
Iktat6szrim: 9 59 /2013'

VILLAMOS ENERGIA ADASVETELI SZERZODES

EGYEDI FELTETELEI

I . A jelen szerz6d6s l6trej6tt egyr6sn6l a

Vrisarl6, fizet6:

M6sr6szr6l a Keresked6 :

A Keresked6 6s a V6srirl6 a tov6bbiakban egyiittesen felek, kdz6tt az alulitt napon ds helyen

az al6bbi, felt6telekkel :

1. A SZERZoDES rAnCvl:

A jelen szerz6d6s t6rgya teljes elldtris alapri villamos energia e1l6t6s 6s 6tvdtel. A 1. sz6mf
mell6kletben meg)tatirozott felhaszn6l6si hely(ek) villamos energia teljes ell6tris alapri

szen6d6s keretdben tdrtdnik, amely6rt a Vrisrirl6 dijat frzet 6s tudomiisul veszi, hogy a
Keresked6 mdrlegkdrdbe tartozik. A Keresked6 biztositja Vrisrlrl6 felhaszndlasi hely6re(ire) a
villamos energirit. A V6s6rl6 v6l1a1ja, hogy a Keresked6 riltal ritadott villamos energia jelen

szerzodls szerinti dij, 15,26 Ft/kwh+Afa - a szerzodls rendelkezdsei szerint megfizeti a

Keresked<i szlmira.

Neve: F6rlirosi Onkorm6nyzat Csamok 6s Piac

lgazeat6silga

Sz6khelye: I I 17 Budapest, K6rdsy J6zsefu. 7-9.

C6giegyzekszdma:
Ad6sziima: t5490270-2-43
Bankszrimla szima: oTP 1 1 784009- I s490270-00000000

Kaocsolattart6 neve: Medsyes L6szl6

Kaocsolattart6 telefonsziima: 06 -l -27 3 -3 r22, 06-30-619 -20 5 4

Kapcsolattart6 e-mail szirna: medgyes.laszlo(@csapi.hu

Neve: Budapesti Elektromos Miivek Nyrt.
Sz6khelye: 1 1 32 Budapest, V 6ci it 7 2-7 4.

C6giegyzdksziirna: 0l-10-041827
Ad6sz6rna: 10768033-2-44

Bankszri.rnla szrima: 1 0800007-0000000- 1 02850038

Kapcsolattart6 neve: Lilszl6 Andrea
Kaocsolattart6 telefonsz6ma: +36-20-289-1628

Kancsolattart6 e-mail sziima: andrea.laszlo@elmu.hu
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Az_lyes 6tvett villamos energia nagys6ga dsszesen: 1 1,55 Gwh/ 6v, a tolerancia s6v m6rt6ke
+20Yo.

2. A SzERzfiDEs rrarAr,ysALfPEsfNEK FELTfTELEI

2.1 . A Kereskedd 6rv6nyes miikdd6si enged6llyel rendelkezik.

2.2. A Keresked6 6rv6nyes mdrlegkriri szerz6d6ssel rendelkezik.

2.3. A Szerzodls hatiilya 6s id6tartama a 6. pontban foglaltak szerint.

3. FOGYASZTAST nnr,ym

Az 7 .sz. mell6klet szerint.

4, A SZNRZ6D6 TNINr NCYWIS IruiNrr KOTELEZETTSfGEI

4.1. A Keresked6 kdteles a v6srlrl6 fogyasztrisi ig€ny6nek megfelel6 mennyisdgii, min6s6gii
villamos energi6t a vrlsrirl6 r6sz6re a teljesit6s helydn 6tadni, a v6sri.rl6nak pedig 6tvenni.

4.2. A Y 6sailo megbiz6st ad a Keresked6 ftsz&e, ahil6zat haszn6lati 6s hii6zat csatlakozrisi
szerz6ddsek megkdtdse trlrgy6ban valamint a teriiletileg illet6kes eloszt6i enged6lyesn6l
kdpviselet6ben eljrirjon. A h6l6zat hasznrilati 6s a hil6zat csatlakozisi szerz6d6sek
v6ltoaat6sa - a Keresked6n keresztiil - nem 6rinti a keresked6i szerz6d6sben foslaltakat. .az a
Keresked6i szerz6d6st nem m6dositia.

4.3. A V6srirl6 kdteles 6rtesiteni a Keresked6t a hil6zat haszn6lati 6s h6l6zat csatlakoz6si
szerz6d6sekkel kapcsolatos, illetve a vdtelez6s felt6teleiben berlll6 brirmely vifltoz6sr6l,
valamint koteles a t6nyleges v6telez6sre vonatkoz6 adatokat a Keresked6 r6sz6re mesadni.

