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VILI.AMOSEN ERGIA-KERESKEDELMI SZERZODES

1, r6sz vonatkoz5siiban
Szerz6d6 felek:

egyr6szr6l V5cV6ros6nkorm6nyzata (tov6bbiakban Felhaszn5l6),
k6pviseletEben Faird6s Attila polg5rmester
Cim: 2600 V5c. MSrcius 15. t6r 11.
ad6sz6m : 157 3 1302-2- 13, Onkormdnyzati tdzssziim : 73 1 300

m6sr6sz16l

Magyar Telekom T5vkiizl6si Nyilv6nosan M 6kakl6 R6szv6nyt5rsasSg
(tov5 bbiakban Keresked6),
k6pviselet6ben Kracsenacs Roland 6s So6s Attila
Cim: 1031 Budapest, Krisztina Krt. 55.
ad6sz6m : L077338L-2-44
c6gjegyz6k szilma : 01-10-041928

1. El6zm6nyek
V6c V6ros Onkorm6nyzata kcizbeszez6si eljiiriist folytatott le 2012. 6vben ,,Villamos energia
beszez6se" megnevez6ssel. Az eljiiriisban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni. Az aj6nlati
felhiviis akk6nt rendelkezett, hogy Aj6nlatk6r6 a felhlvdsban meghat6rozott ajdnlatkdr6k
nevdben is folytatja le a kdzbeszez6si eljiirdst ez6ltal az ott megjeldlt int6zmdnyek,
gazdasagi t6rsas6gok lesznek a szez6d6st kcit6 felek 6s 6ndll6 szdmlafizet6sre ktitelezettek
(az 1. r€szajiinlati kdrben 17 db szen6d6s, 2. r6szajdnlati kdrben 83 db szez6d6s 3.
r6szajiinlati kdrre vonatkoz6an pedig l db egyedi fogyasd6i szez6d6s l6trejotte sztiks6ges).
A k6zbeszen6s 1. r6sz6vel 6rintett Felhaszndl6k tehiit a szez6d6seket on5ll6an jogosultak
megkcitni, igy jelen szez6d6s az emlitett kcizbeszezdsi eljSr6sban megk6tdtt - a
Felhaszndl6ra 6s annak felhaszn6lSsi helyeire vonatkozo - szez6d6snek min6stil.
A nyertes aj6nlattev6 a Keresked6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak megfelel6en 6s a
fentiek figyelembev6tel6vel jelen szez6d6s vele kerr.il megkotdsre. Felek a szolgdltat6s
teljesit6se 6rdek6ben az al6bbi szez6d6st kijtik.
2. A szerz6d6s c6[a, tSrgya

l.

Felek a kdzbeszezdsi eljSr6s alapj6n egym6ssal rin. teljes elliitiis alaprl szea6d6st hoznak

idtre Felhaszn6l6i menetrendaddsi ktitelezetts6g n6lkiil, mely alapjiin a Keresked6 eladja,
Felhaszndl6 megv6s5rolja a jelen szezdd6sben, ill. a dokumentdci6ban meghatdrozott
villamos-energiSt (szea6d6s kdzvetett t6rgya). Ennek alapjdn a Keresked6 viillalja a
magyar 6witeli hdi6zaton folyamatosan rendelkez6sre 5116, szabv6nyos min6s6gfi villamos
energia biztosit6#t a Felhaszn6l6 r6sz6re a szez6d6s id6beli hatSlya alatt 1 636 000 kwh
mennyis6gben, amennyiben a teruletileg iliet6kes eloszt6 enged6lyes a mell6kletekben
foglalt felhaszndliisi helyek tekintet6ben a nrdrlegkriri v6ltdst ir6sban visszaigazoua a
Keresked6 rdsz1re, azzal, hogy a Keresked6 a jelen szea6d6s al6rriisdval elfogadja, hogy
a k<izbeszez6si eij6r6s alapj6n szez6ddst kdtdtt Felhaszn6l6k a felhivdsban ill. a
dokumentSci6ban meghai6rozottak szerint az adott r6sz iisszmennyis6ge tekintet6ben
+20olo-ba n elt6rhetnek.
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A szez6d6s t6r9y6t kdpezi toviibbd a szez6d6skijt6st ktivet6en a keresked6 viilt6ssal jiir6
kdzbeszez6si miiszaki leirdsban egyebekben
cisszes adminisztrativ, tovdbb6
meghat6rozott tev6kenys6g ell5tdsa. Ezek ellen6rt6k6t az aj6nlati 5r taftalmazza, ezen
kritelezetts6gek elliit6s66rt tov5bbi igdnyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

a

3.

