
Budapest Főváro s VIII. kerĹil et J őzsefu árosi onkorm ány zat Képviselő -te stĹiletének
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

előteľjesaő: Rév8 Zrt.
sz. napirend

ELoTERJEsZTÉS
a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 20t6. május 30.i üléséľe

Táľgy: Javaslat a Coľvin Sétány Pľogľam elektľomos infľastruktúľa fejlesztésével
kapcsolatos dtintésľe

Előteľjesztő: Annus Viktor vez&igazgatő
Készítette: Csete Zoltán
A napirendet nyílt ülésen lehet targyalni.
A döntés elfo gadás ah oz e gy szeru szav azattöbb sé g sztik sé ge s.

Melléklet: 20|4. szeptember 15-én kelt Megállapodás 7. szźlmű melléklete
HáIőzatlétesíté si Me gál lapo dás é s annak mó do sításai

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismertetése

2003. évben került a|áírástaaKozépső Józsefuaros fejlesztésétcéIzőKerctszęrződés a Buđapest

Józsefuarosi onkormtnyzat(a továbbiakban: onkormźnyzat), a Corvin Zrt. és a Rév8 Zrt.kozott.
A Keretszerződésben kerültek rögzítésre a szerzőđő felęk kcitelezettségei, melyek köz<ĺtt

önkoľmanyzati kötelezettség vállalás vo|t az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó infrastrukťuľa

fejlesztése. A közmrĺ- és köaerulet fejlesztési program ľésze volt az elektromoshá|őzat fejlesztése

is, melyben az onkoľmányzat ütemezettenvá|Ia|ta a kialakuló építési tombökhöz kapcsoIódó 10

kV-os nagyfesztiltségii elektromos há|őzat létesítésével kapcsolatos kĺĺltségeket. A 0,4 kV-os
elektromos háLőzat költségei és az egyéb csatlakozási díjak abenhtzőt teľhelték.

2014. szeptembeľ 15-én az onkormźnyzat, a Coľvin Zrt, és a Rév8 Zrt. kozott létrejött a

,,Megállapodás a Corvin Sétĺíny projekt keretszeruódés kĺĺzĺis megegyezésseltöĺténő |ezáĺásźlrőI,,

(a továbbiakban: MEGÁLLAPODÁS) elnevezésű dokumentum.

Szerzodo felek a MEGÁLLAPolÁSban megerősítették a Corvin Sétany Progľam

megvalósításźlra a 2003-ban megkötĺĺtt keretszeruodésben rcgzíteilĹ, fent ľészletesen ismeľtetett

önkoľmany zati v á||a|ást.

A MEGÁLLAPODÁS 7. szźtmt melléklete rogzíti,hogy az onkoľmĺányzat viseli az V. ütem

elektromos munkáinak, a 10 kV-os nagyfeszültségiĺ elektromos há|őzatfejlesztés költségét aZlnt-
Ztomb vonatkozásában, abefektető kapacitás igénye és azBL}l'4.Ű Nyľt. nyiIatkozataa|apján.

A Corvin Sétany Progľam keretében épül a Corvin C4 irodahtu(mely a MEGÁLLAPoDÁSban
Zlnt-2tömb megnevezéssel szerepel) a Szigony utca - Bókay János utca_ Práter utca által hatarolt

területen, a CORVIN Ingatlanfejlesztési Epítő és Varosrehabilitációs Zrt.benhazásźhan.

A tervezés során a befektető meglervezte az épület elektromos kapacitás igényét, ani a|apján az

ELMÚ Nyrt. meghattrońa a szükségesháIőzat fejlesztés műszaki tarta|mtft, illetve az ehhez

kapcsolódó költségeket. Jelen előterjesĺés 2. szźlmu mellékletét képezi a Há|őzat Létesítési

Megállapodás és annak módosításai. AHá|őzat Létesítési Megállapodás 3' szźtmú módosítás
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Íeruezet 5. pontja tarta|mazza az E|mu HáIőzati Kft.-nek befizetendő csatlakozási alapdíj és

kozépfeszĺiltségű (10 kv) földkábel létesítés díj összegét, mely 44.880.000.- Ft + 61'200.000.- Ft
: 106.080.000.- Ft + Afa, azazbrutÍő |34.72I.600.- Ft.

AHáIőzat Létesítési Megállapodás 3. szźtmí módosítás tervezete a|apjarl az onkormányzat,
mint a kĺizcélú vezeték díj fizetés kciltségvállalója belép a befektető és az ELMÚ közĺjtt létrejcitt

szeľződéses rendszerbe. Tekintettel erľe, az onkormźtĺyzat, a befektető és az ELMU köz<jtt

lraronrolđalú lllegállapodás jtinrre létľe, alurak éľdekébelr, lrogy az onkoľnrárryzat közvetlenül a

szo|gtitatő) aZaZ azELMÚ felé teljesíthesse a MEGALLAPoo,q.Sban váIlaltkötelezettségét.

il. A beterjesztés indoka

Az e|őterjesztés tźlrgyźlban a đöntés meghozatala aBizottság hatásköre.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A döntés célja az onkoľmányzat Corvin Sétĺíny Pľogram megvalósításában vállalt
kötelezettségének teljesítése.

A Corvin C4 irodaház elekhomos ellátásiíhoz sziikséges, bruttó 134.72I.600.- Ft ktjzcélú vezeték
díj kĺiltsége a Józsefuaľosi onkotmźnyzat 2016. évi költségvetésében 11603 cím elektromos
háIőzatf ejlesztése|ofu tnyzatonrendelkęzésreźiI.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság döntése a Képviselő-testĹilet Szervei Szervezeti és Míiködési Szabá|1ĺzatźlrő| sző|ő

3612014. cXI.06.) tlnkormányzati ľenđelet 7. melléklet 1.1.3. pontjan alapul.

FentiekaLapjźnkéremaza|źtbbihatfu ozati javaslatelfogađását.

Hatźrozati javaslat

...... ...év. (...hó....nap) . száműY ärosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsźąihatźľozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsá,gűlgy dtint' hogy

1. elfogadja ahatározzt mellék|etétképező, azF-Ll.{.Íí lďLá./rózati Kft..vel és a CORVIN
Ingatlanfejlesztési Epítő és Váľosľehabilitációs Zrt..vel ktitendő lďLá./rőzat Létesítési
Megállapodás 3. számű módosítását és felkéľi a polgáľmesteľt annak a|áńrásá.ľa.

Felelős: polgáľmester
Hatźriđő: 2016. május 30.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy intézkedjen az 1. pont szeľinti H:áůőzat Létesítési
Megállapodás 3. számú módosításában szeľeplő bruttó t34.721.600.- F.t ktizcélt'i vezeték díj
ELMU lďiá./lőlzati Kft. részére tiiľténő utalásával kapcsolatban.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20t6. május 30.
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A döntés végľehajtásźivégző szervezeti egység: Rév8 Zrt., Péĺlzugyi Ügyosztály

A lakosság széles ktirét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététeI módjára: nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. május 25.

n.,

Annus Viktoľ
vezéngazgatő

KÉszÍrpľľp: RÉv8 ZRľ.,
LBÍnrĺ.: RÉv8 Znr.
PÉNzÜcyI FEDEZETET IGÉNYEL / NEM IGÉNYEL, IGAZoLÁS
Jocl roNľRoLL. 'e.ű$--, . rEllpNoRIzľp: 
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[egá||apodás tlT. szálmů melléklet . Kiianű Program

Köztertilet / Szakaszhatáľ Megvalósu|ás
státusza

Szerz6dós szerinti
beľuházłí

MegvaIósítás
h,eraházôie

Megiegyzés

Ý|zrłezetéképítés
ŕaiđahrmyad utca / Pníteľ utca . Üuói út kł'zött megvďósult onkoĺmrányzat Önkormlínyzat
(Iagytemplom utca / Tömő utca. Ullói út mesvalósult Ônkormánvzat onkormánvzat
iIa!ĺĺtempiom utca / Práter utca - Tômő utca megvaĺósu11 Onkormanvzat Bęfektetö
,eonaľdo da Vinci utca / Pľáteľ utca - Tômö utca mewalósult Önkormányzat onkormányzat
tonardo da Vinci utca / Tömô utca - U|lői út mesvalósuIt Önkoĺmanvzat oĺkoĺniĺnvzat
ľômő utca /Nagýemplom utca.Iroĺaľdo da
Vinci utca

megvalósult. tnkoĺmányzat onkormányzat

izigony utca / Pľáter utca - Ullői lit megvalósult Tnkormáĺpat Főváros šzigony utcđ
:satomaĺekonstrukció
<aocsán

Jorvin sétány / Fmó utca - Vajđahunyad utca,

relyette megvalósult a Futó utca Práter utca és

J|tői út kozotti sza?.aszi

megvalósult tnkormányzat onkormaínyzat

ľöĺnő utca / Leonardo đa Vinci utca - Bókay János
ltca, Fóváĺosi Vízmüvek nyilatkozata szeľint

2016.12.31 Önkormányzat Onkormanlzat I-ezfuźsí sz.erződés
szerint Önliorĺrányzat

}ókay János utca / Práter utca - Tömö utcą
jővrárosi Vízrrrűvek nyilatko7*.ta szeÍint

20t6.12.31 Önkormányzat onkonnányzat |-ezźrásí sz.eződés
szerínt onkormányzat

Ą'páthy Istvĺĺn utca / Bókay Jłános utca. Balassa
ItCa

elmaĺad Onlromlán5zat |-czáĺási szerződés
szerint Befektető eltekint

Jalassa utca / Tömö utca - Apáthv Istvan utca elmarad onkormányzat Lezĺinási szeęôdés
szerint Befektető eltekin'|

3ázvezcték épíÍés
(isfaludv utca / Üllöi úti csomóoont meslĺalósült onkoľmánwat onkormánvzat

ýaidahunvad utca / Práter utca. Üllói út ki'zött mewalósu|t onkoĺnĺłnvzat onkorĺranyzat
lutó utca / ÜIlői úti csomóoont mecvalósu|t onkormányzat onkormánvzat

|ömő utca / Nagýemplom utca - Ironardo da

ŕinci utca
megvalósult onkorrnányzat Önkormanyzat

Jllői ut i I'ronaľdo da Vincí utca (átkôtés is) -
izigony utca. Koranyi Sándoľ utca' Fóvrárosi

5rázĺrĺivek nyil atk ozata a|apjźn

2416.12.31 Önkormányzat tnkoľĺnanyzat I.ezáĺási szeruődes
szerint Önkoľmányzat

beruhlĺz

Leonaĺdo da Vínci utca / Üllöi úti csoĺnópont
Fővárosi Giízművek ný| atkozata a|apjźn

2016.12.3r öĺikormánveat tnkoľmánrzat I*zÁrási szeľződés
szeńnt Önkoľmanyzat

Bókay Jłárros utca / Üllöi úti csomópont, Főviĺrosi
Giázmrivek nyilatkozata alapján

2016.1f.31 onkormrĺnyzat onkormlányzat Lezánĺsí szerződes
szerbt Önkoľmányzat

\Iagytemplom utca/ Đllói úti csomópont elmarad Önkorrnányzat ' l-ezÁrási szeflödés
szerint Bbfektetö elĺekin.

ľömö utca / I.eonaľdo da Vinci utca - Szigony utca elnaÍad Önkormaĺyzat I*zárási szerződés
szerint Befektetó eltekjn

szigony utca / Jázmin utca - Tömö utca elmarad onkorĺnányzat I.ezłírási szerzódes

szerint Befe|đetó eltekinl

Szigony utca / Apátlty Istvan utca - Ullöi 
'jt

eImaľad onkormrányzat |HźEálsi szerzödés

szeńnt Befektető e|tekin

lráteľ utca / Leonarđo đa Vinci utca - Szigony utca elmaÍad Ônkonnán}zat I.ezrínási szeľzôdés
szerint Befektetó eltekin|

Apáthy Iswán utca / Szigony utca - Balassa utca e|maĺad onkormĺłnzat I'ľľzárási szenődés
szerint Befektető ęltekint

E|ektrornos hálĺózat feiląszŕés
L iitem elektromos ĺnunkrák / Zlakó.l tömb (1 ĺ 618) megvalósult tnkormányzat tnkoľnányzat

- ůtem elekhomos munkák / Z.akó.l tłimb megvalósult Ônkormányzat Befektetö |*zärásíszeĺződés,
sżerint Önkormánrzat

II. titem elektromos munkák lT-akć:.f tdmb A,|0
kV.os naryfeszĺiltsegű lektromos hálózaÍ fejlesztés

költsége Befektetłĺ kapacitás igénye és El,Ir,Ít} ľyrt.
nyilatkozata alapján

megvalósulÍ onkoľmán}zat Befektetó LľlzÁÍási szeIződés

szerint onlĺormiĺnyzat'
megtérítí

ü,,4
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[I. ütem elektromos munkak / ZLakó-2 tömb B' 10

ĺY-os nagyfesziiltségÍi lektromos hĺilózat fejlesztes
<öltsége Befektetö kapacitás igénye és ELMÜ Nyĺt.
ryilatkozata alapjan

2020.t2.31 Önkoľmányzat Ônkoĺmĺíĺyzat I*zÄtásí szeĺződés
szerint onkoĺmiányzat
fizet az ELMťI felé

II. ĺitem elelĺromos munkák / Znt.l tömb megvalósu|t onkoľmĺínyzď Befel<tetó ĺ*zÁĺási szeÍzödés
szerint Önkomlányzat

V. ůtem etekbomos muĺkiák / Zlako-3 tömb / 10

ĺV-os nagŕeszĺiltségű lektromos hálózat fejlesxés
ĺöltsége Befektetó kapacitás igénye & ELMÜ NyÍt.
lyilątkozata alapjĺán

f020.12.31 Onkormanluat lnkormányzat I.,ęzźlrási geuödés
szerint Ónkormanpat
fizet az ELMÜ felé

V. litem elelÍromos munkrík ZInt-2 tömb / l0 kV.
ls na5lfesziiltségű lektrornos hrílózat fejlesztés
côltsége Befektetö kapacitrĺs igĺhye és ELMU Nyrt.

