Villa m ose n erg ia - kereskede lm i szetzddds

2.

rdsz vonatkozisiban

mely l6trejcitt egyr6szr6l v5c Viiros 6nkormSnyzata
(sz6khelye: 2600 V5c, M5rcius 15. t6r 11. Ad6sz6m: t573I3Oz-2-13 )

k6oviseli: Fdrd6s

Attila

mint Aj6rnlatk6r6 6s Felhaszn516,
m5sr6szr6l az E.ON Energiaszolgaltat6

Kft'

igazgato
(sz6khe|y: 1051 Budapest, Sz6chenyi Iswdn t6r 7-8, k6pvise|i: P6| Norbert iigyvezet6
iegjegrz6ksz6m: Ca.01-09_881828 ad6sz5m: 13g58L47 -2-44.) mint villamosenergia-keresked6
(tovdbbiakban: Keresked6)

kbzott az alul(rott helven 6s id6ben, az al6bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nYek
6vben ,,Vi||amos energ|a
V5c V5ros onkorm6nyzata kozbeszez6si e|j6r6st fo|ytatott |e 2013.
tenni. Azaj6nlati felhiv5s
beszea6se,, megnevez6ssel. Az elj6r6sban J r6szre lehetett ai6nlatot
aj6nlatk6rcik neveben is
akk6nt rendelkezett, hogy Ajenlalk6r6 a felhiv6sban meghatarozott

gazdasagi

fOzoesz-ez6si elj5r6st, ez5ltal az ,ott megjeldlt int6zmdnyek'
sz5mlafizet6sre kbtelezettek (az 1'
t6rsas5gok lesznek a szez5desf k6t6 felek 6s iinSll6

folytatja

le a

r6szaj5n|atikorbenTdbszea6d6s,2.r6szaj5n|atikorbenlldbszez6d6s3.r6szaj6n|ati
letrejotte sztiks6ges)'
kdrrevonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szea6d6s

Aktizbeszends2.r6sz6ve|6rintettFelhaszn6|6ktehStaszez6d6seketonSl|6anjogosu|tak a
megkiitott megkdtni, igy jelen szez6d6s az emlitett kozbeszez6si elj6r6sban
Felhaszn616ra 6s annak felhaszn6l6si helyeire vonatkoz6

-

szez6d6snek min6'siil'

Anyertesaj6n|attev6aKeresked6|ett,igyaKbt.vonatkoz6szakaszainakmeqfe|e|5enesa
Felek a szolg6ltatas
fentiek figyelembevetel6vel jelen sr"noiut vele keriil megkiit6sre.
teljesit6se 6rdek6ben az a16bbi szez6d6st kotik'

2. A szerz6d6s c6lja, t5rgYa

]'Fe|ekakozbeszeft6sie|j5r5sa|apj6negymessa|in..te|jese||6t6salapriszeaijd6sthoznak
alapj6n a Keresked6. eladja,
t6tre Fethasznat6i r"n-"ir"nOuaaii
-ietenfoteGzetts6g n6lktjl, mely
meghatarozott
dokument5ci6ban
a
ill.
szez6d6s;n,
i"ir,"rr"arO megu5s6roija- a
a magyar
v6llalja
a
Keresked6.
alapj6n
villamos-energidi (rr"odJer ktjzvetett t6rgya). Ennek

villamos
6witeli h5l6zaton totyamitosan rendelkei6sre 5116, szabv6nyos min6s6g[i 869.000
^energia
kwh
alatt
hat5lya
id6beli
biztositas6t a rernaslnSr i6sz6re a szerzod6s
foglalt
mell6kletekb€n
a
enged6lyes
mennyis€gben, ur"nnyiu"n a tertitetiteg illet6kes eloszt6
visszaigazolja a Keresked6
fethaszn5t6si n"rv"r tJi.iii"teu"n i tZtr"grori u6ltast ir6sban
nogY a kbzberzezesi
efogadig'
r6sz6.re, azzal, nogv u K;t"tk"JO a ielen sze;6d-6s al5irSs6val
a dokument6ci6ban
ill.
e ej616s atapjirn ,."oZaeJ-r.tittitt Fethaszn5l6k a fethiv6sban
elterhetneK.
+20olo-ban
tekintet6ben
meghat6rozoiiak szerini az adott r6sz osszmennyis6ge

2.Aszensdtst6rgy6tkepezitov5bb5aszez6d6skot6stkovet5enakeresked6v6lt6ssa|j5r6
dsszes adminisztrativ, tov6bb6

a kozbeszerz6si m[iszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott

tev6kenys6ge|l6t6sa.Ezeke|len6rt6k6tazajen|atiertarta|mazza,ezenkote|ezettsegek
ell6t5s66rt tov6bbi ig6nyt a Keresked6 nem terjeszthet

el5

<

I

3.

A Felhaszn6l6 felhaszn5l6si helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4.

Felek meg5llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6desben meghatarozott minimSlis
mennyis6g 5t nem v6tel6Ml, sem a maxim5lis mennyis6g feletti 6W6tel eseten Felhaszn6l6
semmif6le tovSbbi dij vagy kctvetel6s megfizet6s6re nem kdteles azzal, hogy a Keresked6 a
trilfogyasztas eset6n felhaszn6lt villamos energi6t is biztositani kdteles.

