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Teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződés, idősoros és profiles felhasználási helyekre

amely, az alább meghatározott Felhasználó és Kereskedő (a továbbiakban együttesen: a „Felek" és külön-külön: a „Fél") között jött létre a 
Mellékletben szereplő felhasználási helye(i) és csatlakozási pontjai vonatkozásában.

1. Szerződő felek

1.1. Felhasználó ADATAI

üzleti partner száma(i): 16195

Felhasználó neve: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Felhasználó értesítési címe: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Adószáma: 12109584-2-42 Telefon száma:

Cégjegyzék száma: 01-09-466332 Fax száma: +36 1 332 1150

Számlavezető pénzintézet neve: K and H Zrt. 214 Budapest

Pénzintézeti számlaszáma: 10402142-21424005-00000000

Energetikai ügyekben illetékes 
ügyintéző neve, címe:

Sipos Tibor, , 21

Beosztása: ingatlangazdálkodási csoportvezető Telefon száma: +36-70-371-8794

E-mail címe:
uzemeltetesi.osztaly@kemenysepro.
hu, sipos.tibor@kemenysepro.hu

Fax száma:

1.2. Fizető ADATAI

Vevő (Fizető) azonosító száma(i): 8800016386; 8800016387

Fizető neve: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Számlázási cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Adószáma: 12109584-2-42 Telefon száma:

Cégjegyzék száma: 01-09-466332 Fax száma:

Számlavezető pénzintézet neve: K and H Zrt. 214 Budapest

Pénzintézeti számlaszáma: 10402142-21424005-00000000

Számlázási ügyintéző neve, címe: Kovács István, ,

Beosztása: könyvelő Telefon száma:

E-mail címe: kovacs.istvan@kemenysepro.hu Fax száma:

1.3. Kereskedő ADATAI

Kereskedő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

Kereskedő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Értesítési címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Cégjegyzék száma: 01-09-710432 Adószáma: 12928130-2-44

Kapcsolattartó neve szerződéssel 
kapcsolatban:

Veres Gergő
Telefon száma: 
Fax száma:

+36 1/238-1082

E-mail címe: gergo.veres@elmu-emasz.hu

Kapcsolattartó neve számlázással 
kapcsolatban:

Munkácsiné Gerák Gabriella
Telefon száma: 
Fax száma:

0612381170

E-mail címe: gabriella.gerak@elmu-emasz.hu

Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Zrt. (SWIFT (BIC) kód: MKKB HU HB)

Pénzintézeti számlaszáma: 10300002-20160230-70143285
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2. Szerződés tárgya

A jelen Szerződés tárgya a Felhasználónak a szerződéses időtartamon belül, a Szerződésben meghatározott felhasználási helyei teljes 
fogyasztási igényének megfelelő villamos energia adásvétele és a Felhasználó mérlegkör-tagsága.

Felhasználó a jelen szerződés szerinti szállítási időszakra - a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában - csatlakozik a 
Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. Amennyiben szükséges, Felek a Felhasználó meghatározott csatlakozási pontjainak mérlegkor 
tagságára vonatkozóan külön szerződést is kötelesek kötni. Felhasználó mérlegkör-tagságának hatálya a Felek közötti teljes ellátás alapú 
villamos energia vásárlási szerződés megszűnéséig tart.

A Felhasználó a mérlegkör-tagságára tekintettel mérlegkör-tagsági díjat és mérlegkör-menedzsment díjat köteles fizetni, amelyek mindenkor 
hatályos díjait a Kereskedő Üzletszabályzata, a jelenleg hatályos díjait pedig a jelen Szerződés 5. pontja tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés a villamos energia mennyiség vonatkozásában mennyiségi toleranciasávot nem tartalmaz, így 
jelen szerződéses jogviszonyuk során az ÁSZF 6.4. pontját nem alkalmazzák.

