
EI-ĹúIU H'áIozati Rft.

Hálózat Létesítési Megá||apodás
3. számú módosĺtása

í. Szerződő Íelek adatai

E|osztóĺ engedélygs neve:
Címe: 1í32 Budapest' Váci út72.7Ą
Kapcso|attartó szemé|y neve
(szerződést érintő kérdésekben): Tóth Noémi Emese ľeIefonsz.: 06.1-238-1572
Kapcsolattartó e.mail: noemi.toth@elmu.hu Fax szám; 06-1.238-281s
Kapcsolattartó személy neve
Ikivite|ezést érintő kérdéaekben): VitkovszkĺPéter felefonsz-: 06-1-238-3129
Kapcsolattartó e-mail: Łeter.vlt kovsz k i. 02@e l m u. h u Fax szám: 06.1-238-3124
Kapcsolattartó címe: |393 Budapest 62. Pf. 5í1-
Szám|avezető pénzintézet ńeúE MKB Bank
Pénzintézeti szám laszáma: í 0300002.1 029561 4.490 20018
Cégjegyzĺłk száma: 01-09-874142
Adószáma: 13804983-2-44
Statisztikai azonosĺtó száma: 3513

i^.Ęiii..lii: iý.ŕg:i!'ŕ:'.':,i:a|1'1ić li'ł.ÍŻ. iiLi|ż!|:!!}i":ś 4{

'F.ffi#áfr]üÍtľł.jä'ÍÉłłĺ:,*'ĺĺ''.:'+'.=izető neve: coRvlN lngatlanfejlcśzté.'EpÍtő é8 városrehabt||tációs
zÍt,

rme: '|UÜZ tJudapest Vl|l. ker.. Futó lr 47.5.? V||
\dószá m a/c ég1egYzék számá: 1 3033268.2.42 l 01.10.0449í 9
itatiszti kai azonos ító száma: 13033268-68 10-114-01
(apcsolattartó szeméiy neve: soreg Csaba projektvezető Telefonsz.: )6 20 9131964(apcsoIattartó e.mail: soregcs@t-online.hu Fax szám:
izám lavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
rénzintézeti számlaszámá: í 200í 008.00347097-00í ooo07

tr:ż-n:-a-l |aló||á}"łłĺĺ:ĺ':';;':;:
Flzetö nevB: Budapest Fővárłrg Vlt|. kerĺ|let Józsefirárosi onkoimĺ.--ł
Címe: 1082 Budapest, Bäross utEä 6E67
Adoszámďcégjegyzék számá: 15735715.2.4ftöm
Statisztikai azonosító siärna o9í lo.o.}|.l.Jll.U.l
napcsolattartó személy neve: Annus vlKlor' KtsvÜ zrt. Telefonsz.: t61 4592-271Kapcsolattartó e.mai!: annus-viktor@revB.hu Fax szám:
Szám|avezető pénzintézet ĺleve: K&H Bank Zrt.
Pénzíntézetiszáńlašzeňa - í 0403387-0 0028E7 o.o oo o0ooo
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2. Szerződós tárgya

Je|en szerzÖdés a HLM455/2015 és HLM-455/3/20.ĺ6 szerzŐdós mldosĺtása' amelyek a Je|enszerzódés mTdosltássa| egyĹltt érvényesek, anrennylben a je|en szerzÖdés és a korább| szerzbdés
között e|lentmondás ál|na Íenn, úgy jelen szerzőđésben fog|a|tak az ĺrányadók ámely a korábbl
szerzodé'sekĺ<e| egyutt érvényes. Az E|osztói ongedélyes vá||a|ja, hogy a szerzödésben megnevezsttfg|]y91á|ási helyen az lgény|ő áĺta| meghatárózott.rende|keiésre-áttó t.ll"'ĺtńen1l b|ztosĺtásának
elöfe|tételeit az alábbi pontokban részletezeit műszaki és gazdasági fe|téte|ek melńtt ňägteremti.

Je|en szerzödés keretében az Elosztói Engedé|yes az |génylő á|ta| a 4. pontban megje|ö|t felhaszná|ás|
he|yen a véte|ezésre Vagy betáplá|ásra igénýelt renäe|kezésre á||ó 

.tel;esĺiméný,_i|-énybevéte|éhez

szĺJkséges há|ózatfej|esztést elvégzi az 5. pontban |évő dĺj e||enében.

3. A fej|esztés megva|ósításának határideje

Az E|osztói engedélyes a rendeĺkezésre á|lás fe|téte|einek megteremtósét
2016.06.30-ig

vá||alja az a|ábbĺ feltéte|ek te|jesÜ|ése esetén:. a joge-ÍŐs.hatós-ági engedé|yekke| rende|kező kivite|i tervek legkésőbb 2016'04.30-ig
rende|kezésre á||nak

o iĺ|etékes önkormányzat a közterü|et |génybevóte|ére szó|ó megá||apodást a|áírta,. |gényló és Fizető az 5. pontban ĺrt összeget az ott íń Ütemezéš szerĺnt megfizette és. |génylö 9 megfe|e|ő minöségŰ és bĺztonságos munkavégzéshez szÜkséges
munkaterÍi|etet 201 6.04.30-i g az E|osztól en gedé|yđs részére átadtá.

