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Villamosenergia-kereskedelmi szerz6d€s
1.r6sz 6s 2.r€sz vonatkozSs5ban

mely l6trejott egyr6szr6l a V5c Viros dnkorm6nyzata (szekhelye: 2600 V6c, MSrcius 15. t6r 11.
Ad6sz6m: t5731302-2-I3) k6pviseli: Fiird6s Attila polg5rmester, mint aj6nlatk6rd a
Felhaszn6l6k k6pviselet6ben elj5r6 f6l (tovSbbiakban: Aj5nlatk6r6, mint Partner), valamint
B6fcs6d6k 6s Fogyatdkosok Int6zm6nye (sz6khelye: 2600 V5c, Kcilcsey u. 4., Ad6sz5m:
15565843-2-13) k6pvisr:li: Farkas Lfvia int6zm6nyvezet6, mint Felhaszn6l6 6s Fizet6 (tovSbbiakban
Felhaszn6l6)

mSsr6szr6f a MVM Paftner Zrt (szekhely: 1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209., k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt., c6gjegyz6ksz5m: 01-10-044818, ad6szdm: L28980L9-2-44) mint
villamosenergia-keresked5 (tovSbbiakban: Keresked6) kozott az alullrott helyen 6s id6ben, az
a15bbi feltetelek mellett:

1. El6zm6nyek

V6c VSros OnkormSnyzata kozbeszez6si elj6rdst folytatott le 2015. 6vben ,Villamos energia
beszez6se" megnevezerssel. Az elj6r5sban 3 r6szre lehetett ajdnlatot tenni.

A kOzbeszerz6s 1, r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k teh6t a szerzoddseket on6ll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szerz&6s az emlitett kozbeszez6si elj6r5sban megkdt6tt - a FelhasznSl6ra 6s
annak felhasznSl6si helyeire vonatkoz6 - szeu6ddsnek min5stil.

A nyeftes aj5nlattevcS ar Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelelc5en 6s a

fentiek figyelembevdteldvel jelen szerz5d6s vele kerril megkot6sre. Felek a szolg6ltat5s teljesit6se
6rdek6ben az a15bbi szerzcid6st kdtik.
FelhasznSl6 rdgzl;ti, hogy a 2013. evi V. torv6ny (tovSbbiakban: Ptk.) 8:1.5 (1) bek 7. pontja
alapj5n szen6d6 hat6s5qnak min6stil.

2. Aszen6d6s c6lja, tSrgya
Felek a kozbeszez6si elj5rSs alapj5n egymdssal 0n. teljes ellSt5s alapri szerz5d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menetrendadSsi k6telezettseg n6lktll, mely alapj5n a Keresked6 eladja,
FelhasznSl6 megvdsdrolja a jelen szea6d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghatdrozott
villamos-energi5t (szerz6d6s kozvetett t6rgya). Ennek alapjSn a KereskedrS v5llalja a magyar
SWiteli hSl6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv5nyos min6s6gfi villamos energia
biztosit5s5t a Felha:;zn5l6 r6sz6re a szerz6d6s id6beli hat5lya alatt 23 47L kwh
mennyis6gben, amennyiben a terriletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5l5si helyek tekintet6ben a m6rlegkdri v5ltSst irSsban visszaigazolja a Kereskedci
r6sz6re, azzal, hogy a Keresked5 a jelen szerz6d6s al6ir5s5val elfogadja, hogy a kozbeszerz6si
elj6rSs alapjSn szerz5d6st kotott FelhasznSl6k a felhiv5sban ill. a dokument5ci6ban
meghatdrozottak szerint az adott r6sz dsszmennyis6ge tekintet6ben +20%-ban elt6rhetnek.
A szerz6d6s targy5t kr5pezi tovSbbd a szenSddskot6st k6vet5en a keresked6 v5ltSssal j5r6
osszes adminisztratiV tov5bbS a kozbeszerz6si m[iszaki lefrSsban egyebekben meghat5rozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6ft6k6t az ajSnlati 5r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek
ell6t6s56rt tovdbbi igenyt a Keresked5 nem terjeszthet el5.
A Felhaszn6l6 felhaszndl5si helyeit jelen szeaSd6s 1. sz. mell6klete taftalmazza.
fulek megSllapodnak abban, hogy sem a jelen szerz(d6sben meghat5rozott minim5lis
mennyis6g 6t nem vetr:l6bc5l, sem a maximSlis mennyis6g feletti Stvetel eset6n FelhasznSl6
semmif6le tovSbbi dij l'agy kovetel6s megfizet6s6re nem k6teles azzal, hogy a Keresked6 a

