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aínely létíejött esrészröl a NYiRYv Nonprofit Kft. (4400 Ny fÍ€ybiuzTlnzét u 2-4., céaegyzéks7ám: C8:l5-
09-0602'15, aelósujm: 10363315-2-15, kéPvi§€ló: Petró Afpód tlgyvezctö), mint vevö, (torábbiakban; Vevö)
másíégíól
rz E,oN En€rgirk€re§kedolmi KfL (§zétü§ty: 1 l34 Bu@est, Váci ín L7,, cááe'gj|zÉksfu. cg: 01-o9-18l155,
aűszÁm:24765648-2_44., képviséló: Fgj€s Tibor I§hfu ligyYezetö), rninr eladó (üolábbiakba!: Eladó) között 8z
alulírott napon és heiyern, Ez alábbi ftltétoiekkel:

A Szerzödés meekoté§én€k e|óaétrve

Szerzódó Felek mególlapltják, hory vevö ,,villsmos 6n€r8ia beszerzé§e" tárgyú Uniós értékhstárt eléó értékú
nyílt kóáeszenési eliárá§t folytatott l€.

. A kőzbes?sraÁsi eljárásban Eladó adta a legalacsonyibb árat taíblmazó énényes ajánlatot ezért a
köá€szerzési eljárás nyertese EIadó l6tt, lg a jelen §z€{,ódés megküé§ért & kózb€szenési eljárá§
eredmény€kéDt kerü §or.

e Szerzódö Felok megráJlapi{ák és ajelen szerádés alálrásával is megerösfti\ ho§ 8z ajánlati felhlvás, a
kóz,beszerzési dokrrnnontum és az Eladó ajánlaJajeign szerádés elvilasztbatatlan r&zét képezi,

. A Felek rögzrtik, hogy a }wiRW Nonprofit Kn- Nyireg,úáza Meryei Jogri Vóros Öntcormránrzarának 100
ozaos nrlajdon&an áuó gazda-dgi társaság. A fuIqidonnssal kött É kö3zolgÉ}t8hi§i szerzódes alapján a
}.IYÍR\rv Nonpíofit Kft. végzi Nylreryházfo a kozvitágltással kapcsolatos feladatokel

1 .) Szerzódés tárgva
Az Eladó kötéleá tn9€Ét, hogy a Szerzódésb€n megbat&ozott idótartamon belül Nyíre$/hán váro§ közvil€ííását
villamos energüval ellűja a §zeródésben megbatáíozoÉ felételek szerinl

2.) Sz9rzódött villamos e,norgía mennYi§ég
r Eladó kaitelezi magát a szerzódés idótfrtsm8 alatt a vevő mindenkori igénye szerint a sz€rzódésben
m€búozot mennyi§é8ű v€vó íé§2é.€ t&n nó villanos energia eladására.

. A szcrzödótt momryiség ö§§zes€n: 6075 081 kwh + 30 o/o a Szerzödés idötútaü}áía, Az Eladó
kötelezettségeinek leljesítesi helye az áwiteli hálóz*. Á Szorzódés szerinti telje§íté§ aldror kóvet}eák be, ha
a Vevó szám&a a §z€f,ódé§ §zerinti, általa igényelt villamos energia az álvitcÜ bálózaton a rendclkezesere
á1l, A villarnos energia elosáása (eljutt*ása) az áh/iEii hálózaton a Vevö csatlakoási ponrjára a területileg
i[etékes Elo§dói Eng€délye§(ek) feladata é§ felelössége.

. A vevó vátla!4 hory az elözö pont szeíiú ábdoft villamos en€rgiát átv€szi (a tovÉbbi8kbau Átadotr
Villamos €u€rgia), és amakjelen Szerz6dé§ szúinti en€rgiadíját az Eladó saám&t a Szerzódés T€,ndelk€zes€i
§z€íint me8fizpti

3,) Hálózaüasználati és - csatlakozási szerztldések mogkötóse
. Eladó vánaua, hory vevö kéíéséí€ köaemüködik az újonnm létosüö vevói fos/a§áási helyek
hálózdha§aábti fu hátózatcsstlakoási szerzödé§einek 82 Blosáói Engedélyesekkel történó megkötésébon,
enn9k nlapjs a kereskedói megbatalmaás.

