VITTAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZEruZODES

3. r6sz vonatkoziis5ban
Szerz6d6 felek:
egyr6szr6l V6c Viiros dnkorm6nyzata (tov5bbiakban Felhaszn6l6),
k6pviselet6ben Faird6s Attila polg5rmester
Cim: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r 11.
ad6sz6m : L57 3 t302-2- t3, Onkorm6nyzati tdtzssz6m : 73 1 300

mSsr6sz16l

E.ON Energiaszolg5ltato Kft, (toviibbiakban Keresked6),
k6pviseleteben Lehoczki Bal5zs iigyvezet6
Cim: 1051 Budapes! Sz6chenyi t6r 7-8.
ad6szdm : 13958147 -2-44
cdgjegyz6k szdma: 01-09-881828

t. El6zm6nyek
Vdc V6ros dnkorm6nyzata kcizbeszezdsi eljdrdst folytatott le 20t2.6vben ,,Villamos
energia beszeftdse" megnevez6ssel. Az elj6rSsban 3 r6szre lehetett ajdnlatot tenni.
Aa ajdnlati felhivils akk6nt rendelkezett, hogy Ajiinlatk6r6 felhivdsban
meghat6rozott aj5nlatkdr6k nev6ben is folytatja le a k<izbeszerzdsi eljiiriist, eziltal az
ott megjeliilt int6zm6nyek, gazdasagi t6rsasdgok lesznek a szez6d6st ktit6 felek 6s
on5ll6 szdmlafizet6sre kritelezettek (az 1. r6szaj5nlati kcirben L7 db szen6dds,2.
r6szaj6nlati kijrben 83 db szez6d6s 3. r6szajdnlati kcirre vonatkoz6an pedig db
egyedi fogyaszt6i szea6d6s l6trejiitte szriks6ges).
A kozbeszez6s 3. rdszdvel drintett ajdnlatk6r6 teh6t a szez6d6st ciniill6an jogosult
megkcitni, igy jelen szez6d6s az emlitett kijzbeszez6si eljiiriisban megkotdtt a
Felhaszndl6ra 6s annak felhaszndl6si helyeire vonatkoz6
szen6d6snek min6sijl.
nyertes ajiinlattev6
Keresked5 lett, igy
Kbt. vonatkoz6 szakaszainak
megfelel6en 6s a fentiek figyelembevdteldvel jelen szerzi5d6s vele kertjl megkcit6sre.
Felek a szolg6ltatiis teljesit6se 6rdek6ben az al6bbi szez6ddst kotik.
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2. Aszetz6d6s c6lja, t5rgya
1. Feiek a kclzbeszez6si elj6rds alapj5n egymdssal rin. teljes elldtds alapri szez6ddst
hoznak l6tre Felhaszn6l6i menetrendad6si kcitelezetts6g n6lkijl, mely alapj5n a
Keresked6 eladja, FelhasznSl6 megvds6rolja a jelen szez6d6sben, ill. a
dokurnentdci6ban meghatdrozott villamos-energi6t (szea6d6s kdzvetett tdrgya).
Ennek alapjdn a Keresked6 vdllalja a magyar 6tviteti h6l6zaton folyamatosan
rendelkez6sre 5116, szabvdnyos min6s6gfi villamos energia biztosit6s6t a Felhaszn6l6
r6sz6re a szez6d6s id6beli hatdlya alatt 1 374 842 KWh mennyis6gben, amennyiben
a terilletileg illetdkes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt felhaszn6l6si helyek
tekintet6ben a m6rlegkiiri viilt6st irdsban visszaigazolja a Keresked6 rdsz6re, azzal,
hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al6irdsdval elfogadja, hogy a ktizbeszea6si
eljiiriis alapjdn szez6d6st k<jtijtt FelhasznSl6k a felhivdsban ill. a dokument6ci6ban
meghatdrozottak szerint az adott r6sz osszmennyis6ge tekintet6ben +20olo-ban
eltdrhetnek

.2. A szea6d6s t6rgydt k6pezi tov6bb6 a szen6d6sk0t6st kcivet<ien a keresked6
vdltassal j5r6 osszes adminisztrativ, toviibb6 a ktizbeszezdsi mfiszaki leirdsban
egyebekben meghat6rozott tev6kenys6g elliitiisa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 6r
tartalmazza, ezen kijtelezetts6gek ell6tiis66rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem
terjeszthet el6.
3. A Felhaszn6l6 felhasznSlSsi helyeit jelen szeaSd6s 1. sz. mell6klete taftalmazza.
4. Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim6lis
mennyis6g iit nem v6tel6b6l, sem a maxim5lis mennyisdg feletti Stvdtel eset6n Felhaszndl6
semmif6le toviibbi df vagy kiivetel6s megfizet6#re nem kiiteles azzal, hogy a Keresked6 a
trilfogyaszt6s eset6n felhaszn5lt villamos energidt is biztosftani ktiteles.
3. Az ellenszolg5ltat5s 6s megfizet6se

Keresked6 iiltal a kcizbeszez6si elj6rdsban megaj6nlott 6s a Felhaszniil6 iiltal
elfogadott nett6 ellen6rt6k a kcizvil6gitdsi felhaszndl6si helyek vonatkoz5sdban: 15,66
FVkWh, azaz tizendt forint, hawanhat filldr FVkWh.

