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VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI
SZERZODES

rrÁzranrÁsr nrÉnrrú xrspnólrű
§ZERzóDÉ,s-KIEGÉsZÍTÉS

amely az alább meghatáIozott Rend§zerhasználó és az MvM Partner zrt. mint Kereskedő (§zékhelye: 103l Budapest,
Szentendrei út 20'7 -209-; cégjegyzékszáma:01-10-0448l8; adószáma; l2898019-2-44; mérlegkör azono§ító kódja: lsx-
MVM---*B) - együttesen Felek - között jött létre a lent felsorolt felhasznáIá§i helyeken létesített háztaítá§i méretú
kiserómú által termelt villamo§ energia átvétele táígyában é§ a Felek között létlejótt, jelenleg hatályos, fent me&ielölt
szerződésszámon nyilvántaított villamo§energia-ker€skedelmi szerzödés (továbbiakban: szerzódés) elválasáhatatlan
ré§zét képezi. A Szerzódés és m€llékleteinek rendelkezései, különősen a Kereskedó Általános Szerzödési Feltételei és
Üzletszabályzata ajelen szerádés-kiegészítés tekintetében is irányadóak és alkalmazandóak.

1. E|ózmények

Rendszerhasználó a lq. pcllbqn felsorolt feihas"nálási h§lye}e! a],illaqoleLergi{r9|szóló 2007. évi Lxxxvl.iöIvény
(VET) szerinti hááartási méíetú kiserómúvet üzem€lt€t. A VET e8yes rendelkezéseinek végrehajtá§áról szőló 213/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 4. § szerint,,a hláztaúási méreni kiserőmú üzeme|tetde által termelt Villamos energiát
az üzemeltető kétésére az adott csatlakozfui ponton értékesító villamosenergia-kereskedó vagy egyetemes szolgáltató
köt€les átvenni". Rendszerhasználó kérésére Keteskedő a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és jelen Szerződés-
kiegészítés szerint átveszi a l0. pontban l'elsorolt tblhasználási helyeken létesített hl2taltá§i méretú kiserőmú által tefmelt
villamos energiát.

3. Kapc§olattartó §zemélyek

név:

e-mail:

mobil:

telefon:

fax:

Rend§zerha§ználó ré§zéről
Liker Jfuos
likerj@medgyesegyhaza.hu

(30)219-9672

kereskedő részérőI
katona zoltán
zkatona@mvmp.hu

(1)304-3842

(I)202-0373

4. Teljesítési időszak

teLjesítési idő§zak; 2014,10,30, 00:00 órátóI - 2014.12,31, 24l00 óráig
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5. Háztártá§i móretű kiscrőmű primer energiája

6. Háztartá§i méretú kiscrőmú reod€lkezésre állási telje§ítmónye

7. A termelés teljesíté§i idószakra tervezett Yillamo§energla-mennyi§ége

szERzÓDÉs§ZÁM: MVN|P-AJ_l05308/00
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8. §á mlizis*f zetr§é§d§zÁmolás

Jelen §zerzódés_kiegé§zítéshez tartoó, fent m9gielölt szerződé§§zámú szerződés szerint.

9. §zámla postázási címe

Medgyesegyhráza Vrárosi Önkormányzat 5666 Medgeseglrhráz4 Kossuth Lajos tér l

10. Felhasználási hely(ek)

proll l elsámolású felhasmálási helv(ekt:

* (l) _ Felhöználási hely azlnositó, (2) _ szerzódés §zám4 (3) _ Méó gyári száma

ll. Alkalmazandó elszámolási idő§zak
plofil elszámolású felhasználási helvíek);

Sorszám

Cím Telephely kód Tervozett éves
termelés (TÉ,T)
villamosenergia-

mennyisége (kWh)
Mérési pont azonosító (POD) Egyéb azonosító* kód*

1

5666 Medgyesegyhriz4 Luthe! utca 7 546l3,7
l9 800

HU0003 10Fl 1 -s1 000000000000101 921 5 400023j52
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12, Szerződós-kiegészíté§ alkalmazandó áramdíjai

AvET\,rfu.5'§(6)bekezdeseslerint.amennyibenazelszámolísiidöszaksoránavételezetTésbetápláltvillamosenereia-
mennyiségeI szaldója alapján "r"'.ü.# 

,iiiir",ta 
tönénö rillamos energia betáplálás., álI fenn.. 

, 
a 

,.betáplált

villamosenergiateljerit.enyt u t ,i'zrunaii .i*ia 
'r.ir",o.,l 

-"neltetójével 
jogvisionyban álló vjllamosen9lq':+::_'§j:

által a részére _ mint l,elhasználó ;;;;'_ ; ;ilb"r*energia_vásáriási szerződés alapján értékesített villamos energla

átlagos termékfuán kell el§ámolní,

Atentiekf.igyelembevételéveljelens7erzódés-kiegészitésmegkölé§eideiénérvénvesjogszabályokalap'Jfurahálózatba
összesen betáplált és vételezett "rrr"^"r'..",er" 

i'"""yisége v"onarkozasában a reiek izatao elszámolásr alkalmaznak a

Szeró<lés-kiegészíté.U"o ,"gt,ot[oiti";fi;á-;lá"Í ijószak 
_ 
szerint Amennviben a vételezen és betáplált

villamosenergia_mennyireg"t .ruljái;ulupjan u n.nj.r..r,,^rnáló részéról villamoienergia_beráplátá§i többlet átl fenn,

úev a Szerzódés_kiegerzite. uI"p3ei"f riil|'.t;d;;üffi;ű;;i. §zerzódésben meghatáiozott villamos energia árlagos

Láékárán történik az etszámolá§,*

Azelszámolásiidószakavonatkozórendszerhasználatidíjakatavonatkozójogiszabályozásnakésazelszámolási
módnak (profrlos vagy idósoro§ ;;á*;6;;r, illetve-az érvényes szerródisb"n tbglaltaknak megfelelóen kell

megfizetni.

*AvonatkozóJog§zabályokváltoásaeseténazáÍamdíjajogszabályokáltalmeghalározottanváltoáat'

13' 9zeryqdé!:kiecó§lítés Példán]ai 
dott rendelk.zé§ tekintetében ajelen Szerádés-

A ielen Szerzödés-kiegészités és a §zerződés közölti elréré§ eseLén az a,

kiegészités az irányado. L.r." sr"rrja-jr]r.i.eir)iJ" te, _ono.. u pelek által céeszerüen aláirt eredeti példányban készült,

magyaí n),etven. melyból egy pé,Ö;-üfi;;;;;;ar.,. "g} 
paa,a.y 

" 
r.rJst.dóL ilt.ti meg, A Felek nevéhen aláiró

kéoviselók rendetkeznek .i"a* 'Jrvi,i:igr)";;i;lá;;;J?;"",eú Élhatalmazással, mellnek alapjálr a szerádés_

kiigészítés atáirásáta jogosulIak ? F#i";;;; i).,%ae._ki"ge..ite.t annak énelmezése és elolvasása után, mint

akaiatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,

Kel| Budapest, 2015.02.17.

I(ere§kedó
MvM Partner zrt,

,,,*.:; !, /_li:], ,t" 
FarJtrs_Ftj : \l,L '
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