4. A csatlakozás jel|emzői

Felhaszná|ási he|y megnevezése: Corvin C4, Budapost Vl||' ker., Bókay János utca 3B., hrsz: 36230'

A vi||amosenergia-ígény részletezése:

Meg|év<ĺ rende|kezésĺe á||r te|jesítmény:
OA

1. csat|akozási pont

iroda épll|et, .ĺ x 5555.00 kVA, kozépfeszÜltségŰ véte|ezésen
2. csat|akozásipont

iroda épÜ|et, 1 x 3888.00 kVA, kozépfeszü|tségíj vételezésen

|.JelĘg.s1a|ási he|y vilĺamosenergia-e||átásának érdekében, - a kiĺndu|ási ponttó| a csat|akozási pontig .
közce}ú há|ózatépítést ke|| végrehajtani az a|ábbiak szerint.

(./
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SzÜ kséges hálozatfejIesäés :
1. csat|akozási pont

Kiindulásipont (hálózatépíl'és kezdŐpontJa): LACZ - CSAR uj kábe|ív

l. ĺé1te|jesÍtmény kiszolgá|ásához Laczkovich és Csarnoktér a|á|lomások közott egy új 10 kV-os kábelívkĺalakítása szÜkséoes. Eĺhez Laczovich a|á||omásbó| tjj, kb._2x2,4 km ńó$'úšägú 10 kV.os kábe|fektetése, vaĺaminř há|ózatátrendezés szĹlksegós. Á uibvi-igény kiszolgá|ásához a terület határán,köáeru|etro| akadá|ymentesen megktze|Íthetoeń egy 10 kV-os"átadó á||omás telepltése szÜkséges. Azá|lomás részére egy kb. 4x4 m a|apteľu|etű he|yiség 6Ĺtosĺtasa szukséges'
A közce|ú elosztóhálózatot a rendszerhasználl fogadljával Ös$zekÖtŐ vezatéket te|jes ł<örĹl védelemme|e||átott megszakítóra szÜkséges érkeztetni.

Csatlakozásl pont {tutajdoni határ):

Csat|akozás módja:

Há!ózati leágazási pont:

A|ka|mazott áram ütés elleni védetem l

csatlakozásĺ pont (tulajdoni határ):

csat|akozás módja:

Hálózati leágazásl pont:

Alka|mazott áramütés etton i véde|em :

Elosäói tulajdonú á||omás ban fogyasztóĺ
középfeszÜltségű kábel vége|zárTja

Elosztói tulajdonú átadó., i||. transďormátor
á||omásba csat|akozó, rendszeĺhaszná|ói tu|ajdonú
kábe|

Középfeszü |tségen nem értg|mezett.

lT - védőföld

2. csaÍtakozási pont

Kiindu|ási pont (há|ózatépĺtés kezdőpontja): LACZ. NEPL új kábe|ív

l ľę1.te|jesÍtmény kĺszo|gá|ásához Laczkovi"! 99 Néplĺget aláĺ|omások kozott egy Új .10 kV-os kábe|ívkialakítása szükséges. Ehňez a fenti a|állomások rtĺzcĺtt'riilnĹ.6,ä m nosszosŻgú i"ďtÝ-o. kábe| fektetése
!lük,!:gę:: 4 tárgyi 

. ^lqÝlv kiszo|gálásához a teri:let 
,ňatáľán, 

kÖztěrĺ|etröl ekadá|ymentesen
]]!s.!o1ęlĺ.t,19tqel .egy ĺ0 kV-os átädó á||omás te|epítése szÜkséges. Az ál|omás részére egy kb. 4x4 mä|apterÜ |etĹi he|yiség biztos ítása szükséges.
A krzcéĺú eĺosztÓhá|ózatot a rendszerhaszná|ó fogadójáva| Összeköto vezetéket te|jes konj véde|emmele|látott megszakítóra szÜkséges érkeztetni.