trilfogyasztSs esetdn felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani k6teles.
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3. Az ellenszolg6ltatSs 6s megfizet6se
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A Kereskedcj Sltal a k6zbeszerz6si elj5rSsban megaj5nlott 6s a Felhaszn6l6 Sltal elfogadott
netto ellenert6k id6soros 6s profilos jellegfi (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy
kdzvil6gitSsi jellegfi) felhaszn5l6si helyek vonatkoz6s5ban: 18,20 Ft/kwh, azaz tizennyolc
eg6sz h0sz fill6r Ft/kwh.
A jelenszerz6d6sben meghatdrozott ellendrtdk a szenod6ses id6tartam alatt fix, indexSl6sra
nincs lehet6s6g, teh5t taftalmazza a szen6d6s id6taftama alatti 6rvdltoz5sb6l ered5
kereskedelmi kock5zatot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkrili, nett6 energia fix ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely a KAT
kolts6get (2007.6vi LXDO/I tv. 9-13. $) is magSba fogla16 villamos energia 5r, ami taftalmazza
a villamos energia beszerz6s 6s 6rtekesit6s kolts6g6t, a L0912007. (XIL 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 6w6teli kdtelezetts6g a16 es6 villamos (,,z6ld'") energia kolts6g6t, a kiegyenlito
energia kolts6get, a hazai 6s nemzetkdzi hat5rkeresztez6 kapacit6sok dij6t 6s a

menetrendad5s 6thdrit5s5b6l ad6d6 mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegk6r tagsSgi dijat
is.

Felek rdgzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem taftalmazza a hazai villamos energia sz6llitds
kolts6g6t, tehSt az Slta16nos rendszerhaszn5lati dljakat, a sz6nipari szerkezet6talakit5si
t6mogat5st, a kedvezm6nyes 5r0 villamos.energia tSmogatSst, a VET-ben meghat6rozott
pdnzeszkdzdket 6s nem tartalmazza az AFA-I 6s az energiaadot sem, valamint mentes a
jogsza b6 lyba n meg hatS rozott ad6kt6l 6s i I letdkektcil.
A fenti ellen6rtek mag5ban foglalja a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kotend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt5i tan6csad5s, valamint az
Felhaszn6l6 meghatalmazSsSval a szabadpiacra l6pr5 felhaszn5lSsi helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megkdt6s6vel, illet6leg a kdzbeszez6si elj6r5s mfiszaki leirSs5ban rogzitett
valamennyi egy6b szolgSltat6steljesit6s6vel kapcsolatosan eljii16 Keresked6-i szolgSltat6s
teljes elleneft6k6t.
A felek kdz6tti elszSmol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghatSrozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabvSnyoknak, biztonsSgi 6s m6r6srigyi el6irdsoknak megfelel6,
hat6s5gilag hitelesftett fogyaszt5sm6r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

8. A villamos energia szolgSltat5s szrinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem k6teles.

e. Felhaszn5l6 6s Keresked<5 a teljes ell5tds alapi szezcjd6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6sdban naptdri h6naphoz igazod6 elsz5molSst alkalmaznak.

10. A FelhasznSl6 el<5leget nem fizet.
11. FelhasznS16 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerii tellesit6st k6vet6en havonta, ut6lag

egyenli'ti ki a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bbii a Ptk.6:130.$ (1) bek szerint
szSmlaosszesit6 alapjdn, StutalSssal, forintban (HUF).