ýlatkozata alapján

f0z0.t2-31 onkormányz.at Önkoĺmányzat I.ezáĺáiĺ szeľzódés
szerint onkormĺínyzaÍ

fizetazBL\,lfrJ fe|é

Kôztcľĺi|eÍi kameľarenđszeľ bővítés
3oniin Sétriny PrograÍn terĺilete 20t6.06.30 oĺikorĺnányzat'

Befektetö
onkormányzat'

Befektetö
A TelepűIésĺendezési

Szerz(ĺdés ll.ben válla|t
kötelezeĺség

i
Il\iilil|ĺŕ1\ i\ tr/ |
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E'I-WV ł{áIózatÍ Kft,

'|.1' Elosztói engedélves adatai
E|osztói, engedélves neve': rlĺvtÜ lłarczatiKft.
Gíme: |132 Budapest; Váci'|:lt 72-74.

Ka'peso|attartó személy neve
(szerződést éľintő kér,désqkb.en) ;

ľóth NoémiEmese ľé|efonsz': Ü6.1.238.7572

Kap'csolattartó e.'m ai l : noemi.tbth@elmu.hu Fax szam: 06.{-238-281 5

Kapcso| altartó szem,{ ly n evo
(kiviteEzést é'ľintő kérd ésékbenh ýlt-kovsz|tl Péter ľéleÍonsż.:qo-:l-2,3p-3129

Kapcso|attartó e.mai|: oeter.v itkgvszki.02(Ô.e l m u.h u Fax szám: 06-1-238-3124
Kap'cso|attarto cÍme: Levélcĺińi 1 393: Budabest 62. Pf'.51t {'
-$.zá mlavezető pé nzi ntézet n evel Ull{B Bank
Pénżint-é'zeti szám laszáma: | 0300002-1 02956,t 4-49020018
Gé.qiegvzék.száma: tI-09-874142
Adószäma: t3804983.2.64
StątiSzti käi' azonos ító szám a: 35í3

száma: HLM-455/20í5 : 603354387

Há|ózat |étesÍtési ľnegál|apodás

1' szenődő fe|ek aĺ|atai

|.2. |gén.rllő adatąi
lgénybeje|entő neve: Co RVIN In g atlanfejtesztési'' Epítő és Vá ľos ľehab i| itáci ós

,ń
Címe: 1082 Budapest Vlll. keľ.' Futó u. 47'53. Vl|. eľn'
Ądószám a/céqi egyzék száma: ĺ 3033268.2. 42 l 01.1.a.g44gí9
stätisztikai azonosĺĺó szźlma:. ĺ 30 33268.681 Đ -1 44.a1
Käpcsolattar'tó személv neve: Sŕĺreg csaba pľojektveeető lTe|efonsz.: [06 20 9í31964
i(apcsBlattartó e.mai| c.íme; soľegcs@t.on|ine.hu |Te|e.fax:
Szám|avezető pénzintézet neve: Ráiffeisen Bank Zń.
>énzintézeti számIaszáma: 1 2001 008.00347097.00í 00007

Ł Szerződés táľgya

Az Elosztói engedélyes vá||alja; hog11 a szerzddésben rnegnevezett felhasznáĺáśi helyen az |gényló á|ta|
rR'e,ghatározott rendelkezésre ál|l teffesítmény biztosĺtásának e|ófeltéte|eit az a|ábbi pontokbań rész|etézett
műszakĺ és gazdasági feltéte|ek me||etť megteremti.

Jelen szeľződés keretében az E|osztlĺ engedélyes az |génylr álta| a 4. pontban megjelo|t fe|has'zná|ási
he|yen a vételezésre vagy betáplálásra igényelt rendelkezésre á||ó teljesítmény igénybevéte|éhez
szü|ĺséges. há|ozatfejlesztést. elvégzi az 5; pontban lévó dÍj ellenében.
.3. A fejlesztěs megvalósĺtásának határideje

Ąz Elosztói engedé|yes a rendelkezésľe á||ás fe|téte|einek megteremtését

20{6.05.30-rg

vá|la|ja az a|ábbi fe|tételek egy(itles te|jesÜ|ése esetén:
. a jogeľós hatisági engédé|yek |egkésőbb 2016.a2.29.ig az E|osztói engedé|yes
ľendellĺezésér.e á||nak,

. ĺ||etékes önkormányzat a ktztertl|et ĺgénybevéte|ére szilT megá||apodást a|áĺrta,

' lgénylő az 5. pontban Írt összeget az ott ĺrt ütemezés szerint megfizette,
. Igénylő a rnegfe|e|ő minőségil és biztonságos munkavégzéshez sztlkséges munkaterü|etet
20 1 6.o3.1 4-ig az E|osztói engedé|yes részére átadta.

,ĺ
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ELWru Hitlózati Rft,
s szárila: HLM.455/20í5 603354387

4. A csatlakozás je|lemzői

Fe|haszná|ási he|y megnevezése: Budapest Vlll. ker., Bikay János utca 3B., hrsz: 36230,

A villamoseneľgia-igény rész|etezése:

Meglpvó ľende|kezésre á|ll teljesĺtmény:
OA

Igénye|t teljesítmény:

1. osat|akozási pont

iroda épü|et, 1 x 5555.00 kVA, ktzépfesz{i|tségü vétetezésen
2. esat|akozási pont

ĺroda épü|et, 1 x 3888.00 kVA, kÖzépfeszii|tségÜ véteĺezésen

A felhaszná|ási he|y Vjllämosenergĺa.ellátásánalĺ érdekében, . a kiindu|ási ponttö| a esat|akozási pontig -
kd'zcéltl há|izat.epĺtést ke| l végľehajtan ĺ az alábbÍäk szerin t.

SzÍikséoes hálózatfei lesz6s :

{. csat|atĺozási pont'

Kĺindulási po'nt (hál'ózatépÍtés kezdőpontja}: LAOZ - csAR r3j kábe|ív

A kéľt te|jesitrľlény kiszo|gá|ásához ĺ-aczkovich és Csarnoktér alál|omások kĺizott egy új 10.ľ<V.os kábeľív
kia|akítäsa sziikséges' Ehhez Laozovioh alá|lornásbó| ťij, kb. 2x2,4 kn hosszriságú .l0, l(V'os kábe|
ĺektétésę, va|aľnint hálózatátľendeaés 'szĹikséges. A tárgyi igény kĺszolgá|ásához a térii|et határ'án,
köiteÍĹi|eĺÍő| akadá|ymentesen megközelÍthetöen egy 10 kV-os átadó áł|omás te|epítése sziiks.éges. Az
állomás ľészére egy kb. 4x4 m alapter'Ĺiletű he|yiség biztosĺtása szükséges.
A kózcé|ťl e|osztóháĺiz€tot a ľendszerhaszná|ó fogad'Ôjáva| Ôsszekötó vezetéket te|jes kör(ĺ védelemme|
el|átott megszakítira sztikséges éľkeztetni.

Gsat|äkozási: pon! (tulajdoni határ):

Gsatläkozás modja:

H,Éńőzati leáqązásĺ pont ;

Al kalm azoÍ't áľam ütés e||eni véde|eľn :

Elosztói tu|ajdonú állomásban íogyasztlí
kozéptôqzültségű k{be| vége|zárĄa

Elosztói tu lajd on ú átą.do-' i|l' t,ranszfoľm,á,toľ
á|lomásba csatlakozó, rendszerhasználóĺ tulajdonú
kábel

|T - védŐftld

/
{./' : ,'
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2. csatlakozási pont

lfiindu|ási pont (háIózatépítés kezdőpontja)l LAcz- NEPL újkábelív

A kért teljesítmény kiszolgálásához Laczkovioh és Népliget alállgmások kĺĺzött egy új í0 kV-os kábe|Ív
kialalĺítása szĹikséges. Ehhez a fenti alállomások kozott ł]i, kb.ô,5 km hosszúságú 10 kV-os kábel fektetése
szükséges. A tárgyi igény kiszo|gá|ásához a terü|et határán, közterilletrőil akadálymentesen
megltdze|ĺthetĺíen egy' 10 kV-os átadrô a||omás teJepítése szriĺ(séges. Az á||omás részére egy kb. 4x4 m
atap.teĺitĺet.íi helyľség bĺztosĺtása szüliséges.
A kozcélú e|osztrháIozątot a rendszerhasználi fogadÓjával ÖsszekÖtő vezetéket te|jes kÖrii véde|emme|
ellátott megszakĺtóra szii.kséges éľkeztetni:

Gś.at.lakoz.ás-i pgnt'(tu'|ajdoni határ); E|osztó.i ĺu|ajdonú á|lornásban fogyasztói
'középfe'szü |tséE iĺ kábe| vé g e| zár.'ója

Elosztói tu |ajd"onrj átadó-, iĺl. transzJorľĺl átorGsatlakÓąás,'ľnódja: ál|onnásba csát|akozó, rendszeĺhasználói tulajdonú

Há|ózati leágazási pont:

Alkaľmazottárémiitéś ellen.i Védęleľn: lT - védŐfc'ld

A.küłönbÖző csa.t|akozäsi pontok'ösŚzekapcso|áŚa ĺiloŚ!
A 'rgndsferhasználl. b.elŚő hälózétát ugy kell kÍa|akítania, hogy a ktj|onbtző csąt|akozásĺ pontok
öss.zglĺapcsolás.asem véĺet|enii|, sem szándékosah he ĺé.gyen.|ehe,|séges.

Az e|oszt'li tulajdonú b.ęrendezés igényló teruletén történő e|he|yezéséhez szükség szeŕint vezetékJog,
il|etve haszná|ati jog joglĺtódol<ľa is kiterjedö hatäyú téľĺtésmeĺtes alapĺtása és ingat|an-nyilvántartási
bejegyzese sz[ikséges.

//

ĺ/D
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5' Đíjfizetés

5'í Gsat|akozási dÍj

1.. ssat|akozási pont

2' csatläkozási pont

A fĺzetendg dĺjak megha{ározásánä| a rendszerhaszná|lt rnegi|letó 7ĺ2aM' {lX.12.) MEKH ľendęlet
(tovább.ĺakban Rende|et) szerinti díjkedvezményeket figyelembe vettÜk és érvényesítésiik a'fenl feltĹintetett
mennyiségekben megtörtént.

5.2'Gsat|akozási đíjfizetés ĺitemezóse

|gény|cĺnek a Rende|et á|apján számĺtott esatlakozásĺ dĺiat, az egyedi kedvezmények Íigyelemb'e vételévé|,
az a|ábbĺ Ütemezésben kell megfÍzělnie:

.1. fĺzetési *"*.ä3:ľ.'"'**il":tľÍ"'Ł1J."'jďä'Jńl,ľ:*ŤŁľ|iä,'1!l3-'ľ;l3"Ĺľáig esedékes,

2. fizetési u'"'.3ľĺnäŕj,,.JJJ"5lJ:ľ:"''.:ś: 

".Ťľ*';=,ä: 
é1 íí..:ĺi"f*.&:'ä..1ľ,3ľi:läJ,xľu''

A kivĺtelezés befejezését követően az esetlegesen fe|merirlő különbözet az elszámolást kÖvető 15.
napon esedékes. Arnennyiben az elszámolás eredrnényeképpen az ĺgény|ónek Íizetési kttelezettsége
keĺetkezne, annak ĺgazo|t megfizetése a felhasználási he|y bekapcsolásának feltéte|e'

|génylőnek a fénti ütemezés szerint kel| a csat|akozási dĺjat az ElosztTi engedé|yes MKB Bank
10300002-10295614.49a20018 számri bankszámlájára átutá|ássa| vagy készpénz átuta|ási megbízássa|
megíizetnie, az Elosztói engedé|yes lovábbi küIön értesítése né|kÜl.

,/'ĺ
f///.:): ]"(-/ ,.,.,/l/ą

Egységár Tervezett
ľnennyiség

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő díj

Gsatlakozás,ĺ alapdíj 69 993 000 Fl

a ror alapdíj 12600 Fr/kvl 5 555 kvl 0 kVÁ 6S 993 000,F

[. Közoé|ú vezeték dĺj 44 S80 000 Fr

0 KoF Íóldkábel létesítés 9 600 FUn 4' 800.ĺĺ 12' ĺĺ 44 880 000 F
lll Bsat|akozóvezeték díl OF

Nettó csét|akozási díj (l' + l|. + l||.} í í4 873 o.00 F
Bsat|akozás'i djj {bruttó) 145 8.88,7{0 F.

Egységár Tervezett
ľnennyiség

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő dĺj

Csatlakozási, alapdĺj 48 988 800 Fl

a (oF a|apdíj 1,2600 FUkVJ 3 888 kVé 0 kv/ 48 988 BOO F

ll. Közcé|ú vezeték dĺj 61 200 000'F1

0 (oF földkábeĺ létesítés 9 600 Ft/n 6500n 1'ZS rt 61 2Q0 000 F

lĺ| satlakozóvezeték dĺj 0Fr

Nettó csatlakozási díj {l. + l|. + lll.) 'í10 í80.800 Fl

csatlakozási dĺi (bruttó) 139 939 776 F,
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5.3 Díjfizetés á|talános fe|tételei

-|elen szerzcĺdés szęrinti fĺzetési kotę|ęzęttség lakkor mĺnosil| te|jesítettnek, amikor az lgény|.ó álta| fizetend'ó
összeg jóváírásra kerül az E|osztói engedé[yes fěnti bankszám|áján.

Fĺzetéskoľ az átutalási bizonvlaton.kériiik feltüntetni ięlen szeződés számátl

A kivite|ezés befejezését k,Öv.etően az Elosztli engedé|yes a kĺizvet|en e|osztóhá|ózatł íejlesztěsként
|étesĺtettlberendezések tényleges mennyisége (és/vagy kiviteldzési értéke} alapján e|számo|ást |ĺészít'
Amennyiben az e|számolás szelint az lgénybejelentő áĺta| fizetendö csatlakozäsi d.ĺj ńagyobb, t,ł1int az
előzetesen rnegÍizetett. érték' akkor lgéńyti. ĺ<ö'teles a fennmaradl részt az elszámolás kézhezvételét
kÔrĺétően 15 napon be|ü| az ElÔsztli, engédéIyes által megkiitdött e|számo|ás alapján me$fĺzetni. Az
e|szárnplás so,rén az |génybejelentó' terhére rnegá!|ąpított ŕiżetésĺ kö,telezettség ném te|jesítése a 8.2,
pontban írt kovetkezmény.eket vonja rnaga. u[án.