3. Szerződés hatálya, szerződéses időszakra vonatkozó villamos energia igény

Szerződés hatályba lépésének időpontja:
A szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba, az Általános Szerződési 
Feltételekben rögzített előfeltételek teljesülése esetén

A teljesítés/szállítás kezdő időpontja: 2020. január 01. 0:00 órától

A teljesítés/szállítás befejezésének időpontja: 2020. december 31. 24:00 óráig
A szerződéses időszakra vonatkozó igényelt villamos energia 
mennyisége: 101,760 MWh

A jelen Szerződés határozott időtartamra jön létre, ezért rendes felmondás útján nem lehet felmondani.

4. VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELE

Teljesítési hely: a Magyarországi szabályozási zóna bármely betáplálás! pontja.

A Szerződés teljesítése, azaz a villamos energia átadása és átvétele, a kárveszélyviselés valamint tulajdonjog átszállása Kereskedőről 
Felhasználóra a teljesítési helyen történik.

5.1. Az szerződéses ár nem tartalmazza a VET 9-13.§-ban meghatározott megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos 
energia termelés támogatására fizetendő KÁT pénzeszközt, a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a 
jövedéki adót, az ÁFÁt, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.

5. Szerződéses ár, fizetési feltételek

Energiadíj egységára idősoros felhasználási helyekre: 22,98 HUF/kWh

Energiadíj egységára profilos felhasználási helyekre: 22,98 HUF/kWh

Energiadíj egységára profilos vezérelt felhasználási helyekre: 22,98 HUF/kWh

Mérlegkör-tagsági díj: 0 Ft

Mérlegkör-menedzsment díj: 0 Ft

Fizetési határidő: A számla kiállítását követő 30 naptári nap

Fizetés módja: Átutalással

5.2. Kereskedő a villamos energia fogyasztásra vonatkozó számlát tárgyhót követő hónap 15. napjáig állítja ki. Amennyiben az 
elszámoláshoz szükséges mérési adatokat az Elosztói Engedélyes nem küldi meg Kereskedő részére, és Kereskedő ezen oknál fogva nem képes 
a számla kiállítására vonatkozó kötelezettségének határidőben eleget tenni, úgy Kereskedő jogosult becsült mennyiségről szóló számlát 
kiállítani és megküldeni Felhasználó részére. Kereskedő a tényleges fogyasztási adatok beérkezését követően elszámoló számlát állít ki.

5.3. Amennyiben a szerződés időtartama alatt hatóságilag, vagy jogszabály által a jelen szerződés bármely elemével (különösen az árral) 
kapcsolatban módosító szabályozás-, illetve új adóteher, pénzügyi teher kerülne bevezetésre. Kereskedő jogosult előzetes értesítés alapján a 
módosításból eredő pénzügyi többletterhet, ill. a kivetett új adóterhet, pénzügyi terhet (változatlan összegben) Felhasználóra továbbhárítani.

5.4. Háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői esetében az elszámolás a hatályos jogszabályokban (VET és VHR) rögzített egyedi 
eljárások szerint történik.
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5.5. Rendszerhasználati díj megfizetése

Felek megállapodnak abban, hogy a felhasználó - jelen szerződés megkötésekor hatályban lévő - hálózathasználati szerződése alapján fennálló 
általános rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségét kereskedő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződés időtartamára - átvállalja.

Ennek megfelelően az illetékes elosztói engedélyes felé a jelen szerződés hatálya alatt kereskedő köteles a felhasználó, mint rendszerhasználó 
általános rendszerhasználati díjait a hálózathasználati szerződésben meghatározott fizetési feltételek mellett az illetékes elosztói engedélyes 
részére megfizetni.

A jelen pontban rögzített fizetési kötelezettség átvállalásáról kereskedő köteles az illetékes elosztói engedélyest haladéktalanul tájékoztatni.

A fentiek alapján a kereskedő által teljesített általános rendszerhasználati díjakat kereskedő havonta a jelen kereskedelmi szerződés alapján 
fizetendő díjakkal egy számlában a felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni, aki köteles azt a szerződéses árra a jelen szerződésben- és az 
Általános Szerződéses Feltételekben megállapított fizetési feltételek mellett teljesíteni.

