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Teljes ell6tis alapri ftildgdz energia kereskedelmi szerz6d6s

l. Szerz6d6 felek

Egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kizszolghltatl Zrt, mint Iiildgriz energia v6s6rl6. a toviibbiakban:
Vevo

$-1?s \*".

Sz6khelye:

Ad6szima:

C6giegyzdk sziima:

Bankszimlasziima:

Kdpvisel6je:

miisrdszrril

Szdkhelye:

Cdgiegyzdksz6ma:

Ad6szlma:

Fiildgrt ker. enged6ly sziim:

I l3l Budapest, Beke u. 65.

12052585-2-41

0l -10-042850

l l 784009-2 I l2 1458-00000000

dr. Palatka Livia vez|rigazgalo

az NKM Energia Zrt, mint ftildgiiz energia kereskedo. a tov6bbiakban: Elad6

l08l Budapest. II. J6nos Pdl p6pa tdr 20.

0l -10- 140263

26713fi1-2-44
H2405 t2019

K6pviseloje: Vass J6zsef Onkormiinyzati 6s Int6zm6nyi iigyfelek e(6kesitdsi
osaiilyvezet6 6s Adrirn Attila Kdzbeszerzeses 0gyfelek 6rt6kesit6si csoportvezet6

az Elad6 6s a Vev<i a tovebbiakban egyi.ittesen: a Felek kdzritt az alulirott helyen 6s id6ben az

al6hbi feltdtelekl(el :

2. El6zm6nyek

Felek tudomiisul veszik, hogy a Vev<i jelen Szerz<id6s trirgyriban a ktizbeszerzesekr6l sz6l6
2015. dvi CXLIII. tcirv6ny (a tovribbiakban: Kbt.) rendelkez6sei alapjrin nyilt kiizbeszerzdsi
eljiirrist folytatott le. 6s jelen Szerz6d6s ezen kozbeszerzesi eljrirds eredm6nyek6nt j<itt l6tre.
Ennek megfelelclen Felek kijelentik es tudomdsul veszik. hogy a ktizbeszerz6si eljriras iratai,
kiilrin<isen az qinlari felhiv6s 6s dokumentiici6 - annak valamennyi mell6klet6vel egytitt -,
valamint Elad6nak. mint a kdzbeszerzdsi eljiir6s nyertes ajifu attevoj6nek ajiinlata a jelen
Szerz<id6s r6szdt k6pezik, annak ellen6re, hogy azl a Szerz6d6shez t6nylegesen nem csatoljiik.
Felek tudomrisul veszik aZ is, hogy elt6r6s eset6n jogviszonyukra elsdsorban a ktizbeszerzdsi
eljiirds dokumentumaiban foglaltak az irrinyad6ak.

3. A szerz6d6s tartalma
Elad6 jelen Szerz6d6s alapjrin kdtelezetts6get viillal a Szerzodesben meghat6rozott mennyis6gii
ftldgdz elad6srira a Vev6 r6sz6re, a Vev<i iiltal megadott iitemezds szerint. Elad6 minden
sztiksdges lepdst megtesz annak 6rdek6ben, hogy a rendszeririinyit6, a szrillit6, a t6rol6 6s az
elosa6 a Szerzod6s szerinti It!ldgiizsz:illitdst belogadja ds j6vrihagyja. illetve teljesitse.

Elad6 teljes kdrii. a ftitdgrizrendszer haszniilatiit is biaosit6 ftildgdzelldtrist nyrijt Vev6 r6sz6re,
amelyre tekintettel a Vev<i az ol jogszabiiy alapjrin megilleto. a jelen Szerzodds teljesit6sdhez
sziiks6ges (szillit6i. kiro16i. eloszt6si) rendszerkapacitdsok tekintetdben a rendelkez6si jogot
6tadja Elad6 r6szdre, illetve megbizza Elad6t. hogy ajelen Szerzod6s teljesit6sdhez sziiksdges
rendszerhasm6lati szerzoddseket a rendszertizemeltetokkel megkdsse.

Vevo aielen Szerzod6s aliiir6silval megbizza Eladbt az elosZ6hiil6zat-haszniilati ds a ftildgriz-
kereskedelmi szerzod6seinek megbizottk6nt tdrt6no cisszevont kezel6s6re.
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Az Atad6si pont egy adott felhaszniildsi hely vonatkoziisdban a Vevo t-elhasznritrisi hely6t ellat6
{tildgaz elosa6vezet6k a felhaszn:il6si hely telekhatrir6ra esri vdgpontja. A t'bldgriz 6tadiisa a
Vevo r6szere az Atadisi ponton trirt6nik. Elad6 a jelen Szerzod6sben rdgziten
ftildgS,zmennyisdg 6s teljesitmdny rendelkez6sre 6ll:is6t ezen a ponton biaositja. Vevo a

ftildg6a az Atadiisi ponton veszi iit sajiit felhaszniil6s c6lj6b6l. Vev6 az 6tvett ftldgrizt harmadik
szem6ly szAmira nem adja tovdbb, illetve a felhaszniiliisi helyr<il m6s teriiletre nem vezeti at.

A Szerzod6s szerinti ftildgazmin<is6g 6s etadiisi nyomAs teljesitds6nek. valamint a k:in'esz6ly
AtszrilLisdnak helye az Atadiisi pont.

1. Szerz6d6s id6tartama, teljesit6si id6szak

Jelen Szerzodds 2020. oktriber 01. napj{n 6:00 CET rir:itt6l kezd6d6en 2022. okt6ber 01.
napjrin 6:00 CET 6rriig tart6 hatdrozott idotartamra jon l6tre.

5. Fdldgiz mennyis6ge, teljesitm6ny-lekiit6s 6s a fiildgdz min6s6ge

5.1. Szerz6d6sesmennyis6g

A Felek az aliibbiakban rdgzitik a felhasznrildsi helyre a szerz6d6ses id6szakban szillitand6
fiildgtu mennyis6get (Szerz6d6tt F6ldgriz Mennyisdg).

Szerzoddses idoszak A Szerz6ddtt F6ld96z Mennyis6g

['n']
A Szerz6dritt F<ildgriz
Mennyiseg [kWh]*

2020.1 0.01 -2022. 10.01 -l{ -199 -168 352

+ I m3 fttldgrlzbol 10,525 kWh energia nyerhet<i (34.20 MJ/m3 fiito6rtdk, illetve 3,2494 MJ/kWh
ritvriltrisi 6rt6k mellett).

A l'elhaszn6kisi helyek szerztid6ses liildgriz mennyis6ge havi bontesban:

Ev H6nap

Szerz<iddtt Fdtdg6z
Mennyis6g

(-3)

Szerzodcitt Ftildgriz
Mennyis6g

(kwh)*

20)0 okt6ber 2 000 2l 050

november 2 980 3l 365

december 3 810 40 101

2021 J anuar 4 436 46 689

februiir 3 703 38 975

marclus 1572 27 071

6prilis 1434 l5 093

majus 179 5 042

jtnius 8l 853

jflius 60 632

augusztus 69 727

)
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+ I mr ftildg:izb6l 10.525 kWh energia nyerhetri (34.20 MJim3 fiit66rt6k. illetve 3.2494

MJ/kWh dn dltrisi 6nik mellett).

A Szerz5diitt Ftildg:iz Mennyis6g megengedett elt6r6se a szerz6d6ses id6szakban: + 507o.

A felhaszniiliisi helyek szerz<id6ses ftildgdz mennyis6gdt telephelyi szintii bont6sban

r€szletezve az I . sziimf mell6klet lartalmazza. TerUletileg illet6kes ftildgrizeloszt6i enged6lyes

megnevezdsdt az I . sziimf melldklet tartalmazza.