4,) Fogyasztási helyek be- és kiléuqBc
c Az Elúó vóüálj4 bó§. a szpráabs idótdtama alatt e szoízffi hatólya atá kerllló (újotrDsn b€lfi),
illetve hatálya alóI kikerüló (pl. még§afuö) fogyasztási holyek be-, illave kiléptetésével k&pc§olsto§

tevékenységeket elláti&
. A vevó kótel€s a foryasrtási helyek yátozásóról a jogszsbüi rendelkezésekben és egyéb - a üllamos
energiaellátással lapcsolatos ker§§ked€lmi é§ elosztói - szabályzatokban €lőírt .noímál" hatáíidók elótt 5

muntanappal az Eladút lrrásban értesíteni a szerzódás alálrásakor érvényes jogszabóVok alapjrán Az Eladó a
be- és kijelentés6ket az Elosaói Engedélyemél a nort it határid5k szeíint végzi.



. Az €§o3 foryasuá§i betyek t€kinreíébm a2 eltáós kezd6!én€k, ill€w€ m€g§zílntet&ónek f9lrá€lg hos/
az ElGúói Enge<léIyes(ek) a vevö által megadoü é§ Eladó !ált8| lejetenteü fo§/a§áási helyek be-tiary
kijelentcsét az Eladó részére elfogadóm visszaigamle.
. A vevó a szerzódéses idószak alatt más Eladóval nem köt 8 kózvilfujtó§ e,llátására üllamos energia
adásvébli sz€ráalg§i,

5.) villamos energia szállíÉs8" átvétel€
. Az Elaó köt l6zetísó89inek telj€sltési b€lyB az átvibli hólózaq e fulajdonjog áEuhááse Elad&ól a
Vevórc a Vcvó Mlózati csaí|drmási szerzódrásben megbdírozott csatIakozási pontián történik. A Szerzödés
§zerinti bliesíté§ atku kóve&ezik be, ba a vev6 sfuÉía az általa igÉnyeh villamos energia az átvilcli
hálózaton rtndelkezésére állt. A víllamos eleíBia elo§dá§á az átvitBli illetve elosáói hálózston a vevó
csarlakoá§i pontj&a a €rltletilog illetékes HáIózati Engedélyesek feladata és feleló,ssége.

r Áramerósség/Frelolencia/Feszütség: Á viltáno§ cn€fgiát az Átadrisi Pontnakmegftleló &anerósséggel"
frelrvencián és fesálltségi szint€n kell áladni ö§sáúgbon g vondkozó §zabványokhl

6.) A villamos energia díia
. A villamos €no€i& ellritásáért fiutendö ü összeg€: 20,07.-Fukwb.

Jelen Szeíaódés batályának idótartama alatt Ez Eladó kötelezi ma€É! ho$l a hálózati csatlakoási szeuődés(ek)
szerinta csatlakozási pont(ok)oú az Elo§áói Eng€.dély€s(eD köZ€nütödésév€l a v€vö tészérc a villamos €n€reiát
a feirti egységáron sátlilia le.
A szaródéses e$nóg& t talEaza; a villamos ercrgi8 dljár

A szefzfré§es €§/8égár nem taífrlmszzs:
- a jöVedéki adót, az ÁFA-t, az álalános readszertasználaii rtljakat, valamint a üllarnos energiáról szóló 200?. évi
lro(xvl. törvény l47.§-o alapján fizetondó penzeszközok dűát
- és a vET ir.§ (t) uatázo*e §zédnti pfuZ*szjKótq t vábbiakban KÁt penzesz*oa (a megújuló
energiafurrásoktól és a futiadé<bl nyert energiával termelt viilamos €ngr8i8 múköde§i rámognrásának
finmszfooáMhoz szükséges vé!z§díÁú'), és a Prémiun pé'v.'sz]&őn (a vET l3.§(l) bekezdese szerinti
pénzeszkóz prérnium típusrl tárnogatáshoz krycsolódó része).

