
Villa mosen erg ia - kereskede I m i szen6dis

2. r6sz vona*ozdsiban

mely l6trejdtt egyr6szr6l V5c VErros 6nkorm5nyzata

(sz6khelye: 2600 V6c, M5rcius 15. t6r 11' Ad6sz6m: 15731302-2-73 )

k6oviseli: Faird6s Attila

mint Aj6nlatk6r6, a Felhaszn616k kdpviselet6ben elj616 f6l

(tov5bbiakban: Aj6nlatk6r6 mlnt Partner), valamint

Id6sek otthona 6s Klubja (sz6khelye: 2600. v6c, Burgundia u. 9-11., Ad6sz6m: 15395450-1-13,

k6Dviseli: Szmol5r Attila) mint Felhaszn5lri 6s Fizet6 (tov5bbiakban Felhaszn616),

m6sr6szr6l az E'ON Energiaszolg6ltat6 Kft'

(sz6khe|y:1051Budapest,Sz6chenyiIstv6nt6r7-8,k6pvise|i:P6|Norbertiigyvezet6igazgat6
c6gjegyz6ksz5m:cg.o1-09-881828ad6s26m:13958147-2.44.)mintvi||amosenergia-keresked6
(tov6bbiakban: Keresked6)

kdztitt az alulirott helyen 6s id5ben, az al6bbi feltetelek mellett:

1, El6zm6nYek

V6cV5rosonkorm5nyzatakijzbeszez6sie|j6r6stfo|ytatott|e2013'6vben,,Vil|amosenergia
beszezese" megn"u"r"$"t. Az elj6r6sban i r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Azaj5nlati felhiv6s

akk6nt rendelkezett, hogy Aj5nlaik6r5 a felhivasban meghatdrozott aj6nlatk6r6k nev6ben is

folytatja le a tozbeszla6ii elj6r6st, ez5ltal az ,oft megjeldlt int6zm6nye( gazdasagi

t6rsas5gok lesznek a szea6d6si kotS felek 6s iin6ll6 sz6mlafizet6sre ktitelezettek (az 1'

r6szaj6nlati kairben 7 Jb szerz6d6s, 2. r6szajenlati korben 11 db szez6des 3. r6szaj5nlati

ktirre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szea6d6s l6trej6tte sziiks6ges)'

Akdzbeszez6s2.r€sz6ve|6rintettFe|haszn6|6kteh6taszez6d6seket6ne||6anjogosu|tak
megkotni,igyjelenszerzodlsazemliEttktizbeszen6sielj5r6sbanmegkotott-a
felhaszn5l6ri 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6 - szea6d6snek min6s0l'

Anyertesaj5nlattev6aKeresked6|ett,byaKbt.vonatkoz6szakaszainakmegfele|clen6sa
fentiek figyetembeu"Jeu"i 

-:"f"n ,r.oii.t vele keriil megkotdsre. Felek a szolg6ltatas

teljesitdse 6rdek6ben az a15bbi szee&6st ktitik'

2, A szerz6d6s c6lja, t5rgYa

l.Felekakdzbeszerzesle|j6r5sa|apj6negym6ssa|0n..te|iese||6t6sa|apiszez5d6sthoznak
l6tre Felhaszn5loi meneirendad5si t<otetezettseg n6lk l, mely alapj5n a Keresked6 eladja,

Felhaszn5l6 meguasar;-lja-'a 
-pfen 

szeorf6s6n, ill. a dokument6ci6ban meghat,rozott

vi amos-energiat 1r."oO'Jeif.d^"tett t6rgya). Ennek alapj6n a Keresked6. vSllalja a magyar

ewiteli h6l6zaton fofyu.ilo-n rendelkeZsre 6116, szabv5nyos min6s6gfi villamos energia

biztositasat a rernaJznib 
-? 

sz6,re a szerzod6s id5beli hatava alatt. _869O00 
kwh

mennyiseJben, ut"nnyiU"i a tertiletiteg. itletekes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt

fethasznAt,si h"ty"k i;k;"t;G;"n u .?rf"gkoti v5ltast ir5iban visszaigazolja a Keresked6

resz6re, azzal, nogy u'i"i"rf.*Jd u pUn tt"LiO.et. al6ir6s6val elfogadja, hogy a ktizbeszez6si

e ej5r6s atapj5n ,r"oiaeJ-roioitt Fethaszn5l6k a felhiv6sban ill. a dokumentSci6ban

