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2. Esz vonatkozisdban

mely l6trejott egyr6szr6l V5c V6ros {inkormiinyzata

(sz6khefye: 2600 V6c, M6rcius 15. ter 11. Ad6sz6m: 15731302-2-73 )

k6oviseli: Fiird6s Attila

mint Aj5nlatk6r6, a Felhaszniil6k kepviselet6ben eljii16 f6l

(toviibbiakban : Ajdnlatker6 mint Partner), valamint

Mad5ch Imre Mfivel6d6si K6zpont (sz6khelye: 2600 Viic, Dr. Cs5nyi L. krt. 63., Ad6szdm:
15395632-2-13, k6pviseli: Szab6n6 Laczi Sarolta igazgat6helyettes) mint Felhaszn6l6 6s Fizet6
(tov5bbiakban Felhaszn6l6),

mSsr6sz16l az E,ON Energiaszolg6ltat6 Kft,

(sz6khely: 1051 Budapest, Szechenyi IsWiin t6r 7-8,

k6pviseli: P6l Norbert 0gyvezet6 igazgat6 cegjegyz6ksz6m: C9.01-09-881828 ad6szdmi 13958747-2-
44.) mint Villamosenergia-keresked6 (tov5bbiakban: KereskedS)

kozaitt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V6c V6ros Onkorm5nyzata kozbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben,,Villamos energia
beszezdse" megnevez6ssel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az aj6nlati felhiv6s
akk6nt rendelkezett, hogy Aj6nlatk6r5 a felhiv5sban meghat6rozott aj6nlatker6k nevdben is

folyta$a le a kozbeszez6si elj5r5st, ez6ltal az ott megjeliilt int6zm6nyek, gazdasiigi
t6rsas5gok lesznek a szez5d6st kdt6 felek 6s <tn6ll6 sz5mlafizet6sre kiitelezettek (az 1.

r6szaj;inlati kiirben 7 db szez6d6s,2. reszaj6nlati kdrben 11 db szez5d6s 3. r6szaj5nlati
korre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szeniSdds l6trejdtte sziiks6ges).

A kijzbeszerz6s 2. r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k tehSt a szez5ddseket cln6lloan jogosultak
megkdtni, igy jelen szez6d6s az emlitett kozbeszerz6si elj6r6sban megkottitt - a
Felhaszn6l6ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6siil.

A nyertes ajiinlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel<len 6s a
fentiek figyelembevdtel6vel jelen szez6d6s vele kerUl megkiitdsre. Felek a szolg6ltat6s
teljesit6se 6rdek6ben az a16bbi szen6rC6st kotik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

l. Felek a kozbeszez6si elj5rds alapj5n egym6ssal rin. teljes ell6t6s alapri szez6d6st hoznak
l6tre Felhaszn5l6i menetrendad5si kdtelezetts6g n6lkUl, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
Felhaszn516 megv6s6rolja a jelen szea6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat6rozott
villamos-energi6t (szez6d6s kiizvetett targya). Ennek alapjSn a Keresked6 v6llalja a magyar
5tviteli h5l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv6nyos min5s6gfi villamos energia
biztositas5t a Felhaszniil6 r6sz6re a szea5d6s idSbeli hat6lya alatt 869 000 kwh
mennyisdgben, amennyiben a teri.iletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhasznSl6si helyek tekinteteben a m6rlegkori v5lt5st ir5sban visszaigazolja a Keresked6
rdszdre, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s aldir6s5val elfogadja, hogy a kdzbeszez6si
ellej5rSs alapj6n szerz6d6st kcitdtt Felhaszn5l6k a felhiv5sban ill. a dokument6ci6ban
meghat6rozottak szerint az adott r6sz osszmennyis6ge tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek.
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2. A szez6d€s t6rgy5t k6pezi tov5bb6 a szez5d6skrit6st kaivet6en a keresked6 v6lt5ssal j5r6

iisszes adminisztrativ, tovdbb5 a kozbeszez6si mfiszaki lefr6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell6t6sa. Ezek ellen6rt6ket az aj5nlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezeftseJek

ellilt6s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3. A Felhaszn6l6 felhaszn6l5si helyeit jelen szenSd6s 1. sz. melldklete tartalmazza.