1. A

2. A

jelenszez6d6sben meghatdrozott energiadf

a

szez6d6ses id6tartam alatt fix,

indexdl6sra nincs lehet6sdg.

3. A fenti ellen6rt6k

felt6tel n6lkrili, nett6 energia fix dij. Felek rcigzitik, hogy a fenti dij
meghat6roz5s5niil figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT kdlts6get (2007. dvi DOO0/I
tv.9-13. $) is magiiba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia
beszea6s 6s 6rt6kesft6s k6lts6g6t, a 10912007. (XII. 23.) GKM rendeletben
meghat5rozott 5tv6teli kritelezetts6g a16 es6 villamos (,,ztildJ energia kolts6g6t, a
kiegyenlit6 energia kdlts6g6f a hazai 6s nemzetkiizi hat6rkeresztez6 kapacitdsok df6t 6s
a menetrendad6s 6thiiritdsib6l ad6d6 mindenfajta kdltsdgeket, valamint m6rlegkiir
tagsigi dijat is. Tartalmazza tov6bbd teljes kcirUen a jelen szez6ddssel kapcsolatban
meghat6rozott egy6b szolgiiltat5sok ellen6rt6k6t is, kiJldndsen a keresked6vSltiissal
kapcsolatos adminisztrSci6s feladatok ell6t6#nak, tovdbbd az internetes ijgyf6lportill
biztositii#val kapcsolatos dijakat is.
megadott ellen6rt6k nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati dfakat, a szdnipari
szerkezet6talakitdsi tamogat6st, a kedvezmdnyes 5ru villamos energia t6mogat6st, a
VET-ben meghatdrozott p6nzeszktizrik, az energiaad6, 6s az 6ltal6nos forgalmi ad6

4. A

6sszeg6t, valamint a jogszab6lyban meghat6rozoft egydb ad6kat 6s illet6keket.

5.

A felek k<lzijfti elsz6mol6s alapja a Felhaszn5l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett,

a

mindenkori Kereskedelmi Szabdlyzatban meghat6rozott id6beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolg6ltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztonsdgi 6s m6r6si.igyi el6rr6soknak megfelel6,
hat6siigilag hitelesitett fogyaszt6sm616 berendezds 6ltal mdrt energiamennyis6g.

6.

A villamos energia szolg6ltat6s sztineteldsdnek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia
df megfizet6s6re nem k6teles. A szolgiiltat6s szi.ineteltet6se miatti ki.ilcinbtizetet a
Keresked6 az 6ves elszdmolSs alkalmdval kompenzdlja.

7.

Aa,(n. nem profilos felhaszn5l5si helyek menetrendt6l val6 elt6r6s6nek anyagi kock6zata
- a szi.iks6ges kiegyenlitii energia megv5s6rl5siib6l kiivetkez6en - a Keresked6t terheli,

ennek a FelhasznSl6 fel6 tcirtdnS ut6lagos rdszben vagy e96sz6ben tort6n6 iith6rit6sa
nem lehets6ges.

8.

Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell6t6s alapri szez6d6s id6tartama alatt az energia
ellen6rt6ke vonatkozisdban naptdri h6naphoz igazod6 elsz5molSst alkalmaznak.

9.

A Felhaszndl6 el6leget nem Rzet.

az ellen6rt6ket, az igazolt szenld6sszert teljesit6st ktivet6en havonta,
ut6lag egyenliti ki a Kbt. 130. $ (1)-(6) bekezd6se szerint sz6mlatisszesit6 alapj5n,

10. Felhaszn6l6

6tutal6ssal, forintban (HUF).
11. A pdnzi.igyi teljesit6s felt6tele az Art' 36lA' $-ban foglaltak teljestil6se.

a szdml6kat - felhaszn6l6si helyenk6nt - a Felhaszn5l6 nev6re 6llitja ki, 6s a
sz6ml6kat neki kiildi meg. A sz6mldk melld Keresked6 ktjteles r6szletes analitikSt
mell6kelni (elektronikus form6ban is) a dokument6ci6nak megfelel6 tatalommal.

