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ELUIij HáIózati Kft,

2. Szerződés tárgya

Jelen szerződés a HLM-455'20í5 és HLM.455/3/2015 szezldés mldosÍtása, amelyek a je|en
szezŐdés mldosítássa| egyott érvényesek, amennyĺben a jelen szeződés és a korábbi szerzbdés
között e|lentmondás á||na fenn, úgy jelen szerződésben fog|altak az lrányadók ame|y a korábbĺ
szerződésekke| együtt érvényes. Az E|osztói engedélyes vállalja, hogy a szerződésben megnevezett
felhaszná|ási helyen az lgénylő á|tal meghatározott rende|kezésre á||ó teljesítmény biaošításának
előfeltéteĺeĺt az a|ábbi pontokban rész|etezett mĹjszaki és gazdaságĺ feltételek me||ett megteremti.

Je|en szezodés keretében az E|osztói Engedé|yes az lgényĺő á|ta| a 4. pontban megje|ölt fe|haszná|ási
helyen a véte|ezésre vagy betáp|álásra igényelt rendelkezésre á||ó te|jesítmény ĺgénybevéte|éhez
sztjkséges há|ozatfej|esztést elvégzi az 5. pontban |évó' díj e||enében'

3. A fej|esztĺés mcgva|osítasának határldeje

Az Elosztói engedé|yes a rende|kezésre á|lás feltéte|einek megteremtését

vá||a|ja az a|ábbi fe|téte|ek te|jesÜ|ése 
".".enlo'..06.30-ig. a jogerős hatisági engedé|yekke| rendelkezl kiviteli tervek |egkésőbb 20í6'04'30.i9

rendeIkezésre álInak
. il|etékes önkormányzat a közterĹi|et igénybevéte|ére szó|ó megá||apodásĺ a|áírta,r |gény|ő és Fizetö az 5. pontban írt összeget az ott ĺrt Ütemezés szerint megfizette és. |génylő a megfele|Ő minőségÜ és biztonságos munkavégzéshez sztikséges

munkaterü|etet 20í6.04.30-ig az Elosztói engedélyes részére átadta. .

4. A csatlakozás jellemzői

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

A viIlamosenergia-igény résfetezése;

Meg lévó rendelkezésre á||ó teljesítmény:
OA

,l. csat|akozási pont
iroda épÜlet' 1 x 5555.00 kVA, középfeszü|tségĹi véte|ezésen

2. csat|akozási pont
iroda épü|et, 1 x 3888.00 kVA, kÖzépfeszultségŰ véte|ezésen

|Íella9z1álási hely vi||amosenergia-el|átásának érdekében, - a kiindu|ási pontti| a csat|akozási pontig -
közcélú há|ózatépitést kelĺ végrehajtani az a|ábbiak szerint.
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EI^ľIIU HáIózati Kft.

SzÜkséges há|ózatfej|esztés :

1. csatlakozási pont

Kiindulási pont (hátózatépítés kezdöpontja): LACZ - CSAR Ůj kábelĺv

A. kért te|jesítmény kiszo|gá|ásához Laczkovĺch és Csarnoktér aláI|omások kozött egy új 10 kV-os kábelĺvkialakÍtása szÜkséges. Ehhez Laczovich a|á|lomásból új, kb' 2x2,4 Rm r'oiizúšágú 10 kV-os kábelfektetése, valamint há|ózatátrendezés szükséges. A táiôvi igeny kiszolgá|ásához a terÜlet határán,kozterü|etről akadá|ymentesen megköze|íthetóeň egy 10 rÝ-os"atáao á||oňáś tôiepĺtese szükséges. Azá||omás részére egy kb. 4x4 m aĺapterĹi|etÍi helyiség óíztosítása szükséges.
A kozcélú e|osztóhá|ózatot a rendszerhaszná|ó fogadljával Összekttő vezetéket te|jes korű védelemme|e||átott megszakítóra szÜkséges érkeáetni.

Csat|akozási pont (tu lajdoni határ) :

Gsatlakozás módja:

Hálózati |eágazási pont;

Alkalmazott áramütés el|eni védelem:

Csat|akozási pont (tu|ajdoni határ):

Gsat|akozás módja:

Há!ózati leágazási pont:

A!kalmazott áram Ĺités elteni védelem :

E|osztói tuIajdonú á||omásban fogyasztói
kozépfeszÜltségĺĺ käbe| vége|zárója

E|osztói tu lajdonú átadó-, i| |. transzformátor
ál|omásba csatlakozó, rendszerhaszná|ói tu lajdonú
kábe|

Középfeszü|tségen nem érteĺmezett.

