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TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI 
VILLAMOSENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. Szerződő felek

Egyrészről a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társa
ság, mint villamos energia felhasználó vásárló, a továbbiakban: Vevő 

Székhelye: 1145 Budapest, Szuglóu. 9-15.
Cégjegyzékszáma: 01-09-466332 
Adószáma: 12109584-2-42
Számlavezető bankja és bankszámlaszáma: K&H 10402142-21424005-00000000 
Képviselője: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

másrészről az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint villamos energia kereskedő, a továbbiakban: Eladó

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzékszáma: 01-09-710432
Adószáma: 12928130-2-44
Számlavezető bankja és bankszámlaszáma: MKB 10300002-20160230-70143285
Mérlegköri azonosító kódja: 15X-MASZ 6
Képviselője: Dr. Szabó László és Fejesné Jenei Csilla

(az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott 
helyen és időben az alábbi feltételekkel:

2. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy a Budapest Közút Zrt., Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Buda
pesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐTÁV Zrt., FŐTÁV Dolgozók 
Szakszervezete, FŐTÁV-Kiserőmű Kft., IMMODUS Zrt., FKF Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ 
Kft., Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft „Általános felhasználású 
villamos energia szállítása a 2019.01.01.-2019.12.31. közötti időszakban teljes ellátás alapú, 
menetrend adási kötelezettség nélküli villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” 
tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ren
delkezései alapján közös közbeszerzésként, uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési 
eljárást folytatott le. Jelen Szerződés ezen közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. En
nek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás iratai, különösen az 
ajánlati felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok -  annak valamennyi mellékletével 
együtt - ,  valamint az Eladónak, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlata 
a jelen Szerződés részét képezik. A Felek rögzítik, hogy az előzőekben említett dokumentu
mokat fizikailag ugyan nem csatolják a jelen Szerződés törzsszövegéhez, ám azok tartalma a 
Felek számára ismert. A Felek tudomásul veszik azt is, hogy a Szerződés és a közbeszerzési 
dokumentumok eltérése esetén jogviszonyukra a Szerződésben foglaltak az irányadóak. Jog
szabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a közbeszer
zési felhívásban és egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatban foglaltak
kal.



Jelen Szerződés Vevő 2018. október 11-én 18338/2018 számon megjelent ajánlati felhívása és 
az Eladó rendelkezésére bocsátott egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó 2018. 
november 07-én benyújtott ajánlata alapján készült.

Budapest Főváros Önkormányzata 1353/2015. (10.28.) és 1549/2015. (12.02) Főv. Kgy. szá
mú határozatainak megfelelően a Szerződés alapjául szolgáló eljárást a Vevő megbízottjaként 
a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság folytatta le, aki az eljá
rás szabályszerűségéért vállalt felelősségét a szerződés szignálásával jeleníti meg.

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (2) 
bekezdésére figyelemmel rögzítik, hogy Eladó ajánlata a következő értékelés alá esett ajánlati 
elemeket tartalmazta:

Ár

A jelen Szerződésben használt (nagybetűvel kiemelt) fogalmakat a vonatkozó jogszabályok
ban, így különösen a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben, (a továbbiak
ban: VET.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: VET Vhr.,) a 
villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabá
lyairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletben, valamint a 389/2007. (XII.23.) Korm. 
rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról 
szóló rendeletben meghatározottak szerint kell érteni.

3. A Szerződés tárgya, időtartama, teljesítési időszak, teljes villamos energia mennyiség

3.1 Jelen Szerződés teljes ellátás alapú, menetrendadási kötelezettség nélküli villamos 
energia adásvételi szerződés, melynek tárgya a 3.2 pontban meghatározott feltételek szerinti 
villamos energia adásvétele.

3.2 A Felek jelen Szerződést 2019.01.01 00:00 órától 2019.12.31 24:00 óráig tartó határozott 
időtartamra kötik, mely időtartam alatt az Eladó az általános felhasználású villamos energiát 
Vevő részére folyamatosan biztosítja.

A teljes mennyiség: 54 625 870 kWh + 30% villamos energia, amelynek becsűit megoszlása 
a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként részt vett Felhasználók között:



Felhasználó

2019.évi 
Szerződött 
Mennyiség 

(kWh)

2019.évi 
Maximális Mennyiség
(Szerződött Mennyiség 

+ 30%)
(kWh)

Budapest Közút Zrt. 4 621 250 6 007 625
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 14 562 900 18 931 770
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 1 215 630 1 580 319
FOKÉRT Nonprofit Zrt. 881 008 1 145 311
FOTAV Zrt. 26 484 255 34 429 532
FOTAV Dolgozók Szakszervezete 3 176 4 129
FOTAV-Kiserőmű Kft. 413 667 537 768
IMMODUS Zrt. 54 335 70 636
FKF Nonprofit Zrt. 3 995 100 5 193 630
FOKETUSZ Kft. 85 536 111 197
Budapesti Sportszolgáltató Központ 
Közhasznú Nonprofit Kft 2 309 013 3 001 717
ÖSSZESEN: 54 625 870 71 013 634

3.3 A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Eladó Általános Szerződési 
Feltételei/Üzletszabályzata (2. sz. melléklet) és a Felek Általános Mérlegkör Tagsági 
Szerződése (3. sz. melléklet).

3.4 Felek rögzítik, hogy az Általános Mérlegkör Tagsági Szerződésben az Eladó, mint Mér- 
legkör-felelős vállalja, hogy a Vevő, mint Mérlegkör-tag által szolgáltatott vagy elfogadott 
tervadatoktól eltérő vételezései esetén a kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval elszámol
ja, és ezzel kapcsolatban vele szemben pénzügyileg helytáll.

3.5 Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli egyoldalú nyilatko
zatával jogosult kezdeményezni Eladónál, a hálózati csatlakozási, hálózathasználati és villa
mosenergia-vásárlási szerződéseinek Eladó általi megbízottként történő, összevont kezelését. 
Felek rögzítik, hogy Vevő kezdeményezésére Felek, a Vevő hálózati csatlakozási, hálózat
használati és villamosenergia-vásárlási szerződéseinek megbízottként történő, összevont keze
lése tárgyában külön megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) kötnek az
4. sz. mellékletben foglalt tartalommal, mely aimak létrejöttét követően jelen Szerződés elvá
laszthatatlan részét képezi. Felek rögzítik, hogy Eladó a hálózati csatlakozási és hálózathasz
nálati szerződések megkötésével, módosításával, vagy felmondásával kapcsolatos tevékeny
ségéért külön díjazásra nem tarthat igényt. A Megbízási Szerződés Felek jogviszonyában a 
jelen, villamos energia ellátására vonatkozó Szerződés időtartama alatt van hatályban és azzal 
együtt szűnik meg, önálló szerződéses léttel nem bír.

3.6 A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó Általános Szerződési Fel
tételei/Üzletszabályzata/Felek Általános Mérlegkör tagsági Szerződése/Megbízási Szerződése 
jelen szerződéssel ellentétben álló rendelkezést tartalmaz, akkor ezen rendelkezések alkalma
zása kizárásra kerül a Szerződés teljesítése során.

3.7 A Vevő a villamos energiát a teljesítés helyén veszi át saját felhasználás céljából, azt a 
VET 66.§-a szerint, harmadik személy számára nem adja tovább. A Felek a villamos energia



átadása tekintetében nem tekintik harmadik félnek a Vevő jelen Szerződésben meghatározott 
felhasználási helyeit igénybevevő bérlőket, használókat.

4. Az átadott villamos energia díja 

Az energiadíj egységára nettó: 23,89 HUF/kWh, 
azaz nettó huszonháromegész nyolcvankilenc HUF/kWh

mely egységár a Szerződés időtartama alatt nem változik, kivéve a 4.3 pontban foglalt esete
ket.

4.1 A szerződéses ár (villamos energia díja) tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör 
tagsági díjat, a számlatartalommal megegyező tartalmú elektronikus adatszolgáltatás esetleges 
költségeit, illetve a közvetített szolgáltatások esetleges költségeit.

4.2 A szerződéses ár nem tartalmazza a VET 9-13. §-aiban meghatározott és a megújuló ener
giaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsol
tan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII.23.) 
Korm. rendeletben, valamint a megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával 
termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól 
az Eladó által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabá
lyozásának költségét, a rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában meghatározott pénz
eszközöket -  így a kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási díjat - ,  a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, 
valamint a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, 
díjakat, járulékokat és költségeket.

4.3 Amennyiben Eladót a szerződéskötést követően a jelen Szerződés teljesítésével összefüg
gésben - jogszabályi előírás alapján - új adó megfizetésére kötelezik oly módon, hogy annak 
Vevőtől történő beszedésére köteles, abban az esteben az Eladó a jelen Szerződéssel össze
függésben jogosult a Vevővel szemben díjváltozást érvényesíteni, amely a díj növekedését 
vagy csökkenését egyaránt jelentheti.

5. Teljesítmény lekötés, villamos energia-szállítás, átvétel

5.1 Az Eladó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés időtartama alatt a Vevő mindenkori igé
nye szerinti villamos energia mennyiséget a Csatlakozási ponto(ko)n keresztül a területileg 
illetékes Elosztói Engedélyes közreműködésével leszállítja.