12. Keresked6

13. Keresked6 nem jogosult h6 ktjzben r6szsz6mla kibocsiitSsdra
14. A Keresked6 5ltal kibocsdtott szdmla mag6ban foglalja:

-

az 6ltala az el6zi5 naptiiri h6napban (elsz6mol6si Id6szak) a Felhaszndl6 r6sz6re

6rt6kesitett villamos energia teljes mennyisdgdt,
- a villamos energia egy#gdr6t (FVkWh)
- az 5ltal6nos forgalmi ad6 iisszeg6t,
- a tcirv6nyben meghatdrozott energiaad6 cisszegdt,
- a rendszerhaszn5lati dijakat,
- egy6b, jogszab6lyban rdgzitett, a Felhaszndl6t terhel6 6s Keresked6 iiltal sz6ml6zand6
t6teleket (igy kiiliiniisen aYEf L47. $ alapjdn sz5mlSzand6 tdteleket)'
A kiboca6tott sz5mldn, szdmla osszesit6n 6s szdmla r6szletez6n az el6lrtakon kivtil fel
kell tiintetni a Felhaszn6l6 nev6! sz6khely6t, felhasznSl5si hely cim6t,. felhaszn6l6si hely
funkci6j5t, a POD sz6mot, a felhaszn5l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket'
13.Keresked6 nem jogosult a teriJletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5m6ra megkiilddtt,
igazolt natur6li6t6t 6ttEr6 mennyis6get alapul vdve id6szaki sz5ml6t ki6llitani. Ennek megfelel6en
J mindenkori keresked6i 6ramsz5mla natur6lia b6zis6t az eloszt6 5ltal az azonos sz6mldz5si
id6szakra kidllitott RHD szdmliin megjelen6 6rammennyisdg k6pzi. Amennyiben egy adott
szdmlSz6si id6szakot kijvet6en m6gis elt6r6s ad6dna egyes fogyasztSsi helyek eset6n az RHD 6s
a keresked6i 6ramsz6ml6k naturiilia vetitdsi alapj6nak ki.ilonbdz6s6ge miatt, akkor a keresked6
ktiteles ezt a soron kiivetkezo szAmlinlsi id5szakban korrig6lni.
14. A Szezrjd{s megszfin6s6t kcivet6 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6 fel6
v69elsz6mol6 sz5mli kibocsiit 6s6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6mlSban
esetlegesen ki nem sz5ml5zott t6teleket.
15. K6ledelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6 a Ptk. 301/A.5 (2)-(3) bek-nek megfelel6 kdsedelmi
kamatot kciteles megfizetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar6nyosan.
16. A sz6mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos szdmviteli 6s ad6, stb'
jogszabSlyoknak.
iZl fetef meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a szez6d6s
teljesites6vel iisszefrigg6sben olyan krilts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja
szerinti felt6teleknef nem megfeiel6 tarsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Keresked6
ad6ktjteles jijvedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

t2.

w

17.

Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Engeddlyessel ktjtend6 h6l6zathaszn5lati
szez6d6sekben a Felhaszn6l6 helyeft v6llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes
teh6t a Keresked6 fel6 sz6ml6za az lltalSnos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a
Keresked6 fizet meg kcizvetleniil az Eloszt6i Enged6lyes szim6ra. A Keresked6 a villamos
energia ktilts6ge mellett az 6ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, mint kdzvetitett
szolgiiltatdst toviibbsz6ml6zza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek
kiiteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.

4. A felek jogai €s kiitelezetts6gei
I.

Keresked6 a mell€kletben szerepl6 felhaszn6l6si helyeknek a csatlakoz5si pontjain a
teljes ellStds alapri szez6d6sben rcigzitett negyed6rSs 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel
megegyez6 teljesitm€nnyel kdteles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a
fentiek nem teljesit6stil6s66rt , ha at az Eloszt6i enged6lyes 6rdekktir6ben felmeri.ilt
Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok okozza.

-

2.

A villamos energiSt a Felhaszn5l6 rdsz6re a h6l6zati engeddlyes sz5llilja le.

?

A

felhaszn6l6si helyek ellStdsa

a

felhaszn6ldsi helyekkel megegyez6 csatlakoz6si

pontokon t<irt6nik.
4.

A kiizviliigit5si fogyasztasi helyek tekintetdben - a szez6d6s id6tartama alatt - a profil
alapri szabadpiaci fogyasztdsi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a
rendszerir5nyit6 fel6. A profilos menetrendad6s alapjiit a szabadpiacra l6p6skor a
teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal megiillapitott mdrt6kad6 6ves fogyasztds
jelenti, ennek hi6ny6ban a dokument6ci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6l5si
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok alkalmazand6ak. Keresked6
v6llalja a profilos Felhaszniil6 teljes elldtds alap[ szez6d6s szerinti szabadpiaci
villamos energia ellSt6sdt. A profilos felhaszndl6si helyek mennyis6gi elt6r6s6nek
p6nzUgyi kockdzata
sziiks6ges kiegyenlit6 energia
tiibbletenergia vagy
megv6siirliisiib6l kdvetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tdrt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tcirt6n6 6thdritiisa nem lehetsdges.

