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5. SZERZÖDÉSES TARIFA, EGYSÉGÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Tarifa egész napos vagy nappali mérőhöz: ELMU START

Egész napos tarifa egységára szerződéskötéskor:
2016. január 1-én hatályos, egyetemes szolgáltatásbeii 
árszabás* ^ ......... azaz . Ft/kWh

Vezérelt tarifa egységára szerződéskötéskor: 12,74 Ft/kWh

Lefogyasztható alapdíj egységára: 60.000 Ft/év **

Mérlegkör-tagsági díj, mérlegkör menedzsment díj: O Ft/év

Fizetési határidő: A számlán feltüntetett esedékesség szerint.

Fizetés módja: Postai kp átutalási megbízás

Egész napos vagy nappali mérőhöz tartozó Mértékadó Éves 
Fogyasztás (MÉF) kWh: 3:3 129

Vezérelt mérőhöz tartozó Mértékadó Éves Fogyasztás KWh:

*A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 412011. (/. 31.) NFM rendelet szerint a Felhasználóra irányadó árszabás, 
amennyiben egyetemes szolgáltatás keretében vételezne.
**Elektronikus számlázás vagy gyOjtőszámlázás esetén a Kereskedő eltekint a lefogyasztható alapdijtól. Elektronikus számlázást az Online
ügyfélszolgálatunkra regisztrált ügyfeleink igényelhetnek. Regisztráció a ^ww.elmu.hu honlapon. Gyűjtöszámlázást 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 dljakat, energiaadót, a VET 147. §-a alapján fizetendő pénzeszközöket, áfát és egyéb adókat.

A tarifa dlja nem tartalmazza a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 9-13. §-aiban meghatározott megújuló energiaforrásokból és 
hulladékból nyert villamos energia termelés támogatására az átviteli rendszerirányitó által meghatározott, a Felhasználó által megfizetendő KAT 
pénzeszköz mértékét.

Egyetemes szoigáitatásra jogosult felhasználó esetén a KAT pénzeszköz nem kerül felszámltásra. Egyetemes szolgáitatásra nem jogosult 
felhasználó esetén a Kereskedő a KAT energia árát a havi elszámoló számlájában külön tételként számolja el. Az elszámolásra 2016. március 31. 
napjáig az átviteli rendszerirányitó (a továbbiakban: MAVIR Zrt.) által az elszámolási idöszakra vonatkozóan közzélett KAT havi adatpublikáció 
alapján, a lent meghatározott elszámolási módszerrel kerül sor a szerződéses árral azonos devizanemben- és fizetési feltételek mellett.

A KAT energia árának- és a szerzödéses árnak az elszámolása az alábbi módszer szerint történik:
- A KAT energia árát az elszámolási idöszak alatt felhasznált teljes villamos energiamennyiségböl a MAVIR Zrt. által az elszámolási idöszakra 
vonatkozóan közzélett KAT allokációs adatok alapján transzparens módon számitott KAT energia részaránynak megfelelő részmennyiség* (a 
továbbiakban: havi KAT energia mennyiség) és a MAVIR Zrt. által az elszámolási idöszakra vonatkozóan közzélett KAT elszámolási ár szorzata 
adja meg.

- A szerzödéses árat az elszámolási idöszak alatt felhasznált villamos energiamennyiség havi KAT energiamennyiséggel csökkentett 
részmennyisége és a szerződés szerinti energiadij egységár szorzata adja meg.

2016. április 1. napjától, jogszabályváltozás következtében, a KAT mérlegkör felelős (MAVIR Zrt.) a KAT-ot a Mérlegkör Felelős részére történő 
fizikai allokáció helyett teljes egészében a szervezett villamosenergia-piacon értékesiti. A KAT termelöt megillető támogatott pénzeszköznek a 
KAT mérlegkör működési költségének és a szervezett villamosenergia-piacon értékesitett KAT termelés árbevételének különbözetéböl eredő 
pénzügyi többletterhet a Mérlegkör Felelösre átháritja (KAT Pénzeszköz). A jogszabály alapján a KAT Pénzeszköz végsö költségviselője a 
Felhasználó, Igy ezen időponttól kezdődően a KAT Pénzeszköz a Felhasználó felé kiállított számlán külön tételként kerül feltüntetésre. A 
tárgyhónapra vonatkozó KÁT Pénzeszköz mértékét a MAVÎR Zit. a tárgyhónapot követő 5. munkanapon hivatalosan közzéteszi. Ezen pénzeszköz 
minden KAT Pénzeszköz megfizetésére kötelezett Felhasználó részére azonos.

• megjegyzés: http://^ww.mavirhu/web/mavir1kotelezo-atviteli-rendszer-kat honlapon a KA T havi adatpublikációban a KA T allokációs adatok között 
feltüntetett kötelező átvétel alá eső teivezett termelés és bejelentett összes értékesilés részaránya.

Amennyiben a szerzödés időtartama alatt hatóságilag, illetőleg a villamosenergia ellátási szabályzatok által a jelen szerzödés bármely elemével 
(különösen az árral) kapcsolatban módositó szabályozás-, illetve új adóteher, pénzügyi teher kerülne bevezetésre, Kereskedő jogosult előzetes 
értesilés alapján a módosltásból eredő pénzügyi többletterhet, ill. a kivetett új adóterhet, pénzügyi terhet (változatlan összegben) Felhasználóra 
továbbháritani. . A vonatkozó jogszabályok, határozatok, szabályzatok által kizárt esetekben a továbbháritás nem lehetséges. A Kereskedő a 
hatálybalépést követő 30 napon belül küidi meg a tájékoztatást a változásról, de a változás elszámolásának kezdő időpontja a változás 
hatálybalépésének napja. Az energiadij egységár ilyen módositása eselén a Felhasználót felmondási jog illeti meg a 4. pont rendelkezési szerint.

i.