3. Az ellenszolgSltat5s 6s megfizetdse

1.

A Keresked5 iiltal a k<jzbeszez6si elj6r5sban megajdnlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott nett6
ellen6rt6k az int6zm6nyi profilos felhaszn5l6si helyek vonatkozSs5ban: nett6 16, 44 FVkWh,
azaz nett6 tizenhat forint- negyvenn6gy

2.

fill6r

FVkWh.

A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadf a szez5d6ses id5tartam alatt fix, index6lSsra
nincs lehet6s69.

3.

A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lki.ili, neft6 energia fix dij. Felek rogzitik, hogy a fenti

dij
tv.
9Dooor'I
(2007.
6vi
meghat6roz6s6n5l figyelembe v6telre kerult hogy az a KAT kdltseget
6s
f3.1) is mag5ba fogla16 villamos energia 5r, ami tartalmazza a villamos energia beszez6s
7Ogl7OO7. (XII. 23.) GKM rendeletben meghat6rozott 6w6teli
6rt6t<esit6s kitlts6g6t,
kd|ts6g6t, a
k6te|ezetts6g a|6 es6 vi||amos (,,26|d,,) energia k6|ts6g6t, a kiegyen|it6 energia
5th6ritas6b6l
hazai 6s nemzetkozi hat6rkeresztez5 kapacit6sok dij6t 6s a menetrendad6s
mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegkor tags5gi dijat is. Tartalmazza tov:ibbii

a

adod6

te|jeskdrfienaje|enszez6d6sse|kapcso|atbanmeghatSrozottegy6bszo|96|tat6sok
feladatok
ellen6rt6k6t is, ktildnijsen a keresked6v5lt5ssal kapcsolatos adminisztr5ci6s
dijakat is.
ell5tas6nak, tov6bb6 az internetes ijgyfdlport6l biztosit6s5val kapcsolatos

rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari
t6mogat5st, a VET-ben
szerkezet6talakitasi t5mogatast, a kedvezm6nyes 6ru villamos energia
osszeg6t, valamint
meghat6rozott penzeszktizok, az energiaad6,6s az 6ltal5nos forgalmi ad6
a jogszab6lyban meghat6rozott egy6b ad6kat 6s illet6keket'

4. A

megadott ellen6rtek nem tartalmazza

a

Felhaszn5l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett, a
adatokat
mindenkori Kereskedelmi Szab5lyzatban meghat5rozott id6beli r6szletezettsdgli
megfe|e|6,
e|6ir5soknak
szo|95|tat6, a vonatkoz6 szabv5nyoknak, bizton#gi 6s m6r6si.jgyi
hat6s6gilag hitelesitett fogyasztasm616 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyisql'

5. A felek kdzbtti elsz6mol5s

6.

alapja

a

energia dij
A villamos energia szolg5ltatas sziinetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn5l6
megfizet6s6re nem koteles.

r.

alatt az energia ellen6rt6ke
Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell6tas alap0 szea6d6s id6tartama

8.

A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet'

9.

Felhaszn6l6 az ellenertdket,

vonatkoz6s6ban napt5ri h6naphoz igazod6 elsz6mol5st alkalmaznak'

az igazolt szez6dlsszeri teljesit6st k6vet6en havonta, ut6lag
alapj5n, atutal6ssal,
egyentiti ki a Kbt. 130. g (1)-i6) bekezd6se szerint szamtadsszesir5
forintban

io.

(HUF)'

A pr€nz0gyi teuesit6s felt6tele az Art' 35/A g-ban foglaltak

teljesiilese

.\

/ .,t

Keresked6 a sz6ml5kat - felhaszn6ldsi helyenk6nt - a Fizet6 nev6re 5llftja ki, 6s a sz6ml6kat a
Fizet5 cim6re kiildi meg, feltiintetve a Partner nev6t is A sz6ml5k mell6 Keresked5 koteles

11.

r6szletes analitik6t mellekelni (elektronikus form5ban is) a dokument6ci6nak megfele16
tartalommal. Kdteles tov6bbii a papir alaprl sz6ml6k alapj6n sz6mlacisszesitdst is kuldeni
havonta a Fizet6 nev6n szerepl6 fogyasztasi helyek 6sszesit6s6vel Ft 6s KWh vonatkozSs5ban.
Ezt elektronikus form6ban is meg kell kUldeni a Fizet5 cim6re.

Keresked6 nem jogosult h6 kdzben r6szsz5mla kibocs6t6sara. Az esetleg h6 kozben felmertil5
korrekci6kat a kcivetkez6 h6napban sz5molhatja el.

12.

