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Vi llamosenergia-kereskedelmi szerz6d6s
2. r6sz vonatkoz5sdban

mely l6trejott egyr6szr5l a V5c VSros dnkorm5nyzata (sz6khelye: 2600 V6c, M5rcius 15. t6r 11.
Ad6sz6m: 15731302-2-13) k6pviseli: Fdrd6s Attila polg5rmester, mint aj5nlatk6r6 a
Felhaszn5l6k k6pviselet6len elj5r6 f6l (tov6bbiakban: Aj5nlatk6r6, mint.Partner), valamint V6c
Kisv5c-Kiiz6pv5rosi Ovoda (sz6khelye: 2600 Vdc, NySr u. 1., Ad6sz6m: 16790542-1-13)
k6pviseli: KovScs Agnes igazgat6, mint Felhaszn6l6 6s Fizet6 (tov6bbiakban FelhasznSl6)

mSsr6szr6f a MVM Partner Zrt (szekhely: 1031 Budapest, Szentendrei tit 207-209., k6pv: Sipos
L5szl6 6s Nagy Zsolt., c6gjegyz6ksz6m: 01-10-044818, ad6sz6m: L28980L9-2-44) mint
villamosenergia-kereslled6 (tov5bbiakban: Keresked6) kozdtt az alulirott helyen 6s id5ben, az
alSbbi felt6telek mellelt:

1. El6zm6nyek

V5c Vdros Onkorm5nyzata kozbeszez6si eljSrdst folytatott le 2015, 6vben ,,Villamos energia
beszea6se" megnevez6ssel. Az elj6r5sban 3 r6szre lehetett ajSnlatot tenni.

A kozbeszends 2. rrlsz6vel 6rintett Felhaszn5l6k teh6t a szerzddlseket on6ll6an jogosultak
megkotni, igy jelen szerzSd6s az emlitett k6zbeszez6si elj5rSsban megkotott - a FelhasznSl6ra 6s
annak felhaszn5l6si helyeire vonatkoz6 - szen6ddsnek min6srjl.

A nyeftes aj6nlattev(i a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6tr:l6vel jelen szez6d6s vele kerril megkdt6sre. Felek a szolg5ltat5s teljesit6se
6rdek6ben az al5bbi szerz6d6st kotik.
FelhasznSl6 rogT[ti, hogy a 2013. 6vi V. torv6ny (tov6bbiakban: Ptk.) 8:1.9 (1) bek 7. pontja
alapj5n szen6d6 hat6s5gnak min<jsril.

2. Aszerz6d6s c6lja, tdrgya
Felek a kdzbeszerz6si elj6rSs alapj5n egym5ssal 0n. teljes ell5tds alapri szez6d6st hoznak
l6tre Felhasznlloi menetrendaddsi kotelezetts6g n6lkUl, mely alapjSn a Keresked6 eladja,
Felhaszn516 megr'5s5rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument5ci6ban meghatSrozott
villamos-energiSt riszerzSd6s kdzvetett tdrgya). Ennek alapjSn a Keresked6 vSllalja a magyar
SWiteli h5l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabvSnyos min6s6gfi villamos energia
biztoslf6s5t a Fr:lhasznSl6 r6sz6re a szerzodls id6beli hat5lya alatt 54 O7O kwh
mennyis6gben, anlennyiben a teruiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhasznSlSsi helyek tekintetdben a m6rlegkori v5ltSst ir5sban visszaigazolja a Kereslied6
r6sz€re, azzal, ho11y a Keresked6 a jelen szea(d6s al6ir5s5val elfogadja, hogy-a kozbeszerz6si
eljdr6s alapj5n r;zerz6d6st kotott Felhaszn5l6k a felhiv5sban iil. a 

-dokumentdci6ban

meghat5rozottak :;zerint az adott r6sz osszmennyis{1e tekintet6ben +20%-ban elt6rhetnek.
A szen6d6s t5rgy5t k6pezi tov5bbd a szerz6d6skot6st k6vetcjen a keresked6 vSltSssal j6r6
dsszes adminisztratiy tovSbbS a kdzbeszez6si mfiszaki leirdsban egyebekben meghatSrozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6ft6k6t az aj6nlati 5r taftalmazza, ezen koteiezetts6gek
ell6t5s56ft tovdbbi ig6nyt a Kereskedcj nem terjeszthet el6,
A Felhasznd16 felhasznSl5si helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete taftalmazza.
Felek meg5llapoclnak abban, hogy sem a jelen szerz6d6sben meghat5rozott minim5lis
mennyis6g 5t nern v6tel6b5l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti Stv6tLl eset6n Felhaszn5l6
semmif6le tovdbbi drj vagy kdvetel6s megfizet6s6re nem koteles azzal, hogy a Keresked5 a
t0lfogyaszt6s eset6n felhasznSlt villamos energi5t is biztositani k6teles.

