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Vi llamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
1. rdszvonatkoz5sSban

mely letrejott egyr6szr6l a V6c V5ros dnkorm5nyzata (sz6khelye: 2600 V5c, M6rcius 15. t6r
11. Ad6szdm: 15731302-2-13) kepviseli: F6rd6s Attila polgSrmester, mint aj6nlatk6r6 a
Felhaszn5l6k kepviselet6ben elj5r6 f6l (tovdbbiakban: Aj5nlatk6r6, mint Paftner), valamint
Katona Lajos Virosi Kiinyvt5r (sz6khelye: 2600 V5c, Budapesti f6tt37., Ad6sz5m: 16793545-
1-13) kdpviseli: Cserkas:zky Gyorgyi igazgat6, mint FelhasznSl6 6s Fizet6 (tov6bbiakban
tulhaszn6l6)

mSsr6szr5l a MVM Paltner Zrt. (szekhely: 1031 Budapest, Szentendrei 0t207-209,, k6pv: Sipos
L6szl6 6s Nagy Zsolt., c6gjegyz6kszdm: 01-10-044818, ad6sz5m: L28980L9-2-44) mint
villamosenergia-keresked5 (tovSbbiakban: Keresked6) kozott az alulirott helyen 6s id6ben, az
a15bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

Vdc V6ros OnkormSnyzerta kozbeszez6si elj5r6st folytatott le 2015. 6vben ,Villamos energia
beszea6se" megnevez6s:;el. Az eljdr6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.

A kozbeszerzds I. r6szrivel 6rintett Felhaszn6l6k teh6t a szenod6seket 6n5ll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szerzrSd6s az emlitett kozbeszez6si eljdrdsban megkotott - a Felhaszn5l6ra 6s
annak felhasznSlSsi helyeire vonatkoz6 - szerzSd6snek min6sul.

A nyertes aj6nlattevci a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en 6s a
fentiek figyelembev6tel6r,el jelen szerz6d6s vele kerril megkot6sre. Felek a szolg6ltat5s teljesit6se
6rdek6ben az al5bbi szenz6d6st kdtik.
FelhasznSl6 r6gziti, hogy a 2013. 6vi V, toru6ny (tov5bbiakban: Ptk.) 8:1.9 (1) bek 7. pontja
alapj5n szen6d6 hat6sdgrnak min6siil.

2, Aszerz6d6s c6lja, t5rgya
Felek a k6zbeszez6si eljSr5s alapjSn egymSssal rin. teljes ellStds alap0 szezcid6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menetrendad5si kotelezettsdg n6lktil, mely alapjSn a Keresked5 eladja,
FelhasznS16 megv6sdrrolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentdci6ban meghatdrozott
villamos-energi6t (sze:z6d6s kozvetett t5rgya). Ennek alapj5n a Keresked<5 vSllalja a magyar
6Uiteli hdl6zaton fol'pmatosan rendelkez6sre 5116, szabvSnyos min<5s6gii villamos energia
biztosit5sSt a Felhaszn5l6 r6sz6re a szerz6d6s idSbeli hatSlya alatt 85 962 kwh
mennyis6gben, amennyiben a terriletileg illet6kes eloszt6 engeddlyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5lSsi helyek tekintet6ben a m6rlegkori v6lt6st ir5sban visszaigazolja a Keresked6
rdszdre, azzal, hogy a Kereskedcj a jelen szerzSdls alSir6s5val elfogadja, hogy a k6zbeszez6si
eljSr6s alapj5n szerz6d6st kotott FelhasznSl6k a felhilv5sban ill. a dokument6ci6ban
meghat6rozottak szerint az adott r6sz Osszmennyis{;e tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek.
A szerzSdls t5rgy5t k6pezi tov5bb5 a szerz&lskot6st kdvet5en a keresked5 v5ltSssal j5r6
osszes adminisztratiV tovSbbS a kdzbeszez6si mfiszaki leir5sban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell5t5sa, Ezek ellen6rt6k6t az aj5nlati 5r taftalmazza, ezen k6telezetts6gek
ell5t5s56rt tov5bbi ig(lnyt a Keresked6 nem terjeszthet el5.
A Felhaszn6l6 felhaszrr5l5si helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.
Felek meg5llapodnall abban, hogy sem a jelen szerz6d6sben meghat6rozott minim5lis
mennyis6g 5t nem v6tel6b6l, sem a maxim5lis mennyis6g feletti 5tv6tel eset6n FelhasznSl6
semmif6le tov5bbi dii vagy kovetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked5 a
tilfogyaszt6s eset6n I'elhaszn6lt villamos energiSt is biztositani kdteles.
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A Keresked6 6ltal a kozbeszerzdsi elj5rSsban megajSnlott 6s a Felhaszn5l6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6t6t< idcjsoros (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy kozvi169i't5si jellegfi)
felhasznSlSsi helyek vonatkozSs5ban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz h0sz fill6r Ft/kwh.
A jelenszerzcjdesben meghatdrozott ellen6rtdk a szerz6d6ses id5tartam alatt fix, indexSl6sra
nincs lehet6s6g, teh6t tartalmazza a szerz&6s id6tartama alatti drv6ltozdsb6l ered6
kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellenert6k felt6tel n6lkrili, nett6 energia fix ellen6rt6k.
fulek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k a belfoldi, egy z6naidcjs ellen6ft6k, amely a KAT
k6fts6get (2007.6vi XXXVI W. 9-13. $) is magSba fogla16 villamos energia 5r, ami tartalmazza
a villamos energia beszerz6s es 6rt6kesi't6s kolts6g6t, a L0912007. (XIL 23.) GKM. rendeletben
meghatSrozott 5tv6teli kotelezetts6g al6 es6 villamos (,,z6ld') energia kolts6g6t, a kiegyenlit5
energia k6lts6g6t, a hazai 6s nemzetkdzi hatdrkeresztez6 kapacit5sok dijdt 6s a

