Villa m osen erg ia - ke reskedel mi

2,
mely ldtrej6tt egyr6szr5l V6rc V6ros
(sz6khelye: 2600 V6c, M6rcius

szenades

rdsz vonatkozisiban

6nkormiinyzata

l5' t6r 11.

Ad6sz6m: 15731302-2-13 )

k6pviseli: Fiird6s Attila
mint Aj6nlatk6r6, a Felhaszn5l6k k6pviselet6ben elj516 f6l
(tov6bbiakban: Aj6nlatk616 mint Partner), valamint
(sz6khelye: 2600. v6c,
mint Felhaszn5l6 6s
igazgat6)
lldik6,
Kiilcsey F. it 4. , Ad6sz5m: 15566843-2-13, t6pviieti: Gyimesi
Fizet6 (tov6bbiakban Felhaszn516),

v5c vSros dnkorm5nyzat Biilcs6d6k 6s Fogyat€kosok Int6zm6nye

Kft.

m6sr6szr6l az E.oN Energiaszolgiiltat6

igazgat6
(sz6khe|y: 1051 Budapest, Sz6chenyi IsW5n t6r 7.8, k6pvise|i: P6| Norbert tjgwezet6
villamosenergia-keresked6
mint
iegjegrz6ksz6m: Cg.01_09-881828 ad6szSm: :.3958147-2-44.)
(tov6bbiakban: Keresked6)

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

1. El6zm6nYek
energia
V5c V6ros onkorm5nyzata kozbeszea6si elj6r5st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos
felh(v6s
Az
aj5nlati
beszez6se,, megnevezessel. Az elj6r5sban r6szre lehetett aj6nlatot tenni.
nev6ben is
akk6nt rendelkezett, hogy Aj6n|atk6r6 a fe|hiv6sban meghat6rozott aj6n|atGr6k

j

gazdas5gi
folytatja le a tcizbesz-ez6it eljar6st, ez6ltal az ott megjeliilt int6zm6nyek,
(az 1'
tarsasigok lesznek a szerz5ddst k6t6 felek 6s on5ll6 sz6mlafizet6sre kotelezettek
r6szaj6nlati
3.
szerz<id6s
r6szaj5nlati kiirben 7 db szez6d6s, 2. r6szaj6nlati kiirben 11 db

kbrrgvonatkoz6anpedigldbegyedifogyaszt6iszerz6d6s|6trejt'ttesz0ks69es).
jogosultak
A kijzbeszez6s 2. r6sz6vel 6rintett Felhaszn6l6k teh6t a szez5d6seket 6n5ll6an

megkdtni,igyjelenszea6d6sazem|itettkozbeszea6sie|j5r6sbanmegkiitott-a
fetfraszn6t6ri 6s annak felhaszn5l6si helyeire vonatkoz6

-

szez6d6snek min6siil.

6s a
A nyertes aj5nlattev6 a Keresked5 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en
szolg6ltat6s
fentiek figyelembevetel6vel ;elen szerzd6s vele keriil megkiit6sre. Felek a
teljesit6se 6rdek6ben az alSbbi szez5d6st kcitik'

2. e, szerz6d6s

cilja' tSrgYa

l.Fe|ekak6zbeszez6sie|j5r5sa|apj5negym6ssa|rin.tefese||5t6salap0szez&esthoznak
Keresked6. eladja,

l6tre Fethaszn5l6i meneirendaa5si kotehzettseg nelkul, mely alapj6n a
retnaszn6t6megv5s6ro|jaaje|enszez&6sben,i||.adokument6ci6banmeghaterozott
v6llalja a magyar
viilamos-energi5i lszerz6d6s kijzvetett t5rgya). Ennek alapj5n a Keresked6.
villamos energia
min6s6gfi
szabv5nyos
5116,
rendelkeZsre
6giteli h66;ton folyamatosan
869 000 kwh
alatt
hat5lya
id6beli
a
szen6d6s
biztositasat a fetnavn6t6 r6sz6re
foglalt
mel16kletekben
a
enged6lyes
eloszt6
illet6kes
mennyisdgben, u."nnyib"n a teriiletileg
Keresked6
a
visszaigazolja
ir6aban
v5lt6st
m?AegfOri
fethaszn6t6si n"f'"r i6i.ini"ieU-n a
r6sz6re,azza|,hogyaKeresked6aje|enszez6d-6sa|6ir6s6va|e|fogadja,hogyaktjzbeszezesi
-rotott
Felhaszn6l6k a felhiv5sban ill. a dokument6ci6ban
ellej5rds alapjan ,r"oZa"rt
+20olo-ban elt6rhetnek'
meghat5rozoiiak szerint az adott r6sz <isszmennyis6ge tekintet6ben

i

Ir.Lrra(rtgr

Lpl * -e-: iur^>.-

2.

A

3.

A Felhasznel6 felhaszn5l5si helyeit jelen szez5dds 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4.

