6ramsz6mlSk naturSlia vetit6si alapj6nak kijlonboz5sege miatt, akkor
a keresked5 koteles ezt a soron kcivetkez5 sz5mlSzSsi id6szakban korrig6lni.
Keresked6 Sltal kibo$5tott sz6mla tartalmazza a m6r5berendez6s 5ltal m6rt 6s elfogyaslott
energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakitSsi tdmogat6s, a
kedvezm6nyes 6ni villamos energia tamogatSs, az AFA 6s energiaad6 6sszeg6t. FelhasznSl6k
6s Keresked5 az enegia ellen6rt6ke vonatkoz5sSban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5molSst
alkalmaznak.
Keresked6 v6llalja - FelhasznSl6 ig6ny alapjdn - a dikt5liSson alapul6 felhaszn6l6si adatok
figyelembev6tel6vel tdrt6nS szdmlSzSst is.

Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h6l6zathasznSlati szea(d6sekben
a Felhaszn5l6 mellett vSllalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6
fel6 szfml{zza az riltal6nos rendszerhaszn5lati dijakat, amiket a Keresked5 fizet meg
kdzvetlentil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. Keresked6 az 6ltal6nos rendszerhaszn6lati dfiakat,
mint k6zvetitett szolgSltatdst toviSbbszSml6zza a tulhaszn6l6 fel6, amit a FelhasznSl6 a
Keresked6nek koteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szez5d6s
teljesit6si id6szak6t k6vet6 75 napon belUl a Keresked6 jogosult a Felhaszn516 fel6
vdgelsz5mol6 sz5mla kibocs6t6sSra. Ez a sz6mla tartalmazhaga a havi elszSmol6 sz5ml6ban
esetlegesen ki nem szSml5zott - de jelen szen6dds alapjSn kisz6ml5zhat6 - t6teleket.
K6sedelmes fizet6s r:set6n a Felhaszndl6, mint szez6d5 hat6s5g a ftk. 6:155 g-6ban
megfelel6 k6sedelmi kamatot, tov6bb6 a kiilon jogszabSlyban meghat5rozott behajt5si
k6ltsegStal5nyt kdteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re.
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27. Felek rogzitik, hogy fizet6si kotelezettsdget csak jelen szez5d6snek 6s a hatSlyos
jogszab6lyoknak mindenben megfele16 sz5mla Felhaszn616 Sltali kdzhezvetele keletkeztet.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illetve sz6mol el a szea6d6s
teljesit6s6vel osszefrlgrgdsben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 62. ! (1) bekezd6s k) ponga
szerinti felt6teleknek nem megfelel5 tarsasSg tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6koteles jovedelm6nek csokkentds6re alkalmasak.

4, A felek jogai 6s ktitelezetts6gei

A Keresked5 kotelezettsd3eit a hatSlyos jogszab5lyok, tov6bbd a k6zbeszez6si
dokumentumok rn0szaki leir6s r6sze tartalmazza r6szletesen.
Keresked5 a tonr6nyi el5ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ellSt6sdt v5llalja a szez5d6s megsz(n6s6t k6vetchn az rij
Keresked5 fel6, nrelynek ellen6rt6kdt is tartalmaza a fenti 6r:

Keresked5 a melldldetben szerepl6 felhasznSlSsi helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ell5tds alap0 szerz5d6sben rogziEtt negyed6r5s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6sril6seert, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkdr6ben felmeri.ilt - Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj5n a felek az egy6rtelm(seg 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szerzrid6s alapj5n a Keresked6 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapjan az Eloszt6i Enged6lyes
k6zbejott6vel a Felhaszniil6 jogszerlien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel{Siteni
jelen szez6d6s alapjSn.

A villamos energi6t a Felhaszn616 r6sz6re a hSl6zati enged6lyes sz6lliga le.
A felhaszn6l5si helyek ell6t6sa a felhasznSl6si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

t<irt6nik.
Az id6soros, negy,3d6r6s fogyasztSsm6r6sre alkalmas m6r6vel ell6tott fogyaszt6si helyek

tekintet6ben - a szerz6dds id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyit6 fel6. A
menetrendad5s alapj5t a dokumentiici6 fogyasztSsi adatok mell6kletben szerepll ,,N', ,,8"
6s ,,C". mell6kleteiben felhasznSlSsi helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok
jelentik. KereskeJ6 v6llalja az id6soros fogyaszt6k teljes ell6t6s alapri szez6d6s szerinti
szabadpiaci villarnos energia ellStds6t. Az id6soros felhaszn516si helyek menetrendt5l val6
elt6r6s6nek pr6n;:ijgyi kock6zata a tobbletenergia vagy a szUks6ges kiegyenlit6 energia
megv5sdrl6sSbol kovetkez6en a Keresked5t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tortdn5
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 5th5rit6sa nem lehets6ges.