ĺT - védőfÖld

2. csatlakozási pont

Kiindulási pont (hálozat{ípĺtés kezdőpontja): LACZ - NEPL új kábe|ív

Ą ĺĘ,l.te|jesítmény kiszo|gálásához Laczkovich és Népliget alá||omások köztitt egy Új 10 kV-os kábe|ívkia|akítása szĺikséges. Ehhez a fenti a|ál|omások łtiztitt,üiJltĹ.o,s r* hosszúságÚ .ĺ"ďłv'os kábel fektetéseszük]spge.!.' A tárgyĺ,^ĺgény kíszolgá|ásához a teíÜ|et,határán, kÖáěrü|etrő| al€dálymentesenmegktzelĺthgtQe1 egy 10 kV.os átadó á|lomás te|epítése szükséges. Az állomás részére egy kb' 4x4 ma|apterü |etĹi helyĺség biztos Ítása szÜ kséges.
A kozcéłú e|osztThá|Tzatot a rendszerhasználi fogadójával Összekötó vezetéket te|jes körű véde|emme|ellátott megszakítóra szÜkséges érkeztetni.

E|osztói tu|ajdonú áĺ|om ásban fogyasztói
ktzépfeszu|tség Ú kábe| végelzárlja
E|osztói tuĺajdonú átado., i||. transzformátor
áI|omásba csat|akozó, rendszerhasználói tulajdonú
kábe|

Középfeszültségen nem érte|mezett'

lT - védöföld

A kü|Önboző csatlakozási. .. pontok osszekapcso|ása tilos!A rendszerhaszná|r be|só h.álózatát ugy- kell kĺalakitianĺa, hogy a külÖnbtźo csatlakozásí pontokösszekapcsoĺása sem vé|et|enü|, sem szán-dékosan ne legyen lehótsEges.

Az, elosztii tulajdonú berend.ezés lsenyrc terü|etén töńéno e|heĺyezéséhez sztlkség szerint vezetékjog,illetve használati jog jogutódokra iš kiterjeoő hatályÚ térítésmeńtes alápĺiasa es ňgatlan-nyilvántartási
bejegyzése szrjkséges.

il
1i

ĺ,ĺ'!í ł
".. .?ł ',,Í/

-3-

UL



EI"MIU HáIózati Kft.

5. DíjÍizetés

5.ĺ csat|akozásidíj

1. csatlakozási pont

2. csat|akozási pont

A fizetendő díjak meghatározásáná| a rendszerhasznállt megillető 7t2o14- (|X.12.) MEKH rende|et
(továbbiakban Rendelet) szerintĺ dĺjkedvezményeket Íigyeĺembe vettÜk és érvényesítésük a fent
fe|tÜntetett mennyiségekben megtortént'

r
/

ir';i ,"'-'r

Egysegár Tervezett
mennyiség

Rendelet
szerlnti

kedvezmény
Fizetendő dij

t. Csatlakozási alapdij 69 993 000 F
a KoF alapdíj 12 600 Ft/kvt 5 5s5 kvt 0 kv/ 69 993 000 F

il. Közcélú vezeték díj 44 880 000 Fl
o KoF fö|dkábel |étesítés 9 600 Ft/n 4800n 125 m 44 880 000 F

n Csatlakozóvezeték díj 0Fĺ
Nettó csatlakozási díj (|. + ll. + lll.) 114873 000 Fĺ

Csatlakozási díj (bruttó) 145 888 7't0 Fl

Egységár Teľvezett
mennyisóg

Rendelet
szerinti

kedvezmény
Fizetendő díj

t. 3sat|akozási a!apdíj 48 988 800 Fl

a KoF alapdíj 12 600 FUkVt 3 888 kVA 0 kvt 48 988 800 F'

lt. Közcélú vezeték díj 61 200 000 F
0 KoF fo|dkábe| |étesítés 9 600 Fíľ 6500n 125 ĺr 61 200 000 F

ilt Csat|akozóvezeték dĺj OF
Nettó csatlakozásidíj (|' + ll' + l||.) 1í0 188 800 F1

Csatlakozási díj (bruttó) í39 939 776 F
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ELr]ilU HáIózatí Kft.

