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A, szerződésben használt fogalmak:
Felhasználó: villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálőzaton vagy
engedélyköteles magánvezetéken keresztül v ételező személy;
Kereskedő: az a szeryezet, amely villamos energia és a hozzá tartozó teljesítmény
izletszerű, nem saját fe|hasznáIási célra történő vásárlásáből és értékesítéséből álló
tevékenységet folytat;
Elosztói Engedélyes: aki a villamos energia törvény szerint engedélyköteles tevékenység
végzésére a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott hatályos
engedéllyel rendelkezik;
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mint Eladó, a továbbiakban kereskedő

Felhasználó és Kereskedő a továbbiakban együttesen: ,,Felek"

Kereskedő és FelhasznáIő a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és

időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek tudomásul veszik, hogy a Felhasználó jelen Szerződés tárgyában a közbeszerzésekről
sző|ő 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, és

jelen Szerződés ezen kőzbeszeruési eljárás eredményeként jött létre. Ennek megfelelően Felek
tudomásul veszik, hogy a közbeszerzósi eljárás iratai, különösen az e|járást megindító felhívás

és dokumentáciő _ annak valamennyi mellékletóvel együtt -, valamint Kereskedőnek, mint a

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata ajelen Szerződés részétképezik. Felek

figzítlk, hogy az előzőekben említett dokumentumokat fizikailag ugyan nem csatolják jelen

Szerződés törzsszövegéhez, ám azoktartalma mindkét Fél számára ismert. Felek tudomásul

veszik azt is, hogy az egyes iratok rendelkezései közötti eltérés esetén jogviszonyukra

elsősorban a közbeszerzési eljátás dokumentumaiban foglaltak az irányadóak,
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1. 
^szuRzőnns 

rÁncyA
1.1. A jelen szerződés tárgya a Villamos Energia Adásvételi Szerződés Általános Szerződési
Feltételeiben meghatározottak szerinti villamos energia ellátás és átvétel. A szeruődés tárgyát
képező felhasználási hely(ek) villamos energia ellátása teljes ellátás alapú szerződés
keretében történik, menetrendadási kötelezettség nélkül. A szerződés tárgyát képező
felhasználási helyek aszerződés aláírásával a Kereskedő mérlegkörébe tartoznak.
I.2. Felhasználó villamos energia szükségletének fedezése érdekében a Kereskedőtől
megvásárolja a Kereskedő által saját nevében előre megvásárolt villamos energiát jelen
menetrendadási kötelezettség nélküli teljes ellátás-alapú villamos energia adásvételi szerződés
feltételei szerint.
1.3. A szerződés szerinti villamos energia eljuttatása a Felhasználó csatlakozási pontjáig az
érintett átviteli és elosztói hálózati engedélyes feladata. Ezért a szolgáltatott villamos energia
minőségi hIbáiáéít, valamint a villamos energia átyiteléért és elosztásáért a Kereskedő a jelen
szerződés és a vonatkoző jogszabályok alapján nem vállal felelősséget.
1.4. Felhasználő a kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyei vonatkozásában fellépő
vételezési izemzavarok esetén - Felhasználó külön kérésére - kereskedőnek vállalnia kell
Felhasználó érintett fogyasztási helyeinek képviseletét a hálőzati rendszer azon tagiaival
szemben, amely/amelyek a Felhasználónál jelentkező véte|ezési zavart okozta/okozták, és

mindent meg kell tennie Felhasználó érdekeinek képviseletéét.
1.5. A száIlított villamos energia tulajdonjogának átruházása a teljesítés helyén történik. A
szállított villamos energiával kapcsolatos kárveszély viselésének átruházása a villamos
energiának az átviteli vagy elosztóiháIőzatba való betáplálási pontjain történik.
1.6. Jelen szerződésnek kifejezetten nem tárgya:
o A meddő energiával kapcsolatos bármely kötelezettség vállalás,
o A villamos energia szállítása, és az atlhoz kapcsolódó minóség biztosítása teljesítés

helyén,
o A mérőeszközök bérlete, karbantartása és működtetése,
o A villamos hálőzat üzemeltetése, karbantartása ós megújítása,
o A villamos energia szállításakor fellépő veszteségek kompenzálása
Aszerződés tárgyát képezőfelhasznáIási helyek a szerződés a|áírásával a Kereskedő
mérlegkörébe tartoznak.