:Amennyiben az elszámo|ás szerint az lgény|ő álta| fizetendő esatląltozási dij a|acsonyabp, mint az
elózetbsen megfizétett érték, ąľ<koľ az] E|osztój engédé|yes a ktilönbözete! ltamatmentesen, az
e|szämolás!ó! 'számÍtott 15.napon b.e|Ĺiĺ:vĺsszautalja és.a vĺsszauta|andl összegľó| jrvákó számlát álltt'ki és
kü|d meg lgénybejelentő részére'

Jeĺen megál|apodás keretében a rľlegfizetett esatlakozási 'díj fejében megva|ósított hálizatíejlesitést
szerfő;dő felek e|fogadiák ad igényelt těljesĺtnlény mértékĺinek, amibó| krvetkezően újabb ener$ia łgéťty
kieléoítése kuéró|ag továbbĺ esatlakozásidlj,rĺegfizetésével lehetséges.

Amennyiběn a jé|en megál|apodás- keľeJéĘen a megfizétett csat|a|ĺozási dÍj féjében megva|ós.ítqlt
h.állzalfej|es:ztés á|tál az Ĺtzembę hetyezěst kdvetően 10 .éven be|'t!| újabb Íeĺhasználli igény kerül
ĺ<isżolgáleśra, akkoraz lgénylö a Renoelet á|a'pJán a később befiżetett ośatiákozásĺ d'ĺjakbTĺ vissżatérítésľe
tarthat.ĺgénýl

EĺqsitÔi eňgedéryes a íiietéhd'Ő kĺizaét:(l háliózat. |étěsĺté$i, és csatlakozlvězeték léte9ĺ!ég.i dĺj 59/p-ná| kÍseb'b
mértékü véltozásáróĺ ktl|ön értesĺtést nęĺĺi ktlld, az e|térés érvényesľtése a kĺvité|ezés beféjezését követó
elszámolásban tör!énik meg'

A számlázás álta|ángs a|apelvei:
. A fizetendo osszeget a jeten szeľzrŕidés hatáĺyba|épését (12. pont) kovetŐen a fenti Ĺd'öpontig az
|gény|ö köteles az E|osztli engedé|yes 1' pontban megjelölt banksżárnlájára rrregÍizetni'

" A ľnegfizetett csatlakozásĺ dĺjrć'| szám|át a pénzügyi teljesĺtést ktvétoen á||ĺt ki az E|osztlĺ
engedély.es, arne|yet a kiát|ĺtástól számĺtott 5 napon belÜl ku|d meg az |génytő áĺtal megadott
leveĺezési címre.

" A szám|a esedékességével. illető.leg a számla benyújtásának .teljesítettségéve| kapesoĺatos
jogvilákban, valamint a fizďési,křjtelezettség késede|mes teljesí'tése tekirłteté.ben a Ptk. szabá|yaĺ
értelemszerűen ĺrány'adóak.

6. Felek jogtiiés kötelezeÍtségei

6'.1 |gény|ő köte.lezettsége

lgénylĺÍ vállalja, hogy az 5. pontban részletezett csat|akozási d1jat az ott ĺft ijtemezésben és idŐpontíg
megfizefi.

'ť".\1
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EŁtrilu tláÍózati Kft,
szeęődés száma: HLM.455ĺ20í5 : 603354387

|gényiőnek a munka bjztonságos és megfe|elő minoségben tÖrténő e|végzéséhez szükséges
akadálymentes munkaterületet a 0 pont (végleges terepszint) kijeľöléséve| a létešítés megkezdéséňek
feltéte|éü| szabott másodĺk"Íizetési titem időpontjáig kel| biztosĺtänia. Amennyiben az ĺgén:ýbeje|entő a
munlĺaterületet a 3. pontban Írt határidőig nem tudja biztosÍtani, aĺri| a munka:megkezaešenáp řeltéte|éu|
szabott íĺzetěsi határidő lejártálig kásban kĺjteles értesÍteni az E|osztÓi engedélyest. Rz idĺĺpont
módosĺtásáriljelen szerződés ĺrásbeli módosÍtásáb'an ke|l.megá|lapodni. -

- lngatlanán a vég|eges terepszintet rneghatározza' a munkater[i|et átadásaKor.
- A transzformátoľ állomás épĹi|etéľe vonatkozó ěpítészeti kiviteli tervdokumen|áciőt az E|osztóĺ
engedélyes ilĺetékesévél jóváhagyatja.
- A tľans-ďormátor á|lomás elhělyezéséhez sziikséges he|yiséget (a teľvezés soľán pontosítandó) az
E|osztói engedélyes álta| jóváhagyott kivite|i terv a|apján mę gepĺttei!.

6.2lgény.!ő joga

Az lgé-n1ĺĺő a csatlakozási díj 5. pont szerintĺ megíĺzetěséve| jogot szerez az á|ta|a [génye|!: ĺenđelkezésre
é|ló te|jesĺtmény igénybevéte|ére a'Csatĺakozásĺ pont kiépĺtését liovetően.

A1 |gé-nylő a asatlakozásĺ pont kiépÍtése után, hatáĺyos csatĺakozási szerzödés birtolqában jogosuľ
vilłamosęnerg|a.vásárlási .. é.9. há|Özathaszná|atĺ' szerződést kotni. ami a jôgšzeru
vi|ľamosenergia'felhaszná|ás előfeltétele.

0.3l Az elosztó.i engedé|yes

Az E|os.ztói engede|yes ję|en szeľZődés szerintł há|ózatfejlesztés megva|ósĺtására irányuĺo kotelezettsége
csak akkor és csak oĺyan mértékben áll be, amĺlyen mértékben az |géńyĺÖ a fizetési és ôgyéb szeľe.ődésěs
kdte|ezettségéť te|jesítette.

Az. tĺp9ztTi engedélyes k<ite|ezettsé3et välĺa| arra' hogy há|őzaét és azok kiegészĺtó rendszerei[ oĺyan
mértékben fei|eszti, hogy az lgény|ö álta| kért te|jesítmény a meghatározott felhaszná|ási helyen és ídőĎen
rende|kezěsre ál|jon' továbbá hogy az |génylő e hálrzaka az elöírásoknak rnegfeletöen csatlaŕozhasson'

A szerződés 3. pontjában vá|!a|t rnegvą|ósĺtási határidölĺ csaĺĺ abban az esetben tarthatóK ha az
lgénybejelentl jeĺen szerződést 2015.06.1O.ig, é|áírva visszajuttatja az E|osztói engedé|yęs részére.

ltrnennyiben a jogerós engedéĺyekkel rende|kezö teĺvek szerint megkezdett kivite|ezés során qz E|oszlii
engedé'tyesnék fel nem róhatl ok miatt a csallakgzás kialakításának a jogeĺôs engedélyekkel rendelkeeő
tervek alapján ka|lĺu|ált várható közcé|ú há|ózat létesĺtés és/vagycsat|akolđvozetélĺletesĺtes díia ąz5. pont
szerint fizeténdő értéket 5a/o:|tá|.nagyobb mértékben meghalacĺja, E|osztÓi engedě|yes erről ér.tesitést rĺila
az |gényłő részére. Amennyibęn lgényli az értesĺtés kéżhezvételeto| szárnĺtott ,ĺí napon be|ti| nem je|ez
vjšgza, a kkor Elosztó.ĺ en ged élyes azt e|fogadottnak teki n!i.

6.4 Az elosztói engedétyes joga

Amennyibercz |génylő az.5. pontban megjeloĺt Íizetési kote|ezettségének az ott megjelö|t határidŐig nem
tesz eleget, Eĺosztii engedé|yes az esedékességi tłatáľidő lejártát köúetó 15 napon be|ĺi| fizetési felszbľtast
kiild.

1łtęnny|!,e1 |gényló a fizetési felszTtítás e||enére az esedékességtól számÍtott 30 napon beli]| Íizetési
kĺĺte|ezettsé9ęt nem te|jesítĺ, rigy Elosztói engedé|yes jogosult a szerżódéstő| elá|lni.

Az Elosztói engedé|yes kizáró|agos joga és köte|ezettsége a te|jesfteshez szükséges munka
megszervezése, a kivĺte|ezésse| kapcsoĺatban utasítások adása' Az E|osztói engedé|yes a łlljesítéshez
jogosult harmadik személyt igénybe venni.

ElosztÓĺ engedé|yes a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|ető mĺnőségben tÖrténő e|végzéséhez
sziikséges muńkatęriilet hiánya miatt a teljesĺtést megtagadhatja. A megfele|ő munkaterĹi|et hiáňya miatti
te|je9ĺ'tés rygtgggdáq es€tén ĺgény|ő kotôles értesítóni-E|oszioi engedle1yest a rnegfe|e|ő munkatertilet
rendelkezésre á|ĺásáró|.

-,,,,!ą,ĺ
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7. A szerződés módosĺtása, megsziÍnése, megszünteté.se

Amennyiben e szerzcĺdéŚbeĺ rogzített csatlakozási pontot'
rende|kezésre á||ás feltéte|eit ĺgénylö midosltani kÍvánja,
szĹikséges a felek kozös megegyezésével.

Amennyiben a jogerős.engeđélyekke| rende|kező tervek alapján az Elosztoi engeđélyesnek fél ńem roható
ok miatt a csatlakozás kia|akítilsának a vezetékjogi engedélyézésľe beađott tervek alapján ka|ku|ált várhatl
kozcé|ú hä|ózat |éteŚítés és/v'agy csat|akozi ve.żetpľ léteśĺtes dĺja az 5. pont szeŕiht fizetendó értékét
meghaladja, a Fe|ek jelen meoá||apodást módosí$ák a fizetendő összeg és a íizetési titę.meÍ tekintptében.

Abban az esetben, ha az lgény|ö az Elosztói engedé|yes e|azo bekezdésben Írt módosítási
kezdernényezésére í5 napon be|t]l ĺrésban nem vá|aszoĺ, Ełosztóĺ enge.délyes jogosult a szeĺződéstö|

Szeľződ Ö fele}< a szerz'ódést kozts megegyezésse l ĺrásban bármĺkor módos ĺthatják.

7.{' A $zeľződés .měgsziinése és megszii ntetése

A szerzödé.śt az |génylô 30 napos felmondäsi idével báŕmikqr Írásban fe|mondhätja, illetve a szerződé,St
fe|e k kĺĺzös megegýezé9sel báľmĺkor m egszü nté|hetik.
A szerzódés megszŰnésěnek időpontjáig fe|meľtllt kÖltségekkel a Felek kote|esek egyrĺás felé e|számo|ni.

Arnennyĺben az E|osztli engedélyes a te|jesĺtéséhez sztikséges hatósági engedélý nem kapja meg és
emĺaĺt a te|jesĺtés rneghitisu|, tígy jelen szerződés hatá|yät vesztĺ, és az Elosztói €ngeCIélyes äz |gény|Ő älta|
ąz $. poptbän rnęgÍizétett Összeget kamatmentesen' a |éhetét!e.nü!és idöpontjáĺg fe|merÜlt kdltségeket (p|d'
tervezés, adategyeztetes köl!sé'geľ) |evonva visszafizetni.ktjte|és' Ha a s-ieĺzÓdés.ben ýá!|a!t kÖte|ezettsěget
az Elosztói engedétyęs ä hätósági engedélyek rendelkezésre á||ásának hĺánya miatt, yągý é közteľü|el
igénybevételQre kÓtendŐ rnęgá||ap.odás a!áľrásának hiánya mĺatt (amely nelĺi fej nem rÓhatÓ okra
visszavezethetóen kÓvetezettbe) nem tudja te|jesÍteni, rigy az lgénylő a szeľződésse|.kapcso|atos költségeiť
és kárát maga viseĺĺ.

Arnennyiben az |génylönek fé|róhátT oltbÓ| a te|jesĺtés meghiÚsu|, úgy a je|en szerződés hatá|yát.veszti, és
az e|osztó.i engedéĺyes az lgénylő á|ta] az 5. pontban megfĺzetett összeget kamatm,entesen, a |ehetetlenü|és
idrpontjáĺg fé|meľii|t kö|tségeket (p'|. tervezés, adátegyeztetés kÔltségei) |evonvä, visszäfizďni köteles.
Amennyiben a szeľződésben vä|ĺa|ť kÖte|ezettséget az.|gényló neki fel nem rlhatr ok miatť nem tudja
teljestteni, (lgy az a szeľződéss' el kapesolatos lcÖ|tségeit és kárát maga vise|i.
Amennyiben e|osztói engedélyes a megfełe|ö munkaterület hiánya, vagy késedelmes étädása miatt tagadta
meg a{eljesítés megkezdésé.t' és a megtagadásti| számĺtott 30 napon beltl| |gény|ő nem értesíti aľrl|, hogy
a terü|et a munka megkezdésére a|ka|masi Elosztöi engedéýes jogosu|t a szerzódéstöl eĺáĺlni' és kárának
megtérítését koveteĺni'
Jelęn szeraödést fe|ek, .KČzÖ.s megegyezésse| bäľmikor megszttnĺethetik, de a rnegsz(inés ĺdő:pontjáig
eJvég zett telj esítósekke| e| Íĺell számo| niu k.

Amennyiben a széĺződéŚ é je|en szerzodésben fogla|tak szerint megsztintetésre keĺÜ|és az ęrnĺatt felmerült
kárának megtérítését az E|osztó igényľi, aztaz |gény|ó kártaĺanĺtásként,.á|talános forgaÍmiadĺíva| novelten
köteles megfĺzetni'
Arnennyiben a kĺvĺtelezés meglĺezdésének feltéte|eiaz lgénylönek felróhatóan, vagy az E]osztőiengedé|yes
műkt'dési korén kĺvü| ä|b okb,óĺ nem teljesij|nének, az Elosztói engedélyes a ľende|ltezésľe á|lás
fęĺtéte|einek megteremtését a jogerős engedélyek rendelkezésre ä|lása esetén jelęn szerződés
mldo-sĺtäsában Írt idlpontra vá|la|ja.

a rende|kezésre állĺi teljesĺtményt vagy a
Úgy jeĺen szerződés hásbeli mldosĺtása

]:ĺ rĺ
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8' Szerződésszegés és jogkövetkezményei

B.'t Szerződésszegés az Elosztói engedélyes ľ.észéről

Az E|osztlĺ engedé|yes szeľzodésszegést követ e|, ameńnyiben neki fe|róhatlan nem val'ósĺtja meg a
há|lzatfejlesztést a 4. pontban szerep|ő ľhiiszaki tąrta|ornma| a 3. pontban Írt határiďőre.

