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SzERzóDÉs

r\me1}' 1éttejartt eg!téjztó1a Fővátosi Gázművek Zártköníen Működő RészvénytársA.ig
szélihclv: 1081 BudaPcst' IT. János Pái PáPa téÍ 20
zdijszám: 10897B30 2 .l.1

cégjegvzé]<szám: 01 10 04241ó
bankszánrlaszám: i1] 1 0224:1-806.l7000 01003009
képr'tselL: Bodri Róbett C]ábcrt és \.assJózscf
nnnt Eladó (a továbbiakban: Lladó)'

nrásrészfól2 szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
székhch.: 202ó \.iscgrád' Cize]la teiep
adószánl: 15'192894 2 13

bankszánnaszám: 10023002-0031j203 0000000l-l
képliseLi: Dr. iluszát Sándor
rnnr Vevő (a rovábbiakban: \'evó)'

(a tor.ábbiakban egvűttesen: llelek) liozótt 21u1ított nzPon as hc]\'cn a7 alábbi felrérelek mellett:

Felek kijelentik, hog Ver.ó, mint meghxrxl.nazó ,jánlxd<é!ő nevabcn az Á ani Egészsegüsi
E]Iátó Kózpont' mint meghatJnrezotr ÁjádatkéIő !\EE]< esetébcn: vcró' mtnt Áján]atkéró)
2016. szeptembet 13. napján a kőzbeszerzésehől szóló 2015' éví (]XLIII' tön'inv (a

továbbiakbao: Kbt) 81 ! szeÍintl ny1lt kózbeszetzési e1jáÍást inűtolt ,'Fö1dgáz beszeÍzese
adás-vételi szetződés ketetében' táry1,han' Á tárgyi kórbeszerzési cljátás ajánlati ielhrr.;rsa az
Európai Unió I tir.lralos Lxpjában 201óls 17ó 315780 szátlon jc]cnt mcg.
Az eljárás nyetese a meghxrxl.nxzoft 

^iánlatkétó 
dontése alapján az F-]adó 1ett, ameh, alapián e

Felek, az ajfulari felhívásben és a Lózbeszetzési doliumentrünban Fog]alt szolgíltatás érdekében
az alábbi szerzódést kőtik.
Eladó kótelezi magár. hog az \átnúlak megr;lelóen' a jclen szctzi]dósben íog]altak
cIsóbbsógct ólvcznck a saját' NÍagar Energerikai és l{ozmű_szebálvozási Hí!-xtal (továbbiakban
NÍEI{ I) által jór'áhag'vorr l.óldgáz-kereskedeJrn Ltzlct.zrbr1rzanb:n t' az \1rrllnos Szcrzódési
Fcitótclckbcn rö92ítcttckhez kóPest

JeLcn szerzódés alapját a közbeszerzési e1játás rján1rti fe1hír'isában' r-a]amjnt az ahhoz
kapcxnódri dokumcntációban' ror-ábbá az Eladó nyertes ajínlatában fog1a1tek lrópczik'

II. Szerződésben használt fogalmak értelmezése

l\ je1en szerzódésben (a to.ábbiakban: Szcr7ódas) has7ná]t fo$lmak az alábbiakban rógziten
jclcntésscJ bitruk' arncnnitbcn jogszabály eltérést nem engedó (kógens) rende1kezése a lentebb
írtaL l*pcsán e1téró definíclót ncn tarralmaz' A Szcrzódésben szerepló azon fogalrnak
je1entésére' me1Íeknck a talta]ma a jelen pontban nem kerilltek meghatározásn' a harái1o,;
jogszab,ihokben rijgzítcttck az itányadólk.

1' Átadás-átvételi PonL a7 átadásná] a fö]dgáz menn ségi és minőségi átadás áLr'éteLi

Pontja: a \revót ]íszo1gá1('r és az F'krszfir tulajdonában és űzemeltetésében lévő e1számo1ó
gázmé!ő. ]\ róldgriz tu1aidonioga,z c]s,íno]ó gázmótó kiLópő csonkján szál1át a Vevőre;
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3.
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2' Elosztó: a 2008' é1.i xI' tón'én!' szcrioti töldiáz elas2róhi,]őz^t1jrcmclrerési engeitéll1.c]
rende.lLezó társaság. aki a fog!.lsztóÍa] ].ő7Íetlerr klpcsc,letban á11;

3' EltéÍő minőségű földgáz: a szcrzódés 13'1. Pontban rncgadott mnóségi jel1ernzóket
nem tcljcsító íöldgáz,

4. FoÍtáshiány: a főldg.ízreni]szct azon állapota' ankor a fogvasztási igénrck rattósan
meglr,]adják a íoÍÍáS mennyíségót és nrrrcs lehetóség l gázrcndszer igén'v szeino t,rras
logyzsztás cgl ensulvának helvrcállításáta;