2. ASZERZőDBs rr.q.rÁr,yn ps nÓra,RTAMA
2.1. Felek a jelen szerződést 2013.04. 01. 00:00 őrátő| - 2014.03. 31. 24:OO őráig tartó
határozott időtartamra kötik, mely időtartam alatt a Kereskedő a FelhasznáIő által igényelt
villamos energiát Felhasznál ő részér e folyamatosan biztosítj a.

2.2. Amenrtyiben a Felhasználó hálőzati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződései
közül bármelyik megszűnt egy adott felhasznáIási hely vonatkozásában, akkor a jelen
szerződés is megszűnik az adott felhasználási hely vonatkozásában.

2.3. A Felhasználó opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszáI|ítás kedvező feltételeinek
fenntartása esetén, a 2014, február 01. és 2014. február 28. között tett egyoldalú
jognyilatkozatával az áruszáIlítást megrendelje a 2014. április 01. 00:00 őrátóI ZU5. március
31. napján 24:00 őráigtartó időszakra, továbbá a2014 áprilisától szóló megrendelése esetén

opciós jogot tart fenn arra, hogy az áruszállítást további 1 évre megrendelje.

2.4. szerződés feltételeiváltozatlan tartalommal irányadónak tekintendőek.
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3. n sznnzőnns H.q,rÁr,ynnr,npBsENnr rBrrnrBr,B
A Felhasználó korábbi energiakereskedelmi szeruődései 2013. március 3L 24:00 órakor, a
jelen szerződés hatálybalépósével szűnnek meg. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül
valamely felhasználási hely vonatkozásában, akkor jelen szeruődés az adott felhasználási hely
esetén az adott energiakereskedelmi szerződés megszűnését követően lép hatályba, jelen
szetződés érvényességi idej e alatt.

4. A FELHAszNÁLÁs HELYE
4.I. A Kereskedő által száIlított villamos energiát a Felhasználő az alábbi felhasználási hely
eL|átásár a has ználhatj a fel :

Tanműhely, Siófok Fő u. 258.
HU000 1 20F 1 l -500000000000000007340

A Felhasználó felhasználási helyeinek ellátása a felhasználási helyekkel megegyező
csatlakozási ponton történik.

5. FELEK JOGAI Bs rörnLEZETTsncBI
5.1. A Felhasználő váIlalja, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználási hely(ek)
villamos energia szükségletét teljes ellátás alapú szerződés keretében kizárőlag a

kereskedőt őI szerzi be.
5,2. A Felhasználónak 30 napos adatszolgáltatási köte|ezettsége van a Kereskedő felő a

felhasználási helyein lekötött teljesítményváItozás (bővítés, csökkenés), illetve fogyasztási
jellegének vá|tozása (ideiglenes bekapcsolások, ill, kikapcsolás stb.) vonatkozásában.
5.3. Kereskedő a Felhasználő fogyasztási helyeinek csatlakozási pontjain a teljes ellátás alapú
szerződésben rögzített negyedórás átlagteljesítmóny értékével megegyező teljesítménnyel
köteles rendelkezésre állni,
5.4. A Felhasználó jogosult az energia el|átásával kapcsolatos bármilyen, a Kereskedőt vagy
az Elosztói engedélyest érintő ügyben a Kereskedőhöz fordulni, aki a tőle elvárható
szakértelemmel ós felelősséggel köteles a FelhasznáIó részére tanácsot vagy (ilyen irányú
kérés esetén) írásbeli tájékoztatást adni, a Felhasználó érdekében az Elosztói engedélyesnél
eljárni. Ennek szolgá|tatási díját a 6.2, pontban szereplő át tarta|mazza.

5.5, Kereskedő vállalja, hogy Felhasználónak a szerződés érvényességi ideje alatt létesült új

bekapcsolású felhasználási helyeit is jelen szerződés szerinti feltételekkel látja el villamos
energiával. A Kereskedő szakértői támogatást biztosít és a Felhasználó képviselőjeként
menedzseli a felhasználási hely mórlegkörbe léptetését (p1. HCSSZ, HHSZ megkötése,
profilba sorolás stb,). Ennek szolgáltatási díját a 6.2. pontban szereplő ár tartalmazza.
5.6. A szeruődés időtartama alatt megszűnő felhasználási helyek részére Kereskedő szakértői
támogatást biztosít és a Felhasználő képviselőjeként menedzseli a felhasználási helyek
villamos energia szo|gáltatásból való kiléptetését. Ennek szolgáItatási díját a 6.2, pontban

