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2, rdsz vonatkoziisiiban

mely l6trejott egyr6sz16l V6c V6ros 6nkormSnyzata

(sz6khelye: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r 11. Ad6szrim: 15731302-2-13 )

k6oviseli: Fiird6s Attila

mint Aj6nlatk6r6, a Felhaszn6l6k kepviseleteben elj616 f6l

(tov6bbiakban: Aj6nlatk6r5 mint Partner), valamint

Tragor lgn6c Mfzeum (szdkhelye: 2600 V6c, Zrinyi u. 471A., Ad6sziim: 158097G4-1-13, k6pviseli:
Forr6 Katalin) mint Felhaszn516 6s Fizet6 (tov6bbiakban Felhasznii16),

m6sr6sz16l az E,ON Energiaszol96ltat6 Kft.

(sz6khely: 1051 Budapest, Szdchenyi Istv5n t6r 7-8, k6pviseli: p6l Norbert i.igwezet5 igazgaro
c6gjegyz6ksz6m: C9.01-09-881828 ad6sz5m: I3958t47 -Z-44.) mint Villamosenergia-keresked6
(tov5bbiakban: Keresked6)

kozdtt az alulirott helyen es id5ben, az a15bbi feltetelek mellett:

1, El5zm6nyek

V5c V6ros 0nkorm5nyzata kdzbeszen6si e|jar6st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj5r5sban 3 reszre lehetett ajenlatot tenni. Az ajSnlati felhivas
akk6nt rendelkezett, hogy Aj5nlatk6r5 a felhivSsban meghat5rozott aj5nlatk6r6k nev6ben rs
folytaga le a kozbeszez6si euarSst, ezaltal az ott megjelolt int6zmenyek, gazdasiigi
tarsas5gok lesznek a szez5d6st kot6 felek 6s <in5ll6 sz6mlafizet6sre kdtelezettek (az 1.
rdszaj5nlati kijrben 7 db szez6des, 2. r6szaj5nlati korben 11 db szezcjdds 3. r6szaj5nlati
korre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szen6des l6trejcitte szi.iks6ges).

A kiizbeszez6s 2. rdszdvel drintett Felhaszniil6k teh6t a szez6d6seket iin6lloan jogosultak
megkotni, igy jelen szez6d6s az emlitett k6zbeszez6si elj6r6sban megkotdft - a
Felhaszn616ra 6s annak felhasznd16si helyeire vonatkoz6 - szez5d6snek min6si.jl.

A nyertes aj6nlattev6 a Keresked5 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel5en es a
fentiek figyelembevdtel6vel jelen szea5d€s vele keriil megkot6sre. Felek a szolgSltatSs
teljesit6se 6rdek6ben az al6bbi szerz6d6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, t6rgya

l. Felek a kozbeszez6si elj6r5s alapj6n egym6ssal rin. tefes elliltas alapri szez6d6st hoznar
l6tre Felhaszn6l6i menetrendad6si kaitelezetts6g n6lkiil, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
Felhaszn516 megv6#rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentaci6ban meqhat5rozott
villamos-energi5t (szez6des kdzvetett targya). Ennek alapjiin a Keresked6 v6llaljJ a magyar
6witeli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabviinyos min6segil villamos energra
biztosit6siit a Felhaszn5l6 r6sztire a szez6d6s id6beli hatdlya alatt 869 ooo kwh
mennyisegben, amennyiben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn6l5si helyek tekintet6ben a m6rlegkori vSlt6st fr5sban visszaigazolja a Keres[ed5
rdsz6re, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al5ir6s6val elfogadja, hogya kdzbeszez6si
ellejdrSs alapjin szez6d6st kotdtt Felhasznel6k a felhiv6sban ilt. a 
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meghat6rozottak szerint az adott rdsz iisszmennyis6ge tekintetdben +20olo-ban elt6rhetner.
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2. A szen6dds t6rgy6t k6pezi tovdbb6 a szez6d6skdt6st kdvet6en a keresked6 v5lt5ssal j5r6

osszes adminisztrativ, tov5bb6 a kozbeszez6si mijszaki leiriisban egyebekben meghat6rozott
tev6kenyseg ell5t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezetts€gek

ell6t6sa6rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3. A FelhasznSl6 felhaszn6l5si helyeit jelen szerzod{s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4. Felek megSllapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minimSlis

mennyis6g 6t nem vetel6kil, sem a maxim6lis mennyisdg feletti 6w6tel eset6n Felhaszn6l6

semmif6le tov5bbi dij vagy kovetel6s megfizet6sdre nem koteles azzal, hogy a Keresked6 a

tilfogyaszt6s eset6n felhaszn6lt villamos energi5t is biztosltani koteles.

