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2.
mely l6trej6tt egyreszr6l v5c v5ros

rdsz vonakortsiiban

6nkorm6nyzata

(sz6khelye: 2500 V5c, M6rcius 15. ter 11. Ad6sz6m: 15731302-2-13 )

k6oviseli: Fiird6s

Attila

mint Aj5nlatk6r6, a Felhaszn6l6k kepviselet6ben elj516 f6l
(tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6 mint Partner), valamint

Szoci6fis Szolg6ltatisok H5za (sz6khelye: 2500 V6c, De6kv6ri fasor 2., Ad6sz6m: 15566850-2-13,
k6pviseli: Klinger Mdria) mint FelhasznSl6 6s Fizet6 (tov6bbiakban Felhaszn6l6),
m5sr6szr6l az E.ON Energiaszolg6ltat6

Kft.

(sz6khely: 1051 Budapest, Szechenyi IsW6n t6r 7-8, k6pviseli: P6l Norbert iigyvezet6 i9az9at6
c6gjegyz6ksz6m: Cq.01-09-881828 ad6sz5m: 13958747 -2-44.) mint Villamosenergia-keresked6
(tov6bbiakban: Keresked6)
kdzott az alulirott helyen 6s id6ben, az al5bbi feltdtelek mellett:

1. El6zm6nyek
V6c V5ros Onkorm5nyzata kozbeszezdsi elj6r6st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj6riisban 3 r6szre lehetett ajiinlatot tenni. Az aj5nlati felhiv5s
akk6nt rendelkezett, hogy Aj6nlatk6r5 a felhivasban meghat5rozott aj6nlatk6r5k nev6ben is

a

kozbeszez6si elj6r6st, ez6ltal az ott megjelolt int6zm6nyek, gazdas6gi
t6rsasagok lesznek a szez6d6st kdt5 felek 6s iin6ll6 sz6mlafizet6sre k6telezettek (az 1.
r6szaj6nlati kiirben 7 db szerz6d6s, 2. rdszajdnlati kdrben 11 db szez6d6s 3. r€szaj6nlati
kiirre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez5d6s ldhejdtte sziiks6ges).

folytaqa le

A kiizbeszez6s 2. resz6vel 6rintett Felhaszn5l6k tehiit a szez6d6seket dniill6an jogosultak
megkdtni, igy jelen szez6d6s az emlitett kozbeszez6si elj5riisban megkiitott - a
Felhaszn516ra 6s annak felhaszn6ldsi helyeire vonatkoz6

-

szez<iddsnek min6s!1.

A nyertes aj6nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6televel jelen szez6d6s vele keri.ll megk<it6sre. Felek a szolg5ltatas
teljesitdse 6rdek6ben az al6bbi szezdd6st ktitik.

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

l.

a kdzbeszez6si elj5r6s alapj5n egym5ssal 0n. teljes ell6tiis alaprl szerz6ddst hoznak
l6tre Felhaszniil6i menetrendad6si kotelezettsdg n6lkiil, mely alapj6n a Keresked6 eladja,
Felhaszn6l6 megv6sarolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokumentaci6ban meghatArozoft
villamos-energi5t (szez6d6s kdzvetett t6rgya). Ennek alapj6n a Keresked5 v5llalja a magyar
6witeli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv6nyos min6segfi villamos energia
biztositas6t a Felhaszn6l6 r6sz6re a szez6dds id6beli hatiilya alatt 869 000 kwh
mennyisegben, amennyiben a teriiletileg illet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt
felhaszn5l5si helyek tekintet6ben a m6rlegk6ri v6lt5st ir6sban visszaigazolja a Keresked6
r6szire, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szerz6d6s al5irds5val elfogadja, hogy a kcizbeszez6si
ellej5riis alapj6n szez5d6st kiitdtt Felhaszn6l6k a felhlv6sban ill. a dokumentaci6ban
meghatSrozottak szerint az adott r6sz osszmennyisdge tekintet6ben +20olo-ban elterhetnek.

Felek
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2.

A szez6d4s t5rgy6t

3.

A Felhaszn6l6 felhaszn6l6si helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4.

Felek megiillapodnak abban, hogy sem a jelen szerz6d6sben meghat6rozott minim6lis
mennyis6g 6t nem v6tel6b5l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 6tv6tel eset6n Felhaszn5l6
semmif6le tovdbbi dij vagy kiivetel6s megfizet6s6re nem kijteles azzal. hogy a KereskedS a

k6pezi tov5bb5 a szez6d6skcit6st kdvet5en a keresked6 v6lt6ssal j5r6
6sszes adminisztrativ, tovSbb5 a kozbeszez6si mfiszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenyseg ell5t6sa. Ezek ellen6rt6k6t az ajenlati 5r tartalmazza, ezen kaitelezettsegek
ell6t6s56rt toviibbi igdnyt a Keresked5 nem terjeszthet el6.

trilfogyasztds eset6n felhasznSlt villamos energi6t is biztositani koteles.

