
03. RÉ,sZ
VILLAMOS ENERGIA

ADÁSVETELI sZrRZóDÉ§

amely létrejött egyrészről a NYÍRW Nonprotit Kft (4400 Nyíregyhriza, Tílzér u. 2.-4., adószám:
l03633l5-2-15, céglegyzékszárn: Cg:15-09-060275, képviseló: Dr. Pazonyi Péter üryvezető), mint vevó,
(továbbiakban: Vevó) mfurészról az
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt (széklrely: 1081 Budapest, II. János Ptfl pápa tér 20. adószám:
26713l11,-2-44, cégjegyzékzárn: Cg: 01-10.-1402ó3, képviselö: Csáki-Hatalovics Eva, nagyvállalati és

üzleti ügyfelek értékesítési osúáIyYezeíő és AdáÍn Attila" intézményi ügyfelek értékesítési csoportvezetÓ),
mint eladó (továbbiakban: Eladó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerzödés megkötésének előzménve

Szerzödó Felek megállapítják, hogy Vevö,,Villamos energia beszerzése" tárgyú Uniós értékhatárt elérő
értékú nyílt közbeszerzési eljárást fol}.tatott le.

o A közbeszptz,ési eljár:ísban Eladó adta a legalacsonyabb áíat tartalrnazó érvényes ajánlatot, ezért a

közbeszerzési eljárrás nyertese Eladó lett, ígl ajelen szerádés megkötésére a közbeszerzési eljánís
eredményeként kerül sor.

o szerzódó Felek megállapítják és a jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy az ajánlati
felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az Eladó ajánlata me|lett valamennyi egyéb közbeszerzesi
irat. így különösen, de nem kizárólagosan a kiegészítő tájéko^atás (ok) is a jelen szerződés
elválasahatatlan részét képezík.

o A Felek rögzítilq hory a NYÍRW Nonprofit Kft. Nyíre$.,h;,. Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasagi társaság.

l .'l Szerzódés tírqya

Az Eladó kötelezi magát, hogy a Szerzódésben neghatározott idótaítamon belül a Vevó székhelyét,
telephelyeit, illewe egyéb íelhasmálrási helyeit villamos energiával ellátla a Szerződésben meghatározott

feltéteIek szerint.

2.) Szerzódéses idószak. szerződött villamos enerqia mennyiség

Eladó kótelezi magát a Szeíződés időtartarna alatt, a szerződés feltételei szerint a Szerzódésben

meghatarozott idótartamban és mennyiségben villamos energia eladiására Vevó részére.

A szerzödéses időszak: 2023.01,01. 00:00 órától - 2023.12.31.24|00 őíáigíaír.

A szerződött mennyiség varható éftéke 1313 435 kwh + 3070 a Szerzódés időtartamiira. Az Eladó
kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A Szenödés szerinti teljesítés aktor köVetkezik be, ha
a Vevö számára a Szetződés szerinti, általa igényeIt villamos energia az átviteli háóZaton betáplálásra kerül.
A villamos energia elosáiása (eljuttatása) az ányiteli hálózaton a Vevó csatlakozísi pontjrára a terüIetileg
illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és felelóssége.

A Vevő vállalj4 hogy M e|őző pont szelint átadott villamos energiát áNeszi (a továbbiakban Átadott
Villamos energia), és annak jelen Szerzödés szerinti energiad íjzn azEladő szfunéra a Szerzódés rendelkezései
szerint megfizeti.

3.) Hálózathasmálati és - csatlakozísi szerződések megkötése

EIadó vállalj4 hogy Vevó kérésére közremüködik az újonnan létesülö vevői fogyasaási helyek
hálőzathasmálali és hálózatcsatlakozasi szeródéseinek az Elosztói Engedélyesekkel történő megkötésében,

ennek alapja a kereskedói meghatalmazás.
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4.) Foeyasaási helvek be- és kiléptetése

Az Eladó vállalj4 hogy a szerzódés időtartama alatt a szerződés baálya alá kerüló (újonrran belépó), illetve
hatálya alól kikerüló (pl. megszűnó) fogyasáási helyek be-, i|letve kiléptetésével kapcsolatos
tevékenységekben közreműködik.

A Vevő köteles a fogyasztási helyek váttozrisáról a jogszabályi rende|kezésekben és egyéb - a villamos
energiaellátással kapcsolatos kereskedelmi és elosáói - szabályzatokban elóírt,,normál" határidők elótt 5

munkanappal az Eladót ínisban értesíteni a szerződés aláínísakor érvényes jogszabályok alapjan. AzEladő a
be- és kijelentéseket az Elosztói Engedélyesnél a normál hatáLridók szerint végzi.

Az egyes fogyasaási helyek tekintetében az ellátás kezdetének, illewe megszüntetésének feltétele, ho8y az
Elosztói Engedélyes(ek) a vevő által megadott és Eladó által lejelentett fogyasarási helyek be-vagy
kijelentését az Eladó részére elfogadóan visszaigazoljrik.