Az E|osztTi engedélyest nem terhelifeĺe|össég a számára fe| nem rlhatÓ okokbó| esetlegesen bekövelkéző
hatáľidó cstiszások, így kü|önösen:

. Szerzódés a|áírásának csúszása; aĺnennyib'en az! az lgé.nylőnek félróhatóan kovetkezik bei

. az 5. pontban írt fizetésĺ kÓtelezettség késedelmes tefiesftése,

. a munka bizlo'nsá$os,mégkezdéséhez és meEfelelő rninlsěgben töÍténő elvégzéséhez szükséges
munkaterület hiánya rniatti csúszás'
. hatósági en gedé|yezési eljárás e|hr]zódása,
. a kozterti|et: ĺgénybevételére kotendo me'gá||apodás a|áÍrásának elhrlzÓdása amennyiben az az
E|osztóĺ engeđé|yesnek nem felróható,

.8'2 szerződésszegés az |gtány|ő ľészéľől

Az lgénylő szerzödésszegést koy"et e|

r ha a csat|akozási díjfizetési köte|ezettségének nem, vagy késve tesz e|eget,
. ha a munka biztonságos megkezđéséhei szilĺcs''éges megfęle|ó munkateríjletet az E|osztói
engedé|yesnek a szükséges munkavé$zésrőlszoli léilesĺtes.ében megadott határidrĺig nem biztosĺtja,
. je|en szerzodésben fogla|t egyéb kĹĺtelezettségeit az ott leírt.hatáľidőig nem te|jesĺti'

lgényló késęde|mes fizeÍés eset.éh a.:rnindenkori Ftk. szeľĺnti .késedelmi kamatot köteles megÍizetni az
E|osztói engedé|yeg rés.zére.

Az |génylő tudomásu| veszi, hogy az 5t p'ontban írt fizetési határĺdók elrnu|asztása a teljesĺtQs c.súszásät
vonja maga után' Amennyiben a késedelem a 30 népot megha|adja, az E|osztói engedé|yes jogosult jelen
szerzóděstöl e|á|lnĺ.

Abb.aň az esetben, ha az |gény|ő az 5. pontban íĺ't, csat|akłrzásĺ düra vonatkozó elszámolás eľedményekénti
terhére jelentkéző fizetési ĺ<ötelezettség ąz e|szárnQlásĺ értesĺtőben szet€pló határłdőig nem fizetĺ meg, úgy
sz E|osztói engédélyes a fe|használási heĺy bekapo-solását a fizetési köte|ezettség teliesĺtéséig megtagadiä,
.és a késedelmes fízetés után késede|mí kamatot számít fe|'
,9. Kártérítés' kárfelszám ítás

A felek a szerződésszegésse| okozott igazo|t; kozv.etlen ľĺárt kötelesek a másik fé|nek a Ptk, szabályai
szerint megtérĺteni'
A szerződésszegö fél mentesťl|.a fele|ősség alÓl' ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést el|enőrzésĺ krĺén
ĺ<ívü| esó, a szerzó.déskotés ĺdőpontjában e|lre nem |átható körtJlmény okqzta és nem vo|t elvárhatÓ, hQgy a
körülményt eĺke.rĹilje Vagy a kárt eĺhárĺtsa. Nem lĺe|! a szerzödésszegő fé|nek megtéĺĺteni a lĺár'nak.azt a
részét' amely abbT| származott, hogy a másik féĺ é käĺ męge|paé.se, e|háÍĺtásä, iĺletö|eg esökkentése
érdekébpn nem úgy járt e|' ahogy az az,adB|t he|yzetben á|talában e|váĺható.
Mentesü|ésĺ okok lehetnek B|.: természeti katasztrófák, vagy emberi cselekmények kĺizÜ|: háború,
tełrorcselekrnény.

{0' Vitás kérdések rendezése

A je|en Szerződésbő| eredő Vitás kérdéseket a Fe|ek e|ső soĺ'ban táľgyalásos úton, egyeztotéssel prlbálják
rendezni. Amennyiben az egyeztetés ésszerii időn belü| nem vezet eredményre, a Felek bármelyike jogosq|t
bíĺ'ósághoz forduĺnĺ.

,ai
Ü,;i,,,/
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,|1. Egyéb rendelkezések

A felek kote|esek egyĹlttműktdnije|en szerződés cé|jaĺnak megva|isítása érdekében'

Az |gény|ő e|fogadja, hogy az Elosztói engedélyes, vagy megbízottja a teljesÍtéshez szilkséges esetben és
mértékben a Igénylő ingatläná'ra be|épjen, ott a teljesĺtéshez szükséges munká|atokat végezzen' Az |génylő
je|en szerzódés aláĺrásával beleegyezését adja ahhoz, hogy ingat|anán az Elosztói engedélyes
vqze1ýĘjooot, hasznáłaĺł jogot térĺtésmentesen ĺétesĺtśen, illetve gyat<oro$o;l a jelen sżerzödés
tefiesítéséhez szÜkséges méľtél<ben és ezaz ingatlan-nyilvántartásba bejegyzĺásre kerü.ljön.

Az Eloxtoĺ engedé|yes Í||etVe meghétąIrnäzottai az |géňy|ö ingatlanära a közcéĺrÍ há|Özati e|emelc
üuerne|tetése és karbantarĺäsa cétjábol beĺéphetnek, és azt ľiasználhagák, azza! a fe|tétel|el, hogy ezzel a.tárgyĺ 

Fgallanon megva|TstllÓ |étesĺtmények működését a feltétleniil szüksěges méÍtéket meghaladÖ mldon
nem akadá|yozzák.

Ą. j'e|en szer.zĺĺdé.s lĺere.tĺében biztosĺtott'forrásbll megva|ósu|ó mĺnden ěszköz, mint a lĺözcélÚ eĺgsztÓ
hálózat része teljes egészében az E|osztói engedé|yes tu|ajdonát képezi, azon lgénylő semmilyen
tu|ajdonosi jogosu|tságot nem szerez.
A szerzódő fe|ek rögzttik, hogy a vis major idejévet a szerzódés te|jesĺtésének határideje automatikusan
'meghosszabbodik.

Az eĺosztÓi engedéĺyes az |gény|o személyes adataĺt az ĺnformácils önrende|kezési jogrl| és az
informáciTszabadságró| szóló 2011' évi GX||. Torvény ĺendelkezéseinek megfe|elően, a VET.ben és az
Eĺosztói Uz|etszabályza|ban rész|etezett módon keze|i.

12. Zétő ren ĺj e| kezĺásek

A szereődésben foE|altakat szerződŐ felék' elo|vasás és éľ.telmezés utän' mint akaratukka| mindenben
meg egyezót elfogadják, és aláírásukké! rrlegerosĺtil<.
Je|en szeľzldésben nem szabályozolt. kér,déselĺben a vi|lamos energiáról szó|ó 2007. évi LXXXVI. törvé.ny
(Y T}..u Polgári TÖrvénykönwĺ'ôl szóló 20í'3. évi V. tÖľvény (Ptk.), ä vi||ämos ener$iáról szĆ/|r ZaOv. éÝi
LXXXV|. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásár.ól szó|ó273t2Üo7. (x.19.) Ko.rm' rendelet, a vi|lamos
energia hállzatĺ csat|akozási dĺiak meghatérozásának szempontjaiľ'll, a dĺjak e|emeir.Öl, mértékérö| és
a|ka|maeásukril szo|ó 7.ĺ2014. (lK12.) MEKH rende|ét elöÍrásai, az El|átásĺ Szabá|yzatok és az Elosztói
cnnpr|él ves ł l zÍet'<zahá lv za|, Ähan ínnĺa lf a k ez ir ánlle dőak
-Jeĺen szerződés a felek a|áírásáva|, az aláĺĺáS napján j.rn létľe.
A szerzódés; hatá|ya a mindkét fél á|tal a!áĺrt'szeľzÖdésnek ąz Elosztói engedé|yes á|iat trńénó átvéte|e
időpontjában állbe'

Budapes|, 20í5' május í2' 6uÔĄppeí '2Đ15, Ür. Łś .

Elosztĺii ehgedé|yes

Béres József
ügyvezetó igazgató

dľ. Hoľv,áth E|ekné
{tgyvezető igazgató

EŁsnÜ Hä|ózati Kft,
ĺ,r ä ńu*apest, Váci ŕl|7 Ż:7 Ą.

./?'

A,'.:' .r,

'itVĺl

Á- /,ł
'Magyar Laios

oszt'á|yvezetl1
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Há|őzat létes ítési megá l |apodás
1. számú rnódos;ítása

1. Szeľződő felek adatai

1.2. |igéný]ő adatai
!gén)ŕbejé|entő neve: 3oRV| N l n g at|anfe.1.tesztés i, Épító .és Város rehab ĺ ! itáeíós

Ztt.
Címe: |082 Budapest Vl||. ker., Futó, a, 47.53. V||. eľn.
Adószámalcéq ieqvzé k száma: | 3033268.2. 42 ĺ u -1 a-044919
Statisztikai azonosító száma: í 3033268.6810.11 4-01
t(apcsolattartó szernélv neve: Sőreg Gsaba projektvezető |Te|efonsz': |oo zo 9131964
Kapcso|attaľtó e.maiI címe: soľegcs@t.on|ine'hu |Te|efax:
SzámIavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzintézeti szám|aszáma: í 2001 008-00347097-00í 00007

ľ^

2' E|őzmények

Felek 2015. május 12.én HLM.455I2015 számon szerződés.t (továbbiakban: Szerzodés) kotottek a
Budapest Vll|. ker., Bókay János utca 38., (hrsz; 36230) ingat|an vil|amosenergia.ellátására. A Szerződés
hatá|yba lépését követően felmerĹr|t előre nem |átható körÜ|rnény miatt Fe|ek a Szezodés módosításában
egyeztek meE aZ a|ábbi fe|tételek szerint'

/ű,.,i/ 4i Ü"ł1

lt -:|. .t|qsztói engB.dślyg.s adątai.
Elosztói enqedé|ves neve: ELllllÜ Hálózati KÍt.
címe: |,|32 Budapest, Váci (it72-74.

Kapcso|attartó szeľnély neve
(szerződést érintő kérdésekben): Tóth Noémi Emese ľe|efonsz.: 06-1.238.1ďr2

Kapcsolattartó e-mait: noemi.toth@elmu.hu Fax szám': 06.,|'238.28ĺ 5
KaposolaÍtartó szeľ.né|y neve
(kivité|ezést éřintő kérdésékben) : Vitkovszki Péter ľé|ěfonsz'; 06.í.238.3í29

Kapcsolattartó e-mai|: peter.vitkovsz ki. 02@-e| ľn u. h tl FáX siám: 06.í.238.3124
Kapcsolattaľtó círne: Levé|cím: í393 Bud.apest 62. Pf. 5.1'.|.

Szám|avezető pénzintézet neve: MKB Bank
Pénzintézeti számIaszáma: í 0300002-í 029561 4.4902001'8
Gégjegyzék száma: 01-09L874142
Adószánta; 13804983-2-M
Statiszti kai azonosító száĺna : 3513

/\
/ĺ L./



3. Megá||apodások

3.í A Szerződés 3. pontjának he|yébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Elosztói engedélyes a rendelkezésre á||ás fe|téte|eĺnek megteremtését
ĺoei g' 1enes'álláp ó1l1e'i so..utem )l 20í.5' í.12l;dí". j$
végleges á|lapot (második Ütem) 201 6.05.30-ig
vál|a|ja az a|ábbi feltéte|ek egyÜttes te|jesÜ |ése esetén :

. a jogerős hatisági engedélyek |egt<ésobb 2016'02.29-ig az E|osztói engedélyes rendelkezésére álInak,

. ĺ||etékes önkormányzat a köferÜlet igénybevéte|ér.e szó|ó megál|apodást a|áírta,

. |gény|o az 5. pontban írt osszeget az ott írt Ütemezés szerint megfizette,

. |génylo a megfe|e|o rninoségű és biztonságos munkavégzéshez szükséges munkaterüĺetet 20.l6.03.14-iE
az E|osztói engedé|yes részére átadta.

3;2. A Szerződés 4. pontjának he|yébe az alábbi rendelkezések |épnek:

4. A csat|akozás je||emzői
Fe|haszná|ási hely megnevezése: Ęudapest V!||. ker., Bókay János utce 38., hrsz: 36230'

A vil|ąmoseneľg ia.iQény rész|etezése:

Meg |évő rende|kezesre á||ó te|jesítryény:
OA

Igényelt teljesítmény:

ig'p.gľe'ľlě. ltäpÉ(e]sśĺiŕiie i

íi;ilôs ľäkĺj'żá.ś..illndnt

ĺŕl9 ;é)pJl,J'pjulííix;;2.'6.,0$Q"9;łlíVÁ;ľ8;o.aép[ěś#Jĺś;e.oĺ:ivetb.lé.?'p;ś$

vég|eges á||apot (másodĺk ütem)
1. csatlakozási pont

iroda épt.l|et, 1 x 5555.00 kVA, kozépfeszÜ|tségĹj véte|ezésen
2. csaĺ|akozási pont

iroda épület, 1 x 3888.00 kVA, kozépfeszü|tségÚ véte|ezésen

A fe|haszná|ási he|y vil|amosenergia-el|átásának érďekében, . a kiindu|ási ponttó| a cśat|akqzási
ponti g - kôzcélú há|ózatépítést kell végręh ąJtanl' az aľább.iak szeri nt.

Szü kséqes há|ózatfei| esztés :
í. csatlakozási pont

Klińoutás!'pont,Íhá!ó.zątép,ĺtés:k-e,zdlőpon.tF}í ClSARll.Jázľ.ł.lin.'.'vona|.

