VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZER'Z6DES

2. r6sz vonatkoz5s5ban
Szerz6d6 felek:
egyrdszr6l V5c V6ros 6nkorm5nfzata (tov6bbiakban Felhaszn5l6),
k€pviselet6ben Faird6s Attila polgirmester
Cim: 2600 V6c, M6rcius 15. t6r 11.
ad6sz6 m : 157 3L302-Z- 13, Onkorm6nyzati tcirzssz5m : 73 1 300

mdsr6szrSl Magyar Telekom T5vkiizl6si Nyilvinosan Miikaid6 R6szv6nytarsa*ig
(tov6bbiakban Keresked6),
k6pviselet6ben Kracsenacs Roland 6s So6s Attila
Cim: 1031 Budapest, Krisztina Krt. 55.
ad6sz6m : 10773381-2-44
c6gjegyz6k sziima : 01-10-041928

V6c V6ros onkormdnvzata -*rt"tr"rt#::i5r:r6st forytatott re 2012. 6vben
,,Vinamos
energia beszez6se" megnevez6ssel. Az eljdrdsban 3 r6szre lehetett ajdnlatot tenni.

Az ajdnlati felhiviis akk6nt

rendelkezett, hogy Ajiinlatk6r6

i

felhi*iroan

meghatdrozott aj6nlatk6r6k nevdben is folytatja le a k<jzbeszez6si eljiiriis! ez6ltat az
ott.megjel6lt intdzm6nyek, gazdasagi t6rsa#gok tesznek a szez6d6st toi6 re|ek 6s
rinSll6 sziimlafizetdsre kdtelezettek (az 1. rdszajiinlati kcirben 17 db szen6d6s,2.
r6szajiinlati k<irben 83_ db szez6d6s 3. rdszajilnlati k<irre vonatkoz6an pedig 1 db
egyedi fogyaszt6i szea6dds ldtrej6tte szti ksdges).
A kcizbeszezds 2. r6sz6vel 6rintett aj6nlatkdr6k teh6t a szez6ddseket riniill6an
jogosultak megkdtni, igy jelen szez6dds az emlitett krizbeszezdsi eli6r6soan
megkcitcitt
Felhaszndl6ra 6s annak felhaszndldsi helyeire vona[koz6
szez6d6snek min6siil.
A nyertes ajiinlattev6 Keresked6 lett, igy Kbt. vonatkoz6 szakaszainak
megfelel6en 6s a fentiek figyelembev6teldvel jelen szez6d6s vele kerril megkcit6sre.
Felek a szolg6ltat6s teljesit6se 6rdekdben az aliibbi szezciddst k<jtik.
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2. A szerz6d6s c6lja, t5rgya

l.

Felek a kozbeszezdsi elj6r6s alapjiin egym6ssal rin. teljes elldtiis alapf szez6d6st
hoznak l6tre FelhasznSl6i menetrendadSsi ktitelezettsdg n6lktll, mely alapj6n a
Keresked6. eladja, Felhaszniil6 megvds6rolja a jelen szea6d6sben, ill. a
dokument6ci6ban meghatdrozott villamos-ene rgiitt (szenddls kdzvetett tdrgya).
Ennek alapjiin a Keresked6 viillalja a magyar 6tviteli hiil6zaton folyamat6san
rendelkezdsre 5116, szabvdnyos min6s6gU villamos energia biztosit5#t a Felhaszniil6
r6sz€re a szez6dds id6beli hatSlya alatt 938 000 kwh mennyis6gben, amennyiben a
teriiletileg illetdkes eloszt6 ergeddlyes a melldkletekben foglalt felhaszndlSsi helyer
tekintetdben a m6_rlegkiiri vdltdst ir6sban visszaigazolja a Klresked6 r6sz6re, azzal,
hogy a Keresked6 a jelen szez6d6s ar6irds6var erfogadja, hogy a kdzbeszez6si
ellejilr6s alapjiin szez6d6st kdtdtt Felhaszndl6k a felhivlsban ilt. i dokument5ci6ban

//

meghatdrozottak szerint az adott r6sz <isszmennyisdge tekintet6ben +20olo-ban
elt6rhetnek.

2.

A szez6d6s tiirgyiit k6pezi tov6bbS a szez6d6skot6st k<jvet6en a keresked6 vSltdssal
j5r6 cisszes adminisztrativ, tovdbbii a ktlzbeszez6si mfiszaki leir6sban egyebekben
meghatdrozott tev6keny#9 ell6tasa. Ezek ellen6rt6kdt az ajSnlati 6r tartalmazza,
ezen k<itelezetts6gek ell6t6#6rt tov5bbi i96nyt a Keresked6 nem terjeszthet el6.

3.

A Felhaszn6l6 felhaszndldsi helyeit jelen szez6d6s 1. sz. melldklete tartalmazza.

4.

Felek meg5llapodnak abban, hogy sem a jelen szez6d6sben meghat6rozott minim6lis
mennyis6g 6t nem v6tel6b6l, sem a maxim6lis mennyis6g feletti 6w6tel esetdn
Felhaszn6l6 semmif6le tovdbbi dij vagy kcivetel6s megfizet6s6re nem kciteles azzal,
hogy a Keresked6 a trllfogyaszt5s eset6n felhaszn5lt villamos energiSt is biztositani

kiiteles.