3. Az ellenszolg5ltat5s 6s megfizet6se
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A Keresked5 6ltal a kozbeszerzdsi eljdr5sban megajdnlott 6s a FelhasznSl6 Sltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k profilos jellegfi (int6zm6nyi id6soros, vagy profilos vagy kozvil5gitt5si jellegfi)
felhaszn6l6si helyek vonatkoz5s6ban: 18,20 Ft/kwh, azaztizennyolc eg6sz hirsz fill6r Ft/kwh.
A jelenszerz6d6sben meghat6rozott ellen6rtek a szerz6d6ses idcitartam alatt fix, indexdl5sra
nincs lehet<5seg, teh6t tartalmazza a szenodls id6tartama alatti 5rv6ltoz6sb6l ered6
kereskedelmi kock6zatot 6s term6szetesen a hasznot is.

A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkrili, nett6 energia fix ellen6rt6k.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6rtek a belfoldi, egy z6naid6s ellen6rt6k, amely a fnf
koltsdget (2007.6vi DO(XI/I W. 9-13. $) is magSba foglal6 villamos energia 5r, ami taftalmazza
a villamos energia beszerz6s 6s 6rt6kesit6s kolts6g6t, a 10912007. (ru. 23.) GKM. rendeletben
meghat6rozott 6fu6teli kotelezetts6g a15 es5 villamos (,,zold') energia kolts6g6t, a kiegyenlit5
energia kolts6g6t, a hazai 6s nemzetk6zi hat6rkeresztez6 kapacit6sok d[6t 6s a

menetrendadds 6th6rit5s5b6l adod6 mindenfajta koltsdgeket, valamint m6rlegkor tags6gi drjat
is.
Felek rogzitik, hogy a fenti ellen6ft6k nem tartalmazza a hazai villamos energia sz6llitSs
kolts6g6t, tehSt az 6ltal6nos rendszerhasznSlati dfjakat, a sz6nipari szerkezet6talak[t6si
t5mogat6st, a kedvezm6nyes 610 villamos .energia t6mogat5st, a VET-ben meghat6rozott
p6nzeszkozoket 6s nem taftalmazza az AFA-I es az energiaad6t sem, valamint mentes a
jogsza bd lyba n meg hat6 rozott ad6kt6l 6s i I let6kektdl.
A fenti ellen6rtek magSban foglalja a terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyessel kdtend5
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6vel kapcsolatos szak6rt6i tan6csadSs, valamint az

FelhasznSl6 meghatalmaz6sSval a szabadpiacra l6p6 felhaszn6l5si helyek HCSSZ-einek 6s

HHSZ-einek megkdt6s6vel, illet<5leg a kozbeszez6si eljSr6s mfiszaki leir6s5ban rogzitett
valamennyi e9y6b szolg5ltatSsteljesit6s6vel kapcsolatosan elj516 Kereskedcj-i szolg6ltat6s
teljes ellen6ft6k6t.
A felek kdzotti elszSmolSs alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat5rozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg5ltat6, a vonatkoz6 szabvdnyoknak, biztons6gi 6s m6r6srigyi el6ir5soknak megfelel5,
hat6s5gilag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s 5ltaI m6rt energiamennyis6g.

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

9. Felhaszn5l6 6s Keresked6 a teljes ellSt6s alap0 szerz6d6s id6taftama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkozSsSban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.

10. A fulhaszn5l6 el6leget nem fizet.
11. FelhasznSl6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerfi telies(t6st kovet5en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1), (5)-(6) bekezd6se, tov5bb6 a Ptk. 6:130.$ (1) bek szerint

sz5mla6sszesit6 a la pj5n, 5tutal5ssa l, forintba n (HUF).