a

5.

a

Keresked6 kriteles ajiinlatk6r5 szabadpiacra l6p6 felhaszn6l6si helyeinek villamos
energia ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 iiltal felhasznSlt villamos
energia mennyis6get saj6t nev6ben kdteles el6re megv6sSrolni.
Felhaszniil6 a keresked6i m6rlegk6rbe l6p6 felhaszndldsi helyei vonatkoz6s6ban fell6p6
v6telez6si i.izemzavarok eset6n - FelhasznSl6 ktildn k6r6#re - Keresked6nek v5llalnia
kell a Felhaszn6l6 6rintett felhaszn5l6si helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer
azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telezdsi zavart
okozta/okoztiik, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet6drt'
Ezen pont a fenti szemdlyi 6s t5rgyi kdrben meghatalmaz6snak min6siil.

7.

A hatdlyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szea6dds(ek) felmondds5t - a szabadpiacra
l6p6 fogyaszt6si helyek vonatkozds6ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je Sltal teljes
bizonyit6 erejfi magdnokiratba foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked6 kezdemdnyezi

6s bonyolftja le a tertiletileg illet6kes egyetemes

szolgdltat6n6l. Az egyetemes
szolgiiltat6i szez6d6s(ek) felmondiis6n;il (a megszUnds id6pontja vonatkozds6ban) a
jelen szez6d6ben meghat6rozoft kezd6 teljesltdsi id6pont az iriinyad6.

A

hat6lyban ldv6 szezrid6s(ek) felmondiisit
a keresked6i m6rlegkcirbe l6p6
fogyasztrisi helyek vonatkoz6siiban - a Felhaszndl6 kdpvisel6je iiltal teljes bizonyito
erej0 mag6nokiratba foglalt meghatalmazd#val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s
bonyolitja le az illet6kes szolgiiltat6ndl. A hatalyos szez6d6s(ek) felmondSs5n6l (a
megszfinds id6pontja vonatkozS#ban) a jelen szea6d6ben meghat6rozott kezd6
teljesit6si id6pont az ininyad6.

9.

-

A keresked6i m6rlegkrirbe l6p€shez sziiksdges eloszt6i szezcid6s(ek), rigy mint Hdl6zati
Csatlakoz6si Szez6d6s(ek)
toviibbiakban: HCSSZ)
Hiil6zathaszniilati
Szez6d6s(ek) (a toviibbiakban: HHSZ) megk<it6s6t
amennyiben ez valamely
fogyaszt6si hely eset6n nem 5ll rendelkez6sre - a Felhaszniil6 k6pvisel6je iiltal teljes
bizonyito erejfi mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi
6s bonyolitja le a ter[iletileg illetdkes eloszt6i engeddlyesndl. Keresked6 szakmailag
feliigyeli a profilos elsz6molds ald es6 fogyaszt6si helyek illet6kes eloszt6i enged6lyes
iiltal tdrtdn6 profilba sorol6#t 6s a M6rt6kad6 Eves Fogyasztds megdllapitiisat. A
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkcit6s6hez a jelen szez6d6ben meghatdrozott kezd6
teljesitdsi id6pont az iriinyad6.

(a

-

6s

10.

Keresked6 szakmailag fehigyeli a profilos elsz6molds al6 es6 felhaszndldsi helyek
illetdkes eloszt6i enged6lyes iiltal tcirt6n6 vdgleges profilba sorolSsdt 6s valamennyi
profilos felhaszn5lSsi helyre vonatkoz6an a szez6d6ses id6szak alatt 6rv6nyes
M6rt6kad6 Eves Fogyaszhis meg6llapitii#t.

11.

A teljes elliitds alapti szenfid{s hat6lya alaft

Keresked6 kdteles a t6le elvdrhat6
szak6rtelemmel 6s fokozott gondossdggal mindent elkiivetni a Felhaszn616 6rdekeinek
v6delm6ben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon jiirt el,
az ebkil ered6 kSrok megt6rit6s6re kdteles.

jogosult az energiaell6tdsSval kapcsolatos bdrmilyen Ugyben Keresked6hiiz
fordulni, aki a t6le elvdrhat6 szak6rtelemmel kdteles ajiinlatk6r6 r6sz6re tandcsot
vagy (ilyen tiirgy0 k6r6s eset6n) iriisbeli tdjdkoztatiist adni.

FelhasznS16

13.