Keresked6 kdteles ajSnlatk6r5 felhaszn6l6si helyeinek villamos energia ig6nydt fedezni oly
m&on, hogy a ltlhasznSl6 Sltal felhaszniilt villamos energia mennyis6get saj6t nev6ben
koteles el5re merJv5s5roln,.

Felhaszn6l6 a keresked6i mdrlegkorbe l6p6 felhaszn6lSsi helyei vonatkoz5sdban fell6pS
v6telez6si 0zemzavarok eset6n - Felhaszn5l6 kLil6n k6r6s6re - Keresked6nek v6llalnia kell
a F€lhasznel6 drrintett felhaszn5lSsi helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon
tagjaival szemb,en, amely/amelyek a Felhaszn5l6n5l jelentkez6 v6telez6si zavart
okozta/okoztiik, 6s mindent meg kell tennie tulhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi korben meghatalmaz5snak min6sUl.

A hat6lyban l6v6 szez5d6s(ek) felmond6sdt - a keresked6i m6rlegkorbe l6p6 fogyaszt6si
helyek vonatko;z6s5ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je iiltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba fitglalt meghatalmazds5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolila le az
illetEkes szolg5lt,rt6n6l. A hat5lyos szez(d6s(ek) felmond5s6n6l (a megszfin6s id6ponSa
vonatkozSs6ban) a jelen szezdd6ben meghatarozott kezd6 teljesit6si id5pont az
i16nyad6.

A keresked5i m6r egkorbe l6p6shez szijkseges eloszt6i szez6dds(ek), rigy mint HSl6zati
GatlakozSsi Szez6d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati Szez6d6s(ek)
(a tov5bbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n
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nem 6ll renclelkez6sre - a tulhaszn6l6 k6pvisel5je 5ltal teljes bizonyito erejii
mag5nokiratba foglalt meghatalmazSs6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliSa le a
teriiletileg illetdkes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6hez a jelen
szerzdd6ben meghatdrozott kezd6 teljesit6si idSpont az i16nyad6.

A teljes ell5t6s alapri szen6d6s hatSlya alatt Keresked6 koteles a t6le elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elk6vetni a fulhaszn6l6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j5rt el, vagy
egy6bk6nt a szen6d{s teljesit6s6hez szUks6ges b5rmely int6zked6se nem j5r
eredm6nnyel, az ebb6l ered6 k6rok megt6rit6s6re koteles.

tulhaszn616 jogosult az energiaell5tSs5val kapcsolatos b5rmilyen rlgyben KereskedShoz
fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn516 r6sz6re tan6csot vagy
(ilyen t6rgy0 krir6s eset6n) ir5sbeli t6j6koztatdst adni.

Az ijonnan bekapcsoliisra keril15 fethasznSl5si helyek r6sz6re, az adott felhasznSl5si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s5val Keresked6 a szerz6d6ses id6tartamon belUl
szabadpiaci villamos energia ell6t5st ny0jt, tov6bb5 ell6tja ezen felhasznSlSsi helyek
eseteben is a mfiszaki leir.asban ill. jelen szea(d6sben foglalt k6telezettsdgeket. Ezen
felhaszn5l6si helyek vonatkoz6s5ban a jelen szez6d6s rendelkezdseit kell alkalmazni
kiilon6sen azzitl, hqy az energiadfr meghatirozott m6rt6ke ezen rlj felhasznSlSsi helyek
vonatkoz5s5ban is irdnyad6ak. A felhaszndl6si helyek m6dosulSsa (ide 6rtve az [j
felhaszn6l5si hely bevonds6t, r{;i megsz(ntet6s6t stb.) nem min6stil a felek
meg5llapodilse alapj6n szez6d6sm6dositSsnak. Felek e k<jrben rogzitik, hogy jelen
rendelkez6s a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pontja szerinti esetnek min6siil azzal, hogy az
opci6val novelt mennyiseget jelen szez6d6sm6dosit5s nem v6ltoztaga meg.