3. Az ellenszolgSltatSs 6s megfizet6se

1. A Keresked5 5ltal a kcjzbeszerz6si eljSr5sban megaj6nlott 6s a Felhaszn5l6 6ltal elfogadott nett6
ellen6rtdk az int6zm6nyi profilos felhaszniiliisi helyek vonatkoz5s6ban: nett6 16, 44 FVkWh,
azaz nett6 tizenhat forint- negyvenn6gy fil16r FVkWh.

2. A jelenszerz 6d6sben meghatarozott energiadij a szez5d6ses id6tartam alatt fix. index6l5sra
nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel ndlkiili, nett6 energia fix df. Felek rdgzitik, hogy a fenti dij
meghaUiroz5s5n5l figyelembe vetelre ker{.ilt hogy az a KAT koltseget (2007. 6vi DOO0/I tv. 9-
13. $) is magdba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s
6rt6kesit6s kiilts6g6t, a 70912007. (XII. 23.) GKM rendeletben meghat5rozott 5tv6teli
kcitelezettseg al6 es6 villamos (,,261d1 energia kctltseg6t, a kiegyenlit5 energia kdltsegdt, a
hazai 6s nemzetkiizi hat6rkeresztez6 kapacit6sok dij6t 6s a menetrendad6s 5thiirihisiibol
ad6d6 mindenfajta kdlts6geket, valamint m6rlegkor tags5gi diat is. Tartalmazza tov5bb6
teues ktir[ien a jelen szezfrdssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg5ltatasok
ellendrt6k6t is, kiildndsen a keresked6v6ltassal kaDcsolatos adminisztr6ci6s feladatok
ell5t5sdna( tov6bbd az internetes iigyfdlportSl biztosita#val kapcsolatos dfakat is.

4. A megadoft ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn5lati dijakat, a szdnipari
szerkezet5talakit6si t6mogatiist, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia tdmogat6st, a VET-ben
meghat6rozott p6nzeszkoziik, az energiaad6,6s az 5ltal6nos forgalmi ad6 osszeg6! valamint
a jogszabtilyban meghatdrozott egy6b ad6kat 6s illet6keker.

5. A felek kozaitti elsziimol6s alapja a Felhaszn5l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi Szab5lyzatban meghat6rozott id5beli reszletezettsdgI adatokat
szolg5ltat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, biztons6gi 6s m6r6s0gyi el6ir6soknak megfelel6,
hat6siigilag hitelesitett fogyaszt6sm6r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyisdg.

6. A villamos energia szolgaltat5s szijnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dij
megfizet6s6re nem kdteles.

7. Felhaszniil6 6s Keresked6 a teljes ell6t5s alapi szez6d6s id6tartama alatt az energia ellen6rt6ke
vonatkoz6s6ban naptari h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak.

8. A FelhasznSl6 el6leqet nem fizet.

t'5 .1

/ -)t-f r x--
t_ ./ \\



9.

12.

10.

11.

l.t.

15.

t6.

Felhaszn5l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szez6ddsszerii teljesit6st kiivetcien havonta, ut6lag
egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1){6) bekezd6se szerint sz5mlacisszesit6 alapjdn, dtutalSssal,
forintban (HUF).

A p6nziigyi teljesit6s felt6tele az Art. 35/A. !-ban foglaltak teljesi..il6se.

Keresked6 a sz5mliikat - felhaszn5l6si helyenk6nt - a Fizet6 nev6re 6lliga ki, 6s a sz5mliikat a
Fizet6 cim6re kiildi meg, feltiintewe a Partner nev6t is A sz6ml6k mell6 Keresked6 koteles
reszletes analitik6t mell€kelni (elektronikus formSban is) a dokumentiici6nak megfelel6
tartalommal. K6teles toviibb6 a papir alapi sziimliik alapj5n sz6mlacisszesit6st is ktildeni
havonta a Fizet5 nev6n szerepl5 fogyaszt5si helyek dsszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5s6ban.
Ezt elektronikus form5ban is meg kell kiildeni a Fizet6 cim6re.

