Vil la mosene tg ia - kereskedel m i

2.

szezddds

rdsz vonatkozisiban

mely l6trejtitt egyr6szr5l V5c V6ros Onkorm5nyzata
(sz6khelye: 2500 V6c, Mdrcius 15. t6r 11. Ad6sz5m: 15731302-2-13 )
k6pviseli : Faird6s

Attila

mint Aj6nlatk6r6, a Felhaszn5l6k k6pviselet6ben elj516 f6l
(tov6bbiakban: Aj6nlatk616 mint Partner), valamint

Kisvic-Kfiz€pv5rosi 6voda (sz6khelye: 2600 V6c Ny6r utca 1., Ad6sz5m: 16790542-7-L3, k6pviseli:
Kov5cs Agnes) mint Felhaszn5l6 6s Fizet6 (tovSbbiakban Felhaszniil6),
m6sr6szr6l az E,ON Energiaszolg5ltat6 Kft.

(sz6khely: 1051 Budapest, Sz6chenyi Isw6n t6r 7-8.
k6pviseli: P6l Norbert Ugyvezet6 igazgat6 c6gjegyz6ksz5m: Cg.01-09-881828 ad6sz6m: 13958147-244.) mint villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban: Keresked6)
kozdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az al5bbi feltetelek mellett:

1, El5zm6nyek
V6c VSros Onkorm6nyzata kozbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj5r5sban 3 r6szre lehetett ajAnlatot tenni. Az aj6nlati felhiv5s

akk6nt rendelkezett, hogy Aj5nlatk6r5 a felhiv5sban meghat6rozott aj6nlatk6r6k nevdben is
folytatja le a kcjzbeszez6si elj5riist, ez6ltal az ott megjelailt int6zm6nyek, gazdas6gi
t5rsas6gok lesznek a szez5dest kot6 felek 6s <tn6ll6 sz5mlafizet6sre kdtelezettek (az 1'
r6szai6nlati kcirben 7 db szen5dds,2. r6szajAnlati kdrben 11 db szerz5des 3. r6szajenlati
kdrre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szetz6des ldtrejdtte sziiks6ges)'

A kijzbeszez6s 2. r6sz6vel 6rintett FelhasznSl6k tehSt a szez6d6seket iin6lloan jogosultak
megkiitni, igy jelen szez6d6s az emlitett kirzbeszerz6si elj5r5sban megkdtiitt - a
Felhaszn5l6ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6

-

szez6d6snek min5stil.

A nyertes aj5nlattev5 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev{tel6vel jelen szez5dds vele ker0l megkdt6sre. Felek a szolg5ltatas
teUesitese 6rdek6ben az alSbbi szez5d6st kdtik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgYa

l.

ktizbeszezdsi elj5r5s alapj5n egym5ssal rin. teljes elldtas alapti szez6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menelrendad6si kotelezettseg n6lkiil, mely alapj5n a Keresked6 eladja'
Felhaszn616 megv6sSrolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghatarozott
villamos-energiiii (szez6d6s kcizvetett targya). Ennek alapj5n a Keresked6_ v5llalja a magyar
6witeli h6l6z;ton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv6nyos min6s6gfi villamos energia
szerz6d6s id6beli hat6lya alatt 869 000 kwh
FelhasznSl6 r6sz6re
biztosit6s6t
mennyis6gben, amennyiben a ter0letileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhasin6lasi helyek tekintet6ben a mZrlegkori v5lt5st ir6sban visszaigazolja a Keresked6
r6sz!re, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s al6ir5s6val elfogadja, hogy a kdzbeszez6si

Felek

a

a

a

ellej5nis alapj6n- szez6d6st kotott felhaszn6l6k a felhlv5sban ill. a dokument6ci6ban
meohat6rozoiiak szerint az adott r6sz dsszmennyis{]e tekintet6ben +20olo-ban elt6rhetnek.
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2.

A

3.

A Felhaszn6l6 felhaszn6lSsi helyeit jelen szez6d6s 1' sz. mell6klete tartalmazza.

4.

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez5d6sben meghat5rozott minimAlis
mennyis{; 5t nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyisdg feletti 5tv6tel eset6n Felhaszn6l6
semmifdle tovibbi dij vagy kiivetel6s megfizet6s6re nem koteles azzal, hogy a Keresked5 a

szen6d6s targy6t k6pezi tovdbb5 a szez6d6skcit6st k6vet6en a keresked6 v5lt6ssal j6r6
tisszes adminisztrativ, tov5bb6 a kozbeszerz6si mfiszaki lefr5sban egyebekben meghatarozott
tev6kenys6g ell5tasa. Ezek ellen6rt6ket az aj6nlati 6r tartalmazza, ezen kotelezetts6gek
el6tesS6rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

trilfogyasztiis eset6n felhaszn5lt villamos energi6t is biztositani koteles'

3. Az ellenszolg6ltat5s 6s megfizet6se

1.

neft6
A Keresked6 iiltal a kdzbeszerz6si elj6r6sban megaj6nlott es a FelhasznSl6 5ltal elfogadott
44 FVkWh,
ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn5l6si helyek vonatkozas6ban: nett6 15,
azaz nett6 tizenhat forint- negyvenn6gy filler Ft/kWh'

2.