3. Az ellenszolg6ltat5s 6s megfizet6se

l. A Keresked6 Sltal a kozbeszez6si elj6r6sban megajSnlott 6s a Felhaszn5l6 5ltal
elfogadott nett6 ellen6ft6k az int6zm6nyi profilos felhasznSlSsi helyek
vonatkozSs6ban: 19,69 Ft/kWh, azaz llzenkilenc eg6sz hawankilenc FVkWh'

2. A jelenszez6ddsben

meghat6rozott energiadij

a

szez6d6ses id6tartam alatt fix'

index5lSsra nincs lehet6s6g'

3.

fenti dij
A fenti ellen6rt6k felt6tel n6lkUli, nett6 energia fix dij. Felek rtjgzitik, hogy a
(2007. evi
meghatSroz6sSn6l figyelembe v6telre keri.jlt hogy az a rAt t6lts6get
LlccryI tv. 9-13. S) is mag6ba foglal6 villamos energia 5r, ami tartalmazza a villamos
energia beszez6s 6s 6rt6kesit6s kiilts6g6g a lO9l2OO7. (XII. 23.) GKM rendeletben
a
meghat6rozott 6tv6te|i k6te|ezetts6g a|6 es6 villamos (,,zii|d,) energia kd|ts6g6t,
dij6t
kiegyenlitlj energia kcilts6g6t, a hazai 6s nemzetkijzi hat6rkeresztez6 kapacitSsok
6s a menetrendad6s 6th6ritiis6b6l ad6d6 mindenfajta ktilts6geket, valamint
jelen szez6d6ssel
m6rlegkcir tags6gi dijat is. Tartalmazza tov6bb6 teljes krirfien a
ki.ildndsen a
kapcsolatban meghat6rozott egy6b szolg6ltatasok ellen6rt6k6t is,
tovSbb5 az
keresked6v6ltSssal kapcsolatos adminisztr5ci6s feladatok ell6t6sanaK
internetes tlgyfdlport6l biztosit6siival kapcsolatos dijakat is'
nem tartalmazza a rendszerhaszniilati dijakat, a sz6nipari
tSmogatSst, a
szerkezet6talakit6si t6mogat6st, a kedvezm6nyes 5ru villamos energia
forga|mi ad6
VET-ben meghaterozott pdnzeszkiizok, az energiaad6, 6s az 5|ta|6nos

4. A megadott ellen6rt6k

6sszeg6t,Va|amintajogszab6|ybanmeghat6rozottegy6bad6kat6si||etdkeket.

5.

pontjain elhelyezett' a
A felek kcizijtti elsz6mol6s alapja a Felhaszndl6k(k) csatlakoz6si
mindenkori Kereskedelmi Szab6lyzatban meghat6rozott id6beli rdszletezetts6gU

adatokatszo|g6|tat6,avonatkoz6szabv6nyokna(biztonsdgi6sm6r6si.jgyi

6ltal m6rt
el6irdsoknak megfetet6, hat6sSgilag hitelesitett fogyaszt6sm616 berendezds
energiamennYis6g.

1,-

A villamos energia szolg6ltatds szi]netel6s6nek idej6re vonatkoz6an Felhaszn6l6 energia
df megfizetdsdre nem kiiteles. A szolgiiltatiis sztineteltetdse miatti kijldnbdzetet a
Keresked6 az 6ves elszdmolSs alkalmdval kompenz6lja.
7.

FelhasznSl6 6s Keresked6

a teljes ellStiis alapf szez6d6s id6tartama alatt az energia
ellendrt6ke vonatkozds6ban napt6ri h6naphoz igazod6 elszdmol6st alkalmaznak.

A FelhasznSl6 elSleget nem fizet.
9.

Felhaszn6l6 az ellendrt6ket, az igazolt szez6d6sszerij teljesit6st krjvet6en havonta,
ut6lag egyenliti ki a Kbt. 130. s (1)-(6) bekezd6se szerint szdmlacisszesit6 alapj6n,
iituta16ssal, forintban (HUF).

10.

A p6nzrigyi teljesit6s fett6tele az Nl. 361A. g-ban fogtaltak teljesiil6se.

11.

KereskedS a szilmldkat

13.

Keresked6 nem jogosult h6 kiizben r6szszSmla kibocsdtiisara

13.

A Keresked6 iiltal kiboc#tott sz6mla mag6ban foglalja:

- felhasznSl6si helyenkdnt - a Felhaszndld nevdre iilliga ki, 6s a
szdmliikat neki ki.ildi meg. A sz6ml6k mell6 Keresked6 kriteles r6szletes analitik6t
mell6kelni (elektronikus form6ban is) a dokumentdci6nak megfelel6 tartalommal.

Sltala az el6z6 naptdri h6napban (elsz6mol6si ld6szak) a Felhaszndl6 r6sz6re
6rtdkesitett villamos energia teljes mennyis6g6!
- a villamos energia egys6gdriit (Ftlkwh)
- az SltalSnos forgalmi ad6 6sszeg6t,
- a tdrudnyben meghatdrozott energiaad6 iisszeg6g
- a rendszerhaszniilati dfiakat
- egydb, jogszab5lyban nigzitett, a Felhaszn6l6t terhel6 6s Keresked6 6ltal szdmldzand6
t6teleket (igy ktllrlndsen a VEf 147 . g alapj6n sz6mliizand6 t6teleket).
A kibocsdtott sz6ml6n, sz6mla cisszesit6n 6s sz5mla r6szletez6n az el6irtakon kiviil fel
kell tuntetni a Felhaszndl6 nev6t, cim6t, felhaszniil6si hely cimdL felhaszndl6si hely
funkci6j6t, a POD szSmot, a felhaszn6lSsi hely azonosit6t 6s a mindenkori UEf (fWn)
6ft6ket.
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15.

lo.