szereplő ár tarta|mazza.
5.7. A Kereskedó vállalja, hogy az Elosztó Engedélyesekkel kötendő báIózathasznáIati
szerződésekben a Felhasználó mellett vállalja afizető fél szerepét. AzElosztói Engedélyesek
tehát a Kereskedő felé számlázzák az általános rendszerhasználati díjakat, amiket a Kereskedő
fizet meg közvetlenül az E|osztói Engedélyesek számáta. A Kereskedő a villamos energia
költsége mellett az általános rendszerhasználati díjakat, mint közvetített szolgáltatást
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továbbszámlázza aFelhasználó felé, amit a Felhasználó a kereskedőnek köteles megf\zetni az

energiadíjj al megegyező fizetési feltételekkel, 
l

5.8. A Felhasználó valamennyi felhasználási helyének szerződéses időszakra prognosztizáIt

összesített villamos energia mennyisége: 12,300 MWh/év, Az e\számolás alapja a Felhasználó

fogyasztói csatlakozási"pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi Szabá|yzatban

meghatározott időbeli részietezettségű teljesítményadatokat szo|gá|tatŐ, a vonatkozó

szabványoknak, biztonsági és mérésiigyi el,óírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített

fogyasziásmérő berende zés által mért és tárolt energiamennyiség.

5.9. A yételezettvillamos energia maximális, minimális mennyisége és elszámolási feltételei:

A maximális villamos energia-mennyiség a szeruődéses időszakra vonatkozóan a cégcsoPort

éves villamos energia mJnnyiség'30-7o_a, azaz 208O*I3Ova= 2704 MWh, Kereskedő

vállalásának függvériyóben. A maiimális villamos energia mennyiséget meghaladó használat

túlhasználatnak minősül.
A minimális villamos energia mennyiség a szerződéses időszakra vonatkozóan a cégcsoPort

éves villamos energia Áennyiség ioqo_u, azaz 2080*507o=1040 MWh, Kereskedő

vállalásának ttiggvonfeuen. A ái.riÁar, villamos energia mennyiséget el nem érő haszná|at

alulhasználatnak minősül.
5.10. A Kereskedő a szerződéses időszak végén összesíti a Felhasználő áIta| átvett villamos

energia mennyiségeket. A felhasználási hely csoportokra vonatkozó, a 6,2, pontban

meghatározott villímos energia ár képezi a tú1-, illetvi alulhasználat esetén fizetendó kÖtbér

vetítési alapját. A Kereske dő az 5.11. és 5.12. pontoknak megfelelően készíti eI és számlázza

ki a kötbér összegét.
szerződőfelek akként állapodnak meg, hogy a szerződést cégenként kötik meg, ugyanakkor a

túl_ és alul használat mértékét a cégcsopű osszfogyasztási mennyiségére vonatkoztatják és

csak akkor minősül túl vagy alulhaiználatnak, ha az Összességében eltér a szerződött teljes

mértékű kötbért ál|apít meg. Amennyiben
hogy a Felhasználó összes fogyasztása

meúyisóg mértéke, akkor a maximális
felhasznált villamos energia mennyiség

szerződéses ár legfeljebb l,l5-szeresével

szám|ázzak|
5. 1 2. Alulh asznáIat elszámolása:
Amennyiben az elszámolás során a Kereskedő megállapítja, hogy a. Felhasználó összes

fogyasztása alacsonyabb, mint a minimális viilamos energia mennyiség mértéke, akkor

minimális villamos 
"neigia 

mennyiség és a ténylegesen felhasznált villamos energia

mennyiség különbözetét á Kerest"ao i 6.2. pont szérinti szerződéses ár O,l-szeresével

számlázzaki.
5.13. A túl_ és alulhasználati kötbénel Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással

elszámolni .Ezenidápontig a havi szám|ákkötbér jogcímen követelést nem tartalmazhatnak,

5.14. A FelhasznáIónak a szerződés időtartama alátt megszűnŐ, illetve a szerződéshatáIYa a|á

kerülő felhasználási helyei miatt a felhasználási helyekben bekövetkező váItozás nem érinti a

túlhasználatra és aluhaű náIatr a vonatkozó kötb érs zámítás i szab ályokat,

5.15. A nem profilos fogyasztási helyek menetrendtől való eltérésének anyagi kockázata _ a

szükséges kiegyenlítő 
"íá.giu 

megvisárlásából következően _ a Kereskedőt terheli, ennek a

Felhasználó felé történő utálagosiészben vagy egészében tÖrténő áthárítása nem lehetséges,