12. A p6nzrigyi Keresked6 v5llalja, hogy az 1. sz. mell6kletben megadott felhaszn6l5si helyek

list5ja szerint, felhasznS16si helyenk6nt ki.ilon-kri16n az ott feltrintetett sz6mlafizetdk
(intezm6nyek, gazd6lkod6 szervezetek) fel6 sz5ml5zt azaz a list6n szerepl5 felhaszn5lSsi

helyekre havonta 6s int6zm6nyenk6nt ktilon szSml6kat bocs5t ki, amely taftalmazza:
- az 5ltala az el6zo napt6ri h6napban (elsz5mol5si ldciszak) a Felhaszn5l6 r6sz6re

6rtekesitett vi I la mos energ ia teljes men nyiseg6t
- a villamos energia egysegSr5t (Ft/kwh)
- az Sltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t
- a tdrv6nyben meghat5rozott energiaad6 osszeg6t
- a rendszerhaszn5lati dijakat
- egy6b, jogszabSlyban rdgzitett, a Felhaszndl6t terhel6 6s a Kereskedd, Sltal

sz6ml6zand6 t6teleket (igy ktilondsen a VET 147. 5 alapj5n szSml6zand6

t6teleket).
13. A sz5mlSk mell6 Kereskedd, r6szletes analitik6t mell6kel (elektronikus form5ban is), melyek

felhaszn5l6si helyenk6nt (egy6rtelmU beazonosithat6s5g mellett) taftalmazz6k a szSmla

alapj6t k6pez5 felhasznSl5si mennyis6geket (leolvas5si adatokat, leolvas5si id6szakot),

egys6g5 ra kat, sz5 m la6rt6keket.



l,l A kibocs5tott sz5ml5n, sz5mla osszeslt5n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kivr]l fel kell
trintetni a fizelt6 nev6t, fizet6 cim6t, felhaszndlSsi hely cim6t, felhaszn5l6si hely funkci6j6t,
POD sz6mot, felhaszndlSsi hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket,

KereskedS nem jogosult a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes Sltal sz6m5ra megkuldott,
igazolt naturiiliSt6l elt6rcj mennyis6get alapul v6ve idcjszaki sz6ml5t ki6llitani. Ennek
megfelel6en ,a mindenkori kereskedSi lramszAmla natur5lia b5zis5t az eloszt6 Sltal az
azonos szSml5z6si id6szakra ki6llitott RHD szdml5n megjelend 6rammennyis6g k6pzi.
Amennyiben egy adott sz5ml6z5si id6szakot kovet5en m6gis elt6r6s ad6dna egyes
felhaszn6l5si helyek eset6n az RHD 6s a keresked6i 5ramsz5ml5k natur6lia vetit6si
alapj6nak ktilonboz5s6ge miatt, akkor a keresked6 koteles ezt a soron kovetkez6
sz6mlSzSsi id6szakban korrig5lni.

Keresked6 6ltal kibocsStott szSmla magdban foglalja a m6r6berendez6s Sltal m6rt 6s
elfogyasztott energiamennyis6gre vetitett mindenkori sz6nipari szerkezetdtalakit5si
t6mogat5s, a kedvezm6nyes 5rr1 villamos energia t5mogatSs, az AfR 6s energiaad6
osszeg6t. FelhasznSl6k 6s Keresked6 az energia ellen6rt6ke vonatkoz5sSban napt5ri
h6naphoz igazod6 elszdmol5st a lka lmaznak.

17. Keresked6 v5llalja a diktSl6son alapu16 felhasznSl6si adatok figyelembev6tel6vel tort6n6

,)

-).

sz6mlSz5st is.

Kereskedcj vSll,alja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h6l6zathasznSlati
szerz6d6sekben a Felhaszn5lo mellett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes
tehdt a Keresked6 fel6 sz5ml6zza az 6ltal5nos rendszerhaszn5lati drjakat, amiket a
Keresked6 fizet meg kdzvetlenrll az Eloszt6i Enged6lyes sz5m6ra. Keresked6 a villamos
energia k6lts6ge mellett az 5lta16nos rendszerhaszn6lati drjakat, mint kozvetitett
szolg6ltat5st tcv6bbsz6mlSzza a FelhasznSl6 fel6, amit a FelhasznSl6 a Kereskedcjnek
koteles megfi;tetni az energiadrjjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.A Szerzcjd6s
megszfin6s6t kdvet6 75 napon belill a Keresked6 jogosult a FelhasznSl6 fel6 v69elsz6mol6
sz5mla kibocsSt5s6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6ml6ban esetlegesen
ki nem sz6ml6zott t6teleket.

K6sedelmes fizetr5s eset6n a Felhaszn5l6, mint szenodo hat6sdg a Ptk. 6:155 5-5ban
megfelel6 k6sedelmi kamatot kdteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel
ar5nyosan.

A szdmla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz5mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak,
Felek meg5llapcdnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6d6s
teljesitds6vel dsszefrigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdes k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelci tSrsas5g tekintet6ben merrilnek fel, 6s melyek
a KereskedS ad6koteles jovedel m6nek csokkent6s6re a I ka I masa k.
Kereskedcj a tdrv6nyi el5ir6sok szerinti ki-es bejelent6si k6telezettsegeket 6s az azzal
kapcsolatos felerdatok ellSt5sdt vSllalja a szez6d6s megszfin6s6t kovet6en az 0j
Kereskedci fel6.