5.2 Az Eladó kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A Szerződés szerinti telje
sítés akkor következik be, ha a Vevő számára a Szerződés szerinti, általa igényelt villamos 
energia az átviteli hálózaton a rendelkezésére állt a szerződéses időszak alatt. A villamos 
energia elosztása (eljuttatása) a villamos energia rendszerben a Vevő csatlakozási pontjára a 
területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) feladata és felelőssége.

5.3 A Vevő vállalja, hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiak
ban: Átadott Villamos Energia), és annak jelen Szerződés szerinti energiadíját Eladó számá
ra a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti.

5.4 Az Eladó vállalja, hogy jelen Szerződés hatálya alatt a Vevő igénye szerint minden olyan 
Felhasználási helyre is a Szerződés feltételei szerint értékesít villamos energiát, amelyek ké



sőbb kerülnek a Vevő üzemeltetésébe, a 3.2. pontban meghatározott villamosenergia
mennyiség felső határát összességében meg nem haladó mértékig. A szerződéskötést követő
en Vevő üzemeltetésébe kerülő Felhasználási helyekről Vevő Eladó részére írásbeli értesítést 
küld, melynek Eladó által kézhezvételével az értesítéshez fííződő joghatás azonnal beáll. Az 
ilyen eseteket a Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján Szerződés módosulásának 
tekintik a Szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

5.5 Amennyiben jogszabályváltozás, tulajdonosi vagy hatósági döntés folytán a Vevő műkö
dési területe megváltozik úgy, hogy a megnövekedett villamos energia felhasználás az a 3.2. 
pontban meghatározott villamosenergia-mennyiség felső határát összességében meghaladja, 
az a Kbt. 141. §-ban meghatározott körülménynek minősül és a Szerződés módosítását vonja 
maga után.

5.6 A Vevő üzemeltetéséből kikerülő Felhasználási helyre vonatkozóan a Szerződés akkor 
szűnik meg, amikor az Elosztói Engedélyes tudomást szerez az üzemeltetésből történő kikerü
lés lényéről. Az ilyen eseteket a Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján Szerződés 
módosulásának tekintik a Szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

6. Az átadott energia mérése

A villamos energia mérését a Hálózati Engedélyesek és az Átviteli Rendszerirányító végzik. 
A távmért (idősoros) Felhasználási helyek esetén a tárgyhónap % órás átlagteljesítményeire, 
valamint az elfogyasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó adatokat a területileg 
illetékes Elosztói Engedélyes a mért V4 órás terhelési adatok összesítésével továbbítja az El
adónak. Az Eladó és a Vevő közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt órás 
adatokon alapul, a Felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának.
A profilos Felhasználási helyek esetén az előre meghatározott MÉF-ek (Mértékadó Eves Fo
gyasztás) alapján történik az elszámolás.

7. A szerződött mennyiség és mennyiségi toleranciasáv

7.1 Az Eladó jelen Szerződés alapján a szerződéses időszak alatt (minimálisan) 85 536 kWh 
villamos energia mennyiséget szállít a Vevő részére (Szerződött Mennyiség). A Vevő a 
Szerződött Mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet (Maximális Meny- 
nyiség),

7.2 Az Eladó vállalja, hogy a Vevő jelen Szerződés hatálya alatt létesült új -  az 1. számú mel
lékletben nem szereplő -  Felhasználási helye(i) villamos energia ellátását, jelen Szerződés 
feltételei szerint biztosítja. Új felhasználási hely(ek) létesítése esetén a Vevő a szükséges ada
tok megadásával a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően írásban 
értesíti az Eladót a Felhasználási hely(ek) mérlegkőrbe való beléptetése érdekében. Eladó 
vállalja a mérlegkör tagsági szerződések létrehozását az összes Felhasználási helyre vonatko
zóan.

8. Mennyiségi elszámolás

8.1 A Vevő rögzíti, hogy a jelen Szerződés 7.1 pontjában meghatározott mennyiség a közbe
szerzési eljárás során meghatározott Felhasználók összesített fogyasztásának, azaz 54 625 870 
kWh-nak részét képezi.



8.2 Amennyiben a Vevő tényleges fogyasztása nem éri el a 7.1 pontban rögzített Szerződött 
Mennyiséget (85 536 kWh), úgy a Vevőnek meg kell fizetnie az át nem vett energiamennyi
séget (Alulvételezési pótdíj) - kivéve, ha az alulfogyasztás oka Vis Maior vagy olyan körül
mény, amely Eladónak felróható, valamint a 8.4 és 8.5. pontban meghatározott eseteket.

8.3 Amennyiben a Vevő tényleges fogyasztása meghaladja a Szerződött Mennyiség +30%-ot 
(Maximális Mennyiség), úgy a Vevőnek az Eladó által megajánlott energiadíj egységáron 
felül 10% felárat kell fizetnie a felülvételezett mennyiségre vonatkozóan (Felülvételezési pót
díj) - kivéve, ha a felülfogyasztás oka Vis Maior vagy olyan körülmény, amely az Eladónak 
felróható, valamint a 8.4 és 8.5 pontban meghatározott eseteket.

8.4 A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés 8.2. és 8.3. pontjában szereplő alul- és felülvétele- 
zésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség és annak elszámolása éves szinten történik, és a köz- 
beszerzési eljárás során ajánlatkérőként szereplő Felhasználók által eg3Őittesen szerződött ösz- 
szes mennyiségre vonatkozóan értelmezendő, az alábbiak szerint:

8.4.1 Ha a Felhasználók bármelyikének alul-, felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötele
zettsége keletkezik az egyedi szerződésében rögzített éves mennyiséghez képest, de a Fel
használók együttesen szerződött összes mennyiségét tekintve (54 625 870 kWh+ 30%) az 
alul-, illetve felülvételezés esete nem áll fenn -  vagyis a Felhasználók összes fogyasztása 
eléri az összesített Szerződött Mennyiséget (54 625 870 kWh), de nem haladja meg az 
összesített Maximális Mennyiséget (71 013 634 kWh) - , akkor a Vevő mentesül az alul, 
illetve felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség alól.,

8.4.2 Amennyiben a Felhasználók által együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve 
(54 625 870 kWh +30%) az alul-, illetve felülvételezés esete fennáll -  vagyis a Felhaszná
lók összes fogyasztása nem éri el az összesített szerződéses mennyiséget 
(54 625 870 kWh), vagy meghaladja az összesített maximális mennyiséget 
(71 013 634 kWh) - , akkor kizárólag azt a Felhasználót terheli jelen Szerződés 8.2, illetve
8.3. pontjában szereplő alul-, illetve felülvételezésből eredő pótdíjfizetési kötelezettség, 
melynek fogyasztása alulvételezés esetén elmaradt a 7. pontban meghatározott Szerződött 
Mennyiségtől, illetve felülvételezés esetén meghaladja a 7. pontban meghatározott Maxi
mális Mennyiséget. Az Eladó jogosult a különbözetet kiszámlázni az alul-, illetve felülvé- 
telezéssel érintett Felhasználóknak mégpedig olyan arányban, ahogyan az adott Felhasz
náló alul-, illetve felülvételezése a Felhasználók tényleges (portfólió hatás nélkül számí
tott) alul-, illetve felülvételezéséhez aránylik. Az alul-, illetve felülvételezéssel nem érin
tett Felhasználót a jelen Szerződés 8.2. és 8.3. pontjában szereplő alul- és felülvételezés
ből eredő pótdíjfizetési kötelezettség ez esetben nem terheli.

8.5. A Felek rögzítik, hogy a FŐTÁV Cégcsoportba, tartozó társaságok (FŐTÁV Zrt., FŐTÁV 
Dolgozók Szakszervezete, FŐTÁV-Kiserőmű Kft., IMMODUS Zrt.) által megkötött egyedi 
szerződések esetén jelen Szerződés 8.4. pontja tekintetében a Felhasználóra vonatkozó ren
delkezéseket a FŐTÁV Cégcsoportra vonatkozóan (együttesen) kell alkalmazni azzal, hogy ha 
a FŐTÁV Cégcsoport -  az általa együttesen szerződött összes mennyiséget tekintve 
(26 955 433 kWh + 30%) — együttesen alul, illetve felülvételezésből eredő pótdíj megfizetésé
re kötelezett, akkor a pótdíjat -  8.4. pontban meghatározott rendelkezések értelem szerinti 
alkalmazásával -  a FŐTÁV Cégcsoporton belüli társaságok között olyan arányban kell szét
osztani, ahogy az az egyes tagokat érinti.



9. Számlázás, elszámolás, számlakifogás

9.1 A Szerződés időtartama alatt az energia ellenértéke vonatkozásában naptári hónaphoz 
igazodó elszámolás kerül alkalmazásra, ahol az elszámolási időszak minden naptári hónap 1. 
napjának 00.00 órájától a hónap utolsó napjának 24.00 órájáig tart.

9.2 Az Eladó havonta utólag, az adott tárgyhónap utolsó napját követő 15 (tizenöt) napon be
lül integrált számlát állít ki - a villamos energia díjról, valamint a szerződéses áron felüli 
egyéb díjakról a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a mindenkor érvényes AFA-val nö
velt értéken - a Vevő részére, amelynek meg kell felelnie a következő elvárásoknak.