12. A p6nzrigyi Keresked5 vSllalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSl5si helyek
listSja szerint, felhasznSlSsi helyenk6nt krilon-kUlon az ott feltrintetett szSmlafizet6k
(int6zm6nyek, gazd5lkod6 szervezetek) fel6 sz6ml6z, azaz a listdn szerepl6 felhasznSlSsi
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt ktil6n sz5mlSkat bocsSt ki, amely tartalmazza:

az 5ltala az el6z5 napt6ri h6napban (elszdmol6si Id5szak) a Felhaszn516 r6sz6re
6ft6kesitett villamos energia teljes mennyis6g6t
- a villamos energia egys6gSr5t (Ft/kwh)
- az 5ltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torvdnyben meghatSrozott energiaad6 6sszeg6t
- a rendszerhasznSlati dijakat
- egy6b, jogszabSlyban rdgzitett, a Felhaszn5l6t terhekj 6s a Keresked6 6ltal
sz6mlSzand6 t6teleket (igy krilonosen a VET I47. $ alapjdn szSmlSzand6
t6teleket).

13. A szSmlSk mell6 Keresked5 r6szletes analitikdt mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhaszn5lSsi helyenkent (egy6telmii beazonosithat6s5g mellett) tartalmazzSk a sz5mla
alapj6t k6pez<5 felhaszn6l5si mennyis6geket (leolvasSsi adatokat, leolvas5si idrSszakot),
egys6gd ra kat, sz5 m la6rt6keket.
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A kibocsStott sz6ml5n, sz6mla osszesitSn 6s sz5mla r6szletez6n az el5irtakon kilvUl fel kell
ttintetni a fizetd nev6t, fizet6 cim6t, felhaszn6lSsi hely cim6t, felhasznSl5si hely funkci6j5t,
POD szSmot, felhaszn5l5si hely azonositot 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.

Keresked6 nem jogosult a terriletileg illetekes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz6m5ra megkrlldott,
igazolt natu16li,it6l elt6r<j mennyis6get alapul v6ve id6szaki szSml6t kiSllrtani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked6i SramszSmla naturSlia b6zisiit az eloszt6 6ltal az
azonos sz6ml6z:6si id6szakra ki6llrtott RHD sz5ml5n megjelenS 6rammennyiseg k6pzi.
Amennyiben egy adott sz6ml6z5si id6szakot kdvet5en m6gis elter6s ad6dna egyes
felhaszn6l5si helyek eset6n az RHD 6s a kereskedSi Sramsz6ml6k natur6lia vetit6si
alapjdnak ktllonbdz6s6ge miatt, akkor a kereskedcj kdteles ezt a soron kovetkezcj
sz6ml6z6si id6s;:akba n korrig5 | ni.

Keresked6 5ltal l<ibocsdtott sz5mla magSban foglalja a m6r5berendez6s 6ltal m6rt es
elfogyasztott ernergiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet5talakitdsi
t5mogat6s, a lredvezm6nyes 6ri villamos energia t5mogat5s, az AfA 6s energiaad6
osszeg6t. Felhaszn5l6k 6s Keresked5 az energia ellen6ft6ke vonatkoz5s6ban napt6ri
h6na phoz igazod6 elsz5 molSst a I kalmaznak.

Keresked6 vdllalja a dikt5l6son alapul6 felhasznSl6si adatok figyelembev6tel6vel torten6
sz6ml6zdst is.

Keresked5 v6llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotendcj hSl6zathaszniilati
szez6d6sekben a Felhaszn5l6 mellett v6llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Engedeiyes
teh6t a Keresked6 fel6 szSml6zza az 6ltal6nos rendszerhasznSlati dijakat amiket a
Kereskedcj fizet meg kdzvetlentil az Eloszt6i Enged6lyes sz5m6ra. Keresked5 a villamos
energia kolts6ge mellett az 6lta16nos rendszerhasznSlati dijakat, mint kdzvetitett
szolgSltat6st to'r6bbsz6ml6zza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek
koteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizetesi felt6telekkel.A Szerz6d6s
megszfin6s6t k6vet6 75 napon be[]l a Keresked6 jogosult a FelhasznSl6 fel6 v6gelszSmol6
szdmla kibocsdhisdra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 szSml6ban esetlegesen
ki nem szdmlSzott t6teleket,

K6sedelmes fizetels eset6n a FelhasznSl6, mint szerzod6 hat6sSg a Ptk, 6:155 5-5ban
megfelel<5 k6seclelmi kamatot koteles megfizetni a KereskedS r6sz6re, a k6sedelemmel
arSnyosan.