A Keresked6 6ltal kibocs6tott sz5mla mag6ban foglalja:

- az 6ltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz5mol6si Id6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rtdkesitett villamos
energia teljes mennyiseg6t (kwh),
- a villamos energia egys6g5rAt (FVkWh)
- az 6ltaliinos forgalmi ad6 6sszeg6t,

- a torv6nyben meghatarozott energiaad6 <jsszeg6t,
- a rendszerhasznSlati dijakat,

.esy6b,jogszab5|ybanrogzitett,aFe|haszn6|6tterhe|66saKeresked55|tal5z6m|6zand6
t6teleket

Gy

ki.iltinosen a VET 147. $ alapj5n sz6ml6zand6 t6teleket)'

sz6mla iisszesit6n 6s szdmla r6szletez6n az el6irtakon kiv0l fel kell
funkci6j5t, a PoD
tii;i"tr Fizet6 nev6t, cim6t, felhaszn6l6si hely cim6t, felhaszn5l6si hely.
(kwh) ertel(et.
sz5mot, a felhaszn6l6si hely azonositot, a Partner nev6t€s a mindenkori MEF
A kibocs6tott sziimlSn, szdmla tisszesii6n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kivijl fel kell
tri"i"tr i"rrt*zn6t6 nev6t, cim6t, felhaszn5l6si hely cim6t, felhaszn5ldsi hely funkci6j6t, a
ioo irarot a felhaszn6l6si hely azonosit6t 6s a mindenkori MEF (kwh) 6rt6ket'

A kibocs6tott sz5ml6n,

;

1.+.

i

,

a teri.jletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz6m6ra megkiildott,
igazolt natur6ii5t6l elt6r6 mennyis6get alapul v6ve id6szaki sz6mlSt kiSllitani. Ennek

Keresked6 nem jogosult

15.

az azonos
megfelelSen a mindenkori keresked6i 5ramsz6mla natur5lia b5zis5t az eloszt6 6ltal
egy
Amennyiben
k6pzi.
6rammennyiseg
sz5m16z6si idSszakra ki6llitott RHD sz6m15n megjelen6
az
eset6n
adott sz5ml5z6si id5szakot kdvetclen megis elter6s ad6dna egyes fogyasztasi helyek

akkor a
RHD 6s a keresked6i 6ramsz5ml6k natur6lia vetit6si alapj6nak ki.jliinbbz6s6ge miatt,
keresked6 koteles ezt a soron kiivetkez6 sziiml5z5si id6szakban korrig5lni'
megsz[in6s6t kovet6 75 napon beliil a Keresked6 jogosult a Felhaszn5l6 fel6
sz5ml6ban
v6gelsz5mol6 riArtu tiOo.ratur 6ra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz5mol6
esetlegesen ki nem sz5ml6zott t6teleket.

t6.

A Szez5d6s

1'7

K6sedelmes fizet6s esetdn

.

a

Felhaszn5l6

bek-nek megfelel5 kdsedelmi

Keresked6 r6sz6re, a k6sedelemmel ar5nyosan' .de ez
h6napon
id6ar5nyosan csiikkenlmennyiben a Keresked6 a_ szerzdd6s letrejott6t k6vetd'en k6t
bef0l nem kezdi meg a szez6d6s szerinti sz6ml5z6st a Fizet6k fel6'

kamatot koteles megfizetni

18.

a ftk. 301/A.g (2)-(3)

a

A sz5mla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat6lyos sz5mviteli 6s ad6, stb.
jogszab6lyoknak.

19.

Keresked6 nem fizet, illetve sz6mol el .9 792<5d.9s
k) pontja
iefiesrcse-uef iisszefUgg6sben otyin kOtts6get<et, melyek a Kbt. 55. 5 (1) bekezdds

Felek meg6llapodnak abban, hogy

a

l

szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas69 tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek

a

Keresked6 ad6koteles j6vedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak.
Keresked6 v5llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel kotend5 h5l6zathaszn6lati szez6d6sekben a
Felhaszn6l6 helyett vSllalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6 Enged6lyes tehdt a Keresked6 fel6
szAml6zza az ;iltalSnos rendszerhaszn5lati diakat, amiket a Keresked5 fizet meg kiizvetleniil
az Eloszt6i Enged6lyes sz6m6ra. A Keresked6 a villamos energia kiilts6ge mellett az 6ltal6nos
rendszerhaszn5lati dijakat, mint k6zvetitett szolg6ltatast tov5bbsz5ml6zza a Felhaszn6l6 fel6,
amit a Felhaszn5l6 a Keresked6nek kiiteles megfizetni az energiadijjal megegyez5 fizet6si

felt6telekkel.
2t.

Keresked6 a torv6nyi el5ir6sok szerinti ki-6s bejelent6si kdtelezettsegeket v6llalja
szezcid6slejdrt5t kdvet5en az rij Keresked5 fel6.

a

4. A felek jogai 6s k6telezetts€gei
Keresked6

1.

a

csatlakozSsi pontjain a teues
szez5d6sben rir,gzirctt negyed6r6s 6tlagteljesitm6ny 6rt6k6vel megegyez6

mell6kletben szerepl6 felhaszn6l5si helyeknek

a

ell5t5s alapri
teljesitm6nnyel koteles folyamatosan rendelkez6sre 6llni' Nem felel a fentiek nem
teljesitesiilds66rt, ha azt az Eloszt6i engedelyes 6rdekkor6ben felmer lt - Keresked6nek fel
nem r6hat6 - ok okozza.
A villamos energi5t a Felhaszn516 r6szdre a h6l6zati enged6lyes sz5lli$a le.
.t.

A

.1.