4. Felek megdllapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim5lis

mennyis6g 6t nem v6tel6b6l, sem a maxim5lis mennyis6g feletti 6tvetel eset6n Felhaszn5l6

semmifdle tov5bbi dij vagy kovetelds megfizet6s6re nem kiiteles azzal, hogy a Keresked5 a

trilfogyaszt6s esetdn felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani kdteles.

3. Az ellenszolgiltat6s 6s megfizet6se

t. A Keresked6 6ltal a kozbeszez6si elj5r5sban megajSnlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott nett6
ellen6rt6k az intdzm6nyi profilos felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s5ban: nett6 16, ,14 FVkWh,

azaz nett6 tizenhat forint- negyvennegy fill6r FVkWh.

2. A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadij a szez6d6ses id6tartam alatt fix, indexSlSsra

nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellen6rt6k feltetel n6lkUli, nett6 energia fix df. Felek rogzitik, hogy a fenti dij
meghat6roz6s6n5l figyelembe v6telre kertilt hogy az a KAT koltseget (2007. 6vi DocryI w. 9-
13. $) is mag5ba foglal6 villamos energia 5r. ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s

ert6kesit6s kiilts6g6t, a 10912007. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatarozott 6w6teli
kotelezettseg al6 es6 villamos (,,ziildJ energia k6ltseg6t, a kiegyenlitfi energia kcilts696t, a

hazai 6s nemzetkozi hat6rkeresztez5 kapacit6sok dijSt es a menetrendad6s 6th6rit5s5b6l

ad6d6 mindenfajta kdltsdgeket, valamint m6rlegktir tags6gi dfrat is. Tartalmazza tovttbbtt
teljes korfien a jelen szerz6ddssel kapcsolatban meghalSrozott egy6b szolg5ltatasok

ellen6rt6k6t is, kiildnosen a keresked6v5lt6ssal kapcsolatos adminisztrdci6s feladatok
ell6tas5nak, tovSbb6 az internetes Ugyf6lportSl biztosit6saval kapcsolatos dijakat is.

L A megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari
szerkezet6talakit6si tamogatist, a kedvezmdnyes 5ru villamos energia tdmogat6st, a VET-ben

meghat6rozott p€nzeszkdzcik, az energiaad6, 6s az 6ltal6nos forgalmi ad6 iisszeg6t, valamint
a jogszabSlyban meghat6rozott egy6b ad6kat es illetekeket.

s. A felek koziitti elsziimol6s alapja a Felhaszn5l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghat6rozott id6beli rdszletezetts6gfi adatokat
szolg5ltat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, biztons5gi 6s m6r6sUgyi el5ir6soknak megfelel6,

hat6s5gilag hitelesiteft fogyaszt6smdr5 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis4r.

6. A villamos energia szolg6ltatSs sziinetel6senek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia df
megfizet6s6re nem kdteles.

7. Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teues ell6t6s alapl szezcid6s id6tartama alatt az energia ellendrt6ke
vonatkoz6s6ban naptSri h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.

8. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.
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9. Felhaszn6l6 az ellen6rteket, az igazolt szen6d{sszeri teljesitest kovet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. q (1)-(6) bekezdese szerint sz6mlatjsszesit6 alapj5n, Stutal6ssal.

forintban (HUF).
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A F€nztigyi teljesit6s felt6tele az Aft.. 361A. s-ban foglaltak teUesul6se.

Keresked6 a sz6ml6kat - felhaszn5l5si helyenk6nt - a Fizet6 nev6re 6lli$a ki, 6s a sz6ml5kat a
Fizet5 cim6re kiildi meg, felti.]ntewe a Partner nev6t is A sz6ml6k mell6 Keresked5 koteles
r6szletes analitik5t mellekelni (elektronikus form6ban is) a dokumentaci6nak megfele15
tartalommal. Koteles tovdbbii a papir alapi sz5ml5k alapj5n sz5mladsszesit6st is kiildeni
havonta a Fizet5 nev6n szerepl6 fogyasztasi helyek irsszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s5ban.
Ezt elektronikus form6ban is meg kell kijldeni a FizetS cim6re.