9.2.1 Profilos Felhasználási helyek

9.2.1.1 Profilos Felhasználási helyek esetén az Eladó havonta részszámlát, illetve a szer
ződéses időszak végén elszámoló számlát állít ki.

9.2.1.2 A részszámlák kiállítása a Vevő adatszolgáltatása, ennek hiányában az 1. sz. mel
lékletben meghatározott Mértékadó Éves Fogyasztás 1/12 része és a villamos energiáért 
fizetendő egységár alapján történik. A Vevő ennek megfelelő összeget köteles fizetni 11 
(tizenegy) hónapon keresztül, a 12. havi számla (azaz elszámoló számla) tartalmazza az 
1/12-ed havi részt és az elszámolást. A számlákat az elosztói adatszolgáltatás alapján kell 
kiállítani, és ha az elosztó év közben elszámoló számlát állít ki, akkor annak megfelelőnek 
kell lennie a kereskedői számlának is.

9.2.1.3 Amennyiben a Vevő a profilos Felhasználási helyek mérőinek állását a tárgyhóna
pot követő hónap 3. (harmadik) munkanapjáig nem küldi meg az Eladó részére, úgy az 
Eladó jogosult a havi részszámlát az 1. sz. mellékletben meghatározott Mértékadó Éves 
Fogyasztás 1/12 része alapján kiállítani.

9.2.1.4 Az éves fogyasztás elszámolása az éves leolvasáskor, az Elosztói Engedélyes által 
leolvasott és megadott tényfogyasztás alapján történik. Az elszámoló számla tartalmazza a 
Mennyiség elszámolást, vagyis a ténylegesen elfogyasztott villamos energia és a Mérték
adó Éves Fogyasztás közötti különbözetet.

9.2.1.5 Havi gyűjtő részszámla: az Eladó havonta 1 (egy) darab gyűjtő részszámlát állít ki 
Felhasználási helyenkénti bontásban Vevő valamennyi profilos Felhasználási helyéről.

9.2.1.6 Gyűjtő elszámoló számla: az Eladó a Vevő részére évente egyszer gyűjtő elszámo
ló számlát állít ki a Vevő valamennyi profilos Felhasználási helyéről, amely tartalmazza a 
profilos Felhasználási helyek esetében az elszámoló számla kiállítását megelőző hónapban 
leolvasott Felhasználási helyek tényleges és Mértékadó Éves Fogyasztás szerinti fogyasz
tás különbségéből -  azaz a Mennyiség elszámolásból -  adódó energia és RED költségek 
elszámolását. Amennyiben az Elosztói Engedélyes nem bocsátja az Eladó rendelkezésére 
a leolvasott Felhasználási helyek tényleges adatait, akkor részszámla készül a Mértékadó 
Éves Fogyasztás 1/12-ed része alapján.

9.2.1.7 Az Eladó vállalja, hogy minden számlához a számlák kiállításakor elektronikus 
formában (MS Excel) számlanemekre (a számla tartalmán túl az alábbi minimális adattar
talommal: Állandó adatok: vevőkód. Vevő, Felhasználási hely címe, fogyasztói szám, mé
rőpont azonosító, lekötött teljesítmény, számla sorszáma, számla kelte, elszámolási idő-



szak, számla esedékessége; Változó adatok: a fentiekben felsorolt számlanemeken túl a 
teljesítménycsúcs, meddő fogyasztások stb.) és Felhasználási helyekre bontott analitikát 
bocsát Vevő rendelkezésére és azt Vevő kapcsolattartója részére elektronikus üzenetben 
megküldi a számlakiállítás napján.

9.2.2 Távmért Felhasználási helyek

9.2.2.1 Távmért Felhasználási helyek esetén az Eladó minden hónapban elszámoló szám
lát állít ki a kumulált havi fogyasztás alapján, amelynek leolvasása távleolvasással törté
nik.

9.2.2.2 Eladó havonta egy darab gyűjtőszámlát állít ki Felhasználási helyenkénti bontás
ban a Vevő valamennyi távmért Felhasználási helyéről.

9.2.2.S Eladó vállalja, hogy minden számlához a számlák kiállításakor elektronikus for
mában (MS Excel) számlanemekre (a számla tartalmán túl az alábbi minimális adattarta
lommal: Állandó adatok: vevőkód, vevő. Felhasználási hely címe, fogyasztói szám, mérő
pont azonosító, lekötött teljesítmény, számla sorszáma, számla kelte, elszámolási időszak, 
számla esedékessége; Változó adatok: a fentiekben felsorolt számlanemeken túl a telje
sítménycsúcs, meddő fogyasztások, stb.) és Felhasználási helyekre bontott analitikát bo
csát a Vevő rendelkezésére és a Vevő kapcsolattartója részére elektronikus üzenetben 
megküldi a számlakiállítás napján.

9.3 A számla közvetített szolgáltatásként tartalmazza az Elosztói Engedélyest megillető rend
szerhasználati díjakat. A közvetített szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült esetleges 
költségeket a Szerződés 4. pontjában meghatározott energiadíj tartalmazza.

9.4 Az év végi elszámoló számla kiállítása után történik a felül- vagy alulvételezés díjának 
elszámolása a jelen Szerződésben szabályozottak figyelembe vételével. Az Eladó a szám- 
lá(ka)t az elszámolást követő 15 (tizenöt) napon belül köteles kiállítani, melynek rendezésére 
a 10.1. pontban leírtak szerint kerül sor.

9.5 A számla adattartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, vala
mint jelen Szerződésnek, valamint a számlán minden esetben a jelen Szerződésben rögzített 
egységár szerepelhet. Nem megfelelés esetén a számla visszaküldésre kerül az Eladónak. 
Ezen esetben a Vevő nem eshet késedelembe.

9.6 Eladó a számla adattartalmával megegyező tartalmú elektronikus, szerkeszthető formátu
mú adatszolgáltatást (excel tábla) készít és küld meg Vevő részére a számlázással egy időben, 
számlánként külőn-külön táblázatban. A táblázatnak egy munkalapon kell tartalmaznia a 
számlázott összes fogyasztási helyet, fogyasztási helyenként egy sorban kell tartalmaznia az 
adott fogyasztási helyre vonatkozó minden számlázott adatot (számlázott időszak, fogyasztási 
adatok. Eladónak, illetve a Hálózati engedélyesnek megfizetendő díjtételek, stb).

9.7 Számla kifogásolása: a Vevő a számla ellen az Eladónál kifogást emelhet. A kifogás beje
lentésének a számla kifogásolt részének kiegyenlítésére halasztó hatálya van. Az Eladó a ki
fogást, a bejelentéstől számított 3 (három) munkanapon belül köteles megvizsgálni és ennek 
eredményéről a Vevőt legkésőbb a kifogás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül 
értesíteni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a számla alapját képező vételezési adatok nem 
felelnek meg a valóságnak, vagy a számla egyébként formailag vagy tartalmilag nem megfe



lelő, úgy az Eladó új számla kiállítására köteles. Amennyiben az bizonyosodik be, hogy a 
számla alapját képező vételezési adatok megfelelnek a valóságnak és a számla egyéb hibát 
sem tartalmaz, úgy a Vevő a számla eredeti fizetési határidejének lejártától számítva minden 
késedelmes nap után az adott számla értékét alapul véve a mindenkor hatályos Polgári Tör
vénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

9.8 Az Eladó szavatolja, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüg
gésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlat
tevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

9.9 Az Eladó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szer
kezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletek
ről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

9.10 A külföldi adóilletőségü Eladó a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján köteles a szerződéshez 
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül.

10. A számla kifizetése, Vevő késedelmes teljesítése

10.1 A Vevő az igazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenértékét -  a Kbt. 135. § (1) és 
(5) bekezdéseinek, illetve a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdéseinek megfelelően - ,  annak kézhez
vételétől számított 30 (harminc) napon belül -  vagy ha az nem banki nap, akkor az azt követő 
első banki napon - , fizeti meg az Eladó Szerződésben megjelölt bankszámlájára. A Felek 
kézhezvételnek tekintik a számla Vevő általi hivatalos érkeztetését, iktatását. Felek rögzítik, 
hogy a fizetés teljesítésének az Eladó bankszámláján történő jóváírást kell érteni.

10.2 Az Eladó a számlá(ko)n Vevőként a következő megnevezést köteles használni: 
„FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.”. A számlá(ka)t a következő címre kell 
benyújtani 1145 Budapest, Szugló u 9-15.

10.3 Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén az 
Eladó minden késedelmes napra vonatkozóan a mindenkori Ptk. vonatkozó rendelkezései sze
rinti kamatnak megfelelő késedelmi kamatot jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni.

10.4 Eladó a teljesítés megtagadására és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztésére vonatko
zó jogát a Vevő Vezető tisztségviselőjéhez címzett szerződésszerű teljesítésre felszólító írás
beli nyilatkozat kézhezvételét követő 5 (öt) munkanap eltelte után gyakorolhatja. A teljesítés 
megtagadása és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztése addig tart, amíg Vevő a Szerződés 
alapján fennálló kötelezettségeinek eleget nem tesz, és ezzel egyidejűleg meg nem téríti az 
Eladó számára a teljesítés szüneteltetésének és az ismételt beindításnak az összes indokolt 
mértékű és igazolt költségét.

