
F6ldg5z-kereskedel mi szen6d6s

mely ldtrejott egyrdszr6l: Katona Lajos V6rcd K6nyvtSr
sz6khelye: 2600 V6c, Budapesti f66t 37.
Ad6sz5m: 16793545-1-13
k6pviseli: Cserkaszk,l Gydrgyi igazgat6
mint FelhasznSl6 (tov6bbiakban : Felhaszn516),

m5sr6szr6l az E2 Hrungary Energiakereskedelmi 6s Szolg5ltat6 25rtkiiriien Mfik6d6
R6szv6nyt5rsasag
sz6khely: 1117 Budapest, Infopark sdt6ny 1.
k6pv: Krascsenics Roland vezdrigazgat6 6s Tordai P6ter penzUgyi igazgat6
cegjegyz6kz6m: 01 10 048540
ad6sz5m : 25343502-2-43
mint Elad6 (toviibbiakban: Elad6) kcizott az alulir.ott helyen 6s id6ben, az aliibbi felt6telek
mellett:

1. El6zm6nyek

FelhasznSl6k nevdten 6s k6pviselet6ben Vdc V6ros Onkormiinyzata a helyben kiizpontositott
kdzbeszez6si elj6rEis keretdben kdzbeszerz6si eu6r6st folytatott le a 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny
(tov5bbiakban: Kbt.) II. r6sze szerint nyilt eljiir6s keret6ben "ft;ldgiiz eneryia bszerzdsd'
megnevezessel, A nyertes aj5nlattev5 az elj6r6sban az Elad6 lett, igy a Kbt. vonatkoz6 szakaszainak
megfelel6en a szerz6d6s vele kerijl megkdtdsre. Jelen szerz6d6st (tovdbbiakban: Szez6d6s) az
egyes Felhaszniil6k kijlon-kiilcjn ktitik meg, azzal, hogy az egyes Felhaszn5l6k egymiis
szez6d6sszeg6si6rt nem felelnek. Az aj6nlati felhiv6sban r6gzitett tiF, ill. alulfogyasztds
vonatkozisaban a fizetdsi k6telezettseget Viic Viiros Onkormdnyzata v6llalja, az6rt az egyes
Felhaszn5l6k nem felelnek. Felek a beszerz6si ig6ny teljesit6se 6rdekdben az al6bbi szea5d6st
kdtik.
V5c V6ros Onkorm6nyzata 6s a tulhaszn6l6k kijelentilt hogy a 2013. 6vi V. W. 8:1.5 (1) bek 7.
pontja alapj6n szerz6d6 hat6sagnak min6siilnek.

A szerz6d6s tilrgya

Elad6 jelen Szea6d6s alapjdn kcitelezettseget vSllal a Szez6d6sben meghat6rozott
mennyi#gfi 6s min6#9ii f6ldgiiz elad6#n (teues kdrfi, a foldgiizrendszer haszniitat6t is
biztosit6 mi'don) a Felhaszniil6 r6sz6re, a dokumentaci6ban r6szletezett, az adott
FelhasznSl6rcr vonatkoz6 6tad6s-5w6teli pontokon. A Felhaszn6l6k fogyasztiisi helyeit, a
rendszerhaszniilati dfakat, illeUe a szdml6z6s adatait a jelen vez6dds, illetve annak
elv6laszthatatlan melldkletei tartalmazz6k.

Az Elad6 a kapacitaslekot6st6s minden egy6b sziilseges l6pest kdteles tov5bb6 megtenni
annak 6rdr:kdben, hogy a rendszerUzemeltet6k a szez5d6s szerinti f6ldg6zsz6llitast
befogadj6k, j6v6hagyj6k, illetve teljesitsek. Ennek etmarad5sa az Elad6 oldal5n
bek6vetkez6 s0lyos szez6ddsveg6snek s#mit. Ennek megfelel6en Felhaszniil6
meghablmazza, 6s egyben megbhza az Elad6t, hogy a sztjkseges rendszerhaszn5lati
szez6d6se<et megk6sse, 6s e9y6b jognyilatkozatotokat nev6ben 6s helyette megtegye.
Egyben Felhaszn5l6 a sziiks6ges rendszerkapacit6sok tekintetdben a rendelkez6si jogot
5tadja Elad6nak.

Az Elad6 kdtelezi mag6t arra, hogy az 5ltala beszeeett foldg6z-mennyis6gekb6l a Felhaszn616
r6sz6re a dokument5ci6ban meghatarozott fogyasztasi helyekn6l a szenifi{s hatalya ahtt a
felmerti16 valamennyi f6ldg;izig6nyt folyamatosan kielegiti. Felek ez alatt 6rtik, hogy az Elad6

1.



4.

megkot minden olyan szen6d6st, ill. megtesz minden olyan jognyilatkozatot, toviibb6
int6zked6st, mely a hatdlyos jogszab5lyok szerint szUks6ges ahhoz, hogy a fogyaszt6si
helyeken a szUksdges mennyis6g rendelkez6sre iilljon.

Felhaszn616 k6telezetts6get v5llal arra, hogy a teljes gizig6ny szUkscfulet6t az Elad6t6l szezi
be jelen szez6ci6s id6tartama alatt a dokument6ci6ban szerepl5 fogyasztiisi helye(i)
vonatkoziisSban - kiv6ve, ha Elad6 szez6d6sszerfien nem teljesiti a kotelezetts6gdt.
fulhasznSl6 ennek megfelel6en v5llalja, hogy a jelen Felhaszn5l6ra vonatkoz6 szez6d6tt
f6ldg6z mennyiseget az Elad6t6l 6Neszi 6s annak ellen6rt6kdt a Szez6d6sben foglaltaknak
megfelel5en az Elad6 sz6m6ra megfizeti.

Felek ntgzitiK hogy a tulhaszn6l6k egymiis kotelezetb6gei6rt ill. esetleges
szez(d6sveg6sei6rt nem felelne( igy egyik fulhaszn616 szez6d6sszeg6se miatt jogh6trSnyt
mSsik Felhaszn;il6val szemben alkalmazni nem lehet. Ezen pont meg#rt6se srilyos
szezSddsszeg6snek min6si.il Elad6 r6sz6r6l. Amennyiben bSrmely okb6l valamely Felhaszn516
vonatkozSsdban a szen&6s megsz(ni( az csak az adott FelhasznSl6ra hat ki, a szez6d6s a
tdbbi fulhasznSli vonatkozSsaban v5ltozatlan taftalommal marad fenn.