A KÁT-pénz.€s*öz nértékét a MÁVIR Zrt. hsvonta uól€ hafuona meg A K]iT pénzeszköz Végsó

költ§égvisoóje a YET 13/A.§ (2) bek€zdé§ alaján a v€vó. A vevő által fllzgt€ndö KÁT pénz€szköz a szfullán
kiilön somn kerül feltitntetésre.

A joYedíki adót, az ÁFa{ az ,eltalínos r€ndsz€ílEsaálati dijakat, a KÁT paEes*öz! a VET 147.§-a sarinti
pénzes*öák d§áú, a préniun pénzeszközt a veYö mind€e hóEapban kótGle§ megfizetni az Eladó részere a
tárgyhavi fo$/asáá§, illetve az Elsdó vond<o2§ 5ántáj6 glapjá[

. Á díj jelen smrzódés érvénye§ségi ideje alatt fix, indexílÉs eze.rr idószak alú nincs.

. Szerzödé§€s, Minimái§ és Maxinüilb villamo§ energia mennyiség (Eml és Euea

Eszsr:= 6 075 081 kwh + 30 %

o Minimális Villamos Energia Mennyiség (Eim.r)t

r Á Mininális Viilmos Energia Memyiség a Vevó óütal tinylegeson felbasaált mennyi§é& melyíek
szerádéses üószak alntii teües meunyi§égÉe Veró az EladóóI tóííéutö óWételéíe ldllal köt€lezettségel

r anemyiberr Vevó nem tudja a Esanz ED€rgia M€rmyi§éget elfo$rasaani a szerzfiéscs iószsk alaü az el
nem fos.aszlott villamos energia mennyisége nem szekcionálható, Elaő a €rlyleg€§en elforya§ztoü
mennyiségro a Tszrrz eg}§égárat elk8lína.Z4 vevónók további fiz€ési kötclézeüségo ninc§.

r Maximáis Villamos Energia Mennyiség: (Evero,

u2



A Maximális Vitlamos Euergia Menayivíg az a meímyí§é& mel]arck sztrzódés€s idösza& aíatti, a
me€úaürozott e$lségdrakon toft€fiő lesálütá§ára EIadó kot€l€zeü§ég§t vróItal.

A maxinális viilamo§ €ne.8ia mfuíyiség a sz z6dittt villffios energia memyiség l30 yc.a"

Ev,r:* 7 897 óO5 kWh

Ámennlben Vevó szerffáes idő,§zak elaffi foryaszÉso e Maximíli§ Villamos Emrgia Mennyiség§t
megbaladj4 Vevö aMaxim,ílis Villanos Eil€rgiaMennyi§éti &letri retzt az alöbí Ty4yp egnégámn köteles
megtrzetd,

Tvevrr= a Rendszerirányító Keleskedelmi Szabá,lyzdban e felsubáIyoá§ía y@alkozo e§,6égÉr.

Abban az eseiben, ba Taalur < Tsaa aldor a tí{véteie"ési erreryia epségára meg€s/€zik e T1g13z
erységán,al.

A kiegyenltó energia űjának rnindenkori mffék€ a MAVIR tonlaPján t€kinthetó meg, (c^ry,mavir.bs)

EIadó jogo§ott joren poflófi mephafiíozoü áron sdllíbni a villamos enorgiát aól a 7r óráúó1 kgzalödó€m,
amlkof aZ Élfosla§áott villamos enqia mennyiség elái a lvIarrimáis Vitlamos Energia Mmnyiséget-

7_) Szfutázá§. fizeté§i Gltélet§Ic
o A Felek a vorúozó jogszabályok reírdelkezés€i szerirn kiállffott sámlának a kötel€rtt F,él lé§zér€
törénó bsnyújiásúv8l érvényesítik a jelen Szerzödésban megsatározott bármely jogcímen jff összegai<kel
kapcsolajos jogailol