Az tijonnan bekapcsolSsra kerUl6 felhaszniiliisi helyek rdszdre, az adott felhaszndl6si
helyre 6rv6nyes energiadij alkalmaz6s6val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beli.il
szabadpiaci villamos energia ell6t5st nyrijt. Ezen felhaszniiliisi helyek vonatkoz6s6ban
a jelen szea6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni ki.ilciniisen aual, hogy az energiadij
meghat6rozott m6rt6ke ezen ij felhasznSliisi helyek vonatkoz6s6ban is ir6nyad6ak. A
felhaszniiliisi helyek m6dosuliisa (ide 6rtve az rij felhasznSlSsi hely bevoniis6t, r6gi

megszfintetdsdt,

sb.) nem min6siil a felek megiillapodSsa alapjdn

szez6ddsm6dositSsnak.

R

A

szez6d6s id6tartama alatt megszUn6 felhaszn6liisi helyek r6szdre Keresked6
szak6rtSi tamogatdst biztosit 6s a Felhaszn6l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a

14.

felhaszn6l5si helyek villamos energia szo196ltat6sb6l val6 kil6ptet6s6t.

az

l.igyint6z6s gyorsit5sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben Ligyf6lszolgdlat
tizemeltet6s6re k<iteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a
Keresked6 Sltal ki6llitott szdmla mfiszaki tartalm6t 6s szdmszaki helyess6g6nek
ellen6ads6t m6g a sz5mla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak
megtekinthet6s6gdt Keresked6nek biztositani kell. Ugyancsak biztositani kell a
Keresked6nek az egyes felhaszn6l6si helyek teljesitmdny grirb6j€nek lefut6s6nak,
illetve a Keresked6 6s a Felhaszniil6 ktiztitt megkcitend6 szez6d6s m0szaki

Keresked6

15.

vonatkozSsri adatainak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6*szeg6sek 6s jogkiivetkezm6nyei

1. A Felek jelen szez6d6sben

vdllalt ktitelezetts6geinek megszeg6se, igy kiildncisen a
teljesit6s elmulasztdsa, k6sedelme kiirt6rit6s fizet6si k<ltelezetts6get keletkeztet,
illetve a Szez6d6s miisik F6l iiltal t6ft6n6 rendklvuli felmondii#t alapozza meg a
Szez6ddsben foglaltak verint.

2.

A jelen pontban nlgzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok

itt el6irt

kcivetkezm6nye

nem 6rintik a jelen Szez6d6s b6rmely miis pontjiiban

meghatdrozott
szea6d6sszeg6si eseteket, illetve az azokhoz ffizcitt jogkcivetkezm6nyeket.

3.

Srilyos szez6d6sszegds eset6n a silyos szez6d6sszeg6ssel 6rinteft (sdrelmet
szenvedett) F6l a Szea6d6st a szez6d6sszeg6 F6lhez intdzett egyoldalL
jognyilatkozattal jelen szez6d6s szerint felmondhatja.

4.

Srilyos szez6d6sszeg6st k6vet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

.
.
o
.
5.

a

szerzSdds teljesit6s6hez sziiks6ges elekromos Sramot nem
teljes eg6sz6ben,

szezi

be

nem 6ll rendelkez6sre a jelen szea6d6sben meghat6rozott m6rt6kben

6s

m6don,

jelen szez6d6sben nevesitett adminisztrdci6s kdtelezetts6g6t nem, vagy
hi5nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszndl6 elliit6sat eg6szben vagy r6szben
vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egydb srilyos szez6d6sszeg6st kcivet el.

S0lyos szez6d6sszeg6st krivet el a FelhasznSl6, ha neki felr6hat6an:

.

.
6.

ha

fizet6si kcitelezetts6g6nek a Keresked6 Sltal meghatdrozott legal6bb 30 napos
p6that6rid6 alatt sem tesz eleget,
egyiittmfi kdddsi kcitelezetts6g6t srilyosan megszegi.

Vis maior bekcivetkez6se eset6n a Felek kiitelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helfzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior

ffi

id6tartamiira a Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mUkddds6hez sziiksdges
eleKromos 6ramot beszerezni. Ezt a mennyis6get az dves mennyisdgvonatkoz5sSban
figyelembe kell venni.
7.

A Felhaszn6l6 nem kdteles a szabv6nyon kivtili elektromos Sramot dtvenni, lgy ha a
szabv6nyon kivijli elektromos dramot 6tv6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez a
Keresked6 r6sz6r6l min6sril szez6d6sszeg6snek. A szabv6nyon kivuli elektromos
6ramot mennyis6g6vel csrikkenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

jogverfien megtagad6 f6l terhere nem
keletkezik sem ktjtb6rfizet6si, sem kiirt6rit6si kcitelezetts6g, de k6sedelmi kamat

8. A teljesit6s jogszerfi megtagad6sa esetdn a

fizet6si kotelezettsdg sem, ekkor a jelen szez5d6sben meghatSrozott (elt6r6ssel nem
6rintett) mennyis6get az 6tad6s felfiiggeszt6se miatt 5t nem adott mennyis6ggel
csrikkenteni kell.

