
10. RÉSZ 

VILLAMOS ENERGIA 
ADÁSVÉTELISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ( 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16„ 
adószám: 21064467-2-15, cégjegyzékszám: Cg:15-09-073719, képviselő: Kósa Árpád ügyvezető), mint 
vevő, (továbbiakban: Vevő) másrészről az 
E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely:] 134 Budapest, Váci út 17„ adószám: 24765648-2-44, 
cégjegyzékszám: Cg: 01-09-181155, képviselő: Lehoczki Balázs ügyvezető), mint eladó (továbbiakban: 
Eladó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

A Szerződés megkötésének előzménye: 

Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő „Villamos energia beszerzése" tárgyú Uniós értékhatárt elérő 
értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. 

• A közbeszerzési eljárásban Eladó adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlatot, ezért a közbeszerzési eljárás nyertese Eladó lett, így a jelen szerződés megkötésére a 
közbeszerzési eljárás eredményeként kerül sor. 

• Szerződő Felek megállapítják és a jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy az eljárást 
megindító ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és az Eladó ajánlata jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi . 

1 .) Szerződés tárgya: Az Eladó kötelezi magát, hogy a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a 
szerződés mellékletében meghatározott fogyasztási helyeken villamos energiával látja el a Vevőt a 
szerződésben meghatározott feltételek szerint. 

2.) Szerződött villamos energia mennyiség: 
• Kereskedő kötelezi magát a szerződés időtartama alatt a Vevő mindenkori igénye szerint a 
szerződésben meghatározott mennyiségű Vevő részére történő villamos energia eladására. 

• A szerződött mennyiség összesen: A szerződött mennyiség összesen: 525.497 kWh + 30 % a 
Szerződés időtartamára. Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A Szerződés 
szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Vevő számára a Szerződés szerinti, általa igényelt villamos 
energia az átviteli hálózaton a rendelkezésére áll. A villamos energia elosztása (eljuttatása) az átviteli 
hálózaton a Vevő csatlakozási pontjára a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és 
felelőssége. 

• A Vevő vállalja, hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban Átadott 
Villamos energia), és annak jelen Szerződés szerinti energiadíját az Eladó számára a Szerződés 
rendelkezései szerint megfizeti. 

3.) Hálózathasználati és - csatlakozási szerződések megkötése 
• Eladó vállalja, hogy Vevő kérésére közreműködik az újonnan létesülő vevői fogyasztási helyek 
hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződéseinek az Elosztói Engedélyesekkel történő 

megkötésében, ennek alapja a kereskedői meghatalmazás. 

4.) Fogyasztási helyek be- és kiléptetése 
• Az Eladó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a szerződés hatálya alá kerülő (újonnan belépő), 
illetve hatálya alól kikerülő (pl. megszűnő) fogyasztási helyek be-, illetve kiléptetésével kapcsolatos 
tevékenységeket ellátja. 
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• A Vevő köteles a fogyasztási helyek változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a 
villamos energia ellátással kapcsolatos kereskedelmi és elosztói - szabályzatokban előírt „normál" 
határidők előtt 5 munkanappal az Eladót írásban értesíteni a szerződés aláírásakor érvényes jogszabályok 
alapján. Az Eladó a be- és kijelentéseket az Elosztói Engedélyesnél a normál határidők szerint végzi. 

• Az egyes fogyasztási helyek tekintetében az ellátás kezdetének, illetve megszüntetésének feltétele, 
hogy az Elosztói Engedélyes(ek) a Vevő által megadott és Kereskedő által lejelentett fogyasztási helyek 
be-vagy kijelentését a Kereskedő részére elfogadóan visszaigazolják. 

• A Vevő a szerződéses időszak alatt más Eladóval nem köt a vételezési helyei villamos energia 
ellátására villamos energia kereskedelmi szerződést. 