A kiegyenlító energia számítása tehát a tieg-ylntito energia volumenónek (kWh) és az adott

mennyiségtől.
5. 1 1. Túlhasználat elszámolása:
Túlhasználat esetére a kereskedő legfeljebb I57o

az e|számolás során a Kereskedő megállapítja,

magasabb, mint a maximális villamos energia

villamos energia mennyiség és a ténylegesen

különbözetét a Kereskedő a 6,2. pont szerinti

l Kereskedő vállalásának megfelelóen
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fogyasztási helyre érvényes ajánlati árnak a szoízata. A kiegyenlítő energia vásárlásának

anyagi kockázatát Kereskedő a megadott egyzőnaidős, tiszta áramdíjas energiadíjakban

érvényesíti.
5.16. A profilos fogyasztási helyek Mennyiségi Eltérésének anyagi kockázata a Kereskedőt
terheli, ennek a Felhasználő felé történő utólagos részben vagy egészében történő áthárítása

nem lehetséges. A Mennyiségi Eltérés számítása tehát a Mennyiségi Eltérés volumenének
(kwh) és az adott fogyasztási helyre érvényes ajánlati árnak a szorzata. A Mennyiségi Eltérés

vásárlásának anyagi kockázatát Kereskedő a megadott egyzónaidős, tiszta áramdíjas

energiadíj akban érvényes íti.
5.17. Felhasználó kereskedői mérlegkörbe lépő fogyasztási helyeinek vonatkozásában a teljes

portfolióra - idősoros, profilos célú fogyasztási helyekre nézve egyaránt - a napi negyedórás

átlagteljesítmény igényt Kereskedő készíti el és jelenti azt a rendszerirányítő és az elosztó

felé.Ezen szolgáltatás teljes költsége a teljes ellátás alapí szeruődésben rögzített egyzónaidős,

tiszta áramdíj as energiaárba beépül.
5.18. Amennyiben Felhasználó előre látható okok (pl. energia r.acionalizálás, vagy jelentős

mértékű felhasználás változás) valamely fogyasztási helyen a tvtÉP adatot jelentős mértékben

módosítani kívanja és ezt a Kereskedővel 60 nappal a változást megelőzően közli, akkor a
Kereskedő köteles ezt aváItoztatási igényt elfogadni.
5.19. A villamos energia szolgáltatás szünetelésének idejére vonatkozóan FelhasználÓ energia

díj megfizetésére nem köteles.
5.20, A szerződés időtartama alatt megszűnő fogyasztási helyekrészére Kereskedő szakértői

támogatást biztosít és a Felhas ználő képviselőjeként menedzseli a fogyasztási helyek villamos

energia szo|gáItatásból való kiléptetését _ additív költségtől mentesen,

5.2I. A teljós ellátás alapú szerződés érvényességi ideje alatt Kereskedő köteles a tŐle

elvárható szakértelemmel mindent elkövetni Felhasználó érdekeinek védelmében,

Amerrrryiben bebizonyosodik, hogy gondatlanul, hanyag módon Járt el, az ebből eredő kárOk

megtérítósére köteles.
s.zl.petttasznáIőjogosult az energiadi\átásával kapcsolatos bármilyen ügyben Kereskedőhöz

fordulni, aki a tőle elvárható szakértelemmel köteles Felhasználő részére tanácsot vagy (ilyen

tárgyú kérés esetén) írásbeli tájékoztatást adni.

s.zJ, Hitas vagy késedelmes teljesítés esetén a Kereskedő a hibás vagy késedelmes teljesítés

minden naptáii napja vonatkozás ában az adott fogyasztási hely éves, jelen szerződés

mellékletét képező listában kalkulált mennyiségű villamos energia forintban meghatározott

ellenértéke 365-öd részének a kétszeresétfizeti naponta kötbérként a Felhasználónak.