4. A felek jogai 6s ktitelezetts6gei

Kereskedcj a mell6ldetben szerepl6 felhasznSlSsi helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ellStds alap0 szerz6d6sben rdgzitett negyed6rds 5tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesitm6nnyel lloteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesft6stil6s66ft, ha azt az Eloszt6i enged6lyes erdekkor6ben felmertjlt - Keresked5nek
fel nem r6hat6 - rlk okozza. tuntiek alapjSn a felek az egy6rtelmfis6g 6rdek6ben rogzitik,
hogy jelen szerz6'd6s alapj5n a Keresked6 arra kdteles, hogy eredm6nyesen megtegyen
minden olyan int6zked6s 6s jognyilatkozatot, amely alapj5n az Eloszt6i Enged6lyes
kozbej6tt6vel a lblhaszn6l6 jogszer(en tudja folyamatosan energiaig6ny6t kiel6glteni
jelen szezSd6s alapj5n.

A villamos energi5t il Felhaszn6l6 r6sz6re a h6l6zati engedelyes szSllitja le.
A felhaszn5lSsi helyek ell5t5sa a felhaszn5l5si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

t6rt6nik.
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4. Az id5soros, negyed6rSs fogyaszt5sm6r6sre alkalmas m6rcjvel ell6tott fogyasztSsi helyek
tekintet6ben - a szen6d6s id6tartama alatt - a mindenkori negyed6r5s szabadpiaci
fogyasztSsi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyit6 fel6. A
menetrendadiis alapj6t a dokument6cio ,,A", ,,8" 6s ,,C". mellekleteiben felhasznSlSsi
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok jelentik. Kereskedcj vSllalja az
id5soros fogyaszt6k teljes ellStds alapri szerz6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia
ell5t5s5t. Aa id6soros felhasznSl5si helyek menetrendt6l va16 elt6r6s6nek p6nzUgyi
kock5zata a tobbletenergia vagy a sztjks6ges kiegyenlit5 energia megv6s6rl5siib6l
kovetkez6en a Keresked5t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 t6ft6n5 ut6lagos r6szben vagy
eg6sz6ben t6rt6n6 Sth5rrt5sa nem lehets6ges.

Keresked6 kdteles ajSnlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn6l6si helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a FelhasznS16 5ltal felhasznSlt villamos energia
mennyis6get saj5t nev6ben koteles el6re megv6s5rolni.

Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkorbe l6pcl felhaszn5l6si helyei vonatkoz6s6ban fell6p6
v6telez6si rizemzavarok eset6n - Felhaszn5l6 ktilon k6r6s6re - Keresked<inek v5llalnia kell
a FelhasznS16 erintett felhasznS15si helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon
tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6nSl jelentkez<5 v6telez6si zavart
okozta/okozt6k, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen
pont a fenti szem6lyi es t6rgyi korben meghatalmaz5snak min6stll.

A hatdlyban l6vo szen6des(ek) felmond6s6t - a keresked6i m6rlegkorbe l6p5 fogyasztdsi
helyek vonatkoz5sdban a FelhasznS16 k6pvisel<5je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az
illet6kes szolg5ltat6n5l. A hat6lyos szez6d6s(ek) felmond5s5nSl (a megsz0n6s id6pontja
vonatkoz6s6ban) a jelen szerz6d6ben meghatdrozott kezd6 teljesit6si id6pont az
irdnyad6.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez szriks6ges eloszt6i szerz6d6s(ek), 0gy mint H6l6zati
Csatlakoz5si Szerz6d6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathasznSlati Szerz6d6s(ek)
(a tov6bbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt5si hely eset6n
nem 6ll rendelkez6sre a Felhaszn5l6 k6pviseldje Sltal teljes bizonyito erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolftja le a
terriletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkot6s6hez a jelen
szerz6d6ben meghat5rozott kezd6 teljesi't6si id6pont az ir5nyad6.

A teljes ellStSs alap0 szerz6d6s hatSlya alatt Keresked5 koteles a t5le elv5rhato
szak6ftelemmel 6s fokozott gondoss6ggal mindent elkovetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jSrt el, vagy
egy6bk6nt a szerz6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges bSrmely int6zked6se nem j6r
eredm6nnyel, az ebb6l ered6 k6rok megt6rit6s6re kdteles.