Kiindulási pont (há|ózatépítés kezdőpontja): LACZ - csAR új kábe|ív

A kért te|jesítmény kiszolgá|ásához Laczkovich és Csarnoktér a|á||omások között egy új 10 kV-os kábe|ív
kia|akítása szÜkséges. Ehhez Laczovich a|á||omásbó| új, kb. 2x2,4 km hosszúságú 10 kV-os kábe|
fektetése, valamint há|ózatátrendezés szükséges. A tárgyi igény kiszo|gá|ásához a terü|et határán,
közterüIetrŐ| akadá|ymentesen megköze|íthetően egy 10 kV-os átadó á||omás te|epítése szukséges. Az
á||omás részére eg.y kb. 4x4 m a|apterÜ|etű he|yiség biztosítása szÜkséges.
A közcélú e|osztóhá|ozatot a rendszerhasználo fogadójáva| osszekoto vezetéket te|jes kÖrű véde|emme|
e||átott megszakítóra szĺlkséges éľkeztetni.

Elosztói tu|ajdonú áĺ|omásban fogyasztói
kÔzé pfeszÜ ltség ű káb.e| végelzárTja

,.)

/t
/a

/p
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Csat|akozás! pont (tulajdon i határ):



Kiindu|ási pont (hálózatépítés kezdőpontja): LACZ - NEPL új kábe|ív

Ą ľęl.1 teljesítmény kĺszo|gálásához Laezkovioh és Népliget a|á||omások között egy új 10 kV-os kábe|ív
kia|akítása szükséges. Ehhez a fenti a|állomásokközött új, kb.6,5 km hosszúságú 10 kV-os kábe|fektetése
sztikséges' Ą tárgyi igény kiszo|gálásához a teŕület határán, közterÜ|etró| akadá|ymentesen
megł<oze|íthetően egy 10 kV"os átadó ál|omás te|epítése szükséges. Az ál|omás részére egy kb. 4x4 m
a|apterÜletĹi he|yiség biztosítása szÜkséges.
A kozcéĺÚ e|osztóhá|ózatot a rendszerhasználó fogadójáva| osszekoti vezetét<et teljes körű véde|emme|
ellátott megszakítóra szÜkséges érkeáetni.

csat|akozás módja:

Há|ózati leágazásĺ pont:

A|ka|mazott áramĹités el|eni véde|em:

2. csat|akozási pont

Gsatlakozási pont (t.rllajdoni határ):

GSatlakozás rnódja:

Há|ózati leágazási pont:

Alkalmazott áramütés e|leni véde|em:

E|osztoi tulajdonú átadó-, iĺ|. transzformátor
á||omásba csat|akozó, rendszerhaszná|oi tulaidonú
kábeI

|T _ védofo|d

Elosztói tu|ajdonú ál|ornásban fogyasztói
kozépfeszu|tségű kábe| végelzáĄa

E|osztó i tu lajd onú átadó:, il l. transzform átor
á|lomásba csatlakozó, rendszerhaszná|óĺ tu|ajdonú
kábel

|T - védófo|d

A kü|önbozo csatlakozási pontok tsszekapcso|ása tilos!A rendszerhaszn.áló b'elso hálózatát Úgy kel| kiä|akĺtania, hogy a kü|onboző csat|akozási pontok
öSszekapcso|ása sem vé|etlenül, sem szándékosan ne |egyen Iehetséges.

Az- e|osztĺii tu|ajdonÚ berendezés igénylő terÜ|etén torténő e|helyezéséhez szukség szerint vezetékjog,
i|letve haszná|ati jog jogutódokra is kiterjedő hatálýú térítésmentes a|apÍtása és ňgat|an-nyi|vántariáši
bejegyzése szÜkséges.

3'3. A Szerződés 5,2. pontjának helyébe az a|ábbirende|kezések lépnek:

5.2 Csat|akq zási díjfizę|és ütěmezése

|génylőnek a Rendelet alapján szárnított csat|akozási díjat, az egyedi kedvezmények figye|embe vételéve|,
az a|ábbi ĺjtem ezésben ke| | rnegf izetn ie:

,'l . fizetési Ütem: 28 582 849 .. Ft (22 506 í 80 ,. Ft + 27 9/. ÄF Ą)t melý 20í 5.06:,| 5 napjáig esedékes,
és ennek befizetése a tervezés éŠ kivĺté|ezés megkezdésének fe|téte|e,

2'.fĺzetési ijtem:'40 005.o9o.:- |t ę-1.:.50o.Jo'g9 
''.1|t.;+ 27 .% ÁFA'}., 'rne|y 20í5.íí.3o napj.áig'ese'Qékes,

éś.' ennek .befizetése ' aŹ:' i.Qeig|enes á||apot (e|ső'' Ütem) tervázés. ' es::.kłvite|'ezés
ľne'gkezdésének fé{téte[e'

3. fizetési utem: 2'17 Ą40 ';637 .. Ft' (1v'1o55 6.20 l: FÍ + 27 o1q 

^FA},:.m'e|ý 

20í6;03'ĺ|p'ĺ1apjáig
eseděkes; és ennek. befi4ęt{ge. a ' vég|eges á||äpo.t (második ütem). tervezés és
kiviteł'ezés'r,negkezdésé1ek fe|téte|e,

A kivite|ezés befejezését kovetően az esetlegesen fe|merü|ő kÜ|onbozet az elszámołást követő 15.
napon esedékes. Amennyiben az e|számo|ás eredményeképpen az lgény|őnek fizetési kote|ezettsége
ke|etkezne, annak igazo|t megfizetése a fe|haszná|ási he|y bekapcsoĺásának feltétele.



|génylonek a fenti utemezés szerint kell a csatlakozási díjataz E|osztói engedé|yes MKB Bank 10300002-
10295614-49020018 számri bankszám|ájára átutalássa| vagy készpénz átuta|ási megbízássa| megÍizetnie,
az E|osztóiengedé|yes további kÜ|ön értesítése né|kÜl.

4.Zźrô rendelkezések

4'1 Je|en Módosításban fog|a|takat szerzodló fe|ek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukka|
m i ndenben megegyezót e|fogadj.ák' és a|á írásu kka| me gerósíti k.
4.2. Szerződésnek je|en MóQosítással nem érintett rende|kezései változat|an tarta|omma| maradnak
hatá|yban.
4.3. Jelen szerzó,désben nem szab.ályozott kérdésekben a vi|lamos energiáró| sz,ći|ő 2007. évi LXXXV|.
torvény (VET)' a Po|gári Törvénykonyvroĺ szó|ó 2013' évi V. torvény (Ptk.), a vi|lamoq energiárÓl szo|o 20Q7.
évĺ D(XXVI. tôrvény egyes rende|kezéseinek végrehajtásáró| szó|ő 27312007. (X.19.) Korrn. rende|et, a
vi||amos energia há|ozali csat|akozási díjak meghatározásának szempontjairo|, a díjak elerneĺr.i|, méřtékéro|
és alkalmazásukrÖ| szÖi|ő7ĺ2014. (lX.12.) MEKH rende|et előírásai, az E|látási Szabá|yzatok és az E|osztóĺ
engedélyes Üz|ętszabá|yzatában fogĺä|ta( az irányadóak'

4.4' Jelen szerződés a fe|ek aláÍrásávaĺ, az a|áírás napján jon létre'
A szerződés hatá|-ya a mĺndkét fé| átta| a|áĺĺt szerzódésnek az Elosztói engedélyes á|ta| történő átvétele
időpontjában áĺlbe.

Budapest, 2015. november 12.

EIosztói engedé|yés

B{>, ,zo1s.
.l

tł|..A.

lt/^I k(,1:_

Dr. Horváth Elekné

Qgyvezeto igazgató

jos

Béres JózseÍ

ügyvezető igazgató

EtMŰ,Há|ózati Kft.
1132 Budapest, Vácĺ ť1t72'74'
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EI-MV ł{áIózati tr'ft"

Szerződés száma: HLM.455/3/20í 5 : 603354387

Há|őzat létesítési megálIapodás
2. számú módosítása

1' Szeľződő fe|ek adatai

2. Előzmények

Fe|ek 2015. május 12.én HLM.455/2015 számon szerzódést (továbbiakban: Szerződés) kötottek a
Budapest V|||. ker., B.ókay Jáno$ utca 38., (hrsz: 36230) ingatlan vi||amosenergia-e||átására. A
Szerzodés hatá|yba |épését kovetóen felmeril|t e|ore nem láthatr körülmény miatt Felek a Szerzódés
módosításában egyeztek meg az alábbi fe|téte|ek szerint.

/
ű,,;l,ł

ĺ/
',{ĺ-',lĺ

1.1. E|osztói enqedélves adatai
E|osztói ensedé|ves neve: ELMÚ HálózatiKÍt,
Gíme: íí32 Budapest. Váci úŁ72.74.

Kapc5o| attartó szeméty neve
(szerződést érintő kérdésekben): ľóťh NoémiEmese ľelefonsz.: 06-1-238-t1572

l(apcsolattartó e.mai|: noemi.toth@elmu.hu Fax'szám: 06-1-238-2815

Kapcsolattartó szemé|y neve
(kivitelezést érintő- kéľdé.sekben):

VľtkovszkiPéter ľe|efonsz.: 0'6.í.238.3129

Kapcsolattartó e.mai|: peter.vitkovszki.02@elmu. h u Fax szám: 06-l-238-?124
Kapcso|attartó címe: Levétcím: í393 Budapest 62' Pf.51í.
Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank
Fénzintézęti számlaszáma: í 0300002.1 029561 4.4902001 8
Céqieovzék száma: 01-09-874142
Adószáma: 138049i83-2-44
Statiszt"i kai azonosító száma: 3513

{'2. lqénv|ő adätai
Igénybejelentő neve: coRV|N I ng atla nfejtesztés i, Építő és Városrehabilitäciós Zrt.

Gíme: ĺ082 Budapest V||!. keľ., Futó u.47.53, V||. em'
Ad ószáma/cégiegyzék száma: í 3033268.2. 42 l 01.1 0.0 449'| 9

Statiszti kai azonosító száma: 1 3033268.68 1 0-1 1 4-01

Kapcso!attartó szemé|v neve: Sőľeo csaba pľoiektvezető |Te|efonsz': 106 20 9í31964
Kapeso|attartó e.maiI cĺme: soreqcs(@t-online.hu lTelefax:
Szám|avezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzintézeti számlaszáma: 1 2001 00B.00347097.0oí 00007

\t
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3. Megá||apodások

3.1 A Szerződés 3. pontjának helyébe az a|ábbi rende|kezések |épnek:

Az E|osztói engedé|yes a rende|kezésre állás feltéte|einek megteremtését
ĺdeigĺenes állapot (e|so ĺ1tem) 2015.í2'3í.ig
vég|eges áĺ|apot (második Ütem) 20í6.05.30.ig
vá||alja az a|ábbi feltéte|ek együttes te|jesü|ése esetén:
. a jogerős hatósági engedé|yek |egkésobb 2016.02.29.ig az E|osztói engedé|yes rende|kezésére á||nak,
. i||etékes önkormányzat a közterület ĺgénybevételére szóló megá||apodást a|áírta,
. lgény|ő az 5. pontban Írt Összeget az ott Írt ütemezés szerint megfĺzette,
. lgénylo a megfe|e|ő mir,lőségű és bĺztonságos munkavégzéshez szilkséges munkaterü|etet 2016.03'14-
ig az E|osztói engedélyes részére átadta.

3'2, A Szeződés 4. pontjának helyébe az a|ábbi ľenđetkezések lépnek:

4. A csatlakozás jellemzoi
Fe|haszná|ási he|y megnevezése: Budapest Vll|. ker', Bókay János utca 38., hrsz: 36230,

A viIlamosenergia-igény részletezése:

Meg|évó rendelkezésre á|ló te|jesĺtmény:

OA

|gényelt te|jesítmény:

ĺdeig|enes á|lapot (e|ső ĺjtem):

1.'csat|akozási pont

|l.oda ép-qiie.!.1 x 12'5o;oo kVA, kozépfeszrl|tségű vételezésen
2' ęŚ;ať| ákgzćlsi. pa nt
.iroda 

ép(j|ď, 1 x í250,00 kV.Ar koŻépfesztl|tségű Véte|ezéseň

vég|eges á||apot (második Ütem)
1. csat|akozási pont
iroda éptllet, 1 x 5555.00 kV,A, kozépfeszültségĹÍ véte|ezésen
2. csatlakozási pont

ĺroda épÜ|et 1 x 3888.00 kVA, kozépfeszil|tségĹi véte|ezésen

A fe|haszná|ási helyvĺllamosenergia-e||átásának érdekében, - a kiindu|ási ponttól a csatlakozási pontig .
közcé| ú há|ózatépÍtést ke| l vé greh ajĘani az a| áb b iak szeri nt.

SzĹi kséges há|ózatfei|esztés :

1. csat,|akozási pont

Kiindu lási pont (há|ózatépítés kezdőpontja) :

Kiind tl läsi pont (há|ózatépĺtés kezdőpontja) :

csAFy Jázmin vona|

LAcz - CSAR új kábe|ív

A kért teĺjesítmény kiszo|gá|ásáhozLaęzkovich és Csarnoktér alál|omások között egy új 10 kV-os kábelív
kia|akítása szÜkséges. Ehhez Laczovĺch alá||omásból új, kb. 2x2,4 km hosszúságri 10 kV-os kábel
fektetése, valamint há|ózatátrendezés szükséges. A tárgyi igény kiszo|gá|ásához a terÜ|et határán,
kozteril|etro| akadálymentesen megkoze|ĺthetően egy 10 kV-os átadó á|lomás teĺepítése sztikséges. Az
á||omás részéľe egy kb. 4x4 m a|apterületű he|yiség biztosÍtása szükséges.
A kozcé|ú e|osztóhállzatot a rendszerhasználi fogadojával osszekÖtó vezetéket teljes korti véde|emmel
e||átott megszakítóra szÜkséges érkeztetni'

Ąĺl
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Csatlakozási pont (tulajdoni határ): Elosztóitu|ajdonú áI|omásban fogyasztói
középfeszültségĹi kábe| v ége|zár őja

Elosztói tu|ajdonú átadó-' il|. transzÍormátor
Gsat|akozás módia: á||omásba csat|akozó, rendszerhaszná|ói

tuIajdonú kábel

Há|ózati leágazásipont: középfeszü|tségen nem érte|mezett

Alkalmazott áramütés e||eni védelem: |T _ védőfÔld

2. csat|akozási pont

Kiindulási pont (há|ozatépítés kezdőpontja): NEPL/ Dreher vonal

Kiindulási pont (hálózatépítés kezdőpontja): LACZ - NEPL új kábe|ív

A kért te|jesítrnény kiszo|gá|ásához LaczkovÍch és Nép|iget a|á||omások kozĺjtt esy új 10 kV-os kábe|ív
kia|äkítása szÜkséges. Ehhez a fenti alál|omások között új, kb.6,5 km hosszúságú ,ĺ:0 kV-os kábe|
ĺeKetése szükséEes' A tárgyi igény kiszo|gá|ásához a terÜ|et határán, kÖzteru|etrő| alĺadá|ymentesen
meEkÔze|íthetóen egy 10 kV-os átadó á||omás te|epítése szükséges. Az á||omás részére egy kb. 4x4 m
alapterü |et(i helyiség biztosítása szÜkséges.
A közcé|tj e|osztiháĺózatot a rendszerhasználi fogadojáva| összekoto vezetéket te|jes korű védelemmel
e||átott megszakítóra szükséges érkeztetni.