6. 
^SZERZőDES 

SZERINTI VILLAMOSENERGIÁÉRT FIZETENDŐ nÍl
6.1. Felek olyan tarifastruktúrát alakítanak ki, amely a teljes ellátás alapű szerződés szerint

szállított villamos energia ellenértékeként fizetendő egyzónaidős, tiszta áramdíjas energiadíjat

tartalmaz. A szerződéses ár a szerződéses időtartam alatt fix, indexálásra lehetőség nincs.

6.2. Szerződéses ár
Energiadíj

Az energiadíj egységára nettó: 18,70 HUF/kWh,
azaz tizennyolc forint hetven fillér HUF/kWh

mely egysé gár a szerződés időtartama alatt nem változik.

Felhasználó havonta csak egyszer, a tárgyltőnapot követő hónapban a ]. Pontban
meghatározottak szerint fizet.
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6.3. A jelzett ár tartalmazza:
o A szabadpiaci villamos energia beszerzésének költsége

' szabadpiaci villamos energia ára
. ,,ZöId energia" ár
. A nemzetkózi és hazaihatárkeresztező kapacitások díja
l § felmerülő kiegyenlítő energia mennyisóg többletköltsége, nem profilos

fogyasztók esetén, illetve a Mennyiségi Eltérés többletköltsége Profilos
fogyasztók esetén

o Menetrendadás költsóge
o Mérlegköri tagság költsége
o Szakértői tanácsadás és menedzselés költsége

. A jelenle gi szerződések felmondásának szakértői és menedzselési díja
, HCSSZ-& és HHSZ-ek megkötésének szakértői és menedzselési díja
l Fogyasztási helyek be- és kiléptetésének szakértői és menedzselési díja

oSzámlázás költsége.
6.4. A jeIzett ár nem tartalmazza:

o A villamos energia szállítási és elosztási költségeit ahozzákapcsolÓdó minőséggel,

o Meddő energia szállítását és számlázását,
o A mérést, a mérőeszközök bérletét, karbantartását és működtetését,

o A villamos hálózat üzemeltetését, karbantaftását és megújítását,

o csatlakozó berendezések hasznáIatát,
o Es etle ges kise gítő cs atlakozó b erendezé s haszná|atának kÖlts é geit,

c HáIózati veszteségeket.
A fenti szo|gáltatások biztoJít ását aFelhasználó feljogosított felhasználási helYére vonatkozó

háIő zati c s ail ako z á s i és háIő zat h as znál ati s zerz ő dé s ek tartalmazzák.

nettó ár, amely nem tartalmaz semmilyen adó6.5. Adó jellegű tételek elszámolása
A szerződéses ár tisztán energiaár, egyben

tételt.
Ezentételek elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik,

A szerződéskötés időpontjában hatályos adótételek az alábbiak:

o szénipari szerkezetátalakítási támogatás díja,

o Kapcsolt termelés szerkezet átalakítás díja

o A villamos energiáról szóió 2oo7. óvi LXXXVI. törvény 147. §-ának (1) bekezdés

b) pontja szeriiti kiilön jogszabályban meghatározott szemólyi kör rószére a

villamosenergia-iparban fenn7lló vagy eltoltött munkaviszonnyal ÖsszefÜggésben

külön iog.r;uary"ak megfelelően búosított kedvezményes áru villamos energia

ellátás támogatása,
. Energiaadó.

Abban az esetben, ha a jövőben bármely jogszabály új adótípusról, illetékről, járulékról vagY

bármely egyéb, a viliamos eneryia_elíiásia1 kapcsóluto, új költségelem alkalmazásáról

rendelkezik, amely érinti jelen szerződés tárgyát, a szeruődéses ár felett ezen Új tétel(ek) is

automatikus an fel s zámításra és szám|ázásra kerül (nek).

7. szxMIrLZAs,FIZBTEsI FELTETELBK
7.1. profilos fetrasznalási helyek esetén a Kereskedő eiszámolási időszakonként részszám|át

készíta feihasználási hely meitemdo óves fogyasztásának és profilgÖrbéjének aránYosításával

abban az esetben, ha a Felhas znáIó nemnyila:ttozik a fogyasztásmérő berendezések állásának

minden hónapban történő jelentéséről dereskedő felé. Részszámlák esetén a ténYlegesen

elfogyasztott villamos energia elszámolása a fogyasztásmérő leolvasásakor kiállított

elszámoló számla alapján tört?nik a mennyiségi eltérés szerint. A profiltÓl való mennYiségi

6
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eltérés az éves leolvasási ütemterv szerint leolvasott és a legutóbbi leolvasás szerinti
mérőállás alapján megállapított villamos energia mennyiségnek valamint a mértékadó éves

fogyasztás alapján az elszámolási időszakra adódó villamos energia különbözeteként áll elŐ.

