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

1. SZERZŐDŐ FELEK
ADATAI

Felhasználó neve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
Székhelye: 1145 Budapest XIV. Laky Adolf utca 36
Felhasználó értesítési címe: 1145 Budapest XIV. Laky Adolf utca 36
Tel/fax száma:
Cégjegyzékszáma: 01-09-952185 Adószáma/Adóaz. jel*; 23084454-2-42
Születési neve*:
Anyja neve*: Sz.ig. száma*:
Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszám:
Enei^etíkal ügyekben illetékes
ügyintéző neve, címe:
Beosztása Tel/fax száma:
E-rnail címe:

Természetes személy esetén

Fizető neve*: Felhasználó adataival megegyező
Székhelye:
Számlázási cím:
Tel/fax száma:
Cégjegyzékszáma: Adószáma/Adóaz. jel*:
Születési neve*:
Anyja neve*: Sz.ig. száma*:
Számlavezető pénzintézet neve: Számlaszám:
Számlázási ügyintéző neve, 
címe:
Beosztása Tel/fax száma:
E-maíl címe:

13 KERESKEDŐ ADATAI
Kereskedő neve: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
Kereskedő székhelye: 1132 Budapest Váci út 72-74.
Számlavezető pénzintézet neve: Deutsche Bank AQ Magyarországi Fiók
Pénzintézeti számlaszáma: 16300000-04012183-90106410
Cégjegyzék száma: 01-10-041827 Adószáma: 10768033-2-44
Ügyfélszolgálat telefon: 06-40/37-38-39 E-maíl: eimu@elmu.hu
Mérleakör Felelős adatai: Magyar Áramszolgáltató Kft. ElC kód: 15X-MASZ------ 6

)RBE TARTÓZÓ CSATLAKOZASI PONT ADATAI

Felhasználási hely azonosító: 22401558
Mérési pont 
azonositó(k):

HU000210F11-S00000000000016038346

Felhasználási hely címe: 1149 Budapest XIV. Pillangó utca 15
Felhasználási hely megnevezése: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft
Elosztói engedélyes neve, 
székhelye:

ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest Váci út 72-74
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3. SZERZŐDÉS TÁRGYA

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

Felhasználó a jelen szerződés szerinti teljesítés időtartamára - a Jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai 
vonatkozásában - csatlakozik a Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. Amennyiben szükséges, Felek a Felhasználó 
meghatározott csatlakozási pontjainak mérlegkör 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.

4 A SZERZŐDÉS HAT ALVA, FELMONCASA

Szerződés hatályba lépésének Időpontja: A Szerződés az Általános Szerződési Feltételekben rögzített 
előfeltételek teljesülése esetén, a Felhasználó által aláírt 
példány Kereskedő által történt kézhezvételének napján - mely 
nem lehet későbbi, mint 2015. március 27.* - lép hatályba.

A teljesítés kezdő időpontja**: 2015.04.01.
A teljesítés 1 szállítás befejezésének időpontja: 2017.03.31.

* Amennyiben az aláírt szerződést 2015. március 27. után veszi kézhez a Kereskedő, úgy fenntartja magának a Jogot, hogy- az 
aktuális piaci viszonyok alapján - döntsön arról, hogy a Szerződést hatályosnak tekinti-e. Amennyiben a Kereskedő döntése 
szerint a Szerződés nem lép hatályba, úgy arról a Felhasználót értesíti.
•* Amennyiben a Kereskedő szerződést 2015. március 27-ét követően veszi kézhez, és hatályosnak tekinti, úgy a teljesítés kezdő 
időpontja a kézhezvétel hónapját követő hónap első napja.

A jelen Szerződés határozott időtartamra jön létre. Amennyiben a Felek bármelyike a jelen Szerződés hatályának lejártát legalább 
60 nappal megelőzően nem jelzi írásban a másik Fél részére, hogy nem kívánja meghosszabbítani a jelen Szerződés hatályát, 
úgy a jelen Szerződés hatálya a szerződés fordulónapján*** 1 éves határozott idővel megegyező időszakkal automatikusan 
meghosszabbodik.

(Ennek megfelelően a szerződés hatálya a fenti jognyilatkozat- és a szerződés megszüntetését eredményező más jognyilatkozat 
(felmondás, stb.) hiányában a szerződés fordulónapján évről évre folyamatosan meghosszabbodik.)

***szerződés fordulónapja: a teljesítés/szállitás befejezésének időpontja.

Kereskedő a jelen szerződésben rögzített energiadíj egyoldalú módosítására jogosult azzal, hogy arról Felhasználót a hatályba 
lépést megelőző 30 napon belül tájékoztatni köteles. Ebben az esetben Felhasználó jelen szerződést rendes felmondással 30 
napos felmondási idő betartásával megszüntetheti, ha a villamos energia egységárát (a továbbiakban: energiadíj vagy egységár) 
Kereskedő egyoldalúan emeli. Felhasználó a szerződés rendes felmondásának jogával ebben az esetben az áremelésről szóló 
értesítés postai feladását követő 45 napon beiül írásban élhet.