6. Szerz6'd6si bizbsit6kok
1.

hib6san
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an
k6se-delmes
fer-Ja.fri"ien teqesit,'aff6i ktitet"s a FelhasznSl6nak a hib6s vagy
".bV
iJi,;rtta;;J drintett minden napt5ri nap vonatkoz5sdban az adott felhaszn6liisi helv
Jor.*"nt5ci6ban rairutiitt mennyis6g6 villamos energia forintban
365-tjd r6sz6nek a k6tszeres6t kiitb6rk6nt megfizetni'
."gnuta..ott
"rlen6rt6k6nek

iuli,

2'Akotb6rtaFe|haszn6|6ir6sbelife|sz6|itassa|,Snaposfizetdsihat5rid6ve|
6rv6nyesitheti.Amennyibenafe|sz6|it6sk6zhezv6te|6tk6vet65naponbe|ij|a

indokl6ssal mag6t
Keresked6 (r6sban, k6B6get kizSr6an bizonyit6kokkal aldt6masztott

kinemmenti,akkoraktjtb6re|ismertkcivete|6snekmin6si.j|6saKeresked6
ktjvetel6s6be beszdmithat6

a

Kbt-ben foglalt valamennyi feltdtel megval6sulSsa

eset6n.

A Felhaszndl6 kdvetelheti a k6tb6ren fel0li kiriit is'

7'EgY6b rendelkez€sek
1

jogszab6lyok ret!ql\"19:qi!:
A Felhaszn6l6 kbteles betartani a mindenkori vonatkoz6
jelen szez6d6s Felei kijzijtt
amennyiben az jelen szez<id6ssel nem ellent6tes. A
jelen
szerziSd{s 7'5' pontja
els6dlegesen jelen szerzodls az irSnyad6 a.
nJ'J",iU"u6t"'f.*el. Amenny'rben a Keresked6 bdrmety ASZf-nek min6si.ii6.irata
a jelen szea6d6ssel, akkor az drintett As-zF6;;;d ";gt r6szben ellentdtes
rendelkez6s a 7'5'
re-ndelkez6s riem alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott
pont alapjSn alkalmazand6.
a
KereskedS mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, szab6lyzatok'
szez6d6seinek
muktjd6si enged6ly6neK ilzletszab6lyzat6nak 6s a rendszerhasznSlati
rendelkezdseit.

A

szakszerfien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben
fokozoftan elvdrhat6 magatartiist kdteles tan0sitani, kiiliiniisen

A Keresked6

mindenkor

a

4.

A Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esemdnyekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul
6rtesiteni,

q

A Szez6d6s teljesit6se drdekdben haladdktalanul megtenni minden t6le elv6rhat6
int6zked6st.

6.

A

Szez6d6s csak kdzcis megegyez6ssel, iriisban m6dosithat6

a Kbt. 132.S-nak

megfelel6en.
7.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szea5d6s biirmely pontja k6gens
jogszabiilyba [itkdzne, vagy
kozbeszez6si elj6rds kritelez6 6rv6ny6
dokumentum6nak tartalmdval ellent6tes lenne, akkor a szea5d6s fentieket s6rt6
rendelkez6se helydbe
minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy ktilontisen a szerz6d6s
m6dositdsa n6lki.il a megs6rtett k<itelez6 6rv6nyu jogszabdlyi rendelkez6s vagy
kiizbeszerz6si dokumentumi rendelkez6s kertil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni
akkor is, ha valamely k6gens jogszabiily akk6nt rendelkezik, hogy valamely
rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben szrivegszerfien szerepelnie kell)
6s azt szdvegszeruen a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szea6dds
r6sz6t k6pezi).

a

-

-

tu

illetdkes eloszt6i engeddlyes megnevezdse: Budapesti EleKromos Muvek
Nyilv6nosan MiikddS R6szv6nyt6rsas69 (r6vid elnevez6se: EIMU Nyrt.)
szdkhelye:1132 Budapest, Yitci it 72-74 Tel.:+36-1-238-0000 KdzDonti e-mail:
elmu@elmu.hu ,cg.:01-10-041 827, Ad6sz6m: to76}o3-2-44. A szolgiiltat6sb6l val6
kiz6r6s rdszletes felt6teteit a 2007. 6vi LrcocryI. tcirv6ny (vEl), a 27312007 (x.L9:)
Korm' rendelet valamint az ELMU Nyrt. nyirvdnos mfikciddsi engeddryei,
villamosenergia-ellStdsi, valamint iizletszab6lrzata tartalmazz6k.