A Vevö a szerződéses időszak alatt más Eladóval nem köt a székhelye, telephelyei és egyéb vételezési helyei
villamos energia ellátására villamos energia adrásvételi szeíződést.

5.) villamos enelgia sál|ítása- átvétele

AZ Eladó kötelezettségeinek teljesítési hetye az átviteli hálózat, a tulajdonjog átruházrisa Eladóról a Vevóre
a Vevő hálózati csatlakoziási szerzódésben meghatáíozott csatlakozási pontján történik, A Szerződés szerinti
teljesítés akkor következik be, ha a Vevö sámálra az általa igényelt villamos energia az átviteli hálózaton
betáplálásra kerúlt. A Villamos energia e]osáasa az átYiteli, illetve elosztói hálőzaíon a Vevő csatlakozási
pontjára a teriiletileg illetékes Hálózati Engedélyesek feladata és felelóssége.

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

6.) A villamos enerqia díja

A villamos energia ellátiásáért fiZetendó díj a határidős tőzsdén jegyzett, adott hónapía vonatkoző elszámolő
átből és az ahhoz adódó kereskedői árrésből tevődik össze a következők szerint:

Egységár [Ft/kWh] = {EÁxr,oex IEURJMWh] + S IEURMWh]} + Árfolyam tFt/EUR] / l000.

ahol
EÁHuoEx [EURMWh] - a HUDEX Magyar Derivatív Energiatózsdén (htlos]nrldex.lru) a tárgyhónap elótti
hónap 20. napján (ha nem kereskedési nap, akkor az a^ kővető elsó kereskedési napjan) az adott hónapra
vonatkozóan közölt ,,HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Havi Termékek" elszámoló ára. Az
ármegállapítás havonta történik, a szíímlr2ással ósszhangban.
S IEUR/MWh] - Eladó Szerzódés szerinti árrése, melyet Eladó a Szerzódés alapjául szolgáló közbeszerzesi
eljárásban benyújtott ajánlatában megadott,

értéke 35,34 EUR/MWh.
Árfolya- tFt/EUR] - a számla kiállítrisának napján érvényes a M€yar Nemzeti Bank (MNB) honlapján

Crlp§lwllrl.lrrrbJr!) közölt árfolyam.

A Szerzödés hatályának idótartama alatt az Eladó kötelezi magát, hory a hálóZali csatlakozási szerződés(ek)
szerint a csatlakozási pont(ok)on az Elosztói Engedélyes(ek) közremúködésével a Vevő részére a villamos
ener8iát a fenti egységáíon szállitja le,

A szerződéses egységfu tartalmazza:
- a villamos energia díját,
- a kie8yenlítö energia költségét,
- a hatarkereszezési díjat,
- a mérlegköri tags€i düat,

,\§ & /d/



- az EneTgiahatékonysági Kötelezettségi Rendszeíből adódóan Eladóra vonatkozó kötelezettségek
teljesítéSének költségét,

A Szerződés szerinti Egységár nem tartalínazza:

- a jövedéki adót, aZ ÁFA-L a rendszefhasználati díjakat, valamint a villamos energiáról szóló 2007. éVi
LXXXVI. törvény (\lET) l47.§-a alapján fizetendó pénzeszközök düá1

- és a VET l3.§ (l) bekezdése szerinti pénzes7kö^, továbbiakban KÁT pénzeszköá (a megújuló
energiafonásokból és a hul|adékból nyert energiával termelt villaínos energia működési támogatásának
finanszírozíísához sziikséges pénzeszközt), és a prémium pénzeszközt (a VET l3.§(l) bekezdése szerinti
pénzeszköz prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó része).

A KÁT-pénzeszköz mértékét a MAVIR Zrt. havonta utólag hatánozza meg, n KÁT pénzeszköz végsö
költségvise|óje a VET 13/A.§ (2) bekezdés alapján a Vevó. A Vevó által fizetendó KAT pénzeszköz a
számlá{t külön soron kerül felttintetésre.

A jövedéki adót, az ÁFA-t, a KÁT pénzeszkö 
^, 

a yE'| 147.§-a szerinti pénzeszközök díját, a prémium
pénzeszközt a Vevó minden hónapban köteles megfizetni az Eladő részéte a tárgyhavi fogyasztás, illetve az
Eladó vonatkozó szárnlála alapján,
Az általános rendszerhaszrálati díjakat a Vevó közvetlenüI az elosttói engedélyesnek köteles megfizetni.

Eladó Szerződés szerinti iirrése a Szerzódés érvényességi ideje alatt fix, indexálris ezen idószak alatt nincs,

7.) Az átadott enereia mérése. elszámoliáSa. mennyiségi eltérés kezelése

A 2. pont szerinti Szerzódéses Villamosenergia Mennyiség Eszrx.z = 1 313 435 kwh, amelyre vonatkozóan
a következő mennyiségi hatrárok vonatkoznak:

Minimális Villamos Energia Mennyiség (Errnr):

A Minimális Villamos Energia Memyiség a Vevő által ténylegesen felhasmált mennyiség, melynek
szerzódéses idószak alatti legkisebb mennyiségére Vevő az Eladótól történó átvételére vállal kötelezettséget.
Ertéke a Szerződéses Villamosenergia Mennyiség 7 0%o-4 azaz

Er,nq = 0,7 + Eszgtz = 9l9 405 kwh.