menetrendadSs 6th6ritds5b6l ad6d6 mindenfajta k6lts6geket, valamint m6rlegkor tagsdgi dijat
is.

Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rt6k nem taftalmazza a hazai villamos energia sz5llit5s
kolts6g6t, tehSt az 6ltalSnos rendszerhaszn5lati dijakat, a sz6nipari szerkezetStalakit6si
t6mogat6st, a kedvezm6nyes 5rri villamos .energia tSmogat5st, a VET-ben meghat5rozott
p6nzeszkozdket 6s nem taftalmazza az AFA-I 6s az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza bii lyba n meg hatS rozott ad6kt6l es i I let6kekt6l,
A fenti ellen6rt6k magSban foglalja a terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kdtend6
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megk6t6s6vel kapcsolatos szak6rtcji tan6csad5s, valamint az
FelhasznSl6 meghatalmazls6val a szabadpiacra l6p5 felhaszn5lSsi helyek HCSSZ-einek 6s
HHSZ-einek megk6t6s6vel, illetcileg a kdzbeszez6si elj616s mfiszaki leir5s6ban rogzitett
valamennyi egy6b szolg5ltatdsteljesrt6s6vel kapcsolatosan elj516 Keresked6-i szolg6ltat6s
teljes ellen6rt6k6t.
A felek kdzotti elszdmol6s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakozdsi pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghat5rozott id5beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg5ltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, bizton#gi 6s m6r6siigyi el6ir5soknak megfelelci,
hat6s5gilag hitelesitett fogyaszt6sm6r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

8. A villamos energia szolg5ltat6s szrlnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem koteles.

s. Felhaszn5l6 6s KereskedS a teljes ell5t6s alap0 szerz5d6s idcjtartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkoz6s6ban napt5ri h6naphoz igazdo elsz6mol6st alkalmaznak.

10. A FelhasznSl6 el6leget nem fizet.
11. FelhasznSl6 az ellen6ft6ket, az igazolt szerz&'lsszerfi tellesit6st kovet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. g (1), (5)-(6) bekezd6se, tovdbb5 a Ptk. 6:130.$ (1) bek szerint
szSmla6sszesit<5 alapjdn, StutalSssal, forintban (HUF).

12. A p6nztigyi Keresked5 vSllalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhasznSl5si helyek
listSja szerint, felhaszn6lSsi helyenk6nt kril6n-ktil6n az ott feltrintetett sz5mlafizet6k
(int6zm6nyek, gazd5lkod6 szervezetek) fel6 szdml6z, azaz a list5n szerepl6 felhaszn5liisi
helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt krilon szSmlSkat bocs5t ki, amely tartalmazza:

- az Sltala az el6zo napt6ri h6napban (elsz5mol5si Id6szak) a Felhaszn6l6 r6sz6re
6rt6kesitett vil la mos energia teljes mennyiseg6t
- a villamos energia egys6g5rSt (Ft/kwh)
- az Sltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a torv6nyben meghatSrozott energiaad6 6sszeg6t
- a rendszerhasznSlati dijakat
- egy6b, jogszab6lyban rdgzittett, a Felhaszn5l6t terhel5 6s a Keresked<5 Sltal
sz5ml5zand6 t6teleket (igy ktllonosen a VET L47. $ alapjdn sz5mlSzando
t6teleket).