3, Szerz6ddtt mennyis€g 6s teljesitm€ny

1. 2016. 10. O1. 06.00 CET - 2Ot7. 10. 01. 06.00 CET tetjesit6si id6szaka
dsszesen 5o4.96ognmr.

4.

Fehk jelen egyedi szez6d6sben is kiildn rogziti( hogy a kirgyi k6zbeszez6si elj6r5sban
drintett Felhaszn5l6k potdijfizet6si kotelezetts6g n6lkUl jogosultak az egyuttes szez6d6ft
mennyis{7he;: (504.960 gnm3) k6pest bSrmely megoszliisban + 4O o/o m6ft6kii opci6s
mennyis6get (opci6s mennyis6ggel niivett 6rtek: 706.943 gnm3) ig6nybe venni.
Az opci6t a (eg6szben vagy r6szben) a szez6d6s hat6lya alatt barmely Felhaszniil6,
b6rmely menrryisegben lehlvhatja. E k6rben Elad6nak teljesit6si kdtelezetts{]e keletkezik.
Az opci6s jo; gyakorl6s5ra vonatoz6 jognyilatkozatnak min6sUl (az adott (t6nylegesen
felhaszn6lt) mennyis{7ben), amennyiben bSrmely Felhaszn5l6 az opci6s mennyis6gkil
Stvesz.

A meghatiirozott mennyi#geket az MSZ l@8 szabv6ny szerint 15 oC 6s 101.325 kpa
referencia krir lm6nyeken kell drtelmezni ms-ben [gnm3].

Felek rogziti( hogy az,.A' mell6kletben meghatiirozottak vonatkoz6sSban az Nkt. m6dosit6sa
(2011. 6vi C(r: tv. 99/H. g-a) ok6n 2077. 0t.01. napj6t6t a ki.I6n megjetolt fethaszndt6si
helyek vonatkozds6ban a szez6d6s alanya 6s igy a fizet6 f6l is az illet6kes tankeruleti kozpont
lesz, igy a vofatkoz6 felhaszn5lSsi helyekn6l 2016. december 31. 24.00 6rakor a iogszjbily
erej6n6l fogva ezen pozici6 6tszSll az illet6kes tankeriileti kozpontra. Fentieket ai opci6i
mennyisdgek vonatkozd#ban akk6nt kell alkalmazni, hogy az opci6s mennyis6g teljes
eg6sz6ben jel,:n szezdddsben n6v szerint feltfintetett Felhaszn5l6t ilieti. Felek jelen pontban
foglalt esetet, mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) ponga szerinti esetet 6rt6kelik. Fentiek ok5n
felhaszniil6 az drintett felhasznSlSsi helyekn6l a fenti id5pontot k6vet6en felmeri.jld
k6telezetts6gr:k6rt nem felel.

FelhasznSf6 rogziti, hogy 2ot6-20t7 96z6vre nem rendelkezik lekdtott kapacit6ssal. A
teruletileg illet6kes frildg5zeloszt6 a TIGAZ DSo (sz6khetye: 4200 Hajdriszoboszl6, Riik6czi
u. 184. ; C9.09-09-013493)
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4, Az ellenszolgiiltatis 6s megfizetEse

1' Felek az al5bbiak 6s a m(szaki leir5s (Kdzbeszezdsi Dokumentumok 5. k6tete) szerint rogzitik
az 5rk6pz6st 6s az azzal kapcsolatos idatokat.

2. A tdldgitz szez6d6sben meghatiirozott egys6g6ra:

(PG) 2.85941 HTJFIGJ+Afa, azaz

k6tezer-nyorcszdzotvenhiirom , eg6sz negwenegy sz6zad HUF/o+AfagPl " 
(ry) meghat6rozisdna! ryf.tS TegeSyeiik e dokumentum 5. Koterben teirtakkalefteke pdig a B met6kret ajdnrati tiibr6zat6bin ilerepr6 6rt6kker.

3' Ha a f.rdgiiz kereskederglle, vagv varameryik kapcsorod6 szorg6rtahism a jdv6ben tov5bbi, afethaszniir6t terher6en kdzterhef;etnek klr.ii;til;l meg, a fizetend6 eilen6rt6k er6zetesirdsos 6rtesit6sser - a kivitevmesriii;t"dtt kdr#.i re,ilir.e""r :Gtr'il"i"iilrlraoa
fi||l#ff;;lf:X;-tltir. turek 

'g.iitic 
r'"gv 

"'ti'i<-ut. 
r+r. s r+l o"n uJ ponuJoun rosr.rt

4' A furek meg6taoodnak. 
.hogy a fordgdzfogyasztiis utan fizetend6 dfaknak az erszSmor6sa atareyh6 etxi napirit6t a giilg.l.,"i?il. ;pj,;6]iffi ia.i.rur'. t6rt6nik (kiv6ve azoKat azeseteket, ahor az eroszt6 ett6r ertdr6 reorvasS;t a;rkai;;;j. Ha a turhasznS16 b6rmery foqyasztSsi

ffi ,'A;3ilTIi"?f :;ffi*i:ft:iilid;;;rt:j'Ji#'#rvi.r.i'eio-r"",'J#or?,'fi J.,,ur
5' Erad6 jogosurt sz6mrdt kibocsd.tani fogpszt6si heryenkdnt a t6rgyh6napot megerciz5

[ffi*1;d:.."tosz6i. szdiliroi, r6r"%i-?;-",' *ndszerhaszndtati tetjesitm6nydijak

6. A Felhaszndl6 el6leget nem fizet.

7' Az ellenert.ket, a2 igazort sze zla121ert)terjesrt6st kdvet6en havonta kiSlitott sz6mra arapj6n' ut6ra9, a ferhas:rndrdsi hery szerinti 
"6t"b;e;i6;in'v lrernaszndt6; egyenriti ki a sz6mraj";ff?,tTii?lt5fll;g,g?::,;*;i*il..iil:ij, 

s (1), (s)_(6) uerezaese,_tovauni

A pdnzr.igyi teljesit€s felt6tele az Art. 36/A. S_ban fogtaltak tetjesr.it6se.

A j-eren 

-szez6ddshez 
vezet6 erj6r6s, az erszdmorSs, a szdmr6z6s, tov6bb6 a kifizet6spenzneme: magyirr forint IHUF].