5.) Villamos energia szállítása, átvétele: 
• Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat, a tulajdonjog átruházása Eladóról a 
Vevőre a Vevő hálózati csatlakozási szerződésben meghatározott csatlakozási pontján történik. A 
Szerződés szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Vevő számára az általa igényelt villamos energia 
az átviteli hálózaton rendelkezésére állt. A villamos energia elosztása az átviteli illetve elosztói hálózaton 
a Vevő csatlakozási pontjára a területileg illetékes Hálózati Engedélyesek feladata és felelőssége. 

• Áramerősség/Frekvencia/Feszültség: A villamos energiát az Átadási Pontnak megfelelő 
áramerősséggel, frekvencián és feszültségi szinten kell átadni összhangban a vonatkozó szabványokkal. 

6.) A villamos energia díja 
• A villamos energia ellátásáért fizetendő díj összege 16,46.- Ft/kWh. 

Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt az Eladó kötelezi magát, hogy a hálózati csatlakozási 
szerződés(ek) szerint a csatlakozási pont(ok)on az Elosztói Engedélyes(ek) közreműködésével a Vevő 
részére a villamos energiát a fenti egységáron szállítja le. 
A szerződéses egységár tartalmazza: a villamos energia díját. 

A szerződéses egységár nem tartalmazza: 
- a jövedéki adót, az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati díjakat, valamint a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 147.§-a alapján fizetendő pénzeszközök díját 
- és a VET 13. § ( 1) bekezdése szerinti pénzeszközt, továbbiakban KÁ T pénzeszközt (a megújuló 
energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásához szükséges pénzeszközt), és a Prémium pénzeszközt (a VET 13.§(l) bekezdése szerinti 
pénzeszköz prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó része). 

A KÁ T-pénzeszköz mértékét a MA VIR Zrt. havonta utólag határozza meg. A KÁT pénzeszköz végső 
költségviselője a VET 13/A.§ (2) bekezdés alapján a Vevő. A Vevő által fizetendő KÁ T pénzeszköz a 
számlán külön soron kerül feltüntetésre. 

A jövedéki adót, az ÁFA-t, az általános rendszerhasználati díjakat, a KÁT pénzeszközt, a VET 147.§-a 
szerinti pénzeszközök díját, a prémium pénzeszközt a Vevő minden hónapban köteles megfizetni az Eladó 
részére a tárgyhavi fogyasztás , illetve az Eladó vonatkozó számlája alapján. 

• A díj jelen szerződés érvényességi ideje alatt fix, indexálás ezen időszak alatt nincs. 

• Szerződéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség (EMJN és EMAX) 

EszERz= 525.497 kWh + 30 % 
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• Minimális Villamos Energia Mennyiség (EMIN): 

• A Minimális Villamos Energia Mennyiség a Vevő által ténylegesen felhasznált mennyiség, melynek 
szerződés időszak alatti teljes mennyiségére Vevő az Eladótól történő átvételére vállal kötelezettséget. 

• Amennyiben Vevő nem tudja a EszERZ Energia Mennyiséget elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, 
az el nem fogyasztott villamos energia mennyisége nem szankcionálható, Eladó a ténylegesen 
elfogyasztott mennyiségre a TszERZ egységárat alkalmazza, Vevőnek további fizetési kötelezettsége 
nincs." 

• Maximális Villamos Energia Mennyiség: (EMAx): 

A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti, a 
meghatározott egységárakon történő leszállítására Eladó kötelezettséget vállal. 

A maximális villamos energia mennyiség a Szerződött villamos energia mennyiség 130 %-a. 

EMAx= 683.146 kWh 

Amennyiben Vevő szerződéses időszak alatti fogyasztása a Maximális Villamos Energia Mennyiséget 
meghaladja, fogyasztó a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti részt az alábbi TMAVIR 
egységáron köteles megfizetni. 

T MA v1R= a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában a fel szabályozásra vonatkozó egységár. 

Abban az esetben, ha TMAVIR < TszERZ, akkor a túlvételezési energia egységára megegyezik az TszERZ 
egységárral. 