5.2. DíjÍizetós ütemezóse

A díjŕizetés ütemezése:
Az Igény|őnek és a Fizetőnek a Rendelet alapján számított csat|akozási dĺjat, az egyedi kedvezményekfigye|embe véte|éve|' az a|ábbi Ütemezésben. Ŕe|| megfizetnie:

l. ütem: az lgény|ő részéről 68587 849,-it (vooe 1Bo,-Ft+27 % ÁFA), mely beflzetés2o,| 5.1 1.30 napJán teljesü lt
|l. ütem: az |génylő részérő| 82 519 

_o-37:: 
F! (64 975 620,. Ft+27 % ÁFA), a Fizető rószérő|134721600,.' Ft (í06o80 o0o,. Ft+27 "/: 

^ĚA|, 
melýeŕ zoĺs.os.ĺô ;;i'łg esedékes, ésennek befizetése a kivite|ezés megkezdésének feńétele,.

A fenti Íjzetési határidőkben az |génylŐ és a Fizeto az E|osáii Engedé|yes álta| kĺá||ĺtotte|l|egbekérl alapjá,n e|oleget fizet-E|ośárĺ engeoéýěslészere' n riĺzlieś íeltéteĺe, hogy azeĺőlegbekérŐ és jejen.jogňatá|yos szerzödés řendé|łezesre á||jon. n=-äloÉó.o| az ElosztóiEngedélyes annak banksżaaaian va|ó jóváírásáńák;"pjáva| e|öíegszáńńt ńář=at ki, me|ybena te|jesĺtés napja az előĺeg Összege. jovaĺ,á*ánáŔ ffiav"| egyězik. Á. ěrol"g osszegét akivite|ezést kÖvetően kiá||ított vegsza m doan szamolják ei.,

A kĺvitelezés befejezését ktjvetően az esetlegesen felmeril|ö kij|onbozet az e|számolást ktveto15. napon esedékes. Amennyĺben az e|számolás eredményeképpen az |génýŐnek fizetésiköte|ezettsége keletkezne, annak igazo|t megfĺzetése a ĺelrlas'näási l-'.lv'ňär."pcsolásánakfeItéteIe.

|génylónek és a Fizetőnek a fenti t]temezés szerint ke|| a csat|akozási díjat az Elosztóĺengedé|yes MKB Bank ío30o0o2-10295614-49020018 u.ań" uu-n],"äňiłäo"ätutala,sa|vagykészpénz átuta|ásĺ megbízással megfizetnie, az E|osztôi engeoélyes további kÜ|ön értesítésenélkĹjl.

5.3' Csatlakozási díj fizetés, elszárno|ás, módosĺtás

Je|en szerződés szerĺnti fizetési kotelezettség akkor mĺnősül te|jesĺtettnek. amĺkor az |gény|ő és aFizetó á|ta| fizetendó Összeg jóválrásra keruI až rrositoi óňgeoeväi ĺenti uánks'á"ié;

A kivitelezés befejezését kÖvetóen az Etosztói engedélyes a közvetlen e|osztóhá|ózatifejlesztéskéntlétésített berendezések tényleges mennyisége (ěs/vaóy xiviteleżsi értéke) alapján e|számolást készít.Amennyĺben az e|számo|ás sżerint az.lgéňylä aĺtai.nzátenáo csaĺarozási dtj nagyobb' mĺnt aze|ózetesen megÍizete1t,értek, akkor.|génýô koteles a ĺennmaräoó részt az e|számo|ás kézhezvéte|étkovetoen 15 napon belr]l az E|osztóřengu9.eľęP atal meJrüloott. e|számolás alapján megfizetni' Aze|számo|ás során a F_ízeto terhére megá|ĺäpítotlfĺzetési l.óiáäietbog nem te|jesítése a 8.2' pontban írtkövetkezményeket vonja maga után.

Amennyiben az e|számo|á.s,,szerint az |gény|ő á|ta| fizetendő csat|akozási díj a|acsonyabb, mint azelőzetesen megfizetett érték, akkor az- E|.osztói engeoélýđs 
-a 

krjlĺinbözetát táň"t'entesen, azelszámolástll számĺtott 15 napon belül visszauta|ja ésä visšzauta|andi összegrőljóváiro szám|át á|lĺtkĺés küld meg |génylĺí részére.

