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3. rdsz vonatkozisdban

mely l6trejittt egyr6szrSl V5c VSros 6nkorm6nyzata

(szdkhelye: 2600 Vdc, M5rcius 15. tdr 11. Ad6sz5m: 15731302-2-t3)

k6oviseli: Fiird6s Attila

mint aj6nlatk6r6, a Felhaszn5l6k kdpviselet6ben elj5r6 f6

(tov6bbiakban : Aj6nlatk616 mint Partner), valamint

V6ci V5rosfejleszt6 Kft. (sz6khelye: 2600 Vdc, Ktiztdrsas6g (t 34. Ad6sz6m: L486736t-2-
13, kdpviseli: dr. Tar Gytirgy rigyvezet6 igazgat6) mint Felhaszn6l6 6s Fizet6
(tov6bbiakban Felhaszndl6),

mdsrdszr6l az E.ON Energiaszolg6ltat6 Kft.

(sz6khely: 1051 Budapest, Sz6chenyi Istv6n t6r 7-8,

k6pviseli: P5l Norbert 0gyvezet6 igazgat6 c6gjegyzdkszSm: Cg.01-09-881828 ad6sz6m:
13958147-2-44.) mint Villamosenergia-keresked6 (tov6bbiakban: Keresked6)

kozijtt az alulirott helyen 6s id6ben, az al6bbi felt6telek mellett:

1. El6zm6nyek

V6c VSros Onkorm6nyzata k6zbeszez6si elj6r6st folytatott le 2013. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az elj6riisban 3 r6szre lehetett ajdnlatot tenni. Az aj5nlati
felhiv6s akk6nt rendelkezett, hogy Aj6nlatk6r6 a felhivSsban meghatdrozott ajSnlatk6r6k
nev6ben is folytatja le a kdzbeszez6si elj6r5st, ez6ltal az ott megjeldlt int6zm6nyek,
gazdas6gi tdrsas6gok lesznek a szea6d6st kijt6 felek 6s 6n6ll6 sz5mlafizet6sre kiitelezettek
(az 1. r6szaj6nlati korben 7 db szen6dds, 2. r6szaj6nlati korben 12 db szez6dds 3.
r6szaj6nlati korre vonatkoz6an pedig 1 db egyedi fogyaszt6i szez6dds l6trejritte szUks6ges).

A kozbeszezds 3. r6szdvel 6rintett ajdnlatk6r6 tehdt a szez6d6st on6ll6an jogosult
megkdtni, igy jelen szez6d6s az emlitett kcizbeszez6si elj6rdsban megkotiitt - a
Felhaszndl6ra 6s annak felhaszn5l5si helyeire vonatkozo - szenod6snek min6sril.

A nyertes aj6nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6teldvel jelen szerzSd6s vele keri.il megkot6sre. Felek a szolg6ltat6s
teljesit6se drdekdben az al6bbi szea6d6st ktjtik.

2. A szerz6d6s c6lja, tdrrgya

1. Felek a kozbeszez6si elj5rSs alapjiin egym6ssal rin. teljes ell6tiis alapri szez6d6st hoznak
l6tre FelhasznSl6i menetrendad6si kritelezetts6g n6lkril, mely alapjdn a Keresked6 eladja,
Felhaszn6l6 megv6sdrolja a jelen szez6d6sben, ill. a dokument6ci6ban meghat6rozott
villamos-energiSt (szerz6d6s kozvetett t5rgya). Ennek alapj6n a Keresked6 v5llalja a magyar
Stviteli h6l6zaton folyamatosan rendelkez6sre 6116, szabv6nyos min6s6gfl villamos energia
biztosit5sdt a Felhaszn6l6 r6szdre a szez6d6s id6beli hat6lya alatt 1 106 100 kwh
mennyis6gben, amennyiben a tertiletileg illetdkes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben foglalt ,il

-( ,l),/ \-_ tl ,



felhaszniil6si helyek tekintet6ben a m6rlegkori v6lt6st ir6sban visszaigazolja a Keresked6

r1sz6re, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s alSirdsdval elfogadja, hogy a

kozbeszez6si ellejdrds alapjiln szen6d6st ktitdtt FelhasznSl6k a felhlvdsban ill. a

dokumentdci6ban meghat6rozottak szerint az adott r6sz 6sszmennyis6ge tekintetdben
+20olo-ban elt6rhetnek

.2. Aszez6dds tdrgy6t k6pezi tovSbb5 a szea6d6skotdst kdvet6en a keresked6 v6ltSssal j6r6

osszes adminisztrativ, tov6bbd a kcjzbeszeadsi mliszaki leir6sban egyebekben meghat6rozott
tev6kenys6g ell5t5sa. Ezek ellen6rt6k6t az ajdnlati 6r tartalmazza, ezen kdtelezettsdgek
ell6t6s66rt tov6bbi igdnyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3. A Felhaszn5l6 felhasznSl6si helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

4. Felek megSllapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim6lis
mennyisdg 6t nem vdtel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti Stvdtel eset6n Felhaszn6l6

semmifdle tov6bbi dij vagy kdvetel6s megfizetds6re nem koteles azzal, hogy a Keresked6 a

t0lfogyasztSs eset6n felhaszn6lt villamos energiSt is biztositani kiiteles.