meghat5rozottak szerint az adott r6sz dsszmennyis6ge tekintet6ben +20olo-ban elt€rhetnek.
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2. A szerz6d6s t5rgy5t kepezi tov6bb5 a szerzrid6skot6st kcivet6en a keresked6 v5lt6ssal j5rd

osszes adminisztrativ, tov5bb5 a kozbeszerz6si m[iszaki lelr6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenysdg ell6t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az ajdnlati 6r tartalmazza, ezen kotelezettsqrek
ell5t5s56rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3. A Felhaszn6l6 felhaszn5l6si helyeit jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4. Felek meg5llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim6lis

mennyisdg 6t nem v6tel6b5l, sem a maximalis mennyis6g feletti 6w6tel esetdn Felhasznel6

semmif6le tov6bbi dD vagy kdveteles megfizet6s6re nem kiiteles azzal, hogy a Keresked5 a

t0lfogyasztas esetdn felhaszn5lt villamos energiSt is biztositani koteles.

3, Az ellenszolg5ltat5s €s megfizet6se

1. A Keresked6 6ltal a kiizbeszez6si elj5r6sban megajenlott 6s a Felhaszn6l6 Sltal elfogadott nett6
ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn6l6si helyek vonatkoz6s6ban:nett6 16, 44 FVkWh,

azaz nett6 tizenhat forint- negyvenn6gy fill6r Ft/kWh.

2. A jelenszerz<id6sben meghatarozott energiadij a szez6d6ses id6tartam alatt fix, index6l6sra
nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellen6rtek felt6tel nelkiili, nett6 energia fix dfr. Felek rdgzitik, hogy a fenti dij
meghat6roziis5n5l figyelembe v6telre kerult hogy az a KAT kijltseget (2007. 6vi DOO0/I tv. 9-
13. $) is mag6ba fogla16 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s

6rt6kesit6s k6lts6get, a lO9l20A7. gII. 23.) cKM rendeletben meghat5rozott iiw6teli
kotelezetts6g al5 es5 villamos (,,ziild') energia kdltseget, a kiegyenliki energia kcilts6g6t, a

hazai 6s nemzetkozi hat5rkeresztez6 kapacit6sok dijet 6s a menetrendad6s 6thSrit6sabol
ad6d6 mindenfajta kdlts6geket, valamint m6rlegkdr tags5gi dijat is. Tartalmazza tov6bb5
teljes korflen a jelen szea6d6ssel kapcsolatban meghat6rozott egyeb szolg5ltat5sok
ellen6rt6k6t is, kiildndsen a keresked6vSltassal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok
ell6t5sanak, tov5bb5 az internetes iigyf6lport5l biztositiisdval kapcsolatos dijakat is.

.1. A megadott ellenert6k nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati diakat, a szdnipari
szerkezet6talakitesi t6mogat6st, a kedvezmdnyes 6ru villamos energia t5mogat5st, a VET-ben

meghat5rozott penzeszkdzdk, az energiaad6, 6s az 6ltalSnos forgalmi ad6 dsszeg6t, valamint
a jogszab5lyban meghat5rozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

s. A felek kirz6tti elszSmol5s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat6rozott id5beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, biztons6gi 6s m6r6siigyi el6ir6soknak megfelel6,
hat6sagilag hitelesltett fogyaszt6sm6r6 berendez6s Sltal m6rt energiamennyis6g.

6. A villamos energia szolg6ltat6s szijnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia dfr

megfizet6s6re nem kdteles.

7. Felhaszn6l6 ds Keresked6 a teljes ell6t6s alapri szez6des id6tartama alatt az energia ellendrt6ke
vonatkoz6s6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz5mo16st alkalmaznak.

8. A Felhaszn6l6 el5leoet nem fizet.



9. Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerli teljesit6st kdvetSen havonta, utolag

egyenliti ki a Kbt. 130. g (1X6) bekezddse szerint sz6mlaiisszesit6 alapj6n, 6tutal6ssal,

10.

l'1.

12.

forintban (HUF).

A pdnziigyi teljesites felt6tele az Art. 36/A. 5-ban foglaltak teljesiil6se.

Keresked5 a sz6ml6kat - felhaszn6l6si helyenk6nt - a Fizet5 nevdre 5llitja ki, 6s a sz6ml6kat a

Fizet6 cim6re kiildi meg, felti.intewe a Partner nev6t is A sz5ml6k melle Keresked6 koteles

r6szletes analitik6t meilekelni (elektronikus form6ban is) a dokument5ci6nak megfelel6

tartalommal. Kijteles tov5bb6 a papir alapti sz5mlSk alapj5n sz5mla<isszesit6st is kiildeni

havonta a Fizet6 nev6n szerepl6 fogyasztiisi helyek <jsszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s6ban.