Jelen megál|apodás keretében a megfizetett csat|akozá-qi díj fejýbgn megvalósított há|ózatfej|esztéstszezödő felek e|fogadják az igénye|t-te|jesítmPlnv9l arányoś ń,eĺerunet] 
"'iooĺ rou"tkezően Újabbenergĺa igény kĺelégítése kizáro|ag.további csat|akúási oĺ ńĹóĺ"átéséve| Éľ.eiseg"ś.--.Fentiek alapján az|gény|ő és a Ěizető álta| meg,fizetett ósátiäłoasidíj kizáró|ag azlgénylő áĺta| kértteljesítmény biztosításának e||enéńékét tartalrňazza, és iJńňilven olyan további-díjelemet nemt3ľ9l'.9=. ame|y glapjál a'Fizetó vagy az |gĺény|ő a Ŕenoelěiáiapján a később beĺizetett csatlakozásid íjakbó| visszatérítésre tarthatna igényt.

-5- ,/oí,ĺ +. ttĺ



EI"MU HáIőzati Kft.

E|osztóĺ engedé|yes a fizetendő ktzcé|ú há|lzat létesítésĺ, és csatlakozTvezeték |étesĺtési dÍj S%-nál
kĺsebb mértékÚ változásáľl| külon értesÍtést nem küld, az e|térés érvényesĺtése a kivite|ezés
befejezését ktvető elszámolásban tÖrtén i k meg.
A szám|ázás álta|ános a|ape|vei;

r A fizetendő Összeget a je|en szeaodés hatá|ybaĺépését (12. pont) kÖvetően a fenti idŐpontĺg az
|gény|o és a FizetŐ köte|es az Elosztói engedélyes 1. pontban megje|ölt bankszárn|á1ára
megŕĺzetni.

. A megfizetett csat|akozási díjrr| szám|át a pénziigyi teljesítést kovetlen á|lít ki az E|osztli
engedélyes, ame|yet a kiá||ítástó| számított 5 napon belri| krj|d meg az |gény|o és a Fizeto á|ta|
megadott |eve|ezési cĺmre,. A szám|a esedékességéve|, i|ĺetö|eg a szám|a benyÚjtásának te|jesÍtettségével kapcsolatos
jogvitákban, va|amint a fizetési kotelezettség késedeĺmes te|jesítése tekintotében a Ptk.
szabá|yai érte|emszerűen irányadlak'

6. Fe|ek jogai ós kötelezettségei

6.í lgénylő és Fizető kötelezettsége

|gényló és Fĺzető vá|la|ja, hogy a vonatkozó rende|et alapján kikt]ldött és á|tala e|fogadott műszaki-
gazdasági tájékoztatÓ szerinti csat|akozáśi dijat' az 5. pontban íń Ĺ]temezésben, az ott szerep|ó
időpontig megfizeti.

|gény|ónek a munka bĺztonságos és megfe|eĺtĺ minĺ1ségben töĺténo e|végzéséhez szÜkséges
munkaterületet a 0 pont (Vég|eges terepszint) kije|ölésével a léteśítés megkézdésének feltéteřéÜ|
szabott fizetési titem időpontjáig ke|| biztosítania' Amennýben az |génylő a munkaterü|etet a 3. pontban
írt határídŐig nem tudja bĺztosítani, arrÓ| a munka megkezdésének fe|tételéül szabott, |génylore
vonatkozó, fizetési határidő lejártáig írásban köteles éńesíteni az E|osztii engedélyest. Az-időpont
midosĺtásáró| je|en szerződés írásbelí mTdosÍtásában ke|| megá|lapodni.

- |ngatĺanokon a végĺeges terepszĺntet meghatározza a munkaterü|et átadásakor.

6'2 |génylő joga

Az lgénylŐ a csat|akozásĺ díj 5. pont szerĺnti megfizetéséveĺ jogot szerez az á|ta|a igénye|t
rende|kezésre á||r te|jesítmény ĺgénybevéte|ére a csat|akozási pont kiépltését követően.

Az |geny|ö á|ta| az igénybeje|entés során megadott csat|akozási pontok esetén a csatlakozási pontokig
a csat|akozó vezetékek tervezését |gény|ő je|en szerzódés a|apján e|vegzi. A kiépítés azonban csak
abban az esetben tÖrténik meg, ha az |génylo a fogyasztási mérohelyet kia|a}<ltotta. Amennyiben a
közcé|Ú há|őzat. |étesítésekor a csat|akoző vezeték megépítésének nincsenek meg a fe|téte|ei
(csat|akozÓ Vezetéket nincs hova bekötni), akkor je|en szerzódés egyéb fe|téte|einek ňĺnorlárom fél
álta|i te|jesítését ktvetöen a csatlakozo vezeték kiépítését az lgeđý|ónek ke|| kezdeményeznie az
Elosztói engedé|yes Ügyfé|szolgá|ati I rod áján'

Az |gény|o a csatlakozási pont kĺépÍtése után, hatá|yos csatlakozási szerzodés birtokában jogosu|t
vÍllamosenergia-vásár|ási és há|ózathaszná|ati szerződést kötni, amĺ a jogszeni vĺ|lamosenérgia-
fe| haszná|ás elofe|téteIe.