A sz5mla formailag 6s tatalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz6mviteli 6s ad6, stb,
jogszab5lyoknak..

fulek megSllapc'dnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illeWe sz5mol el a szerz6d6s
teljeslt6s6vel dsszeftigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56, 5 (1) bekezdes k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tSrsas5g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek
a KereskedS adi'koteles jdvedel m6nek csokkent6s6re a I ka I ma sa k.
Keresked6 a torv6nyi elSfr5sok szerinti ki-6s bejelentesi kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell5tds6t v5llalja a szerz6d6s megszfin6s6t kovet6en az 0j
Kereskedci fele.

4. A felek jogai 6s kdtelezetts6gei

Keresked6 a melld:kletben szerepl6 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ellStds alapf szr:z6d6sben rogzitett negyed6rds Stlagteljesitm6ny 6ft6k6vel megegyez5
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6stil6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkor6ben felmerrilt - Keresked6nek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj5n a felek az egy6rtelmfis6g 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szerzSd6s alapj5n a Keresked6 arra k6teles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapjSn az Eloszt6i Engedelyes
kozbejdtt6vel a Felhaszn5l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6nyet kiel6giteni
jelen szez5d6s alapjdn.

A villamos energi5l: a Felhaszn516 r6sz6re a hSl6zati enged6lyes sz6llitja le.
A felhasznSl5si helyek ell5t5sa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

tOrt6nik.
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Az id6soros, negyed6r5s fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6rcjvel ell5tott fogyaszt5si helyek
tekintet6ben - a szezSd6s idcitartama alatt - a mindenkori negyed6r6s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Kereskedcj k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyit6 fel6. A
menetrendadSs alapj6t a dokumentdci6 ,,N', ,,8" 6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5l5si
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok jelentik. Kereskedci v6llalja az
id6soros fogyaszt6k teljes ell6t6s alap0 szea6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia
elliit5s5t. pa id6soros felhasznSlSsi helyek menetrendt5l val6 elt6r6s6nek p6nzugyi
kockdzata a tobbletenergia vagy a szriks6ges kiegyenlit6 energia megv6sdrl5sdb6l
k6vetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a fulhaszn6l6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben tdrt6nci 5thd rit6sa nem lehets6ges,

Keresked6'koteles ajSnlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn5lSsi helyeinek villamos energia
igenyet fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn516 5ltal felhaszn6lt villamos energia
mennyis6get saj6t nev6ben kdteles el6re megvdsSrolni.

Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkdrbe l6p6 felhasznSl5si helyei vonatkoz5sSban fell6p6
v6telez6si rizemzavarok eset6n - Felhaszn616 kUlon k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell
a Felhaszn6l6 6rintett felhaszn6lSsi helyeinek k6pviselet6t a hSl6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6nSl jelentkez6 vetelez6si zavart
okozta/okoztdk, 6s mindent meg kell tennie FelhasznSl6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s tSrgyi kdrben meghatalmaz6snak min6sril.

A hatSlyban l6v6 szerzSd6s(ek) felmond6sSt - a keresked6i m6rlegkorbe l6p5 fogyaszt5si
helyek vonatkozSs5ban a tulhaszn6l6 kepvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz6sSval a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg6ltat6n6l. A hatSlyos szerz6d6s(ek) felmond6s6ndl (a megszfin6s id5pontja
vonatkoz6s5ban) a jelen szerz6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id5pont az
i16nyad6.

A keresked6i m6rlegkdrbe l6p6shez szr.lks6ges eloszt6i szerz5d6s(ek), 6gy mint HSl6zati
Csatlakozdsi Szerz6d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati Szerz6d6s(ek)
(a tovdbbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely eset6n
nem 6ll rendelkez6sre a FelhasznSl6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyit6 erejfi
mag6nokiratba foglalt meghatalmazSsSval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk6t6s6hez a jelen
szerz6d6ben meghatSrozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A teljes ellSt6s alap0 szerz6d6s hatSlya alatt Keresked6 koteles a tdle elv5rhat6
szakdrtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn6l6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don j5ft el, vagy
egy6bk6nt a szerzodls teljesit6s6hez szriks6ges bSrmely int6zked6se nem j6r
eredm6nnyel, az ebb5l ered6 k6rok megt6rit6s6re koteles.