A teljesitesi id6s;zak lejdrta, vagy a teljesirrdsi id6szak lejdrta er6fti megsz(n6s esetdn a
;''fl3!,Hrflftfin6s6t kdvetcien eruoo iogo;rrt l?rn'#nuro rer6 v6gersz6mor6 sz6mra

K6sedelmes fizet5s eset6n az.:1ntett, fulhaszn6l6, mint szez6d6. hatos5g_ a ftk. 6:155.gszerinti 6s a k6sedetemmet 
116nvo1k6seoei;i-6;;i ?., u *u,on torv6nyben rosziretrDeha;tasi kottsegdtatiinyt kcitetes megfi zetni .i iluo'i' r5#r"1.

Fblek rdgzitik, hogy fizet6si k.terezetts6get csak a jeren szea6d6snek 6s a hat6rvosJogtszab6lyoknak mindenben megrebt6, izd'm-; 6i"ire't=r"","in"r tuthaszndt6 dltati 6tvdtete
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5, Adat 6s inform5ci6szolg5ltatas

1. A felhasznSl6si heiyek tervezett 6ves fogyaszt6sa 01.10.2016,, 06100 CET - O1,l;O,2Ol7.,
06:0O CET id6s::aka a ,A mell6klet 2016", ,,20L6_20I7" ftl6n taliilhat6, intdzm6nyenk6nti
bontiisban.

A k6zbeszez6si elj6r5s alapj5n ell6tand6 20 db. 2O-1OO 6:/h k6zotti n6vleges m6r6
teljesitm6nnyel elliitoft, risszesen 886 m3/h 6sszteljesitm6ny0 felhaszn6lEsi hely,
dsszesen: 504,960 gnmr/6v szallitand6 mennyisdggel, figyelemmel az opci6ndl leirtakat.

A Felek 
_ 
r4zitilt hogy a 20-100 6:/h kozotti n6vleges dsszteljesltm6nnyel rendelkez6

fogyasztiisi helyek eset6ben nincs a Felhaszn6l6nak napi adaszolg6ltatdsi koteiezettsege.

A FelhasznSl6 k6teles a rendkiviili Uzemzavarr6l az Elad6t halad6ktalanul irdsban drtesiteni
(lev6l, hx, eleltronikus lev6l (e-mail). A Felhaszniil6 tov6bb6 k6teles a tervezett
karbantart6srol, annak pontos id6tartam6nak megjel6l6sevel az Elad6t annak tervezett'
id6pontj6t 30 napt6ri nappal megel6z6en 6rtesiteni. Eseti adatszolgSltat6snak min6stjl toviibbii
a Felhaszn6l6val vagy a Fogyaszt6si hellyel kapcsolatos minden egydb adatszolg6ltat6s.

Elad6 nem irhat el6 havi szinten k6telezet5en elfogyasztand6 mennyis6geket. Ezzel
kapcsolatban minimalisan 6s maxim5lisan elfogyaszbnd6 tolerancia savokat nem ir.hat el6, 6s
ezzel kapcsolatban nem is potdfazhat.

4.

5.

6. Szerz6d6sszeg6s esetei, szerz6d6ses biztosit6kok

1' A Felek jelen szez6d6sben viillalt kdtelezettsAgeinek megszegdse, igy kuldnosen a
szerz6dds meghirisuliisa, k6sedelme a jelen szez6d6s szerinti k6tb6r 6s k6rt6rft6s fizet6si
k6telezetts6get keletkezte! illetve a Szezfr6s m6sik F6l eltal t6rt6n6 azonnali hahilyrl
felmondiis6t alapozza meg a Szez6d6sben foglaltak szerint. Felek ism6telten ntgzitilq hogy
amennyiben a jogsert6 magatart6st csak egy vagy tdbb konkr6t tulhaszndl6 tanrisitji,
akkor a. jogkdrretkezm6nyek csak vele szemben alkalmazhatoa( mely alkalmazand6 Viic
V5ros. Onkormdnyzata vonatkozSsban is. Amennyiben a logsert6 migabrtast az Elad6
tanrisiga - 6s ez a szeaifi€s felmonddsit eredm6nyezi - akkor balmely tulhaszn6l6
felmond5sa valamennyi Fe[haszn516 felmond6s6nak min6siil.

3. Srilyos szez(d6sszeg6snek min6sUl ktilOn6sen, ha Elad6
a.A dol<ument5ci6ban szabdlyozott, nem megszakithat6 f6ldgdz teljesitm6ny

(m6r66ra n6vleges ossneljesitm6ny) 5tadSsiit t napot meghaladoan
jogsz:ab5lyt6l elt6r5en korl5tozza (nem biztositja),

b. a szen:6dritt mennyisf2n6l kevesebb foldgiizt szolg6ltat,
c. forr5s, vagy rendverhaszn6lati szez6d6se a Szez6d6s hatdlya alatt lejitr, 6s az

nem keriil a folyamatos teljesitdsnek megfelel6en megrijitisra,
d. jelen szez6dds titoktartiisi rendelkez6seit nem tar[a be.
e. ellene cs5deljiir6s, _vagy felszdmol6si elj5riis joger6s elrendel6s6re kertil sor, vagy

vdgelsz6mol5s a15 keriil (vegelsz6mol6si k6relmet nyfjt be), ill. hivatalbot torlik a
cd3jrpyz6ktri..

f. egy6bk6nt a k6telezettsegeit nem, vagy hib5san teljesiti, 6s emiatt Mrmely
int6zm6ny mfikod6s6ben akadSly merril fel,

g. ha a hat5skorrel rendelkez6 Hivatal az Elad6 m(kod6si enged6ly6t jogerdsen
visszavonja, vagy egy6b modon (pl.: ad6sz6m torl6se) a szen(fils teljesitds6re
alkalnatlannii v5lik.



4.

q

Srllyos szez&ldsszeg6snek min6sul kUlonosen, ha tulhasznS16:
a. 30 napon t6li fizet6si k6sedelembe esilg
b. A f6ldgiSz 5tv6tel6t 10 napot meghaladoan szez6d6sbe titk6z6en sztinetelteti,
c. Jelen s:ez6d6s titoKartesi rendelkez6seit nem tar$a be.

Nem min6sUl szez6d6sszeg6sne( 6s a fulek egyik6t sem terheli felel6ss{3,ha a f6ldgitz
6tad5s-5tvdtel cxikkent6s6nek vagy sziineteltet6s6nek oka:

a. Korl6tozSs vagy megszakit5s, amelyet a rendszerir6nyito vagy a
rendsz(:rtizemeltetdk b5rmelyike, ill. jogszab5lyban erre feljogosltottak bdrmelyike
rendelt el.

b.Vis Maior (A penzfizet6si kotelezettsdget a Vis Maior nem 6rinti -kifejezetten nem
ide6rtv,: azt az esetet, ha Elad6 megbizoga, alv5llalkoz6ja ragy egy6b, nem
Felhaszn5l6 felel6ss6gi kdr6be tartoz6, de Elad6 6rdek6ben vagy enged6ly6vel
tevdkenyked6 harmadik szem6ly okoz uzemzavart.)

c. El6zetesen egyeztetett tervszerfi karbantart6s
d. Az 5tv6tel szerz&isszerii megtagad5sa.

