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2. rdsz vonatkozddban

mely l6trejiitt egyreszr6l V6c VSros 6nkorm5nyzata

(szekhelye: 2600 V6c, MSrcius 15. t6r 11. Ad6sz6m: 15731302-2-t3 )

k6oviseli : Fiird6s Attila

mint Aj5nlatk6r6, a Felhaszn5l6k kdpviselet6ben elj516 f6l

(tov6bbiakban : Aj6nlatk616 mint Partner). valamint

V5c VSros onkorm5nyzat Gazdasiigi Hivatala (sz6khelye: 2600 V6c, Szirdna k6z 7. Ad6szdm:

L544lO4g-2-!3, k6pviseli: P5pa Gszl6 mb. hivatalvezet6) mint Felhaszn6rl6 es Fizet6

(tov6bbiakban Felhaszn5l6),

m5sr6szr6l az E,ON Energiaszolg5ltat6 Kft'

(szekhely: 1051 Budapest, Sz6chenyi IsW5n ter 7-8,

k6oviseli: P6l Norbert iigyvezet6 igazgat6 c6gjegyz6ksziim: Cg.01-09-881828 ad6sz5m: 13958147-2-

44.) mint Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban: Keresked6)

kiiztitt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi feltetelek mellett:

t. El6zm6nYek

V6c V6ros Onkorm5nyzata kdzbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos energia

beszez6se,, megnevez6ssel. Az elj6r6sban 3 r6szre lehetett aj5nlatot tenni. Az aj6nlati felhivas

akk6nt rendelkezett, hogy Aj5nlatk6r6 a felhiv6sban meghat6rozott aj5nlatk6r5k nev6ben is

fo|yta$a|eakijzbeszea6sie|j6r6st,ez6lta|azottmegje|.i|tint6zm6nyek,gazdasagi
t6rsas5gok lesznek a szez6d6st kot6 felek es dn5ll6 sz6mlafizet6sre kdtelezettek (az 1'

r6szai6n|ati kdrben 7 db szez6d6s, 2. r6szaj6n|ati k6rben 11 db szea6d6s 3. r6szaj6n|ati

k6rrevonatkoz6anpedigldbegyedifogyaszt6iszez6d6s|6trejotteszi.jks6ges)'

A kdzbeszez6s 2. r6sz6vel 6rinteft Felhaszn5l6k tehSt a szez6ddseket on6ll6an jogosultak

megkiitni,igyje|enszerz6d6sazem|itettkozbeszea6sie|j5r5sbanmegkiit(itt-a
Felhaszn5l6ra 6s annak felhaszn5l5si helyeire vonatkoz6 - szez6d6snek min6s0l'

Anyertesaj5n|attev6aKeresked6|eR,igyaKbt.vonatkoz6szakaszainakmegfe|el5en6sa
fentiek figyetembeveteldvel ielen szez&6s vele keriil megk6t6sre. Felek a szolgaltat6s

teljesiGse 6rdek6ben az alSbbi szez<id6st ktjtik'

2. A szerz6d6s c6lja, tirrgYa

].Fe|ekakiizbeszezdsie|j5r6sa|apj5negym5ssalrin.te|jese||6tiisalap6szez6desthoznak
ldtre Felhaszn6l6i menllrendaa5si ktiteGzettseg n6lktjl, mely alapj6n a Keresked6 eladja,

f"f f,urrnafO megu6sdroija- a 
-ielen 

szez6d6s6n, ill. a dokument5ci6ban meghat5rozott

ui amos_energi6i 1szez6d6s kozvetett t6rgya). Ennek alapj6n a Keresked5. v5llalja a magyar

5witeli h5l6ziton folyamatosan rendelkei6sre 5116, szabv5nyos min6seg[i villamos 
^energia

biztosit6s6t a Felhaszn5l6 r6sz6re a sze?:6des idSbeli hat6lya alatt 869 000 kwh

mennyisa]ben, ur"nnyib"n a teroletileg. illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt

felhaszn6l5si nerver t6tintefiUen a m?Aegfori v6ltast (r6iban visszaigazolja a Keresked6

r6sz6re, azzal, nogv u K"i"r["Jo a lelen szeiz6d_6s al5ir6s6val elfogadja, hogy a ktizbeszez6si

"i[]ari'r 
il.iia. - .r"o.;aeri kdt<jtt relhaszn6l6k a felhiv5sban ill. a dokument6ci6ban

me!frat6rozoitak szerini az adott r6sz tisszmennyis6ge tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek'
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2. A szenSdds targy6t k6pezi tov5bb5 a szezcid6sk6t6st kcivet6en a keresked6 v5lt5ssal j5r6

iisszes adminisztratlv, tov6bb6 a kiizbeszez6si mliszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott

tev6kenys6g ell6t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 6r taftalmazza, ezen kotelezettsdgek

ell6tdsa6rt tov6bbi igdnyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.

