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Foldgdz felhoszn6ldsi szez6d6spartner

mely l6trej6ti egyr6szr6l Vdc V6ros 6nkorm6nyzolo

sz6khelye: 2600 Vdc, M6rcius 15. t6r I i .

od6szdm: I 5731 302-2-l 3

k6oviseli: Ford6s Atiilo

mint Ajonlotk6r6, o Felhoszn6l6k kepviselei6ben elj6r6 f6l

(tov6bbiokbon : Ajdnloik616),

mdsr6szr6l oz MVM Porlner Energlokereskedelmi Zrl.

sz6khely: I 031 Budopest, Szentendrei 0t 207 -209 .

k6pv: Gyorfi Bernodell 6s Vod6sz Kotolin

c6gjegyz6ksz6m : 0l - 1 0-0448 I 8

odosz6 m : I 289 801 I -2- 41

mint Elod6 (tovdbbiokbon: Elod6) k6zolt oz olulirott helyen 6s id6ben, oz
ol6bbi felt6telek mellett:

l. El6zm6nyek

Felhoszndl6k helyett Voc Voros Onkormonyzolo o helyben kozpontositott
kozbeszez6si eljdrds keret6ben kdzbeszez6si elj6r6st folytoiott le ,,Foldgdz
energrio beszez6se" megnevez6ssel. A nyertes ojdnloltev6 oz el.jdrdsbon oz
Elodo lett, igy o Kbt. vonotkoz6 szokoszoinok megfelel6en o szez6d6s vele
kerOl megkot6sre. Jelen szez6d6s Aj6nlotk6r6, mint oz egyes Felhoszndl6k
k6pvisel6je is koti meg, igy jelen szez6d6st, igy onnok rendelkez6seit oz egyes
Felhoszndlokro is megfelel6en olkolmozni kell. Az oj6nloti felhiv6sbon rogzitett
i0l-, ill. olulfogyoszt6s vonoikoz6s6bon o fizet6si kotelezetts6gel V6c Vdros

Onkorm6nyzoto vdlloljo, oz6rt oz egyes Felhoszndl6k nem felelnek. Felek o
szolg6ltot6s teljesit6se 6rdek6ben oz ol6bbi szez5d6st k6iik.
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L Elodo jelen Szez6d6s olopjdn kotelezetts6get vollol o Szez6d6sben
meghoidrozott mennyis6g0 6s min6s6g0 foldgdz elodds6ro (teljes
kor0, o foldg6zrendszer hoszn6lotdt is biztosiio m6don) o Felhoszndl6k
r6sz6re, o dokument6ci6bon r6szletezett oiod6s-otv6teli pontokon. A
Felhosznol6k fogyoszt6si helyeit, o rendszerhoszndloti dijokot, illetve o
sz6mldzos odotoit o jelen szez6d6s, illetve onnok elv6loszihototlon
mell6kletei torlolmoz6k.

2. Az Elod6 minden szuks6ges l6p6si koteles tovobbo megtenni onnok
6rdek6ben, hogy o rendszer0zemeltel6k o Szea6d6s szerinti
foldgdzsz6llit6st befogodjok, jovdhogyj6k, illelve teljesiis6k. Ennek
elmoroddso oz Elodo oldoldn bekovetkez6 s0lyos szez6d6sszeg6snek
sz6mil. Ennek megfelel6en Felhoszndl6k meghololmozdk 6s egyben
megbhdk oz Elod6t. hogy o szOks6ges rendszerhoszndloti
szez6d6seket megkosse. Egyben Felhoszndl6k o sz0ks6ges
rendszerkopocit6sok tekintet6ben o rendelkez6si jogot 6todj6k
Elodonok.

3. Az Elod6 koielezi mogdi orro, hogy oz 6ltolo beszezett foldgdz-
mennyis6gekb6l o Felhoszndl6k r6sz6re o dokumenl6ci6bon
megholdrozoll fogyoszidsi helyekn6l o szez6d6s hot6lyo olott o
felmerril6 volomennyi foldg6zigenyt folyomotoson kiel6gili.

4. Felhoszn6l6k kotelezetts6gel v6llolnok qrro, hogy o teljes g6zig6ny
szOks6gleiukel oz Elodotol szezik be jelen szez5d6s id6lortomo ololl o
dokumentdci6bon szerepl6 fogyosztdsi hely(ek) vonolkoz6s6bon -
kiv6ve ho Elod6 szez6d6sszeg6en nem teljesiti o kotelezetts6g6t.
Felhoszn6lok ennek megfelel6en v6llolj6k, hogy o Szez6d6s szerinii
foldgdz mennyis6get oz Elodot6l otveszik 6s onnok drdt o
Szez6d6sben fogloltoknok megfelel6en oz Elodo sz6mdro megfizetik.

5. Felek rogzitik. hogy o Felhoszn616k egym6s kotelezetts6gei6rt ill. esetleges
szez6d6sszeg6sei6rt nem felelnek, igy egyik Felhoszndlo
szez6d6sszeg6se mioll jogh6trdnyi m6sik Felhosznol6vol szemben
olkolmozni nem lehet. Ezen pont megs6rt6se sOlyos
szez6d6sszeg6snek min6s0l Elod6 r6sz6r5l. Amennyiben bormely
okb6l volomely Felhoszn6lo vonotkozds6bon o szez6d6s megszOnik,
oz csok oz odoit Felhoszndloro hot ki, o szerz6d6s o iobbi Felhoszndlo
vonolkozds6bon v6ltozollon lortolommol morod fenn.

Elodo k6leles iov6bbo o szez6d6s bdrmely jogcimen tort6n6
megsz0n6se (ide 6rtve o b6rmely felhoszn6lo vonotkozds6bon tort6n6
megsz0n6s esei6i is) eset6n minden jogszobdlybon foglolt
kotelezetts6g6t teljesiteni onnok 6rdek6ben, hogy o szez6d6s l^r
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ftYrh pafit$Rfi6s6t kovet6en o g6zel6tdso oz 6rintett fethoszn6t6nok

biztosfivo legyen.