A jelenszez<id6sben meghatSrozott energiadij a szez6d6ses id6tartam alatt fix, index5l5sra
nincs lehet6s69.

a fenti dij
3. A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lki.ili, nett6 energia fix df, Felek riigzitik, hogyLrcO0r'I
tv' 9-

(2007. 6vi
meghat6roz6s6n6l figyelembe v6telre kertilt hogy az a KAT kitlts6get
beszerz6s 6s
13' 5) is magaba fog|a|6 vi||amos energia 6r, ami tarta|mazza a Vi||amos energia
lOgl2OOT. (XII. 23.) GKM rendeletben meghatSrozott 6tv6teli
6rt6kesit6s k6lts6g6t,

a

energia ko|tseqet, a
k6te|ezetts6g a|6 es6 vi||amos (,,26|d,,) energia kt'|ts6g6t, a kiegyen|it6
6th6rit6s5bol
hazai 6s nemzetkdzi hatarkereiztez6 kapacit6sok dij5t 6s a menetrendades

ad6d6mindenfajtako|ts69eket,va|amintm6r|egk<!rtags6gidijatis.Tarta|mazza-tovdbb5
teljes kcirlien a jelen szea6ddssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg6ltat6sok
feladatok
ellen6rt6k6t is, kijldniisen a keresked6v5lt6ssal kapcsolatos adminisztr6ci6s
e||6t6s6nak,tov6bbaazinternetesiigyf6|rcrtaIbiztosit5s5va|kapcso|atosd0akatis.

{.

rendszerhaszn6lati diakat, a sz6nipari
t6mogat5st, a VET-ben
szerklzetatalakitasi tamogatast, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia
ad6 dsszeg6t, valamint
meghat6rozott penzeszk62o( az energiaad6, 6s az 5ltal6nos forgalmi
a jogszab5lyban meghatdrozott egy6b ad6kat 6s illet6keket'

A

megadott ellen6rtek nem tartalmazza

a

Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a
adatokat
mindenkori Kereskedelmi Szabilyzatban meghat6rozott id5beli r6szletezetts6gii

s. A felek kozijtti elsz6mol6s

alapja

a

szo|g6|tat6,aVonatkoz6szabv5nyoknak,biztons5gi6sm6r6si,igyie|6ir6soknakmegfe|e|6,
hat6s6gitaghite|esitettfogyaszt5sm6r6berendez6sSltaIm6rtenergiamennyiseg.

6.

A villamos energia szolg6ltatas szijnetelds6nek idejere vonatkoz6an

Felhaszn6l6 energia dij

megfi zet6sere nem ktiteles.

7

alatt az energia ellen6rt6ke
Felhaszn5l6 6s Keresked6 a teljes ellStas alap0 szen6des id6tartama

8.

A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet.

vonatkoz6sSban naptSri h6naphoz igazod6 elsz5mol6st alkalmaznak'

az ellen6rtdket, az igazolt szez6d6sszer teljesitest kdvet6en havonta, utolag
ki
a Kbt. 130. 5 (1X6) bekezd6se szerint sz6mlacisszesit5 alapj6n, 6tutal5ssal,
egyenliti

Felhaszn6l6

9.

forintban (HUF).
10.

A p6nziigyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/A. g-ban foglaltak teljesiil6se'
Keresked6 a sz5ml6kat - felhaszn6l6si helyenkdnt - a Fizet6 nev6re 6llitja ki, 6s a sz6ml6kat a
Fizet6 cim6re kuldi meg, feltiintewe a Partner nevet is A sz6ml6k mell6 Keresked6 ktiteles

'11

rdszletes analitik6t me 6kelni (elektronikus form5ban is) a dokument5ci6nak megfele16
tartalommal. Koteles tov6bb5 a papir alaprl sz5ml6k alapj5n sz6mlaosszesit6st is kijldeni
havonta a Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt5si helyek osszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s6ban.
Ezt eleKronikus form5ban is meg kell kiildeni a Fizet6 cim6re.

12.

