Villamosenergia -kereskedelmi szenddds

2.

rdsz vonatkoziisiiban

mely l6trejdtt egyr6szr6l V5c V6ros 6nkorm5nyzata
(sz6khelye: 2600 V6c, M5rcius 15. t6r 11. Ad6sz6m: 15731302-2-13 )
k6pviseli: Fdrd6s

mint

Attila

Ajinlatk6r6,

a Felhaszn5l6k k6pviseletdben elj516 f6l

(tovSbbiakban : Aj5nlatk6rS mint Partner), valamint

De6kviiri 6voda (sz6khelye: V6c De5kv6ri f6rit 34., Ad6szSm: 16790528-1-13, k6pviseli: Pomah5zine
Spring6rt Katalin.) mint Felhaszn6ki es Fizet6 (tov6bbiakban FelhasznSl6),
mdsr6szr6l az E.ON Energiaszolgiiltat6 Kft.

(sz6khely: 1051 Budapest, Sz6chenyi Isw6n t6r 7-8, k6pviseli: P6l Norbert tjgyvezet6 igazgat6
c6gjegyz6ksz6m: C9.01-09-881828 ad6szdm: 73958t47 -2-44.) mint Villamosenergia-keresked6
(tov6bbiakban: Keresked5)
kdzott az alulirott helyen 6s id6ben, az aliibbi feltdtelek mellett:

1, El6zm6nyek
V6c V6ros Onkorm6nyzata ktjzbeszez6si eljSr6st folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj6r5sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az aj6nlati felhiv6s
akk6nt rendelkezett, hogy Aj6nlatk6r6 a felhiv6sban meghat6rozott aj6nlatk6r5k nev€ben is

le a kiizbeszez6si elj6r6st, ez5ltal az ott megjeliilt int6zm6nyek, 9azdas69i
t6rsas6gok lesznek a szez6d6st kdt6 felek 6s 6n5ll6 sz5mlafizet6sre kotelezettek (az 1.
r6szaj5nlati korben 7 db szezcidds, 2. r6szaj6nlati kdrben 11 db szez5d6s 3. r6szajiinlati
kcirre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez6d6s letrejtitte szUkseges).
folytatja

kozbeszerz6s 2. rdsz6vel 6rintett Felhaszn6l6k tehSt a szezSd6seket iin6lloan jogosultak
megkotni, igy jelen szez(d6s az emlitett kcizbeszez6si eljiir6sban megkdtiitt - a

A

Felhaszn616ra 6s annak felhaszn6lSsi helyeire vonatkoz6

-

szez6rd6snek min6si.il.

A nyertes aj6nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en es a
fentiek figyelembev6tel6vel jelen szea6d6s vele keriil megkot6sre. Felek a szolg5ltatds
teljesGse 6rdek6ben az a16bbi szez5d6st kotik.
2, A szerz6d6s c6lja, t6rgya

l.

a kozbeszez6si euiir6s alapjiin egymSssal in. telies ell6tiis alapri szerz6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menetrendad6si kdtelezetts6g n6lkiil, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
FelhasznS16 megv5s6rolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumenteci6ban meghat6rozott
villamos-energiiit (szez6d6s kiizvetett t6rgya). Ennek alapjSn a Keresked6 v6llalja a magyar
6tviteli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv5nyos min5sdgfi villamos energia
biztosititsiit a Felhaszn6l6 r6sz€re a szez6d6s id6beli hatalya alatt 869 000 kwh
mennyis63ben, amennyiben a teri.iletileg illetdkes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5lSsi helyek tekintet6ben a m6rlegkdri v5lt5st ir6sban visszaigazolja a Keresked6
rdszere, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al6fr5s5val elfogadja, hogy a kcizbeszez6si
ellej5r5s alapj5n szez5d6st kiitott Felhaszn6l6k a felhiv5sban ill. a dokumenteci6ban
meghat5rozottak szerint az adott rdsz iisszmennyis6ge tekintet6ben +200lo-ban elterhetnek.
Felek

Q^

ri'

2.

A

3.

A Felhaszn6l6 felhaszn5l5si helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4.

Felek megdllapodnak abban, hogy sem a jelen szerz6d6sben meghat6rozott minim5lis
mennyiseg 6t nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 6tv6tel esetdn Felhaszn5l6
semmif6le tovdbbi dij vagy kovetel6s megfizet6s6re nem kijteles azzal, hogy a Keresked5 a

szenSd6s t6rgy6t k6pezi tov5bb5 a szerz5deskot6st kovet6en a keresked6 v6lt6ssal j5r6
tjsszes adminisztrativ, tov6bb6 a kdzbeszezdsi mfiszaki leir5sban egyebekben meghatSrozott
tevekenys6g ell6t6sa. Ezek ellenerteket az aj6nlati 5r tartalmazza, ezen kotelezettsqlek
ell6t5s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

t0lfogyasztas eset6n felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani kdteles.