8. A szerz6d6s id6beli hatilya 6s megsziin6se
I.

Felek jelen szez6d6s hatdrozott id6re 20L2. 10. 01. napjiinak 00.00

6rajiit6l 2013.
09' 30. napjiinak 24.00 6nijdig ktiti[ a Keresked6 ezen id6szak alaft ktiteles a
szez6dds szerinti ell5tds biztosrt6sdra.
Felek megiillapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a ftk. szabiilyai szerint rendes
felmond6ssal felmondhat6. A felmonddsi id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy
a Felhaszn6l6 kcizbeszez6si elj6riist folytasson le. Ennek hatiiridejdt a felek 90
napban hat5rozzdk meg.

A Szea6d6s rendkiviili felmonddssal azonnali hatdllyal felmondhat6, ha:

a)

Keresked6 ellen cs6deljiirds, vagy felszdmol6si eljiir6s joger6s elrendel6s6re
kertil sor, vagy v69elsz5mol6s ald keri.il, ill. hivatalb6l tcirlik a cdgjegyz6kkil.

b) amennyiben b6rmelyik f6l

a jelen szea6ddsb6l ered6 l6nyeges

kdtelezettsdgeit ism6telten vagy stilyosan megszegi,

Hivatal a Keresked5 mfikiid6si enged6ly6t joger6sen
visszavonja, vagy egy6b m6don a szez6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5

c) ha az illet6kes
v6lik.

4.

Felhaszniil6 ktiteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghatdrozottak szerint,
amennyiben:
2io/o-ot meghalad6 tulajdoni
Keresked6ben kozvetetten vagy kiizvetlen
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 gazdasigi t6rsas69, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k)
pontj6ban meghat5rozott felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szea6d6s teljesit6s6nek
teljes id6taftama alatt Keresked6 a tulajdonosi szerkezet€t a Felhaszn6l6 sz6m6ra
megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti tjgyletekr6l a FelhasznSl6t
halad6ktalanul 6rtesiti.
Keresked6 kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdasagi t6rsa#gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k)
pontjiiban meghat5rozoft felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5)
bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Felhaszndl6t halad6ktalanul drtesiti.

4.1.

il

4.2.

9, AdaW6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkez6sek

1.

A szen6d6 felek kcitelesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.

Felek megSllapodnak abban, hogy ktildntis tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egym5snak Stadott, i.jzleti titoknak minSsril6 inform5ci6t, valamint minden olyan
inform5ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas inform6ci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.
Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenysdghez kapcsol6d6 minden olyan tdny, inform5ci6,
megold6s vagy adat, amelynek nyilv5noss6gra hozatala, illetdktelenek 6ltal tdrt6n6
megszezdse vagy felhaszn6l5sa a jogosult jogverfi p6nzi.igyi, gazdasagi vagy piaci
6rdekeit sdrten6 vagy vev6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a
jogosult a sztlks6ges int6zkeddseket megtette.
kiitelezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas
informdci6kra, igy kLiliin6sen szakmai megolddsra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek titoKart6si
5.

A Felek a szea6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informiici6kat kiz6r6lag a szen6dds
teljesit6sere haszndlhatj6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagyiisa n6lkLil ilyen
inform5ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem
bocsiithat, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s hatalyos jogszabdly alapj6n kiitelez6 vagy
valamely bir6siig vagy mds hat6siig, 6llamigazgatdsi szerv elrendeli. A felek err6l
haladdktalanul taj6koztatjSk egymiist ir6sban a vonatkoz6 bir6s5gi, vagy mds
hat6s6gi hat6rozat egyidejfi megki..ild6se mellett.
A Felek kcitelesek a hat6#9 (birrosdg) figyelmdt felhivni az ilyen inform5ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet5 titoKartiisi kritelezetts6g al5 es6 informSci6nak, ami m5r
kdzismert. Egy adott informdci6 krizismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
krizismerts6g6re hivatkozik.
I

7k

7.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont

rendelkez6sei

a

Szea5d6s megszfin6se ut5n is

hatiilyban maradnak.

8.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki
mindazon adatokra ill. iratokra, mely vonatkozSsdban jogszabiily a fentiekt6l
ellent6tesen rendelkezik.

9.

Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egytjttmfikOdnek,
felmerti16 probldmiikr6l egym6st halad6Kalanul 6rtesitik.

10.

Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir6sban, az dtvdtel hely6t 6s idej6t azonosithat6
m6don igazol6 m6don tehetik meg 6rvdnyesen. A felek a fentieken 6rtir az
elektronikus levelez6s (e-mail) 6s a fax formdjdt is.

11.