. Á Fetek idó§zakonkéítl ekámolásban iuspodnak m€, az ÁT'A tY. 5E § (1) bekozdÉ§€ slapján

o A Felek közöüi viIlamosenogia-forgalom elsámolrása beépfreff bljesímény és közvilágítási napüir
elFpján tóíténö gl§7rmolá<{al máés flékü tórtéíik

o A syÁmlák kiál|ítá§8 HUF-bsf, töí€nic

o Eladó az elsámolási idöszakot köveó hónap 15. naptári nryjáig boc.sátia ki se],Éjfo. A számla fizetési
batárideje: a szÉmla kibotsátásiinak id6ponijától §zámltott 30 riap. AmEnhyib€n a fizeési banóridó
mun&aszünetí napr4 ünnepíe, Y€y baúkszlheti napra esik' a}*or a tellesítés határialeje a követkeá b?mki
nunkanap. A szerzödés teüesítés&e irfuyadóak a Kbt i35. § (1), (5)" (o b€kezdé§ei valmim a Ptk. 6:130 §
(i) - (2) belíezdá§ei. Áz Eladó röt€l€§ 2022. mófciu§ 31. n$pJáYrr b€fulag a v*§zómlát b€í§újííni a vevó
felé.

o Fizeési nrynak az a nry sfu§ ametyen Eladó bantszáml{ára a szánla szerinti ö§szeg marÉdétÍalaüDl
jóválrásra kerüL Kr9sedelmes fizetég eseÉn Eladó jogosuk kéeedelni kamaiot köv€elni, Eolynek mertéká a
Ptk. hatáíozza meg.

. A sráDnlák - felfimetve lrBjta a s2Etzódés azotrosfióját - e Yevó neYér€ kiáüwa (címet feltüíJ6rve), l
pétdámyban a sámlafogadd címre kel] bekaHsnl A Vevó a IíÍÉ- 2'llA- § alryján köeles elfogatlni az
el€kho il§j§ számlát is.

. Áz §ladó §ámára a villrmo§ elergia dljrt , Vevó az El.dó ING Brlk áltai Y€zetett ú7ü1016
(ts102ü2?, sámú sámlálára, áfiríalfu§al fizeti meg.

o Áz Eladó a felhasználási hely ftlé havonta l db. §znmlát jog§§ilt Há íüanl aaeLy larlzitmza az
alábbiakat a bavi ene€iadíj ös§zegéL ajövedékiudű az AFA-t, az ól,taünos rendszerhas-ná,lati dijakat, a VET
1a7.§-e alrpján fiz9t€ndö pfuzeszközilk ddár a vET 13.§ (l) b€kezd,és9 szerinti KAT pÉozeszköz üj6t, a
prémiuur pórrzesd<öá.



8.) Sámta reklamáoió:
o A Vevó az Eladó áltat bgnyujtott §ánalál*al kapcsolsílon s kiálítást követó 20 napoa beliil írásban (c.
mail fom,iiában is) élhel kifogá§sal.

r A szimlare*lmáció intérese sorfo az Eladónat 15 napm haáridún belíl ér<tremben ffisban yáasá kell
adnia a Vevö részérc. Ezar határidó meghossmbbításár. a vonatkozójogszaMly alapján van lghetöség toYábbi
15 nappal.

r Amennyitrsn az Eladó a fenü búidöket saját érdekkorében ftLnerüJt okokból ké§ve telje§íti, vas/ s
megt€B lepések €llenéle a hibe tovébbra is ftmáll, az Eladó e reklaDált étel o,soánryót kitevó, má*ilrtrBl
havonta (az adott hón@ban kibocs&cít sámlák kapc$ín ö§szese) 5 M Ft késed€lrmi kötHrt kútólos fizetri.

. Ámeínyib€n & rekl2mált tétcl kapcsáu az BloBdói Etgedélyes iuetékegs€e az Eladó nfuzúöt
megálapításra kerü! ázElaő köbl€s a kifogá§t a2 Elo§ztói Eng€délyesnek írrásban (e-mailben) jelezni, erröl
a vevót tájékoártli.