A szen6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn5lSsi helyek r6sz6re rereikedd szak6rt6i
t5mogatdst bi:tosit 6s a Felhaszn6l6 k6pviselcijek6nt menedzseli a felhaszndldsi helyek
villamos energia szolgSltat6sb6l val6 kil6ptet6sdt. Ezen szolg6ltat5sok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj5nlott energiadfr.fulek e korben rogziti( hogy jelen rendelkez6s a
Kbt. 141.5 (a) bek. a) ponua szerinti esetnek min5si.jl azzal h.y az opci6val novelt
mennyisqlet jelen szez6d6sm6dositds nem vSltoztatia meq.

Keresked6 az tigyint6z6s gyorsit5sa, egyszer0sit6se erdek6ben internetes rigyf6lportdl
tizemeltet6s6re koteles a szen6dds id5tartama alatt. Annak 6rdek6ben. hogy a Keresked6
Sltal ki6llitott r;z5mla muszaki tartalm6t 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m6g a
sz6mla meg6'kez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6sd3gel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6l5si helyek teljesitm6ny gorb6j6nek
lefut6s6na( illetve a KereskedS 6s a FelhasznSl6 kozott meqkotend6 szez6d6s m[iszaki
vonatkozisrl a,latainak megtekinthet5s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezm6nyei

A tulek jelen szez6d6sben vSllalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy ktilon6sen a
szen6d6s meghirisul5sanak okozSsa, hib5s teljesGse, k6sedelem, k6rt6rft6s fizet6si
kotelezetts6get keletkeztet, illetve a szez6dds mjsik F6l Sltal t6rt6n6 azonnali hat6lvrj
felmonddsdt alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rogzibtt szez5d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nvei nem
6rintik a jelen szez6d6s b5rmely m6s pong6ban meghat5rozott szezcrdeiszeg6si
eseteket, illetve az azokhoz f(zott jogkdvetkezm6nyeket.

srllyos szez5d6sszeg6s eset6n a s0lyos szez6ddsszegessel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a szezrid6st a szea6d6sszeg5 Fdlhez intdzett egyoldahi jognyilatkozattal jelen
szez6d6s sze'int azonnali hatSllyal felmondhala. Bdrmely srilyos szez6d6sszeg6ik6nt
defini6lt vagy ismdtelt szezcid6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmfl6s6t
6nmag6ban megalapozza.

Srilyos szezSd6sszeg6st kdvet el a Keresked6, ha:4.
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, ha a szen&6s teljesGs6hez sztiks6ges elektromos 5rammennyis6get nem
szerzi be teljes eg6sz6ben,
nem 6ll rendelkez6sre a jelen vez6d6sben meghatdrozott m6rt6kben 6s
m6don,
nem biztosiqa, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n a
Felhaszn6l6 teljes 6ramig6nye kiel6gGsre kertilj6n (kiv6ve ha a jogszabSlyban
rdgzitettek szerint kerUl sor korl6toziisra)

- jelen szez6d6sben nevesitett egy6b (tandcsad5si, k6pviseleti, adminisztriici6s,
egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hi5nyosan teljesiti 6s ezzel tulhaszn5l6
ell5t6s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- e9y6b a jelen szez6d6sben ekk6nt megjelolt srilyos szea5d6sszeg6st kovet el.
- egy Uttmfi kod6si k6telezetts6g6t srilyosan megszegi,
- Keresked5 ellen felszdmoliisi eljiir5s joger6s elrendel6s6re kerUl sor, vagy

v6gelszSmol5s al5 keriil, ill. hivatalb6l torlik a cegjegyz6kb6l.
ha az illet6kes Hivatal a Keresked5 m(kod6si enged6ly6t joger6sen

. viss;zavonja, vagy egy6b m6don a szerz6dds teljesit6s6re alkalmaflannd vdlik.
Srilyos szea5d6s,szeg6st kovet el a Felhaszniil6, ha:

- fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghatiirozott legaldbb 30 napos
p6thatarid6 alatt sem tesz eleget,
egyrittm fi kdd6si kotelezetts6g6t sf lyosa n megszegi.

vis maior bekovetkez6se eset6n a Felek kotelesek egymdst halad6ktalanul drtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra
a FelhasznS16 .logosult harmadik szem6lytdl a m(ikod6s6hez sz{jkeges eleKromos 6ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkozdsdban figyelembe kell venni.
Keresked5 ezen okb6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si igdnyt'nem 6rvdnyesithet
FelhasznSl6val szemben.

A fulhasznSl6 nem koteles a szabvSnyon kivuri elektromos dramot 6tvenni, igy ha a
szabv6nyon k.ivrili elektromos iiramot 5tv6tel6t a tulhaszndl6 visszautaiiqJ, ez a
KereskedS r6s:t6r5l min6sril szerz5d6sszeg6snek, amennyiben az6rt felel6s.