Keresked5 nem jogosult a tertiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyes dltal szdm6ra
megk0lddtt, igazolt naturSliSt6l elt6r6 mennyi#get alapul v6ve id6szaki sz6ml5t
kiSllitani. Ennek megfelel6en a mindenkori keresked6i 6ramszdmla naturdlia b6zis6t
az eloszt6 5ltal az azonos sziml{zisi id6szakra kiiillitott RHD sz6ml6n megjelen6
6rammennyis6g kdpzi. Amennyiben egy adott sz5mlSz6si id6szakot k6vet6en m6gis
elt6r6s ad6dna egyes fogyasztdsi helyek eset6n az RHD 6s a keresked6i 6ramsz6mldk
naturSlia vetft6si alapjiinak ki.ilcinbiiz6s6ge miatt, akkor a keresked6 kciteles ezt a
soron kcivetkez6 szdml6z6si id6szakban korrigSlni.

A szea6d6s megsziin6sdt kcivet6 75 napon belijl a

Kereskedd jogosult a Felhaszn6l6
fel6 v6gelsz6mol6 sz6mla kibocs6tdsdra. Ez a sz6mla tartalmazhatja a havi elsz6mol6
sz6ml6ban esetlegesen ki nem szdmldzott tdteleket.

lc

17.

K6sedelmes fizet6s esetdn

a

Felhaszn6l6

a ftk.

k6sedelmi kamatot kciteles megfizetni

a

301/A.S

Keresked

i5

(2f(3) bek-nek
rdsz6re,

a

megfelel6
k6sedelemmel

ardnyosan.
18.

A szdmla formailag 6s tartalmilag meg kell, hogy feleljen a hat5lyos sz6mviteli ds ad6,
stb. jogszab6lyoknak.

19.

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Keresked6 nem fizet, illetve szdmol el a
szen6d{s teljesit6s6vel cisszefiigg6sben olyan kiilts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6 tiirsas6g tekintet6ben
meri.ilnek fel, 6s melyek a Keresked6 ad6kciteles jcivedelm6nek csdkkent6sdre
alkalmasak.

Keresked6 v6llalja, hogy az Eloszt6i Enged6lyessel k<itend6 hdl6zathaszndlati
szez6d6sekben a FelhasznSl6 helyett viillalja a fizet6 f6l szerepdt. Az Eloszt6
Enged6lyes tehdt a Keresked6 fele sz6ml6za az 6ltaldnos rendszerhaszndlati dfiakat,
amiket a Keresked6 fizet meg kcizvetleniJl az Eloszt6i Enged6lyes szdm6ra. A
Keresked6 a villamos energia kolts€ge mellett az iiltal5nos rendszerhaszndlati dfakat,
mint kcizvetitett szolgiiltatdst tov6bbsz6ml5zza a Felhaszn6l6 fel6, amit a Felhaszndl6
a Keresked6nek kciteles megfizetni az energiadijjal megegyez6 fizet6si felt6telekkel.

4. A felek jogai 6s kiitelezetts6gei
l.

Keresked5 a mell6kletben szerepl6 felhaszn5l6si helyeknek a csatlakoz6si pontjain a
teljes ell6tiis alapri szez6d6sben rtigzitett negyed6r6s iitlagteljesitm6ny 6rt6k6vel
megegyez6 teljesitm6nnyel k6teles folyamatosan rendelkez6sre iillni. Nem felel a
fentiek nem teljesit6srjl6s66rt , ha a^ az Elosz6i engeddlyes 6rdekkcir6ben felmertilt
Keresked6nek fel nem r6hat6 - ok okozza.

-

A villamos energi5t a FelhasznSl6 r6sz6re a h6l6zati enged6lyes sz5llitja le.

A

felhaszndl6si helyek elldtiisa

a

felhasznSl6si helyekkel megegyez6 csatlakoz6si

pontokon tcjrt6nik.

A profilos fogyasztiisi helyek tekintet6ben - a szea6dds id6tartama alatt - a orofil
alaprl szabadpiaci fogyaszt6si menetrendet a Keresked6 kdsziti el 6s jelenti a
rendszerir6nyit6 fel6. A profilos menetrendadds alapjdt a szabadpiacra l6pdskor a
teniletileg illetdkes eloszt6i enged6lyes ;iltal megiillapitott m6rt6kad6 €ves fogyasztds
jelenti, ennek hiiinyiiban a dokumentdci6 ,,A", ,,8" 6s,,C,,. melldkleteiben felhaszndldsi
helyk6nt megadott 6ves villamos energia fogyasztSsok alkalmazand6ak. Keresked6
vSllalja a profilos FelhasznS16 teljes ell6t6s alapO szez6d6s szerinti szabadpiaci
villamos energia ell6tdsat. A profilos felhaszndl6si helyek mennyis6gi eltdr6s6nek
p6nzLigyi kock6zata a tcibbletenergia vagy a szi.jks6ges kiegyenllt6 energia
megviisiirlii#b6l kcivetkez6en a Keresked6t terheli, ennek a FelhasznSl6 fel6 tcirt6n6
ut6lagos rdszben vagy eg6sz6ben tcjrt6n6 6th6rftiisa nem lehets6qes.
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Keresked6 kdteles aj6nlatk6r6 szabadpiacra l6p6 felhaszn6liisi helyeinek villamos
energia igdnydt fedezni oly m6don, hogy a Felhaszn6l6 iiltal felhaszn6lt viilamos
energia mennyis6get sajiit nevdben kcjteles el6re megvd#rolni.
Felhaszn6l6 a keresked6i mdrlegkdrbe l6p6 felhasznSl5si helyei vonatkoz6s6ban
fell6p6
v6telez6si tizemzavarok eset6n - FelhasznSl6 kUlcin k6r6s6re Keresked6nek vdllalnia
kell a FelhasznSl6 drintett felhaszndl6si helyeinek kdpviseletdt a hdl6zati renoszer
azon tagjaival szemben, amely/amelyek a Felhaszn6l6n6l jelentkez6 v6telez6si zavan

okozta/okozt6( ds mindent meg kell tennie Felhaszn6l6 drdekeinek kdpviselet6drt.
Ezen pont a fenti szemdryi 6s tdrgyi k6rben meghatarmaz6snak min6s.ir.