Csatlakozási pont (tulajdoni határ): řl::.JľJ"Yltls3äiľ #;ľíäilľ'g.ľÍ*'u'
Elosztói tulajdonú átadó-' i||. transďorrnátor

csat|akozás módja: ál|omásba csat|akozó; rendszerhaszná|ói
tú|ajdonú kábel

Hálózati|eágazásipont: kozépfeszÜ|tségen nem érte|mezett

A|kalmazott áramütés e||eni védelem: lT - védő:fo|d

A kÜlönbÖzo csat|akozási pontok összekapcso|ása tilos!
A rendszerhaszná|ó belso hálózatát úgy kell kia|akítahia, hogy a kü|onbözo csat|akozásĺ pontok
összekapcso|ása sem vélet|enül' sem szándékosan ne |egyen lehetséges.

Az elosztóĺ tulajdonÚ berendezés igény|ő terÜ|etén torténi elhe|yezéséhez szÜkség szerint vezetékjog,
i||etve haszná|ati jog jogutódokra is kiterjedő hatályÚ térítésmentes a|apĺtása és ingatlan-nyi|vántartási
bejegyzése szükséges'

3.3..A.Szeľzódés 5.2. pontjának he|yébe az a|ábbi rendelkezések |épnek;

5'2 Csat|akozási dĺjfizetés Ütemezése

lgény'|onek a Ren'de|et a|apján számĺtott csatlakozási dyaÍ., az egyedĺ kedvezmények figye|embe véte|éve|,
az ałábbi fjtemezésben kell megfizetnie:

1.fizetésiütem:28582849.-Ft(22 50618o,.Ft+27o/a^FAl,, mely2015.06.15napjáigesedékes'
és ennek befizetése a tervezés és kivitelezés megkezdésének fe|téle|e,

ntĺj/ lL-
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2. fizetési Ütem:40 0o5 ooo .. Ft (3í 5o0 ooo ,. Ft + 27 o/o AFA}, mely 2015.12'1O napjáig esedékes,
és ennek befízetése az ĺdeig|enes ál|apot (e|so Ütem) tervezés és kivite|ezés
megkezdésének fe|tété|e,

3. fizetésĺ útem: f1I 24a 637.. Ft (í7í o55 620 ,- Ft + 27 o/" ÁFp.|, mety 20í6.03.15 napjáig
esedékes, és ennek betízetése a végĺeges á||apot (második ütem) tervezés és
kivĺte|ezés megkezdésének fe|tétele'

A kivĺtelezés beféjezését kovetően az eset|egesen felmerÜlo kü|önbözet az e|számo|ást kovetó 15.
napon esedékes. Amennyiben az elszámo|ás eredményeképpen az lgény|onek fĺzetési köte|ezettsége
ke|etkezne, annak igazolt megfĺzetése a felhaszná|ási he|y bekapcso|ásának feĺtéte|e.

lgénylőnek a fentĺ ütemezés szerint kell a csat|akozási díjat az E|osztói engedéĺyes MKB Bank 10300002-
10295614-49020018 számú bankszám|ájára átutalássa| vagy készpénz átuta|ási megbízássa| megfizetnie,
az E|osztói engedé|yes további kü|ön értesítése néĺkÜl'

4,Zárô ľende|kezések

4'1 Jelen Módosĺtásban fogla|takat szerződo fe|ek, e|o|vasás és éĺtelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegy,ezot e|fogadják' és aláírásukkal megerósĺtik.
4.2. Szerzodésnek je|en Módosĺtással nem érintett rendelkezései vá|tozat|an tartalomma| maradnak
hatá|yban.
4.3. Je|en szerzŐdésben nem szabá|yozott kérdésekben a vi|lamos enerEiáró| sző|ó 2007' évi LXXXV|.
törvény (VET), a Poĺgári Törvénykonyvrő| szó|ó 2013. évi V. törvény (Ptk.)' a vi||amos enerEiáró| szo|ó 2007.
évi LXXXVI. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáró| szőlő 273ĺ2007. (X'19') Korm. rende|et, a
vĺ||amos energia há|ózati esatlakozási díjak meghatáľozásának szempontjairi|, a díjak e|émeiro|, mértékérő|
és a|ka|mazásukróĺ sző|ő 7l2o14. (lX.12.) MEKH rendelet elöí,rásaĺ, az E|ĺátási Szabá|yzatok és az ElosztTi
en ge d é | yes |J z|etszabá|y zatába n fo g l a lta k a z i rá n ya d óa k.

4.4. Je|en szerzódés a fe|ek a|áírásával, aza|áírás napján jön létre.
A szerződés hatá|ya a mindkét fé| álta| aláÍrt szerződésnek az E|osztói engedélyes á|ta| történő átvéte|e
időp.ontjában á|lbe.

Budapest, 2015. december 2. ,2015.

E|osztói engedé|yes

Dľ. Hol.váth E|ekné
ügyvezetó igaz:gat,ő

Béres József
ügyvezető igazgati
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EIIýIÚ HáIazati Kft.

Hálózat Létesítési Megá|lapodás
3. számú módosĺtása

1. Szerződő felek adatai

E|osztói engedélyes neve: ELMU Háłózati Kft'
Gíme: lí32 Budapest, Váci út 72.74.
Kapcsolattańó szemé|y neve
[szeződést érlntő kérdésekben): ľóth NoémiEmese ľe|efonsz.: t6-1-238-1572
Kapcso|attańó e.mail: noemi.toth@elmu.hu Đ( szam: )6.í.238-281 5
Kapcsolattartó személy neve
[kivite|ezést érintő kérdésekben) : VitkovszkĺPéter ľelefonsz.: 06.1.238.3í29
KapcsoIattartó e.mail: peter.vitkovszki.02@elmu.hu rax szam: 06.í.238.3í24
Kapcsolattartó címe: 1393 Budapest 62, Pf. 51i.
Számlavezető pénzintézet nBve: MKB Bank
Pénzintézeti számlaszáma: ĺ 0300002-1 029561 4.490200í 8
Cágjegyzĺák száma: 01-09474142
Adószáma: í3804983.2.44
Statisztikai azonosĺtó száma: 35í3

.7läi'iiiL'(-.:.išií-!äli..í!ś.Y:na:**.i|:it;ź1jłśj!ir!i!:1tź-1
:Fłj.ł.ł#.rlilił;;iiij i.,.ti;.:-::. . .. :.: . t .:..'

łś i:E ž' : :i :i'.1j.:"!.:izető neve: coRvlN |ngatlanfejlesztési, Épĺto tĺg varosľehabilitációe
zÍt,

)íme: '|UÜz Budap€st V||l. ker.. Futó u- 47.53. Vll em
\dószáma/cégjegyzék száma: r ó03lĺ2ti8.z.4z l o1.10.a449í 9

'tatigzti 
kai azonosító száma: 13033268-681 0.1 í 4.01

(apcsoIattartó szem ély neve: soreg G9aba proiektvezető Teleíonsz.: )6 20 9í3í964
(apc.so|attartó e.mai l : soregcs@t-online.hu Fax szám:
szám lavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Đénzintézsti számIaszáma: 1 200í 008.00347097.001 0ooo7
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EIÍłIIU HáIózatÍ Kft,

2. Szeľződés tárgya

Je|en szeződés a HLM.455/2015 és HLM455,3,20í5 szerzodés mldosítása, amelyek a je|en
szerzodés módosítássa| egyÜtt érvényesek, arnennyĺben a jelen szezödés és a korábbi szezodés
kozött e||entmondás á|lna fenn. úgy jelen szerződésben fog|a|tak az irányadők ame|y a korabbi
szerzodésekkel egyutt érvényes. Az E|osztói engedé|yes vá||a|ja, hogy a szerzŐdésben megnevezett
fe|haszná|ási he|yen az |gény|ő á|ta| meghatározott rendelkezésre á||ó te|jesítmény biztosításának
e|őfe|tételeit az aĺábbi pontokban rész|etezett műszaki és gazdasági fe|téte|ek meĺlett megteremti.

Je|en szezodés keretében az E|osztói Engedélyes az |génylő á||a|a4. pontban megje|öltfelhaszná|ási
helyen a vételezésre vagy betáplá|ásra igényeľt rende|kezésre á|ló te|jesítméný igénybevételéhez
szíJksfues há|ózatfejĺesztést e|Végzi az 5. pontban |évő dĺj e|lenében.

3. A fejlesztés megva|ósításának határideje

Az E|osztói engedé|yes a rende|kezésre á||ás fe|tételeinek megteremtését
2016.06.30-ig

vá|la|ja az a|ábbÍ fe|tételek te|jesÜ|ése esetén:
. a jogerős hatósági engedé|yekke| rendelkezo kiviteli tervek |egkésőbb 2016'04.30-ig

rendelkezésre á||nak
r i||etékes onkormányzat a közterrilet igénybevéte|ére szó|ó megá||apodást a|áírta,. |gényló és Fizető az 5. pontban ĺrt összeget az ott írt Ütemezés szerint megÍizette és. |gényló

m u nkaterÜ|etet 201 6.04.30-ig az E|osztói en gedé|yes részére átadta.

4. A csatlakozás jetlemzői

Felhasználási he|y megnevezése: Corvin C4, Budapest V||l' ker., Bókay János utca 38., hrsz: 36230'

A viIlamosenergia-ĺgény részletezése:

Meg|évő rendeĺkezésre ál|r te|jesítmény:
OA

1. csatlakozásĺ pont

iroda épti|et, 1 x 5555.00 kVA, kozépfeszÜ|tségű véte|ezésen
2. csatlakozási pont

iroda épÜ|et' 1 x 3888'00 kVA, kÖzépfeszÜ|tségťi véte|ezésen

Ą..ĺel!9.s1alási hely villamosenergia-el|átásának érdekében, - a kiindulási ponttó| a csat|akozási pontig -
közcél ú h á |lzatépítést ke| | vég reh ajtani az a|ábbiak szerint.
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i. ĺéľ' te|jesítmény kĺszolgálásához Laczkovich és Csarnoktér a|á||omások között egy új 10 kV-os kábe|ívkialakítása szükséges. Eĺhez Laczovich a|ál|omásból ĺ;, tu.. äx2,4 km hosJzĺlšág;j 10 kV-os kábe|fektetése, va|amint há|ózatátľendezés sziiks,éges. Á Éiby'-igény kiszo|gá|ásához a terÜ|et határán,közterü|etro| akadá|ymentesen megkozelÍthetób-n egy 10 řý.."át"oo ál|omás telepĺtése sztikséges. Azá||omás részére egy kb.4x4 m atapřerii|etű he|yÍség ĚĹtosĺtasa s'uk.eges.
A közcé|ú e|osäóhá|ózatot a rendszerhaszná|o fogadójáva| Összekotó vezetéket teľjes ktrĹj védelemme|
e| | átott megszakĺtóra szĹi kséges érkeztetni.

Szü kséges há|ózatíejIesäés:
1. csat|akozási pont

Kiindu|ási pont ( há|ózatépítés kezdöpontja):

Csatlakozási pont (tulajdoni határ):

Gsat|akozás módja:

Hálózati |eágazásl pont:

Alkalmazott áramütés e||eni vádelem:

Csatlakozási pont (tulajdoni határ):

Csatlakozás módja:

Hálózati leágazási pont:

A|ka|mazott áramütés e|leni véde|em:

LACZ - CSAR új kábelÍv

Elosztói tulajdonú á||omásban fogyasztóĺ
középfeszÜ|tségű kábel v ége|zárőja

E|osztói tu|ajdonú átado., i||. transzform átor
ál|omásba csat|a kozó, rendszerhaszná|ói tu |ajdonú
kábe|

Kozépfesztiltségen nem értelmezett'

|T - védöfÖld

2. csat|akozási pont

Kiindu!ási pont (há|ózatépĺtés kezdöpontja): LACZ - NEPL új kábe|ív

ĺ |ę'!.te|jesÍtmény kiszo|gáĺásához Laczkovich é9 Nép|ĺget a|áĺ|omások kozott egy új 10 kV-os kábelívkialakítása sz[ikséges. Ehhez a fenti a|állomások tozott'újiru.o,s l.* hosszúságú ĺ"ďtý-os kábe| fektetéseszükséges' .ł tárgyi..igęlv kiszo|gálásához a terutet 
-,ňatárán, 

kÖztěrü|etrÖ| akadálymentesen
1es,to1ęl|t,|letl.en egy 10 kV-os átadó ál|omás telepítése szÜkséges. Az á||omás részére egy kb. 4x4 ma|apterÜ|etü he|yiség biztosítása szükséges.
A krzcé|ú e|osälhá|ózatot a rendszerhaszná|i fogadijával lsszekltó vezetéket teljes konj véde|emme|eĺ|átott megszakítóra szÜkséges érkeáetnĺ.