Jelen szerződést Felhasználó rendes felmondással 30 napos felmondási idő betartásával megszüntetheti, és villamos energia 
egyetemes szolgáltatási szerződést köthet a Kereskedővel, amennyiben az egyetemes szolgáltatás A1-es tarifa ("A1 Tarifa") 
egységára a jelen szerződés szerinti egész napos tarifó egységára alá csökken, és a Kereskedő a Felhasználó erre vonatkozó 
igénybejelentését követő 15 napon belül nem csökkenti az egész napos tarifa egységárát a hatályos A1 Tarifó egységára alá. A 
szerződés felmondását, és a Kereskedővel történő egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését a Felhasználónak kell 
kezdeményeznie a Kereskedőnél. Ebben az esetben jelen szerződés megszűnésének a feltétele, hogy a Felhasználó 
Kereskedővel kötött, villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződése hatályba lépjen. .

Felhasználó a fenti feltételek hiányában jelen szerződést a szerződés fordulónapjától eltérő időpontban bánatpénz megfizetése 
mellett jogosult rendes felmondással 30 napos felmondási idő betartásával írásban indokolás nélkül megszüntetni. Ebben az 
esetben Felhasználó a szerződés rendes félmondásának jogával írásban élhet azzal, hogy a felmondásnak a naptári hónap utolsó 
napjára kell esnie.
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Felek rögzítik, hogy a Felhasználó ebben az esetben a rendes felmondás közlésével egyidejűleg köteles a Kereskedő részére a 
bánatpénzt egyösszegben megfizetni. A bánatpénz mértéke a megszűnő szerződés alapján a Felhasználó által a szerződés 
fordulónapjáig át nem vett villamos energia mennyiség 30 %-ának és a szerződ^es ár 1,3-szeresének szorzata, de legalább 
10.000 Ft.

Felek megállapodnak abban, hogy Felhasználó a jelen szerződéstől a teljesítés kezdő időpontjáig - az előző bekezdésben írt 
bánatpénz megfizetése mellett - a Kereskedőhöz intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a szerződést 
felbontja.

FELTÉTELEK
Tarifa egész napos vagy nappali mérőhöz: ELMU START

Egész napos tarifa egységára szerződéskötéskor:
2015. január l^én hatályos, egyetemes szolgáltatásbeli 
árszabás* -11 %, azaz 19,40 FtflcWh

Vezérelt tarifa egységára szerződéskötéskor: 12,74 Ft/kWh
Lefogyasztíiató aiapdij egységára: 60.000 Ft/év**
Mérlegkör-tagsági díj, méilegkör menedzsment díj: 0 Ft/év
Fizetési határidő: A számlán feltűntetett esedékesség szerint.
Fizetés módja: Postai kp átutaisi megbízás
Egész napos vagy nappali mérőhöz tartozó Mértékadó Éves
Fogyasztás (MÉF) kWh: 4 554

Vezérelt mérőhöz tartozó Mértékadó Éves Fogyasztás KWh:

*A villamos eneigia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (i. 31.) NFM rendelet szerint a Felhasználóra irányadó árszabás, 
amennyiben egyetemes szolgáltatás keretében vételezne.
**Eiektroniku$ számlázás vagy gyűjtöszámlázás esetén a Kereskedő eltekint a lefogyasztható alapdíjtól. Elektronikus számiázást az Online
ügyfélszolgálatunkra regisztrált ügyfeleink igényelhetnek. Regisztráció a www.elmu.hu honlapon. Gyűjtőszámlázást több felhasználási hellyel 
rendelkező Felhasználók vehetnek igénybe.

A tarifa egységára nem tartalmazza a külön jogszabályban meghatározott és a Felhasználó által fizetendő díjtételeket, így 
különösen a rendszerhasználati díjakat, energiaadót, a VET 147. §-a alapján fizetendő pénzeszközöket, áfát és egyéb adókat.

A tarifa egységára - amennyiben ilyen megHzetésére a Kereskedő köteles - tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVi. törvény 9-13. §-aiban meghatározott megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos energia termelésének 
elősegítése érdekében az átviteli rendszerirányítótól a kereskedők (2014. január 1-től: mérlegkőr felelősök) által kötelezően 
megvásárolandó villamos energia (ún. KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét, valamint az ezzel összefüggő egyéb 
díjakat
Amennyiben a szerződés időtartama alatt hatóságilag, illetőleg a villamosenergia ellátási szabályzatok 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 péizügyl többletterhet, III. a kivetett új adóterhet, 
pénzügyi terhet (változatlan összegben) Felhasználóra továbbhárítani.. A vonatkozó jogszabályok, határozatok, szabályzatok által 
kizárt esetekben a továbbhárítás nem lehetséges. A Kereskedő a hatálybalépést követő 30 napon belül küldi meg a tájékoztatást 
a változásról, de a változás elszámolásának kezdő időpontja a változás hatálybalépésének napja. Az energiadíj egységár ilyen 
módosítása esetén a Felhasználót felmondási jog illeti meg a 4. pont rendelkezési szerint.