6. Egyéb feltételek

Nem természetes személy szerződéses partnerek képviselőinek, kapcsolattartóinak (együttesen: kapcsolattartók) személyes adatkezelésére 
vonatkozó rendelkezések

Szerződő Felek a szerződéses jogviszonyuk keretében egymás rendelkezésére bocsátják kapcsolattartóik személyes adatait. E személyes 
adattovábbítás jellemzői az alábbiak:

Mindegyik Fél önálló adatkezelő a saját kapcsolattartói tekintetében és saját kapcsolattartóit tájékoztatta a jelen Szerződés keretében 
megvalósuló adattovábbításról. Az adatovábbításért való felelősség a továbbító Felet terheli.

Mindegyik Fél önálló adatkezelő továbbá a másik Fél kapcsolattartói személyes adatai tekintetében is, önállóan tájékoztatja a másik Fél 
kapcsolattartóit személyes adataik kezeléséről, ezért mindegyik Fél önálló felelősséggel tartozik.

Ezen utóbbi adatkezelés vonatkozásában az érintett személyek a szerződéses partnerek kapcsolattartói, kezelt személyes adatkör a 
kapcsolattartók neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés lehetséges céljai;

• a szerződés teljesítése, kapcsolattartás a Felek között,

• CRM (ügyfélkapcsolati nyilvántartási) rendszerben való adatnyilvántartás,

• reklám (ajánlat) küldése a másik Félnek.

A személyes adatok átvételének és kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő felsorolt adatkezelési céljainak 
teljesüléséhez fűződő jogos üzleti érdeke.

A személyes adatok kezelésének időtartama a Szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig, valamint a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott időtartamokig terjed - amelyik az előbbiek közül a későbbi. Az érintett tiltakozási joga a GDPR 
rendelkezéseinek megfelelően biztosított.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy megismerte a Kereskedőnek - az Ügyfél kapcsolattartói Szerződésben vagy a Szerződés 

teljesítése során megadott személyes adatainak kezelésére vonatkozó - tájékoztatóját, amely a Kereskedő honlapján, a 
https://elmuemasz.hu/versenvpiaci-szolgaltatas/tudnivalok/szabalvzatok/adatvedelmi-taiekoztato linken érhető el. Az Ügyfél kötelezettséget 

vállal arra és felelősséget vállal azért, hogy a Kereskedő előzőekben jelzett adatkezelési tájékoztatóját kapcsolattartóival megismerteti és azt a 
Kereskedő kérésére igazolja.

Természetes személy szerződéses partner személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések

A Kereskedő a szerződéses jogviszony keretében kezeli természetes személy partnere személyes adatait. Az adatkezelés főbb jellemzői:

• érintett személy: a szerződéses partner

• érintett személyes adatok: a szerződésben vagy a szerződéses jogviszony keretében megadott adatok

• az adatkezelés lehetséges céljai:

o a szerződés teljesítése, kapcsolattartás a Felek között,

o CRM (ügyfélkapcsolati nyilvántartási) rendszerben való adatnyilvántartás,

o reklám (ajánlat) küldése.

• A személyes adatok kezelésének jogalapja:

o a szerződés teljesítése, kapcsolattartás tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés a szerződés 
teljesítéséhez szükséges)
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o CRM (ügyfélkapcsolati nyilvántartási) rendszerben való adatnyilvántartás, valamint a reklám (ajánlat) küldése adatkezelési 
célok tekintetésben GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő e céljainak teljesüléséhez fűződő jogos üzleti érdeke, 
az érintett GDPR szerinti tiltakozási jogának biztosítása mellett.