3. Az ellenszolg5ltatiis 6s megfizet6se

1.

A Keresked6 5ltal a kozbeszez6si elj6r6sban megaj6nlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott nett6
ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s5ban: nett6 16, 44 FVkWh,
azaz neft6 tizenhat forint- negyvennegy fill6r FVkWh.

2.

A jelenszezrid6sben meghat5rozott energiadf a szerz6d6ses id6tartam alatt fix, indexdl6sra
nincs lehet6s69.

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkijli, nett6 energia fix di.

Felek rdgzitik, hogy

a fenti dij

meghataroz6s5n6l figyelembe vdtelre kertilt hogy az a KAT koltseqet (2007. evi Doo0r'I tv. 913. !) is mag6ba foglal6 villamos energia 5r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s

6rt6kesit6s k6lts6gdt, a L09|2OO7. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatiirozott 6w6teli
kotelezetG6g al6 es6 villamos (,,ziild') energia kitlts6g6t, a kiegyenlit6 energia koltseg6t, a
hazai 6s nemzetkdzi hat5rkeresztez6 kapacitasok dij6t 6s a menetrendad6s 5thSrltas5bol
adod6 mindenfajta kiilts6geket, valamint mdrlegkor tag#gi diat is. Tartalmazza tov5bbS
teljes kiirUen a jelen szez5d6ssel kapcsolatban meghat6rozott e9y6b szolgiiltat6sok
ellen6rt6k6t is, kiildnosen a keresked6vSltiissal kapcsolatos adminisztrSci6s feladatok
ell6t6s6nak, tov6bb5 az internetes iigyf6lportal biztosit6s5val kapcsolatos dijakat is.

4. A

rendszerhaszn6lati dfakat, a sz6nipari
szerkezetatalakit6si tamogatast, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia t6mogatast, a VET-ben
meghat5rozott penzeszktiziik, az energiaad6, 6s az 6ltal5nos forgalmi ad6 iisszegdt, valamint

megadott ellen6rt6k nem tartalmazza

a

a jogszab5lyban meghatSrozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

5. A felek ktizdtti elsz6mol5s

a

FelhasznSl6k(k) csatlakoziisi ponqain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi Szab5lyzatban meghatdrozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat
szol96ltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztons6gi 6s m6r6sijgyi el6ir6soknak megfelel6,
hat6s6gilag hitelesitett fogyaszt5sm6r5 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

6.

A villamos energia

alapja

szolg5ltat6s sztinetel6s6nek idejere vonatkoz6an Felhaszn5l6 energia dij

megfizet6s6re nem kdteles.

7.

Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell6tas alapri szez6d6s id6tartama alatt az energia ellen6rt6ke

vonatkoz5s6ban naptari h6naphoz igazod6 elsz6mol5st alkalmaznak.

8.

A Felhaszn6l6 el6leqet nem fizet.

o

/'

9.

Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket,

egyenliti ki a Kbt. 130.
forintban (HUF).
10.

11.

az igazolt szez6d6sszerfi teljesitest k6vet6en havonta,

5 (1X6)

ut6lag

bekezd6se szerint sz6mlaosszesit6 alapjdn, 5tutal5ssal,

A F6nzi.igyi teljesiGs feltdtele az Art. 361A. s-ban foglaltak teljesill6se.
Keresked5 a sz6ml5kat - felhaszn5l5si helyenkdnt - a Fizet6 nev6re 5lliga ki, 6s a sz5ml6kat a
Fizet6 cim6re kiildi meg, feltiintewe a Partner nev6t is A sz6ml6k mell6 Keresked6 kdteles
r6szletes analitik6t mel16kelni (elektronikus form5ban is) a dokument6ci6nak megfelel6

tartalommal. Kijteles tov6bbii a papir alap0 szdml6k alapj6n sz5mlaosszesGst is kiildeni
havonta a Fizet6 nevdn szerepl6 fogyaszt6si helyek cisszesitds6vel Ft 6s KWh vonatkoz5s5ban.
Ezt elektronikus form6ban is meg kell k0ldeni a Fizet6 cimere.

12.