Keresked6 nem jogosult h6 kijzben rdszsz5mla kibocs6t6s6ra. Az esetleg h6 kozben felmeriil6
korrekci6kat a kcivetkez6 h6napban sz5molhaga el.

A KereskedS 6ltal kibocsitott sz5mla mag6ban foglalja:

- az 6ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6moliisi ld6szak) a Fizet5 r6sz6re 6rt6kesitett villamos
energia teljes mennyiseg6t (kwh),

- a villamos energia egys695r6t (FVkWh)

- az 6ltal5nos forgalmi ad6 osszeg6t,

- a tcirv6nyben meghat5rozott energiaad6 dsszegdt,

- a rendszerhaszn5lati dijakat,

- egyeb, iogszabiilyban r6gzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 es a Keresked6 6ltal sz5ml6zand6
t6teleket (igy kiiliin6sen a VET 747. g atapj5n sz5ml6zand6 t6teleket).

A kibocsiitott sz5ml6n, sz5mla cisszesi(in 6s szSmla rdszletez6n az el6irtakon kivijl fel kell
tiintetni a Fizet6 nev6t, cimdt, felhaszn6liisi hely cim6t, felhaszndl6si hely funkci6idt, a poD
szSmot, a felhasznSldsi hely azonositot, a partner nev6t es a mindenkori Mer 1rwnl ertetet.
A kibocsAtott sz6mliin, szilmla cisszesit6n 6s szSmla r6szletez6n az el6irtakon klv0l fel kell
ttintetni a Felhaszn5l6 nev6t, cim6t, felhaszn6lSsi hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6i6t. a
POD szdmot, a felhaszn6l6si hety azonosit6t ds a mindenkori MEF (kwh) 6rt6kei.

Keresked5 nem jogosult a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5milra megki.ildiitt,
igazolt naturSliiit6l elt6r5 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5mliit ki6llitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked6i 5ramsz5mla natur5lia bjzi#t az eloszt6 Sltal az azonos
sz6mlSz5si id6szakra kiSllitott RHD sz6m15n megjelen6 drammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy
adott szdmliizSsi id6szakot kovet6en megis elt6r6s ad6dna egyes fogyasztiisi helyek esetdn az
RHD es a keresked6i 6ramszSml6k natur6lia vetit6si alapj5nak kijldnbiizds6ge miatt, akkor a
kereskedS kdteles ezt a soron kovetkez6 sz6ml5z5si id6szakban korrigdlni.

A szez5des megszfines6t kovet6 75 napon bel0l a Keresked6 jogosult a Felhaszniil6 fele
vegelsz6mol6 sz6mla kibocsatiisara, Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sziiml6ban
esetlegesen ki nem sz5mlSzott t6teleket.

Kdsedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn5l6 a ftk. 301/A.g (2){3) bek-nek megfelel6 k6sedelmi
kamatot ktiteles megfizetni a Keresked5 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez
idSarSnyosan csokken amennyiben a Keresked6 a szerz6d6s l6trejott6t kcivet5en k6t h6napon
beltil nem kezdi meg a szerz6dds szerinti sz6ml5z6st a Fizet6k fel6.
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A sz5mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz6mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s
teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) ponqa
szerinti feltdteleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a

Keresked6 ad6koteles jiivedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak

Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kdtend6 h6l6zathasznSlati szez6d6sekben a

Felhaszn5l6 helyett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6 fel6
sz'ml6zza az 6ltal5nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kiizvetleniil
az Elosztdi Engeddlyes sz6m5ra. A Keresked6 a villamos energia koltsege mellett az iiltal6nos
rendszerhaszn5lati dijakat, mint kozvetitett szolg6ltat6st tov5bbsz6ml6zza a FelhasznS16 fel6,
amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek koteles megfizetni az energiadijal megegyez6 fizet6si
feltetelekkel.

Keresked6 a tiirv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kiitelezettsegeket v6llalja a
szez<5deslejdrt6t kiivet5en az rij Keresked6 fel6.