4.4. A Vds'fu16 a villamos energia fogyaszt6srinak racional iz lisAra, az egyes fogyasa6si
helyek k6zdtti iitcsoportositiisa 6rdek6ben jogosult a Kereked6t6l az aktu6lis fogyasztisi
adatokat fogyaszt6si helyenk6nti bont6sban, numerikus 6s/vagy grafikus form6ban bek6mi,
Keresked6 pedig kdteles ezeket a vev6 ilyen k6r6sdnek be6rkezds6t k6vet6 3 munkanapon a
Vev6 r6sz6re megadni.

4.5. A nem profilos fogyaszt6k eset6ben az energia dij az elsz6mol6si m6r6 adatainak
megfelel6 villamos energia mennyis6ge alapj6n kertil kifizet6sre. Vev6 az elszrimo|isi id6szak
alatt az elszrirnoliisi m6r6 m6r6si adatainak megfelel6 mennyisdgri villamos energia
mennyis6gek ds a szeruodds szerinti egys6g6r szorzatat kdteles megfizetni a Keresked6nek.

4.6. A profilos fogyasaiisi helyek eset6ben a havi energia dijat a M6rt6kad6 Eves Fogyasztris
llt2-vel megegyezo m6rtdkii villamos energia utrin kell megfizetni.

4.7. A Keresked6 a Vrisrirl6 nev6ben eljin, az 1.s2. mell6kletben felsorolt telephelyeken, a
villamos energia auditok elv6geztet6s6re, azok dokument6ci6irinak ritadrisara V6siirl6 r6sz6te.
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4.g. A Keresked6 bidositja, a vrisri.rl6 r6sz6re, hogy folyamatos Intemetes szolg6ltatris keret6n

beliil, az id<isoros fogyaszt6knak negyed6r6s teljesitmdnyadatokhoz hozz6juthasson'

5. AYILLAMOS ENERGIA MfNBSN

5.1. Az elszairnol6s alapj6t az lintetl h6l6zati enged6lyes altal a Keresked6 rdszgre - a

v6srlrl6 t6nyleges v6telii6s6re vonatkoz6 - tovabbitott adatok k6pezik' A szLniiais 6s az

elsz6mol6s h"p:au szolg6l6 m6r6seket leolvas6sokat, ellen6rz6seket a h6l6zati enged6lyes

v6gzi.

6. A SZERZoDES nArAr,v.c. fs ro6r,mrannl

6.1. Jelen szerzbdls a Felek c{gszeni aklir6s6val villik 6rv6nyess6, hat6lyba 2013. 6v jflius
h6 01 nap 0 6ra 00 perckor l6p 6letbe.

A szerzldfrs a Felek kdziitt 2015 6v februir h6 28. nap 24 6ra 00 percig sz6l'

7. ASZ,FJ.Z;fiDESES AR ES FIZETfSI FELTf'TELEK

7.1. A V666r16 riltal fizetend6 nett6 energia ar: 15,26 Ft/kwh+Afa

7.2. Az energia dijat HUF p6nznemben fizeti meg a vtisal,rl6 Keresked6 r6sz6re, az

elsz6mol6si m6r6 adatainak megfelel6 villamos energia mennyis6g6rt. A Keresked6 papir 6s

elekhonikus sz6ml6t bocs6t, Vrisrirl6 r6sz6re, a szitmla kiegyenlit6s6nek alapja, a papir alapit

sziimla.

7.3.A Vds6rl6 az elszrirnoltisi id6szak alatt az elszitmoli.s;i mdr6 m6r6si adatainak megfelel6

meruryis6gri villamos energia mennyis6gek 6s a szerz6d6s szerinti egys6g6r szorzatilt kdteles

megfizetni a Keresked6nek.

7.4. A Keresked<i a rendszerhasmrilati dijakat, 6s egy6b dijakat mint kdzvetitett szolg6ltatrlst

tovihbsz6ml|.,za a Vasrirl6 fel6 kiilttn dij felszrimitasa n6lkiil 6s kdzds sziml6t - keresked6i,

h6l6zati. - bocsat ki a Vrisrirl6 fel6.