Keresked6 nem jogosult h6 kozben r6szsz5mla kibocsiihis5ra. Az esetleg h6 kozben felmeriil6
korrekci6kat a kiivetkez6 h6napban sz5molhatja el.
A Keresked6 6ltal kibocs6tott sz5mla mag5ban foglalja:

- az 6ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6mol6si ld6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesitett villamos
energia te|jes mennyis6g6t (kWh),
- a villamos energia egys695r5t (FVkWh)
- az 6ltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t,
- a tiirv6nyben meghat6rozott energiaad6 iisszegdt,
- a rendszerhasznSlati dijakat,

- e9y6b, jogszabalyban rogzitett, a Felhaszniil6t terhel5 6s a Keresked5 5ltal sz6ml5zand6
teteleket (igy kUlondsen a vET 147 . $ alapj6n sz6mlSzand6 t6teleket).
13.

A kibocsdtott sz6ml6n. sz5mla <isszesit6n es sz6mla r6szletez6n az el5irtakon kiviil fel kell
ttintetni a Fizet5 nevet, cim6t, felhaszn5l6si hely cim6t, felhaszn6l5si hely_ funkci6j5t, a POD
sz6mot, a felhaszn5l5si hely azonositot, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) ert6ket.

1.1

A kibocs5tott sz5ml6n. sz5mla tisszesit5n ds sz5mla r6szletez6n az el6lrtakon kiviil fel kell
tijntetni a tulhaszn6l6 nev6t, cim6t, felhaszndl6si hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6j6t a
POD

'15.

sz6mot. a felhasznSl6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket.

Keresked6 nem jogosult

a teruletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5m5ra megk0ld6tt,
igazolt natur6li6t6l eltdr5 mennyis6get alapul v6ve id6szaki szdmlSt ki6llitani. Ennek
megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla naturdlia b5zis6t az eloszt6 5ltal az azonos

sz6mliiz5si id6szakra ki6llitoft RHD sz5mlSn megjelen6 5rammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy
adott sz5ml5ziisi id6szakot kcivet6en megis elt6rds ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eset6n az
RHD 6s a keresked6i 6ramsz5ml5k natur6lia vetit6si alapj5nak killonbiiz6sege miatt, akkor a
keresked6 kiiteles ezt a soron kovetkez6 sz5ml6z6si id6szakban konigSlni.

Szez6rd6s megszfin6s6t kijvet6 75 napon bel0l a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
v6gelsz5mol6 sz5mla kibocsatas6ra. Ez a szemla tartalmazhaqa a havi elsz5mol6 sziiml6ban
esetlegesen ki nem sz5ml6zott t6teleket,

"16.

A

1-.

K6sedelmes fizet6s eset6n

a Felhaszn5l6 a ftk. 301/A.q (2)-(3) bek-nek megfelel6 k6sedelmi
kamatot ktiteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez
id5ar5nyosan csdkken amennyiben a Keresked6 a szez6d6s l6trej6tt6t kiivet6en k6t h6napon
beltil nem kezdi meo a szerz6d6s szerinti sz6ml6z5st a Fizet6k fel6.
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18

A sz5mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleuen a hat5lyos sz5mviteli 6s ad6. stb.
jogszabalyoknak.

19.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s
teljesites6vel dsszefi.iggdsben olyan kdltsegeket, melyek a Kbt. 55. 5 (1) bekezd6s k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel5 tarsasag tekintet6ben mer0lnek fel, €s melyek a
Keresked6 ad6kciteles jcivedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak.

20.

Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Engeddlyessel kdtend6 hil6zathaszn5lati szez5d6sekben a
Felhaszniil6 helyett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6 fel6
sz6ml6zza az 6ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked5 fizet meg kiizvetleni.il
az Eloszt6i Enged6lyes szdm6ra. A Keresked6 a villamos energia kiilts{le mellett az 5ltal6nos
rendszerhaszn6lati dijakat, mint kcizvetitett szolg5ltat5st tov6bbsz5mliizza a Felhaszn616 fel6,
amit a Felhaszn5l6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadfrjal megegyez6 fizet6si

felt6telekkel.
21.

Keresked6 a tcirv6nyi el6irisok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezettsegeket v5llalja a
szezrh6slej6rt6t kijvet6en az rij Keresked5 fel6.