/1
Ą

E|osáói tu|ajdonů álĺomásban fogyasztói
középÍeszĺi|tségÚ kábeI vége|zárrja

Elosztii tu|ajdonú átadó-, il|. transzformátor
á||omásba csat|akozó, rendszerhasználói tuĺajdonú
kábe|

KözépfeszĹi |tségen nem értelmezett.

lT - védófó|d

A ku|onbozo csat|akozási' -' pontok összekapcso|ása ti|os|A rendszerhasználó be|ső há|ózatát úgy ke|| kialakitańia,- no9Y a kÜ|Önbtzó csat|akozási pontokösszekaposo|ása sem véletlenĹĺ|, sem szánĺérosan ńe iéóv"ńlbn"tjéges'
Az e|osztÓi tu|ajdonÚ .berendezés igény|ő terĹlletén ttrténo e|he|yezéséhez szukség szerĺnt vezetékjog,i|letve haszná|ati jog jogutldokra iš kiierjeoő hatáĺyrl terĺiesňenies a|apítása és ňgatlan.nyi|vántartásibejegyzése szükséges.
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5. Díjfizetós

5.1 Csatlakozási dij

1. csatlakozási pont

Egységár Tervezett
mennylség

Rendelet
szerintl

kedvozmény
Flzetendő díj

L Gsat|akozásl alapdíj 69 993 000 Fl

I <Or alapclĺj 12 600 Ft/kVÁ 5 555 kVÁ 0 kv/ 60 993 000 F
il. Kiizcélú vezeték dĺJ 44 880 000 Fl

b (oF fo|dkábe| |étesĺtés 9 600 FUn 4800n 125 rĺ 44 880 000 F
Il Gsat|akozóvezeték díi 0Fr

Nottl cgat|akozási díi (|. + !l. + 111'1 í14 873 000 Fl

Csat|akozási díj (bruttó) 145 888 710 Fl

2. csatlakozási pont

Egységár Tervezett
mennyiség

Rendelet
szerintl

kedvezmény
Fizetendő dĺj

! Csatlakozási a|apdĺj 48 988 800 F
a KoF a|apdíj 12 600 Fr/kvl 3 888 kvl 0 kvt 48 988 800 F]

[. Közcé!ú vezoték díJ 61 200 000 Fl
o KoF föĺdkábe| létesÍtés 9 600 Ft/n 6500ľ 125 n 61 200 000 F

ill Csatlakozóvezeték díj 0F'
Nettó csatlakozásidíj (l' + l|. + ll|.) 110 í88 800 F1

Csatlakozási díj (bruttó) 139 939 776 Fl

| fi19lendő dĺjak meghatározásánál a rendszerhasználót megi|letó 7t2o14, (lX.12.) MEKH rende|et
(továbbĺakban Rendelet) szerĺntĺ díjkedvezményeket figye|embe vettük és'érvénýesÍtésÜk a íent
feltü ntetett mennyiségekben megtörtént.

lÍ
-4-
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5.2' Díjfizetés iitemezése

A díjfizetés tjtemezése:
Az Igénylőnek és a Fizetőnek a Rende|et a|apján számított csatlakozási dÍjat' az egyedi kodvezmányekfigye|embe véteĺéve|, az alábbí Ütemezésben ie|| megfizetnie:

l. Íitem: az lgény|ő ľészérőt 68 587 849,. Ft (54 006 18o,. Ft+27 % ÁFA), mely beíizetés2015.1'ĺ.30 napján te|jesü|t
l|. íiteľn: az lgénytő részéről 82 519 o37,- Ft (il 975 620,- Ft+27 oz Árł), a F|zetô rógzéról134721600,- Ft (í06080 00o,. Ft+27 "/2 arey, me|yek 2o15.o5.ío nai1álg esedékes, és
en nek befizetése a kĺvitelezés megkezdésének feltéte| e, 

-

A fenti fizetési határidőkben az |qénylő és a Fizetö az E|osztli Engedé|yes á|tal kiá||ĺtotte|ő|egbekérő alapjá.n e|ő|eget ĺzet-Eloiztoi engeoéý.ěslészere. A kifizätés ie|téte|e, hogy aze|o|egbekéró és jelen 
'joghatá|yos szeľződés ienoéĺkezesre ál|jon. n' áálelrol az E|osztóiEngedé|yes annak bankszám|áján vaĺT jÓváĺrásának napjáva| előlegszám|át bocsát kl, melybena te|jesĺtés napja az e|őleg Ôsszege. jovaĺrásának rrdf1aval egyezik. Az elő|eg tsszegét akívite|ezést kovettĺen kiá|lított vegszďm |ában számo|jak e1.

A kivite|ezés befejezését követően az eset|egesen fe|merü|ő kü|tnbÖzet az e|számolást ktvetö15. napon esedékes. Amennyĺben az e|sámo|ás eredményeképpen az lgo;ylonek fĺzetésikötelezettsége ke|etkezne, annak igazolt megfizetése a fe|haszńáEsi hely-bekapcso|ásának
feItétele.

lgény|őnek és a Fĺzetőnek a fenti ijtemezés szerint ke|l a csat|akozási dijat az Elosztóiengedé|yes MKB Bank 10300002-10295614-4go20018 számú bankszámĺájá,'jtut"la".a| vagykészpénz átutalási megbízással megfizetnie, az E|osztói engedé|yes továobi kÜlön éńesítése
nélkÜ|.