3, Az ellenszolgiiltat6s 6s megfizet6se

1. A Keresked6 6ltal a kcizbeszez6si elj6r6sban megajSnlott 6s a Felhaszndl6 dltal
elfogadott nett6 ellen6rt6k a kozvi169itdsi felhasznSl6si helyek vonatkozdsdban: nett6
13,69 FVkWh, azaz nett6 tizenhdrom forint- hawankilenc filldr FtlkWh.

2. A jelenszez6d6sben meghat6rozott energiadij a szerz5ddses id6tartam alatt fix,
indexSlSsra nincs lehet6s6g.

3. A fenti ellen6rt6k feltdtel n6lki]li, nett6 energia fix dij. Felek rdgzitik, hogy a fenti dij
meghatSrozdsSn6l figyelembe v6telre kerrilt hogy az a KAT kcilts6get (2007. 6vi DOCryI
W. 9-13. $) is magSba foglal6 villamos energia 6r. ami tartalmazza a villamos energia
beszezds 6s 6rt6kesit6s kdlts6g6t, a 10912007. (ru. 23.) GKM rendeletben
meghat6rozott Stv6teli kijtelezetts6g al6 es6 villamos (,,z6ld') energia kdlts6g6t, a

kiegyenlit6 energia kdlts6g6t, a hazai 6s nemzetkiizi hatdrkeresztez6 kapacit5sok di5t 6s
a menetrendadds 6th6ritdsiib6l ad6d6 mindenfajta kolts6geket, valamint m6rlegktir
tagsdgi dfat is. Tartalmazza toviSbb6 teljes k6r(en a jelen szez6d6ssel kapcsolatban
meghatdrozott egydb szolgSltat6sok ellen6rtdk6t is. k0lonosen a keresked6v5lt6ssal
kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell6t6sdnak, tov6bb6 az internetes tigyf6lport5l
biztosit5s6val kapcsolatos dijakat is.

4. A megadott ellen6rtdk nem tartalmazza a rendszerhaszn6lati dijakat, a sz6nipari
szerkezetdtalakit5si t6mogat6st, a kedvezmdnyes 6ru villamos energia t6mogat6st, a

VET-ben meghatSrozott p6nzeszkdzdk, az energiaad6, 6s az 6ltalSnos forgalmi ad6
dsszegdt, valamint a jogszab6lyban meghat5rozott egy6b ad6kat 6s illet6keket.

5. A felek kijzotti elszdmolSs alapja a Felhaszn5l6k(k) csatlakoz6si pontjain elhelyezett, a

mindenkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat6rozott id6beli rdszletezetts6gU adatokat
szolg6ltat6. a vonatkoz6 szabv6nyoknak, biztons6gi 6s m6r6stigyi el6irSsoknak megfelel5,
hat6s6gilag hitelesitett fogyaszt6sm616 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

6. A villamos energia szolg6ltat6s sztjnetel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszndl6 energia
df megfizet6sdre nem kbteles. ),
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7. Ad un. nem profilos felhaszn6lSsi helyek menetrendt6l val6 elt6r6sdnek anyagi kock6zata

- a szriks6ges kiegyenlit6 energia megvdsiirlds6b6l kovetkez6en - a Keresked6t terheli,
ennek a Felhaszn6l6 fel6 tort6n6 ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben tort6n6 6thdritdsa

nem lehets6ges.

8. Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell5t6s alapri szez6d6s id6tartama alatt az energia

ellen6rt6ke vonatkozdsdban napt6ri h6naphoz igazod6 elsz6molSst alkalmaznak.

9. A Felhaszn5l6 el6leget nem fizet.

10. Felhaszn6l6 az ellen6rt6ket, az igazolt szez6d6sszerfi teljesit6st kovet6en havonta,

ut6lag egyenliti ki a Kbt. 130. 5 (1)-(6) bekezd6se szerint sz6mladsszesit6 alapj6n,

6tutalSssal, forintban (HUF).

11. A p6nzugyi teljesit6s felt6tele az Art. 36/A. $-ban foglaltak teljestil6se.

12. Keresked6 a sz6ml6kat - felhaszn6l6si helyenk6nt - a Fizet6 nevdre 5lliSa ki, 6s a
szdml6kat a Fizet6 cimdre kiildi meg, feltilntetve a Partner nev6t is A sziiml6k mell6
Keresked6 kciteles rdszletes analitikdt mell6kelni (elektronikus formdban is) a

dokumentdci6nak megfelel6 tartalommal. Kciteles tov6bb6 a papir alapri sz6ml6k alapj6n
sz6mlacjsszesitdst is ktjldeni havonta a Fizet6 nev6n szerepl6 fogyaszt6si helyek
cisszesitds6vel Ft 6s KWh vonatkozSsdban. Ezt elektronikus form6ban is meq kell ktildeni
a Fizet6 cim6re.