Amennyiben Vevó nem tudja az Eulr mennyiséget elforyasztani a Szerzódéses időszak alatt, az Erv,rnr

mennyiségnek megfeleló villamos energia mennyisége kifizetendó. Eladó a Szerződés időtartaína alatt a
szímlákban érvényesített Egységárak és havi mennyiségek alapján sámított súlyozott Esi ségárral sámolva
jogosult számlázrri az Evn és a ténylegesen átvett villamosenergia különbségét azEgységar'l5 %o-ával
számítva, a Szerzódéses idószakra vonatkozóan benyújtott utolsó havi számláján.

Maximális Villamos Energia Mennyiség: (EMAX):

A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a legnagyobb mennyiség, melynek szerzódéses idöszak alatti,
a meghatiirozott egységárakon történó lósállításara Eladó kötelezettséget vállal. Értéke a Szerzódéses
Villamosenergia Mennyiség 130 o/o-4 azaz

Er,,rax = 1,3 + Eszrnz = l 707 46ó kwh.

Amerrnyiben Vevó szerzódéses időszak alatti fogyasztí§a a Maximális Villamos Energia Mennyiséget
meghaladja, Vevó a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti résá megfizeti. Eladó a szerzödés
időtaftama alatt a számlákban érvényesített Egységárak és havi mennyiségek alapján számított súlyozott
loolo-kal növelt Egységriron sámolva jogosult szÁmláztti a szerzódéses időszakra vonalkozóan benyújtott
utolsó havi számláján. Et\l ,_-..Vüu' &) Á/



Eladó jogosult jelen pontban meghataíozott riron sállítani a villamos energiát attól al/q őrátől. kezdődóen,

amikor az elfograsztott villamos energia mennyiség eléri a Maximális Villamos Eneígia Mennyiséget.

8.') SzámláZris. fi Zetési feltételek:

Felek a vonatkozó jogszabáLlyok rendelkezései szerint kiálitott száínlának a kötelezett Fél részére történó
benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel
kapcsolatos jogaikat.

Felek idószakonkénti elszámolásban áltapodnak meg. az Á FA §. 58. § ( l) bekezdése alapján. Az elszárnolás
és a számll2ás havonta történik meg.

Minden mérést. leolvasásr és ellenörzést a7 Eloszói Engedélyes végez el. a7 adatokat az Üzemi
Szabályzatban definiált Körzeti Méfési Központ továbbítja az Eladó számára. Amennyiben Elosáói
Engedélyes elfogadja a vevó vas/ Vevő megbízottja áltá végzett leolvasást, akkor ezt az Eladó is elfogadja.
A Vevó és Eladó közötti elszámol;is az Elosáói Engedélyes által yégzett leolvasási vagy az Elosztói
Engedélyes állal elfogadott leolvasási adatokon alapul. Amennyiben nem történik havi leolvasás, a profilos
logyasztlási helyek esetében a MÉF (mérték adó éves fogyasaiis 11 lll}-ed része kerüljön mennyiségileg
elsámolrásra havi szinten (idósoros, felhasználrási helyek esetén mérés alapján történik az elszímolás).

Az Eladó a szerződés mellékletében felsorolt fogyasarási helyeket a mellékletben szereplő csoportosítás
szerint köteles összevonni egy-egy szerzódéses folyószímla alá. (telephelyek: ery szfsz.,
csapadékvíátemelők: egy szfsz, egybek egy szfsz., jelzőlámpák: egy szfsz., szökőkútak: egy szfsz,, az
esetleges visszautalrások körrrryebb beazonosítasa érdekében) A pénzügyi összevezetésekről, valamint a
jóváírt összegekól szerződéses folyószri,rnlaként a számlaszám feltíintetésével tételes listát kötel€s
megküldeni az Eladó a Vevö részére.

A sámlák kiállítása HUF-ban történik.

A számlán az Eladó köteles feltüntetni a számlézási időszakra érvényes elszámoló ár meghatározásának
dátumát és számla kiállíiásának napjrin érvényes az az MNB által közö]t HUF/EUR árfolyamot, mely a

szírnlazas a|apj án kepezi.

E]adó az elszámolási időszakot követő hónap 15. naptriri napjáig bocsátja ki sámláját. A számla fizetési
határideje: a szirnla kibocsátrisának időpontjától számított 15 nap. Amennyiben a fizetési határidó
munkaszúneti napra" ünnepre, vagy banksziineti napra esik, akkor a teljesítés határideje a következó banki
munkanap. A szerzódés teljesítésére irIílryadóak a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései, valamint a Ptk. ó:130

§ ( l ) - (2) bekezdései. Az elosaói engedélyes által beérkezó méíőállást, illetve a me8adott fogyaszlisi adatok
beérkezését követő 8 napon belül köteles az Eladó a végszámla kibocsátásara.