4. A felek iogai 6s kdtelezetts6gei

a mell6kletben szerepl6 felhaszn5l6si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes
ell5t6s alapri szez5d6sben rogzitett negyed6rSs 5tlagteljesltm6ny 6rt6kevel megegyez5
teljesitmdnnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6si..il6s66rt, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkiirdben felmeriilt - Keresked5nek fel
nem r6hat6 - ok okozza.
Keresked6

L

A villamos energi6t a Felhaszn6l6 r6sz6re a h5l6zati enged6lyes sz5llitja le.
.1.

A

1.

A profilos

felhaszn6l6si helyek ell6t5sa
ttirt6nik.

a

felhasznal6si helyekkel megegyez5 csatlakoz6si pontokon

-

-

fogyasztesi helyek tekintet6ben
a szez6d6s id6tartama alatt a profil alapri
szabadpiaci fogyasztasi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerirSnyito fel6. A
profilos menetrendad5s alapj5t a szabadpiacra l6peskor a teri.iletileg illet6kes eloszt6i

enged6lyes Sltal meg6llapitott m6rt6kad6 6ves fogyasztiis jelenti. ennek hiSnyiiban a
dokumentiici6 ,,A", ,,A" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6l5si helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyaszt6sok alkalmazand6ak. Keresked6 v6llalja a profilos Felhaszn6l6 teljes ellStas
alapi szez6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5t5s6t. A profilos felhaszn6l6si helyek
mennyis6gi elter6s6nek p€nziigyi kock6zata a tobbletenergia vagy a szilks6ges kiegyenlit(i
energia megvSs5rl;i#bol kcivetkez6en a Keresked5t terheli, ennek a FelhasznSl6 fele tortdn6
ut6lagos rdszben vagy eg6sz6ben tijrt6n5 5th6rit5sa nem lehets6ges.
5.

Keresked5 koteles ajiinlatk616 szabadpiacra lep5 felhaszn6ldsi helyeinek villamos energia
igdnydt fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 6ltal felhasznelt villamos energia mennyis€get
saj6t neveben kciteles el6re megv5sarolni.

a

keresked6i m6rlegkiirbe l6p5 felhaszn515si helyei vonatkozSsiiban fell6pci
v6telez6si iizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 kiildn k6r6s6re - Keresked6nek vdllalnia kell a
Felhaszn6l6 6rintett felhaszn6l6si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival

Felhaszn516

1,,

szemben, amely/amelyek a FelhasznSl6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okoztak, 6s
mindent meg kell tennie Felhaszn5l6 erdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szemelyi 6s
t6rgyi kdrben meghatalmazesnak min6siil.

-

a szabadpiacra l6p5
egyetemes szolgiiltat6i szez<5d6s(ek) felmondiis5t
fogyasztSsi helyek vonatkoz5s6ban
a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erej[i
magdnokiratba foglalt meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdemdnyezi 6s bonyolilja le a

A hatalyban l6v6

-

teriiletileg illet6kes egyetemes szolg6ltat6n5l. Az egyetemes szolg5ltat6i szezcid6s(ek)
felmond6s5n5l (a megszfinds id6ponga vonatkoz5s5ban) a jelen szez6d6ben meghat5rozott
kezd6 teljesitesi id6pont az ir6nyad6.

-

a keresked6i m6rlegkcirbe l6pci fogyaszt6si helyek
vonatkoz6s5ban - a FelhasznS16 kdpvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejfi mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5saval a Keresked6 kezdemdnyezi 6s bonyoli$a le az illet6kes szolgSltat6nal. A
hat5lyos szez6d6s(ek) felmond6san5l (a megszfin6s id6pontja vonatkoz5s5ban) a jelen
szez6ddben meghatSrozott kezd5 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A hatiilyban l6v6 szez5d6s(ek) felmond5sat

9.

A

keresked6i m6rlegkiirbe l6p6shez sziikseges eloszt6i szez<id6s(ek), rigy mint H6l6zati
CsatlakozSsi Szezcid6s(ek) (a tov6bbiakban: HCSSZ) es HSl6zathasznSlati Szezdd6s(ek) (a
tovebbiakban: HHSZ) megkiit6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n nem 5ll
rendelkez6sre
a Felhaszn5l6 k6pvisel6je Sltal teues bizonyito erejfl mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5s6val a Keresked6 kezdemenyezi 6s bonyoliga le a teruletileg illet6kes eloszt6i
engedelyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkdt6sdhez a jelen szez6deben meghat6rozott

-

kezd6 teljesit6si id6pont az i16nyad6.

a profilos elsz6mol5s al5 es5 felhaszn5l5si helyek illet6kes
eloszt6i enged6lyes 6ltal torten6 v6gleges profilba sorol5s6t 6s valamennyi profilos
felhaszn5lSsi helyre vonatkoz6an a szea6d6ses id6szak alatt 6rv6nyes Mert6kad6 Eves
Fogyaszt6s meg6l lapit6#t.