3. Az ellenszolg6ltatSs €s megfizet6se

1.

A Keresked6 5ltal a kdzbeszea6si elj6r5sban megaj5nlott 6s a Felhaszn6l6 6ltal elfogadott nett6
ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn5l5si helyek vonatkoz5s6ban:nett6 16, 44 FVkWh,
azaz nett6 tizenhat forint- negyvenn6gy filldr FVkWh.

2.

A jelenszerz cid6sben meghat6rozott energiadf a szerz6d6ses idStartam alatt fix, index5l5sra
nincs lehet6s6g.

3.

A fenti ellen6rt6k felt6tel ndlkiili, nett6 energia fix dii. Felek rctgzitik, hogy a fenti dij
meghatiiroz5san5l figyelembe v6telre keri.ilt hogy az a KAT kiiltseget (2007. 6vi DCXXVI tv. 913. $) is mag5ba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s 6s

6rt6kesit6s kitlts696t, a 709/2007. gn. 23.) GKM rendeletben meqhatdrozott 6w6teli
kdtelezettsdg al6 es6 villamos (,,z6ld') energia kitltseg6t, a kiegyenlitii energia koltseget, a
hazai 6s nemzetkozi hat6rkeresztez6 kapacit6sok df5t 6s a menetrendad6s 6tharfuas6bol
ad6d6 mindenfajta kiilts6geket, valamint m6rlegkdr tag#gi dfrat is' Tartalmazza @vebbil
teljes ktirfien a jelen szerz6d6ssel kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg6ltatasok
ellen6rt6k6t is, ki.ilonosen a keresked6v6ltassal kapcsolatos adminisztr5ci6s feladatok
ell6tas5nak, tov5bb5 az internetes iigyf6lportal biztosit5saval kapcsolatos dijakat is.

.1. A

rendszerhaszn6lati dfrakat, a sz6nipari
szerkezet5talakit6si t6mogatast, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia t5mogat6st, a VET-ben
meghat6rozott penzeszkiizolt az energiaad6, 6s az 5ltal5nos forgalmi ad6 dsszeget, valamint
a jogszab6lyban meghat6rozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

megadott ellen6rt6k nem tartalmazza

s. A felek kdzdtti elsz6mol6s

a

a

Felhaszn6l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a
mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghat6rozott id6beli r6szletezettsdgii adatokat
szolgiiltat6, a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztons5gi es m6r6si.igyi el6ir6soknak megfelel6,
hat6s5gilag hitelesitett fogyaszt6sme16 berendez6s eltal mert energiamennyis6g.

6.

alapja

A villamos energia szolg6ltat6s sziinetel6s6nek idejdre vonatkoz6an

Felhaszn5l6 energia dij

megfizet6s6re nem kdteles.

7.

FelhasznSl6 6s Keresked6 a teljes ell6t6s alapri szezridds id6tartama alatt az energia ellen6rt6ke

vonatkoz6s5ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mol6st alkalmaznak.

8.

A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.

l__ L

e.

Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket,

egyenliti ki a Kbt. 130.
forintban (HUF).
10.

11.

az igazolt

5 (1){6)

szeE:1desszetii teljesit6st kovet6en havonta, ut6lag

bekezd6se szerint sz6mlaosszesit6 alapj;in, 5tutal6ssal,

A p6nziigyi teljesit6s felt6tele az Art. 35/A. s-ban foglaltak teljesijlese.
Keresked6 a szaml6kat - felhaszn5l6si helyenk6nt - a Fizet6 nevere Sllitja ki, 6s a sz5ml6kat a
Fizet5 cimere kijldi meg, feltuntewe a Partner nev6t is A sz6ml5k mell6 Keresked5 kciteles

r6szletes analitik6t mell6kelni (elektronikus form6ban is) a dokumentaci6nak megfele16
tartalommal. Koteles tov6bb6 a papir alap0 sz6mlSk alapj6n sz6mlaosszesGst is kiildeni
havonta a Fizet6 nev6n szerepl6 fogyasztSsi helyek ijsszesft6s6vel Ft 6s KWh vonatkoz6s6ban.
Ezt elektronikus form6ban is meg kell kijldeni a Fizet5 cim6re.

12.