A Felhaszniil6 felhaszn6lSsi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza.

tl

Felek meg6llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghatSrozott minimdlis
mennyis6g 5t nem v6tel6b6l, sem a maximSlis mennyis6g feletti 6tvdtel eset6n
Felhaszniil6 semmif6le tovdbbi dij vagy kdvetel6s megfizet6sdre nem kijteles azzal, hogY a
Keresked6 a tilfogyasztiis eset6n felhaszn6lt villamos energi5t is biztositani kbteles.
3. Az ellenszolg5ltat5s 6s megfizet6se
A Keresked6 5ltal a kdzbeszez6si eljdr5sban megajiinlott 6s a Felhaszn6l6 5ltal elfogadott
nett6 ellen6rt6k az int6zm6nyi id6soros felhasznSl6si helyek vonatkozdsdban: 19,69
Ft/kWh, azaz l'lzenkilenc eg6sz hatvankilenc FVkWh.

A

')

jelenszezrid6sben meghat6rozott energiadij

a

szez6d6ses id6tartam alatt fix,

index6l6sra nincs lehet6s6g.

A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkiili, nett6 energia fix dij. Felek rogzitilt hogy a fenti dfi
meghatSroz5s6nSl figyelembe v6telre kertilt hogy az a KAT kolts6get (2007. 6vi Do00/I
tv.9-13. $) is magdba foglal6 villamos energia 6r, ami tartalmazza a villamos energia
beszezds 6s 6rt6kesites kolts6gdt, a 10912007. (xII. 23.) GKM rendeletben
meghat6rozott 6tv6teli kiitelezetts6g al5 es6 villamos (,,z6ld') energia kiilts6g6t, a
kiegyenlit6 energia kcilts6gdt, a hazai 6s nemzetktizi hat6rkeresztez6 kapacit5sok dij6t 6s
a menetrendadds 6thiiritSs6b6l ad6d6 mindenfajta kolts6geket valamint merlegkdr
tagsdgi dijat is. Tartalmazza tov6bb6 teljes kiir(en a jelen szez6d6ssel kapcsolatban
meghat6rozott egy6b szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t is, ktildndsen a keresked6v6ltSssal
kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok elldtas6nak, tovdbbd az internetes 09yf6lport6l

3.

biztosihi#val kapcsolatos dijakat is.
rendszerhaszndlati dijakat, a sz6nipari
szerkezet6talakitSsi t6mogatdst, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia t6mogatSst, a VETben meghat6rozott p6nzeszktizdk, az energiaad6, 6s az 5ltal5nos forgalmi ad6 cisszeg6t
valamint a jogszab6lyban meghat6rozott egy6b ad6kat 6s illetdkeket.

A

+.

megadott ellen6t6k nem tartalmazza

a

A felek kozcitti elsz6mol5s alapja a Felhaszn6l6k(k) csatlakoz5si pontjain elhelyezett,

a

mindenkori Kereskedelmi SzabSlyzatban meghatdrozott id5beli r6szletezetts6gfi adatokat
szolgSltat6, a vonatkoz6 szabvdnyoknak, biztonsSgi 6s m6r6si.igyi el6rr5soknak megfelel6,
hat6s6gilag hitelesitett fogyaszt5sm6r6 berendez6s 6ltal m6rt energiamennyis6g.

A villamos energia szolg6ltat5s szlnetel6sdnek idej6re vonatkoz6an FelhasznSl6 energia
dij megfizetds6re nem koteles. A szolgiiltatas szuneteltet6se miatti kuliinbdzetet a
Keresked6 az 6ves elsz6molSs alkalmSval kompenz6lja'
1.

alatt az energia
Felhaszn6l6 6s Keresked6 a teljes ell6tds alapri szez6d6s id6tartama
etten6rtetevonatkoz5s6bannaptarih6naphozigazodoe|sziimo|6staIkaImaznak.
A Felhaszn6l6 el6leget nem fizet'

l

9

FefhasznSl6 az ellen6rtdketf az igazolt szerz6dlsszerl teljesit6st k<ivet6en havonta,
ut6lag egyenliti ki a Kbt. 130. s (1X6) bekezddse szerint szdmlatisszesit6 alapjiin,
iitutaliissal, forintban (HUF).

10.

A p6nzilgyi teljesit6s feltdtele az Art. 36/A. g-ban foglaltak teljesijl6se.

11.

KereskedS a szdml6kat

12.

Keresked6 nem jogosult h6 kcizben r6szsz6mla kibocsdtds6ra. A Kereskedd 6ltal
kibocsatott szdmla magdban foglalja:
- az Sltala az eloz6 naptiiri h6napban (elsz6molSsi ld6szak) a Felhaszn6l6 r6sz6re
6rtdkesitett villamos energia teljes mennyisdg6!
- a viilamos energia egys6g6riit (Ftlkwh)
- az dltalenos forgalmi ad6 cisszeg6t,
- a tiirvdnyben meghatdrozott energiaad6 6sszeg6t,
- a rendszerhaszn6lati dfrakat,
jogszabiilyban r6gzitett, a Ferhaszndr6t terher6
6s a Keresked6 drtal
.egy.eb,
sz6mlSzand6 t6tereket (igy ki..iirincisen avET r47. g arapjdn
,rarrazanoo teteier"il.

