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VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI
SZERZÓDÉ,S

HÁzTARTÁsI nnÉnrrú xrsnnóvIú
sznnzónÉs-xrncÉszírÉ,s

amely az alább meghatáJozott Rend§zerhasználó és az MVM Partner zrt. mint Kereskedó (székhelye: l03l Budapest,
Szentendrei ílt 207 -209., cégsegyzékszíma: 0l -10-0448l8; adószáma: l2898019-2-14; méllegkör azono§ító kódja: l5X-
MVM--------B) - együttesen Felek - közöft jött létre a lent felsorolt felhasználási helyeken létesített háztartá§i méretú
kiserőmú által termelt Villamo§ energia átvétele Érgyában és a Felek között létrejött, jelenleg hatályos, fent megielölt
szerzódésszámon nyilvántartott villamosenergia-kereskedelmi szerződé§ (továbbiakban: szerzódé§) elvála§áhatatlan
r,észét képezi. A Szerződés és mellékleteinek rendelkezései, különösen a KeIeskedő Általanos szerzódé§i Feltételei és
Uzletszabályzata ajelen Szerződés-kiegészités tekintetében is ifányadóak és alkalmazandóak.

l. Előzmónyek

Rends25:rlas4náló a !0. poqlb4n &lsorolt felhasználási helyeken a villamos errergiától sóló 2007. évi LXXXVL tölvlny
(VET) szerinti hlááartási méretú kiserőművet üzemeltet, A VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról smló 273/2001.
(x. l9.) Korm. rendelet (vET Vhr,) 4. § szerint ,,a háztartási méretíi kiserómú üzemeltetóje által termelt villamos energiát
az üzemeltetö kérésére az adott csatlakoási ponton éIlékesítö villamosenergia-kereskedó vagy egyeteme§ szolgáltató
köteles átvenni". Rendszethasználó kérésére Keíeskedő a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és jelen Szerzódés-
kiegészités szerint átveszi a l0. pontban felsorolt felhasználási helyeken létesít€tt hááartlási méretú kiselőmű által termelt
villamos energiát.

2. Rends7€rhásználó

neve:

székhelye:

cégjegyzék§záma:

adószáma:

bankszámlaszárna:

Medgyesegyháza Vfuosi

5666 Medgyesegrháza, Ko§suth Lajos tér l

1 5,72521 1 -2-o4

3. Kápc§olattártó személyek

név:

e-mail:

rnobil:

telefon:

fax:

Rendszerhasználó részéről
Like( Jáno§

likerj@medgyesegyhaza,hu

(30)219 -9672

kereskedő részéről
katona zoltán
zkatona@mvrnp.hu

(1)304_3842

(1)202-0373

4. Teljesítési időszak

teljesíté§i idó§zak: 2015.01.01. 00:00 órától - 2015.12.3I. 24:00 ótáig
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5. Háztartá§i mérctű kiserómű primer energiája

6. Háztartási méretii ki§erömű reodelkczé§re állá§i teljo§ítmónyc

7. A t€rm€lé§ tclj€§ítési időszakfa teryezett villamo§energia-mcnnyisége

§zDRzÓDÉ,sszÁM: MVMP-AJ-l400lt8/00

[X] nap

[ ] szél

| | víz

[ ] töldgLz

[ ]biogáz

[ ] kísérógáz

[ ] biomassza

[ ] egyéb:

Mérési pont azonosíó (POD)

Inverteí 1

típusa
Inverter 2.

tipusa
lnverter 3,

típu§a
Rendelkezésre
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telj esítmény

(kvA)darabszifuna darabszáma darabszáma

l HU0003 l0Fl 1-s1 00000000000010192l5

Growatt
18000UE

18

l

tervezett mennyiség: l9 800 kwh

8_. számlázá§, fizetés és elszámolás

Jeleo szerződé§-kiegé§zíté§hez taftozó, fent megjeIölt szerzódésszámú Szerzódés szerint.

9, Szrimla postázási címe

Medgyes9s/háza vlá{osi Önkormányzat 5666 Medgyesegyháza, Ko§§uth Lajos tér l

l0, Felhasznólási hely(ek)

Profi l elszámolású felhasznáIrási helv(ek);

* (l) - Felhasználási hely azonositó, (2) _ szerzódés sám4 (3) _ Méíó gyári száma

l l. Alkalmazandó cl§zámolá§i időszsk
profi l elszímolású felhasználási helv(ek):

sorszám

Cím Telephely kód Tervezett éves
termelés (TÉT)
villamo§energia-

mennyisége (kWh)
Mérési pont azonosító (PoD) Egléb azonosító* kód*

5666 Medgyesegyhr2a, Luther utca 7 546|3"|
19 800

HU0003 l0F1 1 _s1000000000000l0192 15 400023352

[ ] havi I l feléves Ix]éves
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l 2, Szerződé§-kiegészííés alkalmazandó árarndíjai

A VET vhr, 5. § (6) bekezdése szerint, amennyiben az elszfunolrási idószak során a vételezett és betáplát villamosenelBia-
mennyi§égek szaldója alapján az elosáó hálózatba tóíténő villamos energia betáplálás áll fenn, a betáPlált

villamosenergia_telje§ítményt a háztaíá§i méretű kiserómú üzemeltetőjével jogviszonyban álló villamosenergia-keíeskedó
által a részére - mint felhasználó részére _ a üllamosenergia-vásárlasi szerződés alapján értékesitett villamos eneígia
átlagos termékárán kell elsámolni.

A fentiek íigyelembevételével jelen Szerádés-kiegészités megkötése idején érvényes jogszabályok alapján a hálózatba

ös§zes€n betáplált és vételez€tt Yillamos energia mennyisége vonatkozásában a Felek szaldó elszámolást alkalmaznak a
Szerzódés_kiegészíté§ben meghatározott elsámolasi idószak szerint. Amennyiben a vételezett és betáPlált

villamoselergia-mennyiségek szaldója alapján a Rendszerhasználó részéról villamosenergia-betípláIási többlet áll tinn,
úgy a Szerződés-kiegészité§ alapján a Kereskedö által értékesített, szerződésben meghatározott villamo§ engrgia átlagos
termékáIán töíténik az elszánolás.*
Az elszámolási idószakra vonatkozó rendszerhasználati dúakat a vonatkozó jogi szabályozásnak és az elszámolási

módnak (proíilos vagy idősoros €l§zámolás mód), illetve az érvényes Szerződésben lbglaltaknak megfelglően kell

megfizetni.

+A vonatkozó Jogszabályok változá§a €selén az áíamdíj aJogszabályok áIlal meghatározottan váltoáat,

l3. szerződé§-kiegészítés példányai

A ielen Szerzódés-kegészítés és a §zerződés közötti €ltérés esetén az adott fendelkezés tekintetében a jelen szerződés-
ki€gészítés az irányadó. Jelen Szerzódés-kiegészités két azono§, a Felek által cégszerúen aláíIt eledeti példlányban készült,

magyar nyelven, melyböl egy példány a Rendszerhasználót, egy példriny a Kereskedőt illeti meg. A Felek nevében a|áíró

képviselők rendelkeznek minden olyan jogszabályi és egyéb szervezeti íblhatalmazá§§al, melynek alapján a szerződés-
kiegészítés aláírásáta jogosultak, A Felek a jelen szerzödés-kiegészítést annak éfielmezése és elolvasása után, mint

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag irjak alá.

Kelt: Budapest, 2015.02. 17.

k
kereskedó

MvM Partner Zrt.

:,::,,,s-li.a jri ],j;r{oIatl
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