A teljesitds jogszer[i 
_megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem

keletkezik senr k6tb6rfizet6si, sem k5rt6rit6si kotelezettsdg, de k6sedelmi kamat fizet6si
kotelezetts6g sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghatarozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis{]et az 6tadis felftiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyii6ggel cxikkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosiGkok

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s(ptk.
6186,9) hib5san vagy k6sedelmesen teljesi! akkor koteles a Felhaszndl6nak a nioris vagy
k6sedelmes teljeslt6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkozdsiban az auo:tt
felhaszn6lSsi hely 6ves, dokumentdci6ban kalkul6it mennyis6gfi villamos energia forintban
meghatdrozott ellen6rt6k6nek 365-ird r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megizetni.

A kotb6rt a Felraszn6l6 ir.6sbeli felsz6litdssal, 8 napos fizet6si hataridSvel 6"rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tet6t k6vetd 5 napon belul a Kereskedd rrdsban,
k6ts6get kiz6r5an bizonyitdkokkal al5timasztott indokldssal magdt ki nem menti, attoi a
k6tb6r elismert kovetel6snek min6s0l 6s a Keresked6 kovetel6;6be beszdmithai6 a rbt-
ben foglalt valamennyi fett6tel (135. g (6) bek) megvat6suldsa eset6n.

A FelhasznSl6 kovetelheti a kotb€ren fel{.ili kdrdt is.
Keresked6 felel mindazon kdr64 amely szezdd6sszegdse ok6n a fulhaszn5l6ra vagy

harmadik szern6lyre haramlik. Amennyiben a Keresked6 szez6d6sszeg6se otiin narmaall
szem6ly Felhaszn5l6val szemben 6rv6nyesit s6relemdii, vagy k6rigEnyt, urtor 

", iioi
Keresked6 halad6ktalanul koteles mentesiteni a Felhasznel6t, ilietve amehnyiuen az ig6nyt
teljesftette a tblhaszniil6 a harmadik f6l ir6ny6ba. akkor koteles a megfize[ett dr;t"g;[i
6s felmenilt k6lts6geket felhiv6sra a tulhaszn6l6nak meofizetni.

Amennyiben a t(eresked5 szez6d6sszeg6se miatt a Felhaszndl6 ellen per vagy m6s eljdriis
indul, kdteles' abba - amennyiben ez lehets6ges - a Kereskedd r6(6nt uet6oni.
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Amennyiben ez: nem lehets6ges, koteles a Felhaszn6l6 pernyertess6g6t el6segiteni.
Pervesztess6g eset6n az el5z5 pont szabSlyai megfelel6en ir6nyad6ak.

7, Egy6b rendelkez6sek

1. A tulhasznSl6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyo( szab6lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A ielen szez6d6s Felei
kdzott els6dlegesen _jelen szenod6s az iitnyado a jelen szezcrdes 7.4. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 bdrmely Aszr-nek min6s.il6 irata vagy
annak rendelku6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az
6rintett AszF-rendelkez6s nem iikalmazhat6. Kivdtelt kZpez ez.ror. ni' ai aoott
rendelkez6s a 7.4. pont alapj6n alkalmazand6.

2. A Kereskedcj mindenkor betartja a_vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szabdlyzatok, a m(k6d6si
enged6ly6ne( uzletszab6lyzatSnak 6s i rendszerhaszndla[i szez6d6seinek
rendelkezdseit.

3' A Keresked6 mindenkor a szakszer(en elj5r6 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan
elvSrhat6 magataftSst kdteles tanrisitani, ktilonosen. A szen6dds 

, 
terjesit6s6t vesz6ryeztetd esem6nyekr5r a Ferhaszndr6t

halad6ktalanul 6rtesiteni,. A iizez5d6s_ terjesit6se 6rdek6ben harad6ktaranur megtenni minden t6re
elv;irhat6 i nt6zked6st.