A profilos

felhaszn5l6si helyek ell5tasa
tort6nik.

a

felhaszn5l5si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si pontokon

-

a szez6d6s id6tartama alatt a profil alapri
fogyaszt5si helyek tekintet6ben
szabadpiaci fogyasztasi menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s jelenti a rendszerir6nyit6 fel6. A
profilos menetrendad5s alapj5t a szabadpiacra l6p6skor a teriiletileg illetekes eloszt6i

-

engedelyes 5ltal meg6llapitott m6rt6kad6 6ves fogyaszt5s jelenti, ennek hi5ny5ban a
dokumentaci6 ,,A", ,,8" 6s,,C". melldkleteiben felhaszn5l5si helyk6nt megadott 6ves villamos
energia fogyaszt5sok alkalmazand6ak. Keresked6 v6llalja a profilos FelhasznSl6 teljes ell5tas
alapi szea5des szerinti szabadpiaci villamos energia elliit5sat. A profilos felhaszn6l6si helyek
mennyisdgi elt6r6s6nek penziigyi kock5zata a tdbbletenergia vagy a szi.ikseges kiegyenlit6
energia megv6s6rl6s6b6l kcivetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fele tortdn6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tiirt6n5 5th5ritasa nem lehets{;es.
Keresked6 kitteles aj6nlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhasznS15si helyeinek villamos energia
igenyet fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 Sltal felhaszn6lt villamos energia mennyis6get
saj5t nev6ben k6teles el6re megvdsarolni.

a

Felhaszn6l6
keresked5i m6rlegk6rbe l6pci felhaszniil5si helyei vonatkoz5s5ban fell6p6
v6telez6si iizemzavarok eset6n Felhaszn6l6 kiilon k6r6s6re - Keresked6nek v5llalnia kell a
Felhaszn5l6 drintett felhaszn6lesi helyeinek k6pviselet6t a h6l6zati rendszer azon tagjaival
szemben, amely/amelyek a FelhasznSl6nSl jelentkez6 v6telez6si zavart okozta/okozt5k, 6s
mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s

-

t5rgyi kdrben meghatalmazSsnak min6sUl.

-

a szabadpiacra l6p5
szolg6ltat6i szez6d6s(ek) felmond5sdt
bizonyit6 erej0
6ltal
teljes
k6pvisel6je
a
Felhaszn5l6
fogyaszt5si helyek vonatkoz6s6ban
mag5nokiratba foglalt meghatalmaz5s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyoli$a le a
teriiletileg illet6kes egyetemes szolgSltat6n6l. Az egyetemes szolgiiltat6i szezdd6s(ek)
felmond6s6n6l (a megszfin6s id6pontja vonatkoz5s5ban) a jelen szerz6d6ben meghatSrozott

A hat6lyban l6v6 egyetemes

1.

-

kezd6 teljesit6si id6pont az i16nyad6'

a keresked6i m6rlegkorbe l6pxi fogyaszt6si helyek
vonatkoz5s6ban - a Felhaszn6l6 k6pvisel6je 5ltal teljes bizonyit6 erejfi mag5nokiratba foglalt
meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le az illet6kes szolg5ltat6n6l. A
jelen
hat5lyos szez6d6s(ek) felmondds5niil (a megszfines id6pontja vonatkoz5s6ban) a

A hat5lyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond5s6t

-

szez6d6ben meghat6rozott kezd5 teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A

t.

keresked6i m6rlegktirbe l6p6shez szuks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), rigy mint HSl6zati
(a
Csatlakoz5si Szen<!d6s(ek) (a tov5bbiakban: HCSSZ) es H6l6zathasznelati szezdd6s(ek)
nem
6ll
tov6bbiakban: HHSZ) megkdt6s6t - amennyiben ez valamely fogyaszt6si hely eset6n
rendelkezdsre - a Felhaszn5l6 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6 erejli mag6nokiratba foglalt
meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s bonyolitja le a teruletileg illet6kes elosztoi
engedelyesn6l. A Hcssz-ek 6s HHSZ-ek megktit6s6hez a jelen szezcld6ben meghat6rozott
kezd6 teljesitdsi id6pont az i16nyad6.

10.

profilos elsz6mol5s al6 es6 felhasznal6si helyek illetekes
profilos
eloszt6i enged6lyes 6ltal tort6n6 v6gleges profilba sorol5s5t 6s valamennyi
Eves
felhasznSl6si helyre vonatkoz6an a szez6d6ses id6szak alatt 6rv6nyes M6rt6kad6

Keresked6, szakmailag feli.igyeli

a

Fogyaszt6s meg6llaPit6s5t.
11.

A teljes ell6tSs alapri szez6dds hat6lya alatt Keresked6 kdteles a t6le elv5rhat6 szak6rtelemmel
6s fokozott gondoss5ggal mindent elkdvetni Felhaszn5l6 6rdekeinek v6delmeben'
b-bizonyosodik, hogy gondatlanul' hanyag m6don j6rt el, az ebbtil ered6 k6rok

a

Amennyiben
megt6rites6re ktiteles'

12.

13.