A kiegyenlítő energia díjának mindenkori mértéke a MA VIR honlapján tekinthető meg. 
(www.mavir.hu) 

Eladó jogosult jelen pontban meghatározott áron szállítani a villamos energiát attól a 1/.i órától 
kezdődően, amikor az elfogyasztott villamos energia mennyiség eléri a Maximális Villamos Energia 
Mennyiséget. 

A Mennyiségi Eltérés (ME) elszámolása. A Mennyiségi Eltérés elszámolásának alapja az Elosztói 
Engedélyesek által küldött fogyasztási helyenkénti mérési adat. A Felek megállapodnak abban, hogy a 
ME-ből származó költségeket az Elosztói Engedélyesekkel a Kereskedő elszámolja. Az Eladó az 
Elosztói Engedélyestől származó fogyasztási helyenkénti ME adatok alapján számláz a Vevő felé ME
t a következők szerint. 

Az Eladó az Elosztói Engedélyestől származó mérési adatok alapján, a ME adatokat a Vevőnek 
fogyasztási helyenként számlázza tovább. 

Az Eladó a profilos fogyasztási helyekre vonatkozó ME elszámolását úgy végzi el, hogy mind 
túlfogyasztás, mind alulfogyasztás esetén az eltérést a szerződésben rögzített áron számítja fel és tünteti 
fel a számlán, azaz, a fizetés a ténylegesen felhasznált energia után tö1ténik. 

7.) Számlázás, fizetési feltételek: 
• A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél részére 
történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogcímen járó 
összegekkel kapcsolatos jogaikat. 
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• A Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az ÁFA tv. 58. § (1) bekezdése alapján. 

• A Felek közötti villamosenergia-forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és 
mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel tötténik. 

• Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyes végez el, az adatokat az Üzemi 
Szabályzatban definiált Körzeti Mérési Központ továbbítja az Eladó számára. Amennyiben Elosztói 
Engedélyes elfogadja a Vevő vagy Vevő megbízottja által végzett leolvasást, akkor ezt az Eladó is 
elfogadja. A Vevő és Eladó közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes által végzett leolvasási vagy az 
Elosztói Engedélyes által elfogadott leolvasási adatokon alapul. Az Eladó köteles 2018. december 31. 
napjával bezárólag a végszámlát benyújtani a Vevő felé a tényleges leolvasott értékek alapján. 

• A számlák kiállítása HUF-ban történik. 

• Eladó az elszámolási időszakot követő hónap 15. naptári napjáig bocsátja ki számláját. A számla 
fizetési határideje: a számla kibocsátásának időpontjából számított 30 nap. Vevő a számlát legkésőbb 
ezen a napon banki átutalással köteles megfizetni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-t figyelembe véve. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre, vagy 
bankszüneti napra esik, akkor a teljesítés határideje a következő banki munkanap. A szerződés 

teljesítésére irányadóak a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, valamint a Ptk. 6: 130 § (1)-(2) bekezdései. 

• Fizetési napnak az a nap számít, amelyen Eladó bankszámlájára a számla szerinti összeg 
maradéktalanul jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot követelni, 
melynek mértékét a Ptk. határozza meg. 

• A számlákat - feltüntetve rajta a szerződés azonosítóját - a Vevő nevére kiállítva (címét feltüntetve), 
2 példányban (egy eredeti és egy másolati) a számlafogadó címre kell beküldeni. 

• Az Eladó számára a villamos energia díjat a Vevő az Eladó Deutsche Bank AG Magyarországi 
Fióktelepe által vezetett 16300000-04012498-90206425 számú számlájára, átutalással fizeti meg. 

• Az Eladó minden felhasználási hely felé havonta 1 db számlát jogosult kiállítani, amely tartalmazza 
az alábbiakat: a havi energiadíj összegét, a ME esetlegesen kiszámlázott összegét, a jövedéki adót, az 
ÁFA-t, az általános rendszerhasználati díjakat, a VET 147.§-a alapján fizetendő pénzeszközök díját, a 
VET 13.§(1) bekezdése szerinti KÁ T pénzeszköz díját és a prémium pénzeszközt. 