4' Felek megSrrapodnak abban, hogy amennyiben a szezddds bdrmery pontja kogensjogszabSlyba Itkozne, 
.vagy a kozbeszez6si erj6r6s kotelez6 6rv6nyfi 

-iofrrlntr'5nut
tartalmaval ellent6tes lenne, akkor a szez5d6i fentieket s6rt5 renoett<ezes" 

-h"rueo" 
-minder tovSb:i jogcserekmeny, igy kijr6nosen a szez6d6s ,"o".it r.- 

"eir.tir 
_ 

"megs6rtett korerez6 6rv6ny[i logszab6tyi renderkez6s vagy k6zbeszez6si dokumentumi
rendelkez6s ker.ir. tuntieket ke megferer6en arkarmazni- ikkor is, na vat#eiy togensjogszab5ly akk6nt renderkezik, hogy varamery renderkez6se u ,r",,aoe, 

'r"r.-"'1uu9y 
uszea5d6sben szovegszer[ien szerepernie ke ) 6s azt szdvegszer0en a szez6d6s nemtartalmazza (az adott rendelkez6s a szen(fi6s'r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megsziin6se

1. Felek jelen szerz6d6s hatiirozott terjesit6si id6re 2016. 12. 01. napjiinak 00.00 6raj5t6l2ol7'..fl. 30. napj6nak 2a'oo.6ritjitig kotik, a Keresked6 ezen id6szat ul.tt- f.,ii"ru, .szezSd6s szerinti ell6tds biztositiisdra.2 Fe]e.k megdllap(dnak abban, hogy a jeren szezddds a ftk. szab6ryai szerint rendesfetmonddssar termondhat6. A fermond6si iddnek eregend6n"t r."iir""i,it ]il;;; ;;, -FelhasznSr6 k<izbeszez6si erjiiriist forytasson re. En'nek hat6ridej6t a ferek 90 napoanhatarozz6k meo.
3. FefhasznSr6 ktrteres a szerz6d6s fermondani a Kbt-ben meghatdrozottak szerint,amennyiben:

a) Keresked6ben k6zvetetten vagy kdzvetren.i | 25o/o-ot megharad6 turajdoni r6szesed6st
szerez valamely olfan jogi szem6ly vagy szemdlyes ioqa szerint logt6pui ,_r"r"t,lr",ytekintetdben fr-'nniiil a 62. s (1) bekezo6s ty pont ttiy itpontjdban meghatdrozott fert6rer;

b) Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlentil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerezvalamely olyal jogi szemeryben 
^vggy . 

sz.emgryes j6ga szerint jogk6pes szervezetben,ametv tekintetdben fenndil a oz. g (i) bekezdes k)-[nt kb) arpon:tradan n.ugnut]itrottfeltdtel.
Keresked6 koterezetts6get vdflar,. hogy a szen&6s terjesi,t6s6nek iddtartama aratttulajdonosi szerkezetdt a turhaszndr6 si6mdm megi;erhet6v6 teszi 6s a xut. i+E. q talbekezd6se szerinti rigyretekr6r a Ferhaszndr6t natao?Gunut erteiiti. 

-- e "vg' 4 !g' :
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Kereskedd ebben az esetben a szen6d6s megszfin6s6nek id6pon!5ig teljesitett
szolg5ltat6sinak ellen6rt6k6re jogosult.

tulhaszniil6 a sz<:rz6d6st felmondha!a (att6l ell6that) ha:
a) felt6tleni.il szi.iks63es a szerz6d6s olyan l6nyeges modositSsa, amely eset6ben a
Kbt. 141. ! alarjSn 0j kozbeszez6si elj6r5st kell lefolytatni;
b) Kereskerd5 nem biztosila a Kbt. 138. g-ban foglaltak betart6sit. vagy az
Keresked6 szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodlSs k6vetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 13!). $-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUlt4SZ 258. cikke alapj6n a kozbeszerzds szab6lyainak megszegdse miatt
kdtelezetts6gsr:eg6si elj5rds indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir.6s6ga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n inditott elj6rdsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSb6l ered6 valamely
kotelezetts6g lekintet6ben kdtelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bii.6s6g Sltal megSllapitott
jogs6rt6s miatt a szez6d6s nem semmts.

Egyebekben a szez&6s megszfintet6sdre az 5. fejezet rendelkez6si is ir6nyad6ak.

9, Adatv6delem, kapcsolattaftSs, egy6b rendelkez6sek

A szenSd6 felek kdtelesek betartani az adatv6delmi szabSlvokat.
tulek meg6llapodnak abban, hogy ktil6nos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egymdsnak 6tadott, Uzleti titoknak min6si.i16 inform6ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t. dokument5ci6t. adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek

.. (bizalmas inform5ci6), vagy jogszabSly annak min6sit.
Uzleti titok a r;azdas69i tevdkenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold6s vagy ada! amelynek nyilv5nossigra hozatala, illetdKelenek iiltal tort6n6
megszez6se ,ragy felhaszn6l5sa a jogosult jogszer0 penzrigyi, gazdas6gi vagy piaci
erdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartdsa 6rdek6bln a jogosutt
a szi.iks{;es int6zked6seket megtette.