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim6lis
mennyis6g 5t nem v6tel6b6l, sem a maxim5lis mennyisdg feletti 5w6tel eset6n Felhaszn6l6
semmif6le tovSbbi di vagy kovetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked6 a

szezSd6s t6rgy6t kepezi tov5bb5 a szez6d6skiit6st kovet6en a keresked6 v6lt5ssal j6r6
iisszes adminisztrativ, tov5bb5 a kiizbeszez6si mfiszaki leir6sban egyebekben meghatSrozott
tev6kenyseg ell5tasa. Ezek ellen6rt6kdt az aj5nlati 6r tartalmazza, ezen kiitelezetts6gek
ell5t5s66rt tov6bbi i96nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

trilfogyasztas eset6n felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani koteles.

3. Az ellenszolgiiltat6s 6s megfizetese

1.

A Keresked5 6ltal a k<izbeszez6si elj6r6sban megajSnlott 6s a Felhasznril6 6ltal elfogadott nett6
ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn6l6si helyek vonatkozd#ban:nett6 16, ,14 Fvkwh,
azaz netto tizenhat forint- negyvenn6gy

2

filldr

Ft/kWh.

A jelenszez6rC6sben meghat5rozott energiadi a szea6d6ses id6tartam alatt fix, index6l6sra
nincs lehet6s6g.

3.

A fenti ellen6rt6k fett6tel n6lkiili, nett6 energia fix dij. Felek rcigzitik, hogy a fenti

dij

meghat6roz6s5niil figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT kdltseget (2007. 6vi DocruI w. 913. 5) is magdba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s

6rt6kesit6s kctlc6get, a to9l2oo7. (xII. 23.) GKM rendeletben meghat6rozott 5tveteli
kcitelezettseg al5 es6 villamos (,,zdld") energia koltseg6t, a kiegyenlitd energia kdltseget, a
hazai 6s nemzetkdzi hatdrkeresztez5 kapacitasok dij5t 6s a menetrendad6s 5thdritiisjbol
adod6 mindenfajta kcilts6geket, valamint mdrlegkdr tagsagi diat is. Tartalmazza tov5bbi
teljes korfien a jelen szez6dessel kapcsolatban meghatdrozott egyeb szolg6ltatasok
ellen6rt6kdt is, kijldnosen a keresked6v6ltissal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok
ell5tiisSnak, tov5bbS az internetes iigyf6lport6l biztositdsdval kapcsolatos dfakat is.

.r. A

megadott ellen6rt6k nem tartalmazza

a

a

rendszerhaszndlati dijakat,
sz€nipari
szerkezet6talakitasi tamogatast, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia t6mogat6st, a VET-ben
meghat6rozott penzeszkcizo! az energiaad6, ds az 5ltaliinos forgalmi ad6 osszeg6t, valamint
a jogszabSlyban meghatiirozoft egy6b ad6kat 6s illetdkeker.

s. A felek kozcjtti elsz5mol5s

a Felhaszn6l6k(k) csaflakoz5si pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi Szab5lyzatban meghat6rozott id5beli rdszletezettsdgii adatokat
szolg5ltat6, a vonatkoz6 szabvdnyoknak, biztonsagi es m6r6siigyi el6irasoknai megfelel6,
hat6sagilag hitelesitett fogyasztasm6r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis{].

6.

A villamos energia

alapja

szolg5ltat5s szi.inetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6 eneroia dii

megfizet6s6re nem kdteles.

T

FelhasznS16 6s Keresked6 a teljes ell6t6s

alapi szez6d6s id6tartama alatt az energia ellen6rt6ke

vonatkozSsiiban naptari h6naphoz igazod6 elsz5mol5st alkalmaznak.

8.

A Felhaszndl6 el6leget nem fizet.

'
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q.

az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d{sszeri teljesitest kcivet6en havonta, ut6lag
egyenlfti ki a Kbt. 130. E (1)-(6) bekezd6se szerint sz5mlaosszesit5 alapj6n, 6tutal6ssal,

Fefhaszn6l6

forintban (HUF).
A p6nz0gyi teuesit6s felt6tele az Art. 36/A. 9-ban foglaltak teljesiil€se.

10.

Keresked6 a sz5ml5kat - felhasznal6si helyenkdnt - a Fizet6 nev6re 6llitja ki, 6s a sz5ml6kat a
Fizet5 clm6re kiildi meg, felti.intewe a Partner nev6t is A sz6ml5k mell6 Keresked6 kijteles
r6siletes analitik5t meii6kelni (ele6ronikus form5ban is) a dokument6ci6nak megfelel5

ll.

tartalommal. Kdteles tov6bb6 a papir alaprl sz6ml5k alapj5n sz6mlaijsszesGst is kiildeni
havonta a Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek 6sszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5s5ban'
Ezt elektronikus form6ban is meg kell kuldeni a Fizet5 cim6re'

12.