7.

A hatiilyban l6v6 egyetemes szolgiiltat6i szezSd6s(ek) felmond6s6t a szabadpiacra
l6p6 fogyasztdsi heryek vonatkozds6ban - a Ferhaszndl6 k6pviser6je iirtar teues
bizonyito erejfi mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsdval a Keresked6 kezdem6nyezi
6s bonyoliga re a ter.iretireg iiletdkes egyetemes szorgiirtat6niir. Az egyetemes
szolgdltat6i szez6dds(ek) felmond6siiniil (a megszun6s id6pontja vonatkozds6ban;
a
jelen szea6d6ben meghat6rozott kezd6 teljesrt6si id6pont
az ir6nyad6.

e. A hatiilyban l6v5 szez6d6s(ek) felmonddsiit - a keresked6i mdrlegkcirbe l6pd
fogyaszt6si helyek vonatkozii#ban - a Felhaszn6l6 kdpvisel5je iiltal teljes bizonyit6
erejfi magdnokiratba foglalt meghatalmazdsdval

a Keresked6 kezdem6nvezi ds
bonyolitja le az illet6kes szolg6ltat6niil. A hatiilyos szez6d6s(ek) fetmondii#ndl (a
megszfin6s id6pontja vonatkozds6ban) a jeren szez6d6ben meghat5rozott
kezd6
teljesit6si id6pont az i16nyad6.

c

A keresked6i mdrlegkdrbe ldp6shez szriksdges eloszt6i szez6d6s(ek),
rigy mint Hiil6zati

Gatlakozdsi szerz6d6s(ek)

szez6d6s(ek)

(a

(a

tovdbbiakban: Hcssz)

ds

Hiir6zathasznarati

toviibbiakban: HHSZ) megkcitdsdt - amennyiben ez varamery
fogyasztdsi hery esetdn nem drr renderkez6sre I a Ferhaszn6r6
k6pviser6je 6rtar terjes
bizonyito ereju mag6nokiratba foglalt meghatalmazdsdval
a Keresked6 kezdem6nyezi
6s bonyoritja re a terr.iretireg iilet6kes eroszt6i enged6ryesndr.
A Hcssz_ek 6s HHSZ_ek
megkcit.s6hez a jeren szea6ddben meghat6rozott
kezdS terjesrt.si id6pont az

irdnyadd.

10'

Keresked6 szakmailag feltigyeli a profilos
elszdmol6s ald es6 felhaszniil,si hetyek
itet6kes eroszt6i enged.ryes Srtar
kirt6n5 vdgreges profirba sororSsit ds
varamennyr
profiros ferhaszndr,si heryre
vonatkoz6an J slezoodses id6szak
aratt 6rvenyes
M6rtdkad6 Eves Fogyaszt6s meg6llaprtiisiit.

11.
^r::|f;;";j;?r.,.u,i?jurr.r6rus

hatdtya atatt Keresked6 kciteles

fi :','"":,=;;l;;'"'.'"",fi ::.,:;Lln:1qti,ffi

12.

Felhaszn6l6 jogosult
az

(

T""[.J,ij;f

a t6te

etviirhatd

nmm:*n:l

kapcsolatos.bdrmilyen
fordutni, aki a t6le
rigyben Keresked6hcjz
szakdrtelemmel kdteles
.;atr.flero-rerr#;;::",
vagy (ilyen tdrgy,i k6r"u"'huto
",:.111i1'166t:val
s eset6n) rriisbeli tdj6koztat6st
adni.

Az fjonnan bekapcsoldsra kertil6 felhaszniildsi helyek r6sz6re,
az adott felhaszndldsi
helyre 6rv6nyes energiad(j alkalmazds6val Keresked6 a szez6ddses
id6tartamon belijl
szabadpiaci villamos energia elldtdst nyrijt. Ezen felhaszndldsi
helyek vonatkozds6ban
a jelen szez6d6s renderkez6seit keil arkarmazni krirciniisen
azzar, hogy az energiadf
meghat6rozott mdrtdke ezen 0j ferhaszn5riisi heryek vonatkozds6ban
ii iranyao6a-t. n
felhaszn5liisi heryek m6dosurdsa (ide 6rtve az
rij ferhaszniirdsi hery bevoniisiig r6gi

13.

megszfintetds6!

stb.) nem min6stjl a felek

szez6ddsm6dositdsnak.

megdllapod6sa

A

szez6dds id5tartama aratt megszun6 ferhaszniiriisi
heryek r6sz6re
szak6rt6i tiimogatiist biztosit 6s a FerhasznSr6
k6pvrser5jek6nt

l+.

felhaszn6ldsi helyek villamos energia
szolgdltatiisb6l va16 kil6ptet6s6t.