5 Földgáz: olyan tcnnészetes éghetó gáz' zmch'megfele1 a fóldgáz c]lárásÍó] szó1ó 2008'
é\.i xL: töí.ónÍ 3' ! 23' Pontiáb,n megharátozott:rLnaL és az \1sZ ló48:2000
srxb!á[vn,k' Jclcn szetzódésben szeteplő minden lóIdgáz mennyisóg adlt gáztechr <ai

notmá1 áLlaporban,288,15']< (15 'C) hóméIséLleten és 101']25 kP.L rrromáson értcndó;
ó. Fíítőéfték a száraz főIdgáznak az Ms'L 23,.3 szabvánv szcrint mért, és gáztcchn]kai

normál állapotÍr kóbmétclrc n]cghatározotr fűtajéttékc;
]. Gá:zdi| z F€lek á1tal kolcs.]nijscn eltbgadott fljl,gos dij rILlF/NU_ban )oíc1czre

(mo]ckuladíj);
8. Gázét a, adott ér- októbet 1 ei gá'naPra' a következó ér'szcptcrnber 30_ai gíznaprg

tetic.]ó idószak;
9 cáz}rőÍr,v a naptári hónapok e1si] napjának fcggel 6|00 órájáló] 2 kijvctkező naptáá

hónap c]só napjának reggel0ó:i]0 ótáj:íg teljedó idószak:
l().Gázn^v x tárgrnaP reggel 0ó:00 ófáiáti-)] a kól.etkezó nap leggcl oó:00 órájáig terjedó

1dós7ak;

11'GET: a Sze2ijdós n]egkőtésekol á fó]dBí7c]]átáslól szó1ó 2008' éi'r XI-. róÍ\ énv és annzk

12.H^váLÍí^:
az EIadó tíszéróI: L gázs ZáI1író Iendsz cr ú2cmza\'afa. etoszIófcnds2 cr mcghibásodása,
fóldgá2]<ot]álo7ás.
x \re\-ó részófől] a vilamosenergia !s tár'hó rendszetek Lizemzar.ara, erómííben
ber' ' , rl . , ,no. m-. hL,' , . r. J, p,wr

13'Korlátozás: a hatá.Lvos jogszabálvok szcrint érte]rnezenrlő ü2cm'a\.el vagr for!áshiánv
miatt s7iiksé8essé váit fogyasztásklrlátozás;

l,l'Lekötött órai teliesitmény: a vc\-ő á]taL l€kőtótr és 2z E]ad.1
ponron bi7tosirott tcl]esírménr' (\t]/h) bal;

15'Magyff KeÍeskedelrni Eflgedélyczési Hivatal (MKEH):
Métési]$,i Hi\.et2]) álhlános jogutódja;

1ó.MEKH: \'Ía81ar Enelgetikd és Kozmű szabáhozási |livatal;
1].Minőségi hilra: a7 Eladó ltrbájából minóségi hibás a teljesítés akkot' ha a Szetzódésben

klk(jtőrr minóségtól xz ]]hdó 1ibájábó] ott rneghatáIozott méItékct megh adó eltétés á]]
fenÍl' ]\ fi]rnősógi hiba idótattlma xz 

^2 
ldő-.z^k, amelr'a vizsgá1t és kitbgásolt rnLnLa

r,ételénck napját rnegelózó utolsó nitisi naptól a nuróségi hiba rncgszűntetésén€k _ \'eg)
a Szetződés rnr]<1osÍtásának napjáig rart;

18'Működési engedély: az enge.]éllhez kótint gázrpari terékenl's égek Ío1vtetására a trIEIdI
álrxl kiádott működósi cngcdél]';

l9.N€m noÍmál üzemmenet 
^ 

g^zát^dő állomáson: az az ||1apot' arnkot a gízáradó
á]1omás nvomásszabálr.ozói, n]'c,más\-éde]mi' gázmelegítési és métési bcrcndczósei kózirl
eg1' vag\. ti;bb maghibásodiL' nern uzemszcriicn mükődik;

20'RendelkczésÍe állási hiba: a fi)]dg.í7 S,cÍródéS szednti folr'amatos F]adó á]tali
rendelLezésrc bocsátásának a, L1xdó lxbáiáb.il rorrénó el"}lu1ásztásx. valr a l.öLdgáz
áredásánxL a2 E]edó álral indokoledan kotlátozása, s7ünete]tetése:

21'RendszeÍiÍányító: a 2008. ér.i X]-. rófi'énv' szerint] fi;]dgáz Í€ndszeril'nÍtási műk&lísi
engedé yel rendclkczó társzsáq;

á]rai az átadás átlérc]i

22 oMIl /ofizágos
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22 SpeciÍikáció: e kóZszo]gá]tatásí! i.j]dgázri az NÍSZ 16.18:200() száb\-ání'
szcrzódés szerrnt rnegh2lá!o,ott lninóségi kórete]i]ónr'€k;

23'Szállító: a 2008 ér.i XT, törvén1 szelinu ió]dgáZszálítási műkadasi
rcndelkezó társaság;

24.szeÍződi;tt éves mennyiség: a szerzórlóses időszakre teszeÍzódórr. á Szcr,ódés 2' s7'
m,l \1-el .- (.n.,.7. nP,,n rts.