Keresked6 nem jogosult h6 kclzben r6szsz6mla kibocs5tdsara. Az esetleg h6 kijzben felmerijl6
korrekci6kat a kovetkez5 h6napban sz5molhatja el.

A Keresked6 5ltal kibocs5toft sz5mla mag6ban foglalja:

- az 6ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz5molSsi Id6szak) a Fizet6 rdsz6re 6rt6kesitett villamos
energia teues mennyis6g6t (kWh),

- a villamos energia egys6g6r6t (FVkWh)

- az 6ltal5nos forgalmi ad6 6sszeg6t,

- a tcirv6nyben meghat6rozott energiaad6 <lsszeg6t,

- a rendszerhaszn6lati dfrakat,

- egy6b, jogszab6lyban riigzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal sz5ml5zand6
t6teleket (igy ki.ilonosen aVEf 747. $ alapj5n sz5mlSzand6 t6teleket).

A kibocsatott sz5ml6n, sz5mla osszesit6n 6s szSmla rdszletez5n az el6irtakon kiviJl fel kell
tuntetni a Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszn5l6si hely cimdt, felhaszn5lSsi hely funkci6j6t, a POD

sz6mot , a felhaszn5l6si hely azonositot, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) erteket.
A kibocsiitott sz6ml5n. sz6mla tisszesitiin 6s sz5mla rdszletez6n az el6irtakon klviil fel kell
tiintetni a Felhaszn6l6 nevet, cim6t, felhaszn5l6si hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6j6t, a
POD szamot , a felhaszn6l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kWh) 6rt6ket.

Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz6m6ra megkiildott,
igazolt natur6li6t6l elt6r6 mennyisd;et alapul v6ve id6szaki szSml5t ki5llitani. Ennek

megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla natur6lia b6zisiit az eloszt6 Sltal az azonos

sz6ml5z5si id6szakra kiSllitott RHD sz5m15n megjelen6 5rammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy
adott sziimlSz5si id6szakot kovet6en m69is elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eset6n az

RHD 6s a keresked6i 6ramsz5ml5k naturSlia vetit6si alapj6nak ki.ilcinuiz6sege miatt, akkor a

keresked6 kiiteles ezt a soron kdvetkez6 sz6mlSz5si id6szakban konig6lni.

A Szezcid6s megszun6s6t kiivet6 75 napon beliil a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
vegelsz5mol6 sz5mla kiboc#tasira. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6 sz5ml5ban

esetlegesen ki nem sz6ml5zott t6teleket.

K6sedelmes fizet6s eset6n a FelhasznSl6 a Ptk. 301/A.5 (2){3) bek-nek megfelel5 kesedelmi
kamatot koteles megfizetni a Keresked5 r6sz6re, a k6sedelemmel ar6nyosan, de ez
id6ar6nyosan csokken amennyiben a Keresked6 a szez5d6s l6trejott6t kovet5en k6t h6napon
beli.il nem kezdi meo a szerz6d6s szerinti sz6ml6z5st a Fizet6k fele.
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18. A sz6mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz6mviteli es ad6, stb.
jogszab6lyoknak.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked5 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s
teljesitds6vel dsszefliggesben olyan kdltsegeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pon$a
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben merlilnek fel, 6s melyek a

Keresked6 ad6kciteles jovedelmenek cs<jkkent6s6re alkalmasak.

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Engeddlyessel kcitend6 h6l6zathaszn6lati szez5d6sekben a

FelhasznSl6 helyett v6llalja a fizet6 f6l szerepet. Az Elosztd Enged6lyes teh6t a Keresked6 fel6
sz{ml'zza az 5ltal6nos rendszerhaszn6lati dfrakat, amiket a Keresked5 fizet meg kozvetlenul
az Eloszt6i Engedelyes sz5m6ra. A KereskedS a villamos energia kcilts6ge mellett az iiltalSnos

rendszerhaszn5lati dtakat, mint kozvetitett szolg5ltatiist tovSbbsziiml5zza a Felhaszn6l6 fel6,

amit a Felhaszn5l6 a Keresked6nek kciteles megfizetni az energiadfrjal megegyez6 fizetdsi

felt6telekkel.