10.5 Az Eladó nem jogosult a Vevő számlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás 
(azonnali inkasszó) útján érvényesíteni a jelen Szerződéssel kapcsolatos követeléseit. A Felek 
kijelentik, hogy az Eladó nem jogosult a Vevőtől a Szerződés teljesítése vonatkozásában 
semmilyen biztosítékot (bankgarancia, óvadék, zálogjog, fizetési előleg vagy kezesség stb.) 
kérni.



10.6 Kizáija Vevő késedelmét, ha az Eladó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
előírásainak, a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint jelen Szerződés
ben foglalt rendelkezéseknek.

11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, az Eladó kötelezettségei

11.1 Az Eladó kötelezettséget vállal a Vevő által megrendelt villamos-energia mennyiség 
rendelkezésre bocsátására, a lekötött villamos teljesítménynek a teljesítés helyén történő biz
tosítására. Az Eladó által szállított villamos energiát szerződésszerűen átadottnak kell tekinte
ni, amennyiben az Eladó jelen Szerződés rendelkezései szerint a Vevő mindenkori igényének 
megfelelő mennyiségű villamos energiát az átviteli hálózat valamely átadás-átvételi pontján 
betáplálta.

11.2 Az Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a szállítást a kezdő 
időpontban olyan okból, amelyért felelős nem kezdi meg, vagy az energiaszolgáltatás az El
adónak felróható okból szünetel, a jelen Szerződés 11.5. pontjában rögzített esetet ide nem 
értve.

11.2.1 Az Eladó a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti - érintett Ve
vőre vonatkozó -  mennyiségből (szerződött mennyiségből) le nem szállított mennyiség 
nettó díjának 0,5 %-át fizeti meg kötbérként a Vevő részére. A kötbér maximális mértéke 
30 (harminc) napi tétel. A Vevő számviteli bizonylatban értesíti az Eladót a fizetendő köt
bér összegéről, melyet az Eladó köteles a kötbérértesítő kézhezvételétől számított 15 (ti
zenöt) napon belül megfizetni. Felek megállapodnak, hogy adott esetben a pénzügyi ren
dezéskor a Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles.

11.3 A Szerződés -  Eladónak olyan okból, amelyért felelős -  meghiúsulása, illetve az Eladó 
jogellenes felmondása esetén Eladó köteles a meghiúsult mennyiség nettó díjának a 25%-át 
meghiúsulási kötbérként a Vevőnek megfizetni. Vevő kötbérértesítőjének kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) napon belül.

11.4 Amennyiben a villamos energiaellátásból kikapcsolt Vevő valamennyi lejárt tartozását és 
az egyéb költségeket megfizeti, úgy Eladó köteles a Vevő visszakapcsolás iránti kérelme és a 
teljes tartozás rendezésének tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül kezdemé
nyezni a Vevő ellátásba történő ismételt bekapcsolását. Amennyiben Eladó ezen pontban fog
laltaknak nem tesz eleget, úgy a Garantált Szolgáltatásokról szóló MEKH határozat és a jelen 
Szerződés 11.6 pontja szerinti kötbér megfizetésére köteles, továbbá

• ha az Eladó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a Vevő tartozásának 
rendezését követő 48 (negyvennyolc) óránál később, de 72 (hetvenkettő) órán belül 
kerül sor: a kötbér összege az egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhe
tő szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a villamos 
energiaellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásért kért 
külön díj 50%-a,

• ha az Eladó érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a Vevő tartozásának 
rendezését követő 72 (hetvenkettő) óránál később kerül sor: a kötbér összege az egye
temes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendelet
ben meghatározott, a felhasználónak a villamos energiaellátásból való jogszerű kizárá
sa (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásért kért külön díj 100%-a.
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11.5 Eladó köteles jelen Szerződés ideje alatt kereskedelmi tevékenységét -  a Felek ellenkező 
megállapodása hiányában -  fenntartani. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy a Szerződés megszűnik. A Szerződés megszűnésétől számított 90 (kilencven) na
pig az Eladó teljes kártérítéssel tartozik a Vevő felé, így köteles megtéríteni számára a Szer
ződés szerinti díjak és a Vevő igazolható villamos energia beszerzési költségei közötti külőn- 
bőzetből eredő kárát.

11.6 Eladó köteles a mindenkori Kereskedelmi Üzletszabályzatában rögzített, általa garantált 
szolgáltatásokat megfelelően nyújtania. A garantált szolgáltatások nem teljesítése esetén köt
bér fizetésére köteles, melynek mértékét az Eladó mindenkori Kereskedelmi Üzletszabályza
tának melléklete/függeléke rögzíti.

11.7 Eladó köteles a felhasználási hellyel, az Eladó vagy eltérő fizető személyével kapcsola
tos, Szerződésből eredő jogok gyakorlásához, valamint kötelezettségek teljesítéséhez szüksé
ges adatok megváltozását nyilvántartási rendszerében a Vevő bejelentésétől számított 15 (ti
zenöt) napon belül átvezetni.
Amenn}dben Eladó ezen nyilvántartási kötelezettségének 15 (tizenöt) napon túl tesz eleget 
avagy az átvezetést elmulasztja, úgy kötbér és kártérítés megfizetésére köteles.

A nyilvántartási kötelezettségek megsértése miatt fizetendő kötbér összege napi 10.000,-Ft, 
de maximum 50.000,-Ft/alkalom, amely a Vevő igénybejelentésére 15 (tizenöt) napon belül 
fizetendő.

12. Felek együttműködése, kapcsolattartás, a szerződés alapján felek nevében eljárni 
jogosult személyek

12.1 A Felek megállapodnak, hogy a teljesítéssel kapcsolatban, illetve a teljesítés során fel
merülő kérdésekben a következő személyek jogosultak eljárni:

Vevő részéről Eladó részéről
energiagazdálkodási
kérdések

név Schild László Dézsi-Harcsás Angéla
beosztás ellátási irodavezető Értékesítési csoportvezető

e-mail schild.laszlo@kemenysepro.hu angela.dezsi-
harcsas@elmu-emasz.hu

telefon +36 70 331 1816 +36 1 238 1611
fax +36 1 332 1150 +36 1 238 2037

szerződés, megrendelések
név Schild László Dézsi-Harcsás Angéla

beosztás ellátási irodavezető Értékesítési csoportvezető
e-mail schild.laszlo@kemenysepro.hu angela.dezsi-

harcsas@elmu-emasz.hu
telefon +36 70 331 1816 +36 1 238 1611

fax +36 1 332 1150 +36 1 238 2037
pénzügyi kérdések

név Baloghné Raffay Noémi Munkácsiné Gerák Gab
riella

beosztás pénzügyi és számviteli osztályve- Értékesítési háttértámoga-
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zető tó munkatárs
e-mail raffay.noemi@kemenysepro .hu gabriella.gerak@elmu-

emasz.hu
telefon +36 20 425 9820 +36 1 238 1170

fax +36 1 332 1150 +36 1 238 2037

Felek a fenti adatokban történő valamennyi változásról haladéktalanul, de legkésőbb 2 mun
kanapon belül értesítik egymást.

12.2 Az Eladó vállalja munkanapokon 8.00 és 18.00 óra közötti időtartamban a kapcsolattar
tók elérhetőségét/rendelkezésre állását.

12.3 Az Elosztói Engedélyes(ek) tervszerű megelőző karbantartásainak kapcsán az Eladó a 
Vevő külön kérésére közreműködik a Vevő és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) 
közötti tárgyalások során.

12.4 A Vevő együttműködési kötelezettsége körében vállalja, hogy a Felhasználási helyek 
általános munkarendjéről az Eladót tájékoztatja, illetve amennyiben a Eladó által ismert mun
karendben a Vevő jelentősebb - a Vevő villamos energia felhasználását előre láthatóan ér
demben befolyásoló - változást eszközöl (pl. jelentős létszámot érintő szabadságolás, műszak 
megszüntetése vagy új műszak beindítása, termelés számottevő csökkentése, termelés leállítá
sa, a továbbiakban ezek bármeljdke "változás"), úgy a Vevő vállalja, hogy a 2 (két) napot 
meghaladó változás bekövetkeztét 2 (két) munkanappal megelőzően reggel 08.00 óráig az 
Eladót írásban tájékoztatja a változás mértékéről és időtartamáról.

12.5 Amennyiben a Vevő működésében váratlanul olyan nem tervezett leállás, meghibásodás, 
üzemzavar (a továbbiakban "kiesés") következik be, amely a vonatkozó időszakra az üzem
szerű működés esetén egyébként fennálló villamos teljesítmény igényében jelentős mértékű 
csökkenést eredményez, úgy a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2 (két) napot meghala
dó kiesésről történő tudomásszerzését követően a lehetőségéhez képest a lehető legrövidebb 
időn belül telefonon jelzi az Eladónak a kiesést, annak várható időtartamát és kieső villamos 
energia igény mértékét. A Vevő a telefonon történt bejelentését köteles haladéktalanul írásban 
(telefax vagy e-mail útján) is megerősíteni.