6'é Az elosztói engedélyes kĺitelezettsége

A.z Elosztoi engedé|yes je|en szeződés szerĺnti hálózatfejlesztés megvalTsítására irányu|o
kĺite|ezettsége csak akkor és csak olyan mértékben á|| be' amilyen mértékbeň a Fizeto a Íizetési és
egyéb szerződéses kÖte|ezettsegét te|jesĺtette.

Az Elosztoĺ engedélyes kötelezettséget vá||a| arra, hogy há|ózatát és azok kiegészítĺi rendszereit o|yan
méńékben fej|esái, hogy az |gényló áĺtal kért te|jesitmény a meghatározott fe|haszná|ási he|yeŕ és
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ELrnU HáIozatí Kft.

ĺdŐben rende|kezésre á||jon, továbbá hogy az |gényĺo e há|lzatra az e|őírásoknak megfele|Öencsatlakozhasson.

A szerzódésben 3,pontjában vá||a|t megva|TsÍtási határidók csak abban az esetben tarthatók, ha azlgénylő és Fizető jelen szerzódést 2016.0i.10.ig, a|áÍła visszłuu"tj" az Elosztói engedá|yes részére.

Amennyiben a jogerős 
.engede|yekkel rende|kezo tervek szerĺnt megkezdett kivite|ezés során azElosztói engedé|yesnek fel ńem řoľlato ok miatt a csat|akozás kia|akítášának á jog;;es engedé|yekkelrende|kezo tervek a|apján ka|ku|áĺt várható közcélrjr hálizat |étesítés esĺvag'äat|akozó vezetéklétesĺtés díja az 5. pont szerint flzetendő éľtéket s"u.-nál- nä-gvobb mértékben megha|adja, E|osztóĺengedé|yes errő| ertesĺtést küld az |génylő részére. n'eńnýinän lgényló az erteśĺte-s kézhezvételétő|számított 15 napon be|Ül nem je|ez višszá, akkor E|osztoi eňďeJálveš aá e|íogadottńiĺtetinti.

6.4 Az elosztói engedélyes joga

Amennyiben az |gény|ö és a Fizetó az 5. pontban megjelö|t fizetési kĺite|ezettségének az ott megje|ö|thatárĺdőig nem tesz'"|."'g:t: E|osztii engedé|yes az eledéke.iegĺ r."ta,ĺor |ejártát ktveto 15 naponbelÜl fizetési fe|szó| Ítást ki] |d.

Amennyĺben |gény|ő és Fizető a fizetési felszó|ítás e|ĺenére az esedékességto|számított 30 napon belü|fizetésĺ köte|ezettségét nem te|jesíti' Ú9y E|osztiĺ engedé|yei jogosult a szerződéstó| e|á|lni-

Az E|osztói engedé|yes kizárólagos joga és kötelezettsége a te|jesítéshez szÜkséges munkamegszervezése, a kivitelezésse| kapcsolatban utasítások adásä. Az Elośztói"ns"dely"" a teljesĺtéshezjogosult harmadik szemé|yt igénybe venni'

Elosztóĺ .engedé|yes a munka biztonságos megkezdéséhez és megfe|e|o minoségben ttrténŐe|végzéséhez szÜkséges munkatertj|et ňianya řliaň--a--teljesĺtest megtagadhatja. A megfeIe|omunkateľü|et hiánya miattí teljesítés megtagadás esetén Fizető köte|es erteiĺtänĺ Ěiďsztói engedé|yesta megfele|ő m un katerü |et rendeĺkezésre á |ĺásá ro|.

7. A szeĘődós módosítása, megszűnése, megszüntetése

Amennyiben e szeződésben rtgzíĺett csat|akozási pontot, a rende|kezésre á|ló teljesĺtményt vagy arendelkezésre á|lás fe|téte|eit |gěnýŐ mldosítanĺ ĺ<ĺüan.iä, 
'oóy jelen szezódés Írásbe|i mĺídosításaszükséges a felek ktizös megegyózésével.