Fizetési napnak az a nap számit, amelyen Eladó banksámlájára a számla szerinti összeg maradéktalanul
jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén Eladójogosult késedelmi kamatot követelni, melynek mértékét a
Ptk. hatiirozza meg.

A Számlákat - feltiintetve rajta a szerzódés azonosítóját - a Vevő nevére kiállítva (címét feltiintetve), l
példányban a számlafogadó címre kel| bekíildeni. A Vevő a Kbt.27lA. § alapján köteles elfogadni az
elektronikus sámlát is.

Az Eladó számrira a villamos energia díjat a Vevó az Eladó K & H Zít. által vezetett |0402142-49575549-
53551065 számú szÁmlájár4 átutalással fizeti meg.

Az Eladó a felhaszrrálási hely felé havonta l db számlátjogosult kiállítani, amely tartalmazza az alábbiakat:
a havi energiadíj ósszegét, ajövedékiadót az AFA-t a \€T 147.§-a alapjrán fizetendó pénzeszközök díját, a
VET l3.§ (1) bekezdése szerinti KÁT pénzeszkOz díját a prémium pénzeslkóú,.

k
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9.) Számla reklamáció:
. A vevö az Eladó által benyújtott számlákkal kapcsolatban, a számlakéÁezvételétől számított l0
munkanapig írásban (e-mail formájában is) élhet kifogtissal.

. A számlareklamáció intézése során az Eladónak 15 napos határidón belül érdemben íriásban válasa
kell adnia a Vevó részére. Ezen határidó rneghosszabbításara a vonatkozó jogszabály alapján van
lehetóség további 15 nappal.

o Amennyiben a reklamált tétel kapcsán az Elosztői Engedólyes illetékessége az Eladó részéről
megálIapításra kerúl, az Eladó köteles a kifoglíst az Elosztói Engedélyesnek írásban (e-mailben) jelezni,
erróI a Vevót tájékoáatni.

l0.) Kötbér
o Az Eladó teljesítési késedelem esetén késedelmi kötbért köteles íizetni. A késedelmi kötbér alapja a
Vevó által az ajánlatok bontásán nyilvánossá tett fedezet összegéhez igazodik, mértéke: ledezet értének
0,25 yo-arÉ;ponta, matimuma a te§es összegének 10 o/o-a.

. Az Eladó érdekkörébe esó ok miatt meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbéI méríéke a vevő által
az ajánlatok bontásán nyilvánossá tett fedezet összegének 200Á-a.

. Ha kötbér kerül felsámitásra, az terheló levél útján érvényesítendó.

1 l.) A Szerzódés megszűnése. fe]ínondása:
- Jelen Szerződés megszűnik a hatá:ozott idótaítam lejártával. A szerzódés automatikusan megszíiLrrtnek
tekintendó akkor is, ha egyik Fél ellen jogerós felszIímolrási eljaníst lendeltek el (a jogeröre emelkedés
napjával)

Felek rögítik, hogy ffiggetlenül a jelen Szerződés megszűnésétól, a Szerződés szerinti pénzfizetési
kötelezettségeiket továbbra is kötelesek teljesíteni.

- A Szerződés megszüntetésére rendkívüli felmondíással az alábbi esetekben van lehetóség:

Felmondás az Eladó részéról:
Az Eladó felmondhatja a jelen Szerzödést az alábbi események báLrmelyikének bekövetkezése
esetén:
(a) A Vevő taggyűlése jogutód nélküli megszíinést kimondó hatrározatot hoz;
(b) a Vevő súlyos szerzódésszegése esetén: Amennyiben a Vevó elmulasaj4 vagy megtagadja

ajelen szerződés értelmében sállítandó villarnos energia vagy annak egy részének átvételét,
illetve a Vevő az Eladó kétszeri írrisbeli felszólítiisa ellenére sem teljesíti fizetési
kötelezettségét.

Felmondás a vevő részéról:
A Vevó felmondhatja ajelen Szerződést az alábbi események bárme|yikének bekövetkezése esetén:
(a) az Eladó közgyűlése (tagryülése) jogutód nélküli megszünést kimondó határoztot hoz;
(b) az Etadó súlyos szerzódésszegése esetén: Amennyiben az Eladó elrrru|asaja a jelen szerzódés

értelmében biZtosítandó villamos energia vagy annak egv része Iesállítását, éS nem köVetkezett
be vis maior.

A rendkívüli felmondiis a szerzödést a közlés időponüától megszúnteti.