- felhasznSl6si helyenk6nt - a Felhaszndl6 nev6re dlliga ki, 6s a
szdmldkat neki kijldi meg. A szdml6k mell6 Keresked6 k6teles r6szletes analitikiit
mell6kelni (elektronikus form6ban is) a dokumentdci6nak megfelel6 tartalommal.

-

13

A kibocsStott sz6ml6n, sz6mla cisszesit6n ds sz6mla r6szletez6n az
el6irtakon kivLil fel
kett ttintetni a Ferhaszndr6 nev6t, cim6t, ferhaszniir6si n.rv
l-et, f.rd;;ir]ri n.ry
a poD sz6mot, a ferhaszn6r6si hery azonositot et u rin'o"nr.ori uEi
trwnl
Irjl*ci6j6t,
eneKet.

1+.

Keresked6 nem jogosurt a. teruretireg iiletekes eroszt6i enged6ryes
iirtar sz6mdra
megkrildcitt, igazort naturdridt6r ertdr6 mennyisdget arapur-vdve
id6szaki sziimrdt
kiiillitani. Ennek megfelel6en a mindenkori teiestiea6i arlmt*mL
na-tunirial-ezisat
az eloszt6 5ltal az azonos sz6ml6zisi id6szakra kidllitott RHD iiamrin
,r,eq-i"l"no
drammennvis6g k6pzi. Amennyiben egy adott *a'nuriii-iadiltJ'ro".to.i'i"egi,
elt6r6s ad6dna egyes fogyaszt5si he[e( eset6n az RHD 6s a keresked6i
6ramszdmtak
natur6lia vetitd-si arapjdnak ktiriinbciz6s6ge miatt, akkor a keresked6
kdteres ea a
soron krivetkez6 sz6mldz6si id6szakban korrigdlni.

1s.

A

16.

Kdsedelmes fizet6s eset6n

megsziin6s6t kcivetd 75 napon beltil a Keresked6 jogosult a Felhaszn6l6
-sze.,6d6s
fel6 v6gersz6mor6 sz6mra kibocsdtdsiira. Ez a szdmra tartarmaz-hjtja
a havi ;rs;;mor6
sz5ml6ban esetlegesen ki nem szdmldzott t6teleket.

a

Felhaszndl6

a ptk. 301/A.S

k6sedelmi kamatot ktiteres megfizetni
aranvosan.

17.

ls

19

a

Kereskedd-

(2)_(3) bek-nek meqfelel6

ieirlii6,-i' tZiua"lErr"r

A sz6mla formairag 6s tartarmirag meg keil, hogy fererjen a hatdryos
sz6mviteri 6s ad6,
stb. jogszabiilyoknak.
Felek.megiillapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, iiletve
sz6mor er a
szea6d6s terjesrt6sdver cissz-efri996sben oryan k6rts6gekei, ,eryJi rit.-so.
s trl
beke_zdds k) pontja szerinti fert6tereknek nem megre6r6
td'sas6tteki;i;iuo"n' 'merulnek fel, 6s meryek a Keresked6 ad6k<iteres jrivederm6nek iscikkent6sere
alkalmasak.

Keresked6 viillalja, hogy az Eloszt6i Engeddlyesset ktjtendcj
hiil6zathaszndlati
szez6ddsekben a Felhasznii16 mellett viill-alja a Rzet6 rel
szerepZr nz--i=:ioszt6

I

Enged6lyes teh6t a Kereskedl fel6 szlmlitzza az 6ltal6nos rendszerhaszndlati drjaka!
a Keresked6 fizet meg ktizvetlent.il az Eloszt6i Enged6lyes szdmdra. A
Keresked6 a villamos energia kcilts6ge mellett az 6ltaliinos rendizerhaszndlati diakat,
mint kda/etitett szolg6ltatdst tovSbbszdml5zza a Felhaszndl6 fel6, amit a Felhaszndl6
a Keresked6nek koteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.

amiket

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6r3ei

a mell6kletben szerepl6 felhaszn5ldsi helyeknek a csatlakoz6si pontjain a
teljes elliit5s alapri szez6ddsben rdgzitett negyed6r6s iitlagteljesitm6ny' 6rt6t6vet
megegyez6 teljesitm6nnyel kdteles folyamatosin rendelkezdlro 6llni. N'em felel a
fentiek ne-m teljesiGs0l6s66rt , ha art az Eloszt6i enged6lyes 6rdekk<ir6ben felmertilt
Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok okozza.

l.