10.

Keresked6 szakmailag feliigyeli

11.

A teljes ell6tas alapri szez5d6s hatSlya alatt KereskedS koteles a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel
6s fokozott gondoss5ggal mindent elktivetni Felhaszn5l6 6rdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j6rt el, az ebb6l eredS k6rok
megt6rit6s6re koteles.

a

12.

Felhaszn516 jogosult az energiaell6tas6val kapcsolatos

13.

Az rijonnan bekapcsolSsra keriil6 felhaszniiliisi helyek r6sz6re, az adott felhaszn5l6si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz5s5val Keresked5 a szez5d6ses id6tartamon belill szabadpiaci
villamos energia ell5tdst nyrijt. Ezen felhaszn6l5si helyek vonatkoz5sdban a jelen szez6d6s
rendelkez6seit kell alkalmazni kuldndsen azzal, hogy az energiadij meghat6rozott m6rt6ke
ezen rij felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s6ban is ir5nyad6ak. A felhaszn6l6si helyek
m6dosul5sa (ide 6rwe az rij felhaszn6l5si hely bevon6sSt, r69i megsziintetds6t stb.) nem

birmilyen iigyben Keresked6hdz fordulni,
aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel koteles ajSnlatk6r6 r6sz6re tan6csot vagy (ilyen targyi
k6r6s eset6n) ir5sbeli taj6koztatiist adni.

min6siil a felek meg6llapod5sa alapj5n szez6d6sm6dosft5snak.

A

szerz6d6s id5tartama

tiimogatast biztosit 6s

alatt megszfin6 felhaszn5l6si helyek r6sz6re Keresked6

a

Felhaszn516 k6pvisel6jek6nt menedzseli
villamos energia szolgSltatasb6l va16 kil6ptet6s6t.

a

szak6rtSi

felhaszn6l5si helyek

,l),,,

.

r'i''t
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l:t.

az

i.igyint6z6s gyorsitasa, egyszerlisit6se 6rdek6ben internetes i.igyf6lportal
i.izemeltet6s6re kdteles a szerz6dds id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben. hogy a Keresked6
6ltal ki6llitott sz5mla m0szaki tartalmSt 6s szdmszaki helyess6g6nek ellen6z6set m6g a
sz6mla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6seg6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitm6ny gcirbej6nek lefutds6nak, illewe
a Keresked6 €s a Felhaszn5l6 kdzdtt meokiitend6 szen6d6s m[iszaki vonatkoz5si adatainak

Keresked6

megtekinthet6seg6t.

5. Szerz6d€sszeg6sek 6s jogk6vetkezm6nyei
1.

A

Felek jelen szerz6d6sben v6llalt kotelezettsegeinek megszeg6se, igy k0liincisen a teuesit6s
elmulasztdsa, k6sedelme k5rt6rit6s fizet6si kdtelezetts6Eet keletkeztet, illewe a Szez6d6s
m5sik F6l 5ltal tort6n6 rendkiviili felmond6siit alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rogzitett szez6desszeg6si esetek es azok itt el6irt kijvetkezm6nyei nem 6rintik
a jelen Szez6d6s b6rmely m6s pong6ban meghat5rozott szea5desszeg6si eseteket, illetve az
azokhoz f [iziitt jog kovetkezm6nyeket.
3.

Stilyos szezcid6sszeg6s esetdn a silyos szez5d6sszeg6ssel drintett (s6relmet szenvedett) F6l a
Szez6d6st a szenSddsszeg6 F6lhez intdzett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen szerz&6s szerint

felmondhatja.
,1.

S0lyos szez6d6sszeg6st ktivet el a Keresked5, ha neki felr6hatoan:

-

ha a szez5dds teljesitesdhez sziiks6ges elektromos 5ramot nem szezi be teljes
eg6sz6ben,

-

nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rtekben 6s m6don,

jelen szez6d6sben nevesitett adminisztr6ci6s kittelezettseg6t nem, vagy
hi6nyosan teljesiti es ezzel Felhaszn6l6 ell5t5s6t eg6szben vagy r6szben
veszdlyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

-

eSy6b srilyos szez6d6sszeg6st kovet el.