A Felek titoktaft5si kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott uzleti titokra 6s bizalmas
informdci6kra, igy kUldnosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s informdci6kat kizir6laq a szez6d6s
teljesit6s6re haszn5lha!5k fel. A mSsik f6t et6zetes j6v6hagydsa nelkut ityEn inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsithat, kiv6ve, ha
ezt ervdnyes rls hat6lyos jogszab5ly alapjdn kotelez5 vagy valamely bir6s69 vagy mds
hat6sdg, 5llarnigazgatiisi szerv elrendeli. A felek e116l halad6ktalanul tl:eroztaqar
egymSst irdshn a vonatkoz6 bir6s59i, vagy m6s hat6s59i hatdrozat egyidejii megkiild6se
mellett.

A tulek kcitelesr-'k a hat6s5g (bir6saq) figyelm6t felhivni az ilyen informdci6k meqfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartdsi kotelezetts6g al6 es6 inform6ci6nak, am-i mdr
kdzismert. Egy adott informSci6 kozismertsE dt az a f6l bizonyitja. amelyik annak
kozismerts6g6re hivatkozik.

A jelen 
.titoktartisr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a szez6d6s megszfin6se utdn is hat6lyban

maradnak.
Felek kifejezett,:n rfuziti( hogy tudom6suk van arr6l, hogy tulhaszndl6 koteles a

K6zbeszez6si Hat6sagnak bejelenteni, ha

a) Keresked6 szeacd6ses kotelezetts6g6t sfrlyosan megszegte ds ez a szez6d6s
felmonddsihoz vagy el5llSshoz, kSrt6rites kovetel6s6hez vagy a szen&6s alapjdn
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint ha
Keresked5 olyan magatartisSval, amely6rt felel6s, r6szben vagy egeszben a szez6d6s
lehetetlenr]l6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leirdsd!
az annak alapjdn alkalmazott jogkovetkezm6nyt, valamint hogy a szezrid6 f6l a
szez6d6s:zeg6st elismerte-e, vagy sor kertilt-e arra vonatkoz6an perinditjsra.

b) Keresked6 szez6d6ses k6telezetts6g6nek joger5s bii.6sdgi hat6rozatban meg5llapitott
megszeg6:;e eset6n a szerzSd6sszeg6s t6ny6t. le[r6s5t, l6nyeges jellemz6it, beledrve

q

1.

2.

4.

E

7.

8.

6.

v
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azt is, ha a szerzfrdsszeg6s a szezddds felmondisShoz vagy a szen&6st5l val6
el5ll6shoz, k6rt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szen6d6s alapj5n alkalmazhat6 egy6b
szankci6 6rv6nyesit6sdhez vezetett, valamint Keresked6 szen&6 f6l olyan
magatart5s,ival, amelydrt felel6s, (r6szben vagy egdszben) a szen6d6s
lehetetlentil6s6t okozta.

Felek fenti kdrben meg5llapodnak abban, hogy Keresked5 nem jogosult a fenti adatok

6tad6sa miatt a FelhasznSl6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az

esetben sem, ha b6rmely 6tadott t6ny, vagy kori.ilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak,

kiv6ve ha ezzr:l a Felhaszn5l6nak az adatok 6tadSs6nak pillanataban tdnyszeriien

tisztaban kellefl. lennie (nem tartozik ide a hibSs jogszabSly-6rtelmez6skil vagy t6ves

t6ny5ll5s-6rtelmez6skjl sz5rmaz6 kortilm6ny, kiv6ve ha az a FelhasznSl6nak felr6hat6an

kovetkezett be).

fulek megSllapodnall hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon

adatokri ill. iratokra, mely vonatkoz6sSban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen

rendelkezik.
Felek kijelentik, hc,gy a szez5d6s teljesft6s6ben folyamatosan egyuttmfikodne( a felmerul6

probl6mSkr6l egym5st halad6Kalanul 6rtesitik.
refek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irisban, az 6w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 mfuon

lg;t6i6.odon tehetik meg 6rvEnyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

(e-mail) 6s a fax form6j5t is.

re)ek k6iviselet6rer fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStoz6sokkal az

a15bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan :

Felhaszn616 r6sz616l:
N6v beoszt5s: Sz inovszki Ag nes int6zm6nyvezet5

rl6ihet6s6gei (ler,6lcim, tel, fax): 2600 Vdc, DeSkvdri t60t34'' 06-271307-741

Jognyilatkozat korl5toz5sa: ---

N6v beosztds: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg

El6ihetSs6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5g KoztSrsas6g it 34', 06-30/583-0047,

cegledi.monika@\'acholdino.hu

Keresked6 r6sz6rSl:
Nev, beoszt5s: Fa;:ekas Tibor'dfZri.,etOsegei(leu€:lcim, 

tet. fax) :1031 Budapest, Szentendrei lt 207 -2O9, +36-1-304-

3834. +36-20-588-2388, +36-l-202-037 3

Jognyilatkozat kor 6toz6sa :

N6v. beosztds:
rl6ihet6s6gei (levtilcfm, tel, fax):
Jog nyilatkozat korlStoz6sa :

N6v. beoszt6s:
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :

Jognyilatkozat korl6tozSsa :

:"f"i Jr"oOOe.t 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kizlrolag ir6sban -- 
.r awZl"ifirv6t,Ss idej6t dotument6l6 m6don - teheti meg 6rvenyesen. Elektronikus

lev6l ill. fax eset6n az 6tv6tel igazol5s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszalgazolas

k6r6se, ill. faxjelent6s).
il;";-y-.G; 

-u' 
,r"trjo16t a jognvilatkozat .m99!6t9l6re hatarid6t nem tfiz' akkor a

jognyilatkozatot annar ok6nJk 
' 

felmerill6s6r5l 6ognyilatkozatot tev6 tudom5s5ra

j"iaraiou sz6mitolt 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg€b5l

iOuiA"UU hat6rid5 nem dertil ki. Amennyiben olyan probl6ma meri.jl fel, amely miatt a

f"inirr"afO energiaig6ny6t nem tudja i<ielegircni, akkor a jelen szez6desben foglalt

kotelezetts6gek vonatkozSs5ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden IntezKeoesr

meotenni.

10,
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16. Minden, a m5sik fd:lnek benyrijtand6 jelen szez6d6s tSrgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6ddsben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megki.lldeni. A k ldem6nyt faxon,
elektronikus levdlben illet6leg postai krildem6nyk6nt kereszttll feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovetS els6 munkanapon, szem6lyes 5tadds esltEn'azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

L7. A kUelolt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesrSl kotelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a mSsili f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kUldem6nyek fogad6s6t akadSlyoznd ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kOtr:lesek a mAsik felet err6l - illetve a hiba megsz(n6i6r6l - haladdktalanul
r6vid titon 6rtes;ibni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akaddlyoztat6si nyiratkozat terefonon t6rt6n6 megt6tel6nek igazordsa a
nyilatkozattev6t terhe...

18. SzerzSdS felek ri,;y jSrnak el jelen szez(d6s hatSlySnak fennjllta alatt, riqv kezetik a
dokumentumokat, hogy az megfererjen a szen&6s kik6t6seinek. 'sri&ni- 

reLx
kUelentib 

. 
hogy egyiktik sem -tanrsithat oryan magatartiist, amery a sre,,rioesset

ellent6tes renne, vagy a.m5sik f6r_jo9os 6rdekeit s6rten?. szen6d6 r"rdr ,tigri,tik, h"gv udokumentumok kezel6se sordn az adatvdrermi jogszab5ryok r6ndeikez6seit
marad6ktalanul betartjiik.

19' Felek meg6|apodnak abban, hogy minden tevekenys6giikndr a mdsik f6r 6rdekeit
messzemen6en szem er5tt tarwa j5rnak er, tart6zkodvJ minden oryan n,''.guturtartot,
amely a mSsik t€lnek akdr vagyoni, akdr nem vagyoni kdrt okozna.20' szen6d6 fulek halad6ktalanui k6telesek 6rtesitJni a m6sik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtes0i6sr5r, dokumentumr6r, informi{ci6r6r, amery jeren vez5d6s ter;esiites6t
akad{lyozza, vagy befolyiisolja.