4. A felek jogai 6s kiitetezettsGgei

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszniiliisi helyeknek a csatlakoz5si pontjain a teljes
ell5tds alap( szerz6d6sben rogziten negyed6riis 5tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teljesltmdnnyel kaiteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6si.il6s66rt, ha azt az Eloszt6i engeddlyes 6rdekkcireben felmeriilt - Keresked6nek fel
nem r6hat6 - ok okozza.

A villamos energi6t a Felhaszn6l6 r€sz6re a h5l6zati enged6lyes sz5lliga le.

A felhaszn5l5si helyek ell;itiisa a felhaszn6l5si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon
tortdn ik.

A profilos fogyaszt5si helyek tekintet6ben - a szez6d6s id6tartama alatt - a profil alapri
szabadpiaci fogyasztdsi menetrendet a Keresked6 kesziti el 6s jelenti a rendszerir5nyito fel6. A
profilos menetrendad6s alapj6t a szabadpiacra l6p6skor a teruletileg illet6kes eloszt6i
engedelyes 5ltal meg6llapitott m6rt6kad6 6ves fogyasztas jelenti, ennek hidny6ban a
dokumentiici6 ,,A", ,,8" 6s,,C". melldkleteiben felhaszn5l5si helykent megadott 6ves villamos
energia fogyaszt6sok alkalmazand6ak. Keresked6 v6llalja a profilos Felhaszn616 teljes ell5t6s
alap[ szezcidds szerinti szabadpiaci villamos energia ell5ta#t. A profilos felhaszniil6si helyek
mennyis6gi elt6rds6nek p€nzilgyi kockdzata a ttibbletenergia vagy a sziiks6ges kiegyenlit6
energia megv5s5rl5s6b6l kcjvetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn616 fel6 tort6n5
ut6lagos r6szben vagy egeszdben tdrt6n6 6th6ri,t6sa nem lehets{ges.

Keresked6 kdteles aj5nlatk6r5 szabadpiacra l6p6 felhaszn615si helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn5l6 5ltal felhaszn5lt villamos energia mennyis6get
saj6t neveben kclteles el6re megv5s5rolni.

Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegkorbe l6p<i felhasznSl5si helyei vonatkozSsaban fell6xi
v6telez6si Uzemzavarok eset6n - Felhasznal6 kUlon k6r6s6re - Keresked6nek vSllalnia kell a
Felhaszn5l6 6rintett felhasznilliisi helyeinek k6pviselet6t a h5l6zati rendszer azon tagjaival
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szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkezS v6telez6si zavart okozta/okoztak, 6s

mindent meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek kdpviseletd6rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s

t6rgyi kiirben meghatalmaz5snak min5siil.

A hat6lyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szez5d6s(ek) felmond5s6t - a szabadpiacra l6p6

fogyasztasi helyek vonatkoz6s5ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erejfi
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a

teriiletileg illetekes egyetemes szolg5ltat6n5l. Az egyetemes szolg6ltat6i szea6des(ek)
felmond5s5n5l (a megszfines id6pontja vonatkoz5s6ban) a jelen szezerd6ben meghat5rozott
kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A hat5lyban l6v6 szezrid6s(ek) felmond5sat - a keresked6i m6rlegkorbe l6p6 fogyaszt6si helyek

vonatkoz5s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je altal teljes bizonyit6 erej[i mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolisa le az illet6kes szolg5ltat6n5l. A

hat5lyos szez6des(ek) felmond5#n5l (a megszfin6s id6pontja vonatkoz5s6ban) a jelen

szezSd6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir6nyad6.

A keresked6i m6rlegkorbe l6p6shez szUks6qes eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint Hill6zati

Csatlakoz5si Szez6d6s(ek) (a toviibbiakban: HCSSZ) es H6l6zathasznelati Szez6d6s(ek) (a

tov6bbiakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztasi hely eseten nem 5ll

rendelkezdsre - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 6ltal teles bizonyito erej[i mag5nokiratba foglalt
meghatalmaz5#val a Keresked6 kezdemdnyezi 6s bonyolilja le a teri.iletileg illet6kes eloszt6a

enged6lyesn6l. A HcSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6s6hez a jelen szez6d6ben meghat6rozott
kezd6 teuesit6si id5pont az ir6nyad6.

Keresked5 szakmailag feliigyeli a profilos elsz6mol5s al5 es6 felhasznSl6si helyek illet6kes

eloszt6i enged6lyes 6ltal tclrt6n5 vegleges profilba sorol5s5t 6s valamennyi profilos

felhaszn6l5si helyre vonatkoz6an a szerz5d6ses id6szak alatt 6rv6nyes Mert6kad6 ives
Fogyaszt6s meg6llapitas5t.