A mennyiségi eltérés elszámolása a szerződött áron történik. Abban az esetben, ha a

Felhasználó nyilatko zatában kötelezettséget vállal a mérőberendezések állásainak minden
hónap 5. munkanapjáíg történő jelentéséről, a Kereskedő köteles a jelentés figyelembe
vételével elszámoló számlát kiállítani. A Kereskedő naptári hónaphoz igazodő elszámolási
időszakot alkalmaz.
7.2. Idősoros felhasználási helyek esetén a Kereskedő naptári hónaphoz igazodő elszámolási
időszakot alkalmaz. A ténylegesen elfogyasztott villamos energia utólag, havi
rendszerességgel kerül kiszámlázásra az adott elszámolási időszakra vonatkozÓ,

mérőberendezés által mórt mennyiség szerint a POD azonosítónak, mérőberendezés gyári

számának feltüntetésével.
'7,3. A Kereskedő havonta egyszer I számlátkészít, mely tartalmazza a 6. pontban felsorolt
díjelemeket, és csatoltan megküldi a fogyasztási hely analitikáiát, mely tartalmazza a szám|a

alapját képező fogyasztási mennyiséget, egységárat, számlaértékeket. Az analitikát a

kereskedő xls formátumban havonta egyszer megküldi a fogyasztó részére, A Kereskedő a

számlán feltünteti továbbá a telephely nevét, kódját POD azonosítóját és a fogyasztásmérő

gyári számát. A Kereskedő vállalja, hogy a számla kiáILítását követően azt haladéktalanul

megküldi a Fogyasztó részére. Kereskedő által kibocsátott számla magában foglalja a

méiőberen dezés által mórt és elfogyasztott energiamennyiségre vetített mindenkori szénipari

szerkezetátalakítási támogatás, a kedvezményes árú villamos energia támogatás, a kapcsolt

termelés szerkezet átalakítási díjat az AFA és energiaadó összegét is,

7,4. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a benyújtott számlák kifizetésének feltétele az ArL
36/4 §-a alapján a kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek

minősülő .gytitt", adőigazolás bemutatása vagy a kifizetés időpontjában szerepel a

köztartozásmentes adőzői adatbázisban. figyelemmel a Kbt. 130. §-ra, illetve az adózás

rendjérő| szőIő 2OO3. évi XCil. törvény (Art.) 36.A §-ra. A számlafizetésbatárideje a szám|a

kézhezv éte|étől számított 3 0. nap.

1.5. Afizetés módja: banki átutalás, a kiállított számlán szereplő HUF pénznemben.

7.6. Számlázási cím Somogyi TISZK Baross Gábor Kőzép- és Szakiskola;
Siófok, Bakony u. 2.

7 .7 . Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a késedelmes napokra a befizetés teljesítéséig (a

jogosult számláján való jóváírás napjáig) a késedelmes összegre vetítve 0,0407o lnaptári naP

*Ó.teni késedelmi kamatot köteles megfizetni. Nem minősül késedelmes fizetésnek az o|yan

eset, amikor a Felhasználó jogosan kifogásol meg egy számlát, vagy nem jogos a reklamáciÓ,

de a számlán feltüntetett fizetési határidőig a Kereskedőtől nem érkezik rává|asz.

A Kereskedő a számla késedelmes fizetése esetén, a számla kifizetésének esedékességét

követő 30 napig nem él a lehetséges szankciókkal.
7.8. A je|enizérződésben és a Villamos Energia Adásvételi Szerződés általános feltételeiben

rögzítétt számlázási és fizetési feltételek megfelelően irányadóak a Felek jelen szerződés

szerint esetleg felmerülő egyéb fizetési kötelezettségeinek teljesítésére is.

8. 
^SZERZőDÉs 

uncszÚnÉ,sn
8.1. A jelenszerződés megszűnik:

o a Felek közös megegyezése esetén a Felek írásbeli megállapodásában meghatározott

időpontban;
o ha a szerződés érvényességének je|en szerződés 3. pontjában felsorolt előfeltételei

hiányoznak, automatikllsan azon a napon, amelyen bármely érvényességi elŐfeltétel

már nem áll fenn.
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8.2. Súrlyos szerződésszegés esetén a szerződésszegéssel érintett Fél a jelen szeruődést a
szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal írásban a hónap végére
felmondhatja.