27' Szez6dS Felek rnegSllapodnak, hogy jelen szez6d6s hatSlya alatt - a fentieken t0l is -szorosan egyuttmfikodne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, nosi'u ;"runszez6d6sben kit[jz6tt c6lok megval6suljanak.
22. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jeren sien&6s arapjiin a Ferhaszndr6 sem r6szben, semeg6szben nenr ferer6s a hivatkozott kozoeszeri6si erlaras arap;dn 

- 
a r<il-#oovetszez5d6st kdt5 tovdbbi ferhaszndr6k szez6d6sszes6s6ert, irr.-z- iovaili';;;i,"s",felhaszn6r6k s::ez6d6sszeg6se jeren szez6d6s reltralnaro;ara nu'' tut t i. 
--- --''

23' lelen szez6d6s i[. a kozbeszez6si erjdrds ,,2; ,ei.,ere'rin *-o-,r#nvuga az rin.Int6zm6nyi pn:filosjellegU fogyasztiisi neyek vona*ozasaban tartalmaz rendelkez6seret.Amennyiben. varamery renderkez6s az adott fogyasztdsi hev ;;ko.d;fln-- nu,n
_ 

ertelmezhetS, azt figyelmen kiviil kell hagyni.24. Jelen szez6d6srren nem szabdryozott k6rd"6sekben Magyarorszdg jogszabdryai, krirdn6sen a
5bj1 ,e^s_1 Ibtr 6rtgr enged.rvezetr korben a Rt( varariint a virtanioi enerjiriz |Jiti zooz.evi DCo.r'I Torvenv (VetJ 6s a.vegrehajt6saia r<iaaott 273/2007 rx.rsiiorr.l"noa"telclir5sai, a villamos energia rendszerhaszn6tati aiiakiot es atlarmaza-sur Jzuiaivuirji ,roro4/2013' (x' 16.) MEKH renderet, a vittamos 

- 
energia rendszerharznirati dxakiirszabiirvoz5sSnak kereteir6r .sz6ro'g,r2oli. rx. :o l NFM renderet, a megrijur6energiaforr5sokb6l es a hullad6kb6l nyert enerqiival termelt villamos energl ,ii-i',;0".itSmogatds6nak finanszirozdsiiho, ;rurr"gui 

'peizeszroz 
mertek6nek meqd[apit6simodjdra 6s rnesfizetes6re vonatkoz6 r6saJtes ;o]il"ffi r;;iliD't?. ril'rliitrr"rendeletaz irdnyad6ak.

25. Ferek rdEzitik, hogy jeren szezridds csak a Kbt. fert6tereinek (141.9) terjes.ir6se eset6n,iriisban m6dosithat6. Felek r<lgzitik, hogy u ri"rzdalr - atakszer[j szeacjddsm6dosit6sn6lktil - m6dosul az aliibbi esetlkben:
a) felek kcizhiteres nyirvdntart€sban fogrart adatainak m6dosurdsa eset6n a
. . nyilvdntatasba bejegyz6s napjdval,
o) leleK kaFrcsolattart6ira,.telj-esit6sigazol6.szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul6saeset6n a miisik fdlhez tett kcjzlds kEzhezv6tel6nei napjdval,c) amennyiben a Kbt. ezt nem z6ria ki.

V
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26. fulek rogzitik, hog1, semmis a szerz&6s m6dosit5sa, ha az arra ir5nyul, hogy a Keresked5t
mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szezSd6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nl,ei - ide nem 6rtve a felmond6s vagy elelles jog5nak gyakorl6s6t -
alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel6s lenne), vagy amely arra ir6nyul, hogy
Felhaszn616 Stv5llaljon a Keresked5t terhe16 tobbletmunkak6lts6geket vagy indokolatlanul
e9y6b, a szez,jdds alapj6n a Keresked6t terhel6 kockSzatokat. E korben kijelenti
Keresked6, hoqy a kock6zatokat felm6rte 6s azt a jelen szezdd6sben foglalt
ellenszolgSltat6sban teljes korlien 6rv6nyesitette.

27. A szea6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kivUl) (a Megbiz6 peld5ny6hoz csatoltan) az eljSrds iratanyaga

28. tulek jogvitajuk esetdre kikotik a V6ci JSrdsir6sSg ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k
kiz5 r6lagos il letr5kess6g6t.

29. A kUlfoldi ad6illet6seg( Keresked5 koteles a szerz6d6shez - annak al6irdsat kovet6 2
munkanapon beliil - arra vonatkoz6 meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlenril beszerezhet a Keresked6re vonatkoz6
adatokat az orszSgok kozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil. Ennek elmarad6sa s[lyos
szez6d6sszegdsnek min6s{.11.

30. Jelen szeaSd6s annak mindk6t f6l dltali al5irdsival 16o hat6lvba.

Budapest, 2016. 11.30

-r'1""- i'
Sipos L5szki Nagy Zsolt

vezet6 senior

De6kviiri

kis 6s kozepes fq;yaszt6i

6rt6kesit6si oszt5llvezet6 iigyf6lmenedzser

P6nz{.igyi el lenjegy;:6s:

1. sz5mrl mell6klet:
Felhaszn616si helyek
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