Keresked6 a torv6nyi el6iriisok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket v5llalja a
szez6d6slej6rt6t kovet6en az ij Keresked6 fel6.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn6lSsi helyeknek a csatlakozdsi pontjain a teljes
elliitas alapri szerz6d6sben Kbzitett negyed6rSs 6tlagteljesitm6ny 6rt6kevel megegyez6
teljesltmennyel kiiteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
teljesit6s0l6s66rt, ha azt az Eloszt6i engeddlyes 6rdekkor6ben felmeriilt - Keresked5nek fel
nem r6hat6 - ok okozza.

A villamos energi6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes sz6lliga le.

A felhaszn6l5si helyek ell5t6sa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

tdrt6nik.

A profilos fogyasztasi helyek tekintet6ben - a szez6d6s id6tartama alatt - a profil alap0
szabadpiaci fogyaszt6si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir5nyito fel6. A
profilos menetrendadAs alapj6t a szabadpiacra l6p€skor a teriiletileg illetdkes eloszt6i
enged6lyes 6ltal meg6llapitott m6rt6kad6 6ves fogyasztas jelenti, ennek hi6ny;iban a

dokumentaci6 ,,A", ,,8" 6s ,,C". mell6kleteiben felhaszn5l6si helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyasztiisok alkalmazand6ak. Keresked6 v6llalja a profilos Felhaszn6l6 teljes ell6tas
alap0 szea<id6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5tiisilt. A profilos felhaszn6liisi helyek
mennyisegi elt6res6nek penztigyi kock5zata a tobbletenergia vagy a sziiks6ges kiegyenlit6
energia megv6s5rl5s5bol kcjvetkez5en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tctrt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tdrt6nS iithdritasa nem lehets6ges.

Keresked6 koteles aj6nlatk616 szabadpiacra l6p6 felhaszn515si helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyisqlet
saj6t nev6ben kdteles el6re megv5s5rolni.

Felhaszn516 a keresked6i m6rlegkiirbe l6prj felhaszn5l6si helyei vonatkoz6#ban fell6pr<5

v6telez6si iizemzavarok eset6n - Felhaszn5l6 kUlon k6r6s6re - Keresked5nek vallalnia kell a
Felhaszn6l6 6rintett felhaszn5l5si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival
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szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n5l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okoztak, 6s

mindent meg kell tennie Felhasznill6 erdekeinek kepviseletd6rt. Ezen pont a fenti szemelyi 6s

t6rgyi korben meghatalmaz5snak min6sUl.

A hatiilyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szerz6d6s(ek) felmond6s5t - a szabadpiacra lep6

fogyasztSsi helyek vonatkoz6s6ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyito erejfl
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a

teruletileg illet6kes egyetemes szolg5ltat6niil. Az egyetemes szolgSltat6i szez6d6s(ek)
felmond6s5n5l (a megszfines id6ponga vonatkoz5s5ban) a jelen szez6deben meghat5rozott
kezd5 teljesit6si id6pont az i16nyad6.

A hat5lyban lev5 szez6d6s(ek) felmond5s5t - a keresked5i mdrlegkdrbe l6pri fogyaszt6si helyek

vonatkoz6s6ban - a Felhaszn5l6 kepvisel6je 6ltal teues bizonyit6 erejfi magAnokiratba foglalt
meghatalmaz6sdval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illet6kes szolg6ltat6n5l, A
hat5lyos szezcid6s(ek) felmond5s5n6l (a megsz[ines id6ponqa vonatkoz5s6ban) a jelen

szez6d€ben meghat6rozott kezd6 teljesitesi id5pont az ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegktirbe l6peshez sztiks6ges eloszt6i szez<5d6s(ek), rigy mint H6l6zati

Csatlakoz6si Szez6d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati Szezcid6s(ek) (a

tovSbbiakban: HHSZ) megkoteset - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n nem 5ll

rendelkez6sre - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erej[i mag5nokiratba foglalt
meghatalmazSs6val a Keresked6 kezdemenyezi 6s bonyolitja le a teriiletileg illet6kes eloszt6i
enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkiit6s6hez a jelen szerz6deben meghat6rozott
kezd6 teljesitesi id6pont az ir5nyad6.