Elad6 vrillalja. hogy Vevo ig6nye eset6n Vev<i jelen szerzodds alapjiit k6pezti kOzbeszerz6si

eljrirris meginditeset k6vet6en. avagy a szerzrid6s hatilya alatt t'enntartiisiiba kertilt, vagy

titesiilt rij - az l. sziim ri mell6kletben nem szereplti - felhaszn:il6si helye(i) ftildgiiz energia

ellddsdt is biaosida az alinlati felhfvrisban meghatirozott fiildgriz energia-mennyis6g fels6

hatiiriit cisszess6g6ben meg nem halad6 m6rt6kig.

Uj felhasznrikisi hely(ek) l6tesit6se esetin Vevti a sziiks6ges adatok megadiisiival a hat6lyos
jogszabiilyokban foglalt rendelkez€seknek megfelelcien irisban 6rtesiti Elad6t.

5.2. Teljesitm6ny-lekdt6s az iisszes felhasznil6si helvre vonatkoz6an

A Felek a felhasznrikisi hely(ek)re az alibbiakban r6szletezettek szerint riigzitik a szerzSd6ses

Id<iszakra Lekotott ftildgriz teljesltm6nyt:

A Felek a felhaszniiliisi hely(ek)re a Vevrj hiil6zatcsatlakozesi szerzciddse alapjrin al6bbiakban
rdszletezettek szerint 1692itik a szerzrid€ses Idciszakra Viisiirolt ftildgdz kapacit:ist:

LekiitOtt fiildgriz kapacitris Im 
r/h] lkwh/hl IkWh/nap]

2020. I 0.01-2022. I 0.0t 25 263 3 9{7

Vdsiirolt ftildgriz kapacitiis Imr/h] lkwh/hl IkWh/nap]

a\
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2020.t 0.0t -2022. I 0.0 I 25 263 3 911

5.3. A liildg:iz min6s6ge

Az drt6kesiten ftildgiiz minrisdge megfelel az MSZ 1648:.2016 2H jel0 g6zcsoportra vonatkozo
szabviny eloirdsainak, mely szerint az iritnyad6 f!.itoertdk 34.00 +l-5o [MJ/ gnmr]. A fiildgriz
szagositott formiban keriil itadesra a Vevonek.

6. Az ellcnszolgiltatis iisszege

6.1. Molckula dij (l'n)

Pn - Pfix [HUFA4Wh] - [GCV,2sl0'C] egys6gben

Pn.: 579 1,849 [HUFA4Wh]
A Pt,., drelem 6rtdke a szerz6d6ses id<iszak sor6n nem viiltozik.

Az 6r nem tartalmazza az AFA+. a jdved6ki ad6t 6s az MSZK SZ dijat.

Ha a Szerzridds megkdtdsdt kdvet6en a szolgiltat6s dijinak meghatiiroz6s6ra alkalmazott, a

fentiekben nem r6gzitett b6rmely index, t6nyezo vagy referencia6rt6k nem iill rendelkezisre,
illetve kdzzdt6tele megszrinik, Elad6 a Vev<i egyidejil 6nesit6se mellett jogosult azt olyan
index-szel, t6nyezrivel vagy referenciadrt6kkel helyettesiteni. amely a Szerz6d6s c6ljrinak
megval6sftis6hoz a legkdzelebb dll. Vevrjnek jogriban iill az Elado 6ltal meghatiirozott
helyettesftri index-szel, t6nyezovel vagy referenciadrtdkkel szemben kifogiist emelni,
amennyiben igazolja. hogy annak alkalmaz:isa sz6m6ra jelent6s hitrrnyt okoz. Ilyen esetben
Felek ktitelesek egymissal egyeztetni. 6s az alkalmazand6 helyettesitS indexet. tenyez6t vagy
referenciadrt6ket kdz6sen meghatiirozni. Ha az egye^etes a kezdem6nyezdstSl sziimitott 30
napon beliil nem vezet eredm6nyre. brirmelyik Fdl kezdem6nyezheti a bfr6sigi eljiirris
lelolytatasat. A birosag elterd diinteselg az Llado altal meghatarozott rndexet, tenyez6t vagy
referenciadneket kell alkalmazni.

6.2. Rendszerhaszn{latidijak
A rendszerhaszndlati dijak sz6mit6sa a mindenkori rendszerhaszn6lati dijakr6l sz6l6 rendelet
ds hat6srigi hat6rozat 6rtelmdben 6s annak megfelel6en tdrt6nik.

A rendszerhaszndlati dijak nem tartalmazz6k az ad6kat fi6ved6ki ad6t) 6s az egy6b hat6s:igilag
eloirt dijakat (MSZKSZ dij). de tanalmazzdk a szagositis dijrit.

A rendszerhasznrilati dij szerzod6skdtdskor 6rv6nyes mdrt6ke: a Magyar Energetikai 6s

K<izmi.i-szabiilyozesi Hivatal :iltal kiadon vonatkoz6 rendelete alapjrin, a jelen Szerzridisben
szereplo teljesitm6nyek. illetve mennyisdgek figyelembevdtel6vel az 4. sz6m0 mell6klet
szerint.

Amennyiben Vevrivalamely felhaszn6l6si hely6t a ftildgrizelLitrisb6ljogszeriien kizdrjik. Vevti
abban az esetben is krjteles a felhasznrikisi helyre vonatkoz6 teljesitm6nydij (forgalom

fiiggetlen RHD) g6zdv v696ig t6rtdno megfizet6sire.

A rendszerhaszniilati dijakra vonatkoz6 jogszabiilyok. valamint a Magyar Energetikai 6s

Ktizmi.i-szabiilyoztisi Hivatal hat6siigi hat6rozat6nak vdltoziisa esetdn a 4. szdmI mell€kletben

meghat6rozott rendszerhaszndlati dijakat Elad6 jogosult dijcsdkkends eset€n koteles - a

d ijv:iltozrisnak megfeleloen. a jogszabrilyok, illetve a hat6siigi hatiirozat m6dositiisiinak

hatrilyba lepesdvel megegyezri id6ponttal, az diiv|hozas m6rt6k6nek megfeleloen

6rv6nyesiten i.
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A rendszerhasznrilati dijak m6dosul6sa esetdn Elad6 kdteles n)'omtatott formiiban 6s

elektronikus lton etadni, megkiildeni a kapacitiisdij ds forgalmi dij dijkateg6ri6nk6nt es

felhasznrikisi helyenkdnt meghatirozott. a Szerzod6s 4. sziimrl melleklet6nek megfelelti
drtdk6nek aktualiz6lt indk6t, valamint a rendszerhasznrilati dijak meghat6roziisin6l
ligyelembe vett dijelemenkinti dijt6teleket is a d ijszrim itrishoz alapul vett adatokat. miiszaki
param6tereket.

6.3, Szerz6d6ses 5r
A Szerzoddses 6r a molekuladijat 6s a rendszerhaszniilati dijakat tart almazza.

A kdzbeszerzdsi eljririis sonin vevok6nt szerzodti felek csoportjira vonatkoz6 iitlagolt
ellenszolgiiltatiis 6sszege az Elad6 nyertes ajrinlatiiban (Molekuladij+Rendszerhasznelati dijak)
nett6 7E,07 HUF/mrr. amely a szerz6d6ses idoszak alatt a rendszerhasznrilati dijakra
vonatkoz6 szabiilyozis m iatt vdltozhat.