ĺ

MÁ
)s

il

E|osáói tu|ajdonri állomásban fogyasztói
középÍeszĺlltségÚ kábe| végelzároja

E|osztiĺ tu|ajdonú átadó-, i|l. transzformátor
ál|omásba csat|akozó, rendszerhaszná|ói tu|ajdonú
kábel

KözépfeszÜ |tségen nem érte|mezett.

lT - védőfrH

A ku|önböző csat|akozási... pontok Összekapcso|ása ti|os!A rendszerhaszná|ó belsó há|ózatát rlgy..ke|| kiaĺakitanń, hogy a ku|onbÖźő ósatlakozási pontokösszekapcsolása sem véľet|enti|, sem szánĺékosan ne láóv"ńlbnáts-iíg"*'
Az e|osztli tu|ajdonÚ .berendezés igénylő terii|etén történo e|he|yezéséhez szükség szerint vezetékjog,i||etve haszná|ati jog jogutÓdokra iš kiierjeoŐ hatáĺyú terĺtésňenles a|apítása es iígatlan-nyi|vántartási
bejegyzése szÜkséges.

/
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5. Díjfizetás

5.1 Gsatlakozásidlj

í. csat|akozási pont

2. csat|akozási pont

A fizetendő díjak meghatározásáná| a rendszerhaszná|ót megil|etl 7t2014, (|X'12.) MEKH rendelet
(továbbĺakban Rende|et) szerinti díjkedvezményeket figyelembe vettük és érvényesítésÜk a Íent
feltüntetett mennyiségekben megtortént'

t

tt
,/

w

or-
CTU

Egységár Tervezett Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő dĺj

lEllll'tlĐšl,

3sat|akozási atapdíj 69 993 000 Fĺ

a (oF a|apdíj 'ĺ2 600 Ft/kvl 5 555 kvl 0 kvl 69 993 000 F
il. (özcélú vezeték díj 44 880 000 Fl

b (ÖF fó|dkábe| |étesítés I 600 FUn 4800ľ 125 m 44 880 000 F
ltl Ssat|akozóvezeték díj 0Fr

|t|ettó csatlakozási díj (l. + ll. + 111.; í14 873 000 Fl

lsat|akozási díi (bruttó} í45 888 710 Fl

Egységár Tervezett
mennyiség

Rendelet
szerlnti

kedvezmény
Fizetendö dĺj

Csat|akozási a|apdíj 48 988 800 F'

a (oF a|apdĺj 12 600 Ft/kVÁ 3 888 kV/ 0 kvp 48 988 800 Fr

il. Kfizcélú vezeték díj 6í 200 000 Fĺ

b KoF fö|dkábe| |étesítés 9 600 Fťn 6500n 125 rĺ 61 200 000 F'

ilr Csatlakozóvezeték díi 0Fĺ
Nettó csďlakozáEidíj (l. + ll. + t!|.) 110 188 800 Fĺ

Csatlakozási díj (bruttó) 139 939 776Fl
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5.2. Díjfizetés ütemezése

A dĺjfizetés tjtemezése:
Az lgény|őnek és a Fizetőnek a Rendelet a|apján számÍtott csatlakozási díjat, az egyedi kedvezmények
Íigye|embe véte|ével, az alábbi ütemezésben Ŕe|| megfizetnie:

l..!!em: az lgény|ő részérő! 68587 849,. Ft (54006 í80,. Ft+27 o/o ilĺFA1, mely befizetés
20ĺ5.1í.30 napján te|jesült
l.|l!t_*ľ. az lge]y!ő részéró| 82 519 o37,. Ft {64 975 620,. Ft+27 o/o ÄFA1, a Fizetö részéről
134721600,. Ft (106 080 ooo,. Ft+2? 7. ÁFA1, me|yek 2o15.o5.ĺ0 náp;aig esedékes, és
ennek befizetése a kivite|ezés megkezdésének fe|téte|e,

A fenti fizetési határid<j-kben az |gény|ó és a Fizető az E|osztóĺ Engedé|yes á|tal kiál|ított
e|olegbekéró a|apján e|ó|eget fizet E|osztói Engedélyes részére. A kifiietés łe|tétele, hogy az
elo|egbekérö és je1en joghatá|yos szerzŐdés rendé|kezesre á||jon. nz e6legiő| az E|osztói
Engedélyes annak bankszámĺáján va|l jÓváírásának napjáva| e|őíegszámlát boäsát kÍ, me|ybena te|jesltés napj.a az..ę|!!"g Ósszege. jóváírásának náf1eval egyězik. Az eloleg osszeget a
kivĺte|ezést kovetően kiállitott végszám lában számolják e|.

A kivite|ezés befejezését kÖvetően az esetlegesen fe|merü|ó kÜlonbözet az e|számo|ást kÖvető
15. napon esedékes. Amennyĺben az ęlszámolás eredményeképpen az |gény|ónek fizetési
kote|ezettsége ke|etkezne, annak igazo|t megfizetése a fe|haszńáHsi he|y bekapcso|ásának
feltéteIe.

|gény|őnek és a Fízetónek a fenti Ütemezés szerint ke|| a csat|akozási díjat az E|osztói
engedé|yes MKB Bank 10300002-1029561449020018 számú bankszámlájára átuta|ássa|vagy
készpénz átutalásí megbĺzássa| megfizetnie, az Eĺosztói engedé|yes továubi kÜlön értesĺtése
né|kül.

5.3. csatlakozási díj íizetés, elszámolás, módosítás

Jelen szerződés szerintĺ fizetésĺ kťjte|ezettség akkor minostil teljesĺtettnek. amíkor az |génylo és a
Fĺzető á|ta| fizetendő osszeg jlváÍrásra kerü| az Eĺosztii engedélyei fenti bani<szam6jáń.

A Jĺivitelezes befejezését követöen az E|osztii engedé|yes a kiizvetlen elosztóhálózati fei|esztésként
|ótegĺtett berendezések tény|eges mennyisége (ěs/va!y kivite|ezési értéke) aĺapján éisiámoust készÍt.
Arnennyiben az e|számo|ás szerint az |gény|ő áĺta|-fizetendő csatlakozasĺ..oĺi natyouu, mint az
e|őzetesen megfizetett érték, akkor |génýŐ köte|es a fennmaradó résá az etszámo|áš kézhezvétglét
kpvejoe1-15 napon be|ül,az.Elosztói engedélyes á|ta| megktl|dött e|számo|ás alapjáń megfizetni' Az
e|szárno|ás során a Fizető terhére megá||ápított fizetési kötě|ezettség nem teljesítésé a 8'2. pontban írt
kovetkezményeket vonja maga után.

Amennyiben az elszámo|ás 
^szerĺnt 

az |génylŐ á|ta| fizetendó csat|akozási díj alacsonyabb, mint az
elözetesen megfĺzetett érték, akkor az Elosztói engedé|yes a kĹi|onbözetát kamatmentesen, az
elszámo|ástól számított 15 napon be|Ü| visszauta|ja ésä visšzauta|andó Összegről;ováĺro számlát á||ítkĺés kÜ|d meg lgény|ő részére.

Je|en megá||apodás keretében a megfizetett csat|akozási díj fejében megva|ósĺtott hálózatfejlesztést
szerzödő fe|ek e|fogadják az ig.énye|t Íeljesítménnye| aÉnyoś mértékŕinek] amĺből következöén újabb
energia igény.kielégítése.kízárólag további csat|akozási díj ňegfizetéśéve| |ehetsfues.
Feĺtiek ?lapji! az |gény|ö és a Fizető á|ta| megÍizetett csat|äkoási díj kizáró|ag-az lgény|ő á|ta| kéń
teljesítmény biztosĺtásának eĺ|enértékét tartalńazza, és semmĺ|yen olyan toiaoui-díjó|emet nem
tgľ?L'.?.. ame|y g|apján a Fizető vagy az lgény|Ö a Rendelet a|apján a kásőbb befizetett csat|akozási
díjakból visszatérítésre tarthatna igényt.
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Elosztoi engedé|yes a fizetendo közcé|r] há|rzat |étesítési, és csatlakozlvezeték |étesÍtési dÜ 5%.náł
kisebb mértéktj vá|tozásáró| kü|on éĺtesÍtést nem kÜ|d, az e|térés érvényesítése a kiýite|ezés
befejezését követö e|számo|ásban torténik meg.
A számlázás á|ta|ános a|ape|vei:

r A fizetendő összeget a je|en szeĺzŐdés hatá|yba|épését (12. pont) követően a fenti idlpontig az
|gényló és a Fizető köteles az E|osztói engedé|yes 1' pontban megje|ölt bankszám|áJára
megfizetni.

. A megfizetett csatlakozási díjrl| számlát a pénzugyi teljesítést kÖvetően ál|ít ki az E|osztói
engedé|yes' ame|yet a kiá|ĺÍtástó| számĺtott 5 napon be|Ü| kü|d meg az lgény|ő és a Fĺzeto á|ta|
megadott |eve|ezési címre.

o A szám|a esedékességéve|, i||eto|eg a szám|a benyÚjtásának teljesítettségéve| kapcsolatos
jogvitákban, valamĺnt a fízetési kote|ezettség késede|mes teljesĺtése tekintetében a Ptk'
szabályai érte|emszeriÍen iränyadóak.

6. Fe|ek jogai és kötelezettségei

6.í lgény|ő és Fizető k<itelezettsége

|gény|ó és Fizetö vá||a|ja, hogy a vonatkozó rende|et a|apján kĺkü|dott és á|tala e|fogadott mLiszal{-
gazdasági tájékoáató szerinti csatĺakozási díjat az 5. pontban írt ütemezésben, áz ott szerepĺl
időpontig megfizeti'

Igény|onek a munka biztonságos és megÍele|ő minŐségben torténo e|végzéséhez szükséges
munkaterÜ|etet a 0 pont (végleges terepszint) kije|ölésévoi a |étesítés megkézdésének fe|téte|ét]l
szabott fizetési ütem ĺdőpontjáig ke|| biztosítania' Amennyiben az |gényló a munłaterÜletet a 3. pontban
ĺrt határidöig nem tudja bíztosítani, arrl| a munka megkezdésénér ĺeneteléül szabott, |gény|őre
vonatkozó, fizetési határidö |ejártáig írásban kÖte|es értesítenĺ az Eĺosztóí engedé|yest. Az-időpont
módosításáró| je|en szerzödés ĺrásbe|i módosĺtásában ke|| megál|apodni.

- lngat|anokon a vég|eges teľepszintet meghatározza a munkaterÜ|et átadásakor'

6.2lgény|ő joga

Az |génylo a csat|akozási díj 5. pont szerinti megfizetéséve| jogot szerez az á||a1a igényelt
rende|kezésre áĺ|T te|jesĺtmény igénybevételére a csat|akozási pont kiépitését követően.

Az |gény|ó á|ta| az igénybejelentés során megadott csatlakozási pontok esetén a csat|akozási pontokig
a csat|akozó vezetékek tervezését |gény|ó je|en szeződés a|apján e|végzi. A kiépítés azonban csak
abban az esetben ttrténik.meg, ha az lgény|ö a fogyasztásĺ ńeroľlelyet kíalakította, Amennyiben a
közcé|ú há|ózat |étesítésekor a csatlakozi vezeték megépítésének nincsenek meg a fánételei
(csat|akozó vezetéket nincs hova bekötni), akkor je|en szeżódés egyéb fe|téte|einek mĺndhárom fél
álta|í te|jesítését kovetóen a csat|akozó vezeték kiépítését az lgénylŐnek ke|| kezdeményeznie az
E|osáóĺ engedélyes Ügýé|szolgálati lrodáján.

Az |gény|ö a csat|akozási pont kiépĺtése után, hatá|yos csatJakozási szeződés birtokában jogosult
vi||amosenergia-vásár|ási és hállzathaszná|ati szerzćťést kötni, am. a jogszerü vi||amosénérgia.
felhasználás e|őfe|téteĺe.

6'3 Az e|osztói engedólyes kötelezettsége

Az .Eĺosztói engedélyes je|en szeeődés szerinti há|Tzatfej|esáés megva|Tsítására irányu|r
kČite|ezettsége csak akkor és csak otyan mértékben á|| be, ami|yen mértékbeň a Fizeti5 a fizetésl és
egyéb szerződéses ktte|ezettségét te|jesĺtette.

Az' E199áói .engedé|yes köte|ezettséget vá||al arra, hogy hálizatát és azok kiegészĺtö rendszereit olyan
mértékben fej|eszti, hogy az |gény|ő á|ta| kért teljesĹtmény a meghatározott-fe|használási he|yen és
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idoben rendelkezésre á|ljon, továbbá hogy az |génylő e há|lzatra az előÍrásoknak megfe|e|oen
csatlakozhasson.

1ł ;zęę{oe-9ben 3. pontjában.-vá!la|! megva|ósítási határidők csak abban az esetben tarthatlk, ha az
ĺgény|o és Fizetó jelen szezódést 2016'05'1O.ig, aláírva visszajuttatja az E|osztói engedé|yes részére.

Amennyiben a jogeros 
.engedé|yekke| rende|kezÖ tervek szerlnt megkezdett kivĺtelezés során azE|osztii engedé|yesnek fe| nem róható ok miatt a csatĺakozás kia|akítáůnar á ;o|eros engedé|yekke|

rende|kező tervek a|apján kalku|á|t várhati kozcé|ú há|ózat |étesítés e*agy-csat|akozó vezeték
létesĺtés dija az 5. pont szerint fizetendcĺ értéket 5%-ná| nagyobb mértékbeň,meghaladja' E|osztói
engedélyes erró| értesítést kü|d az lgénylő részére. Amennyibőn |gényló az értesíté-s kézhezvéte|étól
számított 15 napon belijl nem je|ez vissza, akkor E|osztói engedé|yeš aä e|fogadottnak tekinti.

6.4 Az elosztói engedélye.s joga

Amennyiben az |gény|ő és a Fizetó az 5. pontban megje|ö|t fizetési kötelezettségének az ott megje|ö|t
határidöig nem tesz e|eg.et, E|osztói engedé|yes az eśeaerességĺ határido leja-rtat kovető 15 napon
be|ü| fizetésĺ felszó|ítást kü|d.

Amennyiben |génylo és Fizető a fizetési fe|szólĺtás e|lenére az esedékessĘtő| számított 30 napon be|ti|
fizetési kotelezettségét nem teljesíti, úgy Elosztii engedé|yes jogosu|t a szerződéstó| e|á||ni.