Keresked5 szakmailag feliigyeli a profilos elsz5mol6s al5 es6 felhaszn6l6si helyek illet6kes

eloszt6i enged6lyes e|tal tiirt6n6 vegleges profilba sorol6siit tis valamennyi profilos

felhasznSl5si helyre vonatkoz6an a szez6ddses id6szak alatt 6rv6nyes M6rt6kad6 Eves

Fogyaszt5s meg5llapitdsdt.

A teljes ell6t5s alapri szea6d6s hat6lya alatt Keresked6 kdteles a t5le elv5rhat6 szak6rtelemmel
6s fokozott gondoss5ggal mindent elkovetni a Felhaszn616 drdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j5rt el, az ebb|rll ered6 kSrok

megt6rit6s6re k6teles.

Felhaszn516 jogosult az energiaell5t5s6val kapcsolatos biirmilyen 0gyben Keresked6hdz fordulni,
aki a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel koteles aj5nlatkdr6 r6sz6re tandcsot vagy (ilyen t6rgyrl
k6r6s eset6n) ir6sbeli taj6koztatiist adni.

tu tijonnan bekapcsol5sra keriil5 felhaszn6l6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn5l5si helyre
6rv6nyes energiadi alkalmaz6s5val Keresked6 a szez6d6ses iddtartamon beliil szabadpiaci

villamos energia ell5t6st nyijt. Ezen felhaszn6lSsi helyek vonatkozSs6ban a jelen szez6d6s
rendelkez6seit kell alkalmazni kiil6nosen azzal, hogy az energiad| meghat6rozoft m6rt6ke
ezen ij felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s6ban is ir5nyadoak. A felhaszn6l5si helyek
m6dosul5sa (ide 6rtve az rij felhaszn6liisi hely bevon5s6t, regi megszfintet6sdt, stb.) nem

min6sUl a felek megiillapod6sa alapjan szez6d6sm6dositdsnak.

A szez6d6s id5tartama alatt megsz[in6 felhasznSliisi helyek r6szere Keresked5 szak6rt6i
tilmogat6st biztosit 6s a Felhaszn616 k6pvisel6jekent menedzseli a felhaszniil5si helyek
villamos energia szolg5ltat5sb6l va16 kil6ptet6s6t.
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Keresked5 az Ugyintdz6s gyorsit6sa, egyszer[sit6se 6rdek6ben internetes ilgyfelport5l
uzemeltetdsdre kciteles a szeaSd6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked5

6ltal ki6llitott sz5mla mijszaki taftalm5t 6s sz5mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t meg a

sz5mla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked5nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani, Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5lSsi helyek teljesitm6ny gorbr6j6nek lefut6s6nak, illeWe

a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 kiizcitt meokiitendi5 szezi5dds mfiszaki vonatkoz6s[ adatainak
megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg€sek 6s jogktivetkezm6nyei

A Felek jelen szez6d6sben vSllalt kotelezettsegeinek megszeg6se. igy ki.ilcinosen a teljesit6s
elmulaszt5sa, kesedelme k6rt6rGs fizet6si kotelezetts6get keletkeztet, illetve a Szez6d6s
m5sik F6l Sltal tort6n6 rendkiviili felmond6sat alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban rcigzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el5irt kovetkezm6nyei nem 6rintik
a jelen Szez6d6s b6rmely m5s pontj6ban meghat6rozott szerz5d6sszeg6si eseteket, illetve az
azokhoz flizaitt jogkdvetkezm6nyeket.

Srilyos szez5d6sszeg6s eset6n a srilyos szez6d6sszeg6ssel erintett (s6relmet szenvedett) F6l a

Szerz6d6st a szez6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldali jognyilatkozattal jelen szez6d6s szerint
felmondhatja.

Srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

ha a szez6d6s teljesit6s6hez szUkseges elektromos 6ramot nem szeei be teljes
eg6sz€ben,

nem 6ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s m6don,

jelen szezdddsben nevesitett adminisztr6ci6s ktitelezetts6g€t nem, vagy
hi5nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6 ell6ta#t eg6szben vagy r6szben

vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi.

egy6b sflyos szeaSd6sszegdst kdvet el.

Stilyos szez6d6sszeg6st kdvet el a FelhasznSl6, ha neki felr6hatoan:

- fizetdsi kdtelezettseJ6nek a Keresked6 6ltal meghatilrozott legal6bb 30 napos
pothatarid6 alatt sem tesz eleget,

- egytittmfikod6si kiitelezettsdg6t silyosan megszegi

Vis maior bekijvetkezese eset6n a Felek kiitelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiEni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam5ra a

Felhaszniil6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mflk<jd6sehez szi.iks6ges elektromos Sramot

beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz5s6ban figyelembe kell venni.
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A Felhaszn6l6 nem koteles a szabv6nyon kivtili elektromos 5ramot 6tvenni, igy ha a szabv5nyon

kfviJli elektromos 5ramot 5tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r5l

min6si.il szez6d6sszeg6snek. A szabv6nyon kivUli elektromos 6ramot mennyis6g6vel

csdkkenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesit6s jogszerfl megtagaddsa eset6n a jogszerUen megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik

sem kotb6rfizet6si, sem k6rt6ritesi kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kdtelezetts6g

sem. Ekkor a jelen szez6desben meghat5rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyisdget az

5tad6s felf0ggeszt6se miatt 5t nem adott mennyis6ggel cstikkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok

Felek megiillapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hibSsan vagy
k6sedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszniil6nak a hib5s vagy k6sedelmes teljesit6ssel
6rintett minden napt6ri nap vonatkoz5s5ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves,
dokument5ci6ban kalkul5lt mennyiseg[i villamos energia forintban meghaterozott
ellen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeresdt kiitb6rk6nt megfizetni.
A kdtb6rt a FelhasznSl6 ir6sbeli felsz6litSssal, 8 napos fizet6si hatarid6vel ervenyesitheti.
Amennyiben a felsz6libas k6zhezv6tel6t kdvet6 5 napon beliil a Keresked5 irSsban, k6G6get
kiz6r6an bizonyitdkokkal al6tiimasztoft indokl6ssal magiit ki nem menti, akkor a kiitt€r
elismert kcivetel6snek min6sUl 6s a Keresked6 kcivetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foolalt
valamennyi felt6tel megval6sul5sa eset6n.

7. Egy6b rendelkez6sek

A Felhaszndl6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabSlyok, Szab6lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szezerd6s Felei

k6zdtt elsddlegesen jelen szez6d6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7.5. ponga

figyelembevdtel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZF-nek min5s0l6 irata egeszben
vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6ddssel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkezes nem

alkalmazhat6. Kivetelt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapj6n
alkalmazand6.

A Keresked6 mindenkor betar$a a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, Szabalyzatok, a m6kcid6si

enged6ly6nek, Uzletszab6lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

A Keresked5 mindenkor a szakszerfien elj516 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan elv6rhat6
magatart6st koteles tan6sitani, kiilonosen

A Szezcid6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a FelhasznSl6t halad6ktalanul 6rtesiteni,

A Szezrjd6s teljesitese 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elvSrhat6 int6zked6st.

A Szez5d6s csak kozijs megegyez6ssel, ir6sban modosithat6 a Kbt. 132.5-nak megfelel5en.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szenddds b6rmely pontja kogens jogszab5lyba

i.itkdzne, vagy a kclzbeszez6si elj5r6s kiitelez6 6rv6nyfi dokumentum6nak tartalm6val
ellent6tes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkezese hely6be - minden tov6bbi
jogcselekmdny, igy kiildniisen a szez5d6s m6dosit6sa n6lkiil - a megsdrtett kiitelez6 6rv6ny0
jogszabalyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell
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megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy

valamely rendelkez6se a szez(rd6s r6sze (vagy a szerz6d6sben szovegszerfien szerepelnie

kell) 6s azt szdvegszer0en a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6dds
r6sz6t kepezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

1. Felek jelen szez5d6s hat6rozott id6re 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6ri1j5t6l 2014. 09. 30.
napjdnak 24.00 6r1jiig kdtik, a Keresked6 ezen id6szak alatt kdteles a szez6d6s szerinti

ell5t6s biztosit6s5ra.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szea6d6s a ftk. szab5lyai szerint rendes felmond6ssal
felmondhat6. A felmonddsi id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn6l6

kozbeszez6si eljer6st folytasson le. Ennek hataridej6t a felek 90 napban hat6rozz5k meg.