Keresked6 nem jogosult h6 ktjzben r6szsz6mla kibocsiit5#ra. Az esetleg h6 kdzben felmerul5
korrekci6kat a ktivetkez6 h6napban sz6molha$a el.
A Keresked6 6ltal kibocs6tott sz6mla mag5ban foglalja:

- az 6ltala az el6z5 napt6ri h6napban (elsz5mol5si Id6szak) a Fizet5 r6sz6re 6rt6kesitett villamos
energia teljes mennyis4l6t (kwh),
- a villamos energia egyseg5rat (Fvkwh)
- az 6ltal5nos forgalmi ad6 ossze96t,
- a tijrvenyben meghat6rozott energiaad6 osszeget,
- a rendszerhaszn6lati dijakat,

5ltal sz6ml6zand6
e9y6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn5l6t terhel6 6s .a Keresked6
tetefeiet tlqy kultinosen a VET 147. $ alapj6n sz6ml6zand6 t6teleket)'

13.

1-1.

fel kell
sz6mla 6sszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil
a. POD
tijntetni fir"tO nuu6t, .it6t, felhaszn6l6si hely cim6t, felhaszn6l6si hely,funkci6j5t,
MEF (kwh) 6ft6ket'
u fethaszn5l6si hely azonosit6t, a Partner nev6t.6s.a. mindenkori
-fiU".rat"tt
kiv1l fel kell
el6irtakon
az
r6szletez6n
sz6mla
6s
iz5mt5n, sz5rnla dsszesii6n
a
nev6t, iim6t, felhaszn6l6si hely cim6t, felhaszn5l6si hely funkci6j6t,
tii.i"i.i
(kwh) 6rtdket.
"-i"rr*zn6t6'
a felhaszn6l5si hety azonosit6t 6s a mindenkori MEF

A kibocs6tott sz6ml5n,

ii;rot,
I

i

i,Oiliar"t.

15.

a terijletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 5ltal sz6m6ra megkilldti$,
ki6llitani. Ennek
igazott naturSii5i6l elt6r6 mennyis{]et alapul v6ve id6szaki sz6ml5t
bezisSt az eloszt6 6ltal az azonos
megfelel<5en a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla natur6lia

KereskedS nem jogosutt

sz6mt6z6siid6szakraki6||itottRHDsz6m|6nmegje|en65rammennyisdgk6pzi.Amennyibenegy

helyek eseten az

adott sz6ml5z6si id6szakot kovet6en m6gis eltdr6s ad6dna egyes fogyaszt6si
miatt, akkor a
RHD 6s a keresked6i 5ramsz5ml6k natur6lia vetit6si alapj5nak kiil<inbdz5sege
keresked6k6te|eseztasoronkovetkezSsz6m|6z6siid6szakbankorrig5lni'
16.

ASzerzfuesmegsz0n6setkovet6T5naponbelij|aKeresked6jogosu|taFe|haszn5l6-fe|6
havi elsz6mol6 sz5ml6ban
v6gefsz6mol6 sz5mla kibocsatas ata. Ez a szemla tartalmazhatja a
esetlegesen ki nem sz5ml5zott t6teleket'

11.

Ptk. 301/A.5 (2)-(3) bek-nek. megfelel6 k6sedelmi
k6sedelemmel ar6nyosan, de ez
lamatot koteles megfizetni Keresked6 r6sz6re,
kovetden k6t h6napon
id6ar6nyosan cscikken amennyiben a Kereskedcj a.szez6d6s,l6trejdtt6t
fel6'
belijl nem kezdi meg a szerz6d6s szerinti sz6ml6z6st a Fizet6k

K6sedetmes fizet6s eset6n

a

Felhaszndl6

a

a

a

f

-D
A

18.

A szdmla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz5mviteli es ad6/ stb.
jogszabSlyoknak.

19.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szea(d6s
teljesites6vel cisszefi.jgg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdes k) pon$a
szirinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasag tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a
Keresked5 ad6kdteles jovedelmdnek csokkent6s6re alkalmasak
Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Engedelyessel kdtend5 h6l6zathaszn6lati szez5d6sekben a
Felhaszn5l6 helyett vSllalja a fizet6 f6l szerepdt. Az Eloszt6 Enged6lyes teh6t a Keresked6 fele
szitmlitzza az 5ltal6nos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a KereskedS fizet meg kcizvetlenfll
az Eloszt6i Enged6lyes sz5m5ra. A Keresked5 a villamos energia kiilts6ge mellett az 6ltalenos
rendszerhaszn6lati dijakat, mint kiizvetitett szolgSltatiist tov6bbsz6mlSzza a FelhasznSl6 fel6,
a Felhaszn6l6 a Keresked5nek kiiteles megfizetni az energiadfljal megegyez6 fizetesi

amit

felt6telekkel.
2't.