Felhaszn516 jogosult az energiaell5tds6val kapcsolatos bdrmilyen ugyben Keresked5hoz
fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles FelhasznS16 r6sz6re tan5csot vagy
(ilyen t5rgy0 k6r6s eset6n) ir5sbeli t5jekoztat5st adni.

Az frjonnan bekapcsol5sra kerril5 felhasznSl6si helyek r6sz6re, az adott felhasznSlSsi helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s5val Keresked6 a szerz5drSses id6tartamon belul
szabadpiaci villamos energia ell6t6st ny0jt,tov6bb6 ell6tja ezen felhaszn516si helyek
eset6ben is a mfiszaki leir5sban ill. jelen szez6d6sben foglalt kotelezetts6geket. Ezen
felhaszn6l5si helyek vonatkozds5ban a jelen szerz5d6s rendelkez6seit kell alkalmazni
krilonosen azzal, hogy az energiadij meghatSrozott m6rt6ke ezen rij felhasznSl5si helyek
vonatkozSs6ban is irSnyad6ak. A felhasznSlSsi helyek m6dosul5sa (ide 6rtve az [j
felhasznSl6si hely bevon5s5t, regi megsziintet6s6t, stb.) nem min6si.il a felek
megS I lapod5sa a la pj5 n szezSd6sm6dosft5sna k.

A szerz6d6s id6tartama alatt megszfin5 felhasznSlSsi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt5i
tSmogat6st biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhasznSlSsi helyek
villamos energia szolg6ltatSsb6l val6 kil6ptet6set. Ezen szolg5ltatSsok ellen6rt6k6t is

taftalmazza a megajdnlott energiadrj.
Keresked6 az rigyint6z6s gyorsil6sa, egyszer(sitdse 6rdek6ben internetes rlgyf6lpoftSl

tizemeltet6s6re kdteles a szen6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Kereskedcj
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altal ki5llitott sz5nrla mijszaki tartalmdt 6s szdmszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t meg a
sz5mla meg6rkez6set megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthetcis6g6t
Keresked6nek ek-.ktronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak
biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6l5si helyek teljesitm6ny gorb6jenek
lefut5sSnak, illeWer a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kozdtt megkotendo szerzod6s mfiszaki
vonatkozSs[ adata inak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6s 6s jogk6vetkezm6nyei
A Felek jelen szerz6d6sben v5llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igV ktllonosen a

szea6d6s meghiisulSs5nak okozSsa, hib6s teljesit6se, k6sedelem, k6rt6rlt6s fizet6si
kdtelezetts6get kr:letkeztet, illetve a SzerzSd{s m5sik F6l 5ltal tort6n6 rendkivrili
felmonddsSt alapozza meg a Szerz6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban r6gzitett szenoddsszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kdvetkezm6nyei nem
6rintik a jelen Sizez5d6s b6rmely m6s pontj5ban meghat5rozott szezdd6sszeg6si
eseteket, i I letve az azokhoz ffi zdtt jog kdvetkezm6nyeket.

Srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n a s0lyos szerz6d{sszeg6ssel erintett (s6relmet szenvedett)
F6l a Szerz6d6st a szen6ddsszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen
szerz5d6s szerint felmondhatja. Bdrmely s0lyos szerzodlsszeg6sk6nt defini6lt, vagy
ism6telt szez6ddsszeg6s a s6relmet szenvedett f6l 6rdekm0l5s6t onmag5ban
megalapozza,

Srilyos szerz6dlsszeltr6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:
- ha a szerz&6s teljesit6s6hez szriks6ges elektromos Srammennyis6get nem

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

m6don
- nem biztositja, hogy az Eloszt6i enged6lyes jogszerU teljesit6se esetdn a

Felhaszn6l6 teljes 5ramig6nye kiel6git6sre kerriljdn (kiv6ve ha a jogszab5lyban

rfuzibltek szerint kerul sor korlStoz5sra)
- jelen s;:erz6d6sben nevesl,tett egy6b (tandcsad5si, k6pviseleti, adminisztrdci6s,

egyeb) kotelezetts6g6t nem, vagy hiSnyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6
ell5t5sdrt eg6szben vagy r6szben vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egy6b a jelen szerz6d6sben ekk6nt megjelolt silyos szenod{sszeg6st kovet el.
- egyrittrnUkod6si kotelezetts6g6t s0lyosan megszegi,
- Keresked6 ellen felszdmol5si elj5r5s jogenis elrendel6s6re kerril sor/ vagy

v6gelszSmolSs a16 kerril, ill. hivatalb6l t6rlik a c6gjegyz6kb6l.
- ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 milkod6si enged6lyet jogerdsen

visszavrlnja , vagy egy6b m6don a szerz6d6s teljesGs6re alkalmatlannS v5lik.
Srilyos szerz6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn616, ha neki felr6hat6an:

- fizet6si kotelezetts6g6nek a Keresked<j 5ltal meghat5rozott legal5bb 30 napos
p6thatdrrid6 alatt sem tesz eleget,

- egytjttrn(kod6si kotelezetts6g6t sllyosan megszegi.
Vis maior bekovetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra
a FelhasznS16 jogosult harmadik szem6lytdl a mfikod6s6hez szriks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5s5ban figyelembe kell venni.
Keresked6 ezen o<b6l semmif6le t6rit6st vagy egy6b fizet6si ig6nyt nem 6rv6nyeslthet
Felhaszn5l6val szemben.

A FelhasznSl6 nem koteles a szabvSnyon kivrili elektromos Sramot Stvenni, igy ha a

szabv5nyon kfvuli elektromos Sramot 5tv6tel6t a fulhaszn5l6 visszautasftja, ez a

Kereskedci r6szer6l min<5sril szerz6dlsszeg6snek. A szabv5nyon klvrili elektromos Sramot
mennyis6g6vel csokkenthet5 a szea6d6ses men nyis6g.

A teljesit6s jogszer6 megtagadSsa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kotb6rfizet6si, sem k5ft6rftesi kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si
kOtelezetts6g sem Ekkor a jelen szezcid6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett)
mennyis6get az 6tad5s felftiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel cs6kkenteni kell.

4.
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5. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 olyan okb6l, ami6rt felel6s
hib6san vagy kdsedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn5l6nak a hib5s vagy
k6sedelmes teljesit6ssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s6ban az adott
felhasznSl5si hely 6ves, dokument5ci5ban kalku16lt mennyis6gU villamos energia forintban
meghatSrozott ellen6ft6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszereset kotberkent megfizetni.

A kotb6rt a tulhasznSl6 ir5sbeli felsz6litSssal, 8 napos fizetesi hat5rid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6telet k6vet6 5 napon be[il a Keresked6 irSsban,
k6tseget kiz6r6an bizonyit6kokkal al6tdmasztott indokl6ssal magSt ki nem menti, akkor a
kdtb6r elismert kovetel6snek min6sril 6s a Keresked6 kovetel6s6be besz5mithat6 a Kbt-
ben foglalt valamennyi felt6tel (130.9 (6) bek) megval6sul6sa eset6n,

A Felhaszn5l6 kovetelheti a kotb6ren feltili k5rdt is.

7. Egy6b rendelkezdsek
A FelhasznSlo koteles betartani a mindenkori vonatkozo jogszabSlyok, SzabSlyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerz6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szerz6d6s Felei
kdzdtt elsSdlegesen jelen szerz6d6s az ir5nyado a jelen szenodls 7.5. ponda
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked5 bSrmely ASZF-nek min6sril6 irata vagy
annal rendelkez6se eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz6d6ssel, akkor az
6rintett AszF-rendelkez6s nem ljkalmazhat6. Kiv6telt ti6per ez al6l, ha az adott
rendelkez6s a 7.5. pont alapjSn alkalmazand6.

A Keresked5 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, SzabSlyzatok, a mfikod6si
enged6ly6nek, rlzletszab6lyzatSnak 6s a rendszerhasznSlati szerz6d6seinek
rendelkez6seit.

A Kereskedcj mindenkor a szakszerfien eljdr6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elv5 rhat6 ma gata rtSst koteles ta n isita n i, kii l6n6sen

o A Szez6d6s teljesit6s6t veszelyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn5l6t
halad6kta la nul 6rtesiteni,

. A Szez5d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t5le
elvdrhat6 int6zked6st.

A Szez6d6s csak kozos megegyez6ssel, lr5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.9-nak megfelel6en.
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szen6d6s bdrmely pontja k6gens
jogszab5lyba titkozne, vagy a kozbeszerz6si elj5rds kotelez6 6rv6nyfi dokumentum6nak
tartalmSval ellent6tes lenne, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, fgy kril6n6sen a szenSd6s m6dosit6sa nelkul - a
megs6ftett kotelez6 6rv6nyfi jogszabSlyi rendelkez6s vagy kozbeszerz6si dokumentumi
rendelkez6s kerril. funtieket kell megfeleld,en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens
jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szerzSd6s r6sze (vagy a
szerz6d6sben szovegszerfien szerepelnie kell) es azt szdvegszerfien a szen6d6s nem
tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

Felek jelen szen6d6s hat6rozott id6re 2015. 11. 01. napjSnak 00.00 6r5j5t6l 2016. 10. 31.
napjSnak 24.00 6rdjdig kdtik, a Keresked6 ezen id5szak alatt koteles a szerzSd6s szerinti
ellSt5s biztosit5sSra.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szea5d6s a Ptk. szabSlyai szerint rendes
felmondSssal felmondhat6. A felmondSsi id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a
Felhaszn5l6 kozbeszerz6si eljSrSst folytasson le. Ennek hatdridej6t a felek 90 napban
hat5rozz5k meg.