kozben felmeriilS
Keresked6 nem jogosult h6 kijzben r6szsz6mla kibocs6t5s5ra. Az esetleg h6
korrekci6kat a kovetkez6 h6napban szAmolhatja el'
A Keresked6 6ltal kibocsatott sz6mla mag6ban foglaUa:
villamos
- az altala az el6z6 napt5ri h6napban (elsz6mol5si Id6szak) a Fizet5 r6sz6re 6rt6kesitett
energia teljes mennyis6g6t (kwh)'

- a villamos energia egys696r5t (FVkWh)
- az Sltal5nos forgalmi ad6 osszeg6t,
- a tctrv6nyben meghat5rozott energiaad6 6sszeg6t,
- a rendszerhaszn6lati diakat,
Keresked6 6ltal sz5ml6zand6
egyeb, jogszab6lyban rijgzitett, a Felhaszn5l6t terhelg 9s .a
t6te'i;kei ('st kijlonijsen a vET 147. $ alapj6n sz6ml5zand6 t6teleket)'

13.

11.

15.

kiviil fel kell
sz6ml6n, sz6mla osszesikjn 6s sz6mla r6szletez5n az el6irtakon
a. POD
hely.funkci6j6t,
felhaszn6l6si
fir"tO nuu6t, .iret.-f"tnaszn6lSsi hely cim6t,

"A kiboc#tott

tiintetni i
sz6mot,afe|haszn6|6sin"rv..ono'itot,aPartnernev6tes.a.mindenkoriMEF(kwh)6rtFkej..
-Osst"tiiOn
et sz5mla r6szletez6n az el6lrtakon klviil fel kell
n f.iU"*ai"tt .arf6n, s.a'ria
hely funkci6j6t' a
tiintetni a Felhaszn6l6 neuet, .imet, ieinaszn5l6si helv cimet' ftrr911lif;i
(kwh)
6rtdket.
iOd ,ra.ot , a fethaszn6t6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF

"Keresked5nemjogosu|tateru|eti|egi|letekese|oszt6ienged6|yes5|talsz6mSramegkii|d6tt,
szaml6t ki5llitani. Ennek
igazort naturaii6i6t ett6r5 mennlseget alapul v6ve . id6szaki
megfe|e|<ienamindenkorikeresked6i6ramsz6m|anatur6liab5zis6tazeloszt6a|ta|azazonos
Srammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy
srA-mt6z6si iddszakra ki6llitott RHD sz6ml6n megjelen6

fogyaszt6si helyek eseten az

egyes
adott sz6ml5z6si id6szakot kovet6en m69is elt6r6s ad6dna
kiilonbbz5s6ge miatt, akkor a
RHD es a keresked6i 6ramsz6ml6k natur6lia vetit6si alapj6nak
korrig5lni'
keresked6 koteles ezt a soron kijvetkez5 sz5ml6z6si id6szakban
16.

A

Szerz6d6s megszfin6s6t kbvet6

75 napon bel0l a

Keresked6 jogosult

a

Felhaszn6l6

,fel6

v6ge|szimo|6sz6m|akibocs5t5s6ra.Ezasz6m|atarta|mazhatjaahavie|sz5mo|6sz5ml5ban
esetlegesen ki nem sz5ml6zott t6teleket'
11.

K6sedelmes fizet6s eset6n

a

Felhaszn6l6

a Ptk. 301/A.S (2)-(3) bek-nek megfelel6

kesedelml

ar6nyosan' de ez
kamatot koteles megflzetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel
l6trejiitt6t kijvet6en k6t h6napon
iddar5nyosan csokken amennyilen i ierest<eOci a.Ezerzod1s
fele'
FizetSk
a
beltil nem kezdi meg a szerz6d6s szerinti sz5ml6z6st
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18.

A sziimla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz5mviteli 6s ad6, stb.
jogszab6lyoknak.

19.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe sz6mol el a szez5d6s
pon$a
g
teljesit6s6-vet 6sszefUgg6sben olyJn fOtS6geket, melyek a. Kbt. 56. (1) bekezd6s k)
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a
Keresked5 ad6kiiteles jiivedelm6nek cstjkkent6s6re alkalmasak.
a
Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h6l6zathaszn5lati szez5d6sekben
fel6
Felhaszn6l6 helyett v6llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6
kozvetleniil
meg
szilmlAzza az 6ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked5 fizet
az 5ltal6nos
mellett
kolts6ge
energia
villamos
a
az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. A Keresked6
fel6,
Felhaszn5l6
a
rendszerhaszn5lati dijakat, mint kdzvetitett szolg5ltatast tov5bbsz5ml6zza
fizet6si
amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az enerqiadijjal meqegyez6

felt6telekkel.
2't.