Keresked5 a ttirv6nyi el6ir6sok szerinti ki-6s bejelentdsi kdtelezettsegeket v5llalja
szez6d6slej6rt6t kijvet6en az ij Keresked5 fel6.

a

4. A felek iogai 6s k6telezetts6gei

a csatlakoz6si pontjain a teues
6rt6k6vel- megegyez6
6tlagteljesitm6ny
szez6d6sben rOizitett ne9yea6r6s.
a fentiek nem
felel
Nem
5llni.
"ffaiJr-ilp6 kiiteles folyam-atosan rendelkez6sre
i"Gitrgniv"r
fel
Keresked6nek
felmeriilt
i"rl"iiiertleieert, ha azt az'Eloszt6i enged6lyes 6rdekktjr6ben
nem r6hat6 - ok okozza.

Keresked6

l

a

mell6kletben szerepl5 felhaszn6l5si helyeknek

sz5llitja le'
A villamos energi6t a Felhaszn6l6 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes

A

felhaszn6l6si helyek ell5t5sa

a

felhaszn5l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

tOrt6nik.
+.

Aprofi|osfogyaszt6sihe|yektekintet6ben_aszerzdrd6sid6tartamaa|att-aprofi|a|ap[
fel6 A
menetrendet a Keresked5 k6sziti el es jelenti a rendszerir6nyit6
szabadpiaci fogyasztasi

profi|osmenetrendad6sa|apj6taszabadpiacra|6p6skor-aterii|eti|egi||et6kese|oszt6i
a
6ttal meg6llapitott m6rt6kad6 6ves fogyaszt6s jelenti' ennek hi6ny5ban

"ngJerv".
Oo[rment6ci6

,,A",

6ves villamos
,,8" '6s,,C". mell6kleteiben felhaszn5l5si helyk6nt megadott

energiafogyasztesoka|ka|mazand6ak,Keresked6v6||a|jaaprofi|osFe|haszn6|6te|jese||5t6s
A profilos felhaszn5l5si helyek
alap6 szerzcrdes szerinti szabadpiaci villamos energia ell6tas5t.
mennyisegie|t6r6s6nekpenzijgyikock5zataatobbletenergiavagyaszi.iksegeskiegyen|it6
ennek a Felhaszn5l6 fel6 tort6n5
energiu megue#rl6sabol kdvetkez<ien a Keresked6t terheli,
ut6lagos r6vben vagy eg6sz6ben tiirt6n6 6th6ritasa nem lehets&3es'
helyeinek villamos energia
Keresked6 kiiteles aj6nlatk6r5 szabadpiacra 16prj felhaszn6l6si
villamos energia mennyis6get
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a reihaszn5l6 6ltal felhasznalt
saj6t neveben koteles el6re megvSs6rolni'
6.

fell6p6
keresked6i m6rlegkdrbe l6p6 felhaszn6ldsi helyei vonatkoz6s6ban
Keresked6nek v5llalnia kell a
v6telez6si i.izemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 kiilon k6r6s6re h6l6zati rendszer azon tagjaival
Felhaszn6l6 erintett felhaszn5l6si helyeinek k6pviseletdt a

Felhaszn616

a

szemben, amely/amelyek a FelhasznSl6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt6k, 6s
mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szemelyi 6s
t5rgyi korben meghatalmaz6snak min6siil.

A hat6lyban l6v6 egyetemes szolgelbt6i szea6d6s(ek) felmond6s5t - a szabadpiacra lep6
fogyasztSsi helyek vonatkoz5s6ban - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erej0
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi es bonyolilja le a
teri.iletileg illet6kes egyetemes szolg6ltat6nSl. Az egyetemes szolgaltat6i szerz6d6s(ek)

'7

felmond6s6n5l (a megszfln6s id6pontja vonatkoz6s6ban) a jelen szerz6deben meghaterozott
kezd6 teljesit6si id5pont az ir6nyad6.
A hat6lyban lev6 szea6d6s(ek) felmond6s6t - a keresked6i m6rlegkorbe lep6 fogyaszt6si helyek
vonatkoz6s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erejfi mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5saval a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illet6kes szolg6ltat6n6l. A

hatalyos szez6d6s(ek) felmond6#n5l (a megsz0n6s id6pontja vonatkoz5s5ban)
szea6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesitesi id6pont az ir5nyad6'

L).

A

a

jelen

keresked6i m6rlegkctrbe l6p6shez sziiks6ges eloszt6i szea6d6s(ek), igy mint H6l6zati
(a
csatlakoz6si szea6d6s(ek) (a tov6bbiakban: Hcssz) 6s H6l6zathaszn6lati Szez6d6s(ek)
eset6n nem 5ll
tov6bbiakban: HHSZ) megkbt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely
foglalt
rendelkez6sre - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erej[i mag6nokiratba
eloszt6i
meghatalmaz6s6val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a tertiletileg illet6kes

eng-ed6|yesn6t.AHcssz-ek6sHHSz-ekmegk6t6s6hezaje|enszez6debenmeghat5rozott
kezd6 teljesitesi id6pont az ir5nyad6.
10.