A Szerzrjd€ses 6r nem ta(almaz fogyasztrsi tipusf ad6kat vagy miis. a jelen Szerzod6shez

hason16 jogi.igyletekhez kapcsol6d6 6s a Felek akaratiit6l fiiggetleniil. kdtelez<ien

alkalmazand6 k6zterheket, krilts6geket, dijakat, illetdkeket, illetve m6s hasonl6 dijelemeket (a

toviibbiakban egyiittesen: kdzterhek): fgy kiil6ndsen riltal6nos forgalmiadot (AFA1. amelyeket

Elad6 jogosult Vevrivel szemben 6rvdnyesfteni. illewe Vev<ire rithriritani a mindenkori jogi
szabiilyozdssal dsszhangban. fiiggetlentil att6l, hogy az 6rintett ktiaeher m6r a Szerz<idis

megkdtdse el6tt is l6tezett, vagy csak aa k0vet6en keriilt bevezet6sre. Az ilyen kozterhek

m6dositiisa eset6n Elad6 jogosult a dijvriltozlist - a m6dosit6ssal drintett kdzteher

dijvriltozrisnak megfelelSen -. a dijm6dositris ha6lyba l€pesdvel megegyez6 idtiponttal a

Vevovel szemben 6rv6nyesiteni.

A jdved6ki ad6nak, illetve MSZKSZ dijnak az arra jogosult szervezet iltali m6dosit6sa esetdn

Elad6 jogosult a dijvriltoziist a dijm6dosiriis hatrilyba l6p6s6vel megegyez6 id<iponttal ds

m6rt6kben a Vevrivel szemben drvdnyesiteni.

A kibocsiitiisra keriiki szdmla a ftldgrL 6rt6k6n trilmen6en tarlalmaz7,a a szirmla kibocstittis

napjrin hatiilyos magyar jogszabdlyok szerint a ftildgriz elad6st terhelo ad6kat (AFA stb.),
p6tldkokat ds egy6b hat6srigilag ekiirt dijakat.

Elad5 kiitelezettsdget vrillal, hogy nem fizet, illetve sziimol el a szerz6d6s teljesit6sdvel

dsszeftggdsben olyan kdlts6geket. amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja

szerinti feltdteleknek nem megfelelti tiirsasdg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az elad6

ad6kiiteles jtivedelm6nek csdkkent6sdre alkalmasak. Elad6 kdtelezettsdget viillal, hogy a
szerz<id6s teljesit6senek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szdm6ra

megismerhet<iv6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti i.igyletekr5l a Vev6t
halad6ktalanul drtesiti.

7. Ig6nybejelent6s, teljesitm6nyttll6p6s

7.1. Ig6nybejelent6sielt6r6sidij
Vev5nek a 99 mr/h vagy az alatti kapacit6ssal vetelez6 felhaszniiliisi helyek esetdn nincs napi
i genybejelentisi kdtelezensege.

A 99 mr/h feletti kapacitrissal vetelezri felhasznrikisi hely(ek)re Elad6 ad napi igdnybejelentdst.
melynek esetleges k0lts6g6t a molekuladij tartalmazza. Az ig6nybejelentdsi eltdrdsi dij, illetve
kiegyenlft6i dij k0lts6ge Elad6t terheli. Vevd tiijdkoztat6 jelleggel adatot szolgiiltathat Elad6
rdsz6re a napi igdnybejelentdshez. Vevri az ekirejelzds 6s a t6nyleges v6telez6s kdziitti
kiil6nbs6g utrin p6tdijat nem fizet.
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7.2. Teljesitm6ny tf ll6p6s

Amennyiben Vevri a 99 mi/h feletti kapacitiissal v6telez<i felhasznril:isi helyek vonatkoz6siban
a Szerz6ddsben meghafirozott 6rai giizteljesitmdnyt egy adott iitadds-itv6teli pont
vonatkozdsaban trlll6pi, illetve a teljesftm6ny lekotds bejelent6s6t elmulasztja vagy
k6sedelmesen teszi meg, ken6rftds fizetdsdre kiiteles, amely magriba foglalja az Elad6t terheki
kdtbdr, p6tdijak 6s tObbletk6lts6gek Vevcire sz6mitott 16sz6nek megfizet6s6t.

8. Elszimol:is, sz{mlinis, ftzet6si felt6telek

A Felek kd,zritti mennyis6gi elsz6moliis alapja a Vevo r€szdre az Atadrisi Ponton ritadott
ftildgrizmennyis€g, illetve az abb6l sz6mitott h6mennyiseg k€pezi - a k6t tizedes-jegy
pontoss:igri etlag fiit66rtdk adatok szorzadval k6pzett energiamennyis6g, MJ-ban 6sivagy
MWh-ban kifejezve -, melynek meghatdrozds6ra a teriiletileg illetdkes eloszt6 riltal
szolgiiltatott adatok alapjrin keriil sor.

Sziim liiziis p6nznem e :

. Havi teljesitm6nydij sziimla esetdben: HUF

o Havi forgalmidij szrimla esetdben: HUF.

A Kbt. 135. $ (l) bekezd6s6nek megfelekien kirillitott szrimla tartalmazza a felhaszn6Lisi
helyek azonositiisdra, valamint a fogyasztasra vonatkoz6 adatokat.

Minden felhasznrikisi helynil kiilijn-kiil6n papir alapLi sz6mla k6szi.il, melyekr<il Elad6
elektronikus riton szdm larisszesitdt is megkiild Vev6r6sz6re.

A szriml6k teljesit6se a Kbt. 135. $ (l), (5)-(6) bek., Ptk.6:130. $ (l)-(2), ftk.6:155. $.6:186.
g el<iirtaknak megfelel<ien t<irt6nik.

9. Elad6 az alibbi szimlikat nyfjtja be Vev6 r6sz6re

9.1. Havi teljesitm6nydij szimla
Az 6ves teljesitmdny (kapacitris) lek<it6si dij I l12 r6,sze.

Fizet6si hatriridri a t6rgyh6nap elsti napja 30 napos teljesit6si hatririd<ivel. A sziimla kdzvetitett
szo I geltatiist tartalmaz.

9.2. Havi forgalmi dij szrimla

Elad6 a Vev6 fogyasaesiir6l havi rendszeressiggel szriml:it iillit ki. mely ta(almazza a RHD
forgalmi dij r6szdt is. A sziimla ktizvetitett szolgAlhtest tartalmaz.

9.2.1. 99 mr/h, illetve az alatti n6vleges teljesitm6nyii felhaszniiliisi helyek eset6ben a

ftlldgrizfogyaszuis mennyisdgi dijainak havi elsziimol6siira Elad6 a havi sz:iml6kat az eloszt6i

af lokrilt adatok vagy az l. szimI mell6klet6ben kOz0lt havi fogyasarisi adatok alapjrin rillitja
ki.

Ezen felhaszniil6si helyek eset6n 6vente legaliibb egy alkalommal a m6r66ra leolvasisa alapjin

elsziimol6 sziimla k6sziil.

9.2.2. 99 mr/h feletti lekotott teljesitm6nyii felhasznrildsi helyek esetdben Vev6 tinyleges

fogyasztris6r6l sziimla kdszii l.

A rendelkezdsre bocsatott ftildgriz telemechanikai rendszerr<il tivleolvasis titjnn

meghatArozott mennyis6gi irt€k6t a Felek a helyszfni leolvasissal egyen6n6kiinek tekintik, s
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elszdmoliisuk alapjakdnt elfogadjrik.

9.2.3. Amennyiben a gdzmdrti fogyasztiist nem, vagy hibisan mdri, vagy a gizmdri5

hitefesitdsi ideje lej6rr. az elszdmol6s alapjriul szolg6l6 ltildg:izmennyise g meghatirozi,sa az

Elad6 Uzletszabrilyzatiiban, illewe az illet6kes fiildgrizeloszt6i engeddlyes iizletszabilyzatiban
meghatarozott m6don tOrtdnik.

A korrektor meghibrisodrisa esetdn az elsz6molis a nyers m6r6 (korrektor n6lkiili mdr6)

m6rririllrisa alapjdn az Elad6 elszimoliisi rendszerdben rdgzitett min6s6gi adatokb6l sziimolt
konekci6s tdnl'ezovel atszemitott giiztechnikai normiil iillapotnak megfelel<i t6rfogattal
t<irt6n ik.