13. A sz5ml5k mell6 Kereskedcj r6szletes analitikdt mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek
felhasznSl6si helyenk6nt (egy6rtelmfi beazonosithat6s5g mellett) tartalmazz6k a sz5mla
alapj5t klpezo felhaszn5l6si mennyisf;eket (leolvas5si adatokat, leolvas5si id6szakot),
egys6g5 ra kat, sz6 m la6rt6keket.
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A kibocs5tott szdmlSn, szSmla 6sszesft6n 6s sz5mla r6szletez5n az el6irtakon kivtil fel kell
trintetni a fizetei nev6t, fizet6 cim6t, felhasznSliisi hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6j5t,
POD sz5mot, felhaszn5l5si hely azonoslt6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6ft6ket.

Keresked6 nem jcrgosult a teruiletileg illet6kes eloszt6i engedelyes Sltal sz5m6ra megkrildott,
igazolt naturdliiit6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6ml5t ki6llitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla naturSlia bSzis5t az eloszt6 Sltal az
azonos szSmlSzdsi id6szakra ki5llitott RHD sz6mlSn megjelen6 6rammennyis6g k6pzi,
Amennyiben egy adott szSml5zSsi id6szakot kovetcjen m6gis elt6r6s ad6dna egyes
felhasznSlSsi herlyek eset6n az RHD 6s a keresked6i 6ramsz6ml5k naturSlia vetit6si
alapjSnak ktilonboz6s6ge miatt, akkor a keresked6 kdteles ezt a soron k6vetkez5
szdml6zSsi idcjszakban korrig5lni.

Kereskedci 6ltal kibocsStott sz5mla mag5ban foglalja a m6r5berendez6s 6ltal m6ft 6s
elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezet6talakitSsi
t6mogat5s, a kt-'dvezm6nyes 610 villamos energia t5mogat5s, az AFA 6s energiaad6
osszeg6t. fulhas;zn6l6k 6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoz5s6ban napt6ri
h6naphoz igazod5 elszSmoldst alkalmaznak.

t7. Kereskedci v6llalja a dikt5l6son alapul6 felhasznSlSsi adatok figyelembev6tel6vel tort6ncj
szdmlSz5st is.

Kereskedci v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 h6l6zathasznSlati
szez6d6sekben ar FelhasznS16 mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes
teh5t a Keresker16 fel6 sz5ml6zza az SltalSnos rendszerhasznSlati dijakat, amiket a
Keresked6 fizet nreg kozvetlenril az Eloszt6i Enged6lyes sz6m6ra. Keresked6 a villamos
energia kolts6ge mellett az 5ltalSnos rendszerhaszn5lati dfjakat, mint kozvetitett
szolg5ltatdst tovdbbszSmllzza a Felhaszn5l6 fel6, amit a fulhasznSl6 a Keresked6nek
kdteles megfizetrri az energiadijjal megegyez6 fizetesi felt6telekkel. A Szerz6d6s
megsz[1n6s6t k6vert6 75 napon belUl a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6 v6gelsz5mol6
sz6mla kibocsAtdsSra. Ez a szdmla taftalmazhatja a havi elszSmol6 szdml6ban esetlegesen
ki nem szdml6zott t6teleket.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6, mint szerzSdo hat6sSg a Ptk. 6:155 $-5ban
megfeleki k6sedelmi kamatot koteles megfizetni a Keresked6 rdsz6re, a k6sedelemmel
ar5nyosan.

A sz6mla formailag tis tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatSlyos sz5mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.
Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzSd6s
teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k)
pontja szerinti feltdrteleknek nem megfelel6 t5rsas5g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek
a Keresked6 ad6kdteles jovedel m6nek csokkent6s6re a I ka I masa k.

Keresked6 a torv6nyi el5ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket 6s az azzal
kapcsolatos feladatok ell6t5s5t v5llalja a szen6d6s megszfin6sdt k6vet6en az 6j
Keresked6 fel6.

4. A felek jogai 6s k6telezetts6gei

Keresked6 a mell6kletben szerepl5 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakoz5si pon$ain a teljes
ell5tSs alapf szerztid6sben rdgzirtett negyed6rSs 5tlagteljesitm6ny 6ft6k6vel megegyez5
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6sUl6s66rt, ha azt az Eloszt6i engedelyes 6rdekkor6ben felmertllt - Kereskedcjnek
fel nem r6hat6 - ok okozza. Fentiek alapj6n a felek az egy6rtelmfis6g 6rdek6ben rogzltik,
hogy jelen szerz6d6s alapjSn a Keresked5 arra koteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapjSn az Eloszt6i Enged6lyes
kozbejott6vel a Fellraszn5l6 jogszerfien tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6giteni
jelen szerz6d6s alapj6n.