8.) Számla reklamáció: 
• A Vevő az Eladó által benyújtott számlákkal kapcsolatban, a kiállítást követő 20 napon belül írásban 
(e-mail formájában is) élhet kifogással. 

• Eladó köteles a számlareklamáció kézhezvételét követően 5 munkanapon belül kivizsgálni a 
reklamáció okát, felderíteni annak forrását, és erről Vevőt írásban (e-mailben) tájékoztatni. 

• Amennyiben a reklamált tétel kapcsán az Eladó az illetékes, az Eladó köteles a kifogást a reklamáció 
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kivizsgálni , a vizsgálat eredményéről, rendezésének 
módjáról Vevőt írásban (e-mailben) tájékoztatni. 

• Amennyiben az Eladó a fenti határidőket saját érdekkörében felmerült okokból késve teljesíti, vagy a 
megtett lépések ellenére a hiba továbbra is fennáll, az Eladó a reklamált tétel 0,5%/nap-át kitevő, 
maximum havonta (az adott hónapban kibocsátott számlák kapcsán összesen) 5 M Ft, késedelmi kötbért 
köteles fizetni. 
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• Amennyiben a reklamált tétel kapcsán az Elosztói Engedélyes illetékessége az Eladó részéről 
megállapításra kerül, az Eladó köteles a kifogást az Elosztói Engedélyesnek írásban (e-mailben) jelezni, 
erről a Vevőt tájékoztatni. 

9.) Kötbér 
• Az Eladó teljesítési késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér a teljes 
mennyiség bruttó összegben (HUF) meghatározott ellenértékének 0,25 %-a naponta, maximuma a teljes 
mennyiség bruttó összegben meghatározott ellenértékének 10 %-a. 

• Az Eladó érdekkörébe eső ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes 
mennyiség bruttó összegben meghatározott ellenértékének a 20%-a. 

• Ha kötbér kerül felszámításra, akkor az terhelő levél útján érvényesítendő. 

• Teljesítési biztosíték A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
Vevő a szerződés teljes időtartamára teljesítési biztosítékot kér, melynek összege a nettó villamos 
energiadíj 3 %-a. A teljesítési biztosíték teljesíthető óvadékként a Vevő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11744003-20613374-00000000 számlájára történő befizetéssel átutalással, vagy pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 

10.) A Szerződés időtartama 
A Felek a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik, 2018. január 01. napjától - 2018. december 31. 
napjáig. 

11 .) A Szerződés megszűnése, felmondása: 
- Jelen Szerződés megszűnik a határozott időtartam lejártával. A szerződés automatikusan megszűntnek 
tekintendő akkor is, ha egyik Fél ellen jogerős felszámolási eljárást rendeltek el (a jogerőre emelkedés 
napjával) Felek rögzítik, hogy függetlenül a jelen Szerződés megszűnésétől, a Szerződés szerinti pénzfizetési 
kötelezettségeiket továbbra is kötelesek teljesíteni. 

- A Szerződés megszüntetésére rendkívüli felmondással az alábbi esetekben van lehetőség: 

Felmondás az Eladó részéről: 
Az Eladó felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének 
bekövetkezése esetén: 

(a) a Vevő taggyűlése jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz; 
(b) a Vevő súlyos szerződésszegése esetén: Amennyiben a Vevő elmulasztja, vagy megtagadja 

a jelen szerződés értelmében szállítandó villamos energia vagy annak egy részének átvételét 
vagy a Vevő az Eladó kétszeri írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti fizetési 
kötelezettségét. 

Felmondás a Vevő részéről : 

A Vevő felmondhatja a jelen Szerződést az alábbi események bármelyikének bekövetkezése 
esetén: 

(a) az Eladó közgyűlése (taggyűlése) jogutód nélküli megszűnést kimondó határozatot hoz; 
(b) az Eladó súlyos szerződésszegése esetén: Amennyiben az Eladó saját hibájából elmulasztja 

a jelen szerződés értelmében biztosítandó villamos energia vagy annak egy része 
leszállítását, és nem következett be vis maior. 