9.2.4. SzAmla fizet6si hauirideje a szimla k6zhezvdtel6ttil szim itott 30. nap. Vev<i a ki6llitott
sziim liit iitutalassal egyenliti ki.

Vev<i a szimla k6zhezvetel6t6l szdmitott 30. napig sz6m lakifog:issal 6lhet az Elad6 iiltalinos
szez6d6si feltdteleit szabrilyoz6 UzletszabilyzatAban foglaltak szerint.

A kdts6gek elkeriildse vdgett a Felek rogzitik. hogy a fizet6s teljesit6sdnek az Elad6
bankszrimkijrin tdrtdn6 j6vair6st kell drteni. Minden f6l maga viseli a jelen szerz<idds kapcsdn

lelmerii16 Osszegek kifizet6s6vel vagy fogadrisrival kapcsolatban az elsziimol6 vagy

sz6mlavezetS bankja riltal kivetett dijakat ds ktiltsdgeket. K6sedelmes fizet6s eseten Vev6 a

Kbr. 135. g (l l) bekezd6sdre tekintettel a mindenkori hat6lyos Polgiiri Ttirvdnyk<in1v szerint

kdsedelmi kamat megfi zet6s6re kOteles.

10. P6tdijak 6s szerz6d6st biztositri mell6kkiitelezetts6gek

t0.1. Vev5 riltal fizctend6 p6tdijak - alul-. feliih'6telez6sb6l ered6 p6tdij

Vevria szerzcidOtt mennyis6gtol pozitfv irinyba 5O%-kal p6tdijmentesen eltdrhet.

o Alulv6telez6s eset6n Vev6 a Szerz6d6s szerinti mennyis6gb6l rit nem vett mennyis6g
nett6 - szerz6deses id6szakra szimitoff itlagos - molekuladijinak 507o-it, de

maximum a teljes nett6 ellenszolgrlltat6s 5Yo-6t fizeti meg Elad6 r6sz6re.

o Feliilv6telez6s eset6n Vev6 a Szerz6d6s szerinti ugyanezen idtiszak maximum
mennyis6get (szerz6diitt mennyis6g + 5070) meghaladri mennyis6gre a jelen
Szerz6d6s szerinti nett6 - szerz6d6ses id6szakra szimitott itlagos - molekuladij
2ioh-kal niivelt dijit, de maximum a teljes nett6 ellenszolg6ltatris 57.-it fizeti meg
Elad6 r6sz6re.

A Vev6 riltal fizetend6 pritdijak szimitisa:
Felek rdgzitik. hogy ajelen szerztidis 5.1 pontj:iban meghatArozott mennyisdg a k<izbeszerzdsi
eljiir:isban r6sztvevci Vev<ik Konzorciuma (Vev6k6nt szerz6d<i t'elek) osszesitett
fogyasztdvinak r6sz6t k6pezi. A k6zbeszerzdsi eljrir6sban versenyeztetett teljes mennyisdg:
965.889 mr + 50% fttldgri energia.

Ha a Vevok Konzorciuma biirmely ik taglinak alul- vagy feliilvdtelezdsbcil eredri p6tdfjfizetdsi
kritelezetts6ge keletkezik az eg-vedi szerz6dds6ben rtigzitett ugyanezen idrlszak mennyisdghez
kdpest, de a Konzorcium tagiai egyiittesen szerzriddn osszes mennyis6gdt ds megengedett
mennyisdgi eltdrdsdt (965.889 m3 + 50%o - a) tekinrve az alul- vagy felolv6telez6s esete nem
dll t'enn - vagyis az Konzorcium dsszesiteti fogyasztdsa el6ri az Osszesitett szerz6ddses
mennyiseget (965.E89 m3;. de nem haladja meg az Osszesitett maximiilis mennyisdget
(965.889 m3 + 50%) -. akkor Vev<i mentestil alul- vagy felii lv6telezdsbol eredci pdtdijfizetdsi
kdtelezettseg al6l.
Amennyiben a Konzorcium tagiai altal egyiittesen szerzdddtt cisszes mennf isiget tekinwe az
alul- vagy l'elti lv6telezds esete fennill vagyis a Felhasznrlkik 0sszes logyaszt6sa nem 6ri el az
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6sszesitett szerz6d6ses mennvis6get. vagy meghaladja az risszesitett maximiilis mennyisiget -.
akkor kizrirolag azt a Vev6t terheli jelen szerzodds 9.1 pontjriban szerepl<i alul- vagy
fel0lv6telezdsbril ered<i p6tdijfizet6si k6telezensdg. melynek fogyasztisa alulv6telezds eset6n

elmaradt a 5.1 pontban megha6rozott Szerz6ddn Mennyis6gtol. illetve feliilv6telez6s eset6n

meghaladja a 5.1 pontban meghaurozott Maxim6lis Mennyisdget. Az Elad6 jogosult a

kiil6nbdzetet kisz:iml:izni az alul-. illetve feliilv6tclezdssel 6rintett Konzorciumi tagoknak.
m6gpedig olyan ar6nyban. ahogyan az adott tag alul- vagy feltlv6telez6se az dsszes tag
t6nyleges (portf6li6 hatiis n6lkiil szamitott) alul- vagy fel0lvdtelez6shez arrinylik. Az alul-.
illetve feliilvdtelez6ssel nem irintett Vev6ta jelen szerzcidds 9.1 pontjriban szereplo alul- 6s

Itliilv6telez6sbtjl eredci p6tdijfizetdsi kotelezetts6g ez esetben nem terheli.

I 0.2. Eladri rlltal fizetend6 kiitb6rek - min6s6gi, mennyis6gi 6s rendelkez6src
rlll:lsi hibribril eredti kiitb6r

Min<1s6gi hiba eset6n a nem megfelelS jellemzokkel lesz:illitott ftildg6z mennyisigdre
Elad6 a jelen Szerzridds szerinti aktu:ilis nett6 molekuladij 5Yo-inak megfeleki dijat. de
maximum a teljes nett6 ellenszolgiiltat6s SYo-it fizeti meg Vevo rdszdre.

Vevti iiltal 6szlelt alulsz6llitds 6s rendelkez6sre rill:isi hiba eset6n Elad6 a Szerzdd6s
szerinti mennyisdgbril le nem szrillitott mennyis6g nett6 nrolekuladij inak soh-at. fizeti
meg Vevti r6sz6re.

I l. Szerz6d6sszeg6s 6s kiivetkezm6nyei

I l.l. Szerz6drisszegi's esetci

I l.I.l. Szerz6d6sszeg6st ktivet el az Elad6 kiiliiniisen, ha

. a fiildgrizell6tdst a Szerztid6sben meghaterozott idcipontban nem kezdi meg (9.2 pont -
rendelkez6sre 6l kisi hiba),

. a nem megszakithat6 ftldgriz teljesitm6nv :itadrisrit indok n6lhil vagy jogellenesen
korl6tozza, illetve szi.inetelteti (kdvetkezmdnye kiirt6ritds),

. sajiit hibAjeb6l a szerz6dott mennyisdgn6l kisebb mennyis6get bocsat a Vevri
rendelkez6s6re (9.2 pont - alulsziillitiis).

. nem a szabv6nyoknak. illetve a kOzbeszerzdsi eljiiriis dokumentiici6j:inak miiszaki
mell6kletiben meghatArozott feltdteleknek megfelelo minrisdgii 6ldgiizt sz6llit Vev<i

rdszdre (9.2 pont - min6sdgi hiba).

. a hatilyos jogszabiilyokban, jelen Szerzoddsben 6s az Elad6 iiltal6nos szerzoddsi felt6teleit
tartaf maz6 'Azletszabilyzatttban meghatdrozott egydb feltdteleket megs6rti.