Gdzforr5s-hi6ny eset6n a mindenkor hatSlyos vonatkoz6 jogszab6lyban

(szez6d6sk6t6skor a 26512009. (Xil. 01.) Korm. r. 14-15.$) meghat6rozott vab6lyok
szerint kell elj6rni. Felhaszniil6 kfelenl hogy tudom6ssal birnak a korl5tozdsi besorol5s
jogi szabalyozri#r6l (onkorldtoz6si k6telezettseg), az 6t terhel6 kdtelezetts6gekrSl.
Felhaszn5l6 ttdom5sul veszi, hogy a csatlakoz6 rendszeruzemeltet6 enged6lyes

beavatkozdsi lehet6#g6t.
A korlStoz6si bersorol6shoz szUks6ges adatszolg6ltatds (ide 6rWe a m6dosit6s halad6ktalan

bejelent6s6t is) a tulhaszn5l6 kdtelezetts6ge. Amennyiben a ktizbeszez6si elj5rSs

dokumentumaihoz kdpest a Felhaszn6l6 besorol6sdra vonatkoz6 adat megvSltozi( a

bejelent6s megtdteldt k6vet6en Elad6 k6teles halad6ktalanul ir6sos visszajelz6st adni.

Feiek ntgzftib hogy az adatok v6ltozS#t a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pontj6ban

meg hat6rozotta k szerint kezelik.

Amennyiben a jogosult korl6toz5st vagy megszakitast rendelt el a vonatkoz6
jogszabSlyoknal< 6s el5ir.5soknak megfelel6en, akkor a tervezett, de nem enged6lyeiett
iz6llitas (mennyiseg) tekintet6ben a Felek a ftk. lehetetleniil6sre irSnyad6 szab5lyai

szerint jdinak e , 6s az 6rintett g5zmennyis6g vonatkoz6s6ban nem tartoznak egymSsnak

fizetdsi k6telezetbd;gel. Amennyiben a korlStoz6s vagy megszakit6s j€ellenes volt, a
Felek segitik egym5st a felmerUlt kSraik megtdrit6s66rt indult elj6r6sokban. Ha a
Felhasznil6 az elrendelt korl5tozSst nem hajtja v6gre, akkor az drintett Felhaszn5l6 a
jogszabalyok sz,:rinti potdfiat kdteles megfizetni az Elad6nak.

Vis maior bekdvetkez6se eset6n a Felek kotelesek egymSst halad6ktalanul 6rtesiteni.

Amennyiben a !'is maior helyzet csak az Elad6n6l jelentkezik, a vis maior id6tartam6ra az

6rintett Felhasr:n516 jogosult harmadik szem6lyt6l a mfikod6#hez sz0keges 95zt
beszerezni. Ezt a mennyis6get az 6ves mennyisdg, illetve az alul-, ill. trilfogyaszt5s eset6n

figyelembe kell 'venni.

A Felhaszn5l6 nem k6teles a szabv5nyon kivtili g5zt 5wenni, ir.gy ha a szabv5nyon kivUli

gez 5tv6tel6t a Felhaszn6l6 visszautasitja, ez az Elad6 r6sz6r5l min6siil

szez6d6sszeg6s;nek.

A teljesit6s jogszer( megtagaddsa eset6n a jogszerfien megtagad6 f6l terhdre nem

keletkezik sem l<6tkErfizet6si, sem kdrt6rlt6si kdtelezetts6g, de k6sedelmi kamatfizetdsi
k6telezettsdg sem, ekkor a Minimum 6ves mennyis6get az 5tad6s felftiggeszt6se miatt 6t
nem adott mennyisdggel csdkkenteni kell.

6.
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Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben Elad6 - olyan okb6l, ami6rt felel6s -
k6sedelembe esiK k6teles minden megkezdett naptiri naponk6nt brutt6 200.000.-HUE
azaz k6tszinezer forint k6sedelmi kdtb6r megfizet6s6re.

fulek megiillapodnak abban, hogy amennyiben a szez(d6s teljesit6se olyan okb6l, ami6rt
az Elad6 felelSs (ftk. 6:186.9) meghirirsul k6teles a jelen szez6d6s 6rt6k6nek 20%-nak
megfelel6 osszeget megfizetni.

A kdtbert az elrintett Felhaszn6l6 irSsbeli felsz6litas ritj5n 6rv6nyesiti 8 napos fizet6si
hat6rid6vel. Arnennyiben a felsz6lit6s k6zhezv6tel6t6l szdmitott 3 napon behil az Elad6
nem menti ki a k6sedelmet (ir6sban, bizonyit6kokkal egy6rtelmfien al6t5masztottan), a

k6th,6r elismert kovetel6snek tekinthet6 6s a Kbt. 135.5 (6) teljesUl6se eset6n Elad6
sziim l6jiiba a Fel haszn5l6 6 ltal besz6mithat6.

7. A nem megszakithato szolgeltat6s felt6telei

7. M. Elad6 a szez6ddtt, nem megszakithat6 6rai foldg5z teljesitm6ny maximum5t (ill. az
int€zm6ny miikod6sehez sz0ks(;es maximSlis mennyi#get) (a m6r6k n6vleges
dsszteljesitm6nydt) a szez6d6s teljes id6tartama alatt kdteles a Felhaszn6l6k
rendel kez6#re bocs6ta ni, kiv6ve:

a) Jogszab6lyban meghat6rozott, ennek elrendeld#re jogosult 6ltali korldtoz6s
eset6n,

b) Vis makrr eset6n,
c) El5zetesen meg6llapodott karbantart6s eset6t 6s id6tartamdt.

2. ElSzetesen meg5llapodott karbantart6s miatt a szolg5ltat6st az Elad6 kiz5r6lag az Elad6
6s az Eloszt6 g5zkimaradissal j5r6 szolg6ltatiis szUneteltetdse vagy cs6kkent6se
m6rt6k6ig csokkentheti vagy szrintetheti meg. Az Elad6 kdzremfik6'dik a giizkimarad5ssal
j516 karbantartasok id6tarbmdnak minim6lisra csokkent6s6ben, a gSzszolg6ltat6s

folya matos#gii t biztosit6 proviz6ri um ki6pit6s6t is beleertve.