12.6 A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szerződés hatálya alá tartozó 
valamely Felhasználási helyen a villamos energia felhasználást megszűnteti, úgy arról az El
adót lehetőleg a megszűntetést 15 (tizenöt) naptári nappal megelőzően, de legkésőbb a meg
szűntetés időpontjában értesíti.

12.7 A Felek az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (az internet kapcsolat hibája esetén faxon) 
juttatják el egymásnak az értesítés szabályai szerint.

12.8 Az Eladó jelen Szerződés teljesítése során vállalja, hogy az illetékes Elosztói Engedélyes 
felé haladéktalanul továbbítja a Vevő részéről az Elosztóval szemben felmerülő kérdéseket, 
észrevételeket, esetleges panaszokat, kifogásokat. Fentiek érdekében az Eladó a 12. pontban 
megjelölt kapcsolattartó elérhetőségét a 12.2. pontban megfelelő időtartamban biztosítja.
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13. Adatvédelem, közpénzügyi rendelkezések, titoktartás

13.1 A Felek a Szerződéssel kapcsolatos okmányokat és a Szerződéssel kapcsolatosan tudo
másukra jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatják fel. A Felek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél tudomására jutott infor
mációkat a másik Fél kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen Szerződésben foglalt kötele
zettségei teljesítése illetve jogai érvényesítése érdekében.

13.2 A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tör
vény 5.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami 
vagy önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongaz
dálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, és az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
Feleknél, akik illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesí
tésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.

13.3 Eladó kijelenti, hogy a Szerződés aláírásával hozzájárul a jelen Szerződés főbb adatainak 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII tör
vény, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet, valamint a 
Kbt. 43.§ (1) f) pontja szerinti közzétételéhez.

13.4 Eladó tudomásul veszi azonban azt, hogy aki az államháztartás valamely alrendszerével 
pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a 
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költség- 
vetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tar
talmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

13.5 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése 
során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan tényt, 
tájékoztatást, egyéb adatot, az azokból készült összeállítást, valamint védett ismeretet — bele
értve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyek nem közismertek 
vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhe
tők és amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése 
vagy nyilvánosságra hozatala a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hát
rányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági 
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek ke
zelni.

13.6 A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan meg
tartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, ille
téktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhe
tővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően, kivéve a 13.3. pont
ban rögzített esetben.

13.7 A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a 
velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is 
üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően.
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13.8 A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból törté
nő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított korlátlan ideig terheli a titoktar
tási kötelezettség.

14. A Szerződés módosítása és megszüntetése

14.1 A Szerződés megszűnik
• a 3. pontban meghatározott időpontban (lejárat napja);
• bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén;
• ha az Eladó kereskedelmi működési engedélye bármely okból visszavonásra
kerül.

14.2 A Szerződés megszüntetése
• egyoldalúan történő rendes felmondással a Ptk. rendelkezései szerint;
• a Szerződést a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik;
• a Kbt. 143. § (1)- (3) bekezdésében meghatározott esetekben;
• rendkívüli felmondással, bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén.

14.3 Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek 
különösen az alábbiak minősülnek:

• Eladó részéről a villamos energia ellátás jogellenes megszakítása, illetőleg
indokolatlan vagy a megengedett mértéket meghaladó szüneteltetése,

• Amennyiben bármely Fél fizetésképtelenségét bíróság megállapítja, illetőleg
valamely Fél ellen csődeljárás, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, illetve 
végrehajtási eljárás lefolytatását a bíróság elrendeli, továbbá az érintett Fél általános 
fizetésképtelenségét írásban elismeri, vagy a Fél legfőbb szerve elhatározza a 
végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnést.

• Amennyiben bármely Félnek a jelen Szerződés alapján rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az valamilyen lényeges szempontból nem 
felel meg a valóságnak.

• Amennyiben bármely Fél Vis Maior esemény révén a jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítése alól több mint, hatvan (60) egymást követő napig, 
vagy a szerződés teljed időtartama alatt több mint 90 napig mentesül.

Szerződésszegést követ el az Eladó továbbá, ha
• a villamos energia ellátást a Szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg 

(rendelkezésre állási hiba),
• jogszerűtlen magatartása folytán a villamos energia ellátás megszakad, vagy azt a 

jogszabályokban és a Szerződésben foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg 
korlátozza (további jogkövetkezménye kártérítés megfizetése)

• legalább két alklaommal a szerződött mennyiségnél kisebb mennyiséget bocsát a 
Vevő rendelkezésére (alulszállítás),

• a villamos energia ellátásból kizárt Vevő részére az arra okot adó szabálytalanság 
vagy szerződésszegés megszűnését, és a Vevő erről szóló értesítésének 
kézhezvételét követő 24 órán belül az ismételt bekapcsolást nem kezdeményezi, 
(további jogkövetkezménye kártérítés megfizetése)

• a hatályos jogszabályokban, jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételeket 
megsérti.

Szerződésszegést követ el a Vevő továbbá, ha
• a hatályos jogszabályokban, jelen Szerződésben meghatározott egyéb feltételeket 

megsérti.
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14.4 Szerződésszegés jogkövetkezményei
A Felek jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése esetén a jelen Szerződés
ben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazan
dóak.
Amennyiben a villamos energia ellátásból kikapcsolt Vevő valamennyi lejárt tartozását ren
dezi és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott 
egyéb költségeket is megfizeti, Eladó a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül 
köteles kezdeményezni Vevőnek az ellátásba történő ismételt bekapcsolását, e kötelezettség 
elmulasztása az Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

14.5 Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő súlyos szerződésszegésre tekintettek szünteti meg 
a jelen Szerződést, Eladó a már teljesített ellátás ellenértékére jogosult, azonban semmilyen 
egyéb kár vagy költség felmerülésére nem hivatkozhat, azzal kapcsolatos igén>t nem érvé
nyesíthet.

14.6 A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani, ha

• az Eladóban, mint nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meg
haladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) 
pont, kb) alpontjában meghatározott feltétel,

• az Eladó, mint nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tu
lajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés, k) pont, 
kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.7 Vevő köteles a Szerződést felmondani, - vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint -  attól elállni, 
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.8 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűné
se esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. 
Erre tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított öt munkanapon belül az Eladó kö
teles a Vevő részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Vevő vagy harmadik 
személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, 
anyagot, dolgot stb.

14.9 A Szerződés módosítása csak mindkét Fél által aláírt írásos dokumentumok útján lehet
séges a Kbt. 141. § szerint.

14.10 Semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót mentesítse az olyan 
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve 
a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve fele
lős lenne).

14.11 A Szerződés megszűnése nem érinti a Felek egymással szemben jelen Szerződés alap
ján fennálló esetleges pénzügyi kötelezettségeit. Felek kizáiják, hogy a Szerződés megszűnése
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előtt, az energiavásárlási Szerződés újabb időszakra történő megkötésére a Vevő utolsó aján
lattételi lehetőséget biztosítson az Eladó számára.

15. Korlátozás

Vevő a 280/2016. (IX. 21.) Korm rendelet 1. § 1. pontja alapján alapvető felhasználónak mi- 
nősül/nem minősül.

1142 Budapest Rákospatak utca 70-72. HU000210C11-E654534242707-2000001
1142 Budapest Tengerszem utca 35. HU000210F11-E653902242920-2000001
1011 Fő utca 19 HU000210F11-E649405239713-3000001
1024 Margit körút 7 HU000210F11-E649070241143-2000001
1052 Párisi utca 7 HU000210F11-E650560238951-2000001
1067 Eötvös utca 21 HU000210Fll-E651214240319-3000002
1067 Eötvös utca 21 HU000210F11-E651214240319-2000001
1064 Rózsa utca 95 HU000210F11-E651355240723-2000001
1073 Akácfa utca 55 HU00021 OF 11-E651306239705-2000001
1073 Akácfa utca 57 HU00021 OFl 1-E651290239736-2000001
1082 Baross utca 86 HU000210F11-E652330238406-2000001
10941 Üllői út 29 HU000210F11-E651486238079-2000001
1102 Állomás utca 3 HU000210F11-E656121237888-6000023
1111 Bicskei utca 4 HU000210F11-E650206237080-2000001
1122 Maros utca 8 HU000210F11-E648128239913-2000001
1122 Maros utca 8 HU000210F11-E648128239913-2000002
1132 Visgerádi utca 15 HU000210F11-E650596241088-2000001
1132 Kresz Géza utca 16 HU000210F11-E650614241039-2000001
1145 Torontál utca 55 HU000210F11-E654634241225-2000001
1147 Jávorka Ádám utca 2 HU00021OF 11-S00000000000005105137
1153 Szerencs utca 19 HU000210F11-E654782245455-2000001
1172 V. utca 2 HU00021 OFl 1-E665927238253-2000001
1181 Baross utca 13 HU000210F11-E659591233145-2000001
1221 Játék utca 19 HU000210F11-E649321231904-0000001
8646 Balatonfenyves Nádasdy utca 3 HU000120-11-S00000000000001582638
2484 Gárdony Agárd Árpád fejedelem utca 111 39N030070988000M
1222 Játék utca 19 HU000210F11-S0000000000000197969

16. Irányadó jog, vitás ügyek rendezése

A jelen Szerződésre Magyarország joga az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott kér
désekben a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban a Ptk., a Kbt., a VET, a VET Vhr., 
valamint a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 
nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kö
telező átvételéről és átvételi áráról szóló rendelet rendelkezései, továbbá az Eladónak a Ma
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elfogadott Üzletszabályzata, illetőleg az 
ÁSZF jelen jogviszony szempontjából alkalmazandó rendelkezéseiben foglaltak az irányadó
ak. Az Eladó Üzletszabályzata/ÁSZF-e/a Felek Általános Mérlegkör Tagsági Szerződése/ 
Megbízási Szerződése és jelen Szerződés közötti eltérés, tartalmi ellentmondás esetén Felek a 
jelen Szerződésben foglalt szabályokat tekintik irányadónak és alkalmazandónak.