Keresked6

a

tdrv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kcitelezetts6geket v6llalja

a

szea<5d6slej6rt5t kovet6en az rij Keresked6 fel6'

4. A felek iogai 6s kiitelezetts6gei
1.

pontjain a teljes
mellekletben szerepl6 felhaszn5lSsi helyeknek a csatlakozdsi
negv"aor6s. 5tlag,tetjesitm6ny 6rt6k6vel- megegyez5
ell5tas alap0 szerzrld6sben
fentiek nem
Nem felel
i"'.-,,!itn,'Zn|'v"f kiltetes fotyam-aiosan rEndelkez6sre Zllni.
Keresked6nek fel
6rdekkdr6ben felmeriilt
;;

Keresked6

a

drlr"ti

ff:t['i|6#rt,;;';;
- ok okozza.

tffiai

nem r6hat6

-

"nsJery"'

a

Avi||amosenergi5taFelhaszn6|6r6sz6reah6|6zatien9ed6|yessz6||itja|e.

A

felhaszn6l6si helyek ell6tSsa
tdrt6nik.

a

pontokon
felhaszn6l5si helyekkel me9e9yez6 csatlakozasi

Aprofi|osfogyasztasihe|yektekintet6ben-aszez5d6sid6tartamaa|att-aprofi|a|api
szabadpiacifogyasztasimenetrendetaKeresked6kdszitie|6sjelentiarendszeriranyitofe|6.A
elosztoi
pron[, ."""ii"ndad6s alapj6t a szabadpiacra lepeskor. a teriiletileg illet6kes
a
hi5ny6ban
jelenti'
ennek
enged6lyes 6ltal meg5llapitott m6rtekad6 6ves fogyaszt6s
helyk6nt megadott eves villamos
dokument5ci6 ,A", ,,8" es,,c"' melldkleteiben felhaszn6lSsi
energiafogyas^5soka|ka|mazand6ak.Keresked6v6l|aljaaprofi|osFe|haszn6l6teljesel|6tas
energia ell6t6#t A profilos felhaszn6l5si helyek
alaprir szez6d6s szerinti szaoJpiaci villamos
ttjbbletenergia vagy a sztik6ges ilgOveniilti
mennyisdgi elt6r6s6nek penzi.igyi kock6zata a
energiamegv5s5rl6#bolkovet-kezdenaKereskedStterheli'ennekaFelhaszn5l6fel6tdrt6n6
nem lehetsqles'
ut6lJgos reszben vagy e96sz6ben tort6n6 5th6ritdsa

Keresked6kbte|esaj6n|atk6r6szabadpiacra|6p6fe|haszn6|5sihe|yeinekvi||amosenergia
5ltal felhaszn6lt villamos energia mennyisq?et
ig6ny6t fedezni oly m6don, nogy a Feihaszn6l6
saj6t nev6ben ktiteles el6're megv6s5rolni'
vonatkoz6s6ban fell6po
keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 felhaszn6l5si helyei
i
k6r6s6re - Keresked6nek v6llalnia kell a
v6telez6si uzemzavarok eset6n Felhaszn5l6 ki..ilon
Fe|haszn5|66rintettfe|haszn5|6sihe|yeinekk6pvise|et6tah6|6zatirendszerazontagjaiva|

Felhaszn616

a

'l.rL.-L.

i.,u

tl
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szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6nal jelentke26 v6telez6si zavart okozta/okozt6k, 6s
mindent meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselete€rt. Ezen pont a fenti szem6lyi es
tSrgyi korben meghatalmaz6snak min6siil.

-

a szabadpiacra l6p5
szolg6ltat6i szeadd6s(ek) felmond6s6t
bizonyito erejii
teljes
5ltal
kepvisel6je
a
Felhaszn6l6
fogyaszt5si helyek vonatkoz5s5ban
mag6nokiratba foglalt meghatalmazSs6val a Keresked6 kezdem6nyezi es bonyolitja le a

A hatiilyban l6v6 egyetemes

-

teriiletileg illet6kes egyetemes szolg5ltat6n6l. Az egyetemes szolg5ltat6i szezth6s(ek)
felmond5san6l (a megszfin6s id5ponqa vonatkoz6s5ban) a jelen szerz6ddben meghat6rozott
kezd6 teljesGsi id5pont az i16nyad6.

a keresked6i m6rlegkcirbe l6yj fogyaszt5si helyek
vonatkoz5#ban - a Felhaszn5l6 kdpvisel6je 5ltal teljes bizonyito erejii mag6nokiratba foglalt
A
meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illet6kes szolg6ltat6n5l.
jelen
hat6lyos szezcld6s(ek) felmond5s6n6l (a megszfin6s id6pontja vonatkoz5sSban) a
szez6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az i16nyado'

A hatalyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond5s5t

A

L

-

H5l6zati
keresked6i m6rlegkctrbe l6p€shez szilks6ges eloszt6i szea6d6s(ek), 09y mint
szeadd6s(ek) (a
csatlakoz5si szerzr5d6s(ek) (a tov6bbiakban: Hcssz) 6s H5l6zathaszn6lati
hely eset6n nem 6ll
tov6bbiakban: HHSZ) megkitt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si
mag6nokiratba foglalt
rendelkez6sre - a Felhaszn6l6 k6pvisel5je iiltal teljes bizonyit6 erejfi
illet6kes eloszt6i
meghatalmazds6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le a teriiletileg

enq-eoetyesn6t.AHcSSz.ekesHHSZ.ekmegk0t6s6hezaje|enszerz6,debenmeghat6rozott
kezd6 teuesit€si id5pont az iriinyad6.
'10.