5.3. Ceat|akozás i d íj ĺizetés, etszámo|ás, módosítás

Jelen szerződés szerintĺ fizetésÍ kÖtelezettség akkor minosu] te|jesĺtettnek, amikor az lgény|o és aFizető á|tal fizetendő összeg jlváĺrásra kerü| až Ebsztoi engedélyeś fenti bankszJmúiań.

AJ<ivil.elezes befejezését követóen az E|osztóiengedélyes a közvetten etosztóhálózati fej|esztésként|ótesített berendezések ténýeges mennyisége (ěsĺva{y riviteĹżsi értéke) aĺapjáń"lsiamolást késztt.Amennýben az elszámo|ás szerint az 
- 
lgéńyŮ áftai.fĺzeteńdő csatlakozasĺ. 

.dĺj 
nagyobb, mint azelőzetesen megfizetett.ęľék, akkor lgénýB tĺ:teles a fennmaradó résá az elsámo|ás kézhezvéte|étlĺpvętĺie1.15 napon be|ü|,az,E|osztói_engeý-éýe.s á|ta| megktl|dott eĺszámolas álápiáń rnegfizetni' Azeĺszámo|ás során a Fizető terhére megá||ápítoti fizetési kotělezettseg nem te|jesĺtése a 8'2. pontban ĺrtkövetkezményeket vonja maga után.

Amennyiben az e|számo|ás.szerĺnt az |gény|ö á|ta| fizetendő csatlakozási dij alacsonyabb, mint aze|Őzetesen megfizetett érték, akkor ai el.osĺói engedé|yes a különbözetát kamáhentesen, azelszámo|ástó| számított 15 napon be|Ü| visszauta|ja ésä vísšzautalandr osszejrol;ovłro szám|át á||ítkiés kti|d meg |génylő részére.

Je|en.'m.egál|apodás keretében a megfizete'tt csat|akozási díj fejében męva|ósĺtott hálizatfej|esztéstszenődő fe|ek elfogadják az ig.ényelt_te|jesítménnyel arányoś m.e.tełĺnek] amibő| iÖvetlĺezöen újabbenergĺa igény kielégítése.kĺzárólag további csatlakozásĺ díj ńegfizetéŚéve| lehetséges.Feĺtiek ?lapjíl az |génylö és a Fĺzető á|ta| megfizetett csatĚkozási dij lĺĺzáľolaďái lgény|ő á|ta| kéńteljesítmény biztosĺtásának e|lenértékét tarta|mazza, és sernmilyen olyan további díjeĺemet nemt9ľ?|ľ,?=l ameĺy .a|apján a FizeIö vagy az |gény|ö a Rende|et alapján a később befizetett csatlakozási
díjakból visszatérítésre tarthatna igéM.

-5-
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E|osztói engedé|yes a fizetendŐ kÖzcélÚ há|lzat |étesĺtési, és csat|akozlvezeték |étesĺtési dÍJ 5%-ná|kĺsebb mértéktj vá|tozásáró| kÜ|tn értesÍtést nem kĹ1|d, az eItérés érvényesĺtése a k|v|toIezés
befejezését kÖvetŐ e|számolásban tÖrténik meg.
A számlázás á|talános a|ape|vei:

ł A firetendő Öss.zeget a je|en szerzödés hatályba|épését (12. pont) követŐen a fent| |döpontlg äzlgényli és a Fĺzetö köte|es az E|osztói engedélyes 1' pontban megjelölt oantsźańrá1eiá
megfizetni.

. A megfizetett csatlakozási díjrT| szám|át a pénzügyi te[esítést kÖvetöen állÍt k| az E|osztl|
engedé|yes, amelyet a kiál|ĺtástólszámított 5 naponbe|Ĺi| kÜ|d meg az Igény|ő és a Fizető á|ta|
megadott Ieve|ezési címre.

. A szám|a esedékességéve|, i|letőleg a számla benyrJjtásának te|jesÍtettségéve| kapcsolatosjogvitákban' va|amint a fizetési kote|ezettség késedelmes teljeśĺtése teřintetében a Ptk.
szabá|yai értelemszerűen irányadlak.

6. Felek jogai és kötolozettségei

6.í lgény|ő és Fizetó köte|ezettsége

lgénylo és Fizeto vá|la|ja, hogy a vonatkozl rende|et a|apján kiküldÖtt és álta|a elíogadott m0szaki.gazdaságĺ tájékoáató szerintĺ csatlakozásí dÍjat az s. ióntban ĺrt ütemezésben, äz ott szerep|ö
időpontig megfizeti.

lgénylonek a munka biztonságos és megÍele.|ő minŐségben tÖrténő e|végzéséhez szt]kséges
munkaterü|etet a 0 pont (végleges terepszńt) kije|ölésévol a |étesítés megkäzdéienet feltéte|éÜ|
szabott fizetési ütem időpontjáig ke|l biztosÍtania. Amennyiben az |gényll a mun-katerĹi|etet a 3. pontbanlń határidoig nem tudja bíztosítani, arrÓ| a munka megkezdéśénäk ĺeteteléül szabott, |gény|őre
vonatkozó, fizetési határĺdö lejá.rtáig ĺrásban kÖteles érteśĺteni az E|osztlĺ engedé|yest. Az-ĺdőpont
módosĺtásáró|jeIenszezödésĺrásoó|imódosĺtásábankel|rnegál|apodni' -