Amennyiben a jogerós engedéĺyekke| rendeľkezŐ terve.! a|apján az Elosztii engedélyesnek fe| nemróható ok miatt a csat|akózás łialakítasálu|. u vezetékjogi'-äňgedélyezés,e neäoit,tervek alapjánkaĺkuláĺt várható közcé|ú há|őzat |étesítés és/vagy 
"satĺäŕožo 

řezeték |étesítés dija az5. pont szerint
Íäł]fŁŕf;tłämegha|adja, 

a Felek je|en megáilapodást midosítják a fizetendŐ,ossieg es a fizetési

Ab.ban az esetben, ha a7. |gény|ő illetve a Fizetl az Elosztoi engedélyes e|ozó bekezdésben írtmódosítási kezdeményezésére 1-5 napon be|rjĺ írásban neń váiaszot, E|osztói engedé|yes jogosult aszerződéstől elállni.

Szerződć5 fe|ek a szerzödést közös megegyezésse| írásban bármikor módosíthatĺák.

7.í. A Szerződés megszünése és megsziinÍetése

A szerzódést az lgényĺő 30 napos fe}mondási idovel bárrnikor írásban Íelmondhatja, ĺ||etve a szerzodéstfelek közos megegyezéssel bármikor megszüntethetik.A szerzódés megsziinésének időpontjáig fe|mertilt kö|tségekke| a Fe|ek kÖte|esek egymäs Íe|éeIszámoIni.

ĺł
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Amennyiben az Elosztói engedé|yes a teljesítéséhez szÜkséges hatósági engedélý nem kapja rneg és
emiatt a te|jesítés meghiúsu|, Úgy je|en szerződés hatályát veszti, és az E|osztTi engedé|yes az Igény|ó
és a Fizető ä|ta| az 5. pontban megfizetett Összeget kamatmentesen, a lehetetlenĺi|és idopontjáĺg
fe|merÜ|t kö|tségeket (p|d' tervezés, adategyeztetés költségeĺ) levonva visszafizetni köte|es. Ha a
szerződésben vá||alt köte|ezettséget az E|osztóĺ engedélyes a hatósági engedé|yek rende|kezésre
á||ásának hiánya miatt, vagy a kÖzterület igénybevéte|ére kttendő megál|apodás aláírásának hiánya
miatt (ame|y neki fe| nem rÓhato okra visszavezethetŐen követezett be) nem tudja te|jesíteni, úgy az
lgény|ő és a Fizető a szerződésse| kapcso|atos kt|tségeit és kárát maga viseli'

Amennyiben az |gény|onek i||etve a FizetŐnek fe|róható okbo| a teĺjesités meghiúsu|, rigy a jelen
szeződés hatályát veszti, és az e|osztii engedé|yes a FĺzetÖ á|ta| az 5' pontban megfizetett összeget
kamatmentesen, a |ehetet|enti|és idopontjáig fe|merült kt|tségeket (pl. tervezés, adategyeztetés
kö|tségei) levonva, visszafizetni koteles' Amennyiben a szerzódésben válla|t kötelezettséget a Fizetó
neki fe| nem róhatl ok miatt nem tudja te|jesíteni, úgy az a szerződéssel kapcso|atos kÖltségeit és kárát
maga viseli.
Amennyiben e|osztói engedé|yes a megfe|e|o munkaterÜlet hiánya, vagy késedelmes átadása miatt
tagadta meg a teljesítés megkezdését, és a megtagadástól számított 30 napon be|Ĺj| Fizetó nem értesÍti
arról, hogy a terület a munka megkezdésére a|kalmas, Elosztlĺ engedé|yes jogosult a szerződéstó|
elá||ni, és kárának megtérítését ktlvete|nĺ.
Je|en szerződést fe|ek kozös megegyezésse| bármikor megszuntethetik, de a megszünés idöpontjáig
e|végzett te|jesítésekke| e| ke|l számolniuk'

Amennyiben a kĺviteĺezés megkezdésének fe|téte|ei az |gény|őnek i||etve a Fizetőnek fe|róhatóan, vagy
az Elosztli engedé|yes rnűktdési körén kĺvÜĺ áĺli okbr| nem teĺjesü|nének, az E|osztli engedé|yes a
rende|kezésre ál|ás fe|téte|einek megteremtését a jogerős engedé|yek rendelkezésre á||ása esetén
je|en szerződés módosításában írt idópontra vá||aĺja.