profilos elsz5mol6s al5 es6 felhaszn6l6si helyek illetekes
profilos
eloszt6i enged6lyes 5ltal tdrt6nS vegleges profilba sorol5s5t 6s valamennyi
M6rt6kad6 Eves
felhaszn6l6si helyre vonatkoz6an a szerz6d6ses id6szak alaB 6rv6nyes

Keresked6 szakmailag feltigyeli

a

Fogyaszt6s meg6llaPitas6t.
'11.

elv6rhat6 szak6rtelemmel
A teljes ell6tas alapri szea6d6s hat5lya alatt Keresked6 ktiteles a t6le

6sfokozottgondoss5gga|mindente|k6vetniaFe|haszn6|66rdekeinekv6de|m6ben.
j6rt el' az ebbcil ered6 k5rok
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon
megt6rit6s€re kdteles.
ilgyben Keresked6h6z fordulni.
Felhaszn516 jogosutt az energtaell5t6s5val kapcsolatos b6rmilyen

akiat6leelv6rhat6szak6rte|emme|kdte|esaj6nlatk6r6resz6retan5csotvagy(i|yent6rgy|
k6res eset6n) iriisbeli t6j6kozta6st adni'
13.

felhaszn6|6si he|yre

Az rijonnan bekapcso|5sra ker0|6 fe|haszn5|5si he|yek r6sz6re, az adott
6,v6nyesenergiadija|ka|maz5#va|Keresked6aszea6d6sesid6tartamonbeli,i|szabadpiac
a jelen szea6d6s
villamos energia ell6t6st ny0jt. Ezen felhaszn6l6si helyek vonatkozSsaban
meghatarozott m6rt6ke
rendelkezeseit kell alkatmazni ktiltindsen azzal, hWV az energiadii
felhaszn6lesi helyek
ezen ij felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s6ban is irSnyad6ak' A
megszfintet6s6t, stb.) nem
modosuiSsa (ide 6rwe az ij felhaszn6l5si hely bevon5sat, regi
minSsiil a felek meg5llapod5sa alapj5n szez5d6sm6dosit5snak'

14.

Aszez6d6sid6tartamaa|attmegsziln6fe|haszn6|6sihe|yekr6sz6reKeresked6szak6rt6i
a felhaszn6l6si helyek
tamogat5st biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli
villamos energia szolg6ltat6sb6l va16 kil6ptet6s6t'

',
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15.

Keresked6 az iigyint6z6s gyorsit6sa, egyszer[jsit6se 6rdek6ben internetes iigyf6lport5l
0zemeltet6s6re koteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdekeben, hogy a Keresked5
6ltal kiSllitott sz5mla m[iszaki tartalm6t 6s szSmszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t m6g a
sz5mla meg6rkezes6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6gdt
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitmeny gdrb6j6nek lefutasanak, illewe
a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 koztitt megkdtend6 szez6d6s mliszaki vonatkoz6sf adatainak
megtekinthet6seg6t.

5. Szerz6d6sszeg6sek 6s jogkiivetkezm€nyei
1.

A Felek jelen szez6d6sben valbt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy kijloniisen a teljesit6s
elmulaizt6sa, k6sedelme k6rt6rit6s fizet6si kiitelezetts6get keletkeztet, illewe a szezSd6s
szerint.
m5sik F6l 6ltal ttrrt6nS rendkivijli felmondis6t alapozza meg a szerz6d6sben foglaltak

A jelen pontban r6gzitett szea6d6sszeg6si esetek 6s azok

itt el6irt kaivetkezmenyei nem drintik

eseteket, illewe az
a lelen szez5d6s b6rmely m5s pon$6ban meghat6rozott szez6d6sszeg6si
azokhoz f [iztitt jogkovetkezmenyeket.

3.

(s6relmet szenvedett) F€l a
Stilyos szeacid6sszeg6s eset6n a silyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett
jognyilatkozattal jelen szerz6d6s szerint
szezSd6st a szez6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldali
felmondhatja.

1.

S0lyos szez<id6sszegdst kdvet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

be teljes
ha a szea6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges elekromos 6ramot nem szezi
eg6sz6ben,

nem6||rendelkez6sreaje|enszez5d6sbenmeghat6rozottm6rt6kben6smodon,

jelen szezdd6sben nevesitett adminisdraci6s kbtelezetts6g6t nem' vagy
vagy rdszben
hienvosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6 ellStasat eg6szben
vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

-

egy6b srilyos szea6d6sszeg6st kdvet el'

Silyos szea6d6sszeg6st kovet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

30 napos
fizet6si k6telezetts6g6nek a Keresked6 6ltal meghatarozott legal6bb
oothat6rid6 alatt sem tesz eleget,
egyi.ittm k<id6si k6telezetts6g6t stilyosan megszegi'

Vis maior bekovetkez€se eset6n a Felek kijtelesek egym6st halad6ktalanul

drtesiteni'

AmennyibenavismaiorhelyzetcsakaKeresked6n6|je|entkezik,aVismaiorid6tartam5raa
Fe|haszn6|6jogosu|tharmadikszem6|yt6|am0kod6s6hezsziiks6gese|ektromoseramot
beszerezni.Eztamennyis6getaz6vesmennyis6gvonatkoz6s6banfigye|embeke||venni.