A villamos energi5t a Felhaszn516 r6sz6re a hSl6zati enged6lyes sz6llitja le.
A felhaszn5l6si helyek ell5tdsa a felhaszn5lSsi helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon
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4. Az id6soros, negyed6r5s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas m6r6vel ell5tott fogyasztSsi helyek
tekintet6ben - a szen6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyit6 fel6. A
menetrendadSs alapj6t a dokument1ci6 ,,A", ,,B" 6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn6lSsi
helykent megadott 6ves villamos energia fogyaszt5sok jelentik. Keresked6 vSllalja az
id6soros fogyaszt6k teljes ellStSs alapf szerz&6s szerinti szabadpiaci villamos energia
ellStSsdt. Pr. id6soros felhaszn6l5si helyek menetrendtSl va16 elt6r6s6nek p6nzrigyi
kockdzata a tobbletenergia vagy a sztiks6ges kiegyenlitS energia megvds5116s6b6l
kovetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben t6ft6n6 5th6rrt6sa nem lehets6ges.

KereskedS koteles aj5nlatk6rS szabadpiacra l6p6 felhasznSlSsi helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a tulhasznS16 6ltal felhaszn6lt villamos energia
mennyis{7et saj6t nev6ben k6teles el6re megvds6rolni.

Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkorbe lepc5 felhasznSl6si helyei vonatkoz5s6ban fell6p6
v6telez6si uzemzavarok eset6n - Felhaszn5l6 krildn k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell
a Felhaszn516 6rintett felhasznSl5si helyeinek k6pviselet6t a hSl6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a FelhasznSl6n6l jelentkez5 v6telez6si zavaft
okozta/okoztdk, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt, Ezen
pont a fenti szem6lyi 6s t5rgyi korben meghatalmaz6snak min6sril,

A hatSlyban l6vo szerz6d6s(ek) felmonddsdt - a keresked6i m6rlegkorbe l6pc5 fogyaszt5si
helyek vonatkoz5sdban a FelhasznS16 k6pvisekije 5ltal teljes bizonyit6 erejfi
magSnokiratba foglalt meghatalmazdsdval a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg6ltat6n5l. A hat6lyos szerz5d6s(ek) felmond6s5nSl (a megsz6n6s id<5pontja
vonatkozSsdban) a jelen szen6ddben meghatdrozott kezd6 teljesit6si id6pont az
ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez szriks6ges eloszt6i szerzc5d6s(ek), igy mint H5l6zati
Csatlakoz6si Szez6des(ek) (a tovSbbiakban: HCSSZ) 6s HSl6zathasznSlitl Szez6d6s(ek)
(a tov5bbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely eset6n
nem 6ll rendelkez6sre a Felhaszn5l6 kepviselcije Sltal teljes bizonyit6 erejij
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6hez a jelen
szerzcjdeben meghat5rozott kezdS teljesit6si idc5pont az ir5nyad6.

A teljes ellStds alap0 szerz6d6s hat6lya alatt Keresked6 k6teles a tdle elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek
v6delmeben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jSrt el, vagy
egy6bk6nt a szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges b5rmely int6zked6se nem jlr
eredm6nnyel, az ebkil eredS kSrok megt6rit6s6re koteles.

FelhasznSl6 jogosult az energiaellStSsdval kapcsolatos bSrmilyen tigyben Keresked6hoz
fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles Felhaszn516 r6sz6re tanScsot vagy
(ilyen t6rgy0 k6r6s eset6n) irSsbeli tdj6koztat6st adni.

Az rijonnan bekapcsol5sra kerul6 felhasznSl6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l5si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmazds5val Keresked6 a szerz6d6ses id6tartamon belul
szabadpiaci villamos energia ell6tdst nyrijt,tovSbbS ell5tja ezen felhasznSlSsi helyek
eset6ben is a mfiszaki leirSsban ill. jelen szez6d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen
felhasznSl5si helyek vonatkozSsSban a jelen szerz6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
kulonosen azzal, hogy az energiadlj meghat6rozott m6ft6ke ezen 0j felhaszn5l5si helyek
vonatkoz6s5ban is ir6nyad6ak. A felhasznSlSsi helyek m6dosulSsa (ide 6rtve az tj
felhasznSl5si hely bevon5s5t, r6gi megszfintet6s6t, stb.) nem min6sril a felek
meg5 | la pod5sa a la pj5 n szez6d6sm6dositSsna k.