Keresked6 nem jogosult h6 ktizben r6szsz5mla kibocsatasiira. Az esetleg h6 k<jzben felmeriil6
konekci6kat a kdvetkez6 h6napban sz5molhala el.
A Keresked6 Sltal kibocs6tott szSmla magiiban foglalja:

- az 5ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz5mol5si Id6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesiteft villamos
energia teljes mennyis6g6t (kWh),
- a villamos energia egys6g6r6t (Fvkwh)
- az 6ltal5nos forgalmi ad6 iisszeget,
- a tclrvdnyben meghatArozott energiaad6 osszeg6t,
- a rendszerhaszn6lati diakat,

e9y6b, jogszab5lyban rogzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s a Keresked6 Sltal sz5mliizand6
teteleket (igy ki.iloniisen a vEf 147. $ alapjiin szeml6zand6 teteleket).

1.1.

A kibocs6tott sz5ml5n, sz6mla ijsszesit6n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kivi.il fel kell
tiintetni a Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszn5l5si hely cim6! felhaszn5lSsi hely.funkci6j6t, a PoD

sz6mot, a felhaszn6l6si hely azonosit6t, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rteket.
A kibocsatott sz5ml5n, sz6mla osszesikin 6s sz5mla r6szletez5n az el6irtakon kiviil fel kell
tiintetni a Felhaszn6l6 nev6t, c[m6t, felhaszn5l5si hely cim6t, felhasznSl5si hely funkci6j5t, a
POD szamot, a felhaszn5l5si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket'

15.

a teriiletileg illet6kes eloszt6i engeddlyes 5ltal sz6m5ra megk0ldcitt,
igazolt natur6li6t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz5ml5t ki5llitani. Ennek

KereskedS nem jogosult

megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz5mla natur5lia b6zis6t az eloszt6 5ltal az azonos
szdml6z5si id6szakra ki6llitott RHD szdm16n megjelen6 Srammennyis6g k6pzi. Amennyiben egy
adott sz6ml6z6si id6szakot k6vet5en m69is elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt6si helyek eset6n az
RHD 6s a keresked5i 6ramsziim16k natur6lia vetit6si alapj5nak kiJlonb'iiz6s69e miatt, akkor a
keresked6 koteles ezt a soron kovetkez5 sz5ml5z6si id5szakban konig5lni.

megszfines6t ktjvet6 75 napon beli.ll a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6
vegelsz5mol6 sz5mla kibocs5tas6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6 sz6ml6ban
esetlegesen ki nem sz5ml6zott t6teleket.

1(r.

A Szez6d6s

1l

K6sedelmes fizet6s eset6n

a ftk. 301/A.5 (2)-(3) bek-nek megfelel6 k6sedelmi
r'sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan, de ez
Keresked5
kamatot koteles megfizetni a
Keresked6
a szez6d6s l6trejdtt6t kdvetden k6t h6napon
id6ar5nyosan cs6kken amennyiben a
a Fizet6k fel6'
szerinti
szdmlSz6st
beli.il nem kezdi meg a szez6d6s
a

Felhaszn6l6

-)-

L

18.

A sz5mla formailag es tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz5mviteli 6s ad6, stb.
jogszab5lyoknak.

19

Felek meg5llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez6dds
teljesat6sdvel tisszefijgg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 55. I (1) bekezd6s k) pon$a
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t5rsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyek a
Keresked6 ad6kiiteles jdvedelmenek csokkent6s6re alkalmasak.
Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel k6tend6 h6l6zathaszn5lati szez6d6sekben a
Felhaszndl6 helyett v5llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes teh5t a Keresked6 fel6
sz6mlinza az 6ltalSnos rendszerhaszn6lati dijakat, amiket a Keresked6 fizet meg kiizvetleniil
az Eloszt6i Enged6lyes sz5m6ra. A Keresked6 a villamos energia kolts6ge mellett az 5lta15nos
rendszerhaszn6lati dijakat, mint kozvetitett szolg6ltatest tov5bbsz5mlSzza a Felhaszn616 fel6,
amit a Felhaszn6l6 a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si

felt6telekkel.
2t.

Keresked6 a ttirv6nyi el6ir5sok szerinti ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket vallaua a
szezdddslej5rt6t k6vet6en az rij Keresked6 fel6.

4. A felek iogai 6s kiitelezetts6gei
'1.

a mellekletben szerepl6 felhaszn6l5si helyeknek a csatlakoz5si ponuain a teljes
ell6tas alapi szez6d6sben rogzitett negyed6r6s 5tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6
teuesltm6nnyel k6teles folyamatosan rendelkez6sre 5llni. Nem felel a fentiek nem
Keresked6

teuesitesiit6i66rt, ha azt az Eloszt6i engedelyes 6rdekktlr6ben felmeriilt
nem r6hat6 - ok okozza.