Az aíapdfj havi arányos éiléke havonta teljes mértékben lefogyasztható a foi^almi díj értékével. Amennyiben a havi tény-, illetve 
részfogyasztás nem haladja meg az aiapdij havi arányos értékét, az alapdíj havi arányos értéke havonta kiszámlázásra kerül.

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 hálózathasználat! szerződésben 
meghatározott fizetési feltételek mellett az illetékes elosztói engedélyes részére megfizetni. A jelen pontban rögzített fizetési 
kötelezettség átvállalásáróí 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 jelen 
szerződésben- és az Általános Szerződéses Feltételekben megállapított fizetési feltételek mellett teljesíteni.
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Amennyiben a VET végrehajtásáról szóló 273/2007, Korm. rendelet (Vhr.) 1. sz. mellékíettét képező Egyetemes Szolgáltatási 
Szabályzat (a továbbiakban: ESzSz) 4. pontja (elszámolási szabályok) és a jelen szerződés, vagy az annak részét képező 
üzletszabályzat (ÜSz) , általános szerződési feltételek (ÁSzF) között eltérés mutatkozik, úgy az ESzSz 4. pontjában foglaltak 
irányadók.

Amennyiben az ESzSz 5. pontja (számlakifogás) és a jelen szerződés, vagy az QSz , ÁSzF között eltérés mutatkozik, úgy az 
ESzSz 5. pontjában foglaltak irányadók.

Amennyiben a villamos energia elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen 
biztosítandó szolgáltatásokról szóló 52/2013. NFM rendelet (a továbbiakban: Külön szolgáltatás rendelet) és az Üzletszabályzat 
F.2. Függeléke (Szolgáltatások díjtételei) között eltérés mutatkozik, a Külön szoigáMás rendeletben foglaltak Irányadók.

6. A SZERZŐDÉS RÉSZEI

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján (www.eimu.hu' hasznos linkek ' üzletszabályzat) 
elérhető Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek, melyekkel együtt képez egyetlen megállapodást. A Szerződés az 
elválaszthatatlan mellékletei és az ÁSZF nélkül, illetve a mellékletek önmagukban jogi kötőerővel nem rendelkeznek. A jelen 
Szerződésben rögzített jogokat és kötelezettségeket a Szerződésben és annak a mellékleteiben foglaltak szerint kötelesek a 
Felek gyakorolni, illetve teljesíteni. Felhasználó külön kérésére a Kereskedő az ÁSZF-et nyomtatva megküldi. Amennyiben az 
Általános Szerződési Feltételek és a jelen Szerződés rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy a jelen Szerződés 
rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználó, és a Kereskedő, mint villamos energia egyetemes szolgáltató jelen Szerződés hatálybalépése esetén közös 
megegyezéssel megszüntetik - a jelen szerződésben lévő mérési pontok vonatkozásában * a jelen Szerződés aláírásakor köztük 
hatályban lévő villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződést (a továbbiakban: korábbi szerződés) a 4. pontban szereplő 
teljesítés kezdő időpontjával. » .

A korábbi szerződés ennek megfelelően a jelen Szerződés szerinti teljesítés kezdő időpontjával megszűnik, mely egyben a 
korábbi szerződés teljesítésének befejezési időpontja.

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, Hl. általa kezdeményezett csődeljárás-, felszámolási eljárás-, III. 
végelszámolási eljárás megindításáról szóló legfőbb szervi döntés, hitelezői kéreism, ill. bírósági értesítés kézhezvételét követő 
munkanapon a Kereskedőt az eljárás megindításának tényérői az alapul szolgáló dokumentumok megküldésével tájékoztatja.

A Kereskedő jelen szerződést szkennelt aláírással küldi meg a Felhasználó részére, melyet részéről cégszerűen aláírt ajánlatnak 
tekint. A Felhasználó erre irányuló kérése esetén a Kereskedő eredeti aláírással megerősített példányt küld a Felhasználó 
részére. Ilyen kérés hiányában jelen szerződést a Felhasználó a Kereskedő által cégszerűen aláírtnak fogadja el.

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.-

Kelt: Kelt: Kelt: 2015.02.17.
SudapQCti Elektromoi Művek Nyrt. 

Operatív értékesítési igaigatóság 
1132 Budapest Vád út 72-74.

Fizető aláírása
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