A szen6d6s idcjtartama alatt megszfin5 felhasznSlSsi helyek r6sz6re Kereskedci szak6rt6i
t5mogatdst biztosit 6s a FelhasznS16 k6pviselc5jekent menedzseli a felhasznSl5si helyek
villamos energia szolgSltat5sb6l va16 kil6ptet6set. Ezen szolgSltatSsok ellen6rt6k6t is
tartalmazza a megaj6nlott energiadij.

Keresked5 az Ugyint6z6s gyorslt5sa, egyszerfisilt6se erdek6ben internetes rigyt6lport6l
tlzemeltet6s6re koteles a szez6d6s id6taftama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6
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l.

5ltal ki5llftott s;:5mla mfiszaki tartalm5t 6s szSmszaki helyess6g6nek ellen5z6s6t m6g a
szSmla meg6rl<ez6s6t megel6zden el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhetds6ggel kell biztositini. Ugyanciak
biztositani kell a Keresked5nek az egyes felhasznSl5si helyek teljesitm6ny gorb6;dnek
lefutSs5nak, illetve a Kereskedci 6s a Felhaszn6l6 kozdtt megkdtend 6 szerz6d6s mdszaki
vonatkoz5s0 adata i nak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkiivetkezmdnyei
A Felek jelen r;zerz6d6sben v6llalt kotelezetts6geinek riegszeg6se, igy kr.il6nor.n a

szen6des meghifsulSs6nak okozSsa, hib5s telfesit6se, rdseoStem, faiteinr"t fizet6si
k6telezetts6get keletkeztet, illetve a Szen6d6s mSsik F6l dltal t6rt6n6 rendkivrili

. felmond5sit aliapozza meg a szerzdd6sben foglaltak szerint.
A jelen pontban rogzitett szerzSdlsszeg6si esJtek 6s azok itt el6frt kovetkezm6nyei nem6rintik a jelen szen6des -b5rmely'm5s ponqdban- meghatdrozott sze-6a6sszeg6si

eseteket, i | | etvr: az azokhoz ffi zott jog kovetkezm6nye ket.
srllyos szenSd6:;szeg6s esetdn a s0tyos 

_szerz6ddssieg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)F6l a szerzckl6st a .szen6desszeg<5 F6lhez ir*r;il-"gy"ldahl jognyilatkozattal jelen
szerz5d6s szerint. felmondhatja. aSrmety sityos tniagett 

"ger[e,ii-j.nnia1, 
vagyism6telt szerz5d6sszeg6s a s6relmet' szenvedett f6l etoekm,irai5i onmagabanmegalapozza.

s0lyos szerz6d6:;szeg6st kovet er a Keresked5, ha neki felr6hatoan:- ha a szerz6d6s teljesit6s6hez sztikseges elektromos drammennyis6get nemszerzi be teljes eg6sz6ben,
- nem 5ll rendelkez6sre a jelen szezSd6sben meghatdrozott m6ft6kben 6smidon,
- nem biztositja, hogy az Eloszt6j. enged6lyes jogszerfi teljesit6se eset6n aFelhaszn6l6 teUgs gramigdnye kiel6giL6sre r<brr.:ribn Criueu" r.riulogszabdtyban

rdgzitettek szerint kertjl ior korldtoz?sra)- jelen szerz6ddsben nevesitett egy6b (tan5csad5si, k6pviseleti, adminisztrSci6s,eg'y6b). k6telezetts6g6t nem, u59y hianyorin tetjesiti 6s ezzet tuthaszndt6
el kit6 s6 t eg6szben 

-vag-y 
r6sz ben. vlsz6tyeitlii u" gv lehetele n n6 teszi,- esv6b a jeren szerz6d6sben.ekk6nt megjeroii stt"r;;;;a;A;G;" kovet er.- egytjttmfikod6si kdtelezetts6get s[lyosjn megszegi,- Keresked6 ellen felsz5mol5si gli?ii: logerd; eirendetds6re kertit sor, vagyv6gerszdmorii.s ard kertir, iil. nivatito6t t,irri[a ceg:egvi6kbd,- ha az illet6kes Hivatal a Kereskedcj mi:6a6ii ung"oervat jogercisen