Felhaszn5l6 koteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,
amennyiben:
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. Keresked6ben ko,zvetetten vagy kdzvetlenril Z1o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szeruezet, amely
tekintet6ben fennSll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdban meghat6rozott valamely felt6tel.
Ennek 6rdekeben a szeu6d6s teljesitesenek teljes id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a tulhaszn6l6 sz5m6ra megismerhetSv6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerirrti rigyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

. Keresked6 kdzvetetten vagy kozvetlenril 25%-ot meghalad5 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szeruezetben,
amely tekintetdben fenn6ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontjSban meghatdrozott valamely
felt6tel. Ennek 6rdek6ben Kereskedcj a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti rigyletekr6l a
Felhaszn5l6t ha ladektalanul 6ftesiLi.

. Keresked6 ebbe:n az esetben a szerz6d6s megszfinds6nek id<lpontj5ig teljesitett
szol96ltat5sinak el len6rt6k6re jogosu lt.

Egyebekben a sz<'-rz6d6s megszfintet6s6re az 5. fejezet rendelkez6si is ir5nyad6ak.

9. AdaW6delem, ka pcsolatta rt5s, egy6b rendel kez6sek

AszerzodS felek <otelesek betartani az adatv6delmi szabSlyokat.
Felek meg6llapcdnak abban, hogy krilonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egymSsnak 6tadott, rizleti titoknak min6sti16 inform6ci6t, valamint minden olyan
informdci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min5sltettek
(bizalmas infonn5ci6), vagy jogszabSly annak mincisit.

Uzleti titok a €nzdas5gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megoldSs vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tort6n5
megszerzdse vagy felhaszn5l5sa a jogosult jogszer[i p6nzugyi, gazdasSgi vagy piaci
6rdekeit seften6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tartdsa 6rdek6ben a jogosult
a sztlks6ges int6zked6seket megtette,

A Felek titoktart5si kdtelezetts6ge a tudom5sukra jutott Uzleti titokra 6s bizalmas
informSci6kra, {gy krildndsen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

A fulek a szerzlddssel kapcsolatos okm5nyokat 6s informdci6kat kizSr6lag a szerz6d6s
teljesftes6re haszn5lhatj6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkril ilyen informSci6t
egyik f6l sem tehet k6zz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs5that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes ds hatSlyos jogszab6ly alapjdn kotelez6 vagy valamely b[r6s5g vagy m5s
hat6s5g, 5llanrigazgat5si szeru elrendeli. A felek errcjl halad6ktalanul t5jekoztatjdk
egym5st ir6sban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy m5s hat6s59i hat5rozat egyidejfi megkrild6se
mellett.

A Felek kotelesek a hat6s6g (bir6sdg) figyelmet felhilvni az ilyen informdci6k megfelel6
kezel6s6re, Nem tekinthet6 titoktart5si kotelezetts6g al5 es5 informdci6nak, ami m6r
kozismert. Egy' adott inform6ci6 k6zismerts6g6t az a f6l bizonyiLja, amelyik annak
kozismerts6g6re h ivatkozi k.

A jelen titoktaft6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a SzerzSdds megszfin6se ut6n is hat6lyban
maradnak.

fulek megSllapoclnak, hogy a fenti titokrr6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz5s5ban jogszabSly a fentiektcil ellent6tesen
rendelkezik.

Felek kijelentik, frogy a szerz5d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyUtLmfikddnek, a felmerril6
probl6mSkr6l qym5st halad6ktalanul'6tesitik.

tulek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir5sban, az 5w6tel hely6t es idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formSj6t is.

fulek kepviselet€re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5tozSsokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhaszn616 r6sz6r6l:
N6v, beosztds: Kov5cs Agnes igazgat6

1.
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El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):2600 V5c, NySr u. t., 06-27-315-419
06-30-870-2855
Jognyilatkozat korl5toz6sa : ----

N6v, beosztds: Cegl6di M6nika beszerz6si r6szleg
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 Vdc, Kozt6rsas5g ut34.,06-30/583-0047,
cegledi. monika @vacholding. hu