A Kereskedő részletes adatkezelési tájékoztatója a Kereskedő honlapján, a https://elmuemasz.hu/versenvpiaci- 
szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-taiekoztato linken érhető el, a szerződött partner jelen szerződés aláírásával megerősíti 
ennek megismerését.
GDPR: az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személveknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

7. A SZERZŐDÉS RÉSZEI

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak:

Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

Idősoros felhasználási helyek felsorolása

Profilos felhasználási helyek felsorolása

A Kereskedő és a Felhasználó közötti szerződéses jogviszony jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásával jön létre, és az Általános Szerződési 
Feltételekben rögzített előfeltételek teljesülése esetén lép hatályba.

Amennyiben Felek között korábban egyetemes szolgáltatási vagy kereskedelmi szerződés volt hatályban, a Felek jelen szerződés aláírásával 
közös megegyezéssel megszüntetik - a jelen szerződésben lévő mérési pontok vonatkozásában - a jelen szerződés aláírásakor hatályban lévő 
villamos energia vásárlási szerződést (a továbbiakban: korábbi szerződés). A korábbi szerződés ennek megfelelően a jelen szerződés szerinti 
teljesítés kezdő időpontját megelőző napon megszűnik, mely egyben a korábbi szerződés teljesítésének befejezési időpontja.

A jelen Szerződés az elválaszthatatlan mellékleteivel együtt képez egyetlen megállapodást. A Szerződés az elválaszthatatlan mellékletei nélkül, 
illetve a mellékletek önmagukban jogi kötőerővel nem rendelkeznek. A jelen Szerződésben rögzítettek jogokat és kötelezettségeket a 
Szerződésben és annak a mellékleteiben foglaltak szerint kötelesek a felek gyakorolni, illetve teljesíteni.

Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban, a 
Kereskedő Üzletszabályzatában illetve az ellátási szabályzatokban rögzített jelentéssel bírnak.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellene, ill. általa kezdeményezett csődeljárás-, felszámolási eljárás-, ill. végelszámolási eljárás 
megindításáról szóló legfőbb szervi döntés, hitelezői kérelem, ill. bírósági értesítés kézhezvételét követő munkanapon a Kereskedőt az eljárás 
megindításának fényéről az alapul szolgáló dokumentumok megküldésével tájékoztatja.

A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik:

• hogy a villamos energia vásárlási szerződés minden feltételét és rendelkezését - különös tekintettel az Általános Szerződési Feltételekre, a 
díjakra, díjfizetésre, a szerződés hatályba lépésére és felmondására vonatkozó rendelkezésekre - elolvasta, megértette, és azokat - a 
mellékletek külön aláírása nélkül is - magára nézve kötelező jelleggel elfogadta.

• a felhasználási helyen lejárt villamos energia díjtartozása nincs. Amennyiben Felhasználó ezen nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az 
valótlan tartalmú, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és Kereskedő az Általános Szerződési Feltételekben rögzített 
jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.
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Felhasználó köteles a szerződés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésének hatályát fenntartani. Felhasználó 
köteles ezen szerződések módosulása vagy megszűnése előtt legalább 15 nappal Kereskedőt értesíteni. A késedelmes értesítés miatt az elosztói 
engedélyes vagy a rendszerirányító felé esetlegesen felmerülő többlet díjfizetési, kamat, kötbér vagy kártérítési kötelezettség teljes mértékben 
Felhasználót terheli

Aláíró(k) olvasható neve
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FELHASZNÁLÓ, KERESKEDŐ MÉRLEGKÖRÉBE TARTOZÓ IDŐSOROS CSATLAKOZÁSI PONTJAI

Felhasználási 
hely azonosító Mérési pont azonosító Felhasználási hely megnevezése Felhasználási hely címe

Éves vili, 
energia 

mennyiség 
(MWh)

Szerződött 
időszaki 

mennyiség 
(MWh)

Érvényes-tói 
Érvényes-ig

0020093632 HU000210F11-E654534242707- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1142 Budapest, Rákospatak utca 70-72. 60,000 60,164 2020.01.01.

2020.12.31.