visszavonja ,.vagY egy6b m6don a szez6d6s teljesitds6re uikirrutrunnS v5lik.sri tvos szerz&lsszeseit tov6[ er1 rer naszni ro, n.' r"iiieiilatoa n,- fizet6si kotelezetts6gdnek a Keresked6 Sltal mlghatdrozott legal5bb 30 napospithatdrid6 alatt sem tesz eleget,- egyrittmfikod6si k6terezetts6g6t srityosan megszegi.Vis maior bekrSvetkez6se eset6n a retjt r<ot6reset 
"gi;att hatad6ktalanut ertesiteni.Amennyiben a vis maior helyzet csak a,.Keresked5n6l jeienircezir<, a vis maior id6taftamdraa Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt5l . ri:r,iJdtthur szttks6ges elektromos dramotbeszerezni' Ezt a mennyis6get az 6ves. mennyis6gvoniitorasaoan figyelembe kell venni.Keresked6 ezen okb6l semmif6le t6rrt6st *gt 

"gv.5tillieri ig6nyt nem 6rv6nyesithetFelhasznSl6varl szemben.
A fulhaszn6l6 nem koteles a szabv6nyon kivtjli elektromos dramot dtvenni, igy ha aszabv5nyon kivtili elektromos 5ramot awetetei i reirrasznar visszautasiga, ez aKeresked5 r6sz6r5l minSsrll szen6d6sszeg6snek. n szaovdnyon kivrjli elektromos 6ramotme.nnyjs6g6vrel 6s5kLunthet5 a szez6d6se"s mennyii6. 

-' -
A teljesit6s jogszeru megtagad5sa ese!61 

. .- iogs-#fiur megtagad6 f6l terh6re nemkeletkezik serm k6tb6rfizet6si, sem k5rt6rit6ri k66t;;;t#9, de k6sedetmi kamat fizetesikotelezetts6s sem' lkkgr a jelen szerzSo6ibe;;";;;;;zott (ett6r6sset nem erintett)mennyis{)et az 6tad5s felftiggeszt6se miatt 5t nem .?ott rlnnyis6ggel csokkenteni kell.
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6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan o,kb6l, ami6ft felel6s

hibSsan vagy k6sedelmesen fetiesit, akkor koteles a Felhaszn5l6nak a hib6s vagy

k{sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s5ban az adott

felhaszndldsi hely eves, dokument5ci6ban kalku16lt mennyis6gfi villam.os energia forintban

meghat6rozott eilen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6bzeres6t kotberkent megfizetni'

A k6tb6ft a Felhaszn5l6 rrasbeli felsz6lft5ssal, 8 napos fizet6si hat5ridd,vel erv6nyesftheti.

Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t k6vet6 5 napon be[]l a Keresked5 ir5sban,

[eir.g.;t kizdr6an bizonyit6kokkal al6t5masztott indokl6ssal mag5t ki nem. menti, akkor a

k6tb6r elismert kovetel6snek min6siil 6s a Keresked6 kdvetel6s6be besz5mithato a Kbt-

ben foglalt Valamennyi felt6tel (130.5 (O) O9k) megval6sul6sa eset6n.

A Felhaizn6l6 kovetelheti a kdtb6ren feltili k5r6t is'

7. EgY6b rendelkez6sek
A FelhasznSlo koteles betartani a mindenkori vonatkozo jogszab6lyok, szab5lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen 
-szerzSd6s 

Felei

koz.tt etsodlegese-n F; 
-iiiriOilet az ir5nyad6 .a ,ielen szerzod6s 7'5' pontja

figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZf-nep minosirl5 irata vagy

annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szeadddssel, akkor az

#[;o-ffir]r"J"tr6r"s nem att<almiznat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott

rendelkez6s a 7.5' pont alapj6n alkalmazand6'

A Kereskedd mindenkor betaftja u uon.tto16 jogszab5lyoknak, Szab6lyzatok, a mlikdd6si

enged6ly6nek, tiii"trriOaVtat5nak 6s 
- i rendszerhaszn6lati szeiz6d6seinek

rendelkez6seit.
A Keresked6 mindenkor a szakszer[ien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan

elvS rhat6 ma gata ft5st k6teles ta n 6sita ni, k[i l6n6sen

o A S;;;;ilL;- Ltj"rt"r"t 'vesz6tyeztet6 esem6nvekr6l a FelhasznSlot

halad6ktala nul 6rtesiteni,
. n sreiOo?s teljestese 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le

elv6rhato int6zked6st'

A Szez6d6s csak kozos megegyez6ssel, lr6sban m6dos(that6 a Kbt' 132'$-nak megfelel6en'