3. Szez6dott mennyis6g 6s teljesitm6ny

l. 2013.08.01. 06.00 cET - 2014.07.01. 06.00 cET id6szokro 6sszesen 501 284

m3 (szezSdott mennyis6g) oz ol6bbi bont6sbon:

. 20 db 20-lOO m"/h kozotti n6vleges m6r6(k) 885 m3/h

6sszie|jesitm6ny0fogyoszi6sihe|y,6sszesen:m3sz6||itondo
mennYis6ggel.

r A mennyis6g Qz osszes Felhoszn6loi fogyosztosi helyre

osszevontonp6tdilmentesen+50%-ko|e|t6rhetoszez6doti
f6ld96z mennYis69t6l.

2.Ameghotdrozottmennyis6geketozMszl64Sszobv6nyszerintl5oC6s
I Ol .325 kPo referencio kor-lm6nyeken kell 6rielmezni m3-ben (gnm')'

3.Aj6nlotk6r6felel6ss6getv6llolozert'hogyoszez6d6sesbenrogzitett
f6ldgoz mennyisegeio szez6d6ses id6szokro o legjobb tud6so szerinl

holorozto meg.

4. Az ellenszolg6ltot6s 5s megfizel6se

l. F6ldg6z molekulo egys6g6ro (Pr'r) (nett6 Fil m")

A foldgoz.gvt"96i" (po) (nettO Ft/ m3) tortolmozo o molekulo6roi

6s o rendszerhoszn6loti diiot, oz ol6bbiokbon meghot6rozottok

szerint.

A birolot sor6n o f6ldg6z egys6g6ro (Po) oz oj6nlot szerinti (TTF+S)

olopj6n sz6mitott molekulo 6r (PN) 6s o forgolmi dii (FD) 6s o fix

kopocit6s d'i (KD) 6sszegek6nt kerul meghot6rozdsro'

Az igy meghoi6rozoti Pc = Pu +FD + KD (molekulo 61 6s

rendszerhoszn6loii d'rj) osszegek6nt o netto Fll mt egys6gben

6tsz6mitott f6ldg6z egys6g6ro k6pezte o bir6lot olopi6t'

Az Elodo 6ltol oz oi6nlotobon meghot6rozoit S 6rt6k 3'8 EUR/ MWh

Az Elod6 oltol oz oj6nlot6bon meghot6rozott Pr 6rt6k: 9'109

EUR/GJ

Egys6gben 6tszdmitvo Px=93,927 nett6 Ftl m'egys6gre'
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ftYlh pa ftpgl66o ottot oz ojontolobon meghotorozott Pc 6rt6k: I 4t, I 1 2 nett6

Ftl m3

egys6gben

2. Rendszerhoszndloti d| szdmitdso

A rendszerhoszn6loti dii k6i elemb6l tev6dik ossze, egy FTIGJ
anrr<6nhanvv tJvvvv, '

lekotoii
megodott forgolommol ordnyos (forgolmi dij ,,FD"), volomint egy

6rocs0cs olopj6n Ft/m3/h/6v egys6gben meghot6rozott fix 6ves
kopocil6s dij ,,KD".

A rendszerhosznoloti dljnok mog6bon kell foglolnio sz6llit6si, tdroldsi,
elosztdsi,6s o szogosiiosi dijdt, viszont nem kell torlolmoznio oz AFA-

t, oz energiood6l, oz MSZKSZ d'rjol, felmerul6 import konekci6s
I6nyez6l,6s eseilegesen jov6ben felmerO16 odokot, 6s dijokot.

Az Elodo ojdnlot6bon megodott Forgolmi dljo FD = 97 tl/GJ
dtszdmitvo FD =3,334 neito Fllmo -re.

Az Elod6 ojonlotdbon megodoit kopocitos d'rjo KD = 31 013

Ft/m3/h/6v
otszomitvo KD = 43,85,] Nett6 Ftlms+e.

A rendszerhoszndloti d'rjokro vonotkozo jogszob6ly voltozdso esei6n
o m6dosil6sbon meghotorozott rendszerhoszn6loti d(ot oz Elod6
jogosult oz 6rvdltozdsnok megfelel6en, o jogszobdly modositos
hol6lybo l6p6sevel megegyez6 id6ponttol ir6sos ldj6kozloldst
kovet6en egyoldol0on m6dositoni, 6s azI o Felhoszn6lokkol
szemben 6rv6nyesiteni. Amennyiben oz FD 6s o KD 6rt6ke o fenliek
szerint csokkenne, oz Elodo o csokken6st k6teles q Felhoszndl6k fel6
6rv6nyeslteni o feniiek olkolmoz6s6vol.

3. Foldg6z (molekulo) dij szdmitoso o fenti k6plet vonotkoz6s6bon:
Elqdonok oj6nlotdbon osszevonton kelleit o Felhoszn6loi fogyoszi6si
helyekre meghot6roznio foldgoz (molekulo) d'rjdt oz ol6bbi k6plet
olopj6n (EUR/MWh) egys6g6ron.

pn = (TIF + S) / 3,6*l,l IEUR/GJI

A szerz6d6stervezetben szerepl6 TTF (EUR/MWh) 5rk6plet 6rt6ket
havonta fijra kell sz5molni, amely nem min6siil
szerz6d6sszeg6snek.
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S = 3,8 EUR/ MWh Spreod, mely o TTF jegyz6s0 96z mogyor hoidno vol6
lesz6llit6sdt fedezi. A Spreod o szez6d6s ideje olott v6ltozotlon elem.

A k6pletekben szerepl6 3,6 6llond6 o MWh 6s GJ kozotti, mig oz l,l I 6llond6
oz 6g6sh6r6l (brutto f0t56rt6k) f0t66rt6kre (nello f0i6ertek) tort6n6
div6lt6shoz sz0ks69es.
Az aj5nlattev6 az alSbbi jegyz6si form6t alkalmazza:

TTF: Az lClS Heren ,,Europeon Spot Gos Morkets" ,,TTF Price Assessmenf" cim
oloit EUR/MWh-bon jegyzett oz elsz6mol6si id6szok munkonopjoiro
vonoikoz6on o TTF Doy-Aheod, munkoszOneti nopjoiro vonotkoz6on o TTF

Weekend jegyz6s6rok hovi dtlogo, omely bdrmely munkonopro vonoikoz6on
ozel6z6 munkonopon jegyzett f6ldg6z Doy-Aheod kin6loti (Offer),
munkoszuneti nopjoiro vonotkoz6on oz el6z6 munkonopon jegyzett f6ldg6z
Weekend kindloti (Offer) jegyz6sdrok hovi dtlogo o TTF kereskedelmi ponton.
(Munkoszuneti nop olott o Londonbon munkoszuneti nopnok tekintett
nopokoi 6rtik o Felek.)