Keresked6 szakmailag feliigyeli

a

profilos elsz6mol6s al5 es6 felhaszn6l5si helyek illet6kes

e|oszt6ienged6|yes5|ta|tiirt6n5v6g|egesprofi|basoro|6s6t6sva|amennyiprofi|os
M6rt6kad6 Eves
felhaszn6lasi helyre vonatkoz6an a szez6d6ses id6szak alatt 6w6nyes
Fogyaszt5s meg5llaPftasat'
11.

szak6rtelemmel
A teljes ell6tas alapri szea6d6s hatalya alatt Keresked6 kciteles a t6le elv6rhat6
FelhasznSl6 6rdekeinek v6delm6ben.
gondoss6ggal mindent elkdvetni

€s fokozott

a

j5rt el' az
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don

ebkil ered6 k6rok

megt6rftes6re kdteles.

ugyben Keresked6hdz fordulni,
Felhaszn616 jogosult az energiaell6t5s5val kapcsolatos b6rmilyen

akiat6|ee|verhat6szak6rte|emmelkote|esaj5n|atk6r6r6sz6retanScsotvagy(i|yentargyf
k6r6s eseten) ir5sbeli t6j6koztatast adni'
73.

helyre
Az 0jonnan bekapcsol5sra kertil6 felhaszn5l5si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si
szabadpiaci
beli.jl
id6tartamon
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s5val Keresked5 a szez5d6ses
a jelen szez6d6s
villamos energia ell6t6st nyijt. Ezen felhaszn6l5si helyek vonatkoz6s5ban
m6rt6ke
rendefkez6seit kell alkalmazni ki.ilonosen azzal, hogy az energiadij meghat6rozott

ezendjfe|hasznS|5sihe|yekvonatkoz5s5banisirSnyad6ak.Afe|haszn6|5sihe|yek
stb') nem
m6dosul6sa (ide 6rtve az ij felhaszn5l5si hely bevon5s6t, regi megsz[intet6s6t'
min6siil a felek meg6llapod6sa alapj6n szez5d6sm6dosit6snak'

megszlin6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt5i
helyek
tamogatast biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn6l6si
villamos energia szolg6ltatasbol va16 kil6ptet6s6t'

A szea6d6s id6tartama alatt

}_

f"r

t),

Keresked6 az ligyint6z6s gyorsft5sa, egyszerfisit6se 6rdekeben internetes iigyf6lport5l
lizemeltet6s6re kiiteles a szez5d6s id6tarGma alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6
5ltal ki6llitott sz5mla mtszaki tartalm5t 6s sz5mszaki helyessdg6nek ellen6z6s6t meg a
sz6mla meg6rkez6s6t megel6z5en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked6nek eleKronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6l6si helyek teljesitm6ny gdrb6j6nek lefutasanak, illetve
a Keresked6 6s a Felhaszniil6 kdzdtt megkiitendd szenodds mfiszaki vonatkoz6sri adatainak
megtekinthet6s6g6t.

5' Szerz6ddsszeg6sek 6s iogkatvetkezm6nyei

A Felek jelen szez6d6sben v6llalt kotelezettsegeinek megszeg6se, igy ktiliindsen a teljesites
elmulaszt6sa, k6sedelme k6rt6rit6s fizet6si kotelezettseget keletkeztet, illewe a szerz6d6s

l

mSsik F6l 6ltal tdrt6nS rendkfvijli felmond5s6t alapozza

m4

A jelen pontban rogzitett szee6d6sszeg6si esetek 6s azok

a Szez6d6sben foglaltak szerint'

itt el6irt kdvetkezmdnyei nem drintik

illetve az
a ;elen szez6d6s b6rmely m6s pontj5ban meghat6rozott szez6d6sszeg6si eseteket,
azokhoz ffiziitt jogkiivetkezmdnyeket'

3.

1.

Fel a
srilyos szez6d6sszeg6s eset6n a srilyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (s6relmet szenvedett)
jognyilatkozattal jelen szerz5d6s szerint
szea6d6st a szezSd6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldali
felmondhatja.
Srilyos szez6d6sszeg6st kiivet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

haaszez5d6ste|jesites6hezsz0ks6geseleKromos6ramotnemszenibete|jes
eg6sz6ben,

'nem6||rende|kez6sreaje|enszez6d6sbenmeghat6rozottm6rt6kben6sm6don,
szerz6d6sben nevesitett adminisztr5ci6s kiitelezetts6g6t nem' vagy
r6szben
hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn5l6 ell5t5s6t eg6szben vagy
vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

jelen

5.

eSy6b s0lyos szerz5d6sszegest kdvet el'

Srilyos szez<id6sszeg6st kiivet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hat6an:

-fizet6sikiite|ezettsdg6nekaKeresked66|ta|meghatdrozott|ega|5bb30napos
oothat6rid6 alatt sem tesz eleget,

-

egyuttmfi kod6si kiitelezettsdget stlyosan megszegi'

a

Felek ktitelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni'
jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l
elektromos Sramot
Felhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikird6s6hez szukseges

vis maior bekijvetkez6se
beszerezni.