3. A Szez6des rendkfvijli felmond5ssal azonnali hat5llyal felmondhat6, ha:

a) Keresked5 ellen cs5delj5rds, vagy felsziimol5si elj5r6s joger5s elrendeld#re keri.il sor,

vagy v69elsz6mol5s al6 kertjl, ill. hivatalbol tcirlik a c6gjegyz6kb6l.

b) amennyiben b5rmelyik fel a jelen szez5d6skil ered5 l6nyeges kotelezetts6geit ism6telten
vagy srilyosan megszegi,

c) ha az illetdkes Hivatal a Keresked6 m[ikcid6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy

egy6b modon a szez5d6s teljesites6re alkalmatlann5 v5lik.

4. Felhaszn516 kdteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghaterozottak szerint, amennyiben:

4.f. Keresked5ben kozvetetten vagy kiizvetleniil 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasagi

tarsas5g, amely nem felel meg a Kbt. 55. 5 (1) bekezd6s k) pong5ban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 sz5m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.9 (5)
bekezd6s szerinti 0gyletekr6l a Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.2. Keresked6 k6zvetetten vagy k6zvetlenijl 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas5gi
t5rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 55. 5 (1) bekezd6s k) pontjdban meghat5rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezdes szerinti iigyletekr5l a
Felhaszn5l6t haladdktalanul 6rtesiti.

1.

9. Adatv6delem, kapcsolattart6s, egy6b rendel kez6sek

A szez6d6 felek kdtelesek betartani az adaW6delmi szab5lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy kiilon6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym6snak 6tadott, i.izleti titoknak min6sii16 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas r

informiici6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
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Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold5s vagy adat, amelynek nyilv6noss5gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tort6n6
megszez6se vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszeru penz0gyi, gazdas5gi vagy piaci

drdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart5sa 6rdek6ben a jogosult

a sztikseges intezked6seket megtette.

A Felek titoktart6si kotelezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas

inform5ci6kra, igy kiildndsen szakmai megoldSsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okmdnyokat es informici6kat kiz5r6lag a szerz6d6s

teljeslt6s6re haszn6lhatj6k fel. A mdsik f6l el6zetes j6v6hagy5sa nelki.il ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha

ezt 6rv6nyes 6s hat6lyos jogszab6ly alapj6n k6telez6 vagy valamely bir6s5g vagy m5s

hat6sag, 6llamigazgat6si szerv elrendeli. A felek e116l halad6ktalanul taj6kozta$5k
egym5st ir6sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m5s hat6sSgi hat5rozat egyidejU megkiild6se

mellett.

A Felek kdtelesek a hat6s5g (bir6s5g) fi9yelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6

kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoKart6si kiitelezetts6g al5 es6 inform5ci6nal! ami m6r
kiizismert. Eqy adott inform6ci6 kozismerts6g6t az a f6l bizonyi$a, amelyik annak

kiizismerts6g6re hivatkozik.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz0n6se utiin is hat6lyban

maradnak.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon

adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszabaly a fentiekt6l ellent6tesen

rendelkezik.

9. Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyiittm[ikodnek, a

felmerij16 probl6m5kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

10. Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag irdsban, az iiw6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 modon

igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s

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

11. Felek k6pviselet6re Ciognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl5toz6sokkal az

a16bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszn5l6 r6sz6r6l:

N6v, beoszt6s: Szabon6 Laczi Sarolta igazgat6helyettes

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 06-30-377-66-03, telefon: 06-30-377-66-03, fax: 27 /518-202

Jognyilatkozat korl5toz6sa: --
N6v, beoszt5s: Kiss Isw6n

El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax): 2500 V5c, Koztiirsas6g it 34.

kissiswan(adu naweb.hu

06-30-280-3927
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Fax. 06-27 -412-268

Keresked6 r6sz6r6l:

Nev: E.ON Kdzigazgatasi Vonal

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r, ff.: 205

Tel.:06-40-200-950.