Ezt elektronikus form6ban is meg kell ki.jldeni a Fizet6 cim6re.

Keresked5 nem jogosult h6 kozben r6szsz5mla kibocsatas6ra. Az esetleg h6 ktizben felmeriil6

korrekci6kat a kdvetkez6 h6napban sz5molha$a el.

A Keresked6 6ltal kibocs6tott sz6mla mag6ban foglalja:

- az 5ltala az el5z6 napt6ri h6napban (elsz5mol5si ld5szak) a Fizet5 r6sz6re 6rtekesitett villamos

energia teljes mennyis6get (kWh)'

- a villamos energia egyseg6r6t (FVkWh)

- az 6ltal6nos forgalmi ad6 dsszeg6t'

- a tdrvdnyben meghat6rozott energiaad6 iisszeget,

- a rendszerhasznSlati dijakat,

- egy6b, jogszabalyban r6gzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal szeml6zand6

t6teleket (igy killdnosen a VET 147. 5 alapj6n sz5ml5zand6 t6teleket)'

A kibocsatott sz6ml6n, sz5mla cisszesit6n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kivi.ll fel kell' 
tin1"lni i iir"to nev6t, cim6t, fethaszn6l6si hely cim6t, felhaszn6l6si hely funkci6j6t, 

-a. 
PoD

sz6mot, a felhaszn6l6si hely azonositot, a Partner nev6t es.a mindenkori MEF (kwh) erteket.

n fiU"-at"n iz6ml5n, sz5mla iisszesii6n 6s sz5mla r6szletez6'n az el6irtakon kiviil fel kell

ttinietni a Felhaszn6t6 nev6t, iim6t, felhaszn6l6si hely cim6t, felhaszn5l5si hely funkci6j5t, a

PoDsz6mot,afe|haszn6|5sihe|yazonositot6samindenkoriMEF(kwh)erteket.

Keresked6 nem jogosult a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes Sltal sz6m6ra megkUlddtt,

igazott natur6ii6i6l elt6r5 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6ml6t ki6llitani Ennek

megfelelSen a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla natur6lia b6zis5t az eloszt6 6ltal az azonos

szam6zesi id5szakra ki5llitott RHD sz6m16n megjelen6 6rammennyis6g k6pzi' Amennyiben egy

adott sz6ml6z6si id6szakot kovet5en m69is elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eset6n az

RHD 6s a keresked6i 6ramsz5ml6k natur6lia vetit6si alapj5nak kijl6ntliz5sege miatt, akkor a

keresked5k6te|eseztasoronkovetkez6sz6m|6z5siid6szakbankorrig6|ni.

A Szea6d6s megszfin6s6t kbvet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fele

v6gelsz5mol6 sz6mla kibocsatas 6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6ml5ban

esetlegesen ki nem sz6ml5zott t6teleket.

K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6 a Ptk. 301/A.g (2)-(3) bek-nek. megfelel6 kdsedelmi

kamatot kdteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar6nyosan, de ez

id5ar5nyosan cstjkken amennyiben a Keresked<j a.szez6d6s l6trejott6t kdvetSen k6t h6napon

belijl nem kezdi meg a szerz6d6s szerinti sz5ml6z5st a Fizet5k fel6'
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18.

20.

19.

21.
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A sz5mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos szamviteli 6s ad6, stb.

jogszab5lyoknak.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe sz6mol el a szeaed6s

teljesitesdvel osszefiigg6sben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja

szerinti feltdteleknek nem megfelel5 t5rsas6g tekintet6ben merulnek fel, 6s melyek a

Keresked6 ad6koteles jdvedelm6nek csokkent6sdre alkalmasak

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend6 h6l6zathaszn5lati szez6ddsekben a

Felhaszn6l6 helyett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Engeddlyes teh6t a Keresked6 fel6

szSmllzza az 6ltal6nos rendszerhasznalati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg k6zvetlen0l

az Eloszt6i Engeddlyes sz6m6ra. A Keresked5 a villamos energia koltsdge mellett az 5ltal6nos

rendszerhasznSlati dfjakat, mint ktizvetitett szolg6ltatSst tov5bbsz6ml5zza a FelhasznS16 fel6,

amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadfijal megegyez6 fizet6si

feltetelekkel.

Keresked6 a torv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezetts6geket v5llalja a

szez<ld6slej5rt5t kovet6en az 0j Keresked6 fel6.