Felhaszn5l6 jogosult az energiaellStSs5val kapcsolatos bdrmilyen ijgyben KereskedShoz
fordulni, aki a trjle elvSrhat6 szak6rtelemmel k6teles Felhaszn516 r6sz6re tan5csot vagy
(ilyen t6rgyri k6r6s eset6n) irSsbeli tdj6koztatSst adni.

Az 0jonnan bekapcsol5sra kerti16 felhasznSlSsi helyek r6sz6re, az adott felhaszn5lSsi helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz5sdval Keresked6 a szerz6d6ses id5tartamon beltll
szabadpiaci villamos energia ell6tSst ny0jt,tov5bb5 ell5tja ezen felhaszn5l5si helyek
eset6ben is a milszaki lelr5sban ill. jelen szez5d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen

felhaszn5lSsi helyek vonatkoz6sdban a jelen szerz5d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
krilonosen azzal, hqy az energiadfj meghatdrozott m6rt6ke ezen rlj felhasznSlSsi helyek
vonatkoz6sdban is ir5nyad6ak. A felhaszn5l5si helyek m6dosul6sa (ide 6rtve az [j
felhaszn5l5si hely bevon5s5t, regi megszfintet6s6t, stb,) nem min6sril a felek
meg5 | la pod5sa a la pj5 n szez6d6sm6dosftSsna k,

A szen&6s id6taftama alatt megszfin6 felhaszn6l5si helyek r6sz6re Keresked6 szak6ft5i
t6mogatSst biztosit 6s a FelhasznSl6 k6pvisel<5jek6nt menedzseli a felhasznSlSsi helyek
villamos energia szolgSltatdsb6l val6 kileptet6s6t. Ezen szolgSltat5sok ellen6rtek6t is

taftalmazza a megaj5nlott energiadij
Keresked6 az rigyint6zr6s gyorsit5sa, egyszer(sitdse 6rdek6ben internetes Ugyf6lpoft5l

i.izemeltet6s6re kdteles a szerz6d6s id5taftama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked5
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Sltal kiSllitott szSmla m[iszaki tartalmSt 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m6g a
sz5mla meg6rkez6s6t megelSz5en el lehessen vrSgezni, annak megtekinthetds6g6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell a Kereskedcjnek az egyes felhaszn5lSsi helyek teljesftm6ny gorbdjenek
lefut6s5nak, illetve a KereskedS 6s a Felhaszn5l6 kozott megkotend6 szerzSdls mfiszaki
vonatkozdsri ad ata i na k megteki nthetcls6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkdvetkezm6nyei
A Felek jelen szerz6d6sben vSllalt kdtelezetts6geinek megszeg6se, igy ktllonosen a

szerzSd6s meghiisul5s5nak okoz5sa, hibds teljesit6se, k6sedelem, kSrt6rit6s fizet6si
kotelezetts6get keletkeztet, illeWe a Szerz&6s mSsik F6l Sltal toft6n6 rendkivtili
felmondSsSt alapozza meg a Szerz6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rogzitett szerzod{sszeg6si esetek 6s azok itt elcjirt k6vetkezm6nyei nem
erintik a jelen Szerz6d6s b5rmely m5s pontj5ban meghat6rozott szez6d6sszeg6si
eseteket, i I leWe az azokhoz ffi zott jog kovetkezm6nyeket.

S0lyos szerz6d6ss:,zeg6s eset6n a s0lyos szenodlsszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szez6dd:st a szenSd{sszeg5 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szea6d6s szerint felmondhatja. BSrmely stilyos szerzSdlsszeg6sk6nt defini5lt, vagy
ism6telt szerz6d6sszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekmrilSs5t onmag5ban
megalapozza.

Sfrlyos szerz6d6ss:zegest k6vet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
- ha a szerzSd{s teljesit6s6hez szriks6ges elektromos Srammennyis6get nem

szerzi be teljes eg6sz6ben,
- nem 5ll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghat5rozott m6rt6kben 6s

m6don,
- nem biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n a

FelhasznS16 teljes Sramig6nye kiel6git6sre kerriljon (kiv6ve ha a jogszabSlyban
r6gzitettek szerint kertll sor korlStoz5sra)