12.) Ktíftérítes

. Aki a szerzódés megszegésével a mrisik felnek kirt okoz, köteles aá megtédteni. Mentesül a felelösség
alót, ha bizonyítj4 hory a szerzódésszegést ellenórzéSi körén kívül esó, a szerződéskötés idópontjában
elóre nem látható körülmény okozta és nem Volt e]várbató, hogy a körülményt elkerülje vagy a kírt
elhádtsa. L
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Vevó városüzemeltető teyékenysége a társadalom széles körét érinti, ezert Eladő szerződésszegésének

következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért Eladó köteles helyálni
(különösen a késede|mesen leszíllított villamos energia miatti karok, balesetek esetén),

l Amennyiben az Eladó elmulasztja ajelen szerződés értelmében bilosítandó villamos energia vagy
annak egy része lesállítiisát, és nem következett be vis maior, az Eladó köteles a Vevó észére kifizetni
ajelen szerzódésben rögzített energialir, illetve azon m€asabb ár közötti különbséget, melyen a Vevó a
szabadpiacon be tudja szerezni a2 eneígiáí- Ez utóbbi árat iizletileg ésszerű módon kell megállapítani,
tekintetbe véve a relevárs és kereskedelmi szempontból ésszerú járulékos átviteli költségeket és €gyéb,
kereskedelmi szempontból ésszerű, dokumentiilt költségeket és kiadasokat.

. Amennyiben a vevő elmulasáj4 vagy megt€adja ajelen szerzódés értelmében szí]lítandó villamos
energia átvételét (az éúvéte|i 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 releviáns és kereskedelmi szempontból ésszerú járulékos átviteli
költségeket és egyéb, kereskedelmi szempontból ésszerű, dokumentált költségeket és kiadásokat.

l3.) vis Maior
o vis maior esemény az elöre nem látható esemény, körülmény vagy állapot, amely valamely Fél
ésszerű hatókörén kívül merül fel, és megakadáyozzA az adott Felet a jelen szerzódésból fakadó
kötelezettsége vas/ kötelezettségei teljesítésében. A vis maior események közé tartoznak (többek között)
a következók:

a.) AZon átviteli háóZatolr metsékek terhelhetősegének múszaki okokból bekövetkeó, a
rendszerinínyítók által megállapított csökkenése és/vagy kimaradása, mely a magyaí elektromos
hálózatot mlás ország hál6zaáva1 összeköti.

b) A maryar átviteli hálóZat működésében bekövetkező lényeges fennakadás vagl kimaradás, melynek
követkeáében valamely fél képtelenílé vá,lik a jelen Szerzödésben előírt egy vagy több
kötelezettSégének teljesítésére.

c) tűz, írviz, ftildrengés, ftjldcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvriny, karantén, radioaktív sugárzís,
rekvirálris, lefoglalás vagy államosílis, kikötök, dokkok, csatomák vagy mlás, a hajózást vagy
navigációt segítő vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények lezárása bármely helyen vagy egy helyen
belül;

d) hadiienettel vagy anélkül folyó háború ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen trfunadás,

blokád, fonadalom, felkelés, lázadás, polgári eiégedetlenség vagy villongás;
e) országosszhájk, munkabeszüntetés;

. A kétségek elkerülése végett nem minósül vis maiomak a Feleknek a szerzódéses mennyiség
felhasmálására vagy viszonteladasára vonatkozó képtelensége, vagy a pénzeszközök hiánya.

o Ha bármelyik Szerzódó Fél (a továbbiakban: ,.Érintett Fél") képtelenné viálik ajelen szerződésből
eredó bármely vagy összes kötelezettségének teljesítésére vis maior helyzet követkeaében, akkor ajelen
szerződés továbbra is érvényben marad. Az Érintett Fél a vis maior mértékében és fennállrisrának
időtartamáía mentesül e kötelezenségek nemteljesíléséból eredő felelőssége és ezen kötelezettségek
teljesítese alól.

. Egyik Felet sem terheli felelösség, és eáltal nem minösül szerződésszegésnek a jelen szerződés
alapján fennálló bármely kötelezettség nem teljesítése, amennyiben azt vis maior okoáa vagy annak
eredményeként következett be.

o A Felek nem íelelnek a Rendszerirányító hatáskörébe tartozó, villamosenergia-ellátísi
szabályzatokban foglalt jogszerú intézkedéseinek végrehajLísábóI eredő károkért.
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. vis maior eseményre adott leakció: Mindkét fél köteles ésszerű erófeszítéseket tenni azért, hogy a
gyakorlatilag lehetséges legövidebb idón belül megszüntesse azokaí az okokat, amelyek késleltetik.
vagy akadályozzék a jeIen szerzódés értelmében ferrrrálló szerződéses köteIezettségei teljesítésében. és

köteles ésszerű lépéseket tenni a mrásik félnek okozon károk enyhítésére.