3. A Felhaszn6l6 felhaszn6l6si helyeit jelen szez5d6s 1. sz. mellEklete tartalmazza.

4. Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szea6d6sben meghat5rozott minimSlis

mennyis6g at nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 6w6tel eset6n Felhaszn6l6

semmif6le tov6bbi dij vagy kdvetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked5 a

t0lfogyaszt6s eset6n felhaszn5lt villamos energi6t is biztositani kdteles'

3, Az ellenszolg6rltatis 6s megfizet6se

1. A Keresked6 6ltal a kdzbeszez6si elj5r5sban megaj5nlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott nett6

ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s5ban: nett6 16, 44 FVkWh,

azaz nett6 tizenhat forint- negyvennegy fill6r FVkWh'

2. A je|enszezfr6sben meghat6rozott energiadij a szezSd6ses id6tartam a|att fix, indexS|5sra

nincs lehet5s6g'

3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lki.]li, nett6 energia fix dij. Felek rogzitik, hogy a fenti dij

meghataroz6s5n5l figyelembe v6telre keriilt hogy az a KAT kdltseget (2007' 6vi DocryI tv' 9-

13.9)ismagabafogla|6vi||amosenergia5r,amitarta|mazzaaVi||amosenergiabeszea6s6s
ert6kesiteski'|ts6g6t,a109/2007.(XII.23.)GKMrende|etbenmeghaterozott6w6te|i
kotelezetts6g al6 esci villamos (,,ztild') energia kttlts6g6t' a kiegyenlit6 energia 

.kolLceg6t' 
a

hazai 6s nemzetkozi natarkereiztez6 kapacit6sok dij6t es a menetrendad6s 6th6rit5s5b6l

ad6d6mindenfajtako|ts69eket,va|amintm6r|egk<irtags6gidijatis.Tarta|mazza'tov6bb6
teljes kdrfien a jelen szezSd6ssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg5ltat5sok

e||en6rt6k6ti5,kij|on6senakeresked5v6|tassa|kapcso|atosadminisztreci6sfe|adatok
e||5tas5nak,tov6bbiiazinternetes0gyf6lportalbiztositasavaIkapcso|atosdijakatis.

4.Amegadotte||en6rt6knemtarta|mazzaarendszerhaszn6|atidijakat,asz6nipari
szerkezet6talakftesi temogatast, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia t6mogat5st, a VET-ben

meghat6rozottpenzeszt<ozdr,azenergiaad6,esaz5|ta|5nosforga|miad66sszeg6t,va|amint
a jogszab6lyban meghat6rozott egy6b ad6kat 6s illetekeket'

5. A felek ktiz6tti elsz6moliis alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a

mindenkoriKereskede|miSzab6|yzatbanmeghat6rozottid6be||r6sz|etezettsdgfiadatokat
szolg5|tat6,avonatkoz6szabvinyoknak,biztonsagi6sm6r6siigyie|6ir6soknakmegfe|e|6,
hat6s6gilag hitelesitett fogyaszt6sm616 berendez6s 5ltal m6rt energiamennyis6g'

6.Avil|amosenergtaszolg5|tat6ssziinete|6sdnekidej6revonatkoz6anFe|haszn6|6energiadij
megfi zet6s6re nem kdteles'

7. Felhasznel6 es Keresked6 a teljes ell6t5s alaprl szez6d6s id5tartama alatt az energia ellen6rt6ke

vonatkoz6s5ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mol5st alkalmaznak'

8. A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet'
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9. Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szerz6d6sszerfi teljesitdst k6vet6en havonta, ut6lag

egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezd6se szerint sz6mladsszesitli alapj6n, 5tutaldssal,

10.

'11.

12.

13.

1-1.

15.

16.

forintban (HUF).

A F6nziigyi teljesit6s feltdtele az Art. 36/A. $-ban foglaltak teuesi.il6se.

Keresked5 a sz5ml6kat - felhaszn5l5si helyenk6nt - a Fizet6 nev6re 5llitja ki, 6s a sz6ml6kat a

Fizet6 cim6re ki.jldi meg, feltuntewe a Partner nev6t is A sz5ml5k mell6 Keresked6 koteles

r6szletes analitik6t mell6kelni (eleKronikus form6ban is) a dokumentaci6nak megfelel6

tartalommal. Kdteles tov6bb5 a papir alapri sz6ml6k alapj6n sz6mlaclsszesit6st is ktildeni

havonta a Fizet6 neven szerepl6 fogyasztasi helyek dsszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz5siban'

Ezt elektronikus form6ban is meg kell kijldeni a Fizet6 cim6re'

Keresked6 nem jogosult h6 kozben r6szsz6mla kibocs6t6sara. Az esetleg h6 ktizben felmeriil6

korrekci6kat a kdvetkez6 h6napban sz6molhatja el.