13. Keresked6 nem jogosult h6 kijzben r6szsz6mla kibocsdtdsSra. Az esetleg hd kcizben

felmeriil6 korrekci6kat a kcivetkez6 h6napban sz6molhatja el.

14. A Keresked6 6ltal kibocs6tott szdmla mag5ban foglalja:

- az Sltala az el6z6 napt6ri h6napban (elsz6molSsi ld6szak) a Fizet6 r6sz6re 6rt6kesitett
villamos energia teljes mennyis6g6t (kwh),

- a villamos energia egys6gdr6t (FVkWh)

- az 6ltalSnos forgalmi ad6 osszegdt,

- a tcirv6nyben meghatdrozott energiaad6 osszegdt,

- a rendszerhaszn6lati dijakat,

- egy6b, jogszabdlyban rogziteft. a Felhaszndl6t terhel6 6s a Keresked6 6ltal sz6ml6zand6
t6teleket (igy ktiloncisen a VET 147. g alapj6n sz6ml6zand6 tdteleket).

15 A kibocsStott sz6ml6n, sz6mla 6sszesit6n 6s sz6mla r6szletez6n az el6irtakon kivril fel
kell ttintetni a Fizet6 nev6t cim6t, felhaszn6ldsi hely cim6t, felhasznSl6si hely funkci6jdt, a

POD sz6mot , a felhaszn6ldsi hely azonosit6t, a Partner nev6t 6s a mindenkori MEF (kwh)
6ft6ket.

16. Keresked6 nem jogosult a tertiletileg illetdkes eloszt6i enged6lyes 6ltal sz5m5ra
megktildcitt, igazolt naturSli6t6l elt6r6 mennyisdget alapul v6ve id6szaki sz6ml6t ki6llitani.



Ennek megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramsz6mla natur5lia b6zisit az eloszt6 6ltal az
azonos sz5ml6zdsi id6szakra ki6llitott RHD sz6mlSn megjelen6 6rammennyis6g kdpzi.
Amennyiben egy adott sz6ml6z6si id6szakot kiivet5en m6gis elt6rds ad6dna egyes
fogyasztdsi helyek eset6n az RHD 6s a keresked6i Sramsz5ml6k naturSlia vetit6si alapj5nak
kriliinbriz6s6ge miatt, akkor a keresked6 koteles ezt a soron kovetkez6 szSmlSz6si
id6szakban korrig5lni.

L7. A Szea6d6s megszfin6s6t kijvet6 75 napon beliil a Keresked6 jogosult a FelhasznSl6
feld vdgelsz6mol6 sz6mla kibocs6tdsdra. Ez a szdmla tartalmazhatia a havi elsz6mol6
szSmldban esetlegesen ki nem sz6ml5zott t6teleket.

18. K6sedelmes fizet6s eset6n a Fethaszn6t6 a ftk. 301/A.g (2)-(3) bek-nek megfetel6
k6sedelmi kamatot ktiteles megfizetni a Keresked6 r6szdre, a k6sedelemmel ardnyosan.

19. A szdmla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hatdlyos sz6mviteli 6s ad6,
stb. jogszab5lyoknak.

20. Felek megSllapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol er a
szerzddas teljesit6sdvel dsszeftiggdsben olyan kiilts6geket, melyek a Kbt.56. g (t) bekezd6s
k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsas6g tekintet6ben merrjlnek fel, 6s melyek
a Keresked6 ad6kciteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasar.

21. Keresked6 vSllalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel krjtend6 h5l6zathaszndlati
szez6ddsekben a Felhaszn5l6 helyett v6llalja a fizet6 f6l szerep6t. Az Eloszt6
Engeddlyes teh6t a Keresked6 fel6 szSml5zza az dltal6nos rendszerhaszn6lati dfaka!
amiket a Keresked6 fizet meg krizvetleni.il az Eloszt6i Enged6lyes szdm5ra. A
Keresked6 a villamos energia k6lts6ge mellett az Sltal6nos rendszerhasznSlati dijakat,
mint kdzvetitett szolgSltat6st tov6bbszdml6zza a Felhaszn616 fel6, amit a Felhaizniil6
a Keresked6nek kdteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekker.

22' .. Keresked6 a t6rv6nyi el6ir6sok szerintl ki-6s bejelent6si kotelezetts6geket vSllalja a
szen 6d6slejiirtdt k6vet6en az 0j Keresked6 fel6.

4. A felek jogai 6s ktitelezettsdgei

1. Keresked6 a melldkletben szerepl6 felhaszndl6si helyeknek a csatlakozSsi pontjain a
teljes elliitds alapri szerz6d6sben rogzitett negyed6r6s 6tlagtel;esitm6ny 6rt6r6vet
megegyez6 teljesitm6nnyel kdteles folyamatosan rendelkezdsre 5llni. Nem felel a
fentiek nem teljesit6si.il6s66rt , ha at az Eloszt6i enged6lyes drdekkdrdben felmeri.ilt -
Keresked5nek fel nem r6hat6 - ok okozza.