7.5. A7.1. pontban meghatirozott energia 6r n em tartalmazza a k6telez6 atv6teli teljesifndnlt
(KAD. Ktesked6 ebben az esetben a KAT energia 6r6t a havi elszirnol6 szrimlij6ban kiilSn

t6telk6nt sziimolja el. Az elsz6molixa az atviteli rendszerilinyit6 (MAVIR Zrt.) 6ltd az

elsztirnol6si id6szakra vonatk oz6anklzzdtett KAT havi adatpublikri.ci6 alapjrin keriil sor.

7.6. Az elszitmolisi iddszak I h6nap, a sztmla megkiilddse a trirgyh6napi teljesitds utin
titrt6nik. A rendszerhaszn6Llati 6s egy6b dijak szimli,jitsa a 412011. (I.31.) NFM rendelet, a

2011. 6vi CVU. tv., valamint a 64/201 1 (XI.30.) NFM rendelet szerint-

7.7. A Yis6rl6 el6leget nem fizet. A lesziilitott riru ellen6rtdk6nek megfrzet6se havonta, a

teljesit6st kdvet6en kiAilitott szirnla alapjtin t6ft6nik. A szrlmla iisszegdnek kiegyenlit6se' a

teljesitest6l szimirott 15 napos 6tutal6ssal t6rt6nik a Kbt. 130 $ (1>(3), valamint a 306/2011

(XII.23. Korm. rendelet) 14. $ (1) bekezdds6nek megfelel6en az alibbiak szerint:
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A Kbt. 130. $ (1) - (3) bekezd6se ktivetkezdkr6l rendelkezik:

(1) Az ajrinlatk6r6k6nt szerz6d6 fel a szerzodds teljesft6s6nek elismer6s6r6l
(teljesit6sigazol6s) vagy az elismer6s megtagadrisii.r6l legk6s6bb az ajinlattev1k6nt szeru6d6
f6l teljesit6s6t6l , vagy az en6l sz6l6 irilsbeli 6rtesit6s k6zhen&el6t6l sziimitott tizen6t napon
beliil inisban kdteles nyilatkozni.
(2) Az ajinlatkdr6k6nt szerz6d6 f6l, vagy - t6mogat6sb6l megval6sul6 kd,zbeszerzds eset6n
szfllit6i kifizetds soriin - a kifizetdsre kdteles szervezet e g alkalmazas6ban (a tov6bbiakban
egyiitt: ajdnlatk6r6k6nt szen6d6 fEl) a kd,vetkez6 szabrilyok szerint k6teles az
ellenszolg6ltatist teljesiteni :

a) a fizetisi hatdrid6 nem haladhatja meg a sz6mla ajrinlatk6r6kdnt sze1626d6 f6l (felek) 6ltali
kdzhezvdtel6nek napj6t kdvet6 30 napot; a szfumla k6zhezv6tel6nek napja nem k6pezheti a
felek kdz6tt meg6llapod6s targy6t;
D) ameruryiben nem allapithat6 meg egy6rtelmii en a szlnla kdzhezv6tel6nek id6pontja vagy
az ajitnlattev6k9nt szerzi5d6 fdl a teljesft6st megel6z6en nyujtja be a sziml6i, a fizet6si
hatdrid6 nem haladhatja meg a szerz6ddsben meghatrirozott m6don 6s tartalommal tdrten6
teUesit6s (6pitdsi beruhriz6s esetdn az atadin-lw'teli elj6r6s befejezds6nek) napj6t k6vet6 30
napot.