8. Atades-ew6teli pont

Az 6tad6sn6l a f6ldgitz mennyisf;i 6s min6s69i 6tad6s-dw6teli ponua a Felhaszn5l6
fogyaszt6si hely6t kiszolgS16 6s az Eloszt6/Felhaszn516 tulajdoniiban 6s tizemeltet6s6ben
l6v6 elsz6mol6 g6zm6r6. A fdldgdz tulajdonjoga az elsz5mol6 ginm6r6 kil6p5 csonkj5n
szSll 5t a FelhasznSl6ra.

9. Egy6b rendel kez6sek

1. A Felhaszn5l6 kdteles betartani a mindenkori vonatkoz6 jogszab6lyok, az UKSZ valamint
Elad6 ilzletszabSlyzat6nak rendelkez6seit, amennyiben az jogszabiillyal vagy a
kdzbeszez€si eli6r6s iratanyag5val, ill. jelen szerzfu6ssel nem ellent6tes. A Felhaszn616

v5llalja, hogy a Szez6d6s idStartama alatt f6ldgSz-5tv6teli tev6kenyseg6t az Elad6 fel6
fennbrua, kivdve az en akad5lyoz6 hat6sSgi int6zked6sek eset6t, illetve ha Elad6
szez6d6sszeg6st kovet el. Ebben az esetb€n Felhaszn5l6 jogosult az int6zm6nyek
m0k6d6s6nek b,iztositSsa 6rdek6ben halad6ktalanul intdzkedni harmadik f6lt6l val6
gdzbeszez6s 6rdek6ben.

2. pa Elad6 mindenkor betartja a vonatkoz6 jogszabSlyoknak, az UKSZ-ne( a mfikod6si
enged6ly6neb Uzletszab5lyzatdnak 6s a rendszerhaszniilati szez6d6seinek a k6zbeszez6si
elj6rds iratanpg6ba, jelen szez6d6sbe ill. jogszabalyokba nem Utk6z6 rendelkez6rit. Az

//'
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Elad6 v6llalja, hogy a szez6d6s id6tartama alatt f6ldgSz-kereskedelmitev6kenys{;6t a
FelhasznSl6 fel6 fenntafia, kiv6ve az ezt akadSlyoz6 hat6sagi int6zked6sek eset6t.

Az Elad6 minclenkor a szakzerfien elj6r6 keresked6t6l adott helyzetben fokozottan
elviirhat6 magertartSst k6teles tan rlsitani, kUlon6sen

a) A Szez6d6s teljesit6s6t veszdlyeztetS esem6nyekr6l a FelhasznSl6kat
halad6ktalanul 6rtesiteni,

b) A Szez6d6s teljeslt6se 6rdek6ben halad6ktalanul megtenni minden tSle
elvSrhat6 intezked6st.

Szez&6 Felek rdgzitiK hogy jelen szez6dds csak a Kbt. feltdteleinek (141.9) teljesul6se
eset6n, irdsban modosithat6. Felek rdgzitib hogy a szen&6s - alakszerfi
szez(i6sm6dositas n6lkUl - m6dosul az al6bbi esetekben:
a) felek kdzhiteles nyilv6ntart6sban foglalt adatainak m6dosul6sa eset6n a nyilv6ntartSsba

bejegyz6s napj6val,
b) felek kapcsolattart6ira, teljesltdsigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosulSsa

eset6n a m5sik f6lhez tett k6zl6s k6zhezv6tel6nek napjdvat,
c) amennyiben a Kbt. ezt nem z6rja ki.
Fefek rogzitiK hr)gy semmis a szerz6dds m6dositasa, ha az arra irdnyul, hogy az Elad6t
mentesits6k az olyan vez6d6sszegds (illetve szea6d6sszeg6sbe e#s) 6s annak
jogk6vetkezm6n'1ei - ide nem 6rtve a felmondSs vagy el6ll6s jogSnak gyakorl5sat -
alkalmazSsa al6l, amely6rt felel6s (illetve felel5s lenne), vagy amely ana ir5nyul, hogy
Felhaszniil6 iitviillaljon az Elad6t terhel6 tdbbletmunkakolts6geket vagy indokolatlanul
egy6b, a szen&l6s alapj6n a Elad6t terhel6 kockazatokat. E korben kijelenti Elad6, hogy a
kock5zatokat felrn6rte 6s azt a jelen szez6d6sben foglalt ellenszolg6ltat5sban teljes korfien
6rv6nyesitette.

10. A szerz6d6s id6beli hatalya 6s megsziin6se

1. Felek jelen szen5d6s hat6rozott id6re a teljesit6sig kdtik azzal, hogy a jelen szen6d€s
szerinti folyamatos szolgSltatiis biztositas6ra az Elad6 2016. 10. 01, 06,00 CET- 2017.
10. 01. 06.00 CET id6szakm koteles.

2. Felek megSllapodnak abban, hogy a jelen szez(d6s rendes felmondSssal nem mondhat6
fel.

3. Felhaszniil6 jogosult 6s egyben kdteles a szez6d6st felmondani - ha szUks63es olyan
hatirid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szez6d6ssel 6rintett feladata ellStasar6l
gondoskodni tudjon - ha

a) Elad6ban kdzveteften vagy kdzvetlen0l 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezet, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. 5 (1)
bekezd6s k) pont kb) alpong5ban meghatarozott felt6tel;

b) Elad6 kozvetetten vagy kdzvetlentil 25oloot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben ragy szem6lyes joga
szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. 5
(1) bekezd6s k) pont kb) alpontjiiban meghat6rozott felt6tel.

Fentiek 6rdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t Felhaszn6l6 sziimiira megismerhet6v6 teszi 6s a 143. S (3)
bekezd6s;e szerinti Ugyletekr6l FelhasznSl6t haladdkblanul 6rtesiti.

Felhaszn5l6

4.

5.

4. Felhaszn6l6 a szea6d6st felmondhatja ha:
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a) felt6tlenUl szUks6ges a szerzfu6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely
eset6ben a Kbt. 141. 5 alapjiin rij kozbeszez6si elj6r6st kell lefolytatni;

b) Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. g-ban foglaltak betartasit, vagy az
Elad6 szem6lydben 6rv6nyesen olyan jogutodlSs kdvetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. S-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapj6n a kdzbeszea6s szabSlpinak megszeg6se
miatt kdtelezettsegszeg6si eljiirSs indult ragy az Eur6pai Uni6 Birrosaga
az EUMSZ 258. cikke alapj5n indltott eljiirisban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 jog5bol ered6 valamely kotelezettseg tekintet6ben
k6telezetts{;szeg6s trirtdnt, 6s a brrosag eltal megallapitott jogsert6s
miatt a szez6d6s nem semmis.