2. A villamos energiiit a FelhasznSl6 rdszdre a hiil6zati engeddlyes szdllitja le.

3. A felhaszndlSsi helyek ell6tSsa a felhaszn6l6si helyekkel megegyez6 csatlakozdsi
pontokon tort6nik.

4' A kozvil6gitdsi fogyaszt6si helyek tekintetdben - a szez6d6s id5tartama alatt - a
profil alapf szabadpiaci fogyaszt6si menetrendet a Keresked6 kdsziti el 6s ielentt a
rendszerir6nyit6 feld. A profilos menetrendad6s alapj6t a szabadpiacra t6j6stor a
teri.iletileg illetdkes eloszt6i enged6lyes dltal meg6llapitott m6rt6kad6 6ves fogyasztds
jelenti, ennek hi6nydban a dokument6ci6 ,,A", ,,8" 6s ,,c". meil6kreteiben ferhaszn5r6si
helykdnt megadott 6ves villamos energia fogyaszt6sok alkalmazand6ak. Keresked6
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5.

6.

v6llalja a profilos Felhaszn616 teljes ell6tds alap[ szez6dds szerinti szabadpiaci

villamos energia ell6tds6t. A profilos felhaszn5l5si helyek mennyis6gi elt6r6s6nek
p6nzilgyi kockiizata a tobbletenergia vagy a szi.iksdges kiegyenlit6 energia
megv6s5rliis6b6l kovetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a Felhaszn6l6 fel6 tcirtdn6
ut6lagos r6szben vagy eg6sz6ben ttjrt6n6 6thdrit6sa nem lehets6ges.

Keresked6 kiiteles ajSnlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhasznSlSsi helyeinek villamos
energia ig6ny6t fedezni oly m6don, hogy a FelhasznSl6 5ltal felhaszn6lt villamos
energia mennyis6get saj6t nev6ben kriteles el6re megv6s6rolni.

FelhasznSl6 a keresked6i m6rlegktirbe lep6 felhaszn5lSsi helyei vonatkoz6sdban
fell6p6 v6telez6si i.izemzavarok esetdn - Felhaszn6l6 kiikin k6r6s6re - Keresked6nek
v6llalnia kell a Felhasznii16 6rintett felhaszn6lSsi helyeinek k6pviseletdt a hiil6zati
rendszer azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6niil jelentkez6
v6telez6si zavat okozta/okoztiik, 6s mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 6rdekeinek
k6pviselet66rt. Ezen pont a fenti szem6lyi 6s tdrgyi kiirben meghatalmazdsnak
min6siil.

A hatdlyban l6v6 egyetemes szolg5ltat6i szez6dds(ek) felmonddsdt - a szabadpiacra
l6p5 fogyasztdsi helyek vonatkoz6sSban - a FelhasznS16 kdpvisel6je 6ltal teljes
bizonyfto erejfi mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsdval a Keresked6 kezdem6nyezi
6s bonyolitja le a teri.jletileg illet6kes egyetemes szol96ltat6n6l. Az egyetemes
szol96ltat6i szez6d6s(ek) felmond6sSn6l (a megszfin6s id6pontja vonatkoz6s5ban) a
jelen szez6ddben meghat6rozott kezd6 teljesit6si id6pont az ir6nyad6.

A hatSlyban l6v6 szez6d6s(ek) felmond5s6t - a keresked6i mdrlegkorbe l6p6
fogyasztSsi helyek vonatkoz6s6ban - a Felhaszn616 k6pvisel6je 6ltal teljes bizonyit6
erej( magdnokiratba foglalt meghatalmaz6s6val a Keresked6 kezdem6nyezi 6s
bonyolitja le az illetdkes szol96ltat6n5l. A hat6lyos szezrid6s(ek) felmond6s6n6l (a
megszfin€s id6pontja vonatkoz6sdban) a jelen szez6d6ben meghat6rozott kezd6
teljesit6si id6pont az ir5nyad6.

A keresked6i m6rlegkdrbe l6p6shez szi.iks6ges eloszt6i szez6d6s(ek), 09y mint
H6l6zati csatlakoz6si Szea6d6s(ek) (a toviibbiakban: HCSSZ) 6s H6l6zathaszn6lati
Szez6d6s(ek) (a tovdbbiakban: HHSZ) megkot6s6t - amennyiben ez valamely
fogyasztdsi hely eset6n nem 5ll rendelkezdsre - a Felhaszndl6 k6pvisel6je 6ltal teljes
bizonyit6 erej( magdnokiratba foglalt meghatalmazSsdval a Keresked6 kezdem6nyezi
6s bonyolitja le a teniletileg illet6kes eloszt6i engeddlyesn6l. Keresked6 szakmailag
feliigyeli a profilos elsz6mol5s al5 es6 fogyaszt6si helyek illet6kes eloszt6i enged6lyes
5ltal tcirt6n6 profilba sorol6siit 6s a M6rtdkad6 Eves Fogyaszt6s meg6llapit6s6t. A
HCSSZ-ek 6s HHSZ-ek megkcit6sehez a jelen szez6d6ben meghatdrozott kezd6
teljesit6si id6pont az irdnyad6.