Szerz6d5sben oz Aj6nlotlev6nek meg kell jel6lni, hogy mely jegyz6si form6l
olkqlmozzo 6s oz o szerz6d6s id6lortomo ololf nem v6lfozhqt!

Ho o foldg6z kereskedelemre. vogy volomelyik kopcsol6d6,
szolgdltot6sro o j6v6ben tov6bbi o Felhoszn6l6t terhel6en kdzierhet
vetnek ki/szOntetnek meg, o fizetend6 ellen6rt6k onnok megfelel6en -
jelen szez6d6s kulon m6dosii6so n6lkrjl, de el6zetes lr6sos 6rlesft6ssel -
v6ltozik.

A Felek megdllopodnok, hogy o foldg6zfogyosztds ut6n fizetend6
dijoknok oz elsz6moldso o iorgyh6 els6 nopjdtol o t6rgyh6 utols6
nopj6ig terjed6 id6szokro tort6nik (kiv6ve ozokot oz eseteket, ohol oz
eloszt6 eii6l elt6r6 leolvos6st olkolmoz). Ho o b6rmely Felhoszndl6
bdrmely fogyosztdsi helye vonotkozds6bon oz elsz6moldsi id6szokt6l
elt6r6 helyszini m6r6leolvos6st k6r, Ogy onnok kolts6geit koteles kul6n
megt6riteni.

4.
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6. A Felhoszndl6k el6leget nem fizetnek.

7. Az ellen6rl6ket, oz igozolt szez6d6sszer0 teljesii6st kovet6en hovonto,

ut6log, o felhoszndl6si hely szerinli v6telez5 int6zm6ny (Felhosznol6)

egyentifi 30 nop fizei6si hoi6rid6vel ki o Kbt' 130' S (1)-(6) bekezd6se

szerint 6tuiol6ssol, forinlbon (HUF)'

8. A p6nz0gyl teljesit6s felt6tele oz Ari' 36/A' $-bon fogloltok teljesul6se'

9. Elodo iogosult sz6mldt kibocsdtoni o torgvh6nopot T?q9191-honopbon
oze|osztoi,szd||(t6i,t6ro|oi6sore-ndszerhoszn6|otikopocit6sdiiok
vonotkoz6s6bon'

10. Elodo iogosult o t6rgyh6nop-ot . 
kovel6en Felhosznoloi fogyoszt6si

helyenk6nt 
"'"rtirnoro' 

szOmiOt kibocs6toni' Amely tortolmozo o

forgolom oiOnyos- Oiidemeket'.-o f6ldg6z molekulo dii6t' o

jogszob6lyoln'nitgl"'"tarotott egy6b diiokot 6s odokot'

'l l. Felhoszn6lok forinlbon fizetik o Gdzdiioi' ez6rl oz elsz6mol6 sz6ml6k

elk6szil6sekor oz Elod6 o szOmtofiottilii nopiOn ervenves-HUF/EUR MNB

k6z6p orfolyomon v6gzi et oz ene'g'omtnnyfu"g otvoltos6t HUF/MJ+o'

12. A szoml6zos P6nzneme: HUF'

szomlot oz Elodo oz eeves Felh-osznol6k r6:T'::'::t^:Tif:"[Y:ffill
zomlot oz Elodo oz 

"9vY']Jn"'kir'0.*ileii tl16r6s 
-dotumeniocioj6nok

kulon-kulon dllitjo ki - o 1e , - r, ^r..^^r.inti -"^nartosil6sbon - oz
A. jel0 mell6kleleben
ol6bbi odqlcf szerrnl

foglolt i:Jo-nervent6nii csoporiosildsbon - oz

br! - I iG.
2600 V6c

:LY-\ V ci q
2600 V6c

BrusznYat
Arpdrd
Szi16na

Burgundia
Dr. Cs6nYi
L6szlo
Kdzt6rsas6g
Ben Marton
De6kv6ri
NY6r
V6m

utca
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utca
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utca
f6ut
utca
utca

2600
2600

Gazdas6gi Hivatala
ldosek Otthona Es Klubla

Mad6ch lmre M0vel6d6st

[?ll$l1""t"i,"szt6 Kft ; .
/rf,acV6ro+SPedosarnoKa'l tl

De6kv6ri 6voda
Kisv6c-K6z6Pvarosi Ovoda

Als6v6rosi 6voda

x r*'fa'3i-dp3f
Kdzhaszni NonProf it Kft'
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Vdrc
Vitc

2600 V6c
2600 V6c
2600 V6c
2600 VAc
2600 Vdtc
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14. Szez6d6s megsz0n6s6t kovei6en Elod6 jogosult o Felhoszn6lok fel6
v6gelszomo16 szdmlo kibocsdtds6ro.

15. K6sedelmes fizet6s eset6n oz 6rinielt Felhoszndl6 o Ptk. 301/A.s (2)-(3)

bek. szerinli k6sedelmi komotot koteles megfizelni oz Elodo r6sz6re, o

k6sedelemmel oronyoson.

16. Az Elod6 6s o Felhoszndl6k kozotti elszdmol6s fogyosztdsi helyenk6nt oz

olobbiok szerinl torl6nik. Az dtvett mennyis6gel o felek hitelesitett

m6r66rdvo|m6rik.AFe|ekmego||opodnok,hogyof6ldg6zfogyoszi6s
mennyis6gidijoinoke|sz6mo|6sooze|oszi6o|to|k6zo|tm6r6sivogy
ollok6ll odolok olopjdn o t6rgyho els6 nopi6t6l o t6rgyho uiolso

nopj6igterjed6id6szokrotort6nik.Kiv6veozokqtozeseteket,oho|oz
eloszio et16l elt6r6 leolvosdsl vogy ollok616st olkolmoz'

5. Adot 6s inform6ci6szolg6llot6s

l.AFe|ekr6gzitik,hogyo20-100m3/hkozottin6v|eges6sszie|.jesiim6nnyel
rendelkez6 togyoizlosi helyek esei6ben nincs o Felhoszn6l6knok nopi

odotszolg6ltoldsi kotelezettsege'