A 306D011. (xrl.23. Korm. rendeleO 14. S (l) alapjrin az ajrinlatk6r6k6 nt szerz6d6 f61,
vagy - eur6pai uni6s trimogat6s eset6n sz6llit6i kifizet6s sor6n - a kifizet6sre kdteles szeryezet
(e $ alkalmaz6s6ban a tov6bbiakban egyiitr: aj6nlark6r6k6nt szelzi5di| f6l), amennyiben az
aj6nlattev6k6nt szerz6d6 fel a teljesit6shez alvilllalkoz6t vesz ig6nybe, a Kbt. 130. $ (3)
bekezd6s6t6l elt6r6en a kdvetkezl5 szabiiyok szerint kdteles az ellenszolgriltatiist teljesiteni:
t) az ajid'attev6k6nt szerzod| felek legk6s6bb a teljesit6s elismer6s6nek id6pontj6ig
kdtelesek nyilatkozatot teruri az ajdnlatk6r6nek, hogy k6ziiliik melyik mekkora dssz"gre
j ogosult az ellenszolg6lhtasb6l;
b) az dsszes aj6nlattev6k6nt szeni3do fel legkds6bb a teljesit6s elismer6s6nek id6pontjrlig
kdteles nyilatkozatot tenni, hogy az 6ltala a teljesit6sbe bevont alv6llalkoz6k egyenkdnt
mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolg6ltat6sb6l, egyidejiileg fellnvja az alvrlllalkoz6kat,
hogy rillitsdk ki ezen szdml6ikat
c) az aj6nlattevbkfnt szeru6d6 felek mindegyike a teljesit6s elismer6sdt kdvet6en riLllitia ki
szatnlajit, a sziiml6ban tlszletente az alv6l1alkoz6i teljesitds. valamint az ajin)attev6i
teljesitds m6rt6k6t;
d) a c) pont szerint a sz6ml6ban feltiintetett alvrillalkoz6i teljesitds ellen6rtdk6t az
aj6nlatk6r6kdnt szeu6d6 f6l tizendt napon beltil 6tutalja az ajrinlattev6knek;
e) az ajinlattevok6nt szerz6d6 f6l halad6ktalanul kiegyenliti az alviilakoz6k szimifiit vagy az
ad6z6s rendj6r6l sz6I6 2003.6vi XCII. tdrv6ny (a rovdbbiakban: Art.) 36/4. g (3) bekezddse
szeint azt vagy annak egy ftsz6t visszatartja, illetve az alv6llalkoz6val kdtdtt szerz6d6sben
foglaltak szeint az alvillalkoz6i dij egy r6.sz6t visszatafija;
f) az ajinlattev6k6nt szerz<id6 felek 6tadj6k az e) pont szerinti 6tutaldsok igazol6sainak
m6solatait, vagy M alvrlllalkoz6 kaidafiozfu$ mutat6 egyiittes ad6igazol6srinak misolatfit az
ajdnlatk6r6kdnt szerz6do felnek (annak 6rdek6ben, hogy az ajrinlatk6r6k6nt szerz6d6 f6l
meg6llapithassa, hogy az ajrinlattev6k6nt szetz6d6 f6l jogszenien nem fizette ki a teljes
6sszeget az alviillalkoz6nak);
g) az ajdnlatrev6k6nt szerz6d6 felek altal benyrijtott sz6ml6ban megjeldlt, f6v6llalkoz6i
teljesit6s ellendrt6k6t az ajinlatk6r6k6nt szerzbdo f6l tizencit napon beliil lfiitalja az
aj6nlattev6k6nt szerz6d6 feleknek, ha 6k az alv6llalkoz6kkal szembeni fizet6si
k6telezetts6giiket az Art. 361A. $-ara is tekintettel teljesitettdk;



h) ha az ajrinlattev6k6nt szeruodo felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti

k6telezettsejet nem teljesiti, az ellenszolgaltat6s fennmarad6 r6sz6t az ajanlatk6r6 otzi 6s az

akkor illeti 
-meg 

az alirilattev6t, ha igazolja, hogy az e) vagy azf) pont szerinti kdtelezetts6gdt

teljesitette, va[y hiielt 6rdeml6 irattar lgazolji, hogy az alvrlllalkoz6 vagy szakember nem

jogosult az ajriiiattev6 riftal a b) pont szeiint bejelentett 6sszegre vagy annak egy r6sz6re;

7.9. A keresked6 a Vrlsrirl6 rdsz6re, az elszimolasi id6szakokra gyiilt6 szimtlirtbocs6t ki'

7.10. A villamos energia Keresked6 kdteles a vasrirl6 r6sz6re k6tb6rt fizetnt, az alfibbi

szerz6d6s szeg6sek eseten.

- A villamosene rgia-szolg ltatist a szeruodls szerinti idopontban nem kezdi meg.

- A villamos eneigi6t nem a villamosenergia-vasarlasi szerz6d6sben meghatarozott, illetve

nem az elvarhat6 m6don szolgrlltatja.
- A szolgiiltatas min6s6gi kdvetelm6nyeit megsdrti.

A k6sedelmi kOtbdr m6rt6ke: a le nem sz6llitott mennyisdg brutt6 v6telaranak 1 %:o-a/nap.

Meghirisul6si kdtbdr: a le nem sziillitott mennyis6g brutt6 v6tel6rinak20 o/o-a'

Felek meghirisultnak tekintik a szerzod6,st, amennyiben a kdsedelem id6tartama meghaladja a

20 napot.

7.11. A viis6rl6 6rvdnyesitheti, a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b jogait is kiildndsen

k6rt6ritdsi ig6ny tamaszt6s6t ds a szerzSddst6l tttrt6n6 azonnali el{lltlstit.