Srilyos szezcid6sszeg6st kdvet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

fizet6si kiitelezetts6gdnek a Keresked6 Sltal meghatarozott legal5bb 30 napos
pothatarid5 alatt sem tesz eleget,
egyi.ittmfi kod6si kotelezettseg6t sllyosan megszegi

Vis maior bekovetkez6se eset6n

a

Felek kiltelesek egym5st halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6nel jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a
FelhasznSl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m6kijd6s6hez szuks6ges elektromos Sramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkozds6ban figyelembe kell venni.

?.,

1.

A Felhaszn5l6 nem koteles a szabv6nyon kivUli elektromos 6ramot 6Wenni, igy ha a szabvdnyon
kivijli elektromos eramot 6w6tel6t a FelhasznSl6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r5l
min6si.il szez6ddsszegdsnek.
szabv5nyon kiviili elektromos 5ramot mennyis6g6vel
csdkkenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A

A teljesites jogszerfi megtagad5sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem kcitb6rfizet6si, sem k6rt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kotelezetts6g
sem. Ekkor a jelen szea5d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem drintett) mennyis6get az
6tad5s felf0ggesztdse miatt 6t nem adott mennyis6ggel csiikkenteni kell.

5, Szerz6d6si biztosit6kok
1.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hibiisan vagy
k6sedelmesen teuesit, akkor kdteles a Felhasznal6nak a hib6s vagy k6sedelmes teljeslt6ssel

6rintett minden napt6ri nap vonatkozds6ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves,
dokument5ci6ban kalkul5lt mennyis6gii villamos energia forintban meghat5rozott
ellendrt6k6nek 36s-iid reszenek a k6tszereset kcitberk6nt megfizetni.

A kdtb6rt a

Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6litSssal, 8 napos fizet6si hatarid6vel 6rv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beliil a Keresked6 ir5sban, k6ts6get
kiz6r6an bizonylt6kokkal aliitiimasztott indokl6ssal mag5t ki nem menti, akkor a kcjtber
elismert kiivetel6snek min5siil 6s a Keresked6 kcivetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foqlalt
valamennyi felt6tel megval6sul6sa eset6n.
7. Egy6b rendelkez6sek

l.

A

Felhaszn5l6 kaiteles betartani

a

mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab6lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szerzSd6ssel nem ellentetes. A jelen szez6d6s Felei

koziitt elscidlegesen jelen szez6d6s az ir5nyad6 a jelen szerz6d6s 7.5. ponga
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b6rmely ASZF-nek min6sul6 irata eg6szben
vagy r6szben ellentdtes a jelen szez5dessel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkez6s nem
alkalmazhat6. Kivdtelt kdpez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n
alkalmazand6.

vonatkoz6 jogszab6lyoknak, Szab6lyzatok, a mfik<jd6si
enged6ly6nek, Uzletszab6lyzatanak 6s a rendszerhaszn5lati szez6d6seinek rendelkez6seit,

A
3.

Keresked6 mindenkor betartja

a

A Keresked6 mindenkor a szakzerfien elj5r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elv5rhat6

magatartist kiiteles tanisitani, kiiliinosen
A Szez6dds teljeslt6s6t veszdlyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszniil6t halad6ktalanul 6rtesiteni,
A Szez5d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elviirhat6 int6zked6st.
4.

A Szez6d6s csak kcizos megegyez6ssel, ir5sban modosithat6 a Kbt. 132.s-nak megfelel6en.
Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s b5rmely ponga k6gens jogszab6lyba

i.itktizne, vagy a kozbeszez6si elj6r5s kotelez6 6rv6nyfi dokumentum5nak tartalm6val
ellent6tes lenne, akkor a szez6dds fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy kiilijn6sen a szerz6d6s m6dosit5sa n6lkUl - a megs6rtett kcltelez6 6rv6ny[i
jogszabSlyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell

?",
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I

megfelel6en alkalmazni akkor is. ha valamely k6gens jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy
valamely rendelkeztise a szerz5d6s resze (vagy a szea5d6sben sziivegszerfien szerepelnie
kell) 6s azt sz6vegszerlien a szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
r6sz6t k6pezi).

8, A szerz6d6s id6beli hatilya 6s megszfin€se

1.

Felek jelen szez5d6s hat6rozott id6re 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6rajat6l 2014. 09. 30.
napj6nak 2a.00 6raj6ig kotilt a Keresked6 ezen id5szak alatt ktiteles a szez6d6s szerinti
ell6tas biztosit6sara.

2.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a

ftk. szab5lyai szerint rendes felmond6ssal
felmondhat6. A felmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn6l6
krizbeszez6si elj5r6st folytasson le. Ennek hat6ridejet a felek 90 napban hat6rozz6k meg.