Keresked6

ll-

alapj6-n

Keresked6

menedzseri a

az

tigyint6z6s gyorsft5sa, egyszerusit.se
6rdek6ben rigyf6rszorgSrat
tizemeltet6s6re kdteles a szerzddds
iA6tirtama atatt. nnnat drdekdben, hogy
a
Keresked6 iirtar kiiiilitott szdmra mfiszaki
tartarmJi--es szdmszaki heryess6g6nek
ellen6zds6t m6g a sz,mra m-egdrkezds6t
r.s"'6.2"n'.'
rehessen v6gezni, annak
-ugyancsax
megtekinthet6s6g.t Keresked6nek
biztositani ketbiztositani ke, a
Keresked6nek az egves ferhaszndriisi
t"rv"r. t r;"rit#y gc,rb6j6nek refutdsiinak,
ilretve a Keresked6 6s a Ferhaszniir6
k.zritt r.gkit".ott szea6d6s mfiszaki
vonatkozdsri
adatainak megtekinthet6sdodt.

5. Szerz6d6sszeg6sek 6s jogktivetkezm6nyei

A

Ferek jeren vez6d6sben, v,,art
kciterezetts6geinek megszeg6se,
igy krir<in.sen
teljesit6s ermuraszt6sa, k6sederme
kd,t6;it6;';;si' kritetezets6get keretkeztet,a
a rta r ttirtenT ren orii
i]i' r.r' onaddt ;. p"',;

1.

;;;- ;

l::Hffi:"ffffi #':Hil

A jelen pontban rcigzitett szez6d6sszeg6si
- esetek ds azok itt er6irt kcivetkezm6nyei
nem drintik
jeren

a

u6rmety m1J pontpoan meghatdrozott

.szez6des
szez6ddsszegdsi eseteket, illetve
az urof,no.

srilyos szez6ddsszeg.s eset6n

szenvedett) F6l

a

fl-n

;ogkovetkezmdnyeket.

a

srilyos szea6d.sszegdsser drintett (s.rermet
Szez6.d6st a szea6d6;;F6lhez int6zett egyolda,i
-

lognyitatkozattal jelen szea6d6s szerint retmonJiai-a'."

Srilyos szea6d6sszegdst kdvet
et a Keresked6, ha neki felrdhatoan:

-

a.

,/, \

ha a szea6d6s terjesitds6hez
szriksdges erektromos Sramot
nem szeai be
tetjes eg6sz6ben,
nem 6rl renderkezdsre a jeren
szez6d6sben meghatSrozott m6rt6kben
6s
mddon,

-

jelen szez6ddsben nevesitett adminisztr5ci6s kdtelezetts6g6t nem, vagy
hi6nyosan teljesiti 6s ezel FelhasznSl6 ell6tdsiit eg6szben vagy r6szben
veszelyezteti vagy lehetetlenn6 teszi,

s.

egy6b srilyos szea6d6sszeg6st kdvet el.

Srilyos szez6d6sszegdst krivet el a Felhaszniil6, ha neki felr6hat6an:

-

fizet6si kiitelezetts6g6nek a Keresked6 5ltal meghat6rozott legal6bb 30
napos p6thatdrid6 alatt sem tesz eleget,
egyi.ittm(kcid6si kiitelezetts6g6t srllyosan megszegi.

6

Vis maior bekijvetkez6se eset6n a Felek kcitelesek egymdst haladdktalanul 6rtesiteni.
Amennyiben a vis maior helyzet csak a Keresked6n6l jelentkezik, a vis maior
id6tartamiira a Felhaszndl6 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikrid6#hez szijks6ges
elektromos Sramot beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyis6gvonatkoz6#ban
figyelembe kell venni.

z.

A FelhasznSl6 nem kciteles a szabv6nyon kiviili elektromos 6ramot 5tvenni, igy ha
szabvdnyon kivi.ili elektromos dramot 6tv6tel6t a Felhaszn5l6 visszautasitja, ez

a
a

Keresked6 r6sz6r6l min6sril szez6ddsszeg6snek. A szabvdnyon kivi.ili elektromos
6ramot mennyis6g6vel cscikkenthet6 a szez6d6ses mennyis6g.

8.

A teljesit6s jogszerfi megtagaddsa esetdn a jogszer(en megtagad6 f6l terh6re nem
keletkezik sem krjtbdrfizet6si, sem kdrt6rit6si kcltelezetts6g, de k6sedelmi kamat
fizet6si k<jtelezetls6g sem. Ekkor a jelen szez6d6sben meghat6rozott (eltdr6ssel nem
6rintett) mennyis6get az 6j:ades felfi..iggesztdse miatt dt nem adott mennyisdggel
cscikkenteni kell.

6. Szerz6il6si biztosit6kok

l.

Felek megjllapodnak abban, hogy amennyiben a Keresked6 neki felr6hat6an hib6san
vagy k6sedelmesen teljesit, akkor kdteles a Felhaszn6l6nak a hibiis vagy k6sedelmes
teljesit6ssel 6rintett minden napt5ri nap vonatkoz6s6ban az adott felhlszniil6si helv

6ves,

dokumentdci6ban kalkuldlt mennyis6gU villamos energia forintban
meghat6rozott ellen6rt6kdnek 365-6d r6sz6nek a k6tszeres6t k6tbdrk6nt meofizetnr.
kcitb6rt
Felhaszn6l6 iriisbeli felsz6litdssal,
naoos fizet6si hit6rid6vel
6rv6nyesitheti. Amennyiben a felsz6litds kdzhezv6tel6t k6vet6 5 naoon beliil a
Keresked6 ir6sban, k6ts69et kiz6r6an bizonyrtekokkal al6t6masztott indoklSssal magSt
ki nem menti, akkor a kiitb6r elismert k<ivetel€snek min6sijl 6s a Keresked6
k6vetel6s6be beszdmithat6 a Kbt-ben foglalt valamennyi felt6tel megval6suldsa
eset6n.

2.