8. Szerződésszegés és jogktivetkezményei

8.1 Szerződésszegés az Elosztói engedélyes részéről

Az Elosztlĺ engedé|yes szerződésszegést kÖvet e|, amennyíben nekĺ fe|róhatlan nem va|lsĺtja meg a
há|rzaffejlesztést a 4. pontban szerep|ő műszakĺ tartalomma| a 3. pontban írt határĺdŐre'

Az Elosztói engedélyest nem terhe|i fe|e|ósség a számára fel nem róható okokbóĺ eset|egesen
bektvetkezl határidő csúszások, így kriĺÖnÖsen:

. Szeaődés a|áírásának csúszása, amennyiben az, az |gény|önek i|letve a Fizetőnek fe|róhatóan
következik be,

. az 5. pontban ĺrt Íizetési kotelezettség késede|mes te|jesítése,
o a munka bĺztonságos megkezdéséhez és megfe|e|Ő minÖségben töńénő e|végzéséhez

szĹikséges m un katerü|et h ĺánya m ĺatti csúszás,
r hatósá$i engedé|yezési e|jáĺás e|hŮzódása,
. a kÖzterü|et igénybevéte|ére kÖtendő megá||apodás a|áĺrásának e|hrlzódása amennyiben az az

E|osztóĺ engedé|yesnek nem fe|róható,
. a szükséges jogerÖs engedé|yekkeĺ rende|kező kivĺteli tervdokumentácir hiánya.

8.2 Szeződésszegés a Fizető és az lgény|ő részérő|

Az |gény|ő és a Fizeto szerzŐdésszegést ktvet e|

. ha a csat|akozásĺ díjfizetési kötelezettségének nem, vagy késve tesz e|eget,. ha a munka biztonságos megkezdéséhez szĹikséges megfelelő munkaterü|etet az E|osztoi
engedé|yesnek a szÜkséges munkavégzésrő| szÓll értesÍtésében megadott határidőig nem
biztosítja,

. ha je|en szezódésben foglalt egyéb kötelezettségeit az ott |eĺrt határidőig nem te|jesĺti.

ĺ1t
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|gény|o és FizetŐ késedelmes ŕizetés esetén a míndenkori Ptk. szerĺnti késode|mí kamatot kötelesmegfizetni az E|osäói engedélyes részére.

Az |génylŐ és a FizetŐ tudomásuÍ veszi, hogy az 5. pontban trt fizetési határidők e|mu|asztása ate|jesítés csúszását vonja maga uián._Ám"nnýio*n 
" teseoálem a 30 napot megha|adja, az Elosztl|engedélyes jogosu|t jelen szerzcĺdéstol e|ál|nĺ.

Abban az esetben, 
'|? ...lgénylő és a FĺzetŐ az 5. pontban ĺrt e|számo|ás eredményeként teľhérejeĺentkező fizetési kotelezenleg 

" ..ňtab"1 .*opiď r,Jiäiiooig nem fizeti meg, Úgy az Elosztóĺengedé|yes a fe|haszná|ási he|ý bekapcso|ásat a ĺzelási totäiezeusog te|jesÍtéséig megtagadja, és akésedelmes fizetés után késedá.i ŕu.Iáiot számít fe|.

9' KártérÍtés, káĺtetszámítás

Łji'"",-'"đ,ärzldésszegéssel 
okozott ígazoĺt, kÖzvet|en kárt kote|esek a másik fé|nek a Ptk. szabá|yai

A szeződésszeoő fé| mentesÜ| a fele|ősség' a|ó|, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést e||enőzésĺ korénkÍvül eső' . szeĺžődés9iäl9Ęn".lŕ-bň;řőň .Li.iĺa"tn"iľ[,J,'ĺil.'eńy okozta es närn'volt e|várható, hoov akorüĺrnényt elkeľÜlje Vagy a kárt e|harĺtsa. Nem táll ä iż"oZjesszego fé|nek rnegtéríteni a kárnak aźi arészét, ame|y abnol szžrmazotĺ ńůi; másĺk fél ; É; ;;g"kĺ.z9s9' elhárĺtásä, i|letoleg cstkkentéseérdekében nem úgy járt e|, ahogy az äź adott heIyzetben álta|ában elvárható.

l5:E:ä'.:iläÍ;k ."'.u,nek pl.: természetĺ katasztrófák, Vagy ernberi cse|ekmények kĺjztjl: háború,

í0. Vítás kérdósek rendezrĺse

A je|en Szerződésbőĺ eredl vitás kérdéseket a Fe|ek elso sorban tárgya|ásos úton, egyeztetésse|
ľä?li]í[łJff#'i'ff-:#,['.T.ÍÍ'".ľo"tés ésszerű-iJán-Ĺelul n"ni u"iěř 