'
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A Felhaszn516 nem koteles a szabvSnyon kivijli elektromos 5ramot 6wenni, igy ha a szabv5nyon
kiv0li elektromos 6ramot 5w6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r5l
szabv6nyon kivi.ili elektromos 5ramot mennyis6g6vel
min6siil szez6d6sszeg6snek.

7.

A

cs6kkenthet6 a szerz5d6ses mennyis6g.

A teljesites jogszer( megtagad6sa esetdn a jogszerfien meqtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem kdtb6rfizet6si, sem k6rt6ritesi kdtelezettsdg, de k6sedelmi kamat fizetdsi kdtelezeftseg
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyis{;et az
6tad5s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok
vagy
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6. neki felr6hatoan hib5san
k6sedelmes
vagy
a
hib6s
a
Feliraszn5l6nak
k6sedelm6sen teljesit, akkor kOtlies
.teljesit6ssel

l.

_

6rintett minden naptari nap vonatkoz6s5ban az adott felhaszn6l6si hely 6ves,
dokumentaci6ban kalkul5lt mennyis6gfi villamos energia forintban meghatarozott
ellen6rt6k6nek 355-cld resz6nek a k6tszeres6t kijttr6rk6nt megfi zetni'

I

napos fizet6si hat6rid6vel 6rv6nyesitheti'
Felhaszn5l6 (r5sbeli felsz6lit6ssal,
belgl a Keresked6 ir6sban, k6tsdget
napon
5
a ietsz6tit5s k6zhezv6tel6t kirve(i
ki nem menti' akkor a kcitb6r
magat
t<iz6r6an UizonyGkokkal alStamasztott indokl6ssal
besz5mithat6 a Kbt-ben foglalt
kiivetel6sdbe
io"-"tiernek min6si..il 6s a Keresked6

n roiu"rt.

il";ili;";

"i-J."rt felt6tel megval6sul5sa eset6n.
valamennyi

7. Egy6b rendelkez6sek

1.

AFelhaszn6l6kaitelesbetartaniamindenkorivonatkoz6jogszab5lyok'SzabSlyzatok
rende|kezeseit,amennyibenazje|enszez6d6sse|neme|lent6tes.Ajelenszez6d6sFelei
pontja
kiizdtt els6dlegesen jelen szerz6d6s az ir5nyad6 a jelen szea6d6s 7'5'
min5stil6 irata egdszben
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely ASZr-nek
nem
vagy r6sznen ellentetes a jelen szez6d6ssel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkez6s
7'5' pont alapjan
alfaimaznat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a
alkalmazand6.

A

vonatkoz6 jogszaba|yoknak, Szaba|yzatok, a miikb,d6si
szerz6d6seinek rende|kez€seit'
enged6|y6nek, i,izletszabS|yzatanak 6s a rendszerhaszn6|ati
Keresked6 mindenkor betartja

a

adott helyzetben fokozottan elv5rhat6
A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj5r6 keresked6t6l
magatart6st kbteles tanisitani, k0ldniisen
ha|ad6kta|anu| 6rtesiteni,
A Szez6d6s te|jesit6s6t vesz6|yeztet6 esem6nyekr6| a Fe|haszn5|6t

ASzez6d6ste|jesit6se6rdek6benha|ad6kta|anuImegtennimindent6'|ee|v6rhat6int6zked6st.
L

ASzeacld6scsakkozosmegegyez6ssel,lr6sbanm6dosithat6aKbt'132'5-nakmegfelel6en'

a szerz6d1s b5rmely pontja kogens jogszab6lyba
dokumentum5nak tartalm6val
i.itk6zne, vagy a rozoeszerl6si eljiir5s kiitelez5 6rv6nyfi
e||ent6tes|enne,akkoraszezZrd6sfentiekets6rt6rende|kez6sehe|y6be-mindentovebbi

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben

jogcselekm6ny,igykillonosenaszez6ddsm6dosft6san6lkiil-amegs6rtettkdtelez66rv6nyU
Fentieket kell
jo6szab6tyi renaeitez6s vagy kdzbeszea6si dokumentumi rendelkez6s ker0l.

ni'^4i
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megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k69ens jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy
valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szerz6ddsben sz6vegszerilen szerepelnie
kell) 6s azt sziivegszer0en a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
r6szet k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

1.