Keresked6 szakmailag felilgyeli a profilos elsz6mol6s a16 esd felhaszndl6si helyek
illet6kes eloszt6i enged6lyes iiltal tort6n6 v6gleges profilba soroldsdt 6s valamennyi
profilos felhaszn6l6si helyre vonatkoz6an a szez6d6ses id6szak alatt 6rv6nves
M6rt6kad6 Eves Fogyasztiis megiillapit6siit.

A teljes ell6tds alapi szez6d6s hat5lya alatt Keresked6 kdteles a t6le elvdrhat6
szakdrtelemmel 6s fokozott gondoss5ggal mindent elktjvetni a Felhaszn6l6 {rdekeinek ,.'/. t t

v6delmdben. Amennyiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag m6don jiirt el, .'' '
az ebb6l ered6 kSrok megt6ritesdre kdteles. l
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11.
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12. Felhaszn5l6 jogosult az energiaell6t5sSval kapcsolatos b6rmilyen tigyben

Keresked6hoz fordulni, aki a t6le elv6rhat6 szak6rtelemmel kdteles ajiinlatk6r6
r6sz6re tan6csot vagy (ilyen t5rgyl k6rds eset6n) ir6sbeli t6j6koztat6st adni.

13. Az 0jonnan bekapcsol6sra kertil6 felhaszn5l5si helyek rdszdre, az adott felhaszn6l6si
helyre drvdnyes energiadij alkalmaz6sdval Keresked6 a szea6d6ses id5tartamon beli.il

szabadpiaci villamos energia ell5tdst ny0jt. Ezen felhasznSldsi helyek vonatkoz6sdban

a jelen szez6d6s rendelkez6seit kell alkalmazni kiilonosen azzal, hogy az energiadij
meghatdrozott m6rt6ke ezen rlj felhasznillSsi helyek vonatkozdsSban is irSnyad6ak. A

felhaszn6l6si helyek m6dosul5sa (ide 6rwe az 0j felhaszn6lSsi hely bevonSsdt, r6gi

megszUntet6sdt, stb.) nem

szerz6d6sm6dositdsnak.
min6si..il a felek megdllapoddsa alapj6n

t4. A szez6dds id6tartama alatt megsz[in6 felhaszn6l6si helyek r6sz6re Keresked6

szakdrt6i t6mogat6st biztosit 6s a Felhaszn5l6 k6pvisel6jek6nt menedzseli a

felhasznSlSsi helyek villamos energia szolg5ltat6sb6l val6 kil6ptet6sdt.

15. Keresked6 az iigyint6z6s gyorsit6sa, egyszerfisit6se 6rdek6ben internetes tigyf6lportSl
rjzemeltetdsdre koteles a szez6d6s id6tartama alatt. Annak 6rdek6ben, hogy a
Keresked6 6ltal ki6llitott szdmla muszaki tartalm6t 6s sz6mszaki helyess6gdnek
ellen6a6s6t m6g a sz6mla meg6rkez6s6t megel6z6en el lehessen v6gezni, annak
megtekinthet6s6gdt Keresked6nek elektronikus, internetes el6rhet6s6ggel kell
biztositani. Ugyancsak biztositani kell a Keresked6nek az egyes felhaszn6l5si helyek
teljesitm6ny gorb6j6nek lefut5s6nak, illetve a Keresked6 6s a FelhasznSl6 kdzrjtt
megkotend6 szez6dds mUszaki vonatkozdsri adatainak megtekinthet6s6g6t.

5. Szerz6d6sszegdsek 6s jogkiivetkezm6nyei

1. A Felek jelen szez6d6sben vdllalt kotelezetts6geinek megszeg6se, igy ktikiniisen a

teljesitds elmulaszt6sa, kdsedelme kdrt6rit6s fizet6si kdtelezetts6get keletkeztet,
illetve a Szez6d6s m6sik F6l Sltal tort6n6 rendkivtili felmond5s6t alaoozza meo a

Szez6d6sben foglaltak szerint.

2. A jelen pontban rogzitett szez6d6sszegdsi esetek 6s azok itt el6irt kovetkezm6nyei
nem 6rintik a jelen Szez6d6s b6rmely mds pong6ban meghat6rozott
szez6d6sszeg6si eseteket, illetve az azokhoz ffizdtt jogkdvetkezm6nyeket.

3. Srilyos szez6d6sszeg6s esetdn a srilyos szez6ddsszeg6ssel drintett (s6relmet
szenvedett) F6l a Szez6d6st a szez6d6sszeg6 Fdlhez int6zett egyoldal0
jognyilatkozattal jelen szez6d6s szerint felmondhatja.

4. Silyos szez6d6sszeg6st kovet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

. ha a szez6d6s teljesit6s6hez sztiks6ges elektromos 6ramot nem szezi be
teljes eg6szdben,

. nem 5ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s
m6don.