2'AFe|hoszno|okkdte|esekorendkivU|iuzemzovorr6|ozE|odol
ho|odekto|onu|fr6sbon6rtes(teni(|ev6|,fox,e|ektronikus|ev6|(emoi|}}.
AFe|hoszn6|oktov6bbokotelesekolervezettkorbonioridsro|,onnok
pontos id6't;;i.;6;;k megjelol6s6vel oz Elod6t onnok lervezetl

id6ponijot 30 nopt6ri noppot megel6z6en 6rtesiteni' Eseii

odotszo|go|to16snokmin6s0|tov6bb6oFe|hoszn6|6vo|vogyo
fogyoszlosi hettytt fopttototos minden egy6b odotszolg6llotos'

6. Szerz6d6sszeg6s eselei, szerz6d6ses biztosft6kok

l.AFe|ekje|enszez6d6sbenvd||o|tkote|ezetts6geinekmegszeg6se,igy
k0lon6sen o-l.ii.rite, elmulosztdso, k6sedelme, kotber 6s korl6rit6s

fizetesi kotejer.tliJg.t keteikeztet, illetve o szez6d6s mosik F6l oliol

iorl6no rendkiv0li felmond6s6t olopozzo meg o szez6desben fogloliok

szerint. nmln"viu"" . iogs6rt6 mogotort-6st volomely Felhoszn6lo

ion0sitjo, "ff6t o jogkovetkezm6nyek csok vele szemben

oIkoImozhotook.Amennyibenoiogs6rt6mogotortoslozE|od6ton0sitjo
- 6s ez o-sz.roier ietmonoosot eredm6nyezi - okkor bormely

Felhosznol6 felmondoso volomennyi Felhoszn6lo felmondosonok

min6sul.
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fiYlD Rdf&r-f€Eod6sszes6snek min6s0r k0r6nosen, ho Erod6

o. A dokumentdci6bon szob6lyozolt. nem megszokithot6 foldg6z
teljesitm6ny (m6166ro n6vleges dsszteljesitm6ny) 6loddsot 1

nopol megholodoon jogszob6lytol el16r6en korl6tozzo,

b. o szez6doti mennyis6gn6l kevesebb foldgdzt szolgoltol,

c.forr6s, vogy rendszerhoszn6loli szez6d6se o Szez6d6s hot6lyo
olotl lejor, vogy nem 0jithot6 meg,

d. jelen szez6d6s titoktortosi rendelkez6seit nem tortjo be.

e. ellene cs6deljdr6s, vogy felszdmol6si elj6r6s joger6s
elrendel6s6re kerr-ll sor, vogy v6gelsz6mo16s ol6 kertil, ill.
hivotolb6l tddik o cegjegyzekb6l.

f. egy6bk6nt o kotelezetis6geit nem, vogy hib6son teljesiti, 6s
emiott bdrmely int6zm6ny m0kod6s6ben okoddly merul fel,

g. ho o Hivotol oz Elod6 m0k6d6si enged6ly6t joger6sen
visszovonjo, vogy egy6b m6don o szez6d6s teljesites6re
olkolmotlonn6 vdlik.

3. S0lyos szez6d6sszeg6snek min6sul kulonosen, ho Felhoszndl6i:

o. 30 nopon l0li fizel6si k6sedelembe esik,

b. fdldgdz 6tv6tel6t l0 nopot megholodoon szez6d6sbe
utkoz5en szOnelelteti,

c.jelen szez6d6s titoktortdsi rendelkez6seit nem iortjo be.

4. Nem min6sul szez6d6sszeg6snek, 6s q Felek egyik6t sem lerheli
felel6ss6g, ho o f6ld96z 6todds-6tv6tel csokkent6s6nek vogy
szOneteliet6s6nek oko:

o; Korldtoz6s vogy megszokitds, omelyet o rendszerir6nyito vogy o
rendszerOzemeltei6k b6rmelyike rendell el.

b. Vis Moior (A p6nzfizet6si k6telezetts6get o Vis Moior nem 6rinti -
kifejezelten nem ide6rive ozt oz eseiet, ho Elod6 megbizottjo,
olvdllolkozojo vogy egy6b, nem Felhoszn6l6 felel6ss6gi kor6be
toriozo de Elod6 6rdek6ben vogy enged6ly6vel tev6kenyked6
hqrmodik szem6ly okoz Uzemzovort.)

c.El6zetesen egyeztetett lervszer0 korbontortds

d. Az 6lv6tel szez6d6sszer0 megtogodoso.
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]f,tYlE Rfltfilffifiiony esel6n o mindenkor hotdlyos vonotkozo jogszobdlvbon
(szez6d6skol6skor o 265/2009. (Xll. 0.l.) Korm. r. l4-15.S)
meghotdrozoit szobdlyok szerint kell eljdrni. Felhosznol6k kijelentik.
hogy tudomossol birnok o korldtoz6si besorolds jogi szob6lyozosor6l
(6nkorldtozdsi kotelezetts6g), oz 6ket terhel6 kotelezeiisegekr6l. Vev6
tudomdsul veszi, hogy o csotlokoz6 rendszerOzemeltet6 enged6lyes
beovotkoz6si lehet6s6g6t.
A korldtozdsi besoroldshoz sz0ks6ges odolszolg6ltotos (ide 6rtve o
m6dosit6s holod6ktolon beielent6set is) o Felhoszndlok

kotelezelis6ge. Amennyiben o kozbeszez6si elj6ros

dokumentumoihoz k6pest b6rmely Felhoszndl6 besorol6s6ro

vonotkoz6 odot megvdltozik, o bejeleni6s megt6tel6i kovei6en Elodo

koteles holod6ktolonul ir6sos visszojelz6st odni.