9.'l Kötbér
o Az Eladó te§esftési késedelem esetén ké§edelmi kótMrt krrbks fizotoi. A kés€delmi kötbér a teljes
monnyiég bluttó ö§szegben (iIUF) loeghat&ozott ellcnértékének 0,25 o/oa trrqold4 maximrrma a rcljes
m€rayiség bruttó ós§zegben me8bBtározott ellenértékénok 10 7*a

r Az Eladó érdgkkörébe ssó ok miaü m€litú§ulá§ esetén a m€gbit sulá§i kö'tbér mérékc a tolj€§ BeDnyi§é8
bruttó ahszegb€n megbrúírozoü §uenérékének 8 20olo-&

. Ha kötb€í keíítl fel§ámttá§r4 áz íerhelő leyél útján érvényesítentló.

. Telj§§íer§i bizlosíék A szerzódé§ t€ljesítésének €lmaíadásával kapcsolatos igények bizositéloként a vevö
a sz€rzódés bljes iűffimára teliesítési bidosítékot k&, melynek öcszege B Dsttó Yilamos cn€rgiaüj 3 %-a.
A t9lje§ítési bizlosíték teliesfthetó óYadét*én a vcvó Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-0o000fiM-
ló16000ó sámláj&a történó befizetéssel, ritrrtalással, vary pénds/i intaznény Yas/ bizlogíó álbl vállalt
garancia va5r készfizetó kezosség biaosiÉsával, vagy biztosí,ási verzódés alapján kiállftótt - készfizetó
keze§ségyállalá§t tartBlnmzó kötelea/énny€l.

l0,) A Szeródé§ iőtútama
A Fele.k a jelon Szerzód& hatámzott idóhítsmía kötik, 2üll, íprili§ 01. nrpjótól _ 2022" márciu3 3t. napjáig.

1l ,) Á sz€rzödés me8§afoé§e. f€tnondása:
- Jelen sz§rz,ftés m€8§zílnft a határqzott idótaten lejártával. A szerzódés aulomstiku§a.a m€gsufulnek t€kintendó
al&or is, ba 8ryí( Fél ollenjogerós felsámolási eljárást rendeftek el (ajogeróre emelkedés naPjáyal)

F€lek rögáik, bogy frggsttenül a j.len szeródés Eeg§zúnésétól, a §zer:ádés szointi prínzfizetési
köt€teBttgágeikst továbbra i§ küt€l€s€k tcli€síttnl

- A Szerzódé§ meg§züntstésór€ í€úaídvülí f€lmondással az alábbi eset€Ió€,n vm leh€tós€g:

Fclrnondás az Eladó rés#l:
Az Eladó folrnonclhdja ajel€cl Sz€rádést az alábbi események bórmelyikének bekövetkezése esetén:
(a) A Vovó taggrílésejogutód ílküü m6g§zún& kimondó hatámzaíot ho4
o) a Vevú s{r§,os szerzödéss*gáse eseÉn: Amennyiben a Vevó ehülasztja, vary megtagadja a

jelen sxrzödés éítelnéb€n sállíteű villmos energia v8§/ qníak ery r*zének átvételót,
ilt€wg & vevö az Elaő két§zeri ftásbeü ftl§ólíüása ellenére sem teljesiti fi7.etési kötelezeűségét.

F€línondá§ a vevó ré§zéól:
A Vevó felrnondhatja ajelelr Szcrzódést az alábbi e§emények Mrtnelyikének bekövetkezés€ €setén:
(a) 8z Eladó köz§/ülés€ (tag$nilése) jogutód nétknli megsdnést kimondó bat&ozatot ho4
(b) az EIadó silyos sarzódésszcgése esetén: Amennyiben az Eladó elmulas4ia a jelen szerzódés
értelmében bidosít8ndó villamos energia vary mnak ery része leszálftását, es n€m követk€zett b€ vis
maior.

a
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A rendkívüii felrnondás a szerz6dést a k&zl& idópon§ától megsátnteti.