. jelen szez6d6sben nevesitett adminisztr5ci6s kdtelezetts6gdt nem, vagy
hi5nyosan teljesiti ds ezzel Felhaszn6l6 ellStdsiit eg6szben vagy r6szben
vesz6lyezteti vagy lehetetlennd teszi,

o egy6b s6lyos szea6d6sszeg6st kiivet el.
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5. S0lyos szez6d6sszeg6st kijvet el a FelhasznSl6, ha neki felr6hat6an:

o fizet6si kotelezetts€g6nek a Keresked6 6ltal meghat6rozott legal6bb 30 napos
p6thatdrid6 alatt sem tesz eleget,

. egyr.ittmUkod6si kotelezetts6g6t sllyosan megszegi.

Vis maior bekijvetkez6se eset6n a Felek kotelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n€l jelentkezik, a vis maior
id5tartam5ra a Felhaszn6l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfik6d6s6hez szi.iks6ges

elektromos 6ramot beszerezni. Ezt a mennyisdget az 6ves mennyis6gvonatkoz6s5ban
figyelembe kell venni.

A Felhaszniil6 nem koteles a szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot 6wenni, igy ha a
szabv6nyon kiviili elektromos dramot Aw6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasiga, ez a

Keresked6 r6sz6r6l min6sril szez6d6sszegdsnek. A szabv6nyon klvtili elektromos
dramot mennyis6g6vel csokkenthet6 a szez6ddses mennyis6g.

A teljesit6s jogszerfi megtagad6sa esetdn a jogszerfien megtagad6 f6l terh6re nem

keletkezik sem kdtb6rfizet6si, sem k6rtdrit6si kotelezetts6g, de kdsedelmi kamat
fizet6si kcitelezetts6g sem, ekkor a jelen szez6d6sben meghatdrozott (elt6r6ssel nem
drintett) mennyis6get az 6tadds felftiggeszt6se miatt 6t nem adott mennyis6ggel
csiikkenteni kell.

6. Szerz5d6si biztosiGkok

1. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib5san
vagy kdsedelmesen teljesit, akkor koteles a Felhaszn6l6nak a hibds vagy k6sedelmes
teljesit6ssel 6rintett minden naptdri nap vonatkoz6sdban az adott felhaszn6l5si hely
6ves, dokument6ci6ban kalkul6lt mennyis6gii villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-cid r6sz6nek a kdtszeres6t kdtb6rkdnt megfizetni.

2. 2. A kdtb6rt a Felhaszn6l6 iriisbeli felsz6litdssal, B napos fizet6si hatdrid6vel
6rv6nyesitheti. Amennyiben a felsz6lit6s k6zhezu6tel6t kovet6 5 napon beli.il a
Keresked6 ir6sban, kdts6get kiz6r6an bizonyitdkokkal al6t5masztott indokldssal mag6t
ki nem menti, akkor a kdtb€r elismert kcivetel6snek min6sUl 6s a Keresked6
kiivetelds6be besziimithat6 a Kbt-ben foglalt valamennyi felt6tel megval6sul6sa
eset6n.

3. A Felhaszndl6 kiivetelheti a kcitb6ren fel0li k6r6t is.

7. Egy6b rendelkezdsek

1. A FelhasznSl6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, Szab6lyzatok
rendelkez6seit, amennyiben az jelen szez6ddssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s
Felei kijzcitt els6dlegesen jelen szez6d6s az irdnyad6 a jelen szez6d6s 7.5. pontja
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 bSrmely ASZF-nek min6siil6 irata
eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6ddssel, akkor az 6rintett ASZF-

7.

8.
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rendelkezds nem alkalmazhat6. Kiv6telt k6oez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5.
pont alapj5n alkalmazand6.

2. A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab5lyoknak, Szab6lyzatok, a

mfikiid6si enged6ly6nek, tizletszab6lyzat6nak ds a rendszerhaszndlati szez6d6seinek
rendelkez6seit.

3. A Keresked6 mindenkor a szakszerfien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben
fokozottan elv5rhat6 magatart5st kdteles tanrisitani, ktil6niisen

4. A Szez6d6s teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul

6rtesiteni,

5. A Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elvSrhat6
int6zked6st.

6. A Szez6d6s csak koztjs megegyezdssel, ir5sban m6dosithat6 a Kbt. 132.9-nak
megfelel6en.

7. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szez6d6s b6rmely pontja k6gens
jogszab6lyba i.jtkozne, vagy a kiizbeszez6si elj5r6s kdtelez6 6rvdnyU

dokumentumdnak tartalm6val ellentdtes lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt6
rendelkez6se hely6be - minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy kriltiniisen a szerz6dds
m6dositdsa n6lkijl - a megsdrtett k6telez6 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy

kcizbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keriil. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni

akkor is, ha valamely k6gens jogszabSly akk6nt rendelkezik, hogy valamely
rendelkez6se a szen6dds r6sze (vagy a szez6d6sben sz6vegszer0en szerepelnie kell)

6s azt szcivegszerfien a szea6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkez6s a szez6d6s
rdsz6t k6pezi).

8. A szerz6d6s id6beli hat5lya 6s megszfin6se

Felek jelen szen6d1s hatdrozott id6re 2013. 10. 01. napj6nak 00.00 6riij6t6l 2014.
09. 30. napj6nak 24.00 6rdjSig kctti( a Keresked6 ezen id5szak alatt koteles a

szen6d6s szerinti ell6t6s biztosftiisdra.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szezSdds a Ptk. szab6lyai szerint rendes
felmonddssal felmondhat6. A felmonddsi id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy
a Felhaszn6l6 krizbeszez6si elj5rdst folytasson le. Ennek hat6ridej6t a felek 90
napban hatSrozziik meg.