8.3. A Kereskedő rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem
kizárólagosan,
a) ha a FelhasznáIó többszörösen nem tesz eleget a 7. pontban meghatározott fizetési

kötelezettségének,
b) ha a Felhasználó csődeljárás megindítása iránti kórelmet nyújt be az illetékes

bíróságlto4 vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapítja, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó alapítójajogutód
nélküli megszűnést kimondó hatátozatot hoz.

8.4. A Felhasználó rendkívüli felmondással a szerződést felmondhatja különösen, de nem
kizárólagosan,
a) ha a Kereskedő tevékenységet 2 munkanapot meghaladóan szünetelteti, vagy

megszünteti, illetve kereskedői engedélye visszavonásra kerül,
b) ha a Kereskedő nem tesz eleget a FelhasznáIő felé történő fizetósi kötelezettségeinek,
c) ha a Kereskedő csődeljárás megindítása iránti kérelmet nyujt be az illetékes

bírósághoz; vagy fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben
megállapída, és ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő taggyúlése
j o gutód nélkül i me gszűné st kimondó batár ozatot hoz.

g. A KAPCSOLATTARTÓ, tll,BTvE NYILATKOZATTETELRE JoGosULT
SZEN/BLYEK
Bármely, a szetződés végrehajtásával kapcsolatos levelet, értesítést az itt felsorolt személyek
részére kell címezni:
Felhasználő részérő|
Nyilatkozattételre j ogosult:
Nóv: Boti József igyvezető
Tel: 06-301946-0267
Fax: 06-84/510-536
E-mail: botijozsef@termofok.hu
Kapcsolattartó:
Név: Kollár Róbert
Tel: 06-301856-2990
Fax: 06-84/510-536
E-mail: kollan@termofok,hu

kereskedő részérő|
Nyilatkozattételf e j o gosult:
Név: Strifler György kiemelt ügyfelek értékesítési osztályvezető
Tel: 06-621565-400
Fax: 06-62/426-706
E-mail: sbo@edf.hu
Kapcsolattartó:
Név: Németh József kiemelt ügyfélmenedzser
Tel: 06-301339-0219
Fax: 06-621426-106
E-mail: s_bg9ecif.iru; iCIzsef.:ílen§th@
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Minden az egylkFól által a másiknak küldött értesítésnek, nyilatkozatnak vagy számlának

írásosnak ke1l lennie és szemólyesen, levélben (elsőbbségi küldeményként vagY futárral,

bérmentesítve), faxon vagy elettronikus levélben (e-mail) kell kézbesíteni. Az Írásbeli

értesítések, nyilatkozatok az alábbiak szerint tekintendőek kézbesítettnek és hatálYosnak:

. személyes átadás esetén az átadás idejében;
o ha futárral munkanapon kézbesítik, a kézbesítés napján, ha nem munkanapon kézbesítik,

akézbesítés napja utáni első munkanapon;
o ha elsőbbsógi levélként küldik, a feladás napja utáni 2. munkanapon, vagy ha egyik

országból egy másikba küldik, a feladás napja utáni 5. munkanapon; vagy

o ha faxon továbbítják és a készülék generál egy jó vételt megerősítő érvényes továbbítási

jelentést, ha munkanapon 16:00 Őra (címzett ideje szerint) elŐtt továbbítják, akkor a

iovábbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első munkanapon 9:00 Órakor

(címzett idej e s zerint)
o ha elektronikus levélben kézbesítik és a fogadó fél levelező rendszeíe geneíáI egY

kézbesítést megerősítő visszajelzést, ha munkanapon 16:00 Őra (címzett ideje szerint)

előtt továbbítjái, akkor a továbbítás napján, vagy máskülönben a továbbítás utáni első

munkanapon 9:00 órakor (címzett ideje szerint),

A Felek az egymás számáratörténő értesítéseket írásban kötelesek kÖzÖlni. Az értesítéseket a

je|en szerződÁben meghatározott székhelyte címezve bérmentesített (szükség eseten ajánlott

vagy tértivevényes) leiétttildeménykónt, a szerződésben meghatározott kapcsolattartó

fatrszámára, e-mail címére kell elküldeni. A Felhasználó felfüggesztése, kikaPcsolásának

kezdemény ezéseelőtti értesítést, valamint a szerződés felmondást a Kereskedő kÖteles

tértivevényes levélben megküldeni.