-

Keresked6nek fel

A villamos energi5t a Felhaszn616 r6sz6re a hiil6zati enged6lyes sz5lli$a le.

A
{.

felhaszn6l6si helyek ell5t5sa
ttirt6nik.

a

felhaszn6l6si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

-

a szez6d6s id6tartama alatt a profil alapu
fogyaszt5si helyek tekintet6ben
szabadpiaci fogyasztasi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyito fel6' A
Drofilos menetrendades alapjat a szabadpiacra l6p6skor a teruletileg illetdkes eloszt6i

-

A profilos

enged6lyes iiltal meg5llapitott m6rt6kad6 6ves fogyaszt5s jelenti, ennek hi6ny5ban a
dokumentaci6 ,"A", ,,8" 6s,,C". mell6kleteiben felhaszn6l5si helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyaszt6sok alkalmazand6ak. Keresked6 v6llalja a profilos Felhaszn6l6 teljes ell5t6s
alapri szez<5d6s szerinti szabadpiaci villamos energia ell6tas6t. A profilos felhasznSl5si helyek
mennyis6gi elt6r6s6nek penzijgyi kock6zata a tdbbletenergia vagy a sz0ks6ges kiegyenlit6
energia megv6sSrl5sabol kiivetkez<jen a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 t6rt6n6
ut6lagos r6szben vagy eg6szeben tiirt6n6 iitherftasa nem lehets6ges.

Keresked6 kdteles aj5nlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn6l5si helyeinek villamos energia
ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn5l6 6ltal felhaszn6lt villamos energia mennyiseget
saj5t nev6ben kdteles el6re megv5s5rolni.

a

keresked6i m6rlegkorbe l6pr! felhaszn6l5si helyei vonatkoz5silban fell6prS
Felhasznii16
Keresked6nek v6llalnia kell a
v6telez6si iizemzavarok eset6n Felhaszn6l6 kiiltin k6r6s6re
rendszer azon tagjaival
hiil6zati
a
Felhaszn5l6 drintett felhaszn6l6si helyeinek k6pviselet6t

-

-

szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt6k, 6s
mindent meg kell tennie Felhaszn5l6 6rdekeinek k6pviselet6ert. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s
t6rgyi korben meghatalmazasnak min6siil.

A hat6lyban l6v6 egyetemes szolg6ltat6i szezSd6s(ek) felmond5s5t - a szabadpiacra l6p6
fogyaszt6si helyek vonatkoz6s6ban - a Felhasznal6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyito erej[j
mag6nokiratba foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked5 kezdem6nyezi 6s bonyolilja le a
teroletileg illet6kes egyetemes szo196ltat6n6l. Az egyetemes szolg6ltat6i szez6d6s(ek)
felmond5#n6l (a megszfin6s id6pon$a vonatkoz6s5ban) a jelen szerz6d6ben meghat6rozott
kezd6 teljesft6si id6pont az irdnyad6.
A hat5lyban l6v5 szerz5d6s(ek) felmond6s6t - a keresked6i m6rlegkiirbe l6p<i fogyasztasi helyek
vonatkoz6s5ban - a Felhaszniil6 k6pvisel5je 5ltal teljes bizonyit6 erej mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz6s5val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoliBa le az illet6kes szolg6ltat6n6l. A

hat6lyos szez5d6s(ek) felmondis5n5l (a megszfln6s id6pon$a vonatkoz6s6ban)
szez6d€ben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.
9.

a

jelen

keresked6i m6rlegkdrbe l6p6shez szoks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint H5l6zati
Gauakoz5si szezcid6s(ek) (a toviibbiakban: Hcssz) 6s H6l6zathaszn6lati szez6d6s(ek) (a
tov5bbiakban: HHSz) megk6t6s6t - amennyiben ez valamely fogyasztSsi hely eset6n nem 6ll
rendelkezdsre - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je eltal teljes bizonyit6 erejfi mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz5s5val a Keresked5 kezdem6nyezi es bonyoli$a le a terUletileg illet6kes eloszt6i
enged6lyesn6l. A HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkiit6s6hez a jelen szezcid6ben meghat6rozott

A

kezd6 teljesit6si id6pont az ir6nyad6.
l().

a

profilos elsz6mol5s al5 es6 felhaszn6l6si helyek illetdkes
eloszt6i enged6lyes 5ltal tdrt6n6 v6gleges profilba sorol5s6t 6s valamennyi profilos
felhaszn6l5si helyre vonatkoz6an a szerz6d6ses id6szak alatt 6rv6nyes M6rtekad6 Eves

Keresked5 szakmailag feliigyeli

Fogyasztes meg5llapit6s6t.

tl.