Vitás ügyeiket a Felek elsősorban személyes egyeztetések útján rendezik. Ennek eredményte
lensége esetén a Felek a 2016. évi CXXX. tv. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
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bírósághoz fordulnak. A pereskedés nyelve a magyar. Amennyiben valamely Fél a másik Fél 
nem teljesítése esetén a Szerződésben foglalt jogaival nem él, ez nem értelmezhető úgy, hogy 
a jogosult Fél lemond az ilyen szerződésszegés esetén, illetve bármely más vagy további mu
lasztás/szerződésszegés esetén a jogai érvényesítéséről.

17. Teljesítés jogszerű megtagadása, vis maior

17.1. T élj esités j ogszerű megtagadása
Eladó részben vagy egészben jogszerűen megtagadhatja a teljesítést
a) ha az Eladó működési körén kívül eső esemény következtében az átadás-átvétel feltételei 
megszűntek, vagy csak korlátozottan állnak fenn, a feltételek helyreállásáig (pl. Vis Maior, 
Havária),
b) Villamos energia ellátási zavar, valamint a villamos energia ellátási válsághelyzet esetén.

17.2. Vis Maior
Egyik Fél sem tartozik felelősséggel a jelen Szerződésben foglaltak nem, vagy nem szerző
désszerű teljesítése esetén, ha annak oka olyan, az arra hivatkozó Fél érdekkörén kivűl felme
rült esemény vagy körülmény, melyet az adott Fél ésszerű módon nem tudott elkerülni vagy 
elhárítani, és amely a Fél számára lehetetlenné teszi a jelen Szerződésben foglalt kötelezettsé
geinek teljesítését. Ebben az esetben a Vis Maior fennálltára hivatkozó Fél szerződéses köte
lezettségei alól olyan időtartamra és mértékben mentesül, amely során, illetve amennyiben e 
kötelezettségek teljesítését a Vis Maior esemény megakadályozza. A Vis Maior eseményre 
hivatkozó Fél mentesülése esetén a mentesülés mértékéig a másik Fél is mentesül a Szerződés 
alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítése alól. E mentesítés azonban nem teijed ki a jelen 
pontban rögzített értesítési kötelezettség elmulasztására vagy a jelen Szerződés alapján ese
dékes bármely összeg kifizetésének elmulasztására. Nem minősül Vis Maiomak a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges jóváhagyások, engedélyek, felhatalmazások hiánya, illetve a Vevő 
pénzügyi nehézsége.

17.3. Lehetetlenülés
A teljesítés lehetetlenné válásának esetére a Ptk. 6:179. §-6:182. § rendelkezései irányadóak. 
Az átmeneti lehetetlenülés nem eredményezi a Szerződés megszűnését.

17.4. Havária
Haváriának minősül Felek között a villamos energia ellátást biztosító, szállító, tároló, illetve 
elosztó rendszer vagy létesítmény súlyos üzemzavara, amelynek következtében Eladó nem 
tudja szerződésszerűen biztosítani Vevő felé vállalt ellátási kötelezettségét. Havária esetére a 
Lehetetlenülés szabályai irányadóak.
Az e pontban irt esemény bekövetkezte esetében az arra hivatkozó Fél a lehetséges legrövi
debb időn belül köteles a másik Felet értesíteni, és egyidejűleg tájékoztatni a Vis Maior, lehe
tetlenülés, Havária várható időtartamáról és a jelen Szerződést érintő hatásáról. Köteles to
vábbá minden tőle elvárhatót megtenni az említett események megszüntetése, elhárítása, kö
vetkezményeinek enyhítése érdekében. A szerződéses kötelezettségei alól mentesítést kérel
mező Fél a másik Fél kérésére az esemény fennálltát, körülményeit hitelt érdemlő módon az 
annak igazolásául szolgáló dokumentumok csatolásával igazolni köteles.

18. Záró rendelkezések

18.1 A Felek kijelentik és teljes körű kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés
ben megjelölésre került valamennyi adatuk a valóságnak megfelel. A Felek rögzítik, hogy a 
jelen Szerződésben feltüntetésre került bármely adatukban bekövetkező változást, az azt iga-
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zoló dokumentummal egyidejűleg, a másik Fél részére a változástól számított 10 (tíz) munka
napon belül bejelentik. Az adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségek elmulasztásá
ból eredő károkért a bejelentést elmulasztó Fél teljes körű felelősséggel tartozik.

18.2 A jelen Szerződés teljesítése során Eladó alvállalkozót (a továbbiakban: Alvállalkozó) a 
Kbt. 138. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult igénybe venni.

18.3 Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak 
megfelelően a szerződést nyilvánosságra hozza és a szerződés teljesítéséről a Kbt. 43. § (1) 
bekezdés Q pontban foglalt adatokat közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Közbe
szerzési Adatbázisban.

Az Eladó a Szerződéshez csak és kizárólag a Vevő által (esetlegesen) előírt vagy a Felek által 
előzetesen egyeztetett mellékleteket, nyilatkozatokat, illetve kiegészítést csatolhat a Kbt. ren
delkezéseivel összhangban. Az okmányok csak akkor alkalmasak joghatás kiváltására, ha 
mindkét Fél cégszerűen aláírja.

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
1. sz. mellékelt -  Szerződött villamos energia mennyiség Felhasználási helyenként
2. sz. melléklet -  Eladó Általános Szerződéses Feltételei/Üzletszabályzata
3. sz. melléklet -  Felek Általános Mérlegkőr Tagsági Szerződése
4. sz. melléklet -  Felek Megbízási Szerződése

A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közős értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban -  melyekből a Feleket 2-2- (két-két) példány illeti 
meg -  jóváhagyólag íiják alá.

Kelt: Budapest, 2018. december h ó .............

Dr. Szabó László és Fejesné Jenei Csilla 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő

10

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Vevő

F Ő K É T Ü SZ  
Rémányscpröipari KFT.

"eilenjegycr/c;.,/
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Szerződő: Fogyasztási hely címe: Mérési pont azonosító 
(ROD)

Várható éves fogyasztás / 
Mértékadó Éves Fogyasztás 

(MÉF)
(kWh)

Fogyasztási 
heiy jeliege Profil csoport

1 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1142 Budapest Rákospatak utca 70-72. HU000210C11-E654534242707-2000001 14 000 Idősoros
2 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1142 Budapest Tengerszem utca 35. HÜ000210F11-E653902242920-2000001 18 000 Idősoros
3 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1011 Fő utca 19 HÜ00021 OFl 1-E649405239713-3000001 670 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
4 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1024 Margit körút 7 HU00021 OFl 1-E649070241143-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
5 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1052 Párisi utca 7 HU00021 OFl 1-E6Ö0560238951 -2000001 50 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
6 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1067 Eötvös utca 21 HU00021 OFl 1-E651214240319-3000002 65 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
7 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1067 Eötvös utca 21 HU00021 OFl 1-E651214240319-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
8 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1064 Rózsa utca 95 HU00021 OFl 1-E651355240723-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
9 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1073 Akácfa utca 55 HU00021 OFl 1-E651306239705-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
10 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1073 Akácfa utca 57 HU00021 OFl 1-E651290239736-2000001 145 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
11 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1082 Baross utca 86 HU00021 OFl 1-E652330238406-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
12 Főváros Kéményseprőipar Kft. 10941 Üllői út 29 HU00021 OFl 1-E6Ő1486238079-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
13 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1102 Állomás utca 3 HU00021 OFl 1-E656121237888-6000023 145 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
14 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1111 Bicskei utca 4 HU00021 OFl 1-E650206237080-2000001 12 000 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
15 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1122 Maros utca 8 HU00021 OFl 1-E648128239913-2000001 75 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
16 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1122 Maros utca 8 HU00021 OFl 1-E648128239913-2000002 100 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
17 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1132 Visgerádi utca 15 HÜ00021 OFl 1-E650596241088-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
18 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1132 Kresz Géza utca 16 HU00021 OFl 1-E650614241039-2000001 0 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
19 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1145 Torontál utca 55 HU00021 OFl 1-E654634241225-2000001 3 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
20 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1147 Jávorka Ádám utca 2 HU00021OFl 1 -800000000000005105137 30 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
21 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1153 Szerencs utca 19 HU00021 OFl 1-E654782245455-2000001 30 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
22 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1172V. utca 2 HU000210F11-E665927238253-2000001 12 000 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
23 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1181 Baross utca 13 HU00021 OFl 1-E659591233145-2000001 500 Profilos UZL 00 - Általános üzleti
24 Főváros Kéményseprőipar Kft. 1221 Játék utca 19 HU00021 OFl 1-E649321231904-0000001 9 900 Profilos UZL 00 - Általános üzleti