A Szea5d6s azorrnali hatSlyri felmondSssal, azonnali hatSllyal megszUntethet6, ha valamely
f6l srllyos szez(h6sszeg6st kdvet el, kUl6n6sen, ha jelen szez6d6s vagy jogszabaly igy
rendelkezik.

Bdrmelyik f6l jo<losult a szez6d6s rendkivLili felmond5sdra abban az esetben, ha valamely
vis maior esem6ny 2 napt6ri napot meghalad6 id5tartamig folyamatosan, megszakihis
n6lki.il fenn6ll.

Elad6 k6teles tov5bbd a szen&6s hirmely jogclmen tdrt6n6 megszfin6se (ide 6rtve a
b5rmely felhaszn6l6 vonatkoz6saban tdrt6n5 megszfin6s eset6t is) eset6n minden
jogszabSlyban foglalt kdtelezetts636t teSesiteni annak 6rdek6ben, hogy a szen6dds
megszfin6s6t ktvetdren a g5zellStdsa az 6rintett felhasznSl6nak biztositla legyen.

11. Az alul-, 6s tilfogyasztas 6s jogkaivetkezm6nyei

A szez6d6ses id6szak sordn t6nylegesen iiwett foldg6z mennyis6get (Szt6ny) az 6sszes
fulhaszn5l6 valamennyi fogyaszlasi hely6re osszevontan kell meghat6rozni a szez(d6s
megszfi n6s6nek napjSval.

P6tdij m6*6ke alulfogyaszt6s eset6n.
Alulfogyaszt6sk6nt definiSljiik a felek azt az esetet, amikor a szez6ddses id6szakban
t6nylegesen a I'entiek szerint sz6mitottan Stvett fdldgdz mennyis6g kisebb, mint a
k6telez6en iitvdtelre szez6dott 6ves mennyis6g (SZt6ny< 504,960 gnme/6v).

a. P6tdij alapja az 5t nem vett f6ldgiiz mennyis63, ennek meg6llapita#n5l a
FelhasznSl6i fogyasztiisi helyeken a szez6d6ses id6szak alatt elfogpsztott
osszesitett mennyi#get kell figyelembe venni.

b. P6tdij m6rt6ke az Elad6 6ltal 6sszevontan a Felhaszniil6i fogyaszt6si helyekre
megajirnlott, a szerz6d6ses id6szakra 6rv6nyes 6sszevont f6ldg6z (molekula)
dij6nak 30%-a az iit nem vett foldgSz GJ egysegben kifejezett mennyisf;6vel.

P6tdij m6d6ke ttlfogyasztdrs eset6n:
Trilv6telez6s az, amikor a szez6d6ses id6szakban tdnylegesen iitvett foldg6z mennyis{;
nagyobb, mint a k<itelez6en dtvdtelre szezddott 6ves maxim6lis mennvisdr
(Szt6ny> 706.943 gnm:/6v).

a. P6tdij alapja a t0lfogyasztott foldg6z mennyisdg. Ennek megiillapitasaniil a
fogyaszt6si helyeken a szez6d6ses id6szak alatt a tulhaszn5l6i fogyasztasi
helyeken az elfogyasztott osszesltett mennyis6get kell figyelembe venni.
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b. P6td0 m6rt6ke az Elad6 Sltal 6sszevontan a fogyaszt6si helyeke megaj6nlott, a
szez5d€ses id6szaka 6rv6nyes 6sszevont foldgdz (molekula) dijdnak 20%-a
szorozva a tilfogyasztdssal 6rintett foldgdz GJ egysegben kifejezett mennyis6g6vel.

Elad6 amennyiben sztjks{;es, akkor 34,5MJ/gnm3f(itc€rt6ket alkalmazza iitszdmitdsok
sordn.

A trll-,.ill. alulfogyaszt6si potdfrat V5c V6ros Onkorminyzata fizeti meg az Elad6 6s V6c
V6ros Onkorm6nyzata kdzott megkdtott szea(d6sben meg6llapitott szab5lyok megfelel6
alkafmaz6sdval azzal, hogy potdfr6l szSmla csak a teljesit6si id6szak v{26n az elszdmol6-
szamlSkkal egyidejfileg 6llithat6 ki.

12. Adatv6delem, kapcsolattartSs, egy6b rendelkez€sek

1. A szen6d6 felek kdtelesek betartani az adatvddelmi szaMlyokat.
2. Felek meg6llapcdnak abban, hogy kijl6n6s tekintettel bizalmasan kezelnek minden

egymdsnak 6tadott, Uzleti titoknak min5siil6 informdci6! valamint minden olyan
informSci6t, dok.ument5ci6t, adatot, amelyeket irdsban bizalmasnak min6sltettek (bizalmas
informdci6), vagy jogszab5ly annak min6sit.

3. Uzleti titok a rlazdas6gi tev6kenyseghez kapcsolod6 minden olyan t6ny, inform6ci6,
megold5s vagy adat, amelynek nyilv6nossdgra hozatala, illet6ktelenek dltal t6rt6n6
megvezdse vargy felhasznSl5sa a jogosult jogszeril p1nz.jrgyi, gazdas6gi vagy piaci drdekeit
s6rten6 vagy vesz6lyeztetn6, 6s amelynek titokban tart6sa 6rdek6ben a jogosult a
szUks{]es int6zl<ed6seket megtette.

4. A Felek titoktcrrtdsi k6telezetts6ge a tudom5sukra jutott uzleti titoka 6s bizalmas
informSci6kra, igy k0l6n6sen szakmai megold5sra. know-how-ra is kiterjed.

5. A Felek a szen:5d6ssel kapcsolatos okmdnyokat 6s informdci6kat kiz6r6lag a szez6d6s
teljesit6#re ha:;zn6lha$6k fel. A m6sik f6l el6zetes j6vdhagyiisa n6lkUl ilyen inform6ci6t
egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik szem6ly rendelkez6#re nem bocs5tha! kiv6ve, ha ezt
6rv6nyes 6s hat6lyos jogszabiily alapjdn k6telez6 vagy valamely brros6g vagy m5s hat6siig,
5llamigazgatiisi szerv elrendeli. A felek en6l halad6kalanul tSj6koztatj6k egymiist ir5sban
a vonatkoz6 bin5sagi, vagy m6s hat6s6gi hat6rozat egyidejil megkiild6se mellett.