"."ä.env..", 
a Felek

11. Egyéb rende|kezések

A Íelek kÖte|esek egyuttmÜkÖdni jelen szerzŐdés céljainak megvalósítása érdekében.
Szerződć' Fe|ek roq.z^ĺtĺk és' Fĺze{<ĺ jelen szerződés aláírásával.e|fogadja.'.!ogy je|en megálĺapodása|apján fizetendő ďsat1gĘozási oĺj-uil"ňeu"n megszerzett ľende|kezésre.á|ll teliěsítmény eĘéig az|génylő jogosult szezódéq!. l.o-ĺłi ä-.l.Jäcetĺ eřoszioľlá]-o.ái'-ň"".nálatára a d' pontoan megjelö|tcsät|akozási pontokra a meýizetett cśail"lĺo.asi oĺ ěrejeió,älsatlarozásĺ pontok kĺépítése után'
Az |génylő ełfogadja, logy az E|osaói enge-déýes, vagy megbízottja a te|jesĺtéshez szÚkséges esetbenes mértékben a |génylŐ ińgat|anára u"leplY.n, ott a telj&íte"ňáz .=.uxsegós munŕál"toł,"t végezzen. Azlgény|o jeĺen szerzcĺoes a|áírásáu"l o"päáuu'e*ei 

"Jjá-á.ňňá',-ľ'ägy 
ingät|anán az rlo;oi engedélyesvezetékjogot' haszná|ati jogot terĺtésńšńtesen letôsíiśón,-'ill"tu" gyakoro|jon a jelen szerződésteĺjesítéséhez szÜkséges njeńetoen eš ei azingatĺan-nyĺ|vánt"ňä.o" bejegyzésre keľÜ|jön.

Az E|osztói engedélyes il|etve meghata|mazottai.az Igénylo ingat|anára a ktzcélÚ hálózati eĺemekÜzemeltetése és karbantartása 
"euáĚól 

Ĺääphetnek, e" ä.ií.,ä,,nä|hatják' 
"i="l 

u ĺ"iietellel' hogy ezzela tárgyi ingat|anon megva|ósu|ó letesĺtńenyeł 'ńĺxoJe.ei a ĺeltotlentil szükséges mértéketmegha|adó módon nem akadá|yozzák.

A jelen szerződés keretében biztosított forrásból megvalosuli mĺnden eszkÓz, mint a közcélú e|osztó
llÍ::.Tl.J:'",aj:J]ř:đ3ffäľ::"Ĺ..Éil'.ioi eng"oáty." iňłj..a, tep"ii,-l.oä''ig?Ävĺo semmi|yen

ffiľ*ľff|ej,ľoozítik, 
hogy a vis major idejéve| a szezŐdés te|jesĺtésének határideje automatikusan

,/
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Az e|osztói engedélyes az lgény|o és a Fizeto szemé|yes adatait az információs onrendelkezésijogró|
és az információszabadságrll szl|T 201 1. évi cX|l. Törvény rendelkezéseinek megfe|e|len, a VET-ben
és az Elosztói Üfetszabá|yzatban rész|etezett módon keze|i.

1?.Zátó rende|kezések

A szeződésben fog|a|takat szerződl fe|ek, elo|vasás és éľtelmezés után, mint akaratukka| mindenben
megegyezőt e|Íogadják, és a|áĺrásukkal megerősĺtik.
Je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a vil|amos energiárl| szÓ|ó 2007' évi LXXXV|'
torvény (VET), a Po|gáriTörvénykonyvro| szóló 2013. éviV. törvény(Ptk.)' a vi|lamos energiáró|szó|ó
2oo7. évi LXXXV|. törvény egyes rende|kezéseinek végrehajtásáról szó|ó 273ĺ2007, (X'19.) Korm.
rende|et, a vĺllamos energia há|ózati csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairó|' a dÍjak
elemeiro|, mértékéro| és a|ka|mazásukró| szo|ó 7l2o14. (|X.12.) MEKH rendelet e|ötrásai, az E||átási
Szabá|yzatok és az E|osáói engedélyes Üz|etszabá|yzatában fog|altak az irányadóak'
Jelen szerzodés a fe|ek aláĺrásával, az aláirás napján jön |étre.

A szerzódés hatá|ya mind három fél á|ta| a|áirt szerződésnek az E|osztóĺ engedélyes á|ta| torténő
átvéte|e időpontjában á|| be.

Budapes Budapest,2016.
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