A Keresked6 iiltal kibocs5tott sz5mla mag5ban foglalja:

- az jltala az el6z6 napt5ri h6napban (elsz5mol6si ld6szak) a Fizet6 r6sz6re drtdkesitett villamos

energia teljes mennYiseg6t (kWh),

- a villamos energia egyseg6r6t (FVkWh)

- az 6ltal6nos forgalmi ad6 dsszegdt,

- a ttirv6nyben meghat6rozott energiaad6 iisszegdt,

- a rendszerhaszn6lati dijakat,

- egy6b, jogszabalyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhelit :s .a Keresked6 6ltal sz6ml5zand6

t6ti;kei iigy fiibnOt"n a vET 147. $ alapj6n szaml6zand6 t6teleket)'

A kibocs6tott sz5ml5n, sz6mla osszesit6n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kivul fel kell
" ti,"iJJl-ii."ij n"uet, .ir6t,-r"ttraszn6l6si hely cim6t, felhaszn6l6si helv.funkci6j5t, a. PoD

irlr"t,i felhaszn6t6si trety azonosit6t, a partner nev6t es.a mindenkori MEF (kwh) 6rt9!"1. 
.

A kibocs6tott sz6mt6n, szamii tissz"rit6n "t 
sz5mla r6szletez6n az el6irtakon klviil fel.kell

iri"i"iJ"-i"rr"*nera'n"uet,'.imei iethaszn6t5si hety cim6t, !erhg:1fl6.si 
hely funkci6j5t, a

i,ijo i*r"i 
" 

i"lhaszn6t6si'hety azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket'

Keresked6 nem jogosu|t a ter0|eti|eg i||et6kes e|oszt6i enged6lyes 5|ta| szdm5ra megk0|diitt,

igazott naturaii5i6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6ml6t ki6llitani. Ennek

riegfeleld€n a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla natur6lia b6zisat az eloszt6 5ltal az azonos

sr6-mt6.6si id6szakra ki6llitott RHD sz6m15n megjelen6 5rammennyiseg k6pzi. Amennyiben egy

adott szem6z6si id6szakot kiivet6en megis elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eseten az

RHD 6s a keresked6i aramsz5ml5k natur5lia vetit6si alapj5nak kiildnbbz6sege miatt, akkor a

keresked6 k6teles ezt a soron kiivetkez6 sz6ml6z6si id6szakban konig6lni'

A Szerzddds megsz6n6s6t kiivet6 75 napon belUl a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 .fel6

v6ge|sz5mo|6525m|akibocsatas6ra.Ezasz5m|atarta|mazhatjaahavie|sz6mol6sz5m|6ban
esetlegesen ki nem sz6ml6zott teteleket'

K6sedelmes fizet6s eset6n a Felhaszn6l6 a ftk' 301/A'9 (2X3) bek-nek. megfelel5 k6sedelmi

kamatot kiiteles megnzetni a Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan' de ez

id6ar6nyosan caokken amen;yiben a Keresked6 u.t:..fz'j!:?.l6trejdtt6t kdvet6en k6t h6napon

bel{Jl nem kezdi meg a szerz6d6s szerinti sz6ml6z5st a Fizet6k fele'

11.
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18. A sz5mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatalyos sz6mviteli 6s ad6, stb.

jogszab5lyoknak.

Felek megallapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illewe sz6mol el a szea6d6s

teljesit6s6vel tisszefr.igg6sben olyan ktilts6geket, melyek a Kbt.56.5 (1) bekezdes k) pontja

szirinti felt6teleknek nem megfelel6 tarsa#g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6koteles jcivedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak'

Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kijtend6 h5l6zathasznelati szerzSd6sekben a

Felhaszn5l6 helyett vSllalja a fizet5 f6l szereSrdt. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6 fel6

szAml6zza az iiltal6nos rendszerhasznSlati dijakat, amiket a Keresked5 fizet meg kijzvetleniil

az Eloszt6i Enged6lyes sz5m6ra. A Keresked6 a villamos energia koltsege mellett az 6ltal5nos

rendszerhaszn5lati dijakat, mint kdzvetitett szolg6ltatast tov5bbsz5ml6zza a Felhaszn6l6 fel6,

amit a FelhasznSl6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadUjal megegyez6 fizet6si

felt6telekkel.

Keresked6 a tdrv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelentdsi kiitelezetts6geket vdllalja a

szezdd6slej6rt6t kovet6en az rij Keresked6 fel6.

20.

19.

1.

.1.

21.

