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Teljes ellátás alap ú villamos energia vásárlási szerződés, idősoros és profilos felhasználási
helyekre

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

1. SZERZŐDŐ FELEK

1 Üzleti partner száma(i): 19900498068

1 Felhasználó neve: | Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

j Székhelye: |l145 Budapest XIV., Laky Adolf utca 36

] Felhasználó értesítési cime: 11145 Budapest XIV.. Laky Adolf utca 36

1 Adószáma: ] 23084454-2-42 Telefon száma:
1 Cégjegyzék száma: ) 01-09-952185 Fax száma:
(Számlavezető pénzintézet neve: Nem ismert
1 Pénzintézeti számlaszáma: 00000000-00000000-00000000
1 Energetikai ügyekben illetékes
1 ügyintéző neve, cime: . '

{ Beosztása: Telefon száma:
1 E-mail címe: Fax száma:

Vevő (Fizető) azonosító száma(í): 2601328299

Fizető neve; Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhelye: 1145 Budapest XIV., Laky Adolf utca 36 ■

Számlázási cím; 1145 Budapest XIV., Laky Adolf utca 36 ‘

Adószáma: 23084454-2-42 Telefon száma:

Cégjegyzék száma: 01-09-952185 Fax száma: |

Számlavezető pénzintézet neve: Nem ismert

Pénzintézeti szám la száma: 00000000-00000000-00000000

Számlázási ügyintéző neve, címe: , ,

Beosztása: Telefon száma; j

E-maíl címe: Fax száma: [

Kereskedő neve: ELMÜ-émASZ Energiakereskedő Kft.

Kereskedő székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Értesítési címe: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzék száma: 01-09-710432 Adószáma; t 2928130-2-44
Kapcsolattartó neve szerződéssel 
kapcsolatban: Veres Gergö

Telefon száma; 
Fax száma:

E-mail címe:
Kapcsolattartó neve számlázással 
kapcsoiatban: Kácser Mónika Telefon száma: 

Fax száma:
E-mail címe:

Számlavezető pénzintézet neve:

Pénzintézeti számlaszáma:
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2. Szerződés tárgya

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

Felhasználó a jelen szerződés szerinti száliítási időszakra - 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 szerzödés 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 Szerzödés 5. pontja tartalmazza.

Szerződés hatályba lépésének időpontja:

A Szerzödés az Általános Szerződési Feltételekben rögzített 
előfeltételek teljesülése esetén, a Felhasználó által aláírt példány 
Kereskedő által történt kézhezvételének napján - mely nem lehet 
későbbi, mint 2017.06.16, 18:00:00- lép hatályba

A teljesités/szállitás kezdő időpontja;
2017. június 08. 0:00 órától

A teljesités/szállítás befejezésének időpontja; 2018. szeptember 30. 24:00 óráig
A szerződéses időszakra vonatkozó igényelt villamos 
energia mennyisége: 1,315 MWh

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

Amennyiben az aláírt szerződést 2017.06.16. 18:00:00 után veszi kézhez a Kereskedő, úgy fenntartja magának a jogot, hogy az 
aktuális piaci viszonjíok alapján döntsön arról, hogy a Szerződést hatályosnak tekinti-e. Amennyiben a Kereskedő döntése szerint a 
Szerzödés nem lép hatályba, úgy arról a Felhasználót értesíti.

A jelen Szerződés határozott időtartamra jön létre, ezért rendes felmondás útján nem lehet felmondani. Amennyiben a Felek 
bármelyike a jelen Szerződés lejártát legalább 60 nappal megelőzően nem jelzi írásban a másik Fél részére, hogy nem kívánja 
meghosszabbítani a jelen Szerzödés hatályát, úgy a jelen Szerzödés hatálya a Szerzödés fordulónapján 1 éves határozott idővel 
megegyező idöszakkal automatikusan meghosszabbodik. Ennek megfelelöen a Szerzödés hatálya a fenti jognyilatkozat- és a 
szerződés megszüntetését eredményező más jognyilatkozat hiányában a Szerzödés fordulónapján évről évre folyamatosan 
meghosszabbodik. Az írásbeli jelzésnek legkésöbb a Szerzödés hatályának lejártát megelőző 60. napon meg kell érkeznie. 
Felhasználó fenti nyilatkozatának hatályosulásának feltétele a Felhasználó valamennyi lejárt fizetési, illetve a 6. pontban szereplő 
együttműködési kötelezettségének teljesítése.

(Szerzödés fordulónapja: a szerződés a fenti lejárati napja-, ill. meghosszabbodás esetén a fenti le'árati évet követő év, majd az azt 
követő év, stb. lejárati nappal azonos naptári napja.)