12.)Kfufités

. Aki a szeízódé§ me8szegésév€l a má§ik &]nek kárt okoa kót€les aá megtéríieli. M€ítesü a felelósség
alól, ba bizouyítis, hogy a szfrzöda§szegé§t §llsnőrrÉői köréo klv§l esö, a saeraödésköSs idöpoatjában elöre
nem |Á&ató körlilméuy okoá8 és ngm volt elvárható, bory a köíülsényt elkeÉlje v8s/ a k!áít elbráriba"

Vwó városiizemelaó teváamlségo a t&sadalom s#l€s lórét ihinti, ezéit Eladó szerádésszegésének
kövst!€mfuyei is széles ko'óen evfoy€§üinek, mely &övetkezmfuyekéfi EIadó kötetes helyHllni
(klilönitsen a kés€delnesen leszállltott villamos energia miatti kám§ bale§etek €§gtén),

. Ámennyib€n 8z El8dó elmtlasája ajelel szerzfiés &totnéb€ú biáosltanő viltamos energia vag annak
es/ íésze lesáü6sát, és nem követJ€zes be vis maior, az Eladó kötele§ a Vevö ré§2é16 kifizetni a jel€íl
suprződésb€níógzúert erc€iaá, illetve azon ffi88snbb ár közótii külöebség§t, m€lyen a Vevö a szabadpiacur
be trdja szsrcmi az energáL Ez utóbbi árat üaletileg ésszprű módm kell m€á apífui, lekintetbe vév€ a
1€leldú§ é§ keroskedelmi sz€mpontb,ól éssz*rü jánlékos átvitÉü köI§éB€k€t és eryéb, kerestedelmi
srempoítMl éssz€rq dokumonlált kött§ég€ket és kiadá§§kú

. Am€nnyib€ir a Vevö elmulas4ia, vas/ m€JBgsdda a jelén szóEödés ftelméb€n s,állínnű vil|a.mos
eneígiá ótvéielá (az átvéteü psntor!), és nern következsü be Yis maior, a vevó kö&l€§ az Eladónak kifizetni
ajelen szerzódésbm rögzít§E en€€iaár, ill€tve azo alassoíryób ár kózö,si különbség€l melyen az Eladó a
szabadpiacon trékesíteni úrdja az energiát Ez utóbbi árd Ézletileg é§§zÉíú módon kell megállapítani,
tekint€óé vtfue a relevíag és keroskedelni §z€ínpoítbói ésszaű járulékos átviteli költségeksi é§ egyéb,
kerskedelmi szempontból ég§z€rü, dokm€ntíltköl§éep&€t é§ kiadásokd.

13.) Vis h4aior
. vis maiú €§$méíy s2 élöré íem láthaló 6§emény, körülnény vagy állepot fimely vala&ely Fél és§zÉíú
h&tóktlrén tívúl m€tltl &l, és megakadátyozza az 8dott Fel6t e jelÉa sz€rzódésböI &IGdó lútelezettsége \legy
kötelezettsfuei t§ljesítéséb(0. A vis maior esernények közé tatoaiak (több€k között) a követi<ezök:

a) Azol áwi&li háozaúolg metszBkek terhelhet"oségeek dszaki okolöól bekövetkeá, a rendsnrirányíók
ítal megá 4frott csökkfiése é§/va€y kiBaíad{s4 mely a maglar elektromo§ hólóz*ot má. or§ág
hálózatávxl összokóti

b) A maryar &gibü háfu müködásébsn bekóvetk€zó ldnyeges fennakailás vary kimamd^is, melynek
kóvetksáéb€n valánely fi9l képtelemé váik ajelen §zerórlésben elóírt ery vary több kötelez€ü§égének
t4ie§íú§ér§.

c} tűa Mz, íülórengé§, ftldcsuszmlás, vihar, üllfoncsryás, járyíny, kranten, :adioalrűv s€órzás,
rd<virálás, leftglalás Yary álamosltás, kiköiők dolkok, csatornák vasr más, a b4iózást vagy nsügációí
segitó vary ab}oz lmpcsolódó láesímények lezfuása bámrcly holyen va$t ery helyen bslül;

d) ha&tzene&el vary auélkül folyó háborrt, ellengígpskeú fe5rvms konflikbrs rragl idegen támaűs,
bioká4 forradalorn, felk€lés! tázadá§, potgfui €1éged6t]en§ég v€y viíonsá§;

e) országos sxnÉjk, mun&abeszfuíetés;