I 1.1.2. Szerz6d6sszeg6st kiivet el a Vev6 kiiltiniisen, ha

. fizetdsi kdtelezetts6ginek nem, vagy a Szerzoddsben meghatArozott hatiiridon trll.
kdsedelmesen tesz eleget ( 8.2 pont - k6sedelmi kamat)'

o Vevci a Szerzdd6sben meghat6rozott 6rai giizteljesitmdnlt egy adott 6tadiis-etvdteli pont

vonarkozis6ban trill6pi. illetve a teljesitmeny lek6tds bejelentds6t elmulasztja vagy

kdsedelmesen teszi meg(7.2 pont - teljesitm6ny tf ll6p6s).

o a Szerz6d6sben foglalt id6szakra meghatSrozott minimum mennyis6gn6l kevesebb

ftiklgriz mennyis6get, illetve a maximum mennyis6get meghalad6 fiildgriz mennyis6get
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vesz it (9.1 pont - alul- 6s feliilv6telez6si p6tdij),

. a hat6lyos jogszabrilyokban. jelen Szerzridesben is az Elado 6ltal6nos szerz<id6si feltdteleit
tartalmaz6 l-)zletsza\llyzatirban meghat6rozon eg16b t-elt6teleket megsdrti.

11.2. Szerzdd6sszeg6s jogkaivetkezm6nyei

A Felek jelen Szerzod6sben vrillalt kdtelezetts€geinek megszeg6se esetdn a Szerz<iddsben, a

vonatkoz6 hatilyos jogszabiilyokban ds a rendszerir6nylt6. az elosa6 es az Elado riltaliinos

szerzodesi feltdteleit tanalmaz6 lJzletsza\llyzatirban meghat6rozott jogkovetkezm6nyek

alkalmazand6ak.

Amennyiben Vevri a szimla 6sszeg6nek megfizet6sdvel 30 napot rneghalad6 mdrt6kii

kdsedelembe esik. 6s fizet6si k6telezetlsdgdnek az Elad6 ir:isos felsz6lit6sa ellendre sem tesz

eleget, Elad6 jogosult a fizet6si felsz6litrisban szerepl6 hat6ridtit k0vetci els6 munkanapon a

Vev6t a grizell:itdsb6l k ikapcsoltatn i.

Amennyiben a ftildgrizelkitrisb6l kikapcsolt Vevo valamennyi lej:in tartozrisrit rendezi ds a

kiil6n dii ellendben v6gezhetti szolgiiltatiisokr6l sz6l6 rendeletben meghatiirozott egydb

kOlrsdgeker is megfizeti. Elad6 a tudomiisiira jutrist krivet<ien legk6s6bb 24 6riin beliil k0teles

kezdem6nyezni VevSnek az ell6tiisba tdrt6n6 ism6telt bekapcsol:isrit, e kdtelezettseg

elmulaszt6sa a ft!ldgiizkeresked6 resz6nil sIlyos szerzSd6sszeg6snek mintisiil.

Nem min6siil szerztidisszegdsnek, ha valamely F6l vis maior ok6n nem tudja teljesiteni a
Szerz<iddsben foglalt kdtelezetts6geit. Vis maior kdriilm6nynek kell tekinteni mindazokat az

el6re nem kithat6 kdriilm6nyeket. amelyek a Felek akaratiitol ftggetleniil kdvetkeznek be' ds

amelyek a jelen Szerzoddsbtil ered<i brirmely ktitelezetts6g teljesitds6t korliitozzdk vagy

lehetetlenn6 teszik. idedrtve. de nem kiz6r6lag: hriborf. orsz6gos sztrdjk, munkabeszi..intet6s.

polgiiri zavarg6sok. j6rvriny. karant6n. Ibldren96s. irwiz, tizv€sz. robbaniis. terrorcselekm6ny'

rekvir6lds, lefoglakis vagy iillamosit6s.

12. Szerz6d6smegsziin6se,megsziintet6se6smtidositisa

f2.1. A szerz6d6s megsziinik

. a 4. ponrban meghadrozott idripontban (lej6rat napja), tovribbi kiildn felmondiis vagy
nyilatkozat n6lkiil:

. brirmelyik F6ljogut6d ndlktili megsztindse eset€n:

. haaz Elad6 ftildgiz kereskedelmi miik6d6si enged6lye brirmely okb6l visszavon6sra keriil.

12.2. A szerz6d6s megsziintet6se

. a szerzSd6s egyoldalfan tortdn6 rendes felmondissal nem sziintethet6 meg.

. a szerz<iddst a Felek k6z6s megegyezdssel biirmikor megsziintethetik,

. a Kbt. 143. $ (3) bekezdds6ben meghatdrozott esetekben.

o rendkfvtili felmondissal. brirmely fdl srilyos szerzod6sszeg6se esetdn.

Jelen Szerz<id6st brirmelyik Fdl iriisban jogosult a mrisik Fdlhez cfmzett rendkivUli
felmondilssal, azonnali hatiillyal megsziintetni, amennyiben a mrisik Fdl jelen Szerzcid6sben
foglalt l6nyeges kdtelezettsdg6nek az arra vonatkoz6 iriisbeli felsz6l(tris k6zhez vdtel6tcil
sz6mitott legk6stibb I 5 napon beliil nem tesz eleger.

A Szerzdd6s megsziln6se. megszUntetdse eset6n a Szerzriddsb6l sz6rmaz6 vatamennyi fizetdsi

c.lr
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k6telezettsig haladdktalanul eseddkess6 vilik.

12.3. A szerz6d6s mridositisa

A szerzridds m6dositdsa csak mindket ldl riltal akiirt ir6sos dokumentum ritjiin lehetsdges a

Kbt. l4l. $ szerinti korliitoziisok figyelembev6teldvel.

Amennyiben jogszab6lyviiltozris, tulajdonosi vagy hat6siigi ddntds folytiin Vev<! miiktid6si
teriilete megv6ltozik. az a Kbt. l4l. $ (6) bekezdis szerinti k6rtilmdnynek min<istil.

Nenr min<isi.il szerzoddsm6dosit6snak a szerzodo felek jelen Szerzod6sben meghatiirozott
kapcsolattart6si adataiban (pl. levelezdsi cim, sz6mlavezeto p6nzint6zet, bankszdmlasziim)
vagy a felhaszniilisi helyek jellemzoit jelento adatokban (pl. giizmdr<i csere. m6rdsi 6s

felhasznrilisi hely miiszaki :italakitrisa) bek6vetkezett jogszeni vAltozAs.

13. KorLitoz:is

A korldtoz6s a hatdlyos jogszab6lyok alapjiin tortdnhet (26512009. (XII- l.) Korm. rendelet).

Az egyes felhaszniiliisi helyekre vonatkoz6 korliitozisi kateg6ri6t, valamint a szerztidtitt
teljesitm€ny-t korliitozdsi kateg5riiink6nt ajelen szerzrid6s 2. szdmI mell6klete lartalrnazza.

Vev6 tudomiisul veszi, hogy a rendszertizemeltet6 enged6lyesnek lehetcisdge van a

tiildgiizelLltiisban tdrt6n6 beavatkozrisra. Ftlldgrizellitasi zavar (a ftldg:izelkitisr6l sz6l6 2008.
dvi XL t0rv6ny - a toviibbiakban: GET. - 96. $ (l) bekezd6se). illetve ftildgezellet:isi
vrils6ghelyzet (GET. 97. $ (l)-(2) bekezddse) esetdn a rendszeririny[t6 elrendeli a sziiksigess6
vrilt felhaszniil6s-korl6toziist 6s irdnyftja annak v6grehajtiisiit. A felhaszniikis-korl6tozris
vdgrehajtrisrir6l a rendszerir6nyit6. a ftildgrizsznllit6i, ftildgriztrirol6i 6s ltildgrizeloszt6i
enged6lyes a Magyar Energetikai 6s KOzmti-szabiilyoz6si Hivatal 6ltal a korliitozhat6
kateg6ririba tanoz6 felhasznil6i kdrben meghatdrozott korlitoziisi sorrendben, a sziiksdges
legkisebb m6rt6kben 6s id5tartamban k6,teles gondoskodni. A jogszabrilyban eltiirtaknak
megfelekien, a fentiek szerint elrendelt felhasznril6i korliitoziis minden esetben a szolgdltatiis
jogszerii megtagadiisiinak m inrisiil.