Felek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl6tozdsokkal
az al6bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan :

a

Felhaszn616 r€szdr6l:
N6v, beoszt5s: Kiss Istv6n, f6energetikus
El6rhet6s69ei (tel, fax): 06-301280-3927
Jognyilatkozat korldtoz6sa : -

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beosztSs: Lehoczki Baldzs, Piil Norbert, ilgyvezet6k
El6rhet6s6gei(tel, fax) : 06-30/70-78534, fax: 06-U354-3890
Jognyilatkozat korlStoz6sa: N6v, beoszt6s: Stankovics Zsuzsanna,
El6rhet6s6gei(tel,

f

ax) : 06-40| 200-950, fax : 06-96I 52t -7 35

Jognyilatkozat korl6tozdsa: -

12.

Jelen szez6d6st 6rint6 iisszes jognyilatkozatot a kijel<ilt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban

-

-

az Stv6tel hely6t 6s idejdt dokumentdl6 m6don teheti meg 6rv6nyesen.
Elektronikus lev6l ill. fax esetdn az 6tv6tel igazol6sdt megfelel6en alkalmazni kell
(visszaigazol5s k6r6se, ill. faxjelent6s).

13.

Amennyiben a szerz6d6s a jognyilatkozat megt6teldre hatiirid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak okdnak felmertil6s6r6l fiognyilatkozatot tev6 tudom5s6ra
jutdsiit6l) szdmitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rrividebb hatdrid6 nem deriil ki.

14.

Minden, a miisik f6lnek beny0jtand6 jelen szez6dds tiirgyiit 6rint6 dokumentumot a

jelen szez6ddsben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megktildeni.

A

ktildemdnyt faxon, elektronikus levdlben illet6leg postai kiildem6nyk6nt keresztril
feladott jognyilatkozat esetdn a megdrkez6st krivet6 elsS munkanapon, szem6lyes
Stadds esetdn azonnal kdzbesitettnek kell tekinteni.

l0

'

I

t5.

A kfeldlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadiilyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m6sik f6l
terh6re. Amennyiben valamely technikai ok a ki.ildemdnyek fogadiis5t akad6lyoznd ill.
lehetetlennd tenn6, felek kdtelesek a mdsik felet err6l - illetve a hiba megsz[in6s6r6l
- halad6ktalanul rcivid rlton 6ftesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is
megtehet6 azzal, hogy a akaddlyoztatiisi nyilatkozat telefonon tcirt6n6 megt6teldnek
igazol5sa a nyilatkozattev6t terheli.

16.

Szerz6d6 felek rigy j6rnak el jelen szez6d6s hatiily6nak fenn6llta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6dds kikiitdseinek. Szez6d6 Felek
kijelentik, hogy egyiki.ik sem tan0sithat olyan magatartdst, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos drdekeit s6rten6. Szea6d5 Felek r<igziti(
hogy a dokumentumok kezel6se sor6n az adatv6delmi jogszab6lyok rendelkez6seit
marad6ktalanul betartjdk.

17.

Felek megdllapodnak abban, hogy minden tev6kenysdgijkn6l a mdsik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el5tt tartva jdrnak el, taft6zkodva minden olyan magatartdst6l.
amely a m6sik f6lnek ak5r vagyoni, ak6r nem vagyoni kdrt okozna.

18.

Szen6d6 Felek halad6ktalanul kdtelesek 6rtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra jutott
minden 6rtesLil6sr6l, dokumentum16l, inform6ci616l, amely jelen szez6d6s teljesit6sdt
akaddlyozza, vagy befolyiisolja.

19.

Szen6d6 Felek meg6llapodna( hogy jelen szen6d6s hat6lya alatt - a fentieken t0l is
szorosan egyLittm(kiidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szez6d6sben kit0z<itt c6lok megval6suljanak.

-

Felek kifejezetten rogziti( hogy jelen szerz6dds alapjdn a Felhaszn6l6 sem r6szben,
sem r6g6szben nem felel6s a hivatkozott kOzbeszez6si eljdr5s alapjiin a Keresked6vel
szen6d6st krit6 tov6bbi felhaszndl6k szerz6d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges
felhaszniil6k szez6d6sszeg6se jelen szez6d6s Felhaszniil6jiira nem hat ki.
21.

Jelen szez6dds ill. a kdzbeszea6si elj6riis 3. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga a
kcizvil6gitiisi felhasznSlSsi helyek vonatkoz6#ban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkezds az adott fogyaszt6si hely vonatkozds6ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivril kell hagyni.
Jelen szea6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Magyar Kriztdrsasiig jogszabSlyai
az irdnyad6ak.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6dds mell6klet6t
kdpezi (a felsoroltakon kivi.il) (a Megbiz6 p6ld6nyiihoz csatoltan) az eljirls
iratanyaga.
24.

Felek jogvitdjuk eset6re kikdtik

a

V6ci Vdrosi Bir6s59

ill. a

Budapest Kcirny6ki

Tciru6nysz6k kiz516lagos illetdkess6g6t.
Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l iiltali aliiir6s6val 16o hat5lvba.
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