. A két§ég§k elker0lése végeü aem mín&ü vis maiomak a Feleknek a szeozódéses mennyiség
felhasaálásám va5r viszonbladágára vonatkozó kfutelonsége, vagl a pénzesdcózök hi&tya

r Ita bármelyik Szeráű Fél (s tov&biakban ,,Érintett Fcl'1k iptele,íné válik a jelen szereödésból eledö
bárn9ly vas/ ós§ze§ kötelezetbégének teliesíté§&e vi§ maioí helyzet kove&eaében, akkor ajelen szorzödés
továbba is órv,jny!€n mamd. Au Érintett Fél a Yi§ maior mértókében és &í&illíísámk idóttrbúúra melrt€sü
e köt€lezettség§k í€nateljesítéséböl gredő felelőssége és ezen kötclezel§égek te|iesltése alól,

. Egyrk Felet sem terteli feleló§§ég; é§ eáltal nem minó§ül szerádé§§zegé§nek ajelen szerzódés alapján
f€únálló bánnely köteleftt§ég n€m telie§ítém, m€ínyiben aá vi§ úaior okozta Yas/ aíuak €r€dményeként
köv€tk€zett be.

. A Felsk nom felelnek a Rendszeriráayító batá§ktiébe tffitozó, villamoselergia<llátási szóálzatokban
foglalt jogszerü inXézkedéseinek végre}ajtásából eroő ldíok&.



. vi§ úaior os€Bón}T§ €doit reakció: Miídlét fót köí€tes é§§uerrl €{űft§dté§sket t€mi azért, hocy e
gyakorlatil€ láetséges legóvídebb idűn b€}aü m€§futq§se arla*rr.'. u, okokat, amelyet k&leltetilq vagy
ak&ílyozzák a jelen szerzódés ftélmébon femáItó szcr"zódés€§ kötelezetMgei teljesfré§éb€n, é§ köt§l€§
ésszerü l§píseket tenni 8 rtrá§ik félnek okoatt káfok €nyhíé§éíe.

!u A Feiek íógzftik a Kbt 1a3,§(3) bekertléss alapifu a vevö köteles a szelzö&t feh:rondani 30 napos
folnonüsi hd&idővol, ha

c) az Eladó YoíEtkozásábm k§zYgtett€í vagr közvetlenül 257o-ot megfulaái tulajdoni Észesedóst szerez
valane}y olyanjogi azenély vagy §Emé§€sjoga szerintjogkópeg §züvezst, anrely Ékbt§téb@ ftnnáll a Kbt.
62. § (l) bekeáé8 k}ponl kb) alpo4ióbo moghat&,mtt fetétel
b) gzÉlúíközrr§tffiÉn va$l közvelenül 2§7o.,ot meg[aladó filajdoni része§édést szercz valmety olyaa jogi
személy vas. §Eeméb§ jo8a szerint jogl$p€§ §z€r.9€zd€rl ao§ly tiki@téb€n ft n n 8 KbL 62. § (1)
b€eozdés k)Pont !ö)atPonliaban meghatrozoit f€léEI

15.} A F9l€k e Kbí136.§ (1} beJrezdése alipján rög'.Jtft, hosa a vovö nom fiEt, ilbtve 8zdmol el a sz€rádés
blj€§ftá§á/€l ö$§uofr8g&bm olye.kölE€9k§t, n€ly€k g Kbr 62. § (1) békszdé§ k}ont ka-lü) a$onfiai saor}Éi
fultételekaek nen megftlet6 Éí§8§ág bkifis$ben merühek ftl tís melyek az Eládó adólóteles jövedelmének
§söl:kel€§á€ an nlrna§ak
Az El8ű kóbl€s a §zerzöd& t€tjosíÉsén€k bli€s idóaúmn alatt tulajdonosi szeítezsét a Vevó sámára
megismeítetóvé tenni és a Kbr 143.§ (3) bekezdés szerimiüryretkról a Vevőt taladé!íalanul érte§ítení,