A megszakithat6 m6don lekdttttt teljesitm6ny m€rtdk6ig a Vevtj felhaszn6liis6nak
megszakitisa nem min6siil korlitoziisnak.

A Vevri tudom6sul veszi. hog-v korlitozris elrendeldse eset6n koteles a rendszerir6nyit6. a

fttldg6zszallft6, ftJldgriztrirol6 valamint a ftldgrizeloszt6 utasitiisait v6grehajtani. 6s az ebbcil

fakad6 terheket jogszabrilyban meghat6rozott m6don viselni, kivdve. ha Vev6 a jogszabiilyi
rendelkez6sek alapjiin nem korliitozhat6 felhasznril6nak mintisi.il.

Vevci kijelenti. hogy tudom6ssal bir a korkitozrisi besorol6s hatrilyos szabrilyoziisiir6l 6s azok
alapjrin rit terhelci kdtelezettsegekr6l (<inkorliitozris, adawAltozes-bejelent6si kcitelezetts6g).

eljririsi szabiilyokr6l. Vevti ennek megfeleloen kidolgozza a korlitozds eset6n alkalmazand6
int6zked6si terv6t, esjelen Szerzrid6sben megjel6lt kapcsolanart6ja ilyen esetben r6vid riton

lrelelon vagy fax ) is ertesitheto.

14. Teljesit6sjogszerii megtagadisa 6s vis maior

14.1. Teljesit6s jogszerii megtagad6sa

Elad6 riszben vagy egdszben jogszeriien megtagadhatja a teljesitdst

a\ haaz Elad6 miikdddsi k6r6n kiviil eso esemdny kdvetkeztdben az 6tad:is-iitvdtel tbltdtelei

megsziintek. vagy csak korletozottan 6llnak fenn. a feltdtelek helyrerilLis6ig (pl. Vis Maior.

l0
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Haviiria),

b) FdldgAzelhtisi zavar. valamint a ftldg:izelletesi vrilsrighelyzet I. fokozata eset6n a

Magyar Energetikai 6s Kozmii-szabrilyoziisi Hivatal iiltal jov6hagyoa korl:itoziisi sorrend 6s

szabilyozds szerint,

c) Foldg:izelletdsi viilsiighely'zet II. fokozata eset6n N'[agyarorszig Kormiinyanak illetdkes

minisztere iiltal elrendelt intdzkeddseknek megfeleltien.

14.2. Vis Maior
Egyik Fdl sem tartozik leleltiss6ggel a jelen Szerztid6sben foglaltak nem. vagy nem

szerz6d6sszeni teljesitdse esetdn. ha annak oka olyan, az arra hivatkoz6 F6l drdekk6r6n kivtl
felmeriilt esem6ny vagy k6riilm6ny, melyet az adon F6l 6sszerii m6don nem tudott elkerulni

vagy elhiiritani. 6s amely a F6l sz6m6ra lehetetlenn6 teszi a jelen Szerztid6sben foglalt
k6telezettsdgeinek teljesit6s6t. Ebben az esetben a Vis Maior fbnniillt6ra hivatkoz6 F6l

szerz6ddses kdtelezens6gei al6l olyan idotartamra 6s mdrt6kben mentesiil. amely soriin. illewe
amennyiben e kotelezettsdgek teljesitds6t a Vis Maior esem6ny megakadiilyozza. A Vis Maior

esemdnyre hivatkoz6 F6l mentestildse eset6n a mentesiilds mdrtdkdig a mrisik F6l is mentesiil a

Szerzod6s alapjiin fennrill6 kotelezettsdgeinek teljesitdse al6l. E mentesitds azonban nem terjed

ki a lelen pontban rdgzitett 6rtesit6si kotelezettsdg elmulasa6sira vagy a jelen Szerz<id6s

alapjrin eseddkes biirmely osszeg kifizetdsdnek elmulaszt6sara. Nem min<istil Vis Maiomak a
Szerz6d6s reljesit6sehez sziiks6ges j6viihagy6sok. engeddlyek. lelhatalmaziisok hi:inya. illetve

a Vevo p6nziigyi nehdzsdge.

14.3. Lehetetleniiles

A teljesit6s lehetetlenn6 viil6sinak esetdre a ftk. 6: I 79-6: | 82. I rendelkez6sei ir6nyad6ak. Az
etmeneti lehetetleniil6s nem eredmdnyezi a szerzid€s megszrin6s6t.

14.4. Hav{ria
Haviiriiinak min<isiil Felek kdzdtt a ftlldgiizelkitiist biztosit6. szrillit6. tdrol6 illewe elosa6
rendszer vagy l6tesitm6ny silyos iizemzavara, amelynek k6vetkea6ben Elad6 nem tudja

szerzrid6sszeriien biaositani VevS feld vrillalt elkitrisi kdtelezettsdgdt. Haviria esetdre a

LehetetlenUl6s szabiilyai iriinyad6ak.

Az e pontban (rt esemdny bekovetkezte esetdben az arra hivatkoz6 FEI a lehets6ges

legrdvidebb idon beltil koteles a mrisik Felet drtesiteni.6s egyidejrileg trij6koztatni a VisMaior,
lehetetlentil6s, Hav6ria virhat6 id<itanamrir6l 6s a jelen Szerzciddst 6rinttl hat6siir6l. Kdteles

tovribbri minden t<ile elviirhat6t megtenni az emliten esemdnyek megszi.intet6se, elh6ritiisa.

kdvetkezm6nyeinek enyhit6se drdekdben. A szerz<id6ses kdtelezettsigei al6l mentesft6st

kdrelmez6 Fdl a mrisik F6l kdr6s6re az esemdny fennalldt, ktiri.ilm6nyeit hitelt drdemlci m6don

az annak igazokisriul szolgril6 dokumentumok csatol6s:ival igazolni kOteles.

15. Adatv6delem

A telek a Szerzcjd6ssel kapcsolatos okm6nyokat 6s a Szerzridissel kapcsolatosan tudomisukra
jutott informrici6kat kizri16lag a Szerzcid6s teljesit6s6re hasznrilhatjiik fel. Felek hozzrijrirulnak
ahhoz, hogl a Szerztid6ssel kapcsolatosan a mrisik f6l tudomiis:ira jutott informrici6kat a miisik
fdl kezelje. feldolgozza 6s tov6bbitsa a jelen Szerz<id6sben foglalt kdtelezetts6gei teljesitdse,
illewe jogai 6rvdnyesit6se drdekdben.

ll
16. A Felek ktizti kapcsolatta rt:is m6dja

ul
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A Felek megiillapodnak. hogy a jelen Szerzodissel kapcsolatos jogaik gyakorl6sa 6s

k<itelezeus6geik teljesft6se sorin mindenkor egymdssal egyiittmr.ikiidve, kolcsdntis egyeztet6s

alapj6n jrirnak el.

A jelen Szerzod6s teljesitdse sor6n Felek a 3. sziimf mellekletben megieliilt kapcsolattart6ik
ftjin j6mak el.

A Felek a jelen Szerzod6s hat:ilyba l6pisdt kdvetoen bekdvetkez5 minden, a Szerztid6s

teljesit6sdt drint6 viiltozesr6l egym6st kOtelesek haladdktalanul irisban 6rteslteni. Felek iriisos
drtesitdsnek tekintik a telefaxon. az olvas6s visszaigazoldsa mellett megktilddtt elektronikus
lev6lben, a postai riton, valamint szem6lyesen kdzbesitett levdl ritjrin tdrt6n6 kiizldseket. A
kdzl6s a cimzetthez tOrt6n6 meg6rkez6ssel tekinthetri k6zbesitettnek. Ennek t6ny6t a kiizlci F6l

kdteles bizonyftani.