A rendkívüli felmondás a szerződést a közlés időpontjától megszünteti. 
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12.) Kártérítés 

• Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt 
elhárítsa. 

• Vevő közszolgáltatási tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezé1t Eladó szerződésszegésének 
következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért Eladó köteles helytállni 
(különösen a késedelmesen leszállított villamos energia miatti károk, balesetek esetén). 

• Amennyiben az Eladó saját hibájából elmulasztja a jelen szerződés értelmében biztosítandó villamos 
energia vagy annak egy része leszállítását, és nem következett be vis maior, az Eladó köteles a Vevő 
részére kifizetni a jelen szerződésben rögzített energiaár, illetve azon magasabb ár közötti különbséget, 
melyen a Vevő a szabadpiacon be tudja szerezni az energiát. Ez utóbbi árat üzletileg ésszerű módon kell 
megállapítani, tekintetbe véve a releváns és kereskedelmi szempontból ésszerű járulékos átviteli 
költségeket és egyéb, kereskedelmi szempontból ésszerű, dokumentált költségeket és kiadásokat. 

• Amennyiben a Vevő elmulasztja, vagy megtagadja a jelen szerződés értelmében szállítandó villamos 
energia átvételét (az átvételi ponton), és nem következett be vis maior, a Vevő köteles az Eladónak 
kifizetni a jelen szerződésben rögzített energiaár, illetve azon alacsonyabb ár közötti különbséget, 
melyen az Eladó a szabadpiacon értékesíteni tudja az energiát. Ez utóbbi árat üzletileg ésszerű módon 
kell megállapítani, tekintetbe véve a releváns és kereskedelmi szempontból ésszerű járulékos átviteli 
költségeket és egyéb, kereskedelmi szempontból ésszerű, dokumentált költségeket és kiadásokat. 

13.) Vis Maior 
• Vis maior esemény az előre nem látható esemény, körülmény vagy állapot, amely valamely Fél 
ésszerű hatókörén kívül merül fel, és megakadályozza az adott Felet a jelen szerződésből fakadó 
kötelezettsége vagy kötelezettségei teljesítésében. A vis maior események közé tartoznak (többek között) 
a következők: 

a) Azon átviteli hálózatok, metszékek terhelhetőségének műszaki okokból bekövetkező, a 
rendszerirányítók által megállapított csökkenése és/vagy kimaradása, mely a magyar elektromos 
hálózatot más ország hálózatával összeköti 

b) A magyar átviteli hálózat működésében bekövetkező lényeges fennakadás vagy kimaradás, melynek 
következtében valamely fél képtelenné válik a jelen Szerződésben előírt egy vagy több 
kötelezettségének teljesítésére. 

c) tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, 
rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, kikötők, dokkok, csatornák vagy más, a hajózást vagy 
navigációt segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bármely helyen vagy egy helyen 
belül; 

d) hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, 
blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás; 

e) országos sztrájk, munkabeszüntetés; 

• A kétségek elkerülése végett nem minősül Vis Maiornak a Feleknek a szerződéses mennyiség 
felhasználására vagy viszonteladására vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök hiánya. 

• Ha bármelyik Szerződő Fél (a továbbiakban: „Érintett Fél") képtelenné válik a jelen szerződésből 
eredő bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére vis maior helyzet következtében, akkor a jelen 
szerződés továbbra is érvényben marad . Az Érintett Fél a vis maior mé1tékében és fennállásának 
időtartamára mentesül e kötelezettségek nemteljesítéséből eredő felelőssége, és ezen kötelezettségek 
teljesítése alól. 
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• Egyik Felet sem terheli felelősség, és ezáltal nem minősül szerződésszegésnek a jelen szerződés 
alapján fennálló bármely kötelezettség nem teljesítése, amennyiben azt vis maior okozta vagy annak 
eredményeként következett be. 