Felek jelen szez6d6s hat6rozott id6re 2013. 10. 01. napj5nak 00.00 6raj6t6l 2014. 09. 30.
napj5nak 2a.00 6raj6ig k6til! a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szez6d6s szerinti
ell5t6s biztositSs6ra.

2.

ftk. szab6lyai szerint rendes felmond5ssal
felmondhat6. A felmond6si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6

Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s a

kdzbeszee6si elj6r6st folytasson le. Ennek hataridej6t a felek 90 napban hat6rozz5k meg.

:.

A Szez5d6s rendkivijli felmond5ssal azonnali hat6llyal felmondhatd, ha:

a)

Keresked6 ellen cscidelj6r6s, vagy felsz6moliisi elj5r5s joger5s elrendel6s6re keriil sor,
vagy v6gelsz6mol6s al6 keriil, ill. hivatalbol torlik a c6gjegyz6kb6l.

b)

amennyiben bSrmelyik f6l a jelen szez6d6sb6l ered6 ldnyeges kdtelezettsegeit ism6telten
vagy stilyosan megszegi,

c)

ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mlikoddsi enqed6ly6t joger6sen visszavonja, vagy
egy6b m6don a szen5d6s teljesit6s6re alkalmatlannd v6lik.

4. Felhaszn6l6 kiiteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint, amennyiben:

4.L.

Keresked6ben kdzvetetten vagy kdzvetleniil zsolo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasiqi
tarsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd€s k) pontj5ban meqhat6rozott
szerez valamely olyan

jogi

szem6ly vagy

felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szerzSd6s teljesGs6nek teljes id6tartama alatt KereskedS a
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszndl6 sz6m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti i.igyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6Kalanul ertesiti.

4.2.

Keresked6 kdzvetetten vagy kdzvetlenijl 2Solo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasagi
tSrsas6gban. amely nem felel meg a Kbt.56. S (1) bekezd6s k) pontjSban meqhat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.9 (5) bekezd6s szerinti tigyletekr6l a
Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rteslti.

9, Adaw6delem, kapcsolaftartAs, egy6b rendelkez6sek

1.

A szezod6 felek kdtelesek betartani az adaw6delmi szab6lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy kiilcincis tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak 6tadott, i.izleti titoknak min5siil6 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform6ci6t, dokumentaci6t, adatot. amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas
inform6ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
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3.

Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illetdktelenek 6ltal torten6
megszezdse vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfl penzijgyi, gazdas6gi vagy piaci
6rdekeit serten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sziiks6ges int6zked6seket megtette.
Felek titoktart6si kdtelezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra
inform6ci6kra, igy k0liin<lsen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed'

4. A
5.

6s

bizalmas

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informaci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
tetjesit6#re haszn5lhatj5k fel. A m6sik f6l el5zetes j6v6hagy5sa n6lkiil ilyen informSci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve, ha
ezt6rv6nyeseshata|yosjogszab5|ya|apj6nkote|ez6vagyva|ame|ybir6s6gvagym5s
hat6s6g, 5llamigazgat5si szerv elrendeli. A felek err6l halad6Kalanul taj6koztatj5k
egym5stir6sbanavonatkoz6bir6sagi,vagym6shat6sagihat6rozategyidejfimegk0|d6se
mellett.

6.

A Felek kdtelesek a hat6s6g (bir6s69) figyelmet felhivni az ilyen inform6ci6k megfelel5
mar
kezel6sere. Nem tekinthet6 titoktartesi kotelezetts6g al5 es5 inform6ci6na& ami

kdzismert.Egyadottinform5ci6k<izismertsegdtazaf6|bizonyiqa,amelyikannak
kozismerts6g6re hivatkozik.

7.

hatalyban
A jelen titoktart5sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz5d6s megsziin6se ut6n is
maradnak.

8.

ki mindazon
Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokvedelmi rendelkez6sek nem terjednek
fentiekt6l ellentetesen
iratokra, mely vonatkozSs6ban jogszab5ly

adatokra

a

ill.

rendelkezik.

9.

Felek kijelentik, hogy

a

szea5d6s teljesitesdben folyamatosan egyiittm6k(#ne( a

felmeru16 orobl6m6kr6l egym6st halad6ktalanul drtesitik'

modon
10. Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag irasban, az 6w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6
levelez6s
elektronikus
igazol6 modon tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az
(e-mail) 6s a fax form6j6t is'
az
11. Felek k6pviselet6re oognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl6toz5sokkal
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhaszn5l6 r6sz616l:
N6v, beosztds: Gyimesi Ildik6, igazgat6
Eldrhet6segei (lev6lcim, tel, fax): 2500, V6c, K<ilcsey F' 0t 4' Teyfax: 05-27-504-105

--

lognyilatkozat korl6toz5sa:

N6v, beosztSs: Paholik J6nosn€, gazdas6gi vezetS
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax)

: 2600, V6c, Kdlcsey F. rit q. Tel: 05-27-504-106 Faxi16-27-504-

105

lognyilatkozat korl6toz6sa

:

N6v, beoszt5s: Kiss Isw6n
.;)
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El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Vac, Kozt6rsasiig tit 34.
kissiswan@dunaweb.hu
06-30-280-3927
Fax. 06-27'412-268

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v: E.ON Kiizigazgatasi Vonal
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r, Pf': 205

Tel.: 06-40-200-950,
E-mail : kozioazgatas@eon'hu

-

kiz5r6la9 ir6sban az
Jelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6
lev6l ill fax
5w6tel hely6t 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
faxjelent6s)'
k6r6se, ill.
eset6n az 6w6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s

12.