- jelen szerz6d6sben nevesitett egy6b (tandcsad5si, k6pviseleti, adminisztrSci6s,
egy6b) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesirti 6s ezzel Felhaszn6l6
ell5t5:s5t eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egy6tr a jelen szez5d6sben ekk6nt megjeldlt silyos szen6d6sszeg6st kdvet el.
- egyuttmUk6d6si kdtelezetts6g6t sf lyosan megszegi,
- Keresl<ed6 ellen felszdmolSsi elj5rds joger5s elrendel6s6re kerril sor, vagy

v6gel:;z5mol5s al5 kertil, ill. hivatalb6l torlik a cegjegyz6kb6l.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikdd6si engedely6t joger6sen

visszavonja, Vdgy egy6b m6don a szez&6s teljesit6s6re alkalmatlann6 v6lik,
Sflyos szerz6ddsszt46st kovet el a FelhasznSl6, ha neki felr6hat6an:

- fizet6s;i kotelezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat5rozott legal5bb 30 napos
p6thatdrid6 alatt sem tesz eleget,

- egytittmfikddesi kdtelezetts6gdt srllyosan megszegi.
Vis maior bekdvetkez6se eset6n a Felek kdtelesek egym5st halad6ktalanul 6ftesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id5tartam5ra
a Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfik6d6s6hez szriks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkozSsdban figyelembe kell venni.
Kereskedcj ezen okb6l semmif6le t6ri't6st vagy egy6b fizet6si igenyt nem 6rv6nyesithet
FelhasznSloval szermben.

A Felhaszn6l6 nem koteles a szabvdnyon kivrili elektromos Sramot 5tvenni, igy ha a
szabvSnyon klvrili elektromos Sramot 5tv6telet a Felhaszn5l6 visszautasilja, ez a
Keresked6 r6sz6rtil min6stil szerz6dlsszeg6snek. A szabvSnyon kivi.lli elektromos Sramot
men nyisfg6vel cscikkenthet6 a szezSd6ses mennyis6g.

A teljesit6s jogszerfi megtagaddsa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem k6tb6rfizet6si, sem k6rt6rrt6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
k6telezetts6g sem. Ekkor a jelen szerz6d6sben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az 5ted6s felfiiggeszt6se miatt 5t nem adott mennyiseggel csokkenteni kell.
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6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s
hib5san vagy k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hib6s vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkozdsdban az adott
felhasznSl6si hely 6ves, dokumentSci6ban kalku16lt mennyis6gfi villamos energia forintban
meg hatS rozott el len6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t kotb6rk6nt megfizetn i.

A kotb6ft a Felhaszn5l6 irdsbeli felsz6lit5ssal, 8 napos fizet6si hat6rid6vel 6rv6nyesltheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon beltll a Kereskedcj irSsban,
k6ts6get kizSr6an bizonyit6kokkal al6t6masztott indoklSssal mag5t ki nem menti, akkor a
kdtb6r elismert kovetel6snek min6sril 6s a Keresked5 koveteles6be besz5mithat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi felt6tel (130.9 (6) bek) megval6sul5sa eset6n.

A Felhaszn5l6 kovetelheti a k6tb6ren feltili k5r5t is.

7. Egy6b rendelkez6sek
A Felhaszn616 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, Szab5lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerz6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szerz6d6s Felei
kozott els5dlegesen jelen szerzod{s az ir5nyad6 a jelen szerz6d6s 7.5. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 bdrmely ASZF-nek min6si.il6 irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez5d6ssel, akkor az
6rintett Aszr-rendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez a16l, ha az adott
rendelkez6s a 7.5. pont alapj5n alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyokna( Szab6lyzatok, a mfikod6si
enged6ly6nek, rizletszabSlyzat6nak 6s a rendszerhaszn5lati szerz6d6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv6 rhat6 ma gata rtSst kdteles ta n isita n i, kri londsen

o A Szerz5d6s teljesit6s6t vesz6lyeztetS esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t
halad6ktala nu | 6rtesiteni,

. A Szerz5d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
elvdrhat6 int6zked6st.