Ezti

eset6n

mennyis6get az 6ves mennyiseJvonatkoz6saban figyelembe kell venni'

( 19-

'/. \

A Felhaszn5l6 nem k6teles a szabv6nyon kivi.ili elektromos 6ramot 5wenni, igy ha a szabv5nyon
kivuli elektromos 6ramot 6w6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r6l
szabv6nyon kivijli elektromos 5ramot mennyis6g6vel
min6si.jl szez6d6sszeg6snek.

A

cs6kkenthet6 a szez6ddses mennyis6g.

A teljesitds jogszer6 megtagad6sa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem k6tberfizet6si, sem k6rt6rrcsi kdtelezettsdg, de k6sedelmi kamat fizet6si kajtelezetGeg
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozoft (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyisdget az
6tad6s felfiiggeszt6se miatt 5t nem adott mennyis6ggel csokkenteni kell.

6, Szerz6d6si biztosit6kok
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 neki felr6hat6an hibasan vagy
k6sedetm"esen' te5esit, akkoi ktiteies a Feliraszn5l6nak a hib6s vagy k6sedelmes .teljesit6ssel

1.

6rintett minden naptiiri nap vonatkozSs5ban az adott felhaszn5l5si hely 6ves,
Jofumentaci6Uan kalkul5lt mennyiseg[i villamos energia forintban meghat6rozott
ellen6rt6k6nek 365-od r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megfizetni'

n [tiiourt-a i"ffriszn6t6 ir6sbeli fetsz6lit5ssal, 8 napos fizet6si hat6rid5vel 6rv6nyesitheti'
a felsz6libas k6zhezv6tel6t kdveki 5 napon beliil a Keresked5 ir6sban, k6ts6get
er"nn'iU"n
'd;rd-;it";yatEtoifai
indokl6ssal maget ki nem menti, akkor a kiitb6r
afdtamasztott

ufi*"rt fOu"tdfesnek min6si1l 6s a Keresked6 kdvetel6s6be besz6mithat6
valamennyi felt6tel megval6su16sa eset6n'

a Kbt-ben foglalt

7. Egy6b rendelkez6sek

1.

jogszab6lyok, Szab6lyzatok
Felhaszn5l6 kijteles betartani a mindenkori vonatkoz6
rende|kez6seit,amennyibenazje|enszerz5d6sse|neme||ent6tes.Aje|enszez6d6sFe|ei
jelen szez6d6s 7'5' pontla
kaizott elsddlegesen jelen szerzi5d6s az ir6nyad6 a
irata eq6szben
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b6rmely Aszr-nek min6siil5
nem
ASZF-rendelkez6s
vagy r6szOen ellent6tes a jelen szea6d6ssel, akkor az 6rintett
pont
alapjAn
7.5.
alkilmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a

A

alkalmazand6.

A

Keresked6 mindenkor betartja

a

vonatkoz6 jogszabalyoknak, szabalyzatok,

a

mfikbd6si

rendelkezeseit.
enged6ly6nek, uzletszab6lyzatanak 6s a rendszerhaszn5lati szerz6d6seinek

fokozottan elv6rhat6
A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben
magatart6st koteles tan0sitani, ktilbniisen
halad6ktalanul 6rtesiteni,
A Szerz&€s teljesitds6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l a FelhasznSl6t

elv6rhat6 int6zked6st'
A Szez5d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le
.1.

ASzerztld6scsakktizosmegegyez6sse|,ir5sbanmodosithat6aKbt.l32.g.nakmegfe|e|cien.
pon$a kogens jogszab6lyba
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szen6d6s b6rmely

0tk6zne,vagyak6zbeszez6sie|j5r5skiite|ez56rv6nyfidokumentum5naktarta|m5va|
hely6be - minden tov6bbi
ellentetes lenne, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkezese
jogcselekm6ny, igy kutonitsen a szea6d6s m6dosit6sa n6lkijl

-

a megs6rtett kotelez6 6rv6ny[i

jogszab6|yirende|kezesvagyktizbeszez6sidokumentumirende|kez6skerii|.Fentieketke||

G

megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab5ly akk6nt rendelkezik, hogy
valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szerz5ddsben szovegszer[ien szerepelnie
kell) 6s azt szcivegszer(en a szerzSdds nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
r6<1AJ vA^aai\

8. A szerz6d6s id6beli hat6lya 6s megsziin6se

1,

01. napj6nak 00.00 6rajdt6l 2014. 09. 30.
napj6nak 24.00 6raj6ig kotik, a Keresked6 ezen id6szak alatt kbteles a szez6d6s szerinti

Felek jelen szez6d6s hat6rozott id5re 2013. 10.
ell6t5s biztositSs5ra.