6. A Felek kdtelesek a hat6siig (biro#g) figyelm6t felhivni az ilyen inform5ci6k megfelet6
kezel6#re. Nem tekinthet6 titoktart6si kotelezetts6g al6 es6 inform6ci6nak, ami m5r
kdzismeft. Egy adott informdci6 k6zismerts6g6t az a f6l bizonyiga, amelyik annak
k6zismerts{16re hivatkozik.

7. A szez&6 Fel:k tudom5sul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszab5lyok 6s meg6llapodiisok
szerinti illet6kes ellen6rz6 szervezetek feladat- 6s hat6skdrUknek megfelel6en jelen
szezdd6s alapj5ul szolgSt6 krizbeszez6si eljSrdst 6s jeten szea6dts teljesit6#t
ellen6rizheti( r6sz0kre a jogszaMly szerinti inform5ci6 megad5sa tizleti titokra val6
hivatkozSssal nem tagadhat6 meg.

I' Az illet6kes ellen626 szervezetek ellen6z6se, helyszini vizsg5lata eset6n Elad6 kdtetes
minden segitsiget fulhaszn6l6 r6sz6re megadni, a helyszini vizsgdlaton jelen lenni az
ellen6z6s hat6konys5ga 6s FelhasznS16 kdtelezetts6geinek megfelei6 teljesit{se
6rdek6ben.

9. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudom5suk van arr6l, hogy Felhasznil6 koteles a
Kdzbeszez6si liat6sdgnak bejelenteni, ha

a) Elad6 szez6d6ses k6telezetts6gdt srllyosan megszegte 6s ez a
szez6d6s felmonddsahoz vagy el6l16shoz, k6rt6rit6s k6vetel6s6hez vagy
a szez6d6s alapj5n alkalmazhat6 eSy6b jogk6vetkezm6ny
6rv6nyesit6sehez vezetett, valamint ha Elad6 olpn magatart6sival,
amelydrt felel6s, r6szben vagy egdszben a szea6d6s lehetetlenUldsdt
okozb. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szez6d6sszeg6s leir.6s6t, az
annak alapjdn alkalmazott jogkdvetkezm6nyt, valamint hogy a szen&6
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f6l a szez6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kertilt-e arra vonatkoz6an
oerindit6sra.

b) Elad6 szez(rddses k6telezetts6g6nek joger6s biros6gi hat6rozatban
megSllapitott megszeg6se eset6n a szea6d6sszeg6s t6ny6t, leir5sat.
l6nyeges jellemz6it beleerfue azt is, ha a szez6d6sszeg6s a szez6d6s
felmondSs5hoz vagy a szez6d6st6l val6 elSll6shoz, k6rt6rit6s
kdvetel6s6hez vagy a szerz&6s alapjSn alkalmazhat6 egy6b szankci6
6rv6nyesft6sdhez vezetett, valamint Elad6 szen&6 f6l olyan
magatartas6val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szerz&6s
lehetetlenUl6#t okozta.

Felek fenti k6rh:n megSllapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok 5taddsa
miatt a Felhaszn6l6val szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az esetben sem,
ha b6rmely 6tadott t6ny, ragy kdrrilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna( kiv6ve ha ezzel
a tulhaszn5l6nak az adatok Stadds6nak pillanatdban t6nyszerfien tiszt6ban kellett lennie
(nem tartozik i,le a hibSs jogszaMly-6rtelmez6sb5l vagy t6ves t6ny5ll5s-6rtelmez6sb6l
szirmaz6 k6rLilrn6ny, kiv6ve ha az a fulhaszn5l6nak felr6hat6an kdvetkezett be).

A jelen titoktaftSsr6l sz6l6 pont rendelkez6sei a Szez6d6s megszfin6se ut5n is hat6lyban
maradnak.
Felek megillaprdna( hogy a fenti titokvAlelmi rendelkez6sek nem terjednek ki mindazon
adatokra ill. iratlkra, mely vonatkoz6s6ban jogszab5ly a fentiekt5l ellent6tesen rendelkezik.
Felek kUelentik, hogy a szez6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyUttm(kodne( a felmer016
probl6m6kr6l egym5st halad6ktalanul 6rtesitik.
Felek jognyilatkozataikat kiziir6lag irdsban, az Stv6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s
(e-mail) 6s a fax formdj6t is)
Felek k6pviselet6re 0ognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korldtozdsokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan:

fu lhaszniil6 megnevez6se
N6v, beoszt6s: Cserkaszky Gyorgyi igazgat6
El6rhet6s69ei (lev6lcim, tel, fax): 2600 Vic, Budapesti f6ut 37. 06127-311-335, 316-335,
3L9-262
Jognyilatkozat rorl5toz6sa: --
N6v, beoszt6s: Cegledi M6nika beszez6si r€szleg
Ef6rhet6segei(levelcim, tet, fax) : 2600 Vdc, Koztarsa#g 6t34., O6-3OI5B3-0C/',
ceoledi.monika@wcholding. hu

Elad6 r6sz6r5l:
N6v, beoszt5s: T6th S6ndor vezet6 kdzbeszez6si Ugyfdlmeneozser
Eldrhet6segei(levdlcim, tel, fax) : 1117 Budapest, lniopark setany 1., +36 30 236-1272;
fax: +36 1 48(' 5698, e-mail: Toth.Sandor@e2hungarv.hu