4. A felek iogai 6s k6telezetts6gei

Keresked6 a mell6kletben szerepl6 felhaszn6l6si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a teljes

erraias arap,i szea6d6sben rodiitett negyed6r6s. 6ttagteuesitm6ny 6rt6k6vel- megegyez5

i"u"iitrnz"lv"r kiiteles fotyam'atosan rendetkez6sre 5 ni. Nem fetel a fentiek nem

i"ij"riteri;f er*rt, ha azt az tloszt6i enged6lyes 6rdekktjr6ben felmeriilt - Keresked5nek fel

nem r6hat6 - ok okozza.

A villamos energi6t a Felhasznal6 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes sz5lli$a le'

A felhaszn6l6si helyek ell5tasa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz5si pontokon

tiirt6nik.

Aprofi|osfogyaszt5sihe|yektekinteteben_aszez6d6sid6tartamaa|att-aprofila|api
szabadpiacifogyasztasimenetrendetaKeresked6k6szitie|6sjelentiarendszerir6nyit6fel6.A
profi|osmenetrendad5sa|apj6taszabadpiacra|6peskor-aterii|eti|egi||et6kese|osztoi
enged6lyes 6ltal meg5llapitott m6rt6kad6 6ves fogyaszt6s jelenti' ennek hi6ny6ban a

Oolut"ntu.i6 ,,A", ,,8" es,,C". mell6kleteiben felhaszn6l5si helyk6nt megadott 6ves villamos

energiafogyaszt6sokalka|mazand6ak.Keresked6v6||a|jaaprofi|osFe|haszn5|6te|jese||6tas
utupi rr"o6.o6, szerinti szabadpiaci villamos energia ell5tas5t. A profilos felhaszn5l6si helyek

mennyisegi elt6r6s6nek p6nzilgyi kock6zata a t'ibbletenergia vagy a sziiks6ges kiegyenlit6

"n"rgiu 
,iguararl6sSb6t kttvetGz6en a Keresked6,t terheti. ennek a Felhaszn6l6 fel6 t6rt6n6

ut6lagos r6izben vagy eg6sz6ben tiirt6n6 Sth5rit6sa nem lehets6ges'

Keresked6 koteles aj5nlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn5l6si helyeinek villamos energia

ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Feihaszn5l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyis{]et

saj5t nev6ben koteles el6re megv6s5rolni'

Fe|haszn6|6akeresked6im6r|egkiirbe|6p6fe|haszn6|6sihe|yeivonatkoz6s5banfe||6p6
v6telez6si i.izemzavarok eset6n i Felhaszn6l6 kiilijn k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell a

Felhaszn5l6 erintett felhaszn6l5si helyeinek k6pviselet6t a hSl6zati rendszer azon tagjaival

- , --'-_),-'-' / U
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9.

10.

12.

11.

szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt6k, 6s

mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 drdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s

tiirgyi korben meghatalmaz6snak min5siil.

A hatalyban l6v5 egyetemes szolg5ltat6i szez6d6s(ek) felmond5s5t - a szabadpiacra l6p6

fogyaszt6si helyek vonatkoz6sSban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je Sltal teljes bizonyit6 erejfi

mag5nokiratba foglalt meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a
teriiletileg illet6kes egyetemes szolg5ltat6n6l. Az egyetemes szolg6ltat6i szeadd6s(ek)

felmond6san5l (a megsziin6s id6ponua vonatkozas6ban) a jelen szez6d6ben meghatarozott

kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A hat6lyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond5s5t - a keresked6i m6rlegkclrbe l6pti fogyasztasi helyek

vonatkoz6s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erej0 mag6nokiratba foglalt

meghatalmaz5#val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illet6kes szolg6ltat6n5l. A

hatalyos szez6d6s(ek) felmond5s6n5l (a megsziin6s id6pontja vonatkozasaban) a jelen

szeadd€ben meghat6rozott kezd6 teljesitesi id6pont az ir6nyad6'

A keresked6i m6rlegktirbe l6pr6shez szUks6ges eloszt6i szez<5d6s(ek), 09y mint H5l6zati

csatlakoz6si szerz<id6s(ek) (a tovebbiakban: Hcssz) 6s H6l6zathaszn6lati Szezcid6s(ek) (a

tov6bbiakban:HHSZ)megkot6s6t_amennyibenezva|ame|yfogyasztasihe|yeset6nnema|l
rendelkez6sre - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je etal teljes bizonyit6 erejfi magiinokiratba foglalt

meghata|maz6s5va|aKeresked5kezdemdnyezi6sbonyo|ija|eaterij|eti|egi||et6kese|oszt6i
enged6tyesn6t.AHcSSz.ek6sHHSZ-ekmegkot6sehezaje|enszerz6debenmeghatarozott
kezd6 teljesitdsi id6pont az ir5nyad6.

Keresked6szakmai|agfe|ugye|iaprofi|ose|sz6mo|5sa|5es6fe|haszn5|5sihe|yeki|letEkes
eloszt6i engeddlyes eltal tiirt6n6 vegleges profilba sorol6#t 6s valamennyi 

.9|.oilot
felhaszn5l6si helyre vonatkoz6an a szez6d6ses id6szak alatt 6rv6nyes M6rt6kad6 Eves

Fogyaszt6s meg6llaPita#t.