Az alapdij havi arányos értéke havonta teljes mértékben lefogyasztható a forgalmi dij értékével Amennyiben a havi tény-, illetve részfogyasztás 
nem haladja meg az alapdlj havi arányos értékét, az alapdij havi arányos értéke havonta kiszámlázásra kerül.

Felek megállapodnak abban, hogy a Felhasználó - jelen szerzödés megkötésekor hatályban lévö - hálózathasználati szerzödése alapján fennálló 
általános rendszerhasználati díjfizetési kötelezettségét Kereskedő a jelen szerzödés aláírásával egyidejűleg a szerzödés időtartamára - átvállalja. 
Ennek megfelelöen az illetékes elosztói engedélyes felé a jelen szerzödés hatálya alatt Kereskedő köteles a Felhasználó, mint rendszerhasználó 
általános rendszerhasználati dijait a hálózathasználati szerződésben meghatározott fizetési feltételek mellett az illetékes elosztói engedélyes 
részére megfizetni. A jelen pontban rögzitett fizetési kötelezettség átvállalásáról Kereskedő köteles az illetékes elosztói engedélyest haladéktalanul 
tájékoztatni.
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A fentiek alapján a Kereskedő által teljesitett általános rendszerhasználati dljakat Kereskedő havonta a jelen kereskedelmi szerződés alapján 
fizetendő dljakkal egy számlában a Felhasználóval szemben jogosult érvényeslteni, aki köteles azt a jelen szerződésben- és az Általános 
Szerződéses Feltételekben megállapltott fizetési feltételek mellett teljeslteni.

Amennyiben a VET végrehajtásáról szóló 273/2007. Korm. rendelet (Vhr.) 1. sz. melléklettét 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 ÜSZ, ÁSZF közölt eltérés mutatkozik, úgy az ESzSz 5. pontjában 
foglaltak irányadók.

Amennyiben a villamos energia elosztó és egyetemes szaigáitató által külön dlj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosltandó 
szolgáltatásokról szóló 52/2013. NFM rendelet (a továbbiakban: Külön szolgáitatás rendelet) és az Üzletszabályzat F.2. Függeléke (Szolgáltatások 
díjtételei) közölt eltérés mutatkozik, a Küiön szolgáitatás rendeletben foglaltak irányadók.

6. A SZERZŐDÉS RÉSZEl

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján (^ww.elmu.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 Szerzödésben rögzitett jogokat és 
kötelezettségeket a Szerződésben és annak a mellékleteiben foglaltak szerint kötelesek a Felek gyakorolni, illetve teljeslteni. Felhasználó klllön 
kérésére a Kereskedő az ÁSZF-et nyomtatva megküidi. 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 szoigáitató jelen Szerzödés hatálybalépése esetén közös megegyezéssel 
megszUntelik - a jelen szerződésben lévő mérési pontok vonatkozásában - a jelen Szerződés aláirásakor köztük hatályban lévő villamos energia 
egyetemes szolgáltatási szerzödést (a továbbiakban: korábbi szerzödés) a 4. pontban szerepiO teljesilés kezdő időpontjával.

A korábbi szerzödés ennek megfelelöen a jelen Szerzödés szerinti teljesités kezdő időpontjával megszűnik, mely egyben a korábbi szerződés 
teljesitésének befejezési időpontja.

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

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellene, ill. általa kezdeményezett csődeljárás-, felszámolási eljárás-, ill. végelszámolási eljárás 
megindításáról szóló legtöbb szervl döntés, hitelezöl kérelem, ill. blrósági értesilés kézhezvételét követő munkanapon a Kereskedőt az eljárás 
meginditásának tényéről az alapul szolgáló dokumentumok megküidésével tájékoztatja.

A Kereskedő jelen szerződést szkennelt aláirással küidi meg a Felhasználó részére, melyet részéről cégszerűen aláirt ajánlatnak tekint. A 
Felhasználó erre irányuló kérése esetén a Kereskedő eredeti aláirással megerősltett példányt küid a Felhasználó részére. Ilyen kérés hiányában 
jelen szerzödést a Felhasználó a Kereskedő által cégszerűen aláirtnak fogadja el.

A Felhasználó jelen Szerzödés aláirásával nyilatkozik, hogy a villamos energia vásárlási szerzödés minden feltételét és rendelkezését - különös 
tekintettel az Általános Szerződési Feltételekre, a dljakra, dljfizetésre, a szerződés hatályba lépésére és felmondására vonatkozó rendelkezésekre 
- elolvasta, megértette, és azokat - a mellékletek külön alálrása nélkül is - magára nézve kötelező jelleggel elfogadta.
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Bud^apesti Elektromos Múvek Nyrt. 
Lak^osi és KiStállakoza Igazgató 

1132 ^Budapest VtóUt 12-74.

1145 Budapest. Laky Adoífu. 36. 1145 Budapest. Uky Adolf ^6.
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