2.

ftk. szab6lyai szerint rendes felmond5ssal
felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6

Felek meg6llapodnak abban. hogy a jelen szez6d6s a

kozbeszea6si elj5r6st folytasson le. Ennek hataridej6t a felek 90 napban hat6rozz6k meg.

3.

A Szez6d6s rendkivi.ili felmond6ssal azonnali hatallyal felmondhat6, ha:

a)

sor,
Keresked6 ellen cs6delj6r6s, vagy felsz6mol6si elj5r6s joger6s elrendel6s6re keriil
vagy vegelsz6mol5s al5 keriil, ill' hivatalbol ttirlik a c6gjegyz6kb6l'

b)

ismetelten
amennyiben b5rmelyik f6l a jelen szez6d6sb6l ered6 l6nyeges kiitelezetts6geit
vagy s0lyosan megszegi,

c)

vagy
ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikod6si enged6ly6t joger6sen visszavonja,
v5lik'
egy6b modon a szen&6s teljesit6s6re alkalmatlann6

amennyiben:
4. Felhaszn6l6 kdteles a szez5d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,

4.L,

f6szesedest
Keresked6ben kozvetetten vagy kozvetlenll 250lo-ot meghalad6 tulajdoni

szerezVa|ame|yo|yanjogiszem6|yvagyjogiszem6|yis699e|nemrende|kez6gazdasAgi
a Kbt.56.5 (1) bekezd6s k) pontj5ban meghat6rozott
tarsa#g. amely nem re6 meg
-a
KereskedS a
felteteleknek. Ennek erdekdben szezcjd6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt
Kbt. 125.5 (5)
tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn5l6 sz5m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a
beklzd6s szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t haladektalanul 6rtesiti'

Keresked6 kdzvetetten vagy k6zvetleniil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesedest
ga'das6gi
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6
pontj6ban meghat5rozott
t5rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt' 56' 5 (1) bekezd6s k)
szerinti 0gyletekr6l a
(5)
bekezd6s
125.5
a
Kbt.
fett6tel&nek. Ennek 6rdek6ben Keresked6
Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.2,

9, Adaw6delem, kapcsolattartSs, egy6b rendelkezesek

1.

A szez6d6 felek kiitelesek betartani az adaw6delmi szab6lyokat'

Felekmegalhpodnakabban,hogykUl6n6stekintettelbizalmasankezelnekminden
egym5snak5tadott,uz|etititoknakmin6si.j|6inform6ci6t,valamintmindenolyan

(bizalmas
inform6ci6t, dokumentaci6t, adato! amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek
inform5ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.

3.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold6s vagy adat, amelynek nyilv6nossegra hozatala, illet6Kelenek 5ltal tort6n5
megszez6se vagy felhaszn5l6sa a jogosult jogszerii penzUgyi. gazdasdgi vagy piaci
drdekeit s6rten6 vagy veszdlyeztetnd, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a szUks6ges int6zked6seket megtette.
Felek titoktart6si kdtelezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igy kUliincisen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

4. A
5.

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szea6d6s
teljesit6s6re hasznSlhatj5k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy5sa n6lki..il ilyen inform6ci6t
egyik fdl sem tehet kiizz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiveve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hat6lyos jogszab5ly alapj6n kdtelez6 vagy valamely bir6s59 vagy m6s
hat6s6g, 6llamigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l halad6ktalanul taj6koztatj5k
egym6st ir5sban a vonatkoz6 bir6#9i, vagy m6s hat6s6gi hat6rozat egyidej0 megkijld6se
mellett,

6.

A Felek kotelesek a hat6s6g (bir6s6g) figyelm6t felhlvni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartSsi kotelezetts6g al6 es6 inform6ci6nak, ami m6r
kozismert. Egy adott inform6ci6 kozismertseget az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kiizismertseg6re hivatkozik.

7.

A jelen titoktart5sr6t sz6l6 pont rendelkez6sei a Szea6d6s megszundse utan is hatalyban
maradnak.

8.

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

adatokrai||.iratokra,me|yvonatkoz6s6banjogszab5|yafentieK6|e||ent6tesen
rendelkezik.

9.

Felek kijelentik, hogy

a

szez6d6s teljesites6ben folyamatosan egyiittmfiktidnek, a

felmeri.i16 probl6m5kr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesitik'

m6don
10. Felek jognyilatkozataikat kizSr6lag irasban, az 5w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelezds
(e-mail) 6s a fax form5j5t is.
az
11. Felek kepviselet6re oognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeltilt esetleges korl6toz6sokkal
a16bbi szemdlyek jogosultak kizSr6lagosan:

Felhaszn6l6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s: Kov5cs Agnes 6vodavezet6
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Ny6r u. 1.

lognyilatkozat korl6toz6sa:

--

N6v, beosztas: Kiss Isw6n
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2500 V6c, Kozt6rsas5g tlt 34'
kissistvan@du naweb. hu

05-30-280-3927

/ /\l

4-- ?.*--

Fax. 06-27-472-268

Keresked6 r6sz6r6l:
Nev: E.ON Kozigazgatasi Vonal
Elerhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r,

ff.:

205

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

-

f2.