3.

A Szez6d6s rendklvtili felmond6ssal azonnali hatSllyal felmondhat6, ha:

a)

Keresked6 ellen cscidelj5r5s, vagy felsz6mol6si elj5r5s joger5s elrendelesdre kerijl sor,
vagy vegelsz5mol6s a16 keriil, ill. hivatalbol torlik a cegjegyzdkb6l.

b)

amennyiben b5rmelyik fel a jelen szez6d6sb5l ered5 l6nyeges kotelezetts6geit ismdtelten
vagy s0lyosan megszegi,

c)

ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mflktid6si enged6ly6t joger5sen visszavonja, vagy
egy6b modon a szez6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5 v5lik.

4. Felhaszn5l6 ktiteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint, amennyiben:

4.1.

Keresked6ben kdzvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi
tarsasSg, amely nem felel meg a Kbt. 55. $ (1) bekezd6s k) pontjSban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szez5d6s teljesites6nek teljes id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 sz6m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t haladektalanul ertesiti.

4.2.

Keresked6 kdzvetetten vagy ktizvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
jogi szemdlyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazda#gi
t5rsas5gban, amely nem felel meg a Kbt.56. $ (1) bekezd6s k) pontjiiban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a
FelhasznSl6t haladektalanul 6rtesiti.
szerez valamely olyan

9. Adaw6delem, kapcsolattartiis, egy6b rendelkez6sek

1.

A szez6d6 felek kdtelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy ki.i16nos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymiisnak Stadott, iizleti titoknak min6siil6 informSci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokumentaci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min5sihttek (bizalmas
inform6ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.

3.

Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenyseghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform5ci6,
megoldiis vagy adat, amelynek nyilv5noss5gra hozatala, illetdktelenek 6ltal tdrt6n5
megszerzdse vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfi penzUgyi, gazdas5gi vagy piaci
6rdekeit sdrten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult
a szijks6ges intdzked6seket megtette.

4.

A

Felek titoktart6si kotelezetts6ge a tudom5sukra jutott 0zleti titokra
inform5ci6kra, igy ktiliindsen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

es

bizalmas

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kiz5r6lag a szerz5d6s
teljesit6sdre haszn6lhatj5k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v5hagySsa n6lkiJl ilyen inform5ci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem boc#that, kivdve, ha
ezt 6w6nyes es hat6lyos jogszab5ly alapjSn k6telez6 vagy valamely bir6s59 vagy m5s
hat6saq, 5llamigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul t46koztatjSk
egym6st ir6sban a vonatkoz6 biro#gi, vagy miis hat6sagi hat6rozat egyidej( megktild6se
mellett.
o.

A Felek kijtelesek a hat6s6g (bir6#g) figyelmdt felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartasi kdtelezetts6g al5 es6 inform5ci6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott informSci6 kozismertsdg6t az a f6l bizonyiga, amelyik annak
kozismerts6g6re hivatkozik.

7.

A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megszfin6se ut6n is hat5lyban
maradnak.

8.

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
fentiekt6l ellent6tesen
adatokra
iratokra, mely vonatkoz6#ban jogszab6ly
rendelkezik.

9.

a

ill.

Felek kijelentik, hogy

a

szez6d6s teljesit6sdben folyamatosan egyi.ittmfikddnek, a

felmeru16 probl6m5kr6l egym6st haladdktalanul ertesitik.

10. Felek jognyilatkozataikat kizSr6lag ir6sban, az 5tvdtel hely6t 6s idej6t azonoslthat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax form6j6t is.
11. Felek k6pviseletdre (tognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korlStoz5sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

FelhasznSl6 r6sz6r6l:
N6v, beosztiis: Pomah5zin6 Spring5rt Katalin mb. 6vodavezet5
El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Viic, De6kvSri

f6it

34.

Teli 27-307-74L
Jognyilatkozat korl6tozdsa : nincs
N6v, beosztas: Kiss Istv6n
El6rhet6s6gei (levdlcim, tel, fax): 2500 V5c, KdztarsasSg rit 34.
kissiswan@dunaweb.hu

Q.r

R

,it'

06-30-280-3927

Fa\. 06-27 -412-268

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v: E.ON Kdzigazgatasi Vonal
El6rhet6sdgei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r,

ff.:

205

Tel . : 05-40-200-950,

E-mail: kozioazoatas(oeon.hu

-

L2.