A teljes ell6t5s alapri szezcid6s hat5lya alatt Keresked6 koteles a t5le elv5rhat6 szak6rtelemmel
6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn5l6 6rdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jSrt el, az ebb6l ered6 k5rok
megt6rit6s6re koteles.

Felhaszn616 jogosult az energiaell6t5#val kapcsolatos b6rmilyen iigyben Keresked6hoz fordulni,
aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel k<lteles aj5nlatk6rS r6sz6re tan6csot vagy (ilyen t6rgyri
k6r6s eset6n) ir6sbeli taj6koztatast adni.

Az tijonnan bekapcsol5sra ker0l6 felhaszn5l6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l5si helyre

6rv6nyes energiadf alkalmaz5#val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon bel0l szabadpiaci
villamos energia ell5tast nyijt. Ezen felhaszniiliisi helyek vonatkoz6s6ban a jelen szez6d6s
rendelkez6seit kell alkalmazni ktildncisen azzal, hogy az energiadi meghatarozott m6rt6ke

ezen 6j felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s6ban is ir6nyad6ak. A felhaszn6l5si helyek
m6dosul6sa (ide 6rwe az 0j felhaszn6l6si hely bevon6s6t, r69i megszfintet6s6t, stb.) nem

min5si..il a felek meg5llapod5sa alapj5n szea5d6sm6dosit6snak.

A szez6d6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn6lSsi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i
tiimogatast biztosit 6s a Felhaszn516 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhasznSl6si helyek

villamos energia szo196ltat5sb6l va16 kil6ptet6s6t.
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3.

Keresked5 az ilgyintdz6s gyorsit5sa, egyszerfisGse 6rdek6ben internetes iigyfelport6l
0zemeltet6s6re ktiteles a szez6des id5tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6

6ltal ki6llitott sz5mla miiszaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6rz6s6t m6g a
sz6mla meg6rkez6s6t megel6zcien el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked6nek elektronikus, internetes eldrhet6seggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani

kell a Keresked5nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitm6ny gort)dj6nek lefut5#nak, illeWe

a Keresked6 6s a Felhaszn5l6 kozdtt meqkiitend6 szez5d6s miiszaki vonatkoz5srl adatainak

megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6sek €s jogkiivetkezm6nyei

A Felek jelen szerz6d6sben v5llalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy k0l6ndsen a teljesiGs
elmulaszt5sa, k6sedelme k5rterites fizet6si kdtelezetts6get keletkeztet, illeWe a Szez6d6s

m6sik Fel iiltal torten6 rendklvUli felmond6s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban riigziEft szez<5d6ssze96si esetek 6s azok itt el6irt kclvetkezmdnyei nem 6rintik
a jelen Szez6des b6rmely m6s pong5ban meghat5rozott szez6d6sszeg6si eseteket, illeWe az
azokhoz ffi zott jog kcivetkezm6nyeket.

Stilyos szez6d6sszeg6s eset6n a s0lyos szea6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett) F6l a

Szez6d6st a szez6ddsszq6 F6lhez int6zett egyoldahi jognyilatkozattal jelen szez6d6s szerint
felmondhaga.

Srilyos szezcid6sszegest ktivet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

- ha a szerz6d6s teuesit6s6hez sz0kseges elektromos 6ramot nem szeni be teues
eg6sz6ben,

- nem 6ll rendelkez6sre a jelen szerz6d6sben meghatdrozott mertdkben 6s m6don,

- jelen szea6d6sben nevesiteft adminisztr6ci6s kdtelezetts6g6t nem, vagy
hi6nyosan teuesiti ds ezzel Felhaszn6l6 elliit6s5t eg6szben vagy r6szben
veszdlyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egydb silyos szez6desszeg6st kcivet el.

s. Stlyos szerzSddsszegdst ktivet el a Felhaszniil6, ha neki felr6hat6an:

fizetdsi k6telezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghat6rozott legal5bb 30 napos
p6thatarid5 alatt sem tesz eleget,

, egyiittmukird6si ktitelezettseg6t srilyosan megszegi.