4. A felek iogai 6s kdtelezetts6gei

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn6l6si helyeknek a csatlakozSsi pontjain a teljes

"iiit"r-.Lp,f 
szez6d6sben rogiitett negyeO6r6s- 6tlag.teljesitm6ny 6rt6k6vel_ megegyez6

i"GittZ""Va koteles folyam-atosan rendelkez6sre 5llni Nem felel a fentiek nem

i"U"iterureieert, ha azt az Eloszt6i enged6lyes 6rdekkdr6ben felmeriilt - Keresked6nek fel

nem r6hat6 - ok okozza'

A villamos energi6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a hel6zati enged6lyes sz5llitja le'

A felhasznSl5si helyek ell6tasa a felhasznel5si helyekkel megegyez5 cstlakoz6si pontokon

tiirtenik.

Aprofi|osfogyaszt6sihe|yektekintet6ben-aszez6d6sid6tartamaa|att-aprofi|a|ap[
szabadpiaci-fogyasztasi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyito fel6' A

profilos menetrendad5s alapj5t a szabadpiacra l6peskor. a tertiletileg illetdkes eloszt6i

Lnged6lyes 5ltal meg5llapitott m6rt6kad6 6ves fogyasztas jelenti' ennek hi5ny6ban a

dolument5ci6 ,,A", ,,8" 6s,,c". mell6kleteiben felhaszn6l6si helyk6nt megadott 6ves villamos

energiafogyaszt6soka|ka|mazand6ak.KereskedSv6||a|jaaprofi|osFe|haszn6|6te|jese||6tas
alapri szez6d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell5t6s5t. A profilos felhaszn5l6si helyek

mennyis6gie|t6r6s6nekpenz0gyikock6zataatdbb|etenergiaVagyaszi.'iks6geskiegyen|it6

"n"rgiu 
,"gua*rl5s6b6l kovetklz6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tort6n6

ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tiift6n6 Sth5ritasa nem lehetseges'

Keresked6 ktiteles aj6nlatk6r6 szabadpiacra 16p6 felhaszn515si helyeinek villamos energia

ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a reihaszn6l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyisdget

saj6t nevdben ktjteles el5re megv6s5rolni'

Felhaszn6l6 a keresked6i m6rlegk6rbe l6p5 felhaszndl6si helyei vonatkoz6s6ban fell6pr5

v6telez6si ijzemzavarok eset6n i Felhaszn5l6 ki.ilcin k6r6s6re - Keresked6nek v6llalnia kell a

Felhaszn6l6 6rintett felhaszn6l6si helyeinek kdpviseletdt a h6l6zati rendszer azon tagjaival



9.

10.

11.

12.

11.

szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telezesi zavart okozta/okozt6k, 6s

mindent meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek kepviselet6drt. Ezen pont a fenti szem€lyi 6s

t5rgyi kiirben meghatalmaz6snak min6siil.

A hat5lyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szen5d6s(ek) felmond5s5t - a szabadpiacra l6p5

fogyaszt6si helyek vonatkoz5sdban - a Felhaszn5l6 k6pvisel5je 6ltal teues bizonylt6 erej[i
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
teriiletileg illet6kes egyetemes szo196ltat6n6l. Az egyetemes szolgiiltat6i szez<5d6s(ek)

felmond5s5n5l (a megszilnes id6ponga vonatkoz6s6ban) a jelen szea6d6ben meghat6rozott
kezd6 teljesit6si id6pont az i16nyad6.

A hat5lyban l6v6 szez6rC6s(ek) felmond6s6t - a keresked6i m6rlegkiirbe l6p6 fogyasztasi helyek

vonatkoziisiiban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erejfi mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illet6kes szolg6ltat6n5l. A
hat5lyos szezrld6s(ek) felmond5s6n6l (a megszfin6s id6pontja vonatkozds5ban) a jelen

szez6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegkdrbe ldpeshez szijksdges eloszt6i szezcidds(ek), r19y mint H5l6zati

csatlakoz6si Szez<id6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati Szerz6d6s(ek) (a

tov5bbiakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztasi hely eset6n nem 5ll

rendelkez6sre - a Felhaszndl6 k6pvisel6je Sltal teues bizonyit6 erejfi mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5s5val a Keresked6 kezdemdnyezi 6s bonyolitja le a teriiletileg illet6kes eloszt6i

enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkcit6s6hez a jelen szez6deben meghat6rozott
kezd5 teljesit6si id5pont az i16nyad6.