7.12. Ameruryiben a V6srirl6 a sziimla 6sszeg6t a sz6mkin felttintetett hatririd6ig nem fizeti be,

irgy a Keresked6 a Polgrlri Tdrv6nyk6nlvben meghatrlrozott k6sedelmi kamatot sz6mithat fel.

Egy6b vitas esetekben, Szerz6dds 9. pontj6ban foglaltak a meghatrlroz6ak.

8. A SZERZoDES FELMONDASA

A jelen Szerz6d6s kizrir6lag az alitbbi esetekben szfinik meg

8.1 . Ha a Szerz6d6s hat6lya lejrir. t' . .

8.2. Ha a Felek kdlcs6n6sen irasban megsziintetik

8.3. A szerz6d6s rendes - 3 h6napos felmond6ssal - telephelyenk6nt is felmondhat6 abban az

esetben, ha a F6viirosi onkormrinyzat, mint tulajdonos brirmely a szerz6d6sben szerepi6

telephelyet 6rt6kesiti.

8.4. Ha b6rmely fel azonnali hatrllyri (rendkiviili) felmond6ssal felmondja.

A rendkiviili felmondris feltdtele: a szerzod}ll villamos energia mennyiseg 6tadrisanak-

6tv6tel6nek meghirisul6sa brirmely szerz6ddtt f6l hib6jtlb6l ad6d6an.

8.5. Ha a Szerz6d6s 2. pontjriban meghatii,rozott hatilyba l€pdsi feltetelek kiiziil b6rmelyik

hi6nyzik, azon a napon, amikort6l kezd6d6en a hat6lyba l6p6si felt6tel nem 6ll fenn.

-5-



9. IRANTyADO Joc, vITAs Ucynx nrxonzfso

A jelen Szerz6ddsre a Magyar Kdz6rsasrig joga az .oinyad6. vit6s i.igyeiket felek els6sorban
szem€lyes egyeztet6sek ftjan rendezik. Ennek eredmJnltelens6ge Jset6n a vit6s k6rd6sek
elbir6lis6ra a F9],ek a perrrirgydrt6k ftiggvdny6ben a vasirlo szdfhelye szerinti helyi, illerve
megyei bir6s6g illet€kess6g6nek vetik al6 magukat.

10. VEGYES RENDELKEZESEK

10.1. Jelen szen6d6s elvrilaszthatatlan ftszdt klpezi a teljes ell6t6s alapri felhasznril6si
helyekre vonatkoz6 1. szrirnri mell6klet szerinti felhasmiSlasi helyek listrija, a Keresked6
Magyar Energia Hivatal riLltal j 6v lhagyott lJzletszabllyzat|val egyiitf 2. szrlrni mell6klet.
A szerz6d6s 6s az 'Uzletszabiiyzat kdziitti briLrmely ellentmond6s eset6n a szerz6ddsben
r 6 gzitettek az ir iny ad6 ak.

10.2. Jelen szerz6dds - amely kdsztilt 5, egymdssal sz6 szerint megegyez6 p6ldanyban -
valamennyi oldallt a Felek - elolvasds 6s 6rtelmez6s utiin - mint akaratukkai mindenben
megegy ez6t, felhatalmazott k6pvisel6jiik ridrin j 6v6hagy6lag aliirj drk.

MeII6KIeteK: 1.sz6mri FOGYASZTASI HELYEK, TELJESiTMENY
ADATOK

ES FOGYASZTASI

JOVAIIAGYOTT

TELJESiTESERE

2. sz6mi

3. szdmu

MAGYAR ENERGIA HIVATAL ATTAT
'UzrptszesALyzAT.
VASARLo BESZEDESI MEGBIZAS
VONATKOZO NYILATKOZAT.

Kelt: BudaDest. ,Otr. o 6.2a.

(

Budapeuvvrev--

Kierxelt es rd_stfl(E*esk(Ugrl.gF'ff$elbfE68t{y
1132 Budaoest VAci it"i2-74

Ot peiaany eredeti CSAPI r6sz6r6l cdgszenien al6irt villamos energia adiisv6teli szerz6d6st
6tvettem, illetve 6tadtam.

Rr'
1o, 1.c6.l\,

Budapest, 2oB. Ai. h6 {1' "
n'/

... ....:.. /. ......
6tad6 rfs?6r61

l+"u --T

ffiR'+i <J,fl
-*
"4t......... ^>l
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