Az 6rtesit6si k6telezetts6g elmulasztrisrib6l eredri mindennem( krir a mulasa6 Felet terheli.

17. Irinyad6 jog, vitris iigyek rendez6se

A jelen Szerzridisre Magyarorszdg joga az ir:inyad6. A Szerz<id6sben nem, vagy elt6r<ien nem

szabiilyozott kdrd6sekben, illetve a szerzrjd6sben szereplo tbgalmak tekintet6ben a GET.6s
annak vdgrehajtiis6r6l sz616 19i2009. (1. 30.) Korm. rendelet, a Kbt., a mindenkori hat6lyos
Polg6ri Tdrv6nykdnyv, a ftldgriz rendszerhaszn6lati dijak. a kiilOn dijak 6s a csatlakozasi dijak
meghatdrozdsdnak keretszab6lyair6l sz6l6 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet. a 26512009.
Korm. rendelet. valamint az egytb ltildgrizipari jogszabrilyok, az Elad6 mindenkor hatiilyos
F<ildg:iz kereskedelmi Uzletszabi yzata, a teri.iletileg illet6kes ftildgrizelosa6i engeddlyes

izletszabilyzata. az Uzemi 6s Kereskedelmi Szabiilyzat. valamint a hatilyos egy6b magyar
jogszabiilyok irrinyad6k. VitAs iigyeiket Felek elsrisorban szem6lyes egyeztet6sek litjAn
rendezik. Ennek eredmdnytelensdge eset6n a vit6s k6rd6sek elbfriiliisira a Felek a hatiiskdrrel
ds illetdkess6ggel rendelkez<i bir6srighoz fordulnak. Amennyiben valamely F6l a m6sik F6l
nem teljesit6se esetdn a Szerzcid6sben foglalt jogaival nem 61, ez nem 6rtelmezhetri rigy. hogy
a jogosult F6l lemond az ilyen szerzod6sszeg6s eset6n. illetve brirmely mris vagy tovtibbi
mulasztiis/szerzcid6sszegds eset6n a jogai 6rv6nyesit6s6rcil.

lE. Vegres rendelkez6sek

I 8.1 . Elad6 jelen szerz6d6s m6dosit6s aliirrisrival hozzilirtllsit adja ahhoz, hogy a szerzrid6s

m6dosit6s tipusat, drgy6t, idotartamdt a szerz<idist ktito Felek nevdt 6s a szerz<idds irt6k6t a
Vevo a honlapjrin nyilviinossiigra hozza. Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6vel kdttitt
szerztid6sek eset6n a kdzp6nzek felhaszniikisiival 6rintett Szen6d6 Fdlk6nt az informiici6s
dnrendelkezdsi jo916l 6s az informici6szabads6gr6l sz6l6 ttirv6ny rendelkez6sei a kdzzdtdtel
ds az adatv6delem tekintet6ben kdtelez6ek. annak betart6sa 6rdek6ben kdzremfkdd6si
kotelezetts6g rill fenn.

I 8.2. Az Elad6 tudom6sul veszi. hogy az Info w. 27. $ (3) bekezddse 6rtelm6ben nem min6siil
tizleti titoknak az az adal. amelynek megismerdsdt vagy nyilvrinoss6gra hozataliit kiildn
torv6ny kdzdrdekbol elrendeli, toviibb:i akiirrisival tudomisul veszi. hogy az Intbtv. 27.$ (3a)

bekezd6se alapj6n kdteles e Szerztid6ssel l6trej6n jogviszonnyal Osszefiiggo kijzdrdekb5l
nyilv6nos adatra vonatkoz6an - erre iriinyul6 igeny esetdn - b6rki sz6miira tiij6koztatrist adni.

18.3. Az Elad6t titoktartdsi kcitelezetts6g terheli a jelen szerzodds teljesit6se sor6n a Vevovel6s

tev6kenyseg6vel kapcsolatban tudom6sira jut6 mindennemii adat. informiiciri. ismeret

vonatkozis6ban. A titoktartiisi ktitelezetts6g kiterjed Szerztidti Fil alkalmazottaira.

munkatirsaira, alvrillalkoz6ira is, akiket tevdkenysdgiik megkezddse elott a Szerztidti Fdl
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kdzdrdekbol elrendeli. tovribbii aliiiriis6val tudomiisul veszi. hogy az Infotv. 27.S (3a) bekezd6se

alapjiin k<iteles e Szerzoddssel litrej6tt jogviszonnyal 6sszefiiggo k<iz6rdekbot nyilvdnos adatra
vonatkoz6an - erre iriinyul6 ig6ny eset6n - biirki szamiira tiijekoaatrist adni.

18.3. Az Elad6t titoktaflesi kdtelezetts6g terheli ajelen szerzod6s teljesit6se sor6n a Vev6vel 6s

tevdkenysdg6vel kapcsolatban tudomds6ra jut6 mindennemii adat, informdci6. ismeret
vonatkozisiiban. A titoktartasi kdtelezettsdg kiterjed Szerzcid<i F6l alkalm azottaira,
munkat6rsaira, alviillalkoz6ira is, akiket tev6kenys6giik megkezd6se e[6tt a Szerzcido F6l

kdteles a tiloktartdsi kdtelezetts6gre hitelt erdemloen figyelmeaetni. Szerz<id6 Fdl elismeri.
hogy teljes kiirteritesi feleloss6ggel tartozik a birtokriba jutott inlormaci6k meg6rzdse6rt,
megtarteseert, t6rol6s66rt.

18.4. Az Elad6 nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. t<irv6ny (a

tov5Lbbiakban: Nvtv.) 3. I (l ) bekezdes l. pontja szerint dtlilthat6 szervezetnek minosiil. Elad6

tudom6sul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban loglaltak vdltoziisiir6l kdteles a Vev6t
halad6ktalanul d(esiteni. Elad6 tudomrisul veszi, hogy a val6tlan tartalmf nyilatkozat eset6n,

valamint amennyiben a szerzod6s megkdt6s6t ktivet6en berillott k<irtilm€ny folytiin m5r nem

felel meg a Nvtv. 3.r\ (l) bekezdes l. pontja szerinti 6tliithat6siigi kdvetelm6nyeknek a Vev<i a

szerz6d6st felmondja, vagy att6[ eLill.

18.5. A Szerzod6 Felek kijetentik, hogy a jelen szerz<ides aldirris6val a Feleknek a jelen
szerz<ides tiirgyeban keletkezett minden esetleges konibbi, a szerz6d6sbe nem foglalt
meg6llapodiisa, a Felek b6rmelyike 6ltal tett ajanlat, 6szrev6tel vagy javaslat hatiilyiit vesai,
arra a tov6bbiakban egyik F6l sem hivatkozhat megalapozottan 6s ezzel 6sszeffigg6sben ig6nyt
sem 6rv6nyesithet.