A

a

8

7. Egy6b rendelkezdsek

1. A Felhaszn5l6 ktjteles

betaftani a mindenkori vonatkoz6 jogszabiilyok rendelkez6seit,
amennyiben az jelen szea6ddssel nem ellent6tes. A jelen szez6d6s Felei ktiz<itt
els6dlegesen jelen szerz6dds az ininyad6 a jelen
,szerz&6s 7.5. ponga
figyelembev6tel6vel. Amennyiben a Keresked6 b6rmely Aszr-nek min6si.il6 irata

/

/-1

2.

3.

eg6szben vagy r6szben ellent6tes a jelen szez6d6ssel, akkor az 6rintett ASZFrendelkez6s nem alkalmazhat6. Kiv6telt kdpez ez al6l, ha az adott rendelkez6s a 7.5.
pont alapj6n alkalmazand6.
A Keresked6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszab6lyoknak, a mfikdd6si
enged6ly6nek, tizletszabdlyzat6nak 6s a rendszerhaszn6lati szerz6d6seinek
rendelkez6seit.
A Keresked6 mindenkor a szakszer(en elj6r6 keresked6t6l adott helfzetben fokozottan
elvdrhat6 maoatart6st kciteles tanusitani, krildnosen

A

Szea5dds teljesit6s6t vesz6lyeztet6 esem6nyekr5l

a

Felhaszn6l6t halad6ktalanul

6rtesiteni,

Szez6d6s teljesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden t6le elv5rhat6

A

intdzked6st.

A

Szez6d6s csak k6zijs megegyez6ssel, fr6sban m6dosithat6

a Kbt' 132.$-nak

megfelel6en.

a szen6d6s biirmely pontja k69ens
k6zbeszez6si elj5rSs kdtelez6 6rv6nyfi

Felek megiillapodnak abban, hogy amennyiben

jogszabiilyba iitkbzne, vagy a
dokumentumSnak tatalm5val ellent6tes lenne, akkor a szerzodls fentieket s6rt6
rendelkezdse hely6be - minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy ki.ildn<isen a szez6d6s

a megs6rtett kotelez5 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy
m6dosit5sa n6lktil
k6zbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keri.il. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni
akkor is, ha valamely k6gens jogszabiily akk6nt rendelkezik, hogy valamely
rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben szdvegszerfien szerepelnie kell)
6s azt szovegsze rfien a szerz6d6s nem tartalmazza (az adott rendelkezds a szenSdas

-

r6sz6t k6pezi).

Az illet6kes eloszt6i enged6lyes megnevez6se: Budapesti Elektromos Mfivek
Nyilv5nosan M(kiid6 R6szv6nytiirsas6g (rdvid elnevez6se: ELMU Nyrt')
Si6khelye:1132 Budapest, V6ci rit 72-74 fel.:+36-1-238-0000 Kdzponti e-mail:

elmu@elmu.hu ,Ca.:Oi-fO-O+f 827, AdSsz6m: 1076803-2-44. A szolg6ltatasb6l val6
(X'L9:)
k'lz6r6s rdszbtes fElt6tetelt a 2007. 6vi DCOCryI. tiirvdny (VFl), a 27312007
Korm. rendelet valamint az ELMo Nyrt. nyilv6nos mijk<id6si enged6lyei,
villamosenergia-ell6t6si, valamint ijzletszabdlyzata taftalmazzSk'

8. A szerz6dds id6beli hatSlya 6s megsziin6se
t.

2013' 09'
Felek jelen szez6d6s hatSrozott id6re 2O12. 10. 01. napjiinak 00.00 6raj5t6l
30. napj6nak 24.00 6r6jiig kdtik, a Keresked6 ezen id6szak alatt koteles a szenSd{s
szerinti ell6t6s biztosit6sd ra
rendes
Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szerzodls a ftk. szab6lyai szerint
felmondlssal felmondhat6. A felmond5si id5nek elegend6nek kell lennie ahhoz, hogy
a Felhaszn6l6 kiizbeszez6si elj6r6st folytasson le. Ennek hatSridejdt a felek 90
napban hatdrozzdk meg.

A Szez6d6s rendkiviili felmond5ssal azonnali hat6llyal felmondhat6, ha:

/_

a)

Keresked5 ellen cs6deljeirds, vagy felsz5moliisi elj5riis joger6s elrendel6sdre keriil
sor, vagy v6gelsz6mol6s al5 keriil, ill. hivatalb6l trirlik a c6gjegfzdkb5l.

b)

amennyiben bdrmelyik f6l a jelen szea6d6sb6l ered6 l6nyeges kcitelezetts6geit
ism6telten vagy s0lyosan megszegi,

c)

ha az illet6kes Hivatal a Keresked6 m(kciddsi enged6ly6t joger6sen visszavonja,
vagy egy6b m6don a szez6d6s teljesit6sdre alkalmatlann6 v5lik.

4.

a

a

FelhasznSl6 ktiteles
szerzodls felmondani
Kbt-ben meghat6rozottak szerint,
amennyiben:
Keresked6ben kiizvetetten vagy kiizvetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 gazdas6gi t6rsasiig, amely nem felel meg a Kbt.56. g (1) bekezd6s k)
pontjiiban meghat6rozott felt6teleknek. Ennek 6rdekdben a szez6d6s teljesit6s{nek
teljes id6tartama alatt Keresked5 a tulajdonosi szerkezet6t a Felhaszn6l6 sz6m5ra
megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125.S (5) bekezd6s szerinti rigyletekr6l a FelhasznSl6t
halad6ktalanul 6rtesiti.
Keresked6 kbzvetetten vagy kcizvetlenijl 25olo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkezd gazdasiigi tiirsasiSgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdds k)
pongiiban meghatiirozott felt6teleknek. Ennek 6rdekdben Keresked6 a Kbt. 125.g (5)
bekezd6s szerinti i.igyletekr6l a FelhasznSl6t haladdktalanul 6rtesiti.