Keresked6

2.

A villamos energi6t a Felhaszndl6 r6sz6re a hdl6zati enged6lyes sz6llitja le.

3.

A

felhaszn6ldsi. helyek elliit6sa
pontokon tdrtdnik.

a

felhaszndl6si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si

Az id6soros, negyed6r6s fogyaszt6sm6r6sre alkalmas mdr6vel elldtott

fogyaszt6si

helyek tekintetdben - a szez6d6s id6tartama alatt
- a mindenkori nelyea6riis
szabadpiaci fogyaszt6si menetrendet a Keresked6 k6sziti el 6s l6l'enti a
rendszerirdnyit6 fel6. A menetrendadds alapjiit a dokumentdci6 ,,e",
,,V' es ,,C,,.
mell6kleteiben felhaszniSl6si helyk6-nt megadott 6ves villamos energia' fogyasztisok
jelentik. Keresked6 v6llalja az id6soros fogyaszt6k teljes elldtiis llap(t- szen6d6s
szerinti szabadpiaci villamos energia elldtdsdt. Az id6soros felhaszndl6si helyek
menetrendt6l vaki elt6resdnek p6nz0gyi kock6zata a tcibbletenergia vagy a sztiksdies
kiegyenlit6- energia megvSsiirl6s6b6l krivetkez6en a Keresked-6t teitreti, enner- a
Felhaszniil6 feld tiirtdn6 ut6lagos r6szben vagy egdszdben tcirt6n6 iithiiritdsa nem
lehets6ges.

Keresked6 kiiteles ajiinlatkd16 szabadpiacra l6p6 felhaszn6liisi helyeinek villamos
energia igdny6t fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 iiltal felhaszniilt villamos
energia mennyis6get sajdt nev6ben kdteles el6re megvdsdrolni.
Felhaszndl6 a keresked6i mdrlegkcirbe ldp6 felhaszndliisi helyei vonatkozds5ban fell6p6
v6telez6si lizemzavarok eset6n - Felhaszn6l6 ktikin kdrds6ie Keresked6nek vdllalnia
kell a Felhaszn6l6 drintett felhaszn6l6si helyeinek kdpviseletdt a h6l6zati rendszer
azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn5l6n6l jelentkez6 vdtelezdsi zavart
okozta/okoztiik, 6s mindent meg kell tennie Felhaszndl6- 6rdekeinek kdoviseletd6rt.
Ezen pont a fenti szem6lyi 6s t6rgyi kdrben meghatalmazdsnak min6sijl.
7.

A hatiilyban ldv6 egyetemes szolgiiltat6i szez6d6s(ek) felmondds6t - a szabadpiacra
l6p6 fogyasdiisi helyek vonatkoz5s6ban - a rilhbszniit6 k6pvisel6je dltal teljes
bizonyito ereju mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsdval a Keresked6'kezdemdnyezi
6s bonyolitja le a terijletileg illetdkes egyetemes szolgiiltat6niil. Az egyetemes
szolgdltat6i. szez6d6s(ek) felmond6siin6l (a megszun6s id6pontja vonatkoz6-s6ban) a
jelen szea6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesitdii id6pont az ir6nyad6.

A

- a

hatiilyban ldv6 szez6dds(ek) felmond6s6t
keresked6i m6rlegkcirbe l6p6
fogy-aszt6si helyek vonatkoz6sdban
a Felhaszn6l6 k6pvisel6je iiltal teljLs uizonyitti
erej(.mag6nokiratba fogrart meghatarmazdsdvar
kereskedo t"rJ"re.v"ri'Ei
bonyolitja le az illet6kes szolg6ttat6niit. A hatdlyos szez6d6s(ek) r"rrona;s?rur
ia

-
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Srilyos szez6d6sszeg6s esetdn a srilyos szez6d6sszeg6ssel 6rintett (sdrelmet
szenvedett) F6l a Szez6d6st a szez6d6sszeg6 F6lhez int6zett egyoldali
jognyilatkozattal jelen szez6d6s szerint felmondhatja.
4.

Srilyos szezcid6sszeg6st ktjvet el a Keresked6, ha neki felr6hat6an:

ha a szez6d6s teljesit6#hez sztjks6ges elektromos 6ramot nem szerzi be
teljes egdsz6ben,

-

nem 6ll rendelkez6sre a jelen szez6d6sben meghatdrozott m6rtdkben 6s
m6don,

-

jelen szez6d6sben nevesitett adminisztrdci6s kdtelezetts6g6t nem, vagy
hi6nyosan teljesiti 6s ezzel Felhaszn6l6 ellilt6sat eg6szben vagy r6szben
vesz6lyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

).

egy6b srilyos szea6d6sveg6st kdvet el.