- lngatlanokon a vég|eges teľepszintet meghatározza a munkaterÜ|et átadásakor'

6.2lgény|ő joga

Az |gény|o a csatlakozási dĺj 5. . pont .szerinti megfizetéséve| jogot szeľe z az á|Ía|a igényelt
rendelkezésre á|ló te|.iesĺtmény igénybevételére a csatlakozási pont ri6p-Ítesét követően.

Az lgĘ1y|ö á.||a| az igénybejelentés során megadott csat|akozási pontok esetén a csat|akozási pontokig
a csat|akozó vezetékek tervezését |génylő jé|en szerződés a|apján e|végzi. A kiépĺtés azonban csak
abban az esetben tÖrténik.meg, ha az |géhylö a fogyasztásĺ nieronelyět kialakftäfta. Amennyiben akcizcélú há|izat létesĺtésekor a csatlakozó vezetđk megépítéséneŕ nincsenek meg a fáltételei(csatlakozó vezetéket nincs hova bekotni), akkor jelen s.eä.ĺoes egyéb fe|tételeinek mĺndhárom fél
á|ta|í te|jesítését kÖvetren a csat|akozó vezetér riepĺteset az |goňýbnek ke|l Ŕezoemenyeznie az
E|osáói engedé|yes Ügyfé| szo| gálati l rodáján

Az |gény|ő a csat|akozási.pont kiépítése után, hatá|yos csat|akozási szerződés birtokában jogosult
villamosenergĺa-vásár|ási és háľTzathaszná|atĺ szerzódéśt kÖtni, ami a iogszerú villamosénérgia-
felhaszná|ás előfe|tétele.

6.3 Az e|osztói engedályes ktite|ezettsége

Az.Elosztói engedélyes je|en szeződés szerinti há|rzatfejlesáés megvaĺósítására irányulrköte]ezettsége csak akkor és csak o|yan mértékben á|| be, amilyón mértékbeň aFizeÍő a íĺzetési ésegyéb szerződéses kÖtelezettségét te|jesĺtette.

Az. E|osztói.engedélyes köte|ezettséget vá|laĺ arra, hogy há|izatát és azok kĺegészĺtó rendszereit olyanmértékben fej|eszti, hogy az |gény|ó á|ta| kéń teuesřtmeny a meghatározott-felhasználási helven és

ĺ
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időben rende|kezésre á|ljon, továbbá hogy az |gény|ő e há|lzatra az előĺrásoknak megfe|előencsatlakozhasson.

A szerződésben 3. pontjában vál|a|t megva|lsĺtási határidők csak abban az esetben tarthatlłĺ, ha azlgénylo és FizetrJ jeĺerl szerzö.dést 2016.0-5.í O-ig, a|áľrva v|sszajüttatja az E|osztói ongedé|yes részére.

lmennyiben a jogerős 
.engedé|yekke| rende|kezó tervek szerint megkezdett k|vĺte|ezés során azElosztói engedé|yesnek fe| ňem ionato ok miatt a csatĺakozás kja|akĺtásának a jogerls engedé|yekke|rende|kező tervek alapján kalkulá|t várhati ktzcélÚ há|Tzat |étesttés eslvágyäát|akozó vezeték|étesĺtés dĺja az 5. pont szerint fizetendti {ték9t 5%-ná| nagyobb meĺeŔoeň,mighalaoJa, E|osztllengedélyes eľll értesitést ktild az |génylő részáre. Rmennyiúän |gény|ő az értesĺtés kézhezvéte|étő|számított 15 napon belÜ| nem je|ez višszá, akkor E|osztói engedé|yeš 

"á 
elioóaJJ1tn"řtunnti.

6.4 Aa e|osztói engedélye.s joga

Amennyiben az |gény|o és a Fizető az 5' pontban megje|ö|t fizetés] kötelezettségének az ott megje|ölthatáridőig nem tesz.e|eg-et' E|osztÓi engedélyes az etedékességi határĺdó lejártát kÖvető 15 naponbe|Ü| fizetésĺ fe|szol ĺtást kü|d.

Amennýben ĺgénylo és Fizető a fizetésĺfe|szó|ĺtás e||enére az esedékessfutŐ| számĺtott 30 napon belĹt|fizetési kote|ezettségét nem teljesíti, Úgy E|osztii engedé[eśJoglo.ult a szeaódéstó| eĺá||ni.