Ate|jese||jtasa|aprirszerzdd6shata|yaa|attKeresked5k<jte|esat5|ee|v6rhat6szak6rte|emme
6sfokozottgondoss6ggaImindente|kovetniaFe|haszn5|66rdekeinekv6de|m6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j5rt el' az ebbrjl ered6 k5rok

megt6rites6re ktiteles.

Fe|haszn6|6jogosultazenergiae||6tas6valkapcso|atosb6rmi|yeniigybenKeresked5h6zforduIni,
aki a t6le elv5rhat6 szaterteLmmel koteles aj5nlatk6r6 r6sz6re tan5csot vagy (ilyen t5rgyri

k6r6s eset6n) ir6sbeli tajdkoztat5st adni'

Azrijonnanbekapcso|5srakerU|5fe|haszn5|5sihe|yekr6sz6re,azadottfelhaszn6|esihe|yre

"*6ny",energiadija|ka|maz6s5valKeresked6aszez6d6sesid6tartamonbe|i.j|szabadpiacivi||amosenergiae||6tastnyijt.Ezenfe|haszn6|6sihe|yekvonatkoz6sabanaje|enszez6d6s
rendelkezdseit kell alKatmazni kiilOnosen azzal, hogy az energiad! meghatarozott m6rt6ke

ezen rij felhaszn5l6si helyek vonatkozes6ban is iranyad6ak' A felhaszn6l5si helyek

m6dosul5sa (ide 6rwe az ij felhaszn6l5si hely bevon6s5t' regi megszlintetes6t' stb') nem

min6siil a felek meg6llapod6sa alapj5n szee6d6sm6dosit6snak'

Aszez6d6sid5tartamaatattmegszn6fe|haszn5|5sihe|yekr6sz6reKeresked6szak6rt6i
tamogat6stbiztosit6saFe|haszn6l6k6pvise|6jek6ntmenedzse|iafe|haszn5|6sihe|yeK
villamos energia szolg6ltatasbol va16 kil6ptet6s6t'

'13.

1:1.
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15.

1.

.1.

Keresked5 az iigyint6z6s gyorsitSsa, egyszer[lsit6se 6rdek6ben internetes tjgyf6lportal

i.izemeltet6s€re koteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6'

5ltal ki5llitott sz5mla m0szaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6z6s6t meg a

sz6mla meg6rkezes6t megel6z6en el lehessen v69ezni, annak megtekinthet6seg6t

Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani

kell a Keresked6nek az egyes felhasznSl6si helyek teljesitm6ny gorbr6j6nek lefutasanak, illewe

a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 kdzdtt megkotendo szez6des mfiszaki vonatkoz6s0 adatainak

megtekinthet6s6g6t.

5. szerr6d6sszeg6sek 6s iogkiivetkezm6nyei

A Felek jelen szez6d6sben v5llalt kdtelezetts6geinek megszeg6se, igy kiilijnosen a teljesit6s

elmulaszt5sa, k6sedelme k6rt6rit6s fizet6si kbtelezetts6get keletkeztet, illewe a szez<id6s

m6sik F6l 6ltal titrt6n5 rendkivi.]li felmond6#t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban riigzitett szezcld6sszeg6si esetek 6s azok itt el6irt kiivetkezm6nyei nem 6rintik

a jelen szea6d6s b5rmely m6s pon$6ban meghat6rozott szez5d6sszeg6si eseteket, illetve az

azokhoz ffi zott jogktivetkezmenyeket.

S0lyos szea6d6sszeg6s esetdn a stlyos szez6d6sszeg6ssel drintett (s6relmet szenvedett) F6l a

szea6d6st a szez6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal jelen szerz6d6s szerint

felmondhatja.

Srilyos szez5d6sszegest kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

.haaszea6d6steuesit6s6hezsz0ks6gese|ektromos6ramotnemszezibete|jes
e96sz6ben,

nem6||rende|kez6sreaje|enszez6d6sbenmeghat5rozottm6rt6kben6sm6don,

jelen szea6d6sben nevesitett adminisztreci6s kbtelezetts6gdt nem' vagy

hiSnvosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6 ell6t6sat eg6szben vagy r€szben

vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

- egy6b s0lyos szez5d6sszeg6st kdvet el'

Silvos szez<5d6sszeg6st kdvet el a FelhasznSl6, ha neki felr6hat6an:

.fizetdsik0te|ezetts6g6nekaKeresked65|ta|meghatarozott|ega|6bb30napos
oothatArid5 alatt sem tesz eleget,

- egytittm[kird6si ktjtelezetts6g6t stilyosan megszegi'

vis maior bekbvetkez6se eset6n a Felek k6telesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni

Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a

Fe|haszn6|6jogosu|tharmadikszem6|yt6|amiikod6s6hezsz0ks6gese|ektromos5ramot
beszerezni.Eztamennyis6getaz6vesmennyis6gvonatkoz6s6banfigye|embeke||venni.