A teljes elliitas alapri szerz6d6s hat5lya alatt Keresked5 koteles a t6le elvArhat6 szak6rtelemmel
6s fokozott gondoss5ggal mindent elkdvetni Felhasznel6 6rdekeinek v6delm6ben.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag modon j6rt el, az ebbdl ered6 karok

a

megt6ritds6re kdteles.
12.

Felhaszn616 jogosult az energiaell5tas5val kapcsolatos b6rmilyen iigyben Keresked6h6z fordulni,

aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel kctteles aj6nlatk6r6 r6sz6re tan6csot vagy (ilyen t6rgy6
k6r6s eset6n) ir5sbeli t5jdkoztatast adni.
13.

6jonnan bekapcsol6sra kerul6 felhasznSl6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s6val Keresked6 a szez5d6ses id6tartamon beli.jl szabadpiaci
villamos energia ell5test ny0jt. Ezen felhaszn5l6si helyek vonatkoz6s6ban a jelen szez6d6s
rendelkezdseit kell alkalmazni kijl6nijsen azzal, hWY az energiadf meghatarozott m6rt6ke
ezen ril felhaszn5l5si helyek vonatkoz6s5ban is ir5nyadoak. A felhaszn6ldsi helyek
m6dosul6sa (ide drtve az rij felhaszn5l6si hely bevon6s5t, r69i megszfintetes6t, stb.) nem

tu

min6siil a felek meg6llapod5sa alapj5n szez6d6sm6dositSsnak.

id6tartama alatt megszfin6 felhaszn5l5si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6
t5mogatast biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a felhaszn5l5si helyek

A szez5d6s

villamos energia szolg5ltatSsb6l va16 ki16ptet6s6t'

ar

l__ l.-_

lf,

Keresked6 az i.igyint6z6s gyorsit5sa, egyszeriislt6se 6rdek6ben internetes ijgyf6lport6l
0zemeltetdsdre koteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a Keresked6
6ltal ki6llitott sz6mla mfiszaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6g6nek ellen6rz6s6t m69 a
sz5mla meg6rkez6s6t megel5z6en el lehessen vdgezni, annak megtekinthet6s6g6t
Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitm6ny g6rb6j6nek lefut5s5nak, illewe
a Keresked5 6s a Felhaszn6l6 kbzdtt megkOtend6 szez6d6s m0szaki vonatkoz6sri adatainak
megtekinthet6s6g6t.

5, Szerz6d6sszeg6sek 6s jogkiivetkezm6nyei
1.

A Felek jelen szez6d6sben v5llalt kotelezetts{leinek megszeg6se, igy kiil<inosen a teljesitds

elmulasztesa, k6sedelme kSrtdrit6s fizet6si kotelezetts6get keletkeztet, illeWe a Szez6des
m6sik F6l e|tal tort6n6 rendkiviili felmond5s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint.

A jelen pontban riigzitett szez6d6sszeg6si esetek 6s azok

itt el6irt kiivetkezm6nyei nem 6rintik

az
a jelen szez6d6s b6rmely m6s ponS6ban meghat6rozott szerz6d6sszeg6si eseteket, illewe

azokhoz ffi zott jogkdvetkezmenyeket.
3.

a
Srilyos szezcid6sszeg{s eset{n a silyos szea6d6sszeg6ssel erintett (s{relmet szenvedett) Fel
jelen
szez6d6s szerint
szea6d6st a szezi5dlsszego Fdlhez intdzett egyoldal0 jognyilatkozattal

felmondhatja.
1.

Srilyos szerz5d6sszeg6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

ha a szea6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges elektromos 6ramot nem szezi be teljes
eg6szdben,

-

nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott mert6kben 6s m6don,

nevesitett adminisztr6ci6s kittelezettsdg6t nem, vagy
hi6nyosante|jesiti6sezze|Fe|haszn6|6e|l6tSsateg6szbenvagyreszben

- jelen szea5d6sben

vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

-

egy6b srilyos szez6d6sszeg6st kdvet el'

Srllyos szez6d6sszeg6st kijvet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:

-

fizet6si k<itelezettseg6nek a Keresked6 5ltal meghatarozott legaliibb 30 napos
oothat6rid6 alatt sem tesz eleget,
egyuttmiiktid6si kotelezettsegdt s0lyosan megszegi'

a

Felek kdtelesek egym6st halad6Kalanul 6rtesiteni'
a
Amennyiben a vis maior hel}rzet csak a Kereskedtindl jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra
aramot
Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfik6?6s6hez szuks6ges elektromos

Vis maior bektjvetkezdse eset6n

beszerezni, Ezt a mennyiseget az 6ves mennyis6gvonatkoz5s6ban figyelembe kell venni'

/.--
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A Felhaszn6l6 nem k6teles a szabv5nyon klv0li elektromos aramot 6wenni, igy ha a szabv5nyon
kivtili elektromos eramot 6w6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez a Keresked6 r6sz6r6l

min5sijl szez6d6sszeg6snek. A szabv5nyon kiviili elektromos 6ramot

mennyis6gdvel

csijkkenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesites jogszerfi megtagad6sa esetdn a jogszer6en megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem ktjtberfizet6si, sem k6rtdrit6si kiitelezettseg, de kesedelmi kamat fizet6si kotelezettsdg
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyis6get az
5tad5s felfiiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyiseggel csokkenteni kell.