Srilyos szez6d6sszeg6st kijvet el a Felhaszn6l6, ha neki felr6hat6an:

-

fizet6si ktitelezetts6g€nek a Keresked6 Sltal meghat6rozott legal6bb 30
napos p6thatiirid6 alatt sem tesz eleget,

-

egyrittmfi kcid6si kcitelezetts6g6t sfl yosan megszegi.

Vis maior bekiivetkez6se eset6n a Felek kiitelesek egym6st halad6ktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior
id6tartamdra a Felhaszn5l6 jogosult harmadik szem6lyt6l a m[ikdd6s6hez szLiks6ges
elektromos 6ramot beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkozdsdban
figyelembe kell venni.
7.

A Felhaszn6l6 nem kdteles a szabv5nyon klv0li elektromos 5ramot 5tvenni, igy ha a
szabvSnyon kiviili elektromos 6ramot 6tv6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez a
Keresked6 r6sz6r6l min6stil szez6d6sszeg6snek. A szabv6nyon kivtjli elektromos
6ramot mennyis6g6vel cscikkenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

A teljesites jogszerfi megtagad6sa eset6n a jogszer0en megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem kdtb6rfizet6si, sem k6rt6rft6si kcitelezetb6g, de k6sedelmi kamat
fizet6si kdtelezetts6g sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (elt6rdssel nem
erintett) mennyisdget az 5tad6s felfijggeszt6se miatt 5t nem adott mennyisdggel
csokkenteni kell.

6. Szerz6'd6si bazbsit6kok
1.

Felek megiillapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked5 neki felr6hat6an hib6san
vagy k6sedelmesen teljesit, akkor ktiteles a Felhaszn5l6nak a hibiis vagy k6sedelmes
teljes(tdssel 6rintett minden napt6ri nap vonatkoz5s6ban az adott felhaszn6l6si hely
6ves, dokumentdci6ban kalkul6lt mennyis6gfi villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rt6k6nek 365-tjd r6sz6nek a k6tszeres6t k6tb6rk6nt megfizetni.

Felhaszndl6 irdsbeli felsz6litSssal, 8 napos fizet6si hatdrid6vel
6rv6nyesitheti. Amennyiben a felsz6litiis k6zhezv6tel6t kiivet6 5 napon belill a

A

kdtbdrt

a

Keresked6 irdsban, k6ts69et kizdr6an bizonyit6kokkal alSt5masztott indoklSssal ma96t

ki nem menti, akkor a kritb6r elismert kOvetel6snek min6stjl 6s a Keresked6
ktivetel6s€be besz6mithat6 a Kbt-ben foglalt valamennyi felt6tel megval6sul6sa
esetdn.

A Felhaszn6l6 kiivetelheti a kcitbdren fehjli kdriSt is.

7. Egy6b rendelkez6sek
t.

A Felhaszn6l6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6sei!
amennyiben az jelen szez6d6ssel nem ellentdtes. A jelen szez6d6s Felei kcizcitl
els6dlegesen jelen szez6d6s az irdnyad6.. a jelen
.
,szen6d6s 7 .5. ponU.
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Kereiked6 biirmely
Aszr-nek min6stil6 irala
egdszben.vagy r6szben eilent6tes a jeren szea6d6ssel, akko,
eli.i"tt-aiii
rendelkez6s nem arkarmazhat6. Kivdterlk6pez ez ar6r, ha
az adott renderkez6s a 7.5.

i.

pont alapjdn alkalmazand6

A

Keresked6 mindenkor
.bebrq'a a vonatkoz6 jogszabiiryokna( a mfikciddsi
enged6ly6ne( rizretszabiiryzat6nak
ds a iend#rhaszndrati szez6d6seinek
rendelkez6seit.

A Keresked6 mindenkor a szakszerfien erjdr6 kereskeddt6r
--"-' adott heryzetben fokozottan
elvd rhat6 magata rtdst kcjtetes tan risitani,
ltiltin<tien

SzenSd's terjesrtes6t vesz.ryeztet6 esem6nyekr6r a
' A
halad6ktalanul drtesiteni.

r

FerhasznSr6t

A. Szez6dds teljesrGse 6rdek6ben halad6ktalanul
megtenni minden t6le

elviirhat6 int6zked6st.

A
5.