Jelen szez6d6st 6rint6 osszes jognyilatkozatot a kijelolt kapcsolattart6 kiz6r6lag ir.asban -
az Stv6tel helyEt ds idej6t dokument5l6 modon - teheti meg 6rv6nyesen. flektr;nikus lev6l
ill. fax eset6n az 5w6tel igazol5#t megfelelcren alkalmaznl kell (visszaigazolds k6r6se. ill.
faxjelent6s).
Amennyiben a szezcd6s a jognyilatkozat megt6tel6re hatirid6t nem tJz, akkor a
jognyilatkozatot annak okanak felmertjl6s6r6l [iognyilatkozatot tev5 tudomiisarj jutasdt6l)
sz5mitott 3 munkanapon beli.il kell megtenni, kiv6ve ha annak jelleg6kil r6videbb hat6rid6
nem derul ki.
Minden,-a miisik f6lnek benyfjtand6 jelen szez6d6s t5rgy6t 6rint6 dokumentumot a jelen
szez5ddsben meghat5rozott kapcsolattart6 cim6re kell megkuldeni. A kuldem6nyt faxon,
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elektronikus lev6iben illet6leg postai ktildem6nykdnt keresztiil feladott jognyilatkozat eset6n
a meg6rkez6st k5vet6 els6 munkanapon, szemdlyes dtad6s eset6n azonnal k6zbesitettnek
kell tekinteni.
A kijeldlt k6pvisel6k 6s kapcsolattart6k akad5lyoztakisa eset6re a felek meohatalmazott
helyettesr6l k6terlesek gondoskodni, melynek eimarad6sa nem eshet a mdsili f6l terh6re.
Amennyiben valamely technikai ok a ktildem6nyek fogad6sat akaddlyoznd, ill. leheteUenn6
tenn6, felek kcitr:lesek a miisik felet en6l - illetve a hiba megsz(n6i6r6l - halad6ktalanul
r6vid riton drtesiteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehet6 azzal, hogy
az akadiilyoztatirsi nyilatkozat telefonon tdrt6n6 megt6tel6nek igazoliid a nyilatkozattevft
terheli.
Felek. meg6llapodnak, hogy Vdc Vdros Onkorm6nyzata egyebekben a szez6d6s
vonatkozSs6ban a Felhaszniil6k.nev6ben, azok kepviselcijekdnt ai naao rerc el:rirhat.---:
s.zen6d6 felek rigy jSrnak er jeren szez6d6s nataryariat fenndilta aratt, 0dv r<eierit adokumentumokat, hosy aa megfererjen a szerz(rls kik6t6seinek. szea6d6'tur6[ tx"l""iir,,
hogy egvikuk sem tanfsithat olyan magatartds! amely a szez6d6ssei 

"rr"-.iet"il".."]vagy a m6sik frll jogos 6rdekeit serten6. Szen&6 rebi< rcgzitit, h"St.-;;d;;;;i
kezel6se sorSn az adatvdlermi jogszaMryok renderkezeseit 

-riaruderc"iinrt 
u"t rti].] - '

Felek megdlrapndnak abban, hogv minden tevdr<eGesu[nJ-u ,iri[-Ei"eia"r."it
messzemen5en szem er6tt tartva jdinak er, tart6zkodva mino-en otpn magataruist6r, amJya mdsik.f6lnek ak5r vagyoni, akdi nem ,agyoni kart okoz;al'
szerzodo Ferek haradektaranur kdteresek 6rtesiteni a m5sik feret a tudom6suka jutottminden 6rtesur6sr6r, dokumentumr6r, inform6ci6ror, .r"rv ieren vezdd6s-i"rj;'ia;iakad6lyozza, vagy befolyisolja.
szezSd6 fulek megiiflapod*.k, hosy jeren szez6d6s hat5rya aratt - a fentieken trir is _szorosan egyti,ttmiikodnek, 6s mindent megtesznek ,rniL Zro-"rcL;;' ;il ;";"i";szea6ddsben kit0zdtt c6lok megval6sulianak. 

- :- -.' -"'*
Felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szez6d6s bdrmely ponla kogensjogszabdlvba i.itk6zne, vaov a. tciioeszez6si 

"rraiii 
totul.f ervenyu dokumentum6naktartalm5vat.erent6tes renrie, akkor jeren rt";d;;;;ii;#s6rtd renderkez6se hery6be -minden tov6bbijoscserekm6nv. igy r.tironosen a szeoA;;; ;AorGri .eriiiir :-. ,"sG;;tt

ftitgplo fry.envli 
jogszabarvi renderrcz6s vajy t<i.u"ir""Zri dokumentumi renderkezdsker.il. tuntieker. keil megfereiden arkarma_zni akitr ir, r'" 

".r.,i"rv @ens jogszab6ry akk6nt
::13.:[:1-k, l"sy vatamety rendetkez6se , ;#6da;-;;rze (vasy a szea6d6sbenszovegszeruen szerepelnie kel), es. azt szcivegszerUen u ,.".,,;ae! nJ, Hi;;ft;adott rendelke;:es a szez6rC6s resz6t f6pezi;. '
5|-1_TT:!9e"dnak abban, hogy amennyiben jeten szez6d6s 6s az Etad6 6ttat haszndtt
9^riT:ly ryzF vagv hasonr6 jogi jeilegfi okirat ri6z<itt 

"itEr* 
r"nn", akkor jeren szenirksrendetkez6se az ir5nvad6.

Amennyiben jeren szerzdd6sben. oryan renderkez6sek renn6nek feflerhet6ek, ameryek aszen6d6s szerinti fogvaszriisi herveire *r;ik il;;;r;;k]' a.orat az adoft fogyasztSsihely.vonatkozirsdbgl nsvgf men *vrrt relt n.st.i;.1 hogy'amennyioen a dokument6ci6r.. Kogens jogszab6ry az alkalmazand6 szabaryt ,"9ud.1.,-# 
-tu[ 

arkarmazni.

ir?."1"0||ff**ben 
nem szabiilvozott rc?oe*io"1i'ilsvuroorde losszabiiryai az

tulek megSllapodnak abban, 
losy .lludg nem fizethet, illetve szdmolhat el a szez6d6steljesitds6ver .sszeftigs6sben otvan t<c;tsegetet, ;ily;'k;'ili. 62. g (1) bekezd6s k) pontka)-kb) arpontja verinti fert6tereknuk n", m"6r"rera'urr"J"g t"r.intet6ben meriirnek fer,es ametyek Erad6 ad6ktiteres jovederm6nek csoir"nter"i"liirrur.r.

Ferek a josvitdk erd6nt6s6re -iatiirk6,t6i;us;6";:'["irIiir ]'f,,n.rrn616 szdkherye szerinti
i5 j,-?.,.,.bji,"r"q1-tj.ry.enysz6kkizdr6tasorirr"teiErr"g+)"
A Kurofol adoitet.sqtii Erad6 - a szez&6s ar6rriisiit kovetS 5 napt6ri napon berur s0ryosszea6d6sszeg6s terhe meflett - k.teres u ..",,oaorr"l']iia vonatkoz6 meghatarmazdstcsatolni,. hyv 1l itet6sege szelnti, ad6hat6regi6i ;-r;gyur ad6hat6sig k.zveren.il

ffii*t:r.""" 
az Etad6ra vonatkoz6 adatokat az ois.agot kd'zbtti jogsegdty ig.nybev6tete

27.

z9-

JU,

31.

32.

//'t



33. Jelen szez6d6s annak mindk6t f6l iiltali alSir6s6val l6p hat6lvba.

V6g 2016. szeptember ;26.
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