4.t.

4.2.

!

9, Adatv6delem, kapcsolattart5s, egy6b rendelkez6sek

L

A szenSd6 felek kiitelesek betartani az adatv6delmi szabSlyokat.

2.

Felek meg5llapodnak abban, hogy kijldntis tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egym5snak dtadott, rizleti titoknak min6si.il6 inform6ci6! valamint minden olyan
informdci6t, dokument6ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak mindsitettek
(bizalmas inform5ci6), vagy jogszab6ly annak minSsit.

a

3.

gazdasdgi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 minden olyan tdny,
inform6ci6, megold6s vagy adat, amelynek nyilvdnoss6gra hozatala, illetdktelenek
6ltal tdrtdn6 megszez6se vagy felhaszn6l6sa a jogosult jogszerfi pdnziigyi,
gazdasdgi vagy piaci 6rdekeit s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban
tartiisa 6rdekdben a jogosult a szUks6ges int6zked6seket megtette.

4.

A Felek titoktartdsi ktitelezettsdge a tudom6sukra jutott Uzleti titokra 6s bizalmas
informdci6kra, lgy killcincisen szakmai megold6sra, know-how-ra is kiterjed.

Uzleti

5. A

titok

Felek a szez6d6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s informdci6kat kizdr6lag a
szea6d6s teljesft6sdre hasznSlhatjdk fel. A m6sik f6l el6zetes j6viihagyiisa n6lkLil
ilyen informdci6t egyik f6l sem tehet kiiz6, harmadik szem6ly rendelkez6sdre
nem bocsdthat, kivdve, ha ezt drvdnyes 6s hat6lyos jogszabiily alapj6n ktitelez6
vagy valamely brro#g vagy miis hat6siig, 6llamigazgatiisi szerv elrendeli. A felek
err6l halad6ktalanul t6j6koztatj5k egymiist irdsban a vonatkoz6 bir6#9i, vagy
miis hat6s6gi hatdrozat egyidejU megktild6se mellett.

,/

z

6. A

Felek kritelesek a hat6sdg (bir6siig) figyelmdt felhivni az ilyen inform6ci6k
megfelel6 kezel6s6re. Nem tekinthet6 titoktartdsi kdtelezetts6g al6 es6
informdci6nak, ami m6r kcizismert. Egy adott inform6ci6 kiizismerts6g6t az a f6l
bizonyitja, amelyik annak kdzismerts{76re hivatkozik.

7.

A jelen titoKartdsr6l sz6l6 pont rendelkezdsei a Szez6d6s megszfin6se utdn

is

hat6lyban maradnak.

8.

Felek meg6llapodnalq hogy a fenti titokv6delmi rendelkez6sek nem terjednek ki
mindazon adatokra ill. iratokra, mely vonatkozSs6ban jogszabilly a fentiekt6l
ellent6tesen rendelkezik.

9.

Felek kijelentik, hogy a szea6d6s teljesitds6ben folyamatosan egyiittmfiktidnek, a
felmerril6 probl6miikr6l egym6st haladdktalanul 6rtesitik.

10. Felekjognyilatkozataikat kizdr6lag irdsban, az 5w6tel helydt 6s idejdt azonosithat6

m6don igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek
elektronikus levelez6s (e-mail) 6s a fax formdjdt is.
11.

Felek k6pviseletdre oognyilatkozat t6tel6re)

az ott

a fentieken 6rtik

megjeldlt esetleges

korldtoz6sokkal az aldbbi szem6lyek jogosultak kizdr6lagosan:

Felhaszn516 r6sz6n6l:

Felhaszniil6lr'ev6
megnevez6se
V6c V5ros Onkorm.
GazdasSqi Hivatal

Mad5ch Imre
MUvel6d6si Kcizoont

Boronkay Gydrgy
Mfiszaki Kdz6piskola
B<tlcs6d6k 6s

Fogyat6kosok
Int6zete
Id6sek Otthona Es
Klubia
Szoci6lis
Szolq5ltat5sok Hdza
V5c Vdros
Onkorm6nyzat
Viici V6rosfejleszt6
Kft.

Kapcsolattart6
el6rhet6s6gei

Kapcsolattart6 neve
Gazdas6gi vezet6:
Pdoa L6szl6
Gazdas6gi igazgat6:
Csorba Eva
Gazdas6gi igazgat6

06-30/870-2898
06-30/377-6601

helyettes:
Liebhardtn6 Lestyiin
N6ra
Gazdas6gi vezetS:
Debreczenin6 Cs5ke
Krisztina

06-301s52-73r9

06-30t632-2t87

Pint6r MihSlyn6

06-30/870-2887

Rojkovicsn6 Ivanics
Andrea
F6energetikus: Kiss

06-2715M-40r
06-301780-3927

Istv6 n

F6energetikus: Kiss

06-301280-3927

Istv6 n

l0

az

Kapcsolattart6
jognyilatkozatt6teli
jog;inak esetleges
korl6toz6sa:

Keresked6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds: Krascsenics Roland, 6gazatvezet6
El6rhet6s6gei (tel, fax) : 06- U 37 L-36t6, 06-30/ gB4 -7 7 44, 06- | / 37 L-357 4
Jognyilatkozat korl6toz5sa: N6v, beosztds: So6s Attila, osztSlyvezet6

El6rhet6#gei(tel, fax) : 06-1137

L-37

t6, 06-30|280-2840,

06-1137 L-3574

Jognyilatkozat korldtoz6sa: 12. Jelen szerz6d6st

drint6 ijsszes jognyilatkozatot a kijeldlt kapcsolattart6 kiz6r6lag irdsban
az
6tv6tel
helydt 6s idejdt dokument6l6 m6don - teheti meg 6rv6nyesen. Elektronikus
lev6l ill. fax eset6n az Stv6tel igazol5s6t megfelel6en alkalmazni kell (visszaigazol6s
kdr6se, ill. faxjetent6s).