A jelen Szerződést a Felhasználó 30 napos felmondási idővei a hónap utolsó napjára kizárólag abban az esetben mondhatja fei 
rendes felmondással, ha az energiadíj egységárát a Kereskedő egyoldalúan emeli. Felhasználó a szerződés rendes 
felmondásának jogával ebben az esetben az áremelésről szóló értesítés feladását követő 30 napon belül írásban élhet. A 
felmondási idő a felmondás Kereskedő részére történő beérkezésétől indul. A Felek ugyanakkor kifejezetten rögzítik, hogy a 
szerződés Felhasználó általi felmondását nem alapozza meg, amennyiben a tarifa módosítására a tarifát befolyásoló bármely 
joösZé.:bály, ellátási szabályzat, hatósági vagy bírósági határozat kötelező érvényű módositása, továbbá a zöld energia kötelező 
átvételéből fakadó többletköltségek miatt kerül sor.

A tarifamódosítástól eltérő egyéb esetekben a szerződés rendes felmondása kizárt.

4. VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELE

Teljesitési hely: a Magyarországi szabályozási zóna bármely betáplálási pontja.

A Szerzödés teljesítése, azaz a villamos energia átadása és átvétele, a kárveszélyviselés valamint tula'donjog átszállása 
Kereskedőröl Felhasználóra a teljesitési helyen történik.

Energiadíj egységára profiles felhasználási helyekre: 19,70 HUF/kWh

Mérlegkör-tagsági dij: Ft

Mérlegkör-menedzsment díj: Ft

Fizetési határidő: A számlán feltüntetett esedékesség szerint

Fizetés módja: Készpénz-átutalási megbízással (csekkes)
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5.1. Az szerzödéses ár nem tartalmazza a VET 9-13.§-ban meghatározott megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert 
villamos energia termelés támogatására fizetendő KÁT pénzeszközt, a rendszerhasználatidíjakat, a VET 147. §-ában 
meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az ÁFÁt, valamint jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, 
illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket.

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

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

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

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

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

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

A fentiek alapján a kereskedő által teljesitett általános rendszerhasználati díjakat kereskedő havonta a jelen kereskedelmi 
szerzödés alapján fizetendő díjakkal egy számlában a felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni, aki köteles azt a 
szerzödéses árra a jelen szerzödésben- és az Általános Szerzödéses Feltételekben megállapított fizetési feltételek mellett 
teljesíteni.

6. A FELEK EGYÜTIMŰKÖDÉSE

6.1. Kereskedő vállalja, hogy a szerzödéses idöszak alatt az energia ellátásával kapcsolatos bármilyen ügyben konzultációs 
lehetőséget biztosít Felhasználó részére, továbbá Felhasználó ezirányú megkeresése esetén az aktuális piaci trendekről, 
információkról tájékoztatást ad.

6.2. Felhasználó vállalja, hogy jelen szerzödés lejártát követő újabb idöszakra történő energiavásárlási szerzödés megkötése 
céljából az általa harmadik féltől kért ajánlat(ok) kézhezvételét követően, de az ajánlat elfogadását megelőzően utolsó ajánlattételi 
opciót (a továbbiakban: Last Call) biztosít a Kereskedő számára. Ennek keretében a Felhasználó hitelt érdemlően igazolja a 
Kereskedő felé a hozzá beérkezett ajánlatok közül az egyébként általa elfogadni szándékozott ajánlat (a továbbiakban: Függö 
Ajánlat) felhasználói döntést befolyásoló fő kondícióit (ár és az árra kihatással lévő egyéb szerzödéses feltételek) (a továbbiakban: 
Feltételek). A Feltételek igazolt módon történő közlésének számít különösen, ha a Függö Ajánlatot - az azt adó kereskedő kilétének 
felismerhetetlenné tétele mellett - a Kereskedőnek bemutatja. Amennyiben a Felhasználó a Feltételekről nem igazolt módon 
tájékoztatja a Kereskedőt, úgy a Kereskedö haladéktalanul felszólítja a Felhasználót a Feltételek igazolt módon történő közlésére.

6.3. Ezen adatszolgáltatás megtörténtét követően a Felhasználó újabb ajánlatot harmadik féltől nem fogadhat be. A 
Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a Kereskedő az általa igazolható módon átvett Feltételek kézhezvételét követő 2 
munkanapon belül ugyanolyan, vagy a Felhasználóra nézve kedvezőbb ajánlatot (a továbbiakban: Utolsó Ajánlat) tesz a 
Felhasználónak a villamos energia adásvételre, mint a Függő Ajánlat, akkor az újabb időszakra szóló szerződés a Kereskedővel az 
Utolsó Ajánlat Felhasználó által történt kézhezvételével létrejön, amit a Felhasználó köteles az Utolsó Ajánlat aláírásával, és a 
Kereskedő részére történő visszaküldésével megerősíteni. Felek rögzítik, hogy a Feltételek kézhezvételének minősül kizárólag: 
elektronikus üzenet küldése eselén az elolvasás visszaigazolását tanúsító üzenet, ide nem értve az automatikus ún. házon kívüli 
üzenetet, fax küldése eselén a vétel fogadását jelző automatikus üzenet, amennyiben a fax üzenetre munkanapon 16.00 óráig 
kerül sor.