Keresked6h6z fordulni,
Felhaszn516 jogosult az energiaell5t6sSval kapcsolatos b5rmilyen i.]gyben

(ilyen t6rgyi
aki a t6le eL6rhat6 szak6rtelemmel ktiteles aj6nlatk6r6 r6sz6re tan6csot vagy
k6res eset6n) ir5sbeli taj6koztat6st adni.

Az ijonnan bekapcsol6sra ker!16 felhaszn6l6si helyek r6sz6re, az adott felhaszn6l6si helyre
szabadpiac
6rv6nyes energiadij alkalmaz6s5val Keresked6 a szez6d6ses id6tartamon beliil
jelen
szez6d6s
a
vonatkoziisaban
helyek
villamos energia etl6tast nyrljt. Ezen felhaszn5l6si
m6rt6ke
rendelkezdseit kell alKatmazni kriloniisen anal, hogy az energiadf meghat6rozott
ezen rij felhaszn6l5si helyek vonatkoz6s5ban is ir5nyad6ak. A felhaszn6l5si helyek
stb') nem
m6dosul5sa (ide 6rtve az rij felhaszn6l5si hely bevon6s5t, r6gi megsz0ntet6s6t,
min6s0l a felek megdllapod6sa alapj5n szencid€smodosit5snak'

14.

A

szezSd6s id6tartama alatt megszfin6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re Keresked6 szak6rt6i
helyek
t6mogat5st biztosit ds a Felhaszn5l6 k6pvisel5jek6nt menedzseli a felhaszn5l5si
villamos energia szolgeltatasb6l va16 kileptet6set.

l).

Keresked5 az ijgyint6z6s gyorsit6sa, egyszer(sit6se 6rdek6ben internetes ijgyf6lportal
Keresked5
ijzemeltet6s6re ktiteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a
a
6ltal ki6llitott sz6mla mflszaki tartalm6t 6s sz5mszaki helyesseg6nek ellen5a6sdt m6g
sz6mla meg6rkezeset megel6z6en el lehessen v6gezni, annak megtekinthet6s6g6t

'/_

,.

'.\

Keresked6nek elekronikus, internetes el6rhet5seggel kell biztositani. Ugyancsak biztositani
kell a Keresked6nek az egyes felhaszn5l5si helyek teljesitmdny gcirb6j6nek lefut6s6nak, illewe
a Keresked6 6s a Felhaszn6l6 kiiz6tt megkiitend6 szea5d6s mliszaki vonatkoz6sri adatainak
megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszeg6sek 6s jogkiivetkezm6nyei

l.

A Felek jelen szez6d6sben v6llalt kotelezetts4?einek megszeg6se, igy k0liiniisen a teljesit6s
elmulaszt5sa, k6sedelme k6rt6rit6s fizet6si kiitelezetts6get keletkeztet, illewe a Szez6d6s
m5sik F6l 6ltal tdrtdn6 rendkiviili felmond6s6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint'
A jelen pontban rogzitett szen6d6sszeg6si esetek 6s azok

itt el6irt kijvetkezm6nyei nem 6rintik

illewe az
a jelen szez6des b6rmely m6s ponqeban meghat6rozott szea6d6sszeg6si eseteket,
azokhoz flizdtt jogkovetkezmdnyeket.

3.

(s6relmet szenvedett) F6l a
srilyos szez6d6sszeg6s eset6n a srilyos szerz6d6sszeg6ssel 6rintett
jelen szez6d6s szerint
szezrid6st a szez5d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldal0 jognyilatkozattal
felmondhatja.

-1.

Srilyos szez<ld6sszegdst kcivet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

haaszez6d6ste|jesites6hezszi.jks6gese|ektromos6ramotnemszezibete|jes
eg6sz6ben.

nem6l|rende|kez6sreaje|enszerz(rd6sbenmeghat5rozottm6rtekben6sm6don,

jelen szez6d6sben nevesirctt adminisztr5ci6s kdtelezetts6g6t nem' vagy
r6szben
hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6 ell6t6sat eg6szben vagy
veszdlyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,
egy6b s0lyos szezfuesszeg6st k6vet el'
Srilyos szez6ddsszeg6st kdvet el a Felhaszn5l6, ha neki felr6hatoan:

-fizet65ikote|ezetts6g6nekaKeresked66|talmeghatarozott|egal6bb30napos
oothatarid6 alatt sem tesz eleget,

-

egyUttm0kbd6si kotelezettsdg6t stilyosan megszegi'

vis maior bektjvetkez6se esetdn a

Felek kotelesek egymast haladektalanul 6ftesiteni'
jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra a
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6ndl
Fe|haszn5|6jogosu|tharmadikszem6|yt6|amfikdd6s6hezszi.jks6gese|ektromos6ramot
figyelembe kell venni'
beszerezni. Ezt a mennyisdget az 6ves mennyis6;vonatkoz6s6ban

5wenni, igy ha a szabv6nyon
A Felhaszn6lo nem kotetes a szabv6nyon klvuli eleKromos 6ramot
Keresked5 resz6r6l
kivoli elektromos 5ramot atvetel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez a
mennyis6g6vel
min6s0l szez5d6sszeg6snek. A szabv6nyon k(vi.ili elektromos 6ramot

cscikkenthet6 a szerzijd6ses mennyis6g'

t
',, ,\

A teljesit6s jogszerU megtagad6sa esetdn a jogszer[ien megtagad6 f6l terh6re nem keletkezik
sem kcitberfizet6si, sem k6rt6rit6si kotelezetts6g, de k6sedelmi kamat fizet6si kiitelezettseg
sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6r6ssel nem 6rintett) mennyis6get az
5tad6s felfijggeszt6se miatt 6t nem adott mennyiseggel csokkenteni kell.