Keresked5 szakmailag felUgyeli a profilos elsz5mol6s a16 es6 felhaszn6l6si helyek illetdkes

eloszt6i enged6lyes 6ltal tort6n6 vegleges profilba sorol5*it ds valamennyi profilos

felhaszn5l5si helyre vonatkoz6an a szez6ddses id6szak alatt 6rv6nyes M6rt6kad6 Eves

FogyasztSs meg6llapitas6t.

A teljes ellSt6s alap( szerz5d6s hatalya alatt Keresked5 kiiteles a t6le elv6rhat6 szakdrtelemmel

6s fokozott gondossaggal mindent elkovetni a Felhaszn616 erdekeinek v6delm6ben.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j6rt el, az ebMl ered6 kiirok
megt6rit6s6re koteles.

Felhaszn516 jogosult az energiaell5t6s5val kapcsolatos bdrmilyen Ugyben Keresked6hoz fordulni.
aki a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel kiiteles aj6nlatk6r5 r6sz6re tan6csot vagy (ilyen t6rgy0
k6r6s eset6n) ir6sbeli taj6koztatSst adni.

tu rijonnan bekapcsol6sra keriil6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre

6rv6nyes energiadi alkalmaz5s5val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon bel0l szabadpiaci

villamos energia ell5tiist ny0jt. Ezen felhaszn5l5si helyek vonatkozdsaban a jelen szez6d6s
rendelkezeseit kell alkalmazni kiiloniisen azzal, hogy az energiadi meghat5rozott m6rt6ke

ezen ij felhaszn6l6si helyek vonatkozSs5ban is ir5nyad6ak. A felhaszn5l5si helyek
m6dosul5sa (ide 6rwe az rij felhaszn6l6si hely bevon6s6t, r6gi megsziintetds6t, stb.) nem

min5s0l a felek meg6llapod5sa alapj6n szez6d6sm6dosit5snak.

A szerz6d6s id6tartama alatt megsziin6 felhaszn6liisi helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i
tamogat5st biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhaszn6l5si helyek

villamos energia szolg5ltatasbol va16 kil6ptet6s6t.

//.-.
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15.
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Keresked6 az Ugyint6z6s gyorsit6sa, egyszerfisitdse 6rdek6ben internetes i.igyf6lportSl
iizemeltet6s6re kiiteles a szez&6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6
5ltal kiSllitott sz5mla mliszaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6gdnek ellen5z6s6t meg a
sz6mla meg6rkez6s6t megel6zSen el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked5nek elektronikus, internetes el6rhet6seggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6l6si helyek teljesitm6ny gcirb6jdnek lefut6sanak, illetve
a Keresked6 6s a FelhasznSl6 kozcitt megkotend6 szerzitdls mliszaki vonatkoz5sri adatainak
megtekinthet5s696t.

5. Szerz6d6sszeg6sek 6s jogkitvetkezm6nyei

A Felek jelen szez6desben viillalt kdtelezettsegeinek megszeg6se, igy kiildncisen a teljesites
elmulaszt6sa, k6sedelme k5rt6rites fizet6si kiitelezetts6get keletkeztet, illewe a szez6d6s
m5sik F6l 5ltal tcfrt6n5 rendkivtili felmond6s5t alapozza meg a Szezclddsben foglaltak szerint.

A jelen pontban rdgzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nyei nem 6rintik
a jelen szea5d6s b5rmely m6s pong6ban meghatdrozott szez6d6sszegesi eseteket, illetve az
azokhoz ffzott jogkovetkezmdnyeket.

srilyos szez6d6sszeg6s eseten a silyos szen6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett) F6l a
Szez6d6st a szez6desszeg6 Fdlhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen szez6d6s szerint
felmondhaqa.

S0lyos szez5ddsszeg6st k6vet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

- ha a szez6d6s terjesites€hez sziiks6ges elektromos 5ramot nem szezi be teries
egeszeben,

- nem 6ll renderkezdsre a jeren szez6d6sben meghat5rozott mdrt6kben 6s m6don,

- jelen szez6d6sben nevesibtt adminisztrdci6s kcitelezetts€g6t nem, vagy
hi5nyosan teuesiti 6s ezzer Ferhaszndr6 e 6tas5t egdszben uagy .6szb.n
vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egy6b s0lyos szez6d6sszegest ktivet el.

Srilyos szez6ddsszeg6st k6vet el a Felhaszndl6, ha neki felr6hat6an:

- fizetdsi kciterezetts6g6nek a Keresked6 5rtar meghatarozott regardbb 30 napos
p6that6rid6 alatt sem tesz eleget,

- egyi.ittmfi ktrd6si kcttelezettseg6t s0lyosan megszegi.

vis maior bek<ivetkez6se eset6n a Felek kdtelesek egym5st haladdktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6ndl jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a
Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m(kctd6s6hez szilks6ges elektromos 5ramot
beszerezni. Ezt a mennyis6get az dves mennyis6gvonatkoz6s6ban figyelembe kell venni.
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1.
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3.