Az E|osztói engedé|yes kizáľó|agos joga és kö.telezettsége a te|jesĺtéshez szÚkséges munkamegszervezése, a kivitelezéssel kapcsolatban utasĺtások adásä. az Elođztoiông"de|y". a teljesĺtéshezjogosuĺt harmadik személyt ĺgénybe venni.

E]osztó| .engedéĺyes a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|ó mĺnőségben történlelvégzéséhez szÜkséges munkaterti|et ňíánya ńiatt a te|je9Ítést ń;ót"g".jü$;, A megfe|előmunkaterÜ|et hiánya miatti te|jesítés megtagadás esetén Fizetďkiiteles erte"sĺtJni.Éroä.toi engedé|yesta megfe|elő m u n katerti|et rende|kezésre á|ĺásárol'

7. A szeęődés módosítása, megszü nése, megsztintetése

Amennyiben e szeződésben rcigzĺtett csat|akozási pontot, a rende|kezésre á||ó te|jesĺtményt Vagy arende|kezésre ál|ás feltéte|eit lgěnýő moaosĺtani Ŕĺua"iá 
'ĺđy 

Jálen szerződés ĺrásbe|i módosÍtásaszĹikséges a felek k<izös megěgyäzésével.

Amennyiben a jogerős.'engedéĺyekke| rende|kezl tervek a|apján az Eĺosztli engedé|yesnek fe| nernróható ok ľniatt a csat|akózás kia|akĺtasának a u"i"iéĺ.;ó$-ängedé|yezésre ue"adôit tervek a|apjánkalku|ált várható közcé|Ú hálózat |étesítés és/vagy csattáŕožá vezeték ]étesÍtés díja az5. pont szerĺntfizetendő éttéket megha|adja, a Fe|ek jelen megái|apodást mÓdosítják a fizetendő összeg és a Íizetésĺütemek tekÍntetében.

Abban az esetben, ha az lgény|ő i||etve a Fizetö az ElosztÓi engedélyes e|őző bekezdésben írtmódosítási kezdeményezésére 1-s napon be|Ül írásban nem vá|aszo|, E|osäói engedé|yes jogosu|t aszeződéstll e|álĺni.

Szerződő telek a szerzódést közös megegyezésse| ĺrásban bármĺkor modosíthatják.

7.1. A Szerződés megszÍinése és megszüntetése

A sze.zödést az lgénylŐ 30 napos fe|mondásĺ időve| bármikor ĺrásban fe|mondhatja, i|letve a szerzŐdéstfe|ek kĺizos megegyezésse| bárm ikor megszüntethetik.
A. szerzŐdés megszŰnésének ĺdőpontjáig fe|merÜ|t költségekke| a Fe|ek kotelesek egymás feléeIszámolni.

il
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Amennyiben az Elosztói engedé|yes a tefiesÍtéséhez szÜkséges hatiságiengedélý nem kapJa meg és
emiatt a te|jesítés meghitisul, úgy je|en szerződés hatá|yát vószti, es azElosztói eńgedélyes'áz tge-nytó
és a Fizeto által az 5. pontban megfizetett Összeget kamatmentesen' a |eheteĺlenü|és |dopónt1áIg
fe|mert]lt ko|tségeket (p|d. tervezés, adategyeztetéś költségei) levonva visszaÍĺzetni köte|es. Hä ä
szerzodésben vá||aĺt kote|ezettscgct az E|osztÓi engedé|yes a hatóságl engedé|yek ľgndelkezésre
á||ásának hiánya miatt, vagy a kÖzterÜ|et igénybevétó|ére kötendő megállapoias á|átrasának h|ánya
miatt (ame|yĺeki fe| nem róható okra visszavezethetően kÖVetezett oe) nem tudja te|jesĺteni, úgy áz
|gény|ö és a Fizető a szerzŐdésse| kapcso|atos kö|tségeit és kárát maga üise|i.

Amennyiben az |gény|őnek ilĺetve a Fizetőnek fe|róható okból a te|jesĺtés megh|úsu|, Úgy a Je|enszezŐdés hatályát vesái, és az e|osztói engedé|yes a Fizető á|ta| az 5. pontban megfizetetl össźoget
kamatmentesen, a |ehetet|enülés idlpontjáig fe|merti|t kÖ|tségeket (ól. tervezés] adategyezteřeJ
ko|tségei) |evonva, visszaÍizetni köte|es. Ańeňnyiben a szezoděsoen üätlatt kote|ez.ettséget-ä Flzeto
nekifel nem rihatl ok miatt nem tudja te|jesÍtenĺjúgy az a szerződésse| kapcso|atoś róitsegeit és kárát
maga viseli.
Amennyiben elosáli engedéĺyes a megfeleló munkaterü|et hiánya, vagy késedelmes átadása mlatt
taga.dta meg a te|jesítés megkezdését, és a megtagadástó| számítótt 30 ňápon be|ü| Flzetó nem értesÍt|aľrll, hogy a terÜ|et a munka megkezdésére alkalmas, Elosztói engedé|yes jogosu|t a szerződéstő|
elál|ni, és kárának megtérítését követe|ni.
Je|en szerződést felek közÖs megegyezésse| bármikor megszüntethetik, de a megszÚnés időpontjáig
eĺvégzett teljesítésekkel e| ke|| számolniuk.