6. Szerz6d6si biztosit6kok
t.

a Keresked5 neki felr6hatoan hib6san vagy
k6sedelm6sen teljesit, akkor kaiteles a Felhaszn5l6nak a hibas vagy k6sedelmes te|iesit6ssel
6rintett minden naot5ri nap vonatkoz5s5ban az adott felhaszn6l5si hely 6ves,
dokument5ci6ban kalkul5lt mennyisdg[i villamos energia forintban meghatarozott

Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben

ellen6rt6k6nek 365-tjd r6sz6nek a k6tszeres6t kott€rk6nt megfizetni.
Felhaszn6l6 ir6sbeli felsz6litdssal, 8 napos fizetdsi hat6rid6vel 6rv6nyesitheti'
Amennyiben a felsz6litas kezhezv6teldt kijvet6 5 napon beltl a Keresked6 ir5sban, kdtseget

A k6tb6ft a

kiz5r6an bizonyit6kokkal al6t5masztott indokl6ssal magat ki nem menti, akkor a kdtber
elismert kbvetel6snek min6sijl 6s a Keresked6 kovetel6s6be besz5mithat6 a Kbt-ben foglalt
valamennyi felt6tel megval6su15sa eseten.
7

L

. Egy6b rendelkezesek

Felhaszn6l6 ktiteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, szabalyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei
kiizott elsddlegesen jelen szez6d6s az iranyad6 a jelen szez6d6s 7.5. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked5 barmely ASZF-nek min6s0l6 irata eg6szben
vagy reszben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az drintett AszF-rendelkezds nem
alkalmazhat6. Kivetelt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5. pont alapjdn

A

alkalmazando,

A

KereskedS mindenkor

betatja a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, szab6lyzatok,

a m kod6si

enged6lyenek, tizletszab6lyzat5nak 6s a rendszerhaszn6lati szez6d6seinek rendelkezeseit.
A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj516 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan elv5rhat6
magatart6st kdteles tanisibani, k0lonosen
A Szez5d6s teljesGs6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul drtesiteni,
A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben haladektalanul megtenni minden t5le elviirhat6 int6zked6st.
4.

A Szez6d6s csak kdziis megegyez6ssel, ir6sban m6dosithat6 a Kbt. 132.g-nak megfelelclen.
jogszab6lyba
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s b5rmely pontja k69ens

a

kdzbeszez6si elj5r6s kiitelez5 6rv6nyfi dokumentum6nak tartalmaval
ellent6tes lenne, akkor a szea6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy ki.iltinosen a szea6d6s m6dosit6sa n6lktil - a megs6rtett kotelez6 6rv6nyii
jogszab6lyi rendelkez6s vagy kcizbeszez6si dokumentumi rendelkezds keriil. Fentieket kell

iitkitzne, vagy

t\

l---

megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k69ens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy
valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben szovegszerfien szerepelnie
kell) 6s azt szdvegszerfien a szez5d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
r6szet k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megsziin6se

1.

tulek jelen szerz6d6s hat6rozott id5re 2013. 10. 01. napjanak 00.00 6raj6t6l 2014. 09. 30.
napj5nak 24.00 6mj6ig kotik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szerz6d6s szerinti
ellStas biztosit6s6ra'

2.

ftk. szab6lyai szerint rendes felmond5ssal
felmondhat6. A felmond5si id6nek elegend5nek kell lennie ahhoz, hogy a Felhaszn5l6

Felek megellapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a

kiizbeszez6si elj6r6st folytasson le. Ennek hat5ridejdt a felek 90 napban hat5rozz6k meg.

3.

A Szez6dds rendkiviili felmond6ssal azonnali hatSllyal felmondhat6, ha:

a)

Keresked6 ellen cs6deu5r5s, vagy felsz6mol5si elj6r5s joger6s elrendel6sere kerul sor,
vagy v6gelsz6mol6s al5 kerill, ill. hivatalbol torlik a c6gjegyz6kb5l'

b)

amennyiben b6rmelyik f6l a jelen szerz6d6sb(ll ered6 ldnyeges kotelezetts6geit ism6telten
vagy s[lyosan megszegi,

c)

ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 miiktjd6si enged6ly6t joger6sen visszavonja, vagy
egy6b modon a szea6d6s teljesites6re alkalmatlann6 v6lik'

amennyiben:
4, Felhaszn516 k6teles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak szerint,

4.1.