Az E|osztói engedé|yes kizáró|agos joga és kotelezettsége a te|jesítéshez szíikséges munka
megszervezése, a kivite|ezésseľ kapcsolatban utasÍtások adásá. Az Elosztii engedé|yes a tájesĺtéshezjogosu|t harmadik szemé|ý igénybe venni.

Elosztói engedélyes. a munka. biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|ó mínöségben tÖrténőe|végzéséhez szükséges munkaterrilet ňĺánya ńiatt a te|jesÍtést niegtagadńätia. n megfelelö
munkalerĺi|et hiánya miatti te|jesÍtes megtagadás eselén Fizeto lttjteles érteiítěnĺ elo.Jaoi engedé|yest
a megfe|eló m u nkaterÜ |et rende|kezésre á|lásárT|.

7. A szeaódés módosítása, megszünése, megsz{intetése

Amennyiben e szerzódésben rögzĺtett csat|akozási pontot, a rende|kezésre á||T te|jesĺtményt vagy arende|kezésre ál|ás fe|téte|eit |gény|ő módosítani kÍüánja, Úgy je|en szerződég ĺľaśĺeli ĺnódosÍtásaszükséges a felek ktizös megegyezésévet.

Amennyiben a jogerős engedé|yekke| rende|kezó tervek a|apján az E|osztli engedélyesnek fel nemróható ok rnĺatt a csat|akozás kialakĺtásának a vezetekjogi 
,engedé|yezésre 

bďadotŕ tervek a|apjánka|kulált várható közcé|ú há|ózat |étesítés és/vagy csatlatožó vežeték.létesÍtéS-đíja;; 5. pont szerintfizeten.dő fftete! megha|adja, a Fe|ek je|en megái|apodást mldosĺtják a ĺlzetendĺj ásšieg es a Íizetési
ütemek tekĺntetében.

Abban az esetben, ha az |génýő i||etve a Fizetö az E]osztTi engedé|yes előző bekezdésben ĺrtmódosítási kezdeményezésére 15 napon be|Ü| írásban nem válasđ eloiaoi engedéiyes jogosu|t aszezodéstll e|állni.

Szerzódő felek a szerzódést közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják.

7.1. A Szeződés megszĺinése és megszüntetése

A sze.zödést az |gényĺÖ 30 napos fe|mondási idővel bármikor írásban fe|mondhatja, il|etve a szerzildést
felek közos megegyezésse| bárm ikor m egszÜ ntethetik.
A. szeződés megszűnésének időpontjáĺg fe|merÜ|t köľtségekke| a Felek kote|esek egymás fe|é
elszámo|ni.
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ELłIIU HáIőzati Kft.

Amennyĺben az Elosztói engedé|yes a teljesítéséhez szĺikséges hatóságiengedélyt nem kapja meg és
emiatt a te|jesítés meghiúsul, úgy je|en szerzódés hatályát veszti, és az E|osztii engedé|yes az Igény|ő
és a Fize|o á|ta| az 5. pontban megfizetett összeget kamatmentesen' a |ehetetlentlĺés idöpontjáig
felmerü|t ko|tségeket (p|d. tervezés, adategyeztetés koltségei) levonva visszafizetni köte|es. Ha a
szerződésben vá||a|t köte|ezettséget az E|osztóĺ engedélyes a hatósági engedé|yek rende|kezésre
á||ásának hiánya miatt, vagy a ktzterÜ|et igénybevéte|ére kötendo megá||apodás a|á[räsának hiánya
miatt (ame|y neki fe| nern róhato okra visszavezethetően kovetezett be) nem tudja te|jesíteni, rigy az
lgény|ő és a Fizetl a szeződésse| kapcsolatos kö|tségeit és kárát maga vise|i.

Amennyiben az |génylőnek i||etve a Fĺzetőnek fe|róhati okbl| a te|jesĺtés meghiúsu|, úgy a je|en
szezödés hatályát vesái' és az e|osztói engedéłyes a Fizetó á|ta] az 5' pontban megfizetett összeget
kamatmentesen, a lehetet|enü|és idöpontjáig fe|merült kÖ|tségeket (p|. tervezés, adategyeztetés
ko|tségei) levonva, visszatizetni kÖte|es' Amennyiben a szezodésben vá|la|t kÖte|ezettséget a Fizető
nekifelnem rihatT ok miatt nem tudja te|jesĺteni, úgy az a szerzödéssel kapcsolatos kö|tségeit és kárát
maga viseli.
Amennyiben e|osztói engedélyes a megfe|e|Ő munkaterü|et hiánya, vagy késede|mes átadása miatt
tagadta meg a te|jesítés megkezdését, és a megtagadástó|számítoü 30 napon belÜl Fizetó nem értesíti
arrl|, hogy a terület a munka megkezdésére alkaĺmas, E|osztói engedé|yes jogosu|t a szerződéstól
elá||ni, és kárának megtéľítését kovetelni.
Je|en szerződést felek ktzös megegyezésse| bármikor megszüntethetik, de a megsziÍnés időpontjáig
e|végzett teljesítésekkel e| kel| számolniuk'

Amennyiben a kivite|ezés megkezdésének feltételei az lgénylőnek illetve a Fĺzetönek fe|róhatian, vagy
az Elosztli engedé|yes műkfiési lĺtrén kÍvÚl á||T okbÓl nem teljesÚ|nének, az E|osztói engedélyes a
rendelkezésre á||ás fe|téte|einek megteremtését a jogerós engedélyek rende|kezésre á||ása esetén
je|en szeződés mldosĺtásában írt időpontra vállalja'

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei

8.1 Szenődésszegés az E|oaztól engedé|yes részéről

Az E|osztÓi engedé|yes szeződésszegést kovet e|, amennyiben neki fe|róhatóan nem vallsítja meg a
há|ózatfej|esztést a 4. pontban szerep|ő mĹjszaki tartalomma| a 3. pontban írt határidore.

Az E|osztli engedélyest nem terhe|i fele|ősség a számára fel nem róható okokbó| esetlegesen
bekÖvetkezó határĺdő csúszások, ĺgy kĹi|Öntsen:

. Szerzödás a|áĺrásának csÚszása, amennyiben az, az Igénylőnek i|letve a Fizetonek fe|róhatóan
következik be,

. az5. pontban írtfizetési köte|ezettség késedelmes te|jesítése,

. a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|ő minoségben tÖrténő e|végzéséhez
szĹikséges m unkateril|et hiánya m iatti csúszás,

o hatósági engedé|yezési eljárás e|húzodása,
o a kozterü|et igénybevéte|ére kötendő megál|apodás a|áírásának e|húzldása amennyiben az az

E|osztói engedé|yesnek nem fe|róható,
o a szĺlkséges jogerős engedé|yekke| rende|kezó kivite|ĺ tervdokumentáció hiánya.

8.2 Szerződésszegés aFizetíĹ és az lgénylő ľészéről

Az |génylŐ és a Fizeto szerződésszegést ktvet e|

o ha a csat|akoási díjfizetési kotelezettségének nem, vagy késve tesz e|eget,
r ha a munka biztonságos megkezdéséhez szükséges megÍe|e|ó munkaterĹJ|etet az E|osztTi

engedélyesnek a szüksfues munkavégzésrŐl szóĺó értesítésében megadott határidőig nem
biztosĺtja,

. ha je|en szezodésben fogla|t egyéb köte|ezettségeit az ott leÍrt határidőig nern te|jesíti.
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|gény|Ő és Fizetö késede|mes fizetés esetén a mindenkori Ptk' szerinti késede|rni kamatot ktite|esmegĺfizetní az E|osztói engedé|yes részére.

Az lgény|ő és a Fizető tudomásu| veszi, hogy az 5, pontban írt fizetés] határidók e|mulasztása ateljesĺtés csÚszását vonja maga után. Amennyiben a késede|em a 30 napot meghálad;a, az E|osztói
en gedé|yes jogosu |t je|en szerződéstő| e|á| |ni.

Abban az esetben, ha az |gény|ő és a Fizető az 5. pontban írt elszámoĺás eredményeként terhéreje|entkezo fizetési kote|ezettség a szám|ában szerepic' hátáridĺjig nem fizáti '"J,ig,, az Elosztliengedélyes a felhasználási he|y bekapcso|ását a ĺzeiési köte|ezettség te|jesítéséi{ megtagadja, és akésede|mes fizetés után késede|mi kamatot számít fel.

9. Kártérítés, kárfe|számĺtás

A felek a szezodésszegésseľ okozott igazo|t, kozvet|en kárt köte|esek a másik fé|nek a Ptk. szabá|yaiszerĺnt megtérĺtenĺ.
A s-zerzÖdésszegő fé| mentesĹl| a fele|ősség- alól, ha bĺzonyÍtja, hogy a szerzldésszegést e||enőzési körénkívu| esö, a szerzódéskÖtés idópon$ában elóre nbm láthatđ ŕo,'ul'ěńy okozta és nemiblt e|várhatÖ' hogy akcirü|ményt e|kerÜlje vagy a łart e|.harĺtsa. Nem ke|| a szeződesszego félnek megtérĺteni a kárnak azt arészét, ameĺy abbll .származott, hogy a másik fď ; Ŕii ilđálzése, e|hárítása, i||etŐ|eg csokkentéseérdekében nem úgy járt e|, ahogy azäźadonhelyzetben á|taÉbän elvárhatÓ.
Mentesülési okok lehetnek pt.: természeti katasárófák, Vagy emberi cse|ekmények krizÜ|: háború,terrorcse|ekmény. 

.

í0. Vitás kérdések rendezése

A je|en Szeződésbö| eredó vitás kérdéseket a Fe|ek első sorban tárgya|ásos úton, egyeztetésse|próbá|ják rendezni. Amenn.yĺben az egyeztetés ésszerĹi idön b;ltj| nerň,vezet 
","oń'ony,u, 

a Fe|ekbárme|yike jogosu|t bírósá9hoz forduIni].

1 1. Egyéb rendelkezések

A fe|ek köte|esek egytlttműkŐdnije|en szerződés cé|jainak megvalÓsĺtása érdekében.

Szeződő Felek 
-rÖgzítik. és. Fizetó je|en szenődés a|áÍrásáva| elfogadja, hogy jelen megálĺapodása|apján fizetendö csat|akozási díj eilenében rnegszerzett rende|kezésre á]|ó te|jesítmény eĘéig az|génylo jogosu|t szerziĺdést kotńi a közcé|ú eiosztonábzáť_ňäsznatatára a 3. pontban megjelö|tcsat|akozási pontokra a megfizetett csat|akozásioĺi erejeĺó, äcs"ilaxo'asi pontok kiépítése után.

ł= tgľyl1 e|fogadja, |:9y u-'. E|osztÖi engedély.es, vagy megbízottja a te|jesĺtéshez szÜkséges esetbenés,mértékben a lgény|ő ingat|anára be|épjen, ott a te1é.sĺtesňez szĹikséges munká|atokat Végezzen' Azlgény|o jelen szezŐdés,a|áírásával be|eágyezesét aoja áŇ.lďľ'sv ĺngat|anán az Elosztoi engedé|yesvezetékjogot, haszná|atĺ j99ot térítésměńtesen |étäsĺtsen, 
,i||etve 

gyakoroljon a je|en szeződésteljesítéséhez szükséges méłétuen és ez az ingat|an-nyilvańtartásoa ňái"gv.é,",á rérúřán'

Az E|osztói engedélyes illetve meghata|mazottai az |gény|ó ingat|anára a kÖzcélú há]lzati e|emekÜzemeltetése és karbantartás.g cqljjábjł| beléphetnek, esä.tĺasinžĺľ'ugar, azza| aĺeltetelal, hogy ezze|a tárgyi ingat|anon megvalósu|ó létesítńényer 
.múŕo_đesei 

J ĺ"ítĺtl"ntii ;.Ük;ég"s méńéketmegha|adó módon nem akadáĺyozzák,

A jelen szerzödés keretében biztosított forrásbi| megva|Tsuló mĺnden eszkoz, mĺnt a közcé|rj e|osztóhá|ózat része te|jes egészében az Elosztoi engeoeĺyeś- i"l"loonat képezi, azon |gény|ö semmi|yentu|ajdonosi jogosu|tságot nem szerez.
A szerződŐ.fe|ek rigzítik, hogy a vis major idejéve| a szeződés te|jesítésének határídeje autoľnatikusanmeghosszabbodik.
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Az e|osáói engedé|yes az |gény|ő és a Fizetó személyes adatait az informácils önrende|kezésijogró|
és az informácĺoszabadságrl| szT|T 2011. évi CX||. Torvény rende|kezéseinek megfe|e|ően, a VET-ben
és az E|osäói Üz|etszabá|yzatban rész|etezett módon kezeli'

12. Záró rendelkezések

A szeződésben fog|a|takat szezodő fe|ek, elo|vasás és érte|mezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezót e|fogadják' és a|á ĺrásukka| megerosĺti k-
Je|en szeaodésben nem szabályozott kérdésekben a villamos energiárÓl szó|ó 2007. évi LXXXV|.
torvény (VET)' a Po|gáriTörvénykönyvrőlszóĺó 2013. évi V' torvény (Ptk.), a vĺ||amos energiáról szóló
2007. évĺ LXXXV|. törvény egyes rende|kezéseinek végrehajtásáró| szó|ó 273noa7' (X.19.) Korm.
rende|et, a vi|lamos energia hálizati csat|akozási díjak meghatározásának szempontjairó|, a díjak
elemeiró|, méńékérő| és alka|mazásukril sző|ó 7l2o14. (lX.12.) MEKH rendeĺet előirásai, az E|látási
Szabá|yzatok és az E|osztói engedélyes Üzletszabá|yzatában fog|a|tak az irányadóak.
Je|en szerződés a Íelek aláÍrásáva|, az a}áirás napján jÖn |étre.

A szeĺzodés hatá|ya mind három fé| á|ta| a|áírt szezödésnek az E|osztói engedélyes á|tal tÖrténő
átvétele idopontjában á|| be.

Budapest,-201 6.04.28.

engedélyes lgény|o

Budapest, 2016.

Qn=

Béres József
ügyvezetö igazgató

dr. Horváth E|ekné
ügyvezető igazgató

ELMÚ Hábzati Kft.
1132 Budapest, Váci ut72-74

Fizető

Itl
/

{ĺ,:,,ł
ĺ.,ĺ

o034-t

-10-