Amennyiben o jogosult korlotozdst vogy megszokitdst rendeli el o

vonotkoz6jogszob6lyoknok6sel6ir6soknokmegfelel6en'okkoro
lervezeti, de nem enged6lyezett sz6lllt6s iekintet6ben o Felek o Ptk.

leheteilen0l6sre irdnyod6 szobdlyoi szerint i6rnok el, 6s oz 6rintett

g6zmennyis6g vonotkozdsdbon nem tortoznok egym6snok fizetesi

[otelezeitseggel. Amennyiben o korlotoz6s vogy megszok[t6s

jogellenes voll, o Felek segitik egym6st o felmerult koroik

m6gterii6seert indult elidr6sokbon. Ho o Felhosznolo oz elrendelt

korl6tozdst nem hojijo v6gre, okkor oz 6rintett Felhoszndlo o

jogszob6lyok szerinti p6tdijot koteles megfizetni oz Elod6nok'

Vis moior bek6vetkez6se esel6n o Felek k6lelesek egymost
- 
holod6ktolonul 6rtesiteni. Amennyiben o vis moior helyzet csok oz

E|od6n6|ie|entkezik,ovismoiorid6tortom6rooz6rintettFe|hoszn6|o
iogotrft hormodik szem6lyl6l o m0kod6s6hez szuks6ges gozl

beszerezni. Ezt o mennyis6get oz 6ves mennyis6g' illetve oz olul-' ill'

t0lfogyosztos eset6n figyelembe kell venni'

A Felhosznolo nem koteles o szobv6nyon kivOli gozt otvenni' igy ho o

szobvdnyonkivO|igoz6tv6te|6ioFe|hoszno|6visszoulositia'eza7
Elodo r6sz6r6l min6sul szez6d6sszeg6snek'

6.

7.

8.

9. A teljesft6s jogszer0 megtogoddso e1ei91.o iogszerr3en.me-giogod6.fel
terh6re nem tetet|(ei.t,"h toto.rfirel6si, sem k6rt6rit6si kotelezettseg,

de k6sedelmi romotfizet6si kotelezetlseg sem' ekkor o Minimum 6ves

mennyis6gel az 6tod6s felf0ggeszt6se miott 6i nem odott

mennYis6ggel csokkenteni kell'

.l0. Felek megollopodnok obbon, hogy omennyiben Elod6 - n'eki

felr6hot6on _ keseJelembe esik, koteles minden megkezdett nopl6ri

nojonient .loo.ooo._Fi, ozoz Egyszozezer forint k6sedelmi kotber

megfizet6s6re o rlt- rSo. $ (6) beGzd6s6nek megfelel6en beszomitos

A
Vr1
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fiYln r R€tEtng66lopodnok obbon, hogy omennyiben Etodo o jeten szez6d6st

- neki felr6hot6on - nem ieljesiti (meghi0suldsi kotberkent) kdteles o
szez6dbs 6rt6k6nek 30%-nok megfelel6 osszeget megfizelni o Kbt.
130. S (6) bekezd6s6nek megfelel6en beszdmit6s 0lj6n.

12. A kotb6rt oz 6rintett Felhoszndlok irdsbeli felsz6lii6s 0tjon 6rv6nyesitik 8
nopos fizet6si hqt6rid6vel. Amennyiben o felsz6lilos k6zhezv6tel6i6l
szomitolt 3 nopon bel0l oz Elod6 nem menti ki o k6sedelmet (irdsbon,
bizonyit6kokkol egyertelm0en oldtomosztoiton), o kotb6r elismert
kovetel6snek tekinthei5 6s o Kbl. 130.S (6) teljes0l6se esei6n Elod6
szomldl6bo o Felhoszn6l6k 6ltol beszdmithot6.

7. A nem megszokilhol6 szolgdlfof6s fell6lelel

|. Az Elod6 q szerz6doII, nem megszokithot6 oroi foldg6z teljesitm6ny
moximum6t (ill. oz int6zm6ny m0kod6s6hez szOks6ges moximolis
mennyis6gei) (o m6r6k n6vleges osszteljesilm6ny6t) o szez6d6s telies
id6tortomo olott k6teles o Felhoszn6lok rendelkez6s6re bocs6loni,
kiv6ve:

o) Korlotoz6s, melyet o Rendszerirdnyito vogy oz Eloszi6 rendel el,

b) Vis moior eset6n,

c) El6zeiesen megollopodoti korbonlori6s eset6t 6s id6iortomdt.

El6zetesen megdllopodott korbontorl6s miott o szolg6ltoi6st oz Elod6
kiz6r6log oz Elodo 6s qz Eloszt6 gozkimorod6ssol jdro szolg6ltotds
szuneteltei6se vogy cs6kkent6se m6rt6k6ig cs6kkentheli vogy
szunleiheti meg. Az Elodo kozrem0kodik o g6zkimorod6ssol j6ro
korbontort6sok id6tortom6nok minim6lisro csokkenl6s6ben, o
gozszolgdlloios folyomotossogdt biztosit6 provizorium ki6pit6s6t is

bele6rtve.

8. Atod6s-6tv6teli ponl

Az 6todosnol o fdldgoz mennyis6gi 6s min6s6gi 6tod6s-6tv6teli pontjo
o Felhoszn6l6 fogyoszt6si hely6t kiszolg6lo 6s oz Eloszl6/Felhosznolo

tulojdonobon 6s uzemeliet6s6ben l6v6 elsz6molo gozm6r6. A foldgoz

tulo]donjogo oz elsz6mol6 gozm6r6 kil6p6 csonkjon sz6ll 6t o

Felhosznoloro.
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ftYtil 4l iUgtn gf aer kez6sek

l. A Felhoszno16k kotelesek beiortoni o mindenkori vonotkoz6 jogszobdlyok,
oz UfSZ volominl Elodo 0zlelszob6lyzoidnok rendelkez6seit. A
Felhosznol6k v6llolj6k, hogy o Szez6d6s id6tortomo olott foldgdz-
6tv6teli iev6kenys6g6t oz Elodo fel6 fenntortjdk, kiv6ve az ezl

okodolyoz6 hotosdgi int6zked6sek eset6i, illeive ho Elod6

szez6d6sszeg6st kovet el. Ebben oz esetben jogosult oz int6zm6nyek
m0kod6senek biziositoso 6rdek6ben holod6ktolonul iniezkedni

hormodik f6lt6l volo g6zbeszez6s 6rdek6ben'

2.AzE|odomlndenkorbeiortjooVonotkoz6jogszob6|yoknck,oz|.JKSZ-nek,
o m0k6d6si engedely6nek' uzletszobolyzotonok 6s o

rendszerhoszn6|otiszez6d6seinekrende|kez6seit.AzE|od6v6||o|jo,
hogy o Szez6d6s id6tortomo olott foldgoz-kereskedelmi' 6s o
f6ldg6zszolt(-.rl-6ri-tlu.r"nyt"g6l o Felhoszn6l6k fele fennloriio, kiv6ve

oz ezt okodolyoz6 hot6sogi int6zked6sek eset6t'