]1! A Felek rögzítik a Kbt. 143.§(3) bekezdése alapián a vevó köteles a Szerzódést felmondani 30 napos
felmondiási hatriridóvel, ha

a) azEladő vonatkoásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valarnely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fenná|l
aKbt.62. § (l) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatáíozott feltéte|.
b) az Eladó köT,letetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint j ogképes szervezetben, amely tekintetében fennál] a Kbt. ó2. §
(l) bekezdés k)pont kb)alpontjában meghatározon feltétel.

l5.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vevő nem fizet, illewe sámol el a
szerződés teljesitésével összeíiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont ka-kb)
alpontjai szeíinti feltételeknek nem megfelelö tiiísaság tekintetében meíülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Az Eladó köteles a szerzódés teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevó sámára
megismerhetóvé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szeíinti ügyletekról a Vevót haladéktalanu| értesíteni.

l6.) Vitrás ügyek rendezése" irányadó ioe:
A Szerzódó Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódésból eredó esetleges vitás kérdéseket
tárg)ialásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyiregyhazi székhelyű, hataskönel
rendelkezó bíróság kizifuólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

A je|en szeródésben nem szabályozott kérdések tekintetében elsódlegesen a közbeszerási eljárás iratai
(beleértve az Eladő ajánlatát i9, mrásodlagosan az E_ladő mindenkor hatályos tizletszabályzat4 majd a
kereskedelmi szabályzat, az izemi szabáIyzat, az ASZF rendelkezései és ezt követóen a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó íöbb jogszabályok az alábbiak: a közbeszerzesekól
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári törvénykönyvről szóIó 2013. évi V. törvény (Ptk.), a
villamos energiáról szóló 2007. évi LxxXVI. törvény (VET), valamint a 27312007. (IX.l9.) sz. Korm. rend.
a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (Vhr). Felek rögzítik, hogy a Kereskedelmi Szabályzat, az
Üzemi Szabályzat és a mindenkor hatályos Üzletszab ályzatok. az ÁSZF rendelkezései abban az esetben
irányadóak, amennyiben nem ellentétesek a Kbt. rendelkezésével, illetve nem sértik a Vevó érdekeít.

l 7,) Bizalmas információk. titoktartris:
Az Eladó tudomásul veszi, hogy az általa, alkalmazottai által, illetve alvállalkozói, az általuk megismert, a
VeVő tulajdonát képeza izleti információkat, kizírólag a Szerzódés teljesítése céljából feltétlenúl szükséges
mértékig hasmáják fel, azokat harmadik személynek át nem adhatják. Ez a kötelezettség a szerződés
megsánéSét követóen is idókorlát nélkiil fennt{ll.

. A titoktaításra vonatkozó szabályok betarrását a vállalkozís teljes folyamatában és aá követően -

idókorlátozris nélkül - jogosult a Vevó ellenórizni.
. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés megszünésével egy idóben vevó kérésére visszaadja
a Vevónek a részére juttatott ínásbeli információkat, az azokól készített másolatokkal egyült.

. A jelen pontban írtak nem vonatkoznak az olyan információk4 amelyek nyilvánosak.
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1 8.) Kapcsolattartó személyek:

Az Eladó részéról: a Vevö részéről:

\léy: JózSa Anett Név: Kiss Csaba Tibor
Cím: 1081 Budapest, ll. Járros Pál pápatér 20. Cím:4400 Nyíregyhaza,Túúr u,2-4,
Telefon: +36 20/745-9202 Telefon:30l402,6237
e-mail:ertekesites.ugyfelszolgalat@mvm.hu e,mail: csaba.kiss(Dnyirw.hu
jozsa.anett@mvm.hu e-sámlákat befogadó e-mail cím:

szamla@nyirvv.hu

1 9.) Általános rendelkezések:

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

o A Felek csak olyan mértékben jogosultak szerződéses jogviszonyokat létesíteni más személyekkel,
amennyiben azok nem akadályozzék ajelen Szerzódés szerinti kötelezetlségeik teljesítését.

. A Felek ajelen Szerződést rendes felmondiással nem szüntethetik meg.

o Felek rögzítik, hogy a VET ól. § (2) bekezdésében íoglalt kötelezettségeket mindkét Fél teljesitette

az előírt határidön belül.

Jelen szerzódést FeIek elolvasás és értelmezes után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írjíik alá.

MelIéklet:
Fo8yasáfu i hetyek li§Lája.

iC
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í.sz, mel|éklei
Fogya§ztási helyek llstája 03. r&z

Fo8t-l§rtá§ihelj-mcgíete2é§.
Mérés módin
(PoDípu§) éraény$§é8l

idcie
HMKl] nétl€e§

D&ycbck

l 4400 Nyiícryllárá G)ttogos ahljáró 4_es §z Rnii 2ó9 ó26 lml 2,7323a6 4000845ó3ó ó4] HU000 l 3 0_ 1 i ,s00000000000000040204 sLP 2023 ]2-3

4400 NYií€eyhsza üiásváíók Kó7róíúleri 6váók 7 2732307 4 na15114 .l8 HU000l30-1 l,s00ümom0000m040| sLP 2023,12.3

3 4400 Nlire,rvbáza soíom!ó Jókai ler 27323|2 4000845ó42 t0 HL000l]0_1 1.s0000000000000l519857 SLP 202] l?:]
|+ 4400 Nyiregyhá?. Illeítlrcly (WC) 2?32308 4000845644 Ht 000 l ]0_ 1 l _s000000000000000.{0 ] 40 SLP 2023,12.3