Amennyiben a kivitelezés megkezdésének feltéte|ei az lgénylőnek itletve a Fizetónek fe|róhatóan, vagy
az Elo.sztli engedélyes mrÍkÖdési kÖrén kĺvÜl ál|T okbri nem teljesĺl|nének, az E|osztÓ| engeaoíyes"á
rendelkezésre á||ás Íe|téte|einek megteremtését a jogerós eng.edélyek rende|kezésie á||äsa gietén
je|en szerződés mÓdosÍtásában írt időpontra vá|lalja.

8. Szerződésszegés és iogkövetkezményei

8.1 SzeÍződésszegés az E|osztói engedétyes részéról

Az E|os.ztli engedé|yes szerződésszegést kovď e|, amennyiben neki fe|róhatóan nem va|lsÍtja meg a
há|ózatfejĺesztést a 4. pontban szerepló műszakitarta|ommála 3. pontban írt határidöre.

Az. Elosztli engeđélyest nem terhe|i fe|eĺősség a számára fel nem róható okokbó| esetlegeson
bekovetkezŐ határĺdő csúszások, ĺgy kÜ|önösen:

r Szerződés aláĺrásának csÚszása, amennyiben az, az lgény|őnek i||etve a Fizetonek fe|róhatóan
következik be,

. az 5. pontban Írt fizetési kötelezettség késede|mes te|jesítése,. a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|elő minőségben ttńénő e|végzéséhez
szükséges munkateru|et hiánya miatti csúszás,o hatósá9iengedé|yezésieljáráseĺhúzodása,

. 
1közlg|Ület igénybevéte|ére kötendő megál|apodás a|áírásának elhrlzldása amennyiben az az
E|osztói engedé|yesnek nem fe|róható,o a sz[ikséges jogerős engedé|yekke| rende|kezó kĺvite|í tervdokumentácĺi hiánya.

8.2 Szerződésszegés aFizeÍő és az lgénytő részéről

Az lgény|ó és a Fĺzeto szeződésszegést kovet e|

o ha a csat|akozási díjfizetési kote|ezettségének nem, vagy késve tesz eleget,o ha a munka bĺztonságos megkezdéséhez szükséges megfe|ell munkaterÜĺetet az E|osztlĺ
engedé|yesnek a szükséges munkavégzésrÖ| szÓ|ó értesÍtésében megadott határidőig nem
biztosítja,

o ha jelen szerződésben fog|a|t egyéb köte|ezettségeĺt az ott leírt határidőig nem te|jesĺti.

fr
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|gény|ő és FizetŐ késede|mes íizgtés esetén a mindenkori Ptk. szerint| késedo|m| kamatot kcjtelosmegfizetnĺ az E|osztói engedélyes részére'

Az |gény|r és a Fizető tudomásul veszi, hogy az 5' pontban Íń fizetési határidők e|mulasztása ate|jcsĺtcs csÚszását vutlja ĺľlaga után. Amennyiben a késede|em a 30 napot megha|adja, az E|osztóiengedé|yes jogosult jelen szerződéstó| elállni'

Abban az esetben, ,\'? .", |gény|ő és a Fizető az 5. pontban írt e|számotás eredményeként torhéreje|entkezo Íizetési kote|ezetĺség a szám|ában 
'."."pi.ĺ 

nátaiĺooig nem fizeti meg, Úgy az Elosztóiengedé|yes a fe|használási he|ý bekapcsolását a fizeiési ktĺte|ezettség te|jesltésóig megtagadja, és akésedelmes Íizetés után késedejmi kańatot számít fel.

9. Kártérítés, kárfe|számÍtás

gJ:'''".-'ä.ä:7ćdésszegéssel okozott igazolt, kÓzvet|en kárt kötelesek a másĺk féĺnek a Ptk. szabá|yal

A szerződésszegő fé| mentesü| a fe|e|ősség alóĺ, ha bizonyítja, hogy a szerzödésszegést e|lenizési kÖrénkívÜ| eső, a szerződéskötés ĺdőpontjában elóre nbm |áthatđ ŕ,oiul'ěńy oroitä-đ' näň.vo|t e|várhatl, hogy akorlJ|ményt e|keru|je' Vagy a tart elharĺtśa. Nem te|ĺ a szeáőJesszego fé|nek megtérĺteni a kárnak azt árészét, ame|y abból szärmazott, hogy a másik fél a kár mege|őzése, e|hárÍtásá, i||etö|eg csÖkkentéseérdekében nem úgy járt e|, ahogy 
", 

äź iaon nálv."]n"n äli" jä;" e|várható.
Mentesülési okok |ehetnek p|.: természeti katasárófák, vagy emberi cse|ekmények kozÜ|: háború,terrorcseĺekmény. 