3,AzE|odomindenkoroszokszerOene|j6r6keresked6t6|odotthe|yzetben
tot<ozottonlJvJtr'oiO mogotort6st koieles lon0sltoni' k0lonosen

o) A Szez6des telies(teset vesz6lyezlet6 esem6nyekr6l o

f ef froiznaf Ofot holod6ktolonul 6rtesiteni'

b) A Szez6d6s teljesitese 6rdek6ben holod6ktolonul megtenni

minden t6le elv6rhqt6 int6zked6st'

4. A Szez6d6s csok kozos megegyez6ssel' lrosbon modosithot6 o Kbt'

303'$-nok megfelel6en'

10. A szerz6d6s id5beli hoi6lyo 5s megsz0n6se

I . Felek jelen szez6d6s hotorozott id6re o szerzSd6s megkot6s6t6l 2014- 07 '

" ;i.' bJoo cer ioopon g koti.f 
. "1?r -l3lvou"rfi ';.Uffi;'r'LTil

iotyornotot szolgoltotos biztositosoro oz ttc

ioii.ol.ol. 06'00 cET id6szokro koteles'

2. Ferek megolropodnok obbon, hogy o jeren szerz6d6s rendes

-' - 
i"imonoZssol nem mondhoi6 fel'

3. Felhosznolo felmondhotio - hotorid6 .l0z-esevel 
o szez6d6si - no

Elod6bon roru"t"ii.i''Jogv [t t".ii.nii | 25%-oI mesholodo tulojdoni

r6szesed6st "tr.t' 
uJottti'otyon logi szem6ty vogy logi szem6lls6ggel
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r zs.S (5) bekezd6s szerinti ugyletekr6l o Felhoszn6l6kot

holod6ktolonul 6rteslti.

Felhoszn6l6 felmondholjo - hot6rid6 t6z6s6vel o szez6d6st - Elodo
kozvetetten vogy kozvetlen1l 25%-ot megholod6 iuloldoni r6szesed6st
szerez volomely olyon jogi szem6ly vogy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gozdosdgi t6rsos6gbon, omely nem felel meg o Kbt. 56. $
(l ) bekezd6s k) pontj6bon meghot6rozoit feli6teleknek. Ennek
6rdek6ben o szez6d6s ieljesit6s6nek teljes id6toriomo olott o Kbt.
125.S (5) bekezd6s szerinti 0gyleiekr6l o Megrendel6t holod6ktolonul
6rtesiti.
Felek megdllopodnok obbon, hogy Elodo nem fizei, illetve szdmol el o
szez6d6s teljesit6s6vel osszef0gg6sben olyon kolts6gekel, melyek o
Kbt.56. $ (l) bekezd6s k) ponlio szednti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsos6g lekiniet6ben merulnek fel. 6s melyek oz Elodo odokoieles
jovedelm6nek csokkent6s6re olkolmosok.

A szez6d6s rendkivuli felmond6ssol ozonnoli hoidllyol megszonteihet6.
hovolomelyf6ls0lyosszez6d6sszeg6stkovetel,kulonosen,hojelen
szez6d6s vogy iogszobdly igy rendelkezik.

Bormelyik f6l - 6rtve oz olotl b6rmely, vogy oz osszes Felhoszn6lot -

jogosult o szez6d6s rendkiv0li felmond6s6ro obbon oz eseiben' ho

volomely vis moior esem6ny 2 nopiori nopot megholodo id6tortomig

folyomotoson, megszokitos n6lkOl fennoll'

5.

6.

7.

I l. Az olul-, 5s tflfogyoszt6s 6s jogk6velkezm6nyei

l. A szez6d6ses id6szok sor6n t6nylegesen 6tvett foldg6z mennyis6get (sZ

t6ny) oz 6sszes Felhoszn616 volomennyi fogyoszlosi hely6re osszevonlon

kell meghotorozni o szez6d6s megsz0n6s6nek nopiovol'

2. P6Idi m6rt6ke olulfogyoszl6s eset6n'
,lluliogyosztosk6nl Je1ni6li6k o felek ozi oz esetei' omikor o szetz6d6ses

id6szokbont6ny|egesenofentiekszerintszdmitottonotvettfold96z
mennyis6gkisebb,mintokotelez6en6iv6telreszez6dott6ves
mennYiseg
(SZt6nY< 501 284m3).

P6td'rj oloplo oz 6t nem vett foldgdz mennyis6g' Ennek

meg6llopitos6n6l o Felhosznol6i fogyoszt6si helyeken o szez6d6ses

id6szok olott elfogyosztott 6sszesitett mennyis6get kell figyelembe

venni.
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ftYlil P05fil$rBrt6ke oz Etodo ottot 6sszevonlon o Felhoszn6l6i fosyoszt6si

helyekre megol6nlotl, o szez6d6ses id6szok utols6 nopj6n 6rv6nyes

osszevont fold96z (molekulo) dij6nok 30%-o EUR/GJ-bon.

3. P6tdij m6rt6ke l0lfogyosztos esel6n:
T0lv6telez6s oz, omikor o szez6d6ses id6szqkbon t6nylegesen dlveit

f6|dgdzmennyis6gnogyobb,minlokole|ez6enotv6le|reszez6dott
6ves moxim6lis mennyis6g (SZi6ny> 751 926 m3l'

P6tdij oloPjo o t0lfogyosziott f6ld96z mennyis6g. Ennek

meg6llopii6son6l o fogyoszi6si helyeken o

Felhosznoloi fogyoszl6si helyeken oz

mennyis6get kell figyelembe venni'

szez6d6ses id6szok olott o
elfogyosztott 6sszesitett

Poid{m6riekeozAj6nloiod6d|to|6sszevontonofogyoszlosihe|yekre
megojonlott, o szez6d6ses id6szok utols6 nopidn 6rv6nyes osszevonl

f6ldg6z (molekulo) dlj6nok 20%-o EUR/GJ-bon'

Aj6nlotodo omennyiben szOks6ges' okkor 34'37 MJ/ m3 f0t66ri6ket

olkolmozzo 6isz6miidsok sor6n'

4. A t0l-, ill. olulfogyoszt6si p6tdijoi.Aidnlotk6r6 fizeti meg fizei6sre jelen

szez6d6sben ."grJil";(iofi szob6lyok megfelel6 olkolmoz6sovol ozol'

hogy p6tdijr6f ,,ornio-t*t o teljes(i6si id6szok v6g6n oz elszomolo-

ttoii'l6lkol egyidej0leg 6llithoi6 ki'