Vis maior bekovetkezese eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra a
Felhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m6kdd6s6hez sziiks6ges elektromos iramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5siban figyelembe kell venni. /t-^
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A Felhaszn6l6 nem kciteles a szabv5nyon kivijli elektromos 5ramot 5Wenni, igy ha a szabv5nyon

kiviili elektromos 6ramot iitv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked5 r6sz6r6l

min5stjl szez5d6sszeg6snek, A szabv6nyon klviili elektromos 6ramot mennyis6g6vel

csokkenthet6 a szezSd6ses mennyis6g.

A teljesitds jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik

sem kdth)drfizet6si, sem k6rt6rit6si kiitelezetts€g, de k6sedelmi kamat fizetdsi kotelezettsdg

sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghaterozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyiseJet az

5tad6s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztositEkok

Felek meg6llapodnak abban. hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib6san vagy
k6sedelmesen teUesit, akkor kdteles a Felhaszn6l6nak a hibas vagy k6sedelmes teljesitdssel
6rintett minden napt6ri nap vonatkoz6s5ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves,
dokument6ci6ban kalkul6lt mennyis6g( villamos energia forintban meghat5rozott
ellen6rtek6nek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t kotberk6nt megfizetni.
A kdtb6rt a Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6litiissal, 8 napos fizetesi hat6rid6vel 6rvdnyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon beliil a Keresked5 ir6sban, k6ts6get
kiz5r6an bizonyit6kokkal al6t6masztott indokl6ssal mag6t ki nem menti, akkor a kiitb6r
elismert kiivetel6snek min6siil 6s a Keresked5 koveteles6be beszdmithat6 a Kbt-ben foglalt
valamennyi felt6tel megval6sul6sa eset6n.

7 . Egy6b rendelkez6sek

A Felhaszn6l6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabalyok, Szabalyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei

kdzdtt elsddlegesen jelen szez6d6s az ir5nyad6 a jelen szea5d6s 7.5. ponla
figyelembevdtel6vel. Amennyiben a Keresked5 b6rmely ASZF-nek min6sd6 irata eg6szben

vagy reszben ellentdtes a jelen szez6d6ssel, akkor az 6rintett AszF-rendelkez6s nem

alkalmazhat6. Kiv6telt kdp€z ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n

alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betarua a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szab6lyzatok, a mfikijd6si

enged6lyenek, ijzletszab6lyzatSnak 6s a rendszerhaszn5lati szezCrd6seinek rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elvSrhat6

magatart6st koteles tanisitani, ktil6nosen

A Szezcid6s tefesit6s6t vesz6lyeztet6 esemdnyekr6l a Felhaszndl6t haladdktalanul 6rtesiEni,

A Szez6dds teljesit6se 6rdek6ben haladdktalanul megtenni minden t5le elv5rhat6 int6zked6st.

A Szea5d6s csak kclzos megegyez6ssel. ir6sban m6dosithat6 a Kbt. 132.5-nak megfelel6en.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s b6rmely pon$a kogens jogszab5lyba

ijtkiizne. vagy a kcizbeszezdsi eljiir5s kiitelez6 6rv6ny[i dokumentum5nak tartalm6val
ellent6tes lenne, akkor a szez5d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy kiilondsen a szerz&6s m6dosit5sa nelktil - a megs6rtett kdtelez6 6rv6nyfi
jogszab6lyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi rendelkez6s ker0l. Fentieket kell
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megfelel5en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab6ly akk6nt rendelkezi( hogy

valamely rendelkezdse a szez6d6s r6sze (vagy a szea5ddsben sziivegszerfen szerepelnie

kell) 6s azt szdvegszeriien a szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
r6cu{r uAnpzi\

8, A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

1. Felek jelen szez6d6s hat5rozott id6re 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6raj6t6l 2014. 09. 30.

napj6nak 24.00 6r6jitig kdtik, a Keresked6 ezen id5szak alatt koteles a szez6d6s szerinti

ell6tas biztositas6ra.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a ftk. szabSlyai szerint rendes felmondiissal

felmondhat6. A felmond5si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn6l6

kclzbeszez6si elj5r5st folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90 napban hatarozz5k meg.