KereskedSben kijzvetetten vagy kdzvetleni..il 250lo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi

szerez valamely olyan

t5rsas6g,ame|ynemrete-tmegaKbt.55.5(1)bekezd6sk)pontj5banmeghat6rozott

Keresked5 a
feltdteleknek. Ennek erdek6ben a szeacid6s teljesites6nek teues id6tartama alatt
125.5 (5)
tulajdonosi szerkezetet a Felhaszn6l6 sz5m5ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt.
bekezd6s szerinti i.igyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul ertesiti'

Keresked6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
gazdas5gi
szerez valamely otyan jogi szem€lyben vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6
pontj6ban
meghat6rozott
tarsasagban, amely neh felel meg a Kbt.56' 5 (1) bekezd6s k)
iigyletekrSl a
szerinti
(5)
bekezd6s
125.5
Kbt.
a
felteteleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6
Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.2.

9. AdaF6delem, kapcsolattartiis, egy6b rendelkezesek

1

A szezdd6 felek kotelesek betartani az adaW6delmi szab6lyokat'

Fe|ekmeg6||apodnakabban,hogyktjldn6stekintette|biza|masankeze|nekminden
egym6snak5tadott,ijz|etititoknakmin6si.j|5inform5ci6t,va|amintmindeno|yan

(bizalmas
inform5ct6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak min6sitettek
inform6ci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.

]-
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3.

Uzleti titok a gazdas6gi tev6kenysdghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6ktelenek 6ltal tiirtdn6
megszez6se vagy felhaszn6l5sa a jogosult jogszerii p6nzUgyi, gazdas5gi vagy piaci
erdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdekeben a jogosult
a sziiksdges int6zked6seket megtette.

4. A

Felek titoktartasi ktitelezetts6ge a tudom6sukra jutott iizleti titokra
inform6ci6kra, igy kii16nosen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiteded.

5.

6s

bizalmas

A Felek a szez6d6ssel

kapcsolatos okm6nyokat 6s inform5ci6kat kiz6r6lag a szez5d6s
teljesGs6re haszn5lhatj6k fel. A m6sik fel el6zetes j6v5hagy5sa n6lki1l ilyen inform5ci6t
egyik fdl sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem boc#that, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hatalyos jogszab6ly alapj6n kcitelez5 vagy valamely bir6#g vagy miis

hat6s5g, Sllamigazgat6si szerv elrendeli.

A felek e116l halad6ktalanul t6jdkoztatj6k

egym6st irasban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6s6gi hat6rozat egyidejli megkiild€se
mellett.

6.

A Felek kdtelesek a hat6s5g (bir6sag) fi9yelm6t felhlvni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel€s6re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezetts6g al5 es6 informSci6nak, ami m5r
kdzismeft. Egy adott inform6ci6 kiizismerts6g6t az a f6l bizonyi$a, amelyik annak
ktjzismerts6g6re hivatkozik.

7.

A jelen titoktartdsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megsziin6se uhin is hatalyban
maradnak.

8.

Felek meg6llapodnak, hogy a fenti titokv&elmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
fentiekt6l ellent6tesen
iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab5ly
adatokra

a

ill,

rendelkezik.

9.

Felek kijelentik, hogy

a

szez6d6s teljeslt6sdben folyamatosan egyi.ittm0kodnek,

a

felmeri.ilS probl6m5kr6l egymdst halad6ktalanul 6rtesitik.

10. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir5sban, az 6w6tel hely6t es idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg €wdnyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez€s
(e-mail) 6s a fax form5j6t is.
11. Felek kdpviselet6re (iognyilatkozat t6telere) az ott megjeliilt esetleges korl5toz6sokkal az
a16bbi szem6lyek jogosultak kiz6r6lagosan:

Felhaszni16 r6sz6r6l:
N6v, beosztas: Klinger M6ria
El6rhet6s6gei (fev6lcim, tel, fax): 2500 Vac, De6kv6ri fasor 2. 06/271501-400

Jognyilatkozat korl5toz6sa:

---

N6v, beoszt5s: Rojkovicsn6 Ivanics Andrea
El6rhet5segei(lev6lcim, tel, fax) : 2600 V5c, De6kv6ri fasor 2. 06127|SOL-4OO

Jognyilatkozat korl5toz5sa : ---N6v, beoszt5s: Kiss Isw6n

)l

,Z--_-..--.\

El6rhetSs6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, Kiiztarsas5g tlt 34.
kissiswan@dunaweb.hu
06-30-280-3927
Fax. 06-27-412-268

Keresked6 r6sz6r6lz
N6v: E.ON Kozigazgatasi Vonal
El6rhet6segei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r,

ff.:

205

Tel.: 06-40-200-950,
E-mail : kozioazgatas(oeon.hu

72.