]{-_-_



1.

A Felhaszn6l6 nem koteles a szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot 6wenni, igy ha a szabv5nyon

kivi.jli elekromos 5ramot 6tv6tel6t a Felhaszniil6 visszautasitja, ez a Keresked5 r6sz6r5l

min6sul szez5d6sszeg6snek. A szabv6nyon kiviili elektromos 5ramot mennyis6g6vel

csdkkenthet6 a szez5d6ses mennyisd;'

A teljesit€s jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terhdre nem keletkezik

sem k6tb6rfizet6si, sem k6rt6rit6si k6telezettseg, de k6sedelmi kamat fizet6si kdtelezettsdg

sem. Ekkor a jelen szea5d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyis6get az

5tad6s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell'

6, Szerz6d€si biztosit6kok

Felekmeg5llapodnakabban,hogyamennyibeng.Kereskg!5.nekifelr6hat6anhib5sanvagy
k6sedelm[sen teljeslt, akkor kittlies a Felhaszn5l6nak a hib5s vagy k6sed_elmes teuesitessel

6iint"tt .ind"n- naptari nap vonatkoz5sSban az adott felhaszn6l5si hely 6ves,

dokument6ci6banka|kul6|tmennyis6gfiVi||amosenergiaforintbanmeghat5rozott
ellen6rt6k6nek 365-6'd r6sz6nek a k6tszeres6t kirtb6rk6nt megfizetni'

e tOto"rt-. ietnaszn6t6 ir6sbeti felsz6titassal, 8 napos fizet6si hatarid6vel 6rv6nyesltheti'

;;il;;; ul"iiiOriar r6znezv6tet6t kovet6 s napon belul a Keresked6 ir6sban, k6ts6set
'd;6r6.;i-;i;;yltar<oir.ar 

arai6marztott indokt6ssat mag6t ki nem menti, akkor a k6t#r

"il.urt 
f.Ou"tiernek min6si.il 6s a Keresked6 k6vetel6s6be besz5mithat6 a Kbt-ben foglalt

valamennyi felt6tel megval6sul6sa eset6n'

't.

7. Egy6b rendelkez6sek

A Felhaszn6l6 koteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszabalyok' Szab6lyzatok

rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes' A jelen szeztides Felei

koztitt elsSdlegesen jelen szierz6dds az ir5nyad6 a jelen szez6d6s 7'5' pon$a

figyelembev6tel6vel' Amennyiben a Keresked6 b6rmely ASzF-nek min6sul6 irata eg6szben

vigy ,eszUen ellent6tes a jelen szez5d6ssel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkez6s nem

a|ka|mazhat6.Kiv6te|tkepezeza|6|,haazadottrendelkezdsaT.5.pontalapj6n
alkalmazando.

A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, szab5lyzatok, a m0kil'd6si

enged6ly6nek, ijzletszab5lyzatinak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkez6seit.

AKeresked5mindenkoraszakszerfiene|j516keresked6t6|adotthe|yzetbenfokozottane|v5rhat6
magatart6st koteles tanrisitani, kiildnosen

ASzez6d6steuesit6s6tvesze|yeztet6esem6nyekr6|aFe|haszn6|6tha|ad6kta|anu|6rtesiteni,

ASzez6d6ste|jesit6se6rdek6benha|ad6Ka|anuImegtennimindent6lee|v5rhat6int6zked6st.

A Szerz6des csak kozos megegyezessel, fr6sban modosithat6 a Kbt' 132'5-nak megfelel6en'

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s.b6rmely pontja k6gens jogszab5lyba

iitk6zne, vagy a rcizoeszeriisi elj6ras kdtelez6 6w6nyii dokumentumanak tartalm5va

e||ent6tes|enne,akkoraszerz6d6sfentiekets6rt6rende|kez6sehe|y6be_mindentov5bbi
jogcselekm6ny, igy kulonosen a szerz6d6s m6dosihasa n6lkiil - a megs6rtett kiitelezS 6rv6ny[

iogszau6rvi ,enoeitez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi rendelkez6s kerijl. Fentieket kell

-1.
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megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy

valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben sztivegszer[ien szerepelnie

kefl) 6s azt szctvegszerfien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szezSdas

r6sz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megszfin6se

1. Felek jelen szez6d6s hat6rozott idSre 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6r6j5t6l 2014. 09. 30.

napj6nak 24,00 6r6j6ig kotilg a Keresked6 ezen id6szak alatt kdteles a szeaSdds szerinti

ell5t5s biztosit6s6ra.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a ftk. szab5lyai szerint rendes felmond5ssal

felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhasznel6

kijzbeszez6si elj6r5st folytasson le. Ennek hat5ridej6t a felek 90 napban hatarozz5k meg.