• A Felek nem felelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban foglalt jogszerű intézkedéseinek végrehajtásából eredő károkért. 

• Vis maior eseményre adott reakció: Mindkét fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni azért, hogy a 
gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntesse azokat az okokat, amelyek késleltetik, 
vagy akadályozzák a jelen szerződés értelmében fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítésében, és 
köteles ésszerű lépéseket tenni a másik félnek okozott károk enyhítésére. 

14.) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§(3) bekezdése alapján a Vevő köteles a szerződést felmondani 30 napos 
felmondási határidővel, ha 

a) az Eladó vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

15.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vevő nem fizet, illetve számol el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont (ka)
(kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Az Eladó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. 

16.) Vitás ügyek rendezése, irányadó jog: 
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel 
rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat. 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.), a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a villamos energiáról szóló 2007. 
évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a 273/2007. (IX.19.) sz. Korm. rend., a VET egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról (Vhr), illetve egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. A Kereskedelmi 
Szabályzat, az Üzemi Szabályzat, az Üzletszabályzatok, az ÁSZF rendelkezései is irányadóak, amennyiben 
nem ellentétesek a Kbt. rendelkezésével, illetve nem sértik a Vevő érdekeit. 

17.) Bizalmas információk, titoktartás: 

Az Eladó tudomásul veszi, hogy az általa, alkalmazottai által, illetve alvállalkozói, az általuk megismert, a 
Vevő tulajdonát képező üzleti információkat, kizárólag a Szerződés teljesítése céljából feltétlenül szükséges 
mértékig használják fel, azokat harmadik személynek át nem adhatják. Ez a kötelezettség a szerződés 
megszűnését követően is időkorlát nélkül fennáll. 

• A titoktartásra vonatkozó szabályok betatiását a vállalkozás teljes folyamatában és azt követően -
időkorlátozás nélkül - jogosult a Vevő ellenőrizni. 

• Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés megszűnésével egy időben Vevő kérésére visszaadja 
a Vevőnek a részére juttatott írásbeli információkat, az azokról készített másolatokkal együtt. 
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• A jelen pontban írtak nem vonatkoznak az olyan információkra, amelyek nyilvánosak. 

18.) Kapcsolattartó személyek: 

Az Eladó részéről: 
Név: Mühl Ágnes 
Cím: 1134 Budapest, Váci út 17. 
Telefon:+36 30-244-2776 
e-mail: agnes.muhl@eon-hungaria.com 

19.) Általános rendelkezések 

a Vevő részéről: 
Név: Kósa Árpád 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16. 
Telefon: 0630/436-0035 
e-mail: nyirsuli l@nyirsuli.hu, buszacsa@nyiregyhazisc.hu 

• A jelen Szerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal a Kbt. 141. §-ban meghatározott 
feltételekkel módosítható. 

• A Felek csak olyan mértékben jogosultak szerződéses jogviszonyokat létesíteni más személyekkel, 
amennyiben azok nem akadályozzák a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítését. 

• A Felek a jelen Szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg. 

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag Ílják alá. 

Az alábbi mellékletek jelen Szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezik: 
1. sz. melléklet: Az Eladó Általános Szerződéses feltételei 
2. sz. melléklet: Az Eladó Üzletszabályzata 
3. sz. melléklet: Fogyasztási helyek listája 

Nyíregyháza, 2017. december 19. 

Eladó 
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Sor-szám Fogyasztási hely megnevezése Cím Bekötési szám 

1 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16 

Összesen: 

1. számú melléklet 
Fogyasztási helyek listája 10. rész 

Szerződés szám 
12 havi kWh 

felhasználás 
POD azonosító 

4000642637 525497,00 HU000130Fll-U-BUJTOSl-CSARNOK-NYH 

525497 

Mérés módja (POD típus) 
A szerzödés érvényességi 

ideje 

AMR 2017.01.01- 2017.12.31 
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