A Szez6d6s rendkivtili felmond6ssal azonnali hatdllyal felmondhat6, ha:

a) Keresked6 ellen cs6deljdrds, vagy felsziimolSsi eljiir5s joger6s elrendelds6re
kertjl sor. vagy v6gelszdmol6s al5 kerrjl, ill. hivatalb6l tiirlik a c6qjegyz6kb6l.

b) amennyiben b6rmelyik f6l a jelen szez6d6sb6l ered6 l6nyeges
kiitelezetts6geit ism6telten vagy stilyosan megszegi,

1.

2.
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c) ha az illetdkes Hivatal a Keresked6 mfikijddsi enged6ly6t joger6sen

visszavonja, vagy egy6b m6don a szez6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5
v5lik.

4. Felhasznd16 kiiteles a szerz6d6s felmondani a Kbt-ben meqhat6rozottak szerint,
amennyiben:

4.1. Keresked6ben kiizvetetten vagy kozvetlenul 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdas6gi

t5rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6taftama alatt Keresked6

a tulajdonosi szerkezet6t a FelhasznSl6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.q (5)
bekezd6s szerinti Ugyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

4.2. Keresked6 kijzvetetten vagy kcizvetlenr,il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasigi

t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjiiban meghat6rozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti tigyletekr6l a

Felhaszn5l6t halad6ktalanul 6rtesiti.

9, Adatv6delem, ka pcsolatta rt5s, egy6b rendel kez6sek

A szerzSd6 felek kcitelesek betartani az adatv6delmi szab5lyokat.

Felek meg6llapodnak abban, hogy kiilciniis tekintettel bizalmasan kezelnek
minden egym6snak 6tadott, tjzleti titoknak min6stil6 informdci6t, valamint
minden olyan inform5ci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket irdsban
bizalmasnak min6sitettek (bizalmas informdci6), vagy jogszab5ly annak
min6sit.

Uzleti titok a gazdasdgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny,
inform5ci6, megold5s vagy adat amelynek nyilv5noss5gra hozatala,
illet6ktelenek 6ltal titrtdn6 megszea6se vagy felhaszn5lSsa a jogosult jogszerfi
p6nzUgyi, gazdas6gi vagy piaci 6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetnd, 6s

amelynek titokban tart6sa drdek6ben a jogosult a szUk6ges int6zkeddseket
megtette.

A Felek titoktart6si kotelezettsdge a tudom6sukra jutott rizleti titokra 6s

bizalmas inform5ci6kra, igy kt.ikiniisen szakmai megold6sra, know-how-ra is
kiterjed.

A Felek a szea6d6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s informiici6kat kiz6r6lag a
szen1dds teljesit6s6re haszn5lhatj6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6v6hagydsa

n6lkiil ilyen informdci6t egyik f6l sem tehet kcizz6, harmadik szem6ly
rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s hat5lyos jogszabSly

alapj6n kdtelez6 vagy valamely b[r6s6g vagy mds hat6sdg, iSllamigazgat6si
szerv elrendeli. A felek err6l haladdktalanul tiij6kozta!6k egym5st irdsban a
vonatkoz6 bir6s6gi, vagy m6s hat6siigi hat6rozat egyidejU megki.ild6se
mellett.

a.

b.

d.
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f. A Felek kritelesek a hat6s6g (bir6s6g) figyelm6t felhivni az ilyen inform6ci6k
megfelel6 kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartdsi kotelezettsdg a15 es6

inform6ci6nak, ami m6r kcizismert. Egy adott inform5ci6 kozismerts6g6t az a
f6l bizonyi!a, amelyik annak kozismerts6g6re hivatkozik.

g. A jelen titoktartdsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szerz6dds megsz(n6se utSn is
hat6lyban maradnak.

h. Felek megSllapodnak, hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek
ki mindazon adatokra ill. iratokra, mely vonatkoz6s5ban jogszab6ly a

fentiekt6l ellentdtesen rendelkezik.

i. Felek k'rjelentik. hogy a szez6d6s teljesit6sdben folyamatosan
egyiittmUkodnek, a felmeri.i16 probl6m6kr6l egym6st halad6ktalanul 6rtesitik.

j. Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir6sban, az Stvdtel helydt 6s idej6t
azonosithat6 m6don igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a

fentieken 6rtik az elektronikus levelezds (e-mail) 6s a fax formdj5t is.

k. Felek k6pviseletdre 0ognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges
korl6tozdsokkal az al6bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan:

Felhaszn516 r6sz6n6l:

N6v, beosztSs: Kiss Istv6n

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Vdc, Koztdrsas6g 0t 34.

kissistvan@dunaweb. hu

06-30-280-3927

Fax. 06-27-412-268

Jognyilatkozat korl5toz6sa : ----

Keresked6 r6sz6n6l:

Keresked6 r6sz6r6l:

N6v: E.ON Kiizigazgatasi Vonal

El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax) : 9002 Gy6r, ff.: 205

Tel.:0640-200-950,

E-mai| : ko4igazoatas@e''o-n hu

L Jelen szez6d6st 6rint6 dsszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6
kizSr6lag ir6sban - az dtv6tel hely6t €s idej6t dokumentSl6 m6don - teheti
meg 6rv6nyesen. Elektronikus lev6l ill. fax eset6n az 6w6tel igazol5s5t
megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazolSs k6r6se, ill. faxjelent6s).

m. Amennyiben a szerz6dds a jognyilatkozat megt6tel6re hatSrid6t nem t z,

akkor a jognyilatkozatot annak ok6nak felmertil6s6r6l fiognyilatkozatot tev6
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n,

tudomSs6ra jut5s6t6l) sz6mitott 3 munkanapon beltil kell megtenni, kiv6ve ha

annakjellegdb6l rrividebb hatdrid6 nem dertil ki.

Minden, a mdsik f6lnek benyrijtand6 jelen szez6d6s t6rgydt 6rint6
dokumentumot a jelen szez6ddsben meghat6rozott kapcsolattart6 cim6re kell

megkrildeni. A ktildem6nyt faxon, elektronikus lev6lben illet6leg postai

ki.ildem6nyk6nt kereszt0l feladott jognyilatkozat esetdn a meg6rkez6st kiivet6
els6 munkanapon, szemdlyes 6tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell

tekinteni.

A kijeldlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadSlyoztatdsa eset6re a felek
meghatalmazott helyettes16l kiitelesek gondoskodni, melynek elmaradSsa

nem eshet a m6sik f6l terh6re. Amennyiben valamely technikai ok a

kOldemdnyek fogadds6t akad6lyozn5 ill. lehetetlenn6 tenn6, felek kotelesek a

m6sik felet err6l - illeWe a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul rcivid fton
6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal,

hogy a akad6lyoztat6si nyilatkozat telefonon trirt6n6 megtdtel6nek igazoldsa a
nyilatkozattev6t terheli.

Szen6d6 felek [gy j5rnak el jelen szez6d6s hat6lydnak fenn6llta alatt, tigy
kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szez6d6s kikot6seinek.
Szerzod6 Felek kijelentik, hogy egyikilk sem tanlsithat olyan magataft6st,
amely a szez6d6ssel ellent6tes lenne, vagy a m6sik f6l jogos drdekeit
s6rten6. Szerz6d6 Felek rtigzitik, hogy a dokumentumok kezel6se sor5n az

adatvddelmi jogszabiilyok rendelkezdseit marad6ktalanul betartj6k.

Felek megSllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6grikn6l a mdsik f6l
6rdekeit messzemen6en szem el6tt tartva j6rnak el, tart6zkodva minden olyan
magatart6st6l, amely a m6sik f6lnek akdr vagyoni, akSr nem vagyoni kdrt
oKozna.

Szen6d6 Felek halad6ktalanul kotelesek 6rtesiteni a mSsik felet a

tudom6sukra jutott minden 6rtesrjl6sr6l, dokumentum16l, inform6ci616l, amely
jelen szez6d6s teljesit6s6t akad6ly ozza, va gy befolySsolja.

Szen6d6 Felek megdllapodnak, hogy jelen szerz6d6s hat6lya alatt - a

fentieken hil is -szorosan egyrittmUkcidnek, 6s mindent megtesznek annak
drdek6ben, hogy a jelen szez6d6sben kitfizijtt c6lok megval6suljanak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6d6s alapj6n a Felhaszn6l6 sem
r6szben, sem r6g6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszezdsi eljdr5s
alapj6n a Keresked6vel szez6d6st kot6 tov6bbi felhasznSl6k
szez6d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges felhaszn6l6k szez6d6sszeg6se
jelen szez6d6s FelhasznSl6j5ra nem hat ki.

Jelen szez6dds ill. a kozbeszez6si elj6riis 3. r6sz6re vonatkoz6 iratanyaga a
kozvilSgitdsi felhaszn6l6si helyek vonatkoz6sSban tartalmaz rendelkez6seket.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztSsi hely vonatkoz5s5ban
nem 6rtelmezhet6, azt figyelmen kivi.il kell hagyni.

Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sekben a Magyar KoztdrsasSg
jogszabSlyai az irSnyad6ak.

o.
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q.
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v.

A szez6dds 6s annak dokumentumainak nyelve a ma(ryar. Jelen szez6'd€s

mell6klet6t k€pea (a felsoroltakon kivtiD (a Megbizo peld6r\'6hoz csatoltan) az

elj6r6s intanyaga.

Felek jogvitiijuk eset€re kikiitik a V6ci Viirosi BirosSg ill. a Budapgt Kiimy6ki
T6rv€nysz6k kizlrolagos illetdkesse!6t.

Jelen szez6des annak mindh5rom f6l riltali aliiinisaval l€p hatiilyba.

Vdc, 2013. szeilember 27.
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