Felek meg6llapodnak aUOan, hogy amennyiben .a szen6des b6rmely pontja k6gens

jogszab5lyba titf<ozne, uugy i f<oi6e#zeii ufjatat kotelez6 6rv6nyfi dokumentum6nak

tartalm6val ellent6tes lenne, akkor a szenod6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi'l"gJ[den', 'gV 

ktilon6sen a szerz6d6s m6dosft5sa nelkt1l - a

megs6rtett f<Otefeiz6iZrv6n' u l6isiaOalyi rendelkez6s vagY kozbeszerz6si dokumentumi

rendelkez6s kertil. Fentieket kell t"g]"r"rA;n alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens

jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy"valamely rendelkez6se a szerz6d6s rrSsze (vagy a

szez6d6sben szovegszerfien szerepelnie t<etli 6s 
- 
azt sz6vegszerfien a szen6dds nem

tartalmazza (az adotl rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi)'

8. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megsziin6se

Felek jelen szea5d6s hat5rozott id5re 2015. 11. 01, napj5nak 00'00 6r5j5t6l 2016' 10' 31'

napjdnak 24.00 ordiitig kotik, a feres[eOo ezen id6sza-k alatt koteles a szerz6d6s szerinti

ell6t6s biztositds5ra'
Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen .szez5d6s a Ptk' szab6lyai szerint rendes

felmond6ssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a

Felhaszndlo k6zbeszea6si elj5r5st fol'titton le. En-nek hat6ridejet a felek 90 napban

hat5rozz5k meg.

Felhaszn6lo koteles a szerzSd6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint'

amennYiben:

-t.
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. Keresked6ben kdzvetetten vagy kdzvetleni.ll Z|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenn5ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj5ban meghat5rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdek6ben a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Kereskedcj a
tulajdonosi sz€,rkezet6t a FelhasznSl6 sz6mSra megismerhetSvd teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

. Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezetben,
amely tekintetr5ben fenn5ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott valamely
felt6tel. Ennek 6rdek6ben Keresked5 a Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a
Felhaszn5l5t halad6ktalanul 6rtesiti.

. Keresked5 ebben az esetben a szerz6d6s megszfin6s6nek id6pontj6ig teljesitett
szol96ltatSsina l< ellen6rt6k6re jogosu lt.

Egyebekben a szerz6d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is i16nyad6ak.

9. ArCaW6delem, ka pcsolatta rt5s, egy6b rendel kez6sek

AszerzSd6 felek k6telesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.
Felek meg6llapcdnak abban, hogy kril6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak Stadott, tizleti titoknak minSsri16 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, clokumentSci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inforrn6ci6), vagy jogszab5ly annak min6slt.

Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megoldSs vag'1 adat, amelynek nyilvSnoss6gra hozatala, illetektelenek Sltal tort6n6
megszerz6se \agy felhaszn6l5sa a jogosult jogszerl1 p6nztigyi, gazdas6gi vagy piaci
6rdekeit seftene vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult
a szrjks6ges int6zked6seket megtette.

A fulek titoktart5si kotelezetts6ge a tudom5sukra jutott rizleti titokra 6s bizalmas
informdci5kra, igy krilon6sen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szerzi>d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kizlrolag a szerz6d6s
teljesit6s6re haszn6lhatj6k fel. A mSsik f6l el6zetes j6v5hagydsa n6lktll ilyen inform6ci6t
egyik fel sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs5that, kiv6ve, ha
ezt eru6nyes ds hat5lyos jogszab5ly alapj6n kotelez5 vagy valamely bir6sSg vagy m5s
hat6s5g, 6llanrigazgat5si szeru elrendeli. A felek err6l halad6Kalanul taj6koztatj5k
egymSst irdsban a vonatkoz6 b[r6s5gi, vagy m5s hat6sdgi hatdrozat egyidejfi megkrlld6se
mellett.

A Felek kdtelesek a hat6s5g (bir6sdg) figyelm6t felhilvni az ilyen informdci6k megfelel5
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartSsi kotelezetts6g al5 escj informSci6nak, ami m6r
kdzismert. Egy adott inform5ci6 k6zismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
k6zismerts6g6n: h ivatkozi k.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerzodls megszlin6se ut6n is hat5lyban
maradnak.

Felek meg5llapoclnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5sSban jogszabSly a fentieK6l ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy a szenSd{s teljeslt6seben folyamatosan egyrittmfikodnek, a felmerrilS
probl6md kr6l egymdst ha lad6kta la n u | 6rtesfti k.

Felek jognyilatko::ataikat kizSr6lag irSsban, az 6W6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fa:x form5j6t is.