Szez6d6s csak kcizcis megegyez6ssel, rrasban
m6dosithat6
Kbt. 132.g_nak
megfelel6en.
Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben
a szez6d6s. bdrmely pontja k69ens
jogszabiSlyba iitkcizne, vagy
k<iz'beszez6si er.laras kdterez6 6rv6nvii
dokumentumdnak tartarmdvar errentetes ienne,
.1t",
rendelkez6se hety6be
miqa91 q9f!ui.:og.rj.il6;v, isv riiti,n.jsen
m6dosftdsa n6rkiir
a megsdrtett kcttebz6 aruenvii j6gsr"odryi renderkezds
vaov
krizbeszea6si dokumentumi-renaerrczeiierut.

a

a

-

-
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r.rii*Ji"rar ,"iira.io",,'' .rt.rr..'r,1
akkor is, ha valamety k6gens jogszabafv .[f,J"]'-*"dekJk;-ho9y
renderkez6se a szez6d6s r6sze (vagy'a
rr.ooo.to"n rr.iregszeruen szerepernie keil)

;ffii;

6s azt vcivesszerfien a szea6d6s
r6sz6t k6pezi).

r"fi#rr;;;;i;.:;;n

renderkez6s a szezSdds

Az illet6kes eroszt6i enoed6ryes

megnevez.se:
Erektromos Mfivek
--d;;id Budapesti
"iin.u".er",
NvilvSnosan Mfikdd6 {eszvonvtarsas?g
'0t
ELM' Nyrt.)
szdkherye:1132
vaci
72-7:a rJrr*lo_r_i:a_0000 Kcizponti e-mair:
-Budapest,
ermu@elmu'hu ,ca.:01-10-041
827, Adosz6m: tnt6aB-i-aa. A szorgSrtatiisb6r
var6
kizdr6s rdszletes feltdteteit a Z0O7-6v1,
UdO/f. tO*i.V tVfn
a
(X.19:\
273/20O7
,
-#irooTri-".
Korm' renderet varamint gz.
tti;;;',
..!Lrvru lvrt.- rvii"lri"i
villamosenergia-ell6tdsi, valamint tizletszabiilyzata
turt frJ.r"L.
8. A szerz6d6s id6beli hatitya 6s megsz0n6se

1.

Felek jelen szerz6d6s hatdrozott id6re 2012. 10. 01. napj6nak 00.00 6rdj6t6l 2013. 09.
30. napjdnak 24.00 6r6j6ig kcitik, a Keresked6 ezen id6szak alatt kciteles a szez6d6s

szerinti ell6t6s biztositii#ra.

2.

:.

Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szezSd6s a ftk. szab6lyai szerint rendes
felmond6ssal felmondhat6. A felmond6si id6nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy
a Felhaszn6l6 krizbeszez6si elj6rdst folytasson le. Ennek hatSridej6t a felek 90
napban hat6rozzdk meg.
A Szea6d6s rendkivlili felmond6ssal azonnali hatiillyal felmondhat6, ha:

a)

Keresked6 ellen cs6deljiir6s, vagy felszSmol5si elj5rds joger6s elrendel6s6re keriil
sor, vagy v6gelsz6mol6s al5 kertil, ill. hivatalb6l trirlik a c6gje9yz6kb6l.

b)

amennyiben bSrmelyik f6l a jelen szez6d6sb6l eredS l6nyeges kcitelezetts6geit
ism6telten vagy srllyosan megszegi,

c)

ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 mfikcid6si enged6ly6t joger6sen visszavonja,
vagy egydb m6don a szez6d6s teljesit6s6re alkalmatlann5 v5lik.

4. Felhaszniil6 kriteles a szez6d6s felmondani a Kbt-ben meghatdrozottak szerint,
amennyiben:
4.t. Keresked6ben ktjzvetetten vagy k<izvetlenUl 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi
t5rsa#g, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pong6ban meghatdrozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben a szea6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Keresked6
a tulajdonosi szerkezet6t a FelhasznSl6 szdmira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.9 (5)
bekezdds szerinti iigyletekr6l a Felhaszn6l6t halad6Kalanul 6rtesiti.
Keresked6 kdzvetetten vagy kiizvetlentjl Z|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazda#gi
t6rsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. 5 (l) bekezd6s k) pong6ban meghatSrozott
felt6teleknek. Ennek 6rdek6ben Keresked6 a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti i.jgyletekr6l a
Felhaszn6l6t haladdktalanul 6rtesiti.

4.2.

9, Adatv6rlelem, kapcsolattart6s, egy6b rendelkez6sek

7.

A szen6d6 felek kijtelesek betartani az adatv6delmi szab6lyokat.

2.

Felek megSllapodnak abban, hogy ki.il<in6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden
egymdsnak Stadott, ilzleti titoknak min6sijl6 informdci6t, valamint minden olvan
informSci6t, dokument5ci6t, adato! amelyeket rr6sban bizalmasnak min6sitettek
(bizalmas informdci6), vagy jogszab6ly annak min6sit.
Uzleti titok a gazdasdgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan t6ny, inform5ci6,
megold6s vagy adat, amelynek nyilvdnoss6gra hozatala, illetdktelenek eftal titrt6n6
megszez6se vagy felhasznSldsa a jogosult jogverfi p6nzi.igyi, gazda#gi vagy piaci
drdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a
jogosult a sziiks6ges int6zked6seket megtette.