4.

A Felhaszn6l6 nem koteles a szabv6nyon kivtili elektromos 5ramot 5tvenni, igy ha a szabv6nyon

kivijli elektromos 6ramot Swetelet a FelhasznSl6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r6l

min5siil szez6d6sszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 5ramot mennyis6g6vel

cstikkenthet5 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesit6s jogszerfl megtagad6sa eset6n a jogszer0en megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik

sem kotberfizet6si, sem k6rt6rit6si kdtelezettseg, de k6sedelmi kamat fizet6si kotelezettsdg

sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem drintett) mennyis6get az

6tad5s felfijggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csdkkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hibdsan vagy
k6sedelmesen teljesit, akkor kdteles a Felhaszn5l6nak a hib6s vagy k6sedelmes teljeslt6ssel
6rintett minden napt6ri nap vonatkoz5s6ban az adott felhaszndl5si hely 6ves,
dokument6ci6ban kalkul5lt mennyis6gfi villamos energia forintban meghat6rozott
ellen6rt6k6nek 355-bd r6sz6nek a k6tszeres6t kiitf€rk6nt megfizetni.
A kotb6rt a Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6litassal, 8 napos fizet6si hatarid6vel erv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6litas k6zhezv6tel6t kovet6 5 napon beli.il a Keresked6 ir6sban, kets6get
kiziir6an bizonyit6kokkal al5t6masztott indokl5ssal mag5t ki nem menti, akkor a kcjtber
elismert kovetel6snek min5siil 6s a Keresked6 ktivetel6s6be besz5mithat6 a Kbt-ben foqlalt
valamennyi feltetel megval6sul6sa eset6n.

7. Egy6b rendelkez6sek

A Felhaszn616 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, Szab5lyzatok
rendelkezeseit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szee6dds Felei

kdzott elsirdlegesen jelen szez6d6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7,5. ponga

figyelembev6teldvel. Amennyiben a Keresked6 b6rmely ASZF-nek min6s0l6 irata eg6szben

vagy rdszben ellentetes a jelen szez6d6ssel, akkor az 6rintett ASzF-rendelkez6s nem

alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapjen
alkalmazand6.

A Keresked5 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabalyoknak, Szabalyzatok, a m[ikoddsi
enged6ly6nek, iizletszab6lyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

A Keresked5 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked5t5l adott helyzetben fokozottan elv6rhat6
magatart6st kdteles tan0sitani, k0ltindsen

A Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul ertesiteni,

A Szez6d6s teljeslt6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t5le elvSrhat6 int6zked6st.

A Szez6d6s csak kijzos megegyez6ssel, ir6sban modosithat6 a Kbt. 132.5-nak megfelel6en.

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s b6rmely ponga k6gens jogszab5lyba

Utkiizne, vagy a ktjzbeszez6si elj5r5s kotelez6 6rv6ny[i dokumentum5nak tartalm5val
ellent6tes lenne, akkor a szez5d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, lgy ki.ilon6sen a szezSdds m6dosit5sa n6lkiil - a megs6rtett kotelez6 6rv6nyfi
jogszab5lyi rendelkez6s vagy kozbeszezdsi dokumentumi rendelkez6s kerul. Fentieket kell
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megfelelSen alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszabiily akk6nt rendelkezil hogy
valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze (vagy a szea6d6sben sztivegszerfien szerepelnie
kelf) 6s azt szovegszer0en a szen5d6s nem tartalmazza (az adott rendelkezes a szez6d6s
r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hatiilya €s megszfin6se

l. Felek jelen szez6d6s hat6rozott id5re 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6r6j5t6l 2014. 09. 30.
napj6nak 24.00 6r6jiig kdtik, a Keresked6 ezen id6szak alatt kiiteles a szerz6d6s szerinti
ell6tas biztositSs6ra.

2. Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a ftk. szabiilyai szerint rendes felmond6ssal
felmondhat6. A felmond5si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6
kiizb€szez6si elj5rSst folytasson le. Ennek hataridej6t a felek 90 napban hatSrozz5k meg.