12. Adoiv6delem, kopcsolottort6s' egy6b rendelkez6sek

A szez6d6 felek koielesek betortoni oz odoiv6delmi szob6lyokot'

Felek meg6llopodnok obbon' hogy kulonos iekinlettel bizolmqson

kezelnek minden d;il;;tf-Ziodolt'. uzleti titoknok min6s0l6

informdciol, volomint minden olyon inform6ci6t' dokumentdciot'

odotot, omelvekel'it;;;; bizolmosnok min6sitetiek (bizolmos

iniormOci6), vogy iogszob6ly onnok min6sit'

3. Uzleti titok o gozdos6gi iev6kenys6ghez kopcsol6d6 minden olyon t6ny'

inform6cio, megold6s vogy odot' omelynek nyilv6noss6gro hozotolo'

irlei6ktelenek 6lttl i;;;;; ;a i'erzese vosv f elhoszn.oto;g o f 9:i"'t
jogszer0 penzugyi' gozdosogl .uogy , 

P11ti 6rdekeit s6rlen€ vogy

vesz6lveziein.. .,'o'i"lvnlr iltotoon tort6so 6rdek6ben o jogosult o

szOks6ges int6zked6seket megtelte'

1.

^

| "-\

Qo'' -".- u^- @r M' --,.
\L

Cl-*1.," il.,^*,r!st.oE!rr ztr" rorr BudaDesr' s/'ntplo e JI 2o?2oe reve 'r. rz55 BJo'o'5r Is or 1't 
'k'd2:t

lar: (06 l) 202 Ol34 ww* tutp n""ql"qv'e ktt;t Ot 
'O 

Oot"te t'Uu;'osL BnOsdg mintC€qbrrosaor - {i 
-

A,
vtL



.A
r-,4

<G8r.>
lftYln RalJ&qfottortdsi kotelezetts6ge o tudomosukro jutofi uzteti tilokro 6s

bizolmos inform6ci6kro, igy k0l6nosen szokmoi megolddsro, know-
how-ro is kiierjed.

5. A Felek o szez6d6ssel kopcsolotos okm6nyokot 6s inform6ci6kot
kiz6rolog o szez6d6s tellesit6s6re hoszndlhotjok fel. A mosik f6l
el6zeies j6vohogy6so n6lkijl ilyen informdciot egyik f6l sem tehet
kozz6, hormodik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsothoi, kiv6ve, ho
ezi 6rv6nyes 6s hotdlyos logszob6ly olopjdn kotelez6 vogy volomely
birosdg vogy m6s hot6sdg, 6llomigozgoi6si szerv elrendeli. A felek
en6l holod6ktolonul tdjekoztotjdk egymdst ir6sbon o vonotkoz6
biros6gi, vogy mds hot6sdgi hotorozot egyidei0 megk0ld6se mellett.

6. A Felek koielesek o hoi6s6g (bir6sog) figyelm6t felhlvni oz ilyen
informoci6k megfelel6 kezel6s6re. Nem tekinthet6 iitoktort6si
koielezetts6g olo es6 inform6ci6nok, omi mdr kozismert. Egy odolt
inform6ci6 k6zismerts6g6t oz o f6l bizonyiljo. omelyik onnok
kozismerts6g6re hivotkozik.

9.

A jelen titoktortdsr6l szolo pont rendelkez6sei o Szez6d6s megsz0n6se
ut6n is hot6lybon morodnok.

Felek megdllopodnok, hogy o fenii titokv6delmi rendelkez6sek nem
terlednek ki mindozon odoiokro ill. irotokro. mely vonotkoz6sdbon
jogszob6ly o feniieki6l ellent6tesen rendelkezik.

Felek kijelentik, hogy o szee6d6s teljesltes6ben folyomotoson
egyOitm0k6dnek, o felmerOl5 probl6mokrol egym6si holod6kiolonul
6rlesitik.

10. Felek jognyilotkozotoikot kiz6r6log ir6sbon, oz 6lv6tel hely6l es idejet
ozonosilhot6 m6don igozol6 m6don teheiik meg 6rv6nyesen. A felek
o feniieken 6riik oz elektronikus levelez6s (e-moil) 6s o fox formdjdt isl

I L Felek k6pviseletere (jognyilotkozol t6tel6re) oz ott megjel6lt esetleges
korl6tozosokkol oz ol6bbi szem6lyek jogosultok kiz616logoson:

7.

8.
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Gozdos6gi Hivotol

Inl6zm6nyvezet6:

Torok L6szl6
06-27 /314-814

Int6zm6ny vezet6:
Szmoldr Attilo

06-27 /31s-384
ld6sek Otthono
Klubjo

Mod6ch lmre
M0vel6desi
K6zpohl

Gozdes6giisfozgot6:
[>qzG*zo' // €]:/e-77€.

Adornecz S6ndorn6
*rc toUA L4(z/ 54

0e-7+518-211
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Ugyvezei6 igozgoto: dr.
Tor Gydrgy

06-27 t510-103
V6ci V6rosfejleszt6

Kft.

06-301426-7318
ezet6 igozgoto:
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Felhoszn6l6/Ajonloik6r6 megnevezese:

Kopcsolottort6 neve: Kiss lstv6n

Kopcsolottort6 el6rhei6s69ei: kissislvon@dunoweb'hu' 06-30-280-3927

Kopcsolottort6jognyiloikozot-l6teliiogonokesetlegeskorl6tozoso:

Elod6 16sz6r6l:

N6v.beosztos:Gy6rfiBernodetifoIdg6z6rt6kesit6sioszi6|yvezei6

El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fox) : I 255 Budopest I 5'' Pf 77' (06 1 | 304

2s63, (061]l2021391

Jognyilolkozot korl6toz6so: k6pviselet m6djo: egyiitles t..,
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Jognyilotkozol korldloz6so: k6pviselet m6djo: egyOttes

12. Jelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilotkozotot o kijelolt kopcsolottorl6
kiz6r6log irdsbon - oz 6tv6ter hery6t 6s idej6t dokument6ro m6don -teheti meg 6rv6nyesen. Eleklronikus rev6r ill. fox eset6n oz dtvelel
igozolds6t megferer6en orkormozni keil (visszoigozor6s k6r6se, iil.
foxjelent6s).