4.

kiitelezetts6ge a tudomdsukra jutott ijzleti titokra 6s bizalmas
inform6ci6kra, igy kLikinrisen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

A Felek titoKart6si

. ,,..) .

,A

A Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s informiici6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesiles6re haszniilhatjdk fel. A m6sik f6l el6zetes j6vdhagyiisa n6lki..il ilyen
inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem
bocs6that, kiv6ve, ha ezt 6rv6nyes 6s hatiilyos jogszab;ily alapjdn kcitelez6 vagy
valamely bir6siig vagy miis hat6sag, dllamigazgat6si szerv elrendeli. A felek err6l
halad6ktalanul tiij6koztatjdk egym6st lr6sban a vonatkoz6 bir6s6gi, vagy mds

5.

hat6#gi hat6rozat egyidej0 megktlld6se mellett.

A Felek kcitelesek a hat6s5g (bir6s6g) figyelm6t felhlvni az ilyen inform6ci6k megfelel6
kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartiisi kcitelezetts6g ald es<i inform6ci6na( ami mdr
kdzismert. Egy adott inform6ci6 kiizismerts6g6t az a f6l bizonyitja, amelyik annak
kdzismerts6gdre hivatkozik.

A jelen titoktart6sr6l sz6l6 pont

7.

rendelkez6sei

a

Szea6d6s megszfindse ut6n is

hat6lyban maradnak.

Felek megSllapodna( hogy a fenti titokv6delmi rendelkezdsek nem terjednek ki
mindazon adatokra ill. iratokra, mely vonatkozdsiiban jogszabSly a fentiekt6l
ellent6tesen rendelkezik.

a szez6d6s teljesitds6ben folyamatosan egy0ttrnUkcidnek, a
felmerii16 probl6m6kr6l egymist halad6Kalanul 6rtesitik.

9.

Felek kijelenti( hogy

i0.

Felek jognyilatkozataikat kiziir6lag ir6sban, az iitvdtel hely6t 6s idejdt azonosithat6
m6don igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen, A felek a fentieken 6rtik az
elektronikus levelezds (e-mail) 6s a fax formdjdt is.

11.

Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korl6toz6sokkal
az alSbbi szem6lyek jogosultak kizdr6lagosan:
Felhaszn616 r6sz6r5l:

FelhasznSl6/r'ev6
megnevezdse

Kaocsolattart6 neve

Viic Viiros Onkorm.
GazdasSqi Hivatal
MadSch Imre
MUvel5d6si Kdzpont

Gazdasdgi vezet6:
PSpa Liiszl6
Gazdas6gi igazgat6:
Csorba Eva
Gazdas6gi igazgat6

Eoronkay Gycirgy
Mfiszaki Kciz6oiskola

Nonprofit Kft.
Mad6ch Imre
Gimn6zium
Berniith K. Ker.6s
Venq6l. Ip. Szakk.
I. G6za Kir. Ktizg.

helyettes:
Liebhardtn6 LestySn
N6ra
Int6zm6ny vezet6:
Zib6 Edina
Gazdas6gi vezet6:
Diivid Ildik6
Gazda#gi vezet6:
Naqy Liiszl6n6
Gazdas6gi vezet6:

Szakkciz6oiskola

Vaw6ri Ede

V6ci Sport Kiizhasznri

Kapcsolattart6
el6rhet6segei

Kapcsolattart6
jognyilatkozatt6teli
jogiinak esetleges
korl6toz6sa:

06-30/870-2898

06-30t377-6601

06-30t552-73L9

06-301426-73t8
06-30/961-7986

06-27ts00-722
06-701456-3487

'1t

Brilcs5d6k 6s
Fogyat6kosok
Intdzete

Gazdas6gi vezet6:
Debreczenin6 Cs6ke
Krisztina

06-30t632-2187

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds: Krascsenics Roland, 6gazatvezetS
El6rhet6s6gei (tel, fax) : 06- I I 37 | -3616, 06-30| 984-7 7 44, O6-U 37 t-357 4
Jognyilatkozat korlStoz6sa : Ndv, beosztds: So6s Attila, oszt5lyvezet6
Eldrhet6sdgei(tel, fax) : 06-1137 t-37 t6, 06-301280-2840, O6-U37 L-357 4
Jognyilatkozat korlStoz5sa : -

1'2.

13

Jelen szez6d6st drint6 <isszes jognyilatkozatot a kijel6lt kapcsolattart6 kizdr6lag nisban
az 6tv6tel helydt 6s idej6t dokumentdl6 m6don teheti meg ervanyesen.
Elektronikus lev6l ill. fax eset6n az iitv6tel igazolSsdt megfelel6en alkalmazni kell
(visszaigazolds k6r6se, ill. fa{elent6s).