3. A Szerzdd6s rendkivtili felmond6ssal azonnali hat5llyal felmondhato' ha:

a) Keresked6 ellen cs<5delj6r6s, vagy felsz6mol6si elj6r6s joger6s elrendelds6re keriil sor,

vagy vegelsz5mol5s al5 keri.il, ill' hivatalb6l tdrlik a c6gjegyz6kb6l'

b) amennyiben b6rmelyik f6l a jelen szezSd6skll ered6 l6nyeges k6telezettsegeit ism6telten

vagy stilyosan megszegi,

c) ha az illet€kes Hivatal a Keresked6 miik6d6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy

egy6b modon a szen6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5 v5lik'

4. Felhaszn6l6 ktiteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint, amennyiben:

4.L. Keresked6ben kdzvetetten vagy kiizvetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely otyan jogi szem€ly vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkezo gazdasagi

t5rsasiig,ame|ynemfe|e|megaKbt'56.$(1)bekezd6sk)pon$Sbanmeghat6rozott
feltdteleknek. Ennek 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt KereskedS a

tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 szSm5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt' 125.5 (5)

beklzdds szerinti iigyletekrSl a Felhaszn5l6t halad6ktalanul ertesiti'

4.2, Keresked6 kiizvetetten vagy kozvetleni.]l zsolo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi

t6rsa#9ban,ame|ynemfe|e|megaKbt.56.5(1)bekezd6sk)pontj6banmeghatarozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti 0gyletekr6'l a

Felhasznel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

1.

9. Adaw6delem, kapcsolattartSs, egy6b rendelkezesek

A szezodo felek kdtelesek betartani az adawelelmi szabeVokat'

Felek meg5llapodnak abban, hogy kiilonos tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym6snai 5tadott, ijzleti titoknak min6sii16 informiici6t, valamint minden olyan

inform5ci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket [16sban bizalmasnak min6sitettek (bizalmas

inform5ci6), vaqy jogszab5ly annak min5sit.

I
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3. Uzleti titok a gazdasagi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,

megold5s vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal t6rt6n6

megszez6se vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszer6 p6nzi.igyi, gazdas6gi vagy piaci

6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetnd, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult

a szi.iks6ges int6zked6seket megtette'

4. A Felek titoktart6si kotelezetts6ge a tudom5sukra jutott 0zleti titokra 6s bizalmas

inform6ci6kra, igy ki.il6n6sen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed'

5. A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform6ci6kat kiz6r6la9 a szez6d6s

teljesiGs6re haszn5lhatj6k fel. A m6sik f6l el5zetes j6v6hagy6sa n6lk0l ilyen inform6ci6t

egyir r6t sem tehet ktizz6, harmadik szem6|y rende|kez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha

"l{ 
6r6ny", 6s hat6tyos jogszab5ly atapj5n kcttetez6 vagy vatamety bir6s69 vagy m5s

hat6s5g,6||amigazgat5siszerve|rendeIi.Afe|eken6|ha|adekta|anuIt6j6koztatj6k
egym6st ir5sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6s6gi hat5rozat egyidejf megkUldese

mellett.

6. A Felek kiitelesek a hatos5g (bir6#g) figyelmdt felhivni az ilyen inform6ci6k megfelelij

kezel6s6re. Nem tekinthet5 titoKart6si k6telezetts6g al5 es6 inform6ci6nak, ami mar

kozismert. Egy adott inform6ci6 kiizismertsegdt az a f6l bizonyilja' amelyik annak

kiizismertseg6re hivatkozi k.

7.Aje|entitoktart5sr6|sz6l6pontrende|kez6seiaSzerz6d6smegsziin6seut6nishat6|yban
maradnak.

S.FelekmegSllapodnak,hogyafentititokv6delmirendelkez6seknemterjednekkimindazon
adatokra ill' iratokra, 

-mely 
vonatkoz5s6ban jogszab6ly a fentiekt6l ellent6tesen

rendelkezik.

9. Felek kijelentik, rrogy a szerz6d6s teljesites6ben folyamatosan egyiittmUkirdnek' a

felmerii16 orobl6m5kr6l egym6st halad6ktalanul drtesitik'

10. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir6sban, az 6W6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don

igazo|6m6dontehetikmeg6rv6nyesen.Afe|ekafentieken6rtikaze|ektronikus|eve|ezes
(e-mail) 6s a fax form6jat is.