25 Fővárosi Kéményseprőipar Kft. 8646 Balatonfenyves Nádasdy utca 3 HU000120-11 -800000000000001582638 8 500 Profilos UZL_00 - Általános üzleti

26 Fővárosi Kéményseprőipar Kft. 2484 Gárdony Agárd Árpád fejedelem utca 111 39N030070988000M 30 Profilos UZL_00 - Általános üzleti

27 Fővárosi Kéményseprőipar Kft. 1222 Játék utca 19 HU00021OFl1 -80000000000000197969 11 800 Profilos VEZOO - Általános vezérelt

Idősoros összesen: 32 000 kWh
Profilos összesen: 63 040 kWh

Várható mennyiség összesen: 95 040 kWh

Szerződött mennyiség:| 85 536 kWh

Maximális mennyiség:| 111 197 kWh



5. Eladó a jelen szerződés 1. pontjában részletezett hálózati csatlakozási és hálózathasz
nálati szerződések megkötésével, módosításával, vagy felmondásával kapcsolatos te
vékenységéért, valamint a jelen szerződés 2. pontjában rögzített feladata(i) teljesítésé
vel összefüggő tevékenységéért külön díj azásra nem j ogosult.

6. A jelen megbízás az aláírása napján lép hatályba és a Vevő és az Eladó közötti villa
mos energia adás-vételi szerződés -  bármely okból történő -  megszűnésével egyidejű
leg, a felek külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül szűnik meg.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vevő és az Eladó közötti villa
mos energia adás-vételi Szerződés, a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a villamos ener
giáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és végrehajtási rendeletének rendelkezései, 
valamint a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási vál
sághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX.21.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegye
zőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt:  , 2018. hó .M . . . . .  nap.

Dr. Szabó László és Fejesné Jenei Csilla 
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő 

Kft.
FOKETUSZ Fővárosi Kéményseprőipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság
Vevő

FŐ K É T Ü SZ  
Fővárosi Kcmcnysepröipari KFT.

L
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4. sz. melléklet: Megbízási Szerződés

Amely létrejött
egyrészről FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint villamos energia vásárló, a továbbiakban: Vevő

Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.
Cégjegyzékszáma: 01-09-466332 
Adószáma: 12109584-2-42
Számlavezető bankja és bankszámlaszáma: K&H 10402142-21424005-00000000 
Képviselője: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

másrészről az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint villamos energia kereskedő, a továbbiakban: Eladó

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzékszáma: 01-09-710432
Adószáma: 12928130-2-44
Számlavezető bankja és bankszámlaszáma: MKB 10300002-20160230-70143285
Mérlegkőri azonosító kódja: 15X-MASZ 6
Képviselője: Dr. Szabó László és Fejesné Jenei Csilla

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. A Vevő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 63.§-ában foglaltakra fi
gyelemmel megbízza az Eladót, hogy az 1. számú mellékletben feltűntetett felhaszná
lási helye(k) tekintetében a 2018.......................hó .. napján létrejött villamos energia
adás-vételi szerződéshez kapcsolódóan a Vevő nevében a területileg illetékes elosztói 
engedélyesnél eljárjon, és a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést meg
kösse, továbbá a Vevő erre irányuló kérelme esetén azokat módosítsa vagy felmondja.

2. Eladó a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válság- 
helyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX.21.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel, kőteles kezdeményezni az elosztó és az átviteli rendszerirá
nyítónál azt, hogy tegyen javaslatot a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgató
ságnál a Vevő alapvető felhasználóként történő besorolására amennyiben az szüksé
ges, aimak érdekében, hogy az alapvető felhasználók listáját a területileg illetékes el
osztó és az átviteli rendszerirányító naprakészen nyilvántarthassa.

3. A Vevő köteles átadni az Eladó részére az 1. pontban említett szerződések megkötésé
hez, illetve a 2. pontban részletezett Rotációs Kikapcsolási Rend tervezéséhez szüksé
ges adatokat és szavatol azért, hogy az átadott adatok a valóságnak megfelelnek.

4. A Vevő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen megbízás alapján 
kötött szerződésekből származó jogok a Vevőt illetik, illetve a kötelezettségek a Vevőt 
terhelik.
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11. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi 
jogi szabályok, így elsősorban a magyar Polgári Törvénykönyv, a VET, a VET 
Vhr. és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátá
si szabályzatok, továbbá a Kereskedőnek a MÉH által elfogadott Üzletszabály
zata, továbbá a Felek között villamos energia szállítási szerződés rendelkezései 
irányadóak és alkalmazandóak.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után jóvá
hagyólag aláírták.

Budapest, Budapest,

m .  Szabó László és Fejesné Jenei Csilla 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő 

Kft.
Mérlegkör Felel^-^pisigletében

/
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FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Korlátolt Felelősségű Társaság
Mérlegkör Tag képviseletében

F Ő K É T Ü SZ  ©  
Fővárosi Kcmínyscpröipari KFT

flIenjegyeZr"/
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A szerződés felmondással történő megszüntetésével (illetve egyéb megszűnési ok 
bekövetkezte esetében is) a jogviszony megszűnésének időpontjában a felek közötti 
teljes ellátás alapú szerződés is automatikusan megszűnik.
Amennyiben a mérlegkör megszűnése a Mérlegkör Felelős érdekkörébe tartozó ok
ból következik be, köteles megtéríteni a Mérlegkör Tagnál jelentkező károkat.

10. VIS MAIOR

A „Vis Maior” mindkét szerződő Fél tekintetében olyan elháríthatatlan eseményt vagy 
körülményt jelent, amire az illető Fél nem tud befolyást gyakorolni, illetve amit harmadik, 
kívülálló személy/szerv közrehatása eredményez, és ami képtelenné teszi az illető szerző
dő Felet a jelen szerződésből eredő bármely vagy valamennyi kötelezettsége teljesítésére. 
Vis maiomak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, 
annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a szerződő felek 
nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő felek 
saját gondatlanságára vagy hibájára. Ilyen események lehetnek különösen, de ezekre nem 
korlátozva,

• természeti csapás, tűzvész, robbanás, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villám-
csapás, járvány, karantén,

• sztrájk, polgári zavargások, embargó, forradalom, hadüzenettel vagy anélkül folyó hábo
rú, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, felkelés, láza
dás, törvényes hatóságok intézkedése a Szerződés hatálybalépését követően,

• export-import tilalom, az átadás vagy átvétel vagy a határon keresztül történő szállítás az
érintett hálózati engedélyes/rendszerirányító általi megtagadása és/vagy korlátozása 
(szűk keresztmetszet), a Kereskedő mérlegkörére vonatkozó menetrend rendszerirá
nyító általi - bármely okból történő - visszautasítása, megtagadása vagy módosítása,

• a villamos energia-termelő, elosztó, átviteli rendszerben bekövetkezett károsodás és ra
dioaktív vagy vegyi szennyezés.

Felek nem tartoznak felelősséggel egymás felé, nem esnek késedelembe, illetve nem kö
vetnek el szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek teljesítését ilyen vis maior ese
mény határozza meg.

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek hala
déktalanul írásban értesítenie kell a másik felet és a felek kötelesek a lehető legrövidebb 
időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni, valamint az 
egyéb valamely fél által lényegesnek minősített kérdésekben megállapodni.

Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja Szerződés szerinti kötele
zettségét teljesíteni, és e körülmények 30 napig fennállnak, bármelyik fél azonnali hatály- 
lyal felmondhatja a Szerződést másik félnek küldött írásbeli értesítéssel. A teljesítéséhez 
igazodó, még esedékessé nem vált díjaknak arányos megfizetése az azonnali hatályú fel
mondásjogának gyakorlásával egyidejűleg esedékessé válik.
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8.1.3. Mentesülés a kártérítés fizetési kötelezettség alól

A Mérlegkor Felelős mentesül a kártérítés megfizetése alól, amennyiben a Mérleg
kor Taggal szemben azért nem tud teljesíteni, mert a Rendszerirányító jogellenesen, 
illetve szerződésszegőén járt el.

8.2. A Mérlegkor Tag szerződésszegése

8.2.1. Szerződésszegési esetek

A Mérlegkör Tag szerződésszegésének minősül, ha:

a) a Rendszerirányító Mérlegkör Felelősön keresztül adott utasítását nem megfelelő
en teljesíti, ideértve a késedelmes teljesítést is;
b) a szerződés időtartama alatt más mérlegkör-tagsági vagy mérlegkör-szerződést 
köt.

A Mérlegkör Felelős írásban tájékoztatja a Mérlegkör Tagot minden egyes szerző
désszegési esetről, továbbá tájékoztatja annak következményeiről.

8.2.2. A szerződésszegés következménye

Amennyiben a Mérlegkör Tag adatszolgáltatási kötelezettségének 2 egymást követő 
alkalommal nem tesz eleget, úgy a Mérlegkör Felelős jogosult jelen szerződést írás
ban a hónap végére rendkívüli felmondással felmondani.

9. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

9.1. Megszűnési esetek:

a) Felek között létrejött teljes ellátás alapú villamos energiavásárlási szerződés 
rendes/rendkívüli felmondással történő megszüntetése, lejárata vagy egyéb ok
ból történő megszűnése esetén a mérlegkör tagsági szerződés is automatikusan 
megszűnik.

b) Felek közös megegyezésével a Felek megállapodásában meghatározott idő
pontban, a Rendszerirányító kiegyenlítő energia elszámolási időszakához iga
zodva;

c) Rendkívüli felmondással a Mérlegkör Felelős részéről a 8.2.2. pontban foglal
tak szerint;

d) Automatikusan bármely Fél engedélyének lejártával, visszavonásával, olyan 
irányú módosításával vagy feltételhez kötésével, amely alapján mérlegkör tag
sági, vagy mérlegkör felelősi pozícióját elveszíti.

9.2. Felmondás szabályai és jogkövetkezményei

A szerződés felmondása következtében a Mérlegkör Tag mérlegköri tagsága meg
szűnik, így a Felek kötelesek egymással a pénzügyileg elszámolni, a másik Fél ré
szére mindazokat az információkat megadni, amelyek a Mérlegköri Tagság megszű
nése következtében, vagy azzal összefüggésben jogszabályban, vagy ellátási
szabályzatban meghatározott feladatok ellátásához szükségesek.
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6.1.4. A mérlegkör Tag számára a villamos energia folyamatos rendelkezésre állását 
a vele hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést kötő Hálózati Engedé
lyes biztosítja, erre tekintettel a Mérlegkör Tagnál felmerült vételezési zavarok, 
mennyiségi eltérések, vagy minőségi hibák kezelésére a hivatkozott szerződések vo
natkozó rendelkezései az irányadóak.

7 d íj f iz e t é s

Mérlegkőr Tag a jelen szerződés alapján fennálló mérlegköri tagságával kapcsolat
ban felmerülő díjakat a Felek közötti villamos energiaszállítási szerződésben rögzí
tett fizetési szabályoknak megfelelően a villamos energia egységárban fizeti meg a 
Mérlegkőr Felelős részére.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

8.1. A Mérlegkor Felelős szerződésszegése

8.1.1. Szerződésszegési esetek

A Mérlegkőr Felelős szerződésszegésének minősül az olyan jellegű - kizárólag a 
Mérlegkor Felelősnek felróható -  mulasztás, amely miatt a Mérlegkőr Tagok által 
megfelelő formában és határidőben megküldött adatok összesítését követően:

a) a Mérlegkőr Felelős a Rendszerirányító részére nem küldi meg határidőben az 
összesített menetrendet vagy

b) a Mérlegkőr Felelős hibás adatszolgáltatást ad a Rendszerirányító részére kivéve, 
ha a hibás adatszolgáltatás valamely Mérlegkőr Tag hibás adatszolgáltatására vezet
hető vissza.

c) ha a Mérlegkőr Felelős a mérlegkor felelősi tevékenységét felfüggeszti.

8.1.2. A szerződésszegés következménye

Amennyiben a Mérlegkőr Felelős 8.1.1. pont a) és b) alpontjában meghatározott 
magatartásával közvetlen ok-okozati összefüggésben a Mérlegkőr Tagnak kára 
származik, a Mérlegkor Felelős köteles a Mérlegkőr Tag tényleges kárát megtéríte
ni.

A Mérlegkor Felelős 8.1.1. pont c) alpontjában meghatározott szerződésszegése ese
tén a mérlegkör Tag a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a Mérlegkőr 
Felelős köteles a villamos energia vásárlási szerződésben meghatározott kötbért 
megfizetni, valamint ezen felül a Mérlegkőr Tagnak okozott kárt megtéríteni.
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kiegyenlítő energia elszámolása és az elszámolás alapjául szolgáló menetrendek 
Rendszerirányító felé történő bejelentése céljából.

4.2. A Mérlegkör Tag vállalja, hogy tervezett villamos energia fogyasztásáról ada
tokat ad a Mérlegkör Felelős számára a szerződésben rögzítetteknek megfelelően.

4.3. A Mérlegkör Felelős vállalja, hogy a Mérlegkör Tag tervadatoktól eltérő véte
lezései esetén a kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval elszámolja, és ezzel kap
csolatban vele szemben pénzügyileg helytáll.

4.4. A mérlegkört a Rendszerirányítóval szemben a Kereskedelmi Szabályzatban 
meghatározott körben a Mérlegkör Felelős köteles képviselni. Ezért a jelen szerző
dés aláírásával a Mérlegkör Tag hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Mérlegkör Fele
lős a Rendszerirányítóval szemben őt a szerződés hatálya alatt, annak rendelkezései 
szerint képviselje.

4.5. Jelen szerződésben meghatározott elszámolás alapja a fogyasztói csatlakozási 
pontokon elhelyezett, a mindenkor hatályos Kereskedelmi Szabályzatban meghatá
rozott időbeli részletezettségű teljesítményadatokat szolgáltató, a vonatkozó szabvá
nyoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak megfelelő, hatóságilag hitelesített 
fogyasztásmérő berendezés által mért energiamennyiség. Az elszámolási adatokat a 
területileg illetékes elosztói engedélyes biztosítja a Mérlegkör Felelős és a Mérleg
kor Tag részére.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Jelen szerződést Felek a teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződésben 
rögzített, határozott időtartamra kötik.

6. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1. A Mérlegkor Felelős jogai és kötelezettségei

6.1.1. A Mérlegkör Felelős köteles mérlegköre tagjainak tervezett fogyasztását ösz- 
szesíteni, optimalizálni és a mérlegkör teljes tervezett villamos energia igényét lefe
dő menetrendet készíteni.

6.1.2. A Mérlegkör Felelős célja, hogy a mérlegköréhez tartozó tagok számára ked
vezőbb kiegyenlítő energia elszámolást biztosítson, mintha azok maguk alapítottak 
volna önálló mérlegkört, ezért a Mérlegkör Felelős nem hárítja tovább közvetlenül a 
Mérlegkör Tagra az adatszolgáltatásától való eltérő vételezés miatt beszerzett ki
egyenlítő energia költségét.

6.1.3. A mérlegkör tagjainak a villamos energia ellátását kizárólag a Mérlegkör Fe
lelős biztosítja a vele megkötött villamos energia szállítási szerződések hatálya alatt. 
Az irányadó ágazati jogszabályok, előírások alapján a felhasználási hely egyidejűleg 
csak egy mérlegkörhöz tartozhat. Ezért a Mérlegkör Tag tudomásul veszi és vállalja, 
hogy a jelen szerződéssel lefedett felhasználási helyekre nem köt jelen szerződés 
fennállása alatt másik mérlegkör tagsági szerződést.
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3. sz. melléklet: Általános Mérlegkor Tagsági Szerződés 
A jelen Szerződés létrejött

egyrészről az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., mint energiakereskedő (továbbiak
ban, mint „Kereskedő”, Mérlegkőr Felelős)

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzékszáma: 01-09-710432
Adószáma: 12928130-2-44
Statisztikai száma: 12928130-3514-113-01
Bankszámla száma (HUF): 103000002-20160230-70143285
Képviselője: Nagy Zoltán és Fejesné Jenei Csilla
Kapcsolattartója: Dézsi-Harcsás Angéla
Elérhetősége: +36 20 917 6785

másrészről a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint felhasználó (továbbiakban, mint „Felhasználó” , Mérlegkőr Tag)

Székhelye: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Cégjegyzékszáma: 01-09-466332
Adószáma: 12109584-2-42
Statisztikai száma: 12109584-8122-113-01
Bankszámla száma: K&H 10402142-21424005-00000000
Képviselője: Kovács Balázs Norbert ügyvezető
Kapcsolattartója: Schild László
Elérhetősége: +36 70 331 1816

1. FOGALOM-MEGHATAROZASOK ES RÖVIDÍTÉSEK

A jelen szerződésben használt fogalmak alatt a vonatkozó jogszabályokban (a VET, 
a VET Vhr., az egyéb villamos-energia jogszabályokban), valamint a villamosener- 
gia-ellátási szabályzatokban, a Kereskedelmi Szabályzatban, a Kereskedő Üzletsza
bályzatában, valamint a Felek közötti villamos energiaszállítási szerződésben meg
határozottakat kell érteni.

2. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen szerződés a Felek közötti villamos energia vásárlási szerződéssel együtt ér
vényes és hatályos.

3. FELHASZNÁLÁSI HELYEK

A Mérlegkőr Tag jelen szerződésbe vont felhasználási helyeit a villamos energia vá
sárlási szerződéshez csatolt melléklet tartalmazza.

4. SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.1. Jelen szerződés alapján a Mérlegkőr Tag fogyasztói csatlakozási pontjai a 
Mérlegkőr Felelőssel kötött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 
hatálybalépésével egyidejűleg a Mérlegkőr Felelős mérlegkőréhez csatlakoznak a
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2. sz. melléklet: Eladó Általános Szerződéses Feltételei/Üzletszabályzata 
(lásd Eladó www.elmu-emasz.hu honlapján) 

https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/uzletszabalyzat

http://www.elmu-emasz.hu
https://elmuemasz.hu/egyetemes-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/uzletszabalyzat