16,) Vitás Ugvek r€NidÉé§e. ifánvadó iog:
A §zeizóilö Felek mególlryodaak óbm, hory a jolon smróilésböl er€ö €§oü€€p§ vitás k&lés€ket tár$ralá§os
űon rendez g enaek eredmérytelensége ssetén }ikrtik a nyfoeryházi szdrholyü, haráskómelmdelkezó bíróság
kiárólagos itl€tékes§égéü melynek mindenkor alávetikmaguld

A jelm szerzödésben t§m szabályozottkéídések tekinteÉben a köóesz€rZósd§{il §zóló 20l5. évi c)(IJtr, ttrYény
(Kbt,), a Polgárt tórvénylr6nlivól ólő 2013. évi v, t&vénJ @tk,), a víllamos energitrl sáló 2007. évi
ÍJoo§/í. tórvíny (y§I), valamid a n3n007. (Dil9) sa Kotm- rend. a vEí esle§ rend€lkezé§einek
végrehajtásriól (VbI), ili€ft€ az eryéb vooatkozó jog§zabályok íendelkezés€i hányaűak. A Kereskedehi
sawyzt" azÜ?ffiií §zaMtyzat és Üzletszabábzatoh az ÁszF í€adelkezé§€i i§ iráfyadóak, m9otlyib€, nrm
oüentéesek a Kh. ren<lelkezé§óY€l, iüetv§ í€m §éfiík a veYő éfd§keit.

17.'l Biuhms inftrmációk titoktaíHs:
Az _EladO trdmásul ve szi, hosl az átala, elkalmazottai {ftgl, illotve alválialkozó! az atahrk megi§nn€f| n Vevö
trrlajdonÉt kifuezö üzleti fuf§mnációk8t, kiz&ólag a Szenzödés teljeeítése céljábói felÉtleííil szükségÉs Dértékig
hasnátják fr| azolnt harmad& szenélynok áÉne4 a&dák F,z ak§telezettség a szerzödés megszf,mését kóvet6en
is idókoTlát néltíl &DnálL

o A tiüolfirtÉsra vondkozó befuÉs& 6 vátlalkods t6ue§ folya,rnaí.ibBn és aá köwtöon -

idöMátoás nélküI - jogpsult a Vevó ellenórizli
l Az Eladó kütelezi magát arr4 hory a §zerzódér megszúnésével egy idóben vevó ffiére visszaadja a
vevőüek a fészéf€ jutElioft írá§beli inf§rmá9iókaí, az 8zoMl ké§dt€tt má§olatoHral erytitt.

r A jelen porrlbe írák üsm vond(oa€k ac olyatr fufürnációk4 anelyok nyilvánosak,

t8.) Kancsolatt&tó sffmélvek;

Az Eladó részéról:
Név: Na.ry Anita
Cbft:9020 Gy&,r,Pf. 7gI7
Telefotr:06-80,962-100
e-mail: anita-nawí@Bon.com

4_Vevó íé§z€ról:
Név: Bob§ §áttdü
cfin: .ltl{B Nyíregiház4 T\zb 1L?4-
Telefoí30/59GOE23
e-mail botos.sandor@nvírw.hu
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1 9.) Áftebno§ rold§lkezés§k
. A jei€n SZerZödés csat a mindkét Fé] áta1 aláírt íiásbeli okiÉttal a Kbt. 14t. § -ban meghalfuozott
fclótclokkel módosítható.

o A Felek csak olyan mértékb€n jogosultak szerződéses jogvism[yokat létesiteni más személekkel,
amennyiben azok nem akadáúyozz{ák ajel€n Szerzódés szerinti kötelezettségeik teljesítését.

o A Felek ajelea szepódést re des fe]$ondással nem §ztlntethetik neg.

Joleí szérádést felek elolvasas és értelnez,és uán, mint akaratlrkkai és nyilatkozatukkal mjndenben mege&vezót
jóvá*nryólag íiák alá.

M9lléki9!
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