7. A SZERZÖDÉS RÉSZEI

A jelen Szerzödés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak:

Kereskedö honlapján elérhető Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 

Profilos felhasználási helyek felsorolása
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A Kereskedő és a Felhasználó közölti szerzödéses jogviszony jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásával jön létre, és az 
Általános Szerződési Feltételekben rögzítell előfeltételek teljesülése eselén lép hatályba.

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

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

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

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

A Felhasználó jelen Szerzödés aláírásával nyilatkozik:

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

• a felhasználási helyen lejárt villamos energia díjtartozása nincs. Amennyiben Felhasználó ezen nyilatkozatáról bebizonyosodik, 
hogy az valótlan tartalmú, úgy az súlyos szerződésszegésnek minösül, és Kereskedő az Általános Szerzödési Feltételekben 
rögzített jogkövetkezmények alkalmazására jogosult.

Felhasználó köteles a szerzödés időtartama alatt a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerzödésének hatályát fenntartani. 
Felhasználó köteles ezen szerzödések módosulása vagy megszűnése elölt legalább 15 nappal Kereskedőt értesíteni. A 
késedelmes értesilés miatt az elosztói engedélyes vagy a rendszerirányíló felé esetlegesen felmerülő többlet díjfizetési, kamat, 
kötbér vagy kártérítési kötelezettség teljes mértékben Felhasználót terheli

§íá Í^Ozí\Z^fiÍll:G\
l'Jüi'i-PROFIT KFT

1 145 Budapest. Laky Adolf u. 36.
Adósiám 230Ö4454-2-42 

•lr;lefjyzóKszam: Cg. 01-09-952185

Kelt: Kelt: Budapest, 2017. június 12.

Felhasználó aláírása Fizető aláírása
(amennyiben a felhasználótól eltérj

ELMÜ-EMIASZ Energiakereskedő Kft.

\^;dcc" “Cs i ucsd k. Ldíl-(-o
Aláíró(k) olvasható neve Aláiró(k) olvasható neve

Nagy Zoltán Fejesné Jenei Csilla 

Aláiró(k) olvasható neve

Kereskedő ezen Szerződését szkennelt aláírással küldi meg a Felhasználónak, melyet részéről aláirt Szerződésnek tekint. Felhasználó erre 
irányuló kérése ese!én a kereskedő eredeti aláírással megerősített Szerződés példányt küld a felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó nem 
kéri a Kereskedő eredeli aláirással megerősített Szerzödés példányának megküldését, úgy a Kereskedő szkennelt aláírásával ellátott- és 
Felhasználó aláirásával elfogadott Szerződést annak Kereskedőhöz történő visszaérkezésével egyidejűleg felek érvényesen létrejött szerződésnek 
tökintik.
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ELMU-EMASZ
ELMŰ-ÉMÁSZ fnergiakereskedő Kft.

Felhasználási helyek felsorolása
MA 00695456/001

FELHASZNÁLÓ, KERESKEDŐ MÉRLEGKÖRÉBE TARTOZÓ PROFILOS CSATLAKOZÁSI PONTJAI

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

Szeizödött
időszaki

menn^ség
(MWh)

Érvényes-tól
Érvényes-ig

SM604525567 Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft 1145 Budapest XIV., Vezér utca 39488/5 1,000 1,315
2017.06.08.
2018.09.30.

Keit loÁX. oG. A2 Kelt: Budapest, 2017. június 12.

Felhasználó aláírása

hÍP^'ací - Cs.i<^i.aÍL La'íi,Lo
Aláiró(k) olvasható neve

>s7Ri7TONSÁGl

ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 

Nagy Zoltán Fejesné Jenei Csilla 

AláÍró(k) olvasható neve

NY Veres Gerg6 201706 12 13.5206 M:pintera. 2017.0'i.l2. l1.'7;2S



Gmail - Szerződés kötés kérése https://mail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=S0234178e6&view=p.

^^Gmail térfigyelő Z^knp <terfigyelo.zknp@gmail.com>

Szerződés kötés kérése

térfigyelő zknp 2017. június 12. 14:58

Tisztelt Veres Gergő Úr!

Csatoltan küldöm Önnek az aláírt szerződést és felhasználási helyek dokumentumokat.

2 példány eredeti szerződést a holnapi napon postázzuk

Tisztelettel

Csillag Endre
műszaki igazgató

Zuglói Közbiztonsági 
non.profit Kft .

[Az idézeltszöveg el van tejtve]

MA006954456-1 Szerzödés és Felhaszn.helyek.pdf
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