6, Szer:6d6si biztosit6kok
'1.

Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a KereskedS neki felr6hat6an hib6san vagy
k6sedelmesen teljesit, akkor kdteles a FelhasznSl6nak a hib5s vagy k6sedelmes teljesit6ssel

drintett minden naptari nap vonatkoz5s5ban az adott felhaszn5l5si hely 6ves,
dokument6ci6ban kalkul5lt mennyis6g[i villamos energia forintban meghat6rozott
ellenert6k6nek 365-tjd r6szdnek a kdtszeres6t kattb6rk6nt megfizetni.

Felhaszn5l6 irdsbeli felsz6litSssal, 8 napos fizet6si hat6rid6vel drv6nyesitheti.
Amennyiben a felsz6lit5s kezhezv6teldt k6vet6 5 napon beliil a Keresked6 iresban, k6tseget
kiz6r6an bizonyit6kokkal al6t5masztott indokl5ssal mag6t ki nem menti, akkor a kotber
elismert kiivetel6snek min6siil 6s a Keresked6 kiivetel6s6be besz6mithat6 a Kbt-ben foglalt
valamennyi felt6tel megval6sulSsa eset6n.

A kdtb6rt a

7. Egy6b rendelkez6sek

1.

Felhasznal6 koteles b€tartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab5lyok, szab6lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei
kozcttt els6dlegesen jelen szez6d6s az ir6nyad6 a jelen szez6d6s 7'5' pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b5rmely AsZr-nek min6si.jl6 irata eg6szben
vagy r6szben ellent6tes a jelen szerz6d6ssel, akkor az 6rintett ASZF-rendelkezes nem
alkalmazhat6. Kiv6telt k6pez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7'5. pont alapj5n

A

alkalmazando.

A
3.

vonatkoz6 jogszab5lyoknak, szab6lyzatok, a mfikod6si
enged6ly6nek, tizletszab5lyzatdnak 6s a rendszerhaszn5lati szez6deseinek rendelkez6seit.
Keresked6 mindenkor betartja

a

A Keresked6 mindenkor a szakzerfien elj516 keresked6t5l adott helyzetben fokozottan elv6rhat6
magatart6st k6teles tanisitani, ki.ilonosen
A Szez5d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn5l6t halad6ktalanul ertesiteni,
A Szen6d6s teljesitese 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elv5rhat6 int6zked6st.

1.

A Szea6d6s csak ktizds megegyezdssel, ir5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.g-nak megfelel6en.

).

jogszab6lyba
Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerzcd6s b5rmely pon$a kogens

i.itkiizne, vagy a k<jzbeszez6si elj5r6s k6telez6 6rv6nyfi dokumentum5nak tartalmaval
ellentdtes lenne. akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be - minden tov6bbi
jogcselekm6ny, igy ki.ilitnosen a szen6d6s m6dositasa n6lktil - a megsdrtett kdtelez6 erv6ny0
jogszab6lyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell
megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab6ly akk6nt rendelkezik, hogy
valamely rendelkez6se a szerz6d6s r6sze (vagy a szez5d6sben szovegszer en szerepelnie
kelf) 6s azt szovegszerlien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szerz6d6s
r6sz6t k6pezi).

\1

8. A szerz6d6s id6beli hatdlya 6s megszfin€se

1.

Felek jelen szerz6d6s hat5rozott id6re 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6rajiit6l 2014. 09. 30'
napj5nak 24.00 6r6j6iq kdtilq a Keresked6 ezen id6szak alatt kciteles a szez5d6s szerinti
ell6t5s biztosit5s5ra.

2.

Felek meg5llapodnak abban, hogy a jelen szez6d6s a Ptk. szab6lyai szerint rendes felmond5ssal
Felhaszn6l6
felmondhat6. A felmond5si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy

a

meg.
k6zbeszerz6si elj6r6st folytasson le. Ennek hatSridej6t a felek 90 napban hat5rozz6k

3.

A Szezddds rendkfvijli felmond5ssal azonnali hat5llyal felmondhat6, ha:

a)

keriil sor,
Keresked6 ellen cs6delj6r6s, vagy felszSmolSsi elj6r5s joger6s elrendel6s6re
vagy v6gelsz5mol5s al5 keri.il, ill. hivatalbol tiirlik a c69jegyz6kb6l'

b)

ism6telten
amennyiben b6rmelyik f6l a jelen szerz6d6skil ered6 l6nyeges kdtelezettsegeit
vagy sirlYosan megszegi,

c)

vagy
ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfik<id6si enged6ly6t joger6sen visszavonja,
egy6b m6don a szerz 6d6s teljesit6s6re alkalmatlannS vSlik'

szerint, amennyiben:
4. Felhaszn6l6 kiiteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meghat6rozottak