:t. A Szez6d6s rendkiviili felmond5ssal azonnali hatallyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen cs6delj5r5s, vagy felsz5mol5si elj5r6s joger6s elrendel6s6re kerijl sor,
vagy v69elsz5mol5s al5 keriil, ill. hivatalb6l tcirlik a c6gjegyz6kb6t.

b) amennyiben b5rmelyik f6l a jelen szez6d6skil ered6 ldnyeges kiitelezetts6geit ism6telten
vagy stilyosan megszegi,

c) ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfiktjd6si enged6lyet jogerSsen visszavonja, vagy
e9y6b m6don a szez5d6s teljesites€re alkalmatlann5 v6lik.

4. Felhaszn6l6 koteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat5rozottak szerint, amennyiben:

4.1. Keresked6ben kdzveteften vagy kozvetlenijl 2Solo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkezi5 gazdasi4i
tirsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) pong5ban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teues id6tartama alatt Keresked6 a
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 sz5m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti Ugyletekr5l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.2, Keresked6 kdzvetetten vagy kozvetleniil zsolo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkez6 gazdasagi
tirsa#gban, amely nem felel meg a Kbt.56. g (t) bekezdes k) ponq5ban meghat5rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezdes szerinti iigyletekr6l a
Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

1.

9. Adaw6delem, kapcsolattart6s, e9y6b rendelkez6sek

A szez6d6 felek kdtelesek betartani az adaW6lelmi szab6lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy kijlonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak iitadott, iizleti titoknak min6siil6 informiici6t, valamint minden olyan
informiici6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket ir5sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas
informiici6), vagy jogszabSly annak min6sit.
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3. 0zleti titok a gazdas6gi tevdkenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform5ci6,

megold5s vagy adat, amelynek nyilv5nossagra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tort6n6
megszez6se vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfi p6nzijgyi, gazdas5gi vagy piaci

6rdekeit s6rtene vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult

a sztiks6ges int6zked6seket megtette.

4. A Felek titoktart6si kdtelezetts6ge a tudom5sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas

inform5ci6kra, igy kijlonosen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

5. A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szerz6d6s

teljesit6s6re haszn6lhag5k fel. A m6sik fdl el6zetes j6v6ha9y6sa n6lkiil ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocsethat, kiv6ve, ha

ezt 6w6nyes 6s hatSlyos jogszab5ly alapjAn kcttelez5 vagy valamely bir6s5g vagy m5s

hat6s5g, 6llamigazgat5si szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul tejdkozta!6k
egym5st ir5sban a vonatkoz6 bir6s59i, vagy miis hat6s6gi hat5rozat egyidejfi megktjldese

mellett.

5. A Felek kiitelesek a hat6s6g (bir6sa9) fi9yelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6

kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart5si ktitelezetts6g al5 es6 inform5ci6nak, ami m5r
kozismert. Egy adott inform6ci6 kiizismertseg6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak

kozismertseg6re hivatkozik.

7. A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsz6n6se ut6n is hatalyban

maradnak.

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

adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab5ly a fentiekt6l ellent6tesen

rendelkezik.

9. Felek kijelentik, hogy a szez5dds teljesit6s6ben folyamatosan egyiittm6kodnek, a

felmeri.i15 probl6m6kr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesitik.

10. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir6sban, az 5tvetel hely6t 6s idej6t azonosithat6 modon

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

(e-mail) 6s a fax form5j5t is.

11. Felek k6pviselet6re oognyilatkozat tetel6re) az ott megjeldlt esetleges korlStoz6sokkal az

aliibbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Felhasznii16 r6sz6r6l :

Ndv, beoszt5s: Szmol6r Attila igazgat6

El6rhetSsegei (fev6lcim, tel, fax): V5c, Burgundia u. 9-L1. 271 3L5-384

Jognyilatkozat korl5toz5sa: ---

N6v, beoszt5s: Friesz Magdolna gazda#gi vezet6

El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : V5c, Burgundia u. 9'7I.271375-384

Jog nyilatkozat korl6toz6sa :

N6v, beosztas: Kiss Isw6n
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El6rhet6s69ei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Kctztarsasag 0t 34.

kissiswan@dunaweb.hu

06-30-280-3927

Fax. 06-27 -4t2-268

Keresked6 r6sz6t6l:

N6v: E.ON Kozigazgatasi Vonal

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

Tel.:06-40-200-950,

E-mail : kozioazoatas@eon.hu

72. Jelen szez6d6st 6rint6 <isszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kizdr6lag ir5sban - az

ew6tel hely6t 6s idej6t dokument5l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen' Elektronikus lev6l.ill fax

eset6n az Jw6tel igazol5s5t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6r6se, ill. faxjelentes)'

13.Amennyibenaszez6d6sajognyi|atkozatmegt6te|6rehat6rid6tnemtfiz,akkora
jognyilatkozatot annak ok6nak relmeri:t6s6r6t (jognyi|atkozatot tev6 tudom6s6ra jut6#t6|)

sz6mitott 3 munkanapon be|i.j| ke|| megtenni, kiv6ve ha annak je||eg6b6| rijvidebb hatarid6 nem

deriil ki.