13'Amennyibenaszerz6d6sajognyi|atkozatmegt6te|6rehatarid6tnemtijz,akkora
jognyi|atkozatotannakok6nakfelmertj|6ser6|(iognyi|atkozatottev6tudom5s5rajutas5t6|)
jelleg6b5l rovidebb hataridS nem
sz5mitott 3 munkanapon belijl kell megtenni, kiv6ve ha annak
derul ki.

L4.Minden,amiisikf6|nekbeny0jtand6je|enszez6d6stargy6t6rint6dokumentumotaje|en
szez6d6sbenmeghat6rozottkapcso|attart6cim6reke||megkii|deni.Ak0|dem6nytfaxon,
e|eKronikus|ev6|b€ni||etd|egpostait<u|dem6nyk6ntkeresztij|fe|adottjognyi|atkozateset6na
meg6rkez6stk6vet6e|s6'unkunupon,szem6|yes5tad6seset6nazonna|k6zbesitettnekke||
tekinteni.

15.Akije|o|tk6pvise|6k6skapcso|attart6kakad6|yoztatasaeset6reafelekmeghata|mazott
he|yettesrS|kote|esekgondoskodni,me|yneke|marad6sanemeshetam6sikf6lterh6re.
ill' lehetetlenn6 tenn6,
Amennyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogad5s5t akad6lyozn6
halad6Kalanul rtivid riton
felek kiltelesek a masik felet err6l - illewe a hiba megsztn6s6r6l azzal, hogy a akad5lyoztat6si
6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megteheti5

nyi|atkozatte|efonontiirt6n6megt6te|6nekigazo|6saanyi|atkozattev6'tterheli'

16.Szenid6felekfgyjarnake|je|enszerz6d6shata|ySnakfenn6l|taa|att,igykezelika
hogy

Szen&6 Fe|ek kijelentik,
dokumentumokat, hogy az megfe|e|jen a szez6d6s kikot6seinek.
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l
egyik0k sem tanisithat olyan migatartast, amely a szen6d6ssel
az
5zea6J6 Felek ri8zitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor6n

jogos 6rdekeit serten€.
uarw6A"tti jogttab6lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betartj6k'

m6sik f6,l 6rdekeit
.
Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gukn6l a
a
,"r.."r"n6"n szem el6tt tarwa j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartist6l, amely

!7.

m6sik felnek ak6r vagyoni, ak6r nem vagyoni k6rt okozna'

18.

Szenilii Felek halad6ktalanul

kdtelesek 6rtesiteni

a m5sik felet a tudom6sukra jutott minden

je|en szea6d6s te|jesites6t akad5|yozza, Vagy
6rtesi.jl6sr6|, dokumentumr6|, inform6ci6r6|, ame|y
befoly6solja.

a
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19.

SzerzldS Felek meg6llapodnalg hogy jelen szen6d6s hatalya alatt

-

a fentieken tul is -szorosan

egyijttmilkiidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez6d6sben kit0z6tt
c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten riigzitik, hogy jelen szez6d€s alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
reg6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszee6si elj6r6s alapjdn a Keresked5vel szez6ddst kdtS
tov5bbi felhaszn6l6k szez6d6sszeg6seert, ill. a tov5bbi esetleges felhasznel6k szez6d6sszeg6se
jelen szez5d€s Felhaszn6l6jiira nem hat ki.

20.

Jelen szez6d6s ill. a k6zbeszez6si eljdr6s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az rin' profilos m6r6s
alapj6n elsz5molt fogyasztasi helyek vonatkoz6s6ban tartalmaz rendelkezeseket. Amennyiben

zL.

valamely rendelkezds az adott fogyaszt6si hely vonatkoz5s5ban nem 6rtelmezhet5, azt figyelmen
klvUl kell hagyni.

22.

Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben

a

Magyar Kdztarsasag jogszab6lyai az

ir5nyad6ak.
(a
A szea6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szeniSdls mell6klet6t kdpezi
felsoroltakon kiviil) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az elj5r6s iratanyaga'

23.

24.

Felek jogvitSjuk esetdre kikdtik
kizir6lagos illet6kesseg6t.

25.

a vSci v5rosi

Bir6sag

ill. a Budapest Korny€ki

Jelen szerz6d6s annak mindh6rom f6l 6ltali al6ir6s6val l6p hat5lyba'

V6c, 2013. szeptember 27.
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