5 4400 Nyíí€!5/háza l enhety (wc) }|ósök tere 900] 2732309 :1000845ó45 HU000l30,I l_s0000000000000l 590958 sLP 2023,12 3

6 443l NYire8lliza, Városiizcmcltelés W(' só§tófurdó ! 1502ó/5 hr 2?32]l5 4000845ó5: HU000l30-Il_s0000000000000l558244 SLP 2023.12.3

7 4400 Nvire§háza vizvétcIc?.é§i hely(Buj l0§ kút) 2732311 4000845660 9 798 HU000 l 30_ 1 1_s0000000000000004030 5 SL.P zo23,11.3

{.l00 Nyi.cA/háza B.lsó kórúi 276óll hísr,óD.!.|ci 285,1J95 40008.t5?02 21 365 H tj0o0l ]0 F l 1_tJ_\YlRyv-\\,H_ a K t -1,2?óó AntR 2023,]2,J

9 4400Nvile|ryhá2a Jép lf.n_ Nád rca wok h.\Z 2]57]2 293la61 4000845ó72 1 74a Hl lo00l 3G l l _smo0o00o0o0o0l 723990 sLP 2023-12.3l.

l0 4400 NYire§házn oBászászló la. 1. hsz]5348/26 29l4121 4000845686 ]]4 HU000 l ]0_ l l _S0000000000000 l 709097 sLP 2023.|2-3l-

ll 4400 NrirePrháza Ámád utca ó592/,10 hrsz 2934826 4000845ó99 l0 HU000l30_ ] I -s0000000000000 l 725940 sLP 2023l2-3l.

l] Tir,,Yá§tári út 14. osdó 2916a51 :100084929l HU000l JOFl l-U_voNK_NYH,3l ó5}3- ,\}!R 2023,12,3l

l] 4400 Nliíeg}háza 'li§zavasváíi úi l4, l{§z:]ló53/l5 19,16846 400085l29l 24 618 HLio00 ] ]0_ ] ] ,s0000000000000 l 85]303 SLP 202].l2,3l,

ó4 594

s.ílOkutak
l 4400 N!,]reg}háza tnél) íúlású kút lridroibo 21322a3 .1000845449 HU000 1 ]0_ I ] _s00000000000000040279 SLP 2023 |2-3l.

1400 Nvirc|abá2a (lcsolóhál. Ilid.o1bí) l]enc7 rGlul léí 9000 Jc.cván lh 21322a4 4000845459 } It ]000 l 30_1 ] "s00000000000000040242 sl-P 2023121l
]] sabtdsás tér 9000 K.udv lh, 2132285 10008454ó3 sLP 2023-12.3l.

4 4400 Nriíela} háza Hó§ök teí€ §zókótút I 27322a6 400084547l HU000 l 30- l l -s000000000000000,10302 SLP 2023,12-3l.

5 Ioldin 58 - ó0 273f287 40008454?8 ]j U000 l 30_1 l -S00000000000000040]03 st.P 2023,L23l

ó 4400 N!,ííe8yházl Behókónjl90i 2?]2288 4000845484 SIP 2023-|2.31

1 d400 Nlircgyhá.á Dózsa ctöípv útca 5 - 7 srokókút l 27399ll {0o0&l55JJ BU0OorJOFt l-U-SmKoKUT,NYH_DoZsA_ A!lR 2023.12,3|

8 l)ó7sa Gvöl tv ulca ] 57 llls2 lítemol0nl 273229a .100084550] H 1,000 L.]0_ I l ,s0000000000000 t 5;1.1] 79 SLP 2023 |2 3l -

9 Unq\,ár sétón] 22ó]/ló9 273229l ,lll00E.l55,t l HU0001 JOíl l-U-!ARosUZM_szKUT-NYH_ AMR 2023.12.3

1o 443 l Nyircgylázs-sóslófikdó szókókút sóslóftiídö 90lk'fldy 1.) 2732,292 4mo845506 HU000l30_1 l_s0m000000o000o04028] sLP zo2] l2,3

l] 4400 NvileA,|tl/á (3 grácia szókókúl Ot].02 ) Z.ilrü Ilon!útcs 3ó589 traft5 2732002 4000848l52 ttL000l30_1 l.s0000000000000l 5785l6 SLP 2023 l2,:]

l2 4400 NyiíelyláZ orsá:2ászló lér H6z 17?/I 28947l2 10008455l7 l ll ]000l 30- l 1-s0000000000000 ló92]5,] sLP 2a23 l2-3

l3 4400 NYires/házj Eszki kónit óO8Á €D 2m]]22 .l0o0845522 HU000l30_1 l,s0000000000000l699205 SLP 2023l2.3