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds : Bencze Beatrix rigyf6lmenedzser
El6rhetcSsegei(lev6lcim, tel, fax) :1031 Budapest, Szentendrei ut 207-209.
+3620 336 5788
+36L 2020373
bbencze@mvmp.hu

t2. Jelen szerz5d6st erintcj dsszes jognyilatkozatot a kijelOlt kapcsolattart6 kizSr6lag fr6sban -
az 6w6tel hely6t 6s idejet dokumentSl6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az 5w6tel igazol5s6t megfelelcien alkalmazni kell (visszaigazol5s
k6r6se, ill. faxjelent6s).

t3. Amennyiben a szen6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6ridSt nem tiz, akkor a

ll,

jognyilatkozatot annak okSnak felmertil6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudom5s6ra
jut5s5t6l) sz5mitott 3 munkanapon belUl kell megtenni, kivdve ha annak jelleg6b5l
rovidebb hat5rid6 nem derril ki. Amennyiben olyan probl6ma merUl fel, amely miatt a
tulhaszn6l6 energiaigdny6t nem tudja kiel6giteni, akkor a jelen szez6d6sben foglalt
kotelezetts6gek vonatkozSs6ban Keresked6 halad6ktalanul koteles minden int6zked6st
megtenni.

Minden, a mSsik f6lnek benyrijtand6 jelen szerzSd6s tSrgySt 6rint5 dokumentumot a jelen
szerz6d6sben meghat5rozott kapcsolattafto cim6re kell megkuldeni. A kuldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illetclleg postai krildem6nyk6nt keresztrll feladott jognyilatkozat
eset6n a meg6rkez6st kovetd els5 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal
k6zbesitettnek kel I tekinteni.

A kijelolt k6pvisel<5k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaraddsa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad5s5t akad5lyozn5 ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kotelesek a mSsik felet err6l - illeWe a hiba megszfin6s616l - halad6ktalanul
rovid titon 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megteheto azzal,
hogy a akad6lyoztat5si nyilatkozat telefonon tort6n5 megt6tel6nek igazol5sa a
nyilatkozattev5t terhel i.

Szerz6do felek igy j6rnak el jelen szerzSd6s hatSly6nak fenn6llta alatt, 0gy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz&6s kikot6seinek. Szerz6d6 Felek
kijelentik, hogy egyiktik sem tan0sithat olyan magatartSst, amely a szerz5d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a mSsik f6l jogos 6rdekeit s6rten6. Szerz6dS Felek rogzftik, hogy a
dokumentumok kezel6se sor5n az adatv6delmi jogszabSlyok rendelkez6seit
ma rad6kta lan ul betartj5 k.

Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6grikn6l a mdsik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l,
amely a m5sik f6lnek akSr vagyoni, akdr nem vagyoni k6rt okozna.

Szerzod6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rtesiteni a m5sik felet a tudom5sukra jutott
minden 6rtestil6sr6l, dokumentum16l, informSci6rol, amely jelen szezcides teljeslt6s6t
akadilyozza, vdgy befolydsolja.

Szerz6d6 Felek megSllapodnak, hogy jelen szerz&6s hatSlya alatt - a fentieken tril is -
szorosan egyrittmfikodnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfiz6tt c6lok megval6suljanak.

16.

17.
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20. Felek kifejezetten rogzitlik, hogy jelen szen&6s alapjSn a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem
eg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si elj6r6s alapj6n a Keresked6vel
szeacjd6st kot6 tovSbbi felhasznSl6k szen6d6sszeg6s66t, ill. a tov6bbi esetleges
felhaszn6l6k :;zerz5d6sszeg6se jelen szerz5d6s tulhaszndl6jdra nem hat ki.

2't. Jelen szezSde:; ill. a kozbeszez6si elj5r5s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 6n. profilos
jellegU fogyaszt5si helyek vonatkozds6ban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben
valamely renrlelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkozSs6ban nem 6ftelmezhet6, azt
figyelmen kfvril kell hagyni.

22. Jelen szerzcjdd:;ben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Magyar Kdztdrsas5g jogszab5lyai az
ir5nyad6ak.

23. A szez&6s 5s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s mell6klet6t
k6pezi (a felsoroltakon kilvrll) (a Megbiz6 p6ldSnydhoz csatoltan) az eljSr5s iratanyaga.

24. Felek jogvit6juk eset6re kikdtik a Vdci J6rdsir6sSg ill. a Budapest K6rny6ki Torv6nysz6k
kiz5r6lagos illret{kstt5t',.

2s. Jelen szerz6d6s annak mindk6t f6l 5ltali al6ir5sSval l6p hat6lyba.

V5c,2015.11.10.
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