-

Jelen szez6d6st 6rint6 <jsszes jognyilatkozatot a kijelctlt kapcsolattart6 kiziir6lag ir5sban az
6W6tel hely€t 6s idej6t dokumental6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill. fax
eset6n az 6W6tel igazol6s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazoliis k6r6se, ill. fa$elent6s).

Amennyiben a szez6dds a jognyilatkozat megtdteldre hat5rid5t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmeriil6s6r5l 0ognyilatkozatot tev6 tudom6s6ra jutasat6l)
sz6mitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kivdve ha annak jelleg6b6l r<lvidebb hat6rid6 nem
deriil ki.

13.

14.

m6sik f6lnek benyijtand6 jelen szerz6rd6s t5rgySt 6rint5 dokumentumot a jelen
szez6d6sben meghat6rozott kapcsolattart6 clm6re kell megkuldeni. A kUldem6nyt faxon,
elektronikus lev6lben illet6leg postai kiildemenykdnt keresztijl feladott jognyilatkozat esetdn a
meg6rkez6st kovet6 els6 munkanapon, szemdlyes 6tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell
tekinteni.
Minden,

a

kijelitlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztatiisa esetrlre a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a m5sik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildemdnyek fogadSsiit akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6 tenn6,
felek kijtelesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megsz[in6s6r6l - halad6Kalanul rijvid r]ton

15. A

ertesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy a akadalyoztatasi
nyilatkozat telefonon torten6 megt6tel6nek igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

16.

Szen6d6 felek 6gy j6rnak el jelen szez5d6s hat6ly6nak fenn6llta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez5d6s kikot6seinek. Szen6d6 Felek kijelentik, hogy
egyikiik sem tan[sithat olyan magatart5st, amely a szerz6ddssel ellent6tes lenne, vagy a m5sik f6l
jogos 6rdekeit s6rten6. Szez6d6 Felek rogzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor5n az
adaWedelmi jogszab6lyok rendelkezeseit maraddktalanul beta€6k.

Felek meg5llapodnak abban, hogy minden tev6kenys6giikn6l a miisik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el5tt tarwa j6rnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l, amely a

77.

mdsik f6lnek ak5r vagyoni, ak5r nem vagyoni k6rt okozna.

18.

Szez6do Felek halad6ktalanul ktitelesek drtesiteni a m5sik felet a tudomSsukra jutott minden
6rtesiil6s16l, dokumentum16l, inform5ci6r6l, amely jelen szez5d6s teljesit6s6t akad6lyozza, vagy
befoly5so lja

.
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19.

Szen&o Felek meg6llapodnak, hogy jelen szez6d6s hatalya alatt - a fentieken ttil is -szorosan
egyuttmfikodnelq 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen szezSddsben kitfizott
c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szez6d6s alapj5n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
r6g6szben nem felel5s a hivatkozott ktizbeszez6si elj6r5s alapj5n a Keresked6vel szez6d€st k<jt6
tov5bbi felhaszn6l6k szez6d6sszeg6se6rt, ill. a tov5bbi esetleges felhaszn6l6k szez6d6sszeg6se
jelen szez6d6s Felhaszn5l6j5ra nem hat ki.

20.

21.

Jelen szez6d6s ill. a kozbeszez6si eljilr6s 2. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga az

in.

profilos m6r6s

alapj6n elsz6molt fogyas*esi helyek vonatkoz5saban tartalmaz rendelkez€seket. Amennyiben
valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely vonatkozii#ban nem 6rtelmezhet6, azt figyelmen
klvUl kell hagyni.

22.

Jelen szez6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben

a

Magyar Ktizt6rsas6g jogszabSlyai az

i16nyadoak.

A szerz6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerz6d6s mell6klet6t k6pezi (a
felsoroltakon kiviil) (a Megbiz6 pr6ld5ny5hoz csatoltan) az elj6r6s iratanyaga.

23.

24.

Felek jogvitajuk eset6re kiktitik

a V6ci V6rosi

Bir6s5g

ill. a Budapest K6rny6ki

kiz6r6lagos illetdkesseget.

25.

lelen szez6d6s annak mindh5rom f6l 6ltali al6iriisaval l6p hatalyba.

V5c, 2013. szeptember 27.
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