E-mail: kozigazgatas@eon. hu

12. Jelen szez5d6st 6rint5 iisszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir6sban - az

6W6tel hely6t 6s idej6t dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elekronikus lev6l ill. fax
eset6n az iitv6tel igazol5siit megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazoliis k6r6se, ill. faxjelent6s).

13. Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid5t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmeriil6s6r6l Liognyilatkozatot tev6 tudom5s6ra jut5s5t6l)
sz5mitott 3 munkanapon bel0l kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6kil rdvidebb hat6ridS nem
deriil ki.

74. Minden, a m6sik f6lnek benyrijtand6 jelen szez5d6s t5rgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen

szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megktildeni. A kiildem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nyk6nt keresztiil feladott jognyilatkozat eset6n a
meg6rkez6st kijvet6 els6 munkanapon, szemelyes 5tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

15. A kijelitlt k6pvisel6k €s kapcsolattart6k akad5lyoztat6sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesrSl kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ki]ldem6nyek fogad5s5t akadSlyozn6 ill. lehetetlennd tenn6,
felek kdtelesek a m5sik felet en6l - illeWe a hiba megszfineser6l - halad6Kalanul riivid riton
6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyoztatasi
nyilatkozat telefonon tiirtdn6 megt6tel€nek igazoliisa a nyilatkozattev6t terheli.

16. Szerz6dS felek rigy jSrnak el jelen szez5d6s hat5lyiinak fenn6llta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6dds kikdteseinek. Szerz6do Felek kijelentik, hogy
egyiki.ik sem tanisithat olyan magatart6st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l
jogos drdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rir,gzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor6n az
adaWddelmi jogszab6lyok rendelkezdseit marad6ktalanul betartjdk.

77. Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenysegiikndl a miisik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tarNa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a
m6sik f6lnek akSr vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna.

18. Szezi;d,6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rtesiteni a m5sik felet a tudom5sukra jutott minden
6rtesiil6sr5l, dokumentum16l, inform6ci6r6l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t akad6lyozza, vagy
befoly5 solja .

19. Szezitd6 Felek meg6llapodnak, hogy jelen szerz6d6s hat5lya alatt - a fentieken ttl is -szorosan
egyuttm(kddne& 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez6desben kit0zcttt
c6lok megval6suljanak.
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20. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy jelen szea6d6s alapj6n a Felhaszn5l6 sem r6szben, sem

r696szben nem felel6s a hivatkozott ktizbeszez6si elj6r5s alapj6n a Keresked6vel szez6d6st kiit5

tov6bbi rethasznSl6k szea6d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszn5l6k szez6d6sszeg6se

jelen szez6d6s Felhaszn5l6j6ra nem hat ki.

Zl. Jelen szez6d6s ill. a kdzbeszez6si elj6r5s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az 0n. profilos m6r6s

alapj6n elsz6molt fogyasztesi helyek vonatkoz5s6ban tartalmaz rendelkez6seket' Amennyiben

valamely rendelkez6s az adott fogyasztasi hely vonatkozS#ban nem 6rtelmezhet6, azt figyelmen

kiviil kell hagyni.

22. lelen szez5d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Magyar Ktizt6rsasag jogszab6lyai az

ir5nyad6ak.

23, A szea6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. lelen szerz6d6s mell€kletdt kEpezi (a

felsoroltakon kivtll) (a Megbiz6 peld6ny5hoz csatoltan) az elj5r6s iratanyaga'

24'Fe|ekjogvitajukeset6rekikdtikaV6ciV5rosiBir6#gi||'aBudapestK6rny6kiTiirv6nyszek
kiz6r6lagos illet6kess6g6t'

25. Jelen szez6d6s annak mindh6rom f6l 5ltali alSir6s6val l6p hat5lyba'

V6c. 2013. szeptember 27'
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