-

-

Amennyiben a szea5d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem tfiz, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmertil6s6r6l
0ognyilatkozatot tev6 tudom6sdra
jut6siit6l) sz5mitott 3 munkanapon belLil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b6l
rdvidebb hat6rid6 nem denil ki.

1.1. Minden, a miisik f6lnek benyrljtand6 jelen szez6d6s t6rgydt 6rint6 dokumentumot
jelen szez5d6sben meghatdrozott kapcsolattart6 cimdre kell megkL.ildeni.

a

A

ki.ildem6nyt faxon, elektronikus lev6lben illet6leg postai ktildem6nyk6nt kereszttjl
feladott jognyilatkozat eset6n a meg6rkez6st k6vet6 elsd munkanapon, szem6lyes
5tad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek kell tekinteni.

1s

A kijelcilt kdpvisel6k 6s kapcsolattart6k akadiilyoztatdsa esetdre a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmaraddsa nem eshet a miisik fdl
terhdre. Amennyiben valamely technikai ok a krildemdnyek fogad6siit akadiilyoznd ill.
lehetetlenn6 tenn6, felek kcitelesek a m6sik felet en6l - illetve a hiba megsz(n6s6r6l
- halad6ktalanul rcjvid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat tllefonon is
megtehet6 azzal, hogY a akad6lyoztat6si nyilatkozat telefonon trirt6n6 megt6teldnek
igazol6sa a nyilatkozattev6t terheli.

16.

Szerz6dti felek tigy jdrnak el jelen szez6d6s hatiilyiinak fenndllta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szezSd6s kikrit6seinek. szet6d6 relek
kijelentik, hogy egyikrik sem tanUsithat olyan magatart6st, amely a szez6ddssel
ellentdtes lenne, vagy a mdsik f6l jogos 6rdekeit sdrten6. szez6d6 Felek rdqzitik,
hogy a dokumentumok kezeldse sordn az adatvddelmi jogszabdlyok rendelkei6seii
marad6ktalanul betafi iik.

17.

Felek megdllapodnak abban, hogy minden tev6kenys6gtlkn6l a miisik f6l 6rdekeit
messzemen6en szem el6tt tartva j5rnak el, tart6zkodva minden olyan magatartiist6l,
amely a m6sik f6lnek ak6r vagyoni, ak5r nem vagyoni kdrt okozna.

18.

Szerz6d6 Felek haladdktalanul kcitelesek drtesiteni a m6sik felet a tudom6sukra iutott
minden 6rtestjl6sr6l, dokumentum16l, informdci616l, amely jelen szez6d6s teljesi$s{t
akadSlyozza, vagy befoly5solja.

i0

-\

-

Szerzod6 Felek megiillapodnak, hogy jelen szez6d6s hatSlya alatt

- a fentieken trll is
szorosan egytittm(kiidnek, 6s mindent megtesznek annak 6rdekdben, hogy a jelen
szez6d6sben kitfiztitt c6lok megval6suljanak.

19.

Felek kifejezetten rtigzitik, hogy jelen szez6d6s alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben,
sem egdszben nem felel6s a hivatkozott kcizbeszezdsi eljdrds alapjdn a Keresked6vel
szea6d6st ktjt6 toviibbi felhaszn5l6k szez6d6sszeg6s66rt, ill. a tov6bbi esetleges
felhaszn6l6k szez6d6sszeg6se jelen szea6d6s Felhaszndl6jdra nem hat ki.

Jelen szez6d6s ill. a k<izbeszez6si elj6rds 1. rdszdre vonatkoz6 iratanyaga az [n.
id6soros m6r6s alapj6n elsz6molt fogyaszt6si helyek vonatkoz6sdban tartalmaz
rendelkezdseket. Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyaszt5si hely
vonatkoz6s6ban nem 6rtelmezhet6, azt figyelmen kivijl kell hagyni.

21.

Jelen szez6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sekben a Magyar Kdzt5rsasdg jogszab6lyai
az ir5nyad6ak.

a

A

magyar. Jelen szez6dds
szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve
mell6klet6t k6pezi (a felsoroltakon kivi.il) (a Megbiz6 p6ld6nydhoz csatoltan) az elj5r5s
iratanyaga.
Felek jogvitiijuk eset6re kikcitik a V5ci V6rosi Bir.osiig ill. a Budapest K6rny6ki
Tdrv6nysz6k kiz6r6lagos illet6kess696t.

2s.

lelen szez5d6s annak mindkdt f6l 6ltali aliiirdsiival

16o

hatalvba.

V5c, 2012. szeptember 21.
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