Felek kepviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl6tozdsokkal az
alSbbi szem6lye k jogosultak kizdr6lagosan :

Felhaszn5l6 rcisz616l:
N6v, beoszt5s: Cserkaszky Gy6rgyi igazgat6

1.

z.

a.
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7.
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El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Budapesti fout 37. 06127-311-335,
316-335. 319-262
Jognyilatkozat korl5toz6sa : ---

N6v, beoszt6s: Cegl6di M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhetSs6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V6c, Kozt6rsasdg 0t 34,06-301583-0047,
cegledi. monika@vachold ing. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s : Bencze Beatrix rigyf6l menedzser
El6rhet<5s6gei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei 6t 207-209.
+3620 336 5788
+36L 2020373
bbencze@mvmp.hu

Jelen szerz6d6st 6rint6 6sszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag irSsban -
az 5w6tel hely6t es idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6ru6nyesen. Elektronikus
level ill. fax eset6n az 5w6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolSs
k6r6se, ill. faxjelent6s).

Amennyiben a szen6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem ttz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmerril6s6rcjl (jognyilatkozatot tev6 tudom5s5ra
jutSsdt6l) sz5mitott 3 munkanapon belul kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
r6videbb hat6rid6 nem dertil ki. Amennyiben olyan probl6ma merril fel, amely miatt a
FelhasznSl6 energiaig6ny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szerz5d6sben foglalt
kdtelezetts6gek vonatkoz5sdban Kereskedci halad6ktalanul koteles minden int6zkedest
megtenni.

Minden, a m5sik f6lnek benyrljtand6 jelen szen6d6s t5rgy6t 6rint5 dokumentumot a jelen
szerz6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megktlldeni. A ki.ildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nyk6nt keresztul feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st k6vet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kell tekinteni.

A kgeldlt k6pvisel<5k 6s kapcsolattaft6k akad6lyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmaraddsa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kuldem6nyek fogaddsSt akadSlyoznS ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a mdsik felet errcil - illetve a hiba megsziin6s616l - halad6ktalanul
rovid rlton 6ftesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
hogy a akad5lyoztat5si nyilatkozat telefonon toft6n6 megt6tel6nek igazolSsa a

nyi latkozattevcit terhel i.

SzenodS felek irgy jSrnak el jelen szerz6d6s hatSly5nak fenn5llta alatt, 0gy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6dds kikot6seinek. Szerz6dS Felek
kijelentik, hogy egyikUk sem tanrisithat olyan magatartdst, amely a szerz6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos 6rdekeit s6ften6. Szen6d6 tulek rdgzftik, hogy a

dokumentumok kezel6se sordn az adatv6delmi jogszab5lyok rendelkez6seit
marad6ktalan u I betartj5 k.

Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtlkn6l a mdsik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva jdrnak el, tart6zkodva minden olyan magataft5st6l,
amely a m5sik f6lnek ak5r vagyoni, akdr nem vagyoni k5rt okozna.

Szerz6d6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesiteni a m6sik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtestil6sr6l, dokumentumr6l, inform5ci6r6l, amely jelen szezcides teljesit6s6t
akadllyozza, vdgy befoly6solja.

Szerzodo Felek meg5llapodnak, hogy jelen szez6d6s hat5lya alatt - a fentieken tirl is -
szorosan egyrittmfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfi z6tt c6lok megvalosuljanak.

14.

16

18.

19
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20. Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6d6s alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kozbeszez6si elj5r6s alapj6n a Kereskedcjvel
szez6d6st kdtd tov6bbi felhaszn5l6k szerz&6sszeg6s66rt, ill. a tovSbbi esetleges
felhasznSl6k :;zerz6d6sszeg6se jelen szerz5d6s Felhaszn5l6jdra nem hat ki.

21,. Jelen szerzcjd6s ill. a kozbeszerz6si eljdrds 1. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az tn. id6soros
jellegii fogyarszt6si helyek vonatkozSs6ban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben
valamely renclelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkozdsdban nem 6rtelmezhet5, azt
figyelmen kivril kell hagyni.

22. Jelen szerzcid6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Magyar KoztSrsasSg jogszabllyai az
ir5nyad6ak.

23. A szerz6d6s ds annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kilvril) (a Megbiz6 peld6ny5hoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga.

24. Felek jogvit5jurk eset6re kikdtik a V5ci J5r6sir6s6g ill. a Budapest Korny6ki T6rv6nysz6k
kiz5 r6lagos i I let6kess6get,

25. Jelen szerz6d6s annak mindk6t f6l Sltali al6ir6s5val l6p hat5lyba.

V5c,2015.11.10.
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