1,1 svái.i lak nró!ón ll§z l5()8],2 3031 l 12 4000855875 H U000 l ]0_1 l _s0000000000000 l902]ó6 sLP 2023 l2.3l

l5 4431 Nyír.gyh{Z}sóstóg}ó$/fürdó s"inítbád §ótínv tlNz: l5l0a .}03725.1 4000863I20 Hl j000l J0l,I l-U-NYRvy_\.YHz'szNBD-sT AMR 2023 l2,3l,

8

l l l J000l 30_ 1 l -s00000000000000}l027]

lll 1000l ]0-1 l-s0000000000000004028(
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í-3z- mélléxlet
Fogye§ztásl helyek listáiá 03. rész

Fogyászlási hcly m€gí.tgése cím
l2 hrtlkwh Méfés nódja

(PoD tlpls)
id.je

HMKa nétl€g§

l6 4400 NviregYtáza Mák utca 8 2132325 40008.15528 lE 822 1,1t]o00130-1 1_s00000000000000040300 sl.P 2023,12,3L

l1 4400 NVhc§]ráa fiiú kúl z732329 .1000848224 896 HU000 l 30_ l l -S00000000000000040257 SLP 202,] l2 ]l
l8 4400 Nyiíegyháza rAHÁZ llálzl tE 8 Faház lh, 2732009 ,100084J53ó 88 HU000l30_1 l_s0000000000000l I?8352 sl-P 2023,12,3],

l9 4400 Nvír.lvbár! váro§i sládio, s8tóiú17-1 HRSZ; l39l é!, 2633615 í0o0E455,t0 l80 896 l ll]000 l]0F l l_(LvAROsl_sTADIoN-Nl,íí^ 2023-12,3l.

20 4400 Nüíectbázá város slrdiotr T.!(e Eílya 4400 Nylíeghózr slldio! utc, l, 2821074 40008455:í4 3 391 HU000l 30_1 l _s0000000000000 !i4!é!4 SLP 2023-)231

2l 4400 Nliregyhóztt (Spoítelep] Czlczor cer,lclv utctl 20 2697439 40008,15552 80 885 l tU000l 30- l l-S0000000000000003 5úóJ Sl,P 202],l2,Jl,

{4m NYíft qybíz. sDorlDaly| Tö.!§ utca 0lEa4/9 éD. 2637163 .l0o064555a 34 7a1 Htlíl00| ]0Fl l_ti_NYIRvv-NYlI,ToRZs-_ AMR 2023,12,31,

23 4400 Nvlr.wháza SDorlefl e5iilet .]:) l N\líe§lla/al )l,Á. Fo lllli ó4 \ 2848ó32 .1000845557 :l56] HU000 l ]0_ 1 }S0000000000000 l]28!]9 SLP 202312-3l_

24 82ó4 §idiq.a (Gy.ífielúboíozt al§ Kp.) itáiáli§ ut á 0020 1374022 4m08.1555E HU000l l0Fl l _t],sosT(!GY í'tlR_s7-lGLlG ÁMR 2023.12 3l.
25 82ó4 Szi,:Iiqet (Gyornoklát]oíor-lttlúsi Kp.) l374020 400084l5ó2 362 t lLj000 l l0- l l,s0000000000000002 55ó3 st,P 2023 l2,3l,

26 455 l Nt ircgyhí.-a-oro§ Fó u 15, íDaíknál) Ideisloes 2823l6l 400084556ó 61 H U000 l 30_ 1 l,S0000000000000 !!??2]! SLP 2023,12 3l

21 4400 Nylrelr,bía (Piac keúváro§) 282l076 40008455?0 l0 5ó8 I lt]000l 30_ l l -50000000000000 l600699 sr,P 2023 12 3l-

]ll 4432 NYiíegyházA,NyiMólós KoIléPim ulc. ló024lüsz 282l079 .10001}4557l E55 lll100l]0_1 ]-s0000000000000lól892ó sl-P 2023,l2,3]

29 NaeDalkoló Búza léí ]8ó/ó hlsZ é!. 286l99? .1000845575 l HU000l]0 l l_s0000000000000l 6ú09!! SLP 2023_ 2,]l.

30 Melde§ Utcá I l l94] hí§2 é 281937] .10008ól ]70 l ] Il1000l]0_1 l 50000000000000l65 l325 sl,P 2o23 2 31

]l 4400 Nríre§iázn Csálda utca 0ló8.1 2 hísz 28,17152 .10008,t5579 L3i 420 HU000 t 30- l 1_s0000000000000l6784l 5 sLP 2023 ],3l

32 4400 Nyir€M&n 1184287 2 488 Htlo00l 30- 1 r,s0000000000000 !23 !!!] SLP 202] 2.31

33 4400 Nvk€A,!,lráza l892544 ] 034 tlt]000 l 30_ 1 l_s0000o000000o0l328984 sLP 2023.12 31

34 4400 Nvkegyházl 1144122 4 241 l lt]000l]0_1 l-s0000000000000l ]9466(l sl,P 2023-12.3l-

l 16.] l]2

l Jl3 455

l55t Nül€§tráa_Oós