13. Amennyiben o szez6d6s o jognyiroikozot megt6ier6re hotdrid6t nem tOz,
okkor o jognyirotkozoiot onnok okdnok fermerr-ir6s6r6r fi ognyirotkozotottev6 iudom6s6ro juidsdi6r) sz6mitott 3 munkonopJn' oettrt- tu|megrenni, kiv6ve ho onnok jelleg6b6l rovidebb rro16rio6 nem de.ir ki.

l4'Minden, o mdsik f6rnek beny0jlond6 jeren szez6d6s tdrgydt 6rini6dokumentumot o jeren szez6d6sben meghotdrozott koplsoroiiortocim6re keil megkurdeni. A k0rdem6nyl foxon, erektronikus rev6rbenillet6leg postoi k0rdem6nyk6nr keresztur ferodott jognyiroikozoiui.t.n
o meg6rkez6st kovet6 ers6 munkonopon, szem6ry"i 6tod6s eset6nozonnol k6zbesitettnek kell tekinteni.

l5' A kijelolt k6pviser6k 6s kopcsorottort6k okoddryoztot6so eset6re o ferekmeghotolmozott helyeitesr6l kotelesek gondoskodni, melynekelmoroddso nem eshet o mdsik f6l ierh6re. Amennyiben uotom",ytechnikoi ok o krrdem6nyek fogodds6t okod.ryoznd,'it. reheteliennetenn6, ferek koteresek o m6sik feret en6r - iiletve o nioo melsione-serot- horod6ktoronur rovid 
'ron 

6rtesiteni. Ebben oz Jsetben ojognvitolkozot tereJonon is megtehet6 o,uot, nogy ot o*oJoivoJotorinyitotkozot tetefonon tort6n6 megtetet6i_rek igo;of bi;- onyilolkozoiiev6t terheli.

16. Felek megdllopodnok obbon, hogy o szez6d6ssel kopcsolotoson V6cVdros Onkorm6nyzoio. 
- 
_ kulSn rn.ghototrorO, n6lkr-ll is _ oFerhoszn6r6k k6pviser6j6nek min6srlr. -vo. vo-i on[o-i.invrotok6pvisel6je kijele_nti, 

, hogy jelen szez6des _ Felhoszndlokk6pviselel6ben is tort6n6 _ oldir6roro jogoiuff.

l7' Ferek meg.topodnok, hogy Ajdnrotk6r6 0 szez6d6s vonotkoz.s6bon oFelhoszn616k nev6ben, ozok k6pvisel6jekenl oz Elod6 fel6.lj6;;.
l8' szez6d6 ferek ,gy j.rnok er jeren szez6d6s hotdrydnok fenn6tto ororr,

'gy 
kezerik o dokumenlumokot, hogy oz megfererjen o szez6d6s | 

"-'

\L
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mYm Pa[tJl8Einek. Szez6d6 Felek kijelentik, hogy egyikrlk sem ton0sithoi

olyon mogotortdst, omely o szez6d6ssel elleni6tes lenne, vogy o
mdsik f6l jogos erdekeit s6rten6. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy o
dokumeniumok kezel6se sordn Qz odotv6delmi iogszob6lyok
rendelkez6seit morod6ktolonul betortjok.

19. Felek megdllopodnok obbon, hogy minden iev6kenys6g0kn6l o m6sik

f6l 6rdekei.t messzemen6en szem el6tt lortvo .i6rnok el, tort6zkodvo

minden olyon mogotortdst6l, omely o mosik f6lnek ok6r vogyoni' ok6r

nem vogyoni kort okozno.

20.Szez6d5 Felek holod6ktolonul koielesek 6riesiteni o mosik felet o
tudom6sukrojutottminden6rtes0|6sr6|,dokumentumro|,informocior6|,
omely ielen szez6des ieljesit6s6t okod6lyozzo' vogy befoly6soljo'

21. Szez6d6 Felek meg6llopodnok, hogy jelen szerz6d6s hotolyo olott - o

fentieken iOl is -szoroson egyuttm0kodnek' 6s mindenl megleszneK

onnok 6rdek6ben, hogy o jelen szez6d6sben kitOzott c6lok

megvolosuljo nok.

22. Felekmegollopodnok obbon' hogy omennyiben ielen szez6d6s bormely

pontjo kogen, iog;obOfyOo 'iko'n"' ^vogy 
o kozbeszez6si eljoros

k6telez6 "r.nyo"Jorumentum6nok 
tortolmdvol elleni6tes lenne,

okkor ielen szezOOJ' tentieket s6ri6 rendelkez6se hely6be - minden

lovobbi iogcselefm6ny' igy k0lonosen o szez6d6s m6dosit6so nelkul -
o megs6rteit roitrJiO"'6rv6ny0 iogszob6lvi rendelkez6s vogy

kozbeszez6si oofurn"nt"i rendelkezes kerul' Fenlieket kell

megfelel6en okqimozni okkor is' ho volomely k6gens jogszoboly

okk6nt rendelke;k' ;ogv ;lottry rendelkez6se o szez6d6s resze

(vogy o ,r.ooa?'oli' sz6vegszer0en szerepelnie kell) 6s ozi

szovegszer0en o it-ttOJet nem-tortolmo:zlo (oz odott rendelkez6s o

szez6d6s r6sz6t k6Pezi)'

23. Felek megollopodnok obbon' .hogy,9t:llviben 
jelen szez6d6s 6s oz

E|od6 o|io| no,'nart-oo,.ety Aszr 'vogy 
hoson|o jogi ie||eg0 okiroi

koz6tt elt6res 
'tnnJ"olftot 

itten szez6d6s rendelkez6se oz irdnyodo'

24. Amennyiben ielen szez6d6sben olyo.n rendelkez6sek lenn6nek

fellelhetoek, o,.ntfytf- o 
- 
oerz6des szerinii f ogyosztosi helyekre- 

'nem
olkolmozqndotr]'liirtt oz ooott fogyosztosi hely vonotkozosobon

figyelmen kivul kell hogvni 93?ll !-t^%?mennviben 
o dokument6cio

ill. kogens iog'zobOfy-oz olkolmozondo szobolyt megodio' ozt kell

olkolmozni.

25. Jelen szez6d6sben nem szob6lyozott k6rd6sekben o Mogyor
--' - - 

Kozt6rsosog iogszob6lyoi oz ir6nyodook'
| ",.
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