:. A Szez6d€s rendkivuli felmond5ssal azonnali hat5llyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen cs6delj6r5s, vagy felsziimol5si elj6r6s joger6s elrendel6s6re kerlil sor,

vagy vegelszdmol5s al6 kerUl, ill. hivatalbol torlik a cegjegyz6kb6l.

b) amennyiben bdrmelyik f6l a jelen szezdd6sb6l ered6 l6nyeges kiitelezetts6geit ism6telten

vagy srilyosan megszegi,

c) ha az illetekes Hivatal a Keresked6 mfikdd6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy

egy6b m6don a szez6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5 v5lik.

4, Felhaszniil6 kdteles a szez5d6s felmondani a Kbt-b€n meghat5rozottak szerint, amennyiben:

4.1, Keresked6ben kdzvetetten vagy kozvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi

t5rsas6g, amely nem felel meg a Kbt.55.9 (1) bekezd6s k) pon$5ban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szez5dds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn5l6 sz6m6ra megismerhet6v€ teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti ugyletekr5l a Felhaszn5l6t haladdktalanul 6rtesiti.

4.2. Keresked6 kozvetetten vagy kiizvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szem€lyben vagy jogi szem€lyisd3gel nem rendelkez5 gazda#gi
tarsa#gban, amely nem felel meg a Kbt.56.5 (1) bekezdes k) pontj6ban meghat6rozott
feltdteleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked5 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a

Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rteslti.

1

9. Adatv6delem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkez6sek

A szezod6 felek kotelesek betartani az adawelelmi szab5lvokat.

Felek meg5llapodnak abban, hogy ki.ilontis tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym6snak 6tadott, tizleti titoknak min6siil6 informilci6t, valamint minden olyan

informdci6t, dokumentSci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas ,/ 
"inform5ci6), vagy jogszab5ly annak min6s[t.
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5. Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold5s vagy adat, amelynek nyilv6noss5gra hozatala, illetektelenek 6ltal tijrt6n6
megszez6se vagy felhaszn6l5sa a jogosult jogszerli p6nz0gyi, gazdas6gi vagy piaci

6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban talt6sa 6rdek6ben a jogosult

a sziikseges intezkeddseket megtette.

A Felek titoktart6si kotelezettsege a tudom5sukra jutott ijzleti titokra 6s bizalmas

inform6ci6kra, igy k0liinosen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szea6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re haszn5lhag5k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagySsa n6lkiil ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kiizzd, harmadik szem6ly rendelkezdsdre nem boc#that, kiv6ve, ha

ezt 6rv6nyes 6s hatalyos jogszab6ly alapj5n kdtelez6 vagy valamely bir6s5g vagy m5s

hat6s59, 6llamigazgatAsi szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6kozta$5k
egym6st irSsban a vonatkoz6 bk6s69i, vagy m5s hat6s6gi hat6rozat egyidejfi megkiild6se

mellett.

A Felek kdtelesek a hat6s6g (bir6s6g) figyelm6t felhivni az ilyen informdci6k megfelel6

kezel6sdre. Nem tekinthet6 titoktart6si ktitelezetts6g al6 es6 inform6ci6nak, ami m5r
kdzismert. Egy adott inform5ci6 kdzismertseg6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak

kdzismerts6g6re hivatkozi k.

A jelen titoktartasr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsziin6se ut6n is hatalyban

maradnak.

6.

8. Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem te.jednek ki mindazon

adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s6ban jogszab6ly a fentiekt6l ellent6tesen

rendelkezik.

9. Felek kijelentik, hogy a szez5dds teljesites6ben folyamatosan egytittmflkcidnek, a

felmerti16 probl6m6kr6l egym6st haladdktalanul 6rtesitik.

10. Felek jognyilatkozataikat kizdr6lag ir6sban, az 5w6tel helydt 6s idejdt azonosithat6 m6don

igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelezds

(e-mail) 6s a fax form5j6t is.

11. Felek k6pviselet6re 0ognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl6toz6sokkal az

a16bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszniil6 16sz616l :

N6v, beoszt6s: D5vid lldik6 9azdas69i vezet6

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax):

2600 Vec, zrinyi u. 4LlA, 30-9517986, david.ildiko@muzeumvac.hu

lognyilatkozat korliitoz6sa: ---

N6v, beosztds: Kiss Iswen

El6rhet6s6gei (levelcim, tel, fax): 2600 V6c, Kozt5rsasiig [t 34.

4.

kissistvan@dunaweb,hu

?.