A jelen
mindenben

dr. Palatka Livia
vezdrigazgat6

XIII. Keriileti Kdzszolgiltat6 Zrt.
kdpviselet6ben

,3"!eB! kdpviseloi. elolvas6s es k<iz<is ertelmezds
'ezor. TidldAnvban i6viihasvotae iririk aki.

utAn. mint akaratuklial

NKM Energia Zrt
k6pviseletdben

Mell6kletek:
I . sz. mell6klet: Felhaszniiliisi helyek listrija
2. sz. mell6klet: KorliitozSsi kateg6ria lelhaszndklsi helyenkdnt
3. sz. melleklet: Kapcsolattart6k
4. sz. melldklet: Rendszerhaszndlati dijak
5. sz. mell6klet: A teljesit6sbe bevont alvdllalkozrik megnevez6se (adott esetben)
6. sz. melleklet: Atltithat6srigi nyilatkozat

Szakmailag elleniiizle:2020.szeptemberl0., csiit6rtdk l7:40, [Otrih J6zset].
2020.szeptemberl 1.. pdntek l5:52, [Magyar G6bor]
Jogilag j6v6hagyta: 2020.szeptemberl 1.. pdntek 12:06, [dr. Kormos Timea]
Pdnziigyileg ellenjegyeZe: 2020.szeptember I 1., pdntek l3:33, [Zsalak6n6 Lajtai Erzs6bet]
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l. sz. mell6klet: Felhasznrikisi helyek list{ja (Lsd. a dokumentrici6 3. szdmf mell6klete.)

t

Szerzddij
megnevez6se

Fogyasztisi hely
cime:

M6r6si pont azonosit6
Csricsnapi
kapacitris
(m3/nap)

Lekittiitt
teljesitm6ny

(m3/h)

SZERZ6D6TT
mennyis6g (m-i)

SZEITZ6D6TT
mennyis6g (kWh)

lludapest XIII.
Kcriilcti

Kiizszolsf ltatri Zrt.

I l3l Budapest, Bdke
u.65.

39N0609623 16000K 375 25 {{ 199 .l(rtt -i52



2. sz. mell6klet: Korl{tozrisi kateg6ria felhaszn6l6si hel",-enk6nt 6s szerziidiitt teljesitm6ny'(mr/h vagl'kWh/h) korkitoztisi katc96ridnk6nt

2

M6r6si pont
azonosit6

I. II. III. IV. v. vt. VII.

VII,
sziiks6ge

S

idotanam

VIII.
Nem

korkitoz-
hatr6

6s.r"."n

39N06096231600
OK

,< .,
25



3. sz. mell6klet: Kapcsolattart6k

Az drtesit6sek 6s a nyilatkozatok megkiild6se irrisbeli form6ban 6rv6nyes.

Az Eladri kapcsolattarttija (szerz6d6ssel, szdmlizissal, korl6toz6ssal kapcsolatban)

Neve:

TelefonsziiLrna:

E-mail cime:

Szab6 Eva

+3620 421 8894

szabo.eva3@gmail.com

A Vev6 kapcsolattart6ja (szerz6d6ssel kapcsolatban)

Neve: Ol6h J6zsef

Telefonszdma: + 36 70 198 0l2l
E-mail cime: olahjozsef@kozszolgaltato.bp 1 3.hu

Neve: dr. D. T6th Eva

Telefonszima: + 36 1 610 4925

E-mail cime: totheva@kozszolgaltato.bpl 3.hu

A Vev6 kapcsolattart6ja (sz{mldzdssal kapcsolatban)

Neve: Szigetv6ri J6nos

Telefonszi,rna: + 36 1 450 3153

E-mail cime: szigetvarijanos@kozszolgaltato.bpl3.hu

A Vev6 korkitozdsi felel6se

Neve: Oldh J6zsel

Telefonszima: + 36 70 198 0l2l
E-mail cime: olahjozsef@kozszolgaltato.bp I 3.hu
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5. sz. mcll6klet: A tcljesit6sbc bcvont alvrillalkozrik mcgncvcz6se (kizrirrilag alr':illalkozri bevonisa csct6n kell alkalmazni)

*
5

Ah rillalkozri r6szesed6se a szerz6d6s teljesft6s6b6l

neve szdkholyc ad6szf ma nett6 Ft bruttri Ft

NKM Ugyfdlkapcsolati Kft l08l Budapest. II. Jiinos Pril pdpa t6r
20.

26332392-2-44



6. sz. Mell6klet: Atl6that6sigi nyilatkozat

a szerz6dds alapj6n teljesithet6 kifrzetesekkel kapcsolatos iitl6that6sigi k6vetelm6nyek teljesiilds6rol

I .) A nyilatkozattetelre kdtelezett szervezet adatai a cdgkivonat 6s az al6inisi cimp6ldiny alapj6n:

Szervezel neve: NKM Energia Zrt.
Szervezet sz6khelye: l08l Budapest, II. Jrinos P6l p6pa t6r 20.

C6gjegyz6ksz6ma: 0l-10-140263
Ad6sz6ma: 267't3t1t-244
Statisztikai sziimjele: 267 131 I l -3523 -l 1 4 -01

C6glegyz6sre jogosult kepvisel6(k) neve: Vass J6zsef Onkormrinyzati 6s Int6zrn6nyi iigyfelek
6rt6kesit6si osztSlyvezeto es Addm Attila K<izbeszerz6ses iigyfelek 6rt6kesitesi csoportvezet6
C6giegyz6s m6dja: egyiitles aleir6k

2.) Alulirott, mint az 1.) pontban meghatiirozotl szervezel cegjegyzesre jogosult kepvisel6i, akkent
nyilatkozunk, hogy az riltalunkjegyzett gazdilkod6 szervezet megfelel az al6bbi felt6teleknek, melynek
alapjin 6tl6that6 szervezetnek minosiil:
a) a szervezet tulajdonosi szerkezrte, a penzrnosis 6s a terrorizrnus finansziroz6sa megelSz6sdr6l 6s

megakad6lyozris6r6l sz6l6 t6rvary szerint meghatirozott t6nylegra tulajdonosa megismerhet6;
b) a szervezet az Eur6pai Uni6 valamely tagiillamilban, az Eur6pai Gazdas6gi Tdrs6gr<il sz6l6
megillapod6sban r6szes 6llam6ban, a Gazdas6gi Egyiittmiik6d6si 6s Fejlesa6si Szervezet valamely
tag6llarruiban, vagy olyan m6s iillamban rendelkezik ad6illet6s6ggel, amellyel Magyarors#g a kett6s
ad6ztatris elkeriiles6r6l sz6l6 egyezmdnlt kdt6tt;
c) a szervezet nem min6siil a tarsasigi ad6r6l 6s az osaal6kad6r6l sz6l6 tdrveny meghaterozott
ellen6rziitt kiilfiildi trirsasrignak;
d) a szervezetben kiizvetlen vagy kiizvetetten tdbb, mint 25 oh-os tulajdonnal, befolydssal vagr
szavazsti joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkodri szervezet
tekintet6ben az a), b) 6s c) pont szerinti felt6telek fennillnak; tov6bb6
e) az rillamhdztartisr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. rairv6ny (tovibbiakban: Aht.l 41. S (6)
bekezd6s6nek is megfelelt6en ritl6that6 szeraezetnek min6siil, 6s a kdtelezettsegvdllal6 ezen felt&el
ellen5rz6se c6lj6b6l, a szerzSddsb6l ered6 ktivetel6sek el6viil6s6ig - az Aht. 54lA. g-6ban foglaltak
szerint - jogosult a jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szeryezel ritkithat6s6g6val
6sszefiigg6, az llht. 541A. g -6ban meghat6rozott adatokat kezelnt, azzal hogy ahol az Atrr. 5+le. 5
kedvezm6nyezettr6l rendelkezik, azon ajogi szern6lyt, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szeryezetet
kell 6rteni.

3.) Tudom6sul vessziik, hogy
- a k<itelezetts6gvrillal6 csak a fenti felt6teleknek megfelel<! gazdrilkod6 szervezet resz6re teljesithet
szerz6d6s alapj6n kifi zelest;
- a val6tlan tartalmri nyilatkozat alapjan kdtdtt szerz6des semmis;
- jelen nyilatkozat k6sedelmes benyujtasrib6l ered<i jogk6vetkezm6ny a
nyilatkozattevot/nyilatkozattevoket terheli.

4.) Kijelentjiik 6s al6inisunkkal felel6ss6giink tudat iban igazoljuk, hogy ajelen nyilatkozatban foglaltak
a val6s6gban mindennek megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2020.09 .28
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NKM Energia Zrt

Adem Attila
csoportvezeto