13.

Amennyiben a szez6d6s a jognyilatkozat megt6tel6re hat6rid6t nem t(2, akkor a
jognyilatkozatot annak ok6nak felmeriil6s6r6l
0ognyilatkozatot tev6 tudom6sdra
jutasiit6l) sz6mitott 3 munkanapon beliil kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6b5l
rcividebb hat5rid6 nem derLil ki.

14. Minden, a mSsik f6lnek benyijtand6 jelen szez6d6s kirgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen

szez6d6sben meghatdrozott kapcsolattart6 cim6re kell megkilldeni. A ktildemdnyt faxon,
eleKronikus lev6lben illet6leg postai krildem6nyk6nt keresZiil feladott jognyilatkozat
esetdn a megdrkez6st kcivet6 els6 munkanapon, szem6lyes 5tadds eset6n azonnar
k6zbesitettnek kell tekintenr.
15.

A kijelcilt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akadiilyoztatdsa eset6re a felek meghatalmazott
helyettesr6l kdtelesek gondoskodni, melynek elmarad6sa nem eshet a miisik f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a kiildemdnyek fogad6#t akaddlyoznd ill. lehetetlenn6
tenn6, felek kiitelesek a m6sik felet err6l - illetve a hiba megszfin6s6r6l - halad6ktalanul
riivid riton 6rtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzar,
hogy a akadiilyoztatdsi nyilatkozat telefonon tcirtdn6 megt6tel€nek igazol6sa a
nyilatkozaftev6t terheli.

16.

szen6d6 felek igy jdrnak el jelen szea6d6s hatiily6nak fenndllta alatt, rigy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szea6d6s kikcit6seinek. szez6d6 Ferek
kijelentik, hogy egyikiik sem tan[sfthat oryan magatartdst, amely a szez6d6ssel
ellent6tes lenne, vagy a miisik f6r jogos drdekeit s6rtend. szez6d6 Ferek rdgzitir., hogy
a
dokumentumok kezer6se sordn az adatv6dermi jogszabiiryok renderkez6seit
marad6ktalanul betardiik.

17.

tt

Felek megdilapodnak abban, hogy minden
tevdkenysdgi.ikndr a m6sik f6r 6rdekeit
messzemen6en szem er6tt tarfua jiirnak
er, tartdzkodva minden oryan magatartdst6r,

amety a mdsik f6lnek ak6r vagyoni,
akdr nem vagyoni kdrt okozna.

ffr""iii:l"ri.l,ff'::li'"'
akaddtyozza,u.gv

kciteresek drtesiteni a
mdsik feler
informdcidr6l, amelv j"h"

o"ror6j]j:ltumrdl'

tl

a rudomdsukra jutott

;.;;6d;;""u.t'nn.*

19'szen6d6 Felek megSllapodnak, hogy jelen szez6d6s hatiilya alatt - a fentieken t0l is szorosan egyi.ittmfikodne( 6s mindent megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a jelen
szea5d6sben kitfizdtt c6lok megval6suljanak.
20. Felek kifejezetten r<igzitik, hogy jelen szez6d6s alapj6n a Felhaszn6l6 sem r6szben, sem
r6g6szben nem felel6s a hivatkozott kdzbeszez6si eljdr6s alapj6n a Keresked6vel
szez6d6st kcit5 toviibbi felhaszn6l6k szez6d6sszeg6s66rt, ill. a toviibbi esetleges
felhaszn6l6k szez5d6sszegdse jelen szez6d6s Felhaszn6l6jdra nem hat ki.
21. Jelen szez6d{s ill. a kcizbeszez6si eljdriis

2. rdszdre vonatkozri iratanyaga az (n. profilos

m6r6s alapjiSn elszdmolt fogyasztdsi helyek vonatkoz6s5ban tartalmaz rendelkez6seKet.
Amennyiben valamely rendelkez6s az adott fogyasztdsi hely vonatkoz6s6ban nem
6rtelmezhet6, azt figyelmen kivLil kell hagyni.
22. Jelen szez6d6sben nem szabSlyozott kdrd6sekben a Magyar Kdztiirsasdg jogszab6lyai az
i16nyad6ak.
23.

A szez6d6s 6s annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szez6d6s melldkletdt
kdpezi (a felsoroltakon kivijl) (a Megbiz6 p6ld6ny6hoz csatoltan) az eljiiriis iratanyaga.

24. Felek jogvitiijuk eset6re kikdtik a V6ci V6rosi Brn5#g ill. a Budapest K6rny6ki Tcirv6nysz{k
kizii16lagos illet6kess6g6t.
25. Jelen szez6d6s annak mindk6t f6t iiltali aliiird#vat 16o hatiilvba.
Y

5c, 2OL2. szeptember 21.
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Felhaszn5l6

Magyar Telekom T5vkiizl6si
Nyilv6nosan Miikii<16
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V6c V5ros Polg5rmestere

7,-a

Ellenieoyezt6k:
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V6c Vdros Jegyz6jel'
V6c V6ros Polg5rmesteri Hivatal
Pdnzrigyi 6s Ad6 Osztiily
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Vf ei Vdrosfe jlesztf K{t.
2000 Vdc Koztdrsasig ul 34
Aocszam 14'i5735 i -2- i3
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