.

10. Vitás kérdések rendezése

A jelen Szeződésbő| eredő vitás kérdéseket a Felek elsŐ sorban tárgyaĺásos tlton, egyeztetésse|prÓbálják rendezni. Ámenn.yiben az egýeztetés ésszerű idon be|Íl| neni,vezet eredmenyre, a Fe|ekbárme|yike jogosu|t bíróságńoz forduI ni],

11. Egyéb rendelkezések

A fe|ek kote|esek egyilttműkŐdnije|en szerződés céljainak megvallsĺtása érdekében.

Szeződő Felek rogzĺtik. és. Fizetó je|en szerződés a|áĺrásával 
.e|fogadja. hogy jelen megállapodásalapján fizetendĺj csatlakozási dĺj ei|enében rnegszerzett rende|kezš'.é álĺó_řálió,ii'env erejéig az|gényĺo jogosu|t szezödést kÖtńi a közcé|ú eřosztońalozái-ňaszne.ĺatara a 3, pontban megje|öltcsat|akozási pontokra a megfizetett csat|akozásioĺj JreJeiô, a clatlalĺozasipontok kiépítése után.

Az |gény|ő e|ŕogadja, |:ęv u1'Elosztlĺ engedé|y.es, vagy megbÍzottja a te|jesÍtéshez szĺikséges esetbenés mértékben a tgénylő ńgat|anára be|épjen, 9tt a te|jé;ftésňez szÜkséges munká|atokat végezzen. Az|gény|cĺ je|en szezőoes.aláírásával be|eeiyezését adja 
"ńńoi, 

nogv ĺngätlanán az E|äsztoi engedéĺyesvezetékjogot, hasznáłatĺ jogot térítesměńtesen létesitsen, 
,il|etve 

gyakoro|jon a jeten szerzcĺdéste|jesítéséhez szükséges méřtétlen és ezaz ingat|an-nyilvańtaiiásoa bejegyzésre kerÜ|jön.

Az E|osztói engedé|yes illetve meghataĺmazottai.az lgény|o ingat|anára a kÖzcé|ú hálózati e|emekĹjzeme|tetése és karbantartás.q coryanol be|áphetnek, os äĺ iiászn!ľľ."gar, azzat a uíetellel, nogy ezzela tárgyi ingat|anon megvalósu|ó létesítńényer 
.rnúŕđđeJi 

a ĺeltotlenĺil szĺikséges mértéketmegha|adó módon nem aładáĺyozzák,

A jelen szerzódés keretében biztosított forrásbó| megva|lsuló mĺnden eszkoz, mĺnt a kozcé|ú e|osztlhá|ózat része te|jes egészében az E|osztóí ung"oéíýđs-iulaiaänat képezĺ, azon |génylö semmi|yentu|ajdonosi jogosultságot nem szercz.
A szeződő felek rogzítik, hogy a vis major idejével a szezódés teljesítésének határideje automatikusanmeghosszabbodĺk.
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Az e|osztói engedélyes az |gény|ő és a Fizető személyos adata|t az Informácils onrendolkozés|jogró|
és az informácĺószabadságrl| szl|l 2011. évi CX||. TÖrvény rende|kezése|nek megfe|e|öen, a VÉľ-ben
és az Elosztói Üz|etszabá|yzatban rész|etezett rnódon keze|ĺ'

12' Záłó rendelkezések

A szeződésben fogla|takat szerzodŐ fe|ek, elo|vasás és érte|mezés után, rn|nt akaratukka| mIndenben
megegyezőt elfogadják, és a|áírásukkal megerósĺtik.
Je|en szeęodésben nem szabályozott kérdésekben a vĺl|amos energlárl| szr|r 2007. évi LXXXV|.
t.öry9nv ryEł' a Po|gári TörvénykÖnyvről szl|T 2013. évi V. törvény (Ptk.), a vi||amos energiáró| szól6
2007. évi LXXXV|. törvény egyes rende|kezéseinek végrehajtásárTi szóló 273|2oo7.1x.ĺo.) Korm.
rendelet, a vi||amos energia há|ózatĺ csat|akozási díjak meghatározásának szempontjairó|, a díjak
elemeirŐ|, mértékérő| és a|kalmazásukrll sző|ó 712014. (|X.12') MEKH rende|et e|őĺräsäi, az E||átási
Szabá|yzatok és az E|osztói engedé|yes Üzletszabá|yzatában fogla|tak az irányadóak.
Jelen szerződés a fe|ek aláÍrásáva|, az a|áÍĺás napján jön |éke.

Ą. s.zezQdés hatálya mind három fél á|ta| a|áírt szezŐdésnek az E|osztii engedé|yes á|tal trrténö
átvéte|e időpontjában á|| be.

Budapest, 2016.
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