Jelen szez6d6st 6rint6 6sszes jognyilatkozatot a kijeliilt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir6sban az
6tv6tel hely6t 6s idej6t dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill. fax
eset6n az 5ry6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol5s k6r6se. ill. faxjelent6s).

Amennyiben a szenSdds a jognyilatkozat megtetel6re hat5rid5t nem tfiz. akkor a
jognyilatkozatot annak ok5nak felmeriil6s6r5l 0ognyilatkozatot tev5 tudom5s6ra jutas6t6l)
sz5mitott 3 munkanapon belul kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6bSl rovidebb hatarid6 nem

13.

deri.il ki.

jelen
Minden, a m6sik f6lnek benyijtand6 jelen szez6d6s targy6t 6rint6 dokumentumot a
szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell megki.ildeni. A kiildemdnyt faxon,
elektronikus lev6lben illet5leg postai k0ldemdnyk€nt keresAtil feladott jognyilatkozat eset6n a
kell
meg6rkez6st ktjvet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tad5s eset6n azonnal k6zbesitettnek
tekinteni.

14.

kijel6lt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztat5sa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kotelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa nem eshet a mSsik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildem6nyek fogadds6t akad6lyozn6 ill. lehetetlenn6 tenn6,
felek k<jtelesek a m6sik felet err5l - illetve a hiba megsz0n6s6r6l - halad6Kalanul rcivid riton

15. A

6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akad6lyoztat6si
nyilatkozat telefonon t6rt6n6 megtetel6nek igazol5sa a nyilatkoza$ev6t terheli.

Szezod6 felek rigy j6rnak el jelen szez6d6s hat6ly6nak fenn5llta alatt. tlgy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikot6seinek. Sze.f:(16 Felek kijelentik, hogy
m5sik f6l
egyiki.jk sem tanisithat olyan magatart6st, amely a szen6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a
jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rbgzitiK hogy a dokumentumok kezeldse sor6n az
adatv6delmi jogszab5lyok rendelkez6seit marad6ktalanul betartj5k'

16.

Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tevdkenys6giiknel a m5sik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el5tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart5st6l, amely a

L7.

m5sik fdlnek ak6r vagyoni, ak6r nem vagyoni k6rt okozna.

jutott minden
Szen6dS Felek halad6ktalanul kdtelesek drtesiteni a m6sik felet a tudomSsukra
6rtesi.il6sr6l, dokumentum16l, inform5ci616l, amely jelen szez5d6s teljesGs6t akad5lyozza, vagy
befoly6solja.

18.

Szenbdo Felek meg6llapodnak, hogy jelen szez6d6s hat6lya alatt - a fentieken til is -szorosan
egyuttm kiidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szez6d6sben kitljzott

19.

c6lok megval6suljanak.

C,

W

20.

Felek kifejezetten rfuzitik, hogy jelen szez6d6s alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
r6g6szben nem felel6s a hivatkozott ktjzbeszez6si elj5r6s alapj6n a Keresked6vel szez6d6st kdt6
tov6bbi felhaszn5l6k szez6ddsszeg6seert, ill. a tov6bbi esetleges felhaszniil6k szez6'd6sszeg6se
jelen szez6d6s Felhaszn6l6j6ra nem hat ki.

2L.

Jelen szez6d6s ill. a kiizbeszerz6si elj6r6s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az

fn. profilos mdr6s

alapjiin elsziimolt fogyaszt6si helyek vonatkoz5sSban tartalmaz rendelkezdseket. Amennyiben
valamely rendelkezds az adott fogyasztasi hely vonatkoz5s5ban nem €rtelmezhet6, azt figyelmen
kiviil kell hagyni.

22.

Jelen szez6d6sben nem szab5lyozoft k6rd6sekben

a

Magyar Kdztarsasag jogszabalyai az

ir5nyadoak.

23.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t kdpezi (a
felsoroltakon kivtil) (a Megbiz6 p€ld5ny5hoz csatoltan) az elj5r5s iratanyaga.

24.

Felek jogvitajuk esetdre kiktitik
kiz6r6lagos illetdkess€96t.

25.

a V6ci V6rosi Bir6s5g ill. a

Budapest Kdrnydki Torvdnysz€k

Jelen szez6d€s annak mindh5rom f6l eftali alSirSsaval l6p hat5lyba.

v5c, 2013. szeptember 27.
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