Jelen szez<ld6st erint6 6sszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kizSr6lag ir6sban az
ew6tel helydt es idejdt dokumental6 m6don - teheti meg 6rvdnyesen. Elektronikus lev6l ill. fax
eset6n az 6wdtel igazol5sat megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill. faxjelent6s).

Amennyib€n a szez6d6s a jognyilatkozat megtdtel6re hatarid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmeriJles6r6l 0ognyilatkozatot tev5 tudom6#ra jutasat6l)
szAmitott 3 munkanapon b€lul kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6brjl rtividebb hatarid6 nem
derijl ki.

13.

f4.

Minden, a miisik f6lnek beny0jtand6 jelen szezcidds targyiit 6rint6 dokumentumot a jelen
szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cimdre kell megkiildeni. A ki.ildem6nyt faxon,
elektronikus levelben illetSleg postai kuldemenykent kereszt0l feladott jognyilatkozat eseten a
megdrkez6st kovet6 els6 munkanapon, szemdlyes 5tad6s eset6n azonnal kdzbesitettnek kell
tekinteni.

kijelolt kdpvisel6k 6s kapcsolattart6k akadalyoztat6sa esetdre a felek meghatalmazott
helyettesr6l k6telesek gondoskodni, melynek elmaraddsa nem eshet a miisik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogad5sat akad6lyozn6 ill. lehetetlennd tenn6,
felek kotelesek a m5sik felet err6l - illeWe a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul rtjvid iton

15. A

drtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyoztat6si
nyilatkozat telefonon t6rt6n5 megt6tel6nek igazol5sa a nyilatkozattev6t terheli.

16.

SzezSd6 felek 0gy j6rnak el jelen szerz6dds hataly6nak fenn6llta alatt. tigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6dds kikot6seinek. Szen6d6 Felek kijelentik, hogy
egyikUk sem taniisithat olyan magatart6st, amely a szez6d6ssel ellent€tes lenne, vagy a m6sik f6l
jogos €rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzitik, hogy a dokumentumok kezelese sor5n az
adaweftlmi jogszab6lyok rendelkez6seit maraddktalanul betartjSk.

17.

Felek meg6llapodnak abban, hogy minden tev6kenysegUkn6l

a

m6sik

f6l

6rdekeit

messzemen6en szem el6tt tarwa jiirnak el, tart6zkodva minden olyan magatartdst6l, amely a
miisik f6lnek ak6r vagyoni, akdr nem vagyoni k5rt okozna.

18.

Szerz6d6 Felek halad6ktalanul k6telesek €rtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra jutott minden
6rtesiil6s16l, dokumentum16l, inform5ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesiteset akad6lyozza, vagy
befoly5solja

19.

.

Szerzod6 Felek meg5llapodnak, hogy jelen szerz6d{s hat6lya alatt

-

a fentieken tril is -szorosan

egyiittmfikbdnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdekeben, hogy a jelen szezth6sben kitflziitt
c6lok megval6su|janak.

20.

Felek kifejezetten r6gzitik, hogy jelen szez6d6s alapj6n a Felhaszniil6 sem r6szben, sem
r6g6szben nem felel6s a hivatkozott k<jzbeszezdsi eljdr6s alapj6n a Keresked6vel szen6d6st k<it6
tovdbbi felhaszn6l6k szen6d6sszeg6se6( ill. a tov5bbi esetleges felhasznSl6k szez6d6sszeg6se
jelen szez6d€s Felhaszn5l6jSra nem hat ki.

21.

Jelen szez6d6s ill. a kiizbeszez6si elj5rds z. r6sz€re vonatkoz6 iratanyaga az 6n. profilos m6r6s
alapj6n elsz6molt fogyaszt6si helyek vonatkoz5#ban tartalmaz rendelkez€seket. Amennyiben

valamely rendelkezes az adott fogyasztasi hely vonatkoz6sSban nem 6rtelmezhet6, azt figyelmen

kiviil kell hagyni.

22.

Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd€sekben

a

Magyar Kiiztarsasag jogszabalyai az

ir5nyadoak.

23.

A szez6dds 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szea6d6s mell6klet6t k6pezi (a
felsoroltakon kiviJl) (a Megbiz6 peld6ny6hoz csatoltan) az elj6r5s iratanyaga.

24.

Felek jogvitrijuk eset6re kikdtik
kiz5r6lagos illet6kesseg6t.

25.

a V6ci V6rosi

Bir6sag

ill. a Budapest Kdrny6ki

T6rvdnysz6k

Jelen szerz6d6s annak mindhdrom f6l 6ltali al6ir6saval l€p hatalyba.

V5c, 2013. szeptember 27.
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