0020093633 HU000210F11-E653902242920- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1142 Budapest, Tengerszem utca 35 3,600 3,610

2020.01.01.
2020.12.31.
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elmú-émász Felhasználási helyek felsorolása

Part of innogy
MA 00861220/001

FELHASZNÁLÓ, KERESKEDŐ MÉRLEGKÖRÉBE TARTOZÓ PROFILOS CSATLAKOZÁSI PONTJAI

Felhasználási 
hely azonosító Mérési pont azonosító Felhasználási hely megnevezése Felhasználási hely címe MÉF (MWh)

Szerződött 
időszaki 

mennyiség ' 
(MWh)

Érvényes-tói 
Érvényes-ig

0020028086 HU000210F11-E649405239713- 
3000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1011 Budapest, Fő utca 19 0,020 0,020

2020.01.01.
2020.12.31.

0020058712 HU000220F11- 
500000000005074904

FŐKÉTÜ5Z Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 37. 0,300 0,177 2020.05.31.

2020.12.31.

0020058712 HU000220F11- 
500000000005074903

FŐKÉTÜ5Z Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 37. 3,200 1,885
2020.05.31.
2020.12.31.

0020088574 HU000210F11-E665927238253- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1172 Budapest, V. utca 2 3,300 3,309

2020.01.01.
2020.12.31.

0020093174 HU000210F11-E650614241039- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1132 Budapest, Kresz Géza utca 16 0,100 0,100 2020.01.01.

2020.12.31.

0020093175 HU000210F11-E650596241088- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1133 Budapest, Visegrádi utca 15 0,020 0,020 2020.01.01.

2020.12.31.

0020093631 HU000210F11- 
500000000000005105137 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1147 Budapest, Jávorka Ádám utca 2 0,020 0,020 2020.01.01.

2020.12.31.

0020093634 HU000210F11-E654634241225- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1145 Budapest, Torontál utca 55 0,020 0,020

2020.01.01.
2020.12.31.

0020094439
HU000210F11-E652330238406- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1082 Budapest, Baross utca 86 0,020 0,020

2020.01.01.
2020.12.31.

0020094793 HU000210F11-E651486238079- 
2000001

Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1091 Budapest, Üllői út 29 0,010 0,010
2020.01.01.
2020.12.31.

0020099060 HU000210F11-E659591233145- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1181 Budapest, Baross utca 13 0,010 0,010

2020.01.01.
2020.12.31.

0020102106 HU000210F11-E648128239913- 
2000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1122 Budapest, Maros utca 8 0,020 0,020

2020.01.01.
2020.12.31.

0020102150 HU000210F11-E648128239913- 
2000002 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1122 Budapest, Maros utca 8 0,020 0,020

2020.01.01.
2020.12.31.

0020106770 HU000210F11-E650206237080- 
2000001

Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1111 Budapest, Bicskei utca 4 7,800 7,821 2020.01.01.
2020.12.31.

0020116257 HU000210F11-E649321231904- 
0000001 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1221 Budapest, Játék utca 19 3,500 3,510

2020.01.01.
2020.12.31.

0020116257 HU000210F11- 
500000000000000197969 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1221 Budapest, Játék utca 19 10,000 10,027 2020.01.01.

2020.12.31.
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elmű-émász
Part of innogy

Felhasználási helyek felsorolása

MA 00861220/001

Felhasználási 
hely azonosító Mérési pont azonosító Felhasználási hely megnevezése Felhasználási hely címe MÉF (MWh)

Szerződött 
időszaki 

mennyiség 
(MWh)

Érvényes-tói 
Érvényes-ig

0021375817 HU000210F11-E656121237888- 
6000023 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1102 Budapest, Állomás utca 3 0,010 0,010

2020.01.01.
2020.12.31.

0022433488 HU000120-11- 
S00000000000001590298 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 8646 Balatonfenyves, Nádasdy utca 3 6,600 6,618

2020.01.01.
2020.12.31.
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