25'Tároló: a 2008 a\.i \aL' rljÍ\ónÍ szeIint1 fóldgáz fi]ldaiatti tárotási míikődési cogecléllvc]
t-endc]kc7ó tálJ2ságl

26 L-KSZ: Nlag1'at Energetrkai és KozmÍi szab'ítlozási I lir'aLal $ÍEK]l) álta] jó\'áh,g1otl

''I{agval lróldgá7rcfldszer Uzcrni és Kercskedel-ni s,abáh'Z'lt2'' nak minc1enkor hatáh'os

2,1 'Úzletszabályzat: zz elac]ó én ónl.es' e NIag1er Energcrikai és Ki]zmű szabálvozási l lrvrta]
r"t ror I.g,,,t1.!. t,,n .pdp, t/1.r. b., I

28'vHR: a sZerzódés megka]tésckol a 1, ]i ]lr I 1l] ;z'tnru I:, rm'tr\ltnJ(i€t x,J rz-1,,.r, .zolo- .....,\ .-. pf F -,.etke.e..r,t.--e,"1,..,ro1.
29.vis fiaiot olván kulsó kőtülnrónv. afiel!' bármell'ik Fél tcljesitését kislelteLi' gátol1a 

"ag1xLadáhozzx' mch' az ésszcrű befolr'ávnhatóság hatáÍain kívü1 csik, és xrnclvei lz énrrtct
.et ..,tLr.r., rir rr,1,,ni ,-

lII. szeÍződés táÍgya

]elcn sz€Izó.lés teljes korűcn tlrtalmlzzz lt l.eleL közörri fa)idqáz árá.tás án'éte1 rés7]ctes
szabá]vait' .\z Flarjó jclcn szerzó<1és ;i'rp]_'Ll t, tcte,.tt..g., r atlri l S,eLzó<iésbcn
ncghatározott meonliségu és miníjségú toiJga? L ad/\xL! " i.... ,..'.'"' a \il.ó áltat
mcgldott rrrcmezés szcrint l Szetződés 1 sz. melté]<letébcn rész]crc7ett áhdás átvéle1í
pontokon' l\z Fladó rnrrrJcn szükségcs lépést mcgtesz lnnak órdekében' hogY lz F'tosztóL 2
Szcvódés szcrrrrti faj]L]gázszá]líList befogxdják' róváhágyják, il1etlc teljesítsék' \Jel-.ri
Li()tclezettsegct váüal arn' hogr. l tel;cs gázigénl s7úkségletat az Llxclóran szeüi bc jelen
/ .;d- iJ,,.n . , I z -rt,t,.r-n ,-,.1.t ,,;.p.,1 . .a ) ./ Ld

1\lc\-ó aZ ót mcgr]]etó r Szcrzódés tc]jcsirésébez s,iikséges s7áuirói' tárolói és elosztói
Lapacrtás gezrlálkodás 1ogát árcngedi 22 Eledónrk' 2k1 azt k.,zvetítctt szo1Eátt2táskénL tct]csíti

.\ vei.ó x S7cr,ódés szcÍrnii fó1dgáz menni'iségcr u ]'larlixól án'eszi és xnn2k ar 2
Szer2ódóslre iogtaltakrraL ncgfetelóen az Eladó számára megE7ct'
ELzdó kőtelezcttséger lá]]al aIIx. hos a Ver,ij c]látásához s,ükséees fóldgázmeon\Tegcr
bcs zcrzi. anneL r fogr'asz tísi hclvre v:r1ó elju n: t'l. r b, z 'zukse;e. k"|J.l['..k,t]ck"o.s"rcÉn
S,Ú?-od!Sben meghaLározott tbldEá:mcnn1'iségct a r ethaszná]ó részlrc az igén,,.ckneL
megfctclóeÍ} inÍzmatosan biztosítja.
vo.ó ráualx, hog1 ielen szefzi'dés hará11.2 aLatt lz l' számú rrre]lélrlctberr nregjc]ö]t fogrxsztxsl
helvck vonarkou ásában a teljes ta;]dgázigéflÍ s7ükségtetét x E]rclóti' s,cÍzi b;'
\revó c szerzi és aláírásával meghltLlrnazza az Eladí>t, ho5 a krszolgállsához szuksiges
tendszcrhaszná1ati szcrzőc1ésekcf a ve\'ó n.rchen t: rlreri megLo\se ELdU ]lot.Les ' V.ró
- 'lLo'to' ' t; rrl''l l.': l,. erPLn /',,o,1. r-, ' lnPc'/' .én 'r, ro
ősszevonr kc2eléséte'
Elrdó \'á]lalir. hogl e ]iö\-etke7ó gá,éves foglasztói igénybcjclentés előrt a7 l]la.l.jnál eltóllótl
szelzó.lé_.cs idószak a]apján tel;csítméll 'pn,n' Üz 1 .t ]..qez \ o.n Le.z.rc Á
tcl1esitnénr'optimellzálásnak I)OD szintí ]olrrtlra.r l'.1l lllrJL-n2