4.1.

r6szesed6st
Keresked5ben kdzvetetten vagy kozvetleniil zsolo-ot meghalad6 tulajdoni

szerezva|ame|yo|yanjogiszem6|yvagyjogiszem6|yis6g9e|nemrende|kez6gazdasdgi
pon$6ban meghaterozott
tarsas5g, amely nem fetet meg a Kbt' 56' $ (1) bekezd6s k)
alatt KereskedS a
felt6tel6knek. Ennek 6rdek6ben i szezod6s teljesit6s6nek teljes id5tartama
a Kbt' 125'q (5)
tulajdonosi szerkezetdt a Felhaszn5l6 sz5m5ra megismerhet6v6 teszi 6s
bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Felhaszn5l6t haladektalanul 6rtesiti'

4.2.Keresked5kozvetettenVagykdzvet|eni'i|25olo-otmegha|ad6tu|ajdonir6szesed6st
szerezVa|ame|yolyanjogiszem6tybenvagyjogiszem6|yis69ge|nemrende|kez6gazdas6gi
pontj6ban meghatarozott
tarsas6gban, amely nem-felel meg a Kbt' 56 5 (1) bekezd6s k)
szerinti [igyletekr5l a
(5)
bekezd6s
feltdteliknek. Ennek 6rdek6ben Keresked5 a Kbt. 125.5
Felhaszn6l6t halad6Kalanul 6rtesiti.

9. Adaw6delem, kapcsolattartAs, egy6b rendelkez6sek

1.

A szerz6d6 felek kdtelesek betartani az adawelelmi szabSlyokat'

Felekmeg5llapodnakabban,hogyk0liindstekintettelbizalmasankezelnekminden
minden olyan
egym5snai 6tadott, iizleti titoknak min5s0l6 inform5ci6t, valamint

min5sitettek (bizalmas
iniorm5ci6t, dokument5ci6t, adatot, amelyeket ir6sban bizalmasnak
inform5ci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
inform5ci6'
Uzleti titok a gazdas5gi tev6kenys6ghez kapcsolod6 minden olyan t6ny'
6ltal t6rt6n5
megold6s vagy adat, amelynek nyilv6noss6gra hozatala, illet6ktelenek
vagy piaci
gazdas6gi
penz0gyi,
relsz"n6se iagy felhaszn5l6sa a jogosult jogszerfi

6rdekeit s6rten6 vagy veszelyeztetnd, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult
a sztikseges intdzkedeseket megtette.
4.

A

5.

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okmSnyokat ds informdci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6s6re haszn5lha!6k fel. A m6sik f6l et6zetes j6vdhagy6sa n6lkiit ityen inform6ci6t
egyik fel sem tehet k0zz6, harmadik szemdly rendelkezdsere nem bocsathat, kiv6ve, ha
ezt 6rv6nyes 6s hatiilyos jogszabiily alapj5n kotelez6 vagy valamely bir6sdg vagy mds
hat6sag' Sllamigazgat5si szerv elrendeli. A felek en5l halad6ktalanul taj6koztag5k

Felek titoktart5si kdtelezetts6ge a tudom6sukra jutott i.izleti titokra
inform5ci6kra, igy kUloncisen szakmai megold5sra, know-how-ra is kiterjed.

6s

bizalmas

egym6st irasban a vonatkoz6 bii'os5gi, vagy miis hat6s6gi hat5rozat egyidej0 megk0ldese
mellett.

A Felek ktitelesek a hat6s5g (bfr6s5g) figyermdt ferhivni az iryen inform5ci6k

meqfeler5

kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktart5si koterezettseg ard es5 inform6ci6nak,
ami m6r
kdzismert. Egy adott inform5ci6 kcizismertseg6t az
f6l bizonyiga, amelyik annak

kozismerts6g6re

a

h

ivatkozik.

A jelen titoktart6sr6r sz6r6 pont renderkezdsei a szerz6d6s
megsz6n6se ut6n is hatdryban

maradnak.

8'

Felek meg5llapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek
nem terjednek ki mindazon

adatokra irr. iratokra, mery vonatkoz6siiban jogszabdry
rendelkezik.

9.

Felek kijelentik, hogy

a

a

fentiekt6r e[entdtesen

szezddds teljesit6sdben folyamatosan egyijttmfikodne& a

felmeri.i16 probl6m5kr6l egymdst halad€ktalanul ertesitik

10' Felek jognyilatkozataikat kiziir6lag ir'5sban, az 6tv6tel helydt
es idej6t azonosfthat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken
ertik az eleKronikus levelezes
(e-mail) 6s a fax formijdt is.
11' Felek kdpviselet6re (jognyilatkozat tdtel6re) az ott megjelc
t esetleges korliitoz6sokkal az
alSbbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan :
Felhaszn5ki r6sz6r6l:
N€v, beoszt6s: Kiss IsW6n
El6rhet6s6gei (tevetcim, tel, fax): 2G0O V6c, Kcizteirsas6g
0t 34.
kissiswan@dunaweb.hu

06-30-280-3927
Fax. 06-27 -4tZ-268

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v: E.ON K6zigazgatasi Vonal
El6rhet6s6gei (tev6lcim, tel, fax) : 9002 Gydr, pf.: 205

,'/11

Tel.: 05-40-200-950,
E-mail: kozioazgatas@eon.hu

-

Jelen szerz6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijeliilt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir5sban az
5W6tel hely6t 6s idej6t dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill. fax
eset6n az 6w6tel igazol6sSt megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s k6rese, ill. faxjelentes).