--'-i1
/\ /\=-=



06-30-280-3927

Fax. 06-27 -472-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v: E.ON K6zigazgatisi Vonal

El6rhet5segei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r, ff.: 205

Tel.:05-40-200-950,

E-mail : kozioazoatas@eon.hu

72. Jelen szez6d6st erint6 osszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz6r6lag irSsban - az
6w6tel hely6t 6s idej6t dokumentSl6 m6don - teheti meg drvenyesen. Elektronikus lev6l ill. fax
eset6n az 6w6tel igazoliis6t megfelelden alkalmazni kell (visszaigazolds kerdse, ill. fa{elent6s).

13. Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megtdtel6re haterid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmertil6s6r5l [iognyilatkozatot tev5 tudom5s6ra jutasat6l)
sz5mitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b(ll r<jvidebb hat6rid6 nem
derll ki.

14. Minden, a miisik f6lnek benyijtand6 jelen szez6des tiirgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez5desben meghatdrozott kapcsolattart6 cim6re kell megkiildeni. A kijldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai kiildem6nyk6nt keresztll feladott jognyilatkozat eset6n a
meg6rkez6st kdvet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal k6zbesircttnek kell
tekinteni,

15. A kijelcllt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztatasa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a mdsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kijldem6nyek fogad6sat akad6lyozn5 ill. leheteflenn6 tenn6,
felek kdtelesek a miisik felet err6l - illewe a hiba megsz(in6s6r5l - haladdkalanul rtivid iton
6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hc{iy a akad5lyoztatasi
nyilatkozat telefonon tortdn6 megt6teldnek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

16. szez5dS felek rigy j6rnak el jelen szez6des hatSly6nak fenn5llta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat' hqy az megfeleljen a szez5d6s kikotdseinek. Szezi5d6 Felek kijelentik, nogy
egyikiik sem tanfsithat olyan magatart6st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l
jogos drdekeit s6rten6. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a dokumentumok kezel€se sor5n az
adawedelmi jogszab6lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betafi5k.

77. Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tevekenysegiiknel a m6sik f6l erdekeit
messzemen6en szem el6tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartdst6l, amely a
m6sik f6lnek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni k5rt okozna.

18' Szez6d5 Felek halad6ktalanul ktitelesek 6rtesiteni a m5sik felet a tudomSsukra jutott minoen
6rtestil6sr6l, dokumentum16l, inform5ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t akad5lyozza, vagy
befo ly5 solja .

19. Szen6d6 Felek meg6llapodna& hogy jelen szez6d6s hat6lya alatt - a fentieken til is -zorosan /:
egyiittmtikcidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez6d€sben kitfizdtt '( ''
c6lok megval6suljanak.
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20. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy jelen szez6dds alapj6n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem

r696szben nem felel6s a hivatkozott kcjzbeszeadsi elj5r6s alapj5n a Keresked6vel szen6d6st kot6

tov6bbi felhaszn6l6k szezcid6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszn6l6k szerzfr6sszegdse
jelen szez6d€s Felhaszn5l6jiira nem hat ki.

21. Jelen szez6d6s ill. a kdzbeszerz6si elj5r5s 2. rdsz6re vonatkoz6 iratanyaga az [n. profilos m6rds

alapj6n elsz5molt fogyasztiisi helyek vonatkozi#ban tartalmaz rendelkezeseket. Amennyiben

valamely rendelkez6s az adott fogyasztasi hely vonatkoz5s6ban nem 6rtelmezhetS, azt figyelmen

kiviil kell hagyni.

22. Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott kdrdesekben a Magyar Ktiztarsasag jogszab5lyai az

ir5nyadoak.

23. A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s mell6klet6t k6pezi (a

felsoroltakon kivi.il) (a Megbiz6 peld6nyShoz csatoltan) az elj5r5s iratanyaga.

24. Felek jogvitajuk eset6re kikdtik a V6ci V5rosi Bir6sag ill. a Budapest K<irny6ki T<irvdnysz6k

kiz616lagos illet6kess6g6t.

25. Jelen szez6d6s annak mindhSrom f6l 6ltali al6ir6saval l6p hat6lyba.

3

Villamosenergia-keresked6 t Aj5nlatk6r

Pdnztigyi ellenjegyzes:

V5c Vdros Jegyz6je
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