14,Minden,am5sikf6lnekbeny0jtand6jelenszencid6st6rgy5t6rint6dokumentumotaje|en
szez6d6sbenmeghat6rozotttapcsotattart6cim6rekel|megki'i|deni.Akij|dem6nytfaxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai kiildem6nyk6nt keresztijl feladott jognyilatkozat eset6n a

meg6rkez6stkovet6e|s5',nt.unupon,szem6|yes6tad6seset6nazonnalk6zbesitettnekke||
tekinteni.

15.Akije|ii|tk6pvisel6k6skapcso|attart6kakad6|yoztat6saeset6reafe|ekmeghata|mazott
helyettesr6l kbtelesek gondoskodni, melynek elmarad5sa nem eshet a m6sik f6l terh6re'

Amennyibenva|ame|ytechnikaiokak0|dem6nyekfogad6s5takad5|yozn5i||.|ehetet|enn6tenn6,
felek kdtelesek a m6sik felet err6l - illewe a hiba me9szfin6s6r6l - halad6ktalanul rdvid 6ton

6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyoztat6si

nyi|atkozattelefonontort6nSmegt6te|6nekigazo|6saanyi|atkozattev6tterhe|i.

16.Szerz6d5fe|ekigyj6rnakelje|enszezSd6shata|y5nakfenn6l|taa|att,0gykeze|ika
dokumentumokat, hogy az megfe|e|jen a szea6d6s kiktit6seinek. Szez6d6 Fe|ek kije|entik, hogy

egyik[k sem tan0sithat otyan .iguturturt, amely a szez5d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l

jogos erdekeit s6rtene. Szerz6J6 Felek rdEzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor6n az

aJaw6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit maraddktalanul betarqak'

17. Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtikn6l a m6sik f6.l 6rdekeit

,"rrr"."nd"n szem el6tt tarwa j5rnik el, tart6zkodva minden olyan magatartest6l, amely a

m6sik fdlnek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna'

18'Szez6d6Fe|ekha|ad6ktalanu|k6te|esekdrtesircniamasikfe|etatudomasukrajutottminden
6rtesiil6sr6l, dokumentum16l, inform6ci616l, amely jelen szez6d6s teljesit6s6t akad5lyozza, vagy

befoly5so lja .
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19. Szez6dS Felek meg5llapodnak, hogy jelen szea6d6s hatalya alatt - a fentieken til is {zorosan
egyiittmfikiidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szerz6desben kit6zott

c6lok megval6suljanak.

20. Felek kifejezeften rogzitik, hogy jelen szez6dds alapjAn a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem

r696szben nem felel6s a hivatkozott kiizbeszerz6si eljiir5s alapj6n a Keresked6vel szez6ddst kot6

tov6bbi felhaszn6l6k szerzSd6sszeges66rt, ill. a tov5bbi esetleges felhaszn5l6k szez6d6sszeg6se
jelen szea5d6s Felhaszn5l6j5ra nem hat ki.

21, Jelen szerz6d6s ill. a kdzbeszez6si elj5r5s 2. r6szdre vonatkoz6 iratanyaga az 0n. profilos m6rds

alapj6n elsz6molt fogyaszt6si helyek vonatkoz6sSban tartalmaz rendelkezdseket. Amennyiben

valamely rendelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkoz6s6ban nem 6rtelmezhet6, azt figyelmen

kiv0l kell hagyni.

22. Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott kerd6sekben a Magyar Kozt5rsas5g jogszahilyai az

i16nyad6ak.

23, A szerz6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. lelen szea(rd6s mell6klet6t k6pezi (a

felsoroltakon kivtil) (a Megbiz6 p6ldSny5hoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga.

24. Felek jogvitajuk eset6re kikotik a V6ci V6rosi Bir6#g ill. a Budapest Ktirny6ki Ttirv6nyszdk

kiz6r6lagos illetdkess6g6t.

25. Jelen szez6d6s annak mindh6rom f6l iiltali alSirds6val l6p hatalyba.

Viic, 2013. szeptember 27.

E.ON Energ ia szolga ltat6 Kft.
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