10. EGYEB RENDELKEznsBr
10.1. Ha a szerződésben kikötött bármely rendelkezés nem alkalmazható (végrehajthatatlan)

vagy érvénytelenné válik, akkor ez csak arTa a rendelkezósre vonatkoz7k, és nem jelenti az

"gé", 
szerződés vagy más rendelkezéseinek érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát.

A felek kötelezetts {getvahtnak arra, hogy haladóktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folYtatnak

az érvénytelenné váIt rendelkezés más rendelkezóssel valÓ helyettesítóse tárgYában,

|0,2. A szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi

szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvnek (1959. évi IV, tv,), a VET és a VET

végrehajtásaiá naaott egyéb ,ád"l"t"k rendelkezései, az ellátási szabáIYzatok, továbbá a

t<eieskédonek a MEH által elfogadott Üzlets zabáLyzata az irárryadóak.

i0.3, A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szeruődés az áIlartháztartás műkÖdési

rendjéről szóIő 2OI1, évi CXCV. törvény 37.§-a és ennek végrehajtása tárgyában kiadott

3 6sÍ2}t1 . évi kormányrendelet alapj án e|lenjegy zéssel érvényes.

I0.4. A Szerződő felek a szerződés éúimezésével, teljesítésével, megszüntetésével

kapcsolatban közöttük kialakult viták egymás között, bókés Úton tárgyalásokkal igYekeznek

rendezni. Ennek sikertelensége esetére i szerződő Felek kikötik a szerződéssel kaPcsolatos

valamennyi jogvitájuk eldönúsére értékhatártól függően a Siófoki Városi BÍróság, illetve a

Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét,

10,5. A jelen szerződés elválaszthatatlal részét képezi a ,,Villamos energia adásvételi

szerződés általános szerződési feltételei", amelyet a Felhasználó megismert és az abban

fo g1 altakat magár a nézv e kötelezőnek fo g adj a el,

10.6. A jelen szerződés alatt a szerződés tóljes szöve gét, az egyedi és az áItalános szerződési

feltételeket, valamint - ha vannak ilyenek - a szerződések mellékleteit egYÜtt kell érteni, Az

általános és egyedi szerződési feltételek kizárőlag együtt érvényesek, és a szerződésre tett

bármely utalás az egyedi és az áItalános szerződési feltételeket együtt jelenti. Az általános és
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az egyedi szerződési feltételek közötti bármely ellentmondás esetén az egyedi feltételekben
me ghatát o zottak az irán y adók.
I0.'7. Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Balaton-parti Kft. a gazdálkodásának
nyilvánossága miatt jelen szerződés - a személyes adatok és a törvényekben szabályozott
titokkör kivótelével - közérdekű adatnak minősül. A közérdekű adatokat a kbt., valamint a

személyes adatok védelméről és a közérdekú adatok nyilvánosságátől szóló törvény alapján
köteles közzétenni.
10.8. A szeruődő felek adataiban, a szerződést aláítők és a teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás nem minősül szerződésmódosításnak. Ezekről a változásokról a

módosulás bekövetkeztétőI számított 15 napon beliil a szerződő felek írásban egymást
értesíteni kötelesek.
10.9. Kereskedő tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a

Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Kereskedő tudomásul veszi,
hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Felhasználó
számára megismerhetővé teszi és a Kbt, I25. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a

Felhasználót haladéktalanul értesíti."
10.10. Felhasználó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződóssel érintett feladata ellátásárő|
gondoskodni tudjon - ha

a) a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül Z\Vo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rende|kező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56, § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek,

b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 257o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek,
10.11. Jelen szerződés - amely késziilt 5, egymással szó szerint megegyező példányban -
valamennyi oldalát Felek - elolvasás és értelmezés ltán - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik (ltján jóváhagyőlag írták alá.

Kelt:

mint Felha sznáIő képviseletében:
Boti József
ügyvezető

Vn.y91 ,i. t-, ' [e
K"Jp;;;;il,J

Kelt: Szegeden,2013. 0} rrO

Strifler György
ügyfelek értékesítési osztv ez.

EDF D
Kereskedő képvi

pechan szabolcs
üzleti ügyfelek értókesítési osztv ez.
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