A SzezSd6s csak kdzos megegyez6ssel, ir5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.$-nak megfelel5en.
Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s bSrmely pontja kogens
jogszab6lyba ritkdzne, vagy a kdzbeszerz6si elj5r5s kdtelezci erv6nyfi dokumentumSnak
taftalm5val ellent6tes lenne, akkor a szerz6dds fentieket s6ft6 rendelkez6se helyebe -
minden tovSbbi jogcselekm6ny, [gy krildndsen a szen6d6s m6dosit6sa n6lkril - a
megsdrtett kotelez6 erv6nyfi jogszab5lyi rendelkez6s vagy kdzbeszerztisi dokumentumi
rendelkez6s kerril. Fentieket kell megfelel5en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze (vagy a

szerzcid6sben szdvegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszerfien a szerzodds nem
taftalmazza (az adott rendelkez6s a szez5d6s r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megszfin6se

Felek jelen szerzSd6s hatSrozott id5re 2015. 11. 01. napj5nak 00.00 6r5j5t6l 2016. 10. 31.
napj6nak 24.00 orljiig k6tik, a Kereskedcj ezen id6szak alatt kdteles a szerz6d6s szerinti
ell5tSs biztosit6s6ra,

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a Ptk. szabSlyai szerint rendes
felmondSssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a

FelhasznSl6 kozbeszez6si elj5rSst folytasson le. Ennek hatSridej6t a felek 90 napban
hat5rozzdk meg.

Felhaszn5l6 kdteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint,
amennyiben:
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. Keresked6ben lcozvetetten vagy kdzvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely oly,ln jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezet, amely
tekintet6ben fenn5ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj5ban meghat5rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdek6ben a szerzodds teljesit6s6nek teljes idStartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn616 szSmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti rigyletekrcil a Fel ha szn6 l6t ha lad6kta la n u | 6rtesiti.

. Keresked6 kdzvetetten vagy kozvetlenul 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezetben,
amely tekintet6ben fenn6ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj5ban meghatSrozott valamely
felt6tel. Ennel,: 6rdek6ben Kereskedrj a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti rigyletekr5l a
Fel haszn6l6t ha lad6kta lanu | 6rtesiti.

. Keresked6 ebben az esetben a szerzodds megsziin6s6nek id6pontj5ig teljesitett
szo196 ltat6si na l< el len6rt6k6re jogosu lt.

Egyebekben a sz,erz6d6s megszfintet6sdre az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. AclaW6delem, ka pcsolatta rt5s, egy6b rendel kezdsek

A szerz6d6 felek llotelesek betartani az adaWddelmi szab6lyokat.
Felek megdllapodnak abban, hogy ktilon6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak 5tardott, rizleti titoknak min6sri16 inform6ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6si'tettek
(bizalmas infornr5ci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.

Uzleti titok a gerzdas6gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, informdci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilvinoss6gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal t6ft6ncj
megszezr5se vagy felhaszn5lSsa a jogosult jogszerfi p6nzrigyi, gazdas6gi vagy piaci
6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a szUks6ges int6:rked6seket megtette.

A Felek titoktartdrsi kotelezetts6ge a tudomSsukra jutott uzleti titokra 6s bizalmas
inform5ci6kra, (gy kUlonosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szerz6d,5ssel kapcsolatos okm5nyokat 6s inform5ci6kat kizirolag a szerz6d6s
teljesit6sere haszn5lha[6k fel. A mdsik f6l el6zetes j6v6hagy5sa n6lkril ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s lratSlyos jogszab6ly alapj5n kotelez6 vagy valamely bfr6s5g vagy m5s
hat6s6g, 5llamigazgat5si szeru elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6koztatj6k
egymSst frSsban er vonatkoz6 bir6sdgi, vagy m5s hat6s5gi hat5rozat egyidejfi megktild6se
mellett.

A Felek kdtelesek a hat6sSg (bir6s5g) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k megfelelc5
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart5si kotelezetts6g al5 escj informSci6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott inform6ci6 kozismefts6g6t az a f6l bizonyi'ga, amelyik annak
kdzismerts6g6re h i vatkozi k.

A jefen titoktartSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6d6s megszfin6se utSn is hat5lyban
maradnak.

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkozdsSban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyrittmfik6dnek, a felmerr)l6
probl6mii kr6l egymiist ha lad6kta la n u | 6ftesiti k.

Felek jognyilatkozataikat kizSr6lag irSsban, az 5tv6tel hely6t 6s idej6t azonosfthat6 m6don
igazol6 m6don tehel-ik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax fonn5j6t is.

Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korlStozdsokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszn5l6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s: Farkas Li,via int6zm6nyvezet5
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El6rhet<5s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, Kdlcsey u.4.,06-271504-105, 3613016247472
Jognyilatkozat korl6tozSsa : ----

N6v, beoszt5s: Cegledi M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lc[m, tel, fax) : 2600 V5c, Kdzt5rsasSg 0t 34., 06-30/583-0042
cegledi. monika @vacholding. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s : Bencze Beatrix rigyf6lmenedzser
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 1031 Budapest, Szentendrei tt 207-209.
+3620 336 5788
+36L 2020373
bbencze@mvmp.hu

Jelen szerz6d6st 6rintd dsszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag irSsban -
az 5w6tel hely6t es idej6t dokument5l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 6W6tel igazolSs5t megfelel<5en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjelent6s).

Amennyiben a szerz6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatSridcjt nem tiz, akkor a
jognyilatkozatot annak okdnak felmeri.il6s6r6l (jognyilatkozatot tevS tudom6s5ra
jut6s5t6l) sz6mitott 3 munkanapon beltil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l
rovidebb hatdrid6 nem denll ki. Amennyiben olyan probl6ma merril fel, amely miatt a
FelhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6gi'leni, akkor a jelen szerz6d6sben foglalt
kotelezetts6gek vonatkozSs6ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a m5sik f6lnek beny0jtand6 jelen szerz6dds t5r9y5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkuldeni. A krildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktjldem6nyk6nt keresztrll feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szem6lyes 6tad5s esetdn azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kijelolt k6pviselSk 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a krildemenyek fogad6s6t akad5lyoznS ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a m6sik felet errdl - illetve a hiba megsziin6s6r6l - halad6ktalanul
rovid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akad5lyoztat6si nyilatkozat telefonon tort6n6 megt6tel6nek igazol5sa a
nyi latkozattevrjt terhel i.

SzenSdo felek fgy j5rnak el jelen szez6d6s hatSlySnak fennSllta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz&6s kikot6seinek. Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy egyikUk sem tanisithat olyan magataft5st, amely a szerz6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a mSsik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor5n az adatv6delmi jogszabSlyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betaftj5k.

tulek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gukn6l a m5sik f6l 6rdekeit
messzemen5en szem el6tt tartva jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magataft6st6l,
amely a mSsik f6lnek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni kSrt okozna.

Szerz5dS Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesi'teni a m6sik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtesul6sr6l, dokumentumr6l, informdci6r6l, amely jelen szez6des teljesit6s6t
akad5lyozza, vdgy befoly5solja.

SzenSd6 Felek meg5llapodnak, hogy jelen szen6d6s hatSlya alatt - a fentieken t[rl is -
szorosan egytittmiikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfizott c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rlgzitik, hogy jelen szen6d6s alapj5n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszea6si elj5r6s alapj5n a Keresked6vel
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szen6d6st kdt6 tovdbbi felhaszn5l6k szen&6sszeg6s66rt, ill, a tovdbbi esetleges
felhaszn6l6k s;zerz6d6sszeg6se jelen szez6d6s tulhaszn6l6j6ra nem hat ki.

21.. Jelen szeatjd6s ill. a kdzbeszea6si elj6r5s 1. 6s 2. r{szdre vonatkoz6 iratanyaga az 0n.
id6soros 6s profilos jellegfi fogyasztdsi helyek vonatkoz5s5ban taftalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkozSsdban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kilvtil kell hagyni.

22. Jelen szerz<jd6sl5en nem szab5lyozott k6rd6sekben a Magyar Kozt5rsas6g jogszabdlyai az
irSnyad6ak.

23. A szerz6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerzcid6s mell6klet6t
k6pezi (a felso"oltakon kilvril) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) azelj6rds iratanyaga.

24. Felek jogvitdjuk eset6re kikotik a Vdci J6r5sir6s6g ill. a Budapest Korny6ki Torv6nysz6k
kiz6r6la gos i I let6kess6g6t.

2s. Jelen szerz6d6s ernnak mindk6t f6l 6ltali al5irSs5val lep hatdlyba.

V5c' 2015'11'10' 
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MVM Pad:ner Zft.

Sipos Ldszt6

P6nzrlgyi ellenjegyz6s:

1. sz5mri mell6klet
Felhaszn515si helyek
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