12.

Amennyiben a szen6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat5rid5t nem tijz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmeriil6s616l (iognyilatkozatot tev6 tudom5s5ra jutas6t6l)
sz5mltott 3 munkanapon belul kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l rovidebb hatarid5 nem
deriil ki.

13.

jelen
m6sik f6lnek benyrijtand6 jelen szerz6d6s targy6t 6rint6 dokumentumot a
faxon,
szez5d6sben meghat5rozott kapcsolattart6 cimere kell megkuldeni. A kiildemenyt
jognyilatkozat eset6n a
elektronikus lev6lben illet6leg postai kuldem6nyk6nt kereszti..il feladott
k6zbesitettnek kell
azonnal
meg6rkez6st kcivet6 els6 munkanapon, szemdlyes 6tad6s eset6n

14.

Minden,

a

tekinteni.

kijeldlt k6pvisel5k 6s kapcsolattart6k akad6lyoztatSsa eset6re a felek meghatalmazott
m5sik f6l terh6re'
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a
ill' lehetetlenne tenn6,
Amennyiben valamely tecnnikai ok a kiildem6nyek fogad5s6t akad6lyozn5

15. A

rovid uton
felek kotelesek a m5sik felet err6l - illewe a hiba me9sz6n6s6r6l - haladdKalanul
hogy a akadSlyoztatSsi
6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,
nyilatkozat telefonon ttirt6n6 megt6tel6nek igazol5sa a nyilatkozattev6't terheli'

fenn6llta alatt,

igy

kezelik a

szerzod6 felek r19y j6rnak el jelen szez6d6s hat6ly6nak
Felek kijelentik, hogy
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz&6s kikdt6seinek. szerz6do
lenne, vagy a mSsik f6l
egyik0k sem tanrisithat olyan magatart6st, amely a szez6d6ssel ellent6tes

16.

logos6rdekeits6rten6.Szez6d6Fe|ekriigzitik,hogyadokumentumokkeze|6sesorSnaz
uauw6a"tti jogttab5lyok rendelkez6seit maraddktalanul betartj5k'

fel 6rdekeit
Felek megallapodnaK abban, hogy minden tev6kenys6gijkn6l a m6sik
amely a
n,."rrr"n,."n6"n szem el6tt tarwa jSrnak el, tart6zkodva minden olyan magatart6st6l,

17.

m5sik f6lnek akar vagyoni, ak6r nem vagyoni k6rt okozna'

tudom5sukra jutott minden
szerz&o Felek haladektalanul kdtelesek 6rtesiteni a m5sik felet a
jelen szez6d6s teljesites6t akad6lyozza, vagy
6rtesi1l6sr5l, dokumentum16l, inform5ci6r6l, amely

lg.

befoly6solja

.

19.Szerz6d6Fe|ekmeg5||apodnak,hogyje|enszerz6d6shat6|yaa|att-afentiekentu|is-szorosan
egyiittmfikodnek,6smindentmegtesznekannak6rdek6ben,hogyaje|enszez6desbenkitiizott
celok megval6suljanak.

20.Felekkifejezettenritgzitik,hogyjelenszez6d6salapj6naFelhaszn5l6semr6szben'sem

a Keresked6vel szez6d6st kot6
r€g6szben nem felel6s a hivatkoz6tt kdzbeszez6si elj5r5s alapj6n
felhaszn5l6k szez6d6sszeg6se
tov5bbi felhasznSl6k szerz6d6sszeges66rt, ill. a tov6bbi esetleges
jelen szez6d6s Felhaszn6l6jiira nem hat ki'

Zl,

iratanyaga az 0n. profilos m6r6s
Jelen szea6d6s ill. a kozbeszez6si elj6r6s 2. r6sz6re vonatkoz6
fogyaszt6si helyek vonatkoz5#ban tartalmaz rendelkez6seket' Amennyiben

alapj5n elsz5molt

''-l)

.L

/'i.

I

vahrnef rendelkez€s az adofi fogyasztisi hely \onatkozis5ban nem 6rtelmezhet6, azt ffgyelmen
kiviil kel hagyni.

22.

Jelen szez6desben nem szabSl)rozott k€rddsekben
inin)€doak

a

Magyar Kdz6rsasib Jogszahilyai az

23.

A szerz6d€s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar, Jelen szez6ld€s mell6klet6t k6pezi (a
feborolbkon kiv0l) (a Megbiz6 pebaryiihoz csatobn) az e$6r6s iratanyaga.

24.

Fehk jogviHjuk eset€r€ klkduk a Vdci Viirosi Biros6g lll.
kizin6hgo6 itlet6kessq'€t

25.

Budapest K6rnyekl TdrGnysz6k

Jelen szez&t€s annak mindhSrom f€l 6hali alSinisa\ra| l6p hat6lyba'

V6c, 2013. szeptember 27,
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