11.Fe|ekk6pvise|etereCiognyi|atkozattete|€re)azottmegje|o|teset|egeskorl6tozSsokka|az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszn5lri r6sz6r6l:

N6v, beoszt6s: P5pa Laszl6, megbizott hivatalvezet6

Ef6rhet6s6gei(lev6lcim,tel,fax):2600V6c,Szir6nakoz7''06308702898'Ftn<:06271307-745

lognyilatkozat korl6toz6sa : ---
N6v, beosztas: Kiss IsW5n

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, K'iztSrsas6g it 34'

kissiswan@dunaweb.hu

06-30-280-3927

-::: 
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Fax. 06-27-472-268

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v: E.ON Kozigazgat6si Vonal

El6rhet6s69ei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r, ff.: 205

Tel.: 06-40-200-950,

E-mail: kozigazoatas@eon.hu

IZ. lelen szea6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kiz5r6lag ir5sban - az

5w6tel hely6t 6s idejet dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill. fax

eset6n az 6w6tel igazol6sat megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se, ill. faxjelent6s).

13. Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatarid6t nem t$z, akkor a

jognyilatkozatot annak ok6nak felmeriil6s6r6l (jognyilatkozatot tev6 tudom5s5ra jutas6t6l)

sz6mitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l r6videbb hatarid5 nem

deriil ki.

14. Minden, a mSsik fdlnek benyijtand6 jelen szerzcld6s t5rgy5t 6rint6 dokumentumot a jelen

szezSd6sben meghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkiildeni. A kiildem6nyt faxon,

elektronikus lev6lben illet6leg postai k0ldem6nyk6nt kereszttil feladott jognyilatkozat eseten a

meg6rkez6st kiivet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

15. A kijelolt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott

helyettesr5l kotelesek gondoskodni, melynek elmaraddsa nem eshet a m6sik f6l terh6re'

Amennyiben valamely technikai ok a k0ldem6nyek fogad6s5t akad6lyozn6 ill. lehetetlennd tenn6,

felek ktitelesek a m6sik felet err6l - illewe a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul rirvid tlton

6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hc{/Y a akad6lyoztatiisi

nyilatkozat telefonon tijrt6n6 megteteldnek igazolSsa a nyilatkozattev6t terheli.

16. Szen&6 felek igy j6rnak el jelen szez6d6s hat6ly5nak fenn6llta alatt, igy kezelik a

dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6d6s kikot6seinek. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy

egyikiik sem tan0sithat olyan magatart6st, amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l

jogos €rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rdgziti( hogy a dokumentumok kezeldse sor5n az

adawedelmi jogszab6lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betartj5k'

L7' Fe|ek meg6||apodnak abban, hogy minden tev6kenys6giikn6l a m6sik f6| 6rdekeit

messzemen6en szem el6tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartAst6l, amely a

m6sik f6lnek ak6r vagyoni. ak6r nem vagyoni k5rt okozna.

1g. Szerztfi' Felek halad6ktalanul kdtelesek drtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra jutott minden

6rtesijl6sr6l, dokumentumr6l, inform6ci6r6l, amely jelen szez6d6s te|jesitesdt akad5lyozza, vagy

befoly6solja.

19. SzenSd6 Felek meg6llapodnak, hogy jelen szez6d6s hat5lya alatt - a fentieken t[l is {zorosan

egyiiftmfikddnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez<jd6sben kitfizbtt

c6lok megval6suUanak.



20. Felek kifejezetten ribzitik, hogy jelen szerz6dds alapjSn a FelhasznSl6 sem r6szben, sem

r6g6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszezdsi elj6r5s alapj6n a Keresked6vel szea6d6st kot6

tov6bbi felhaszn5l6k szen<iddsszegeseert, ill. a tov5bbi esetleges felhaszn6l6k szez6d6sszeg6se

jelen szez6d6s Felhaszniil6j5ra nem hat ki.

Zl. Jelen szez6d6s ill. a kozbeszerzesi elj6r5s 2. reszere vonatkoz6 iratanyaga az rin. profilos m6r6s

alapj6n elsz6molt fogyasztasi helyek vonatkoz6saban tartalmaz rendelkez6seket. Amennyiben

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

kivtll kell hagyni.

22. Jelen szen6d6sben nem szab5lyozott kdrd€sekben a Magyar Kiiztarsasag jogszabalyai az

ir5nyadoak.

23. A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szea5d6s mell6kletdt k6pezi (a

felsoroltakon kivUl) (a Megbizo p6lddnydhoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga'

24. Felek jogvitajuk eset6re kikotik a Vdci V6rosi Birosag ill. a Budapest Kornydki Torv6nysz6k

kizir6lagos illet6kesseg6t'

25. Jelen szez6'dds annak mindhdrom f6l 6ltali al5ir6saval l6p hat6lyba'

rgiaszolgi ltato Kft,.,
Szt chery lstvan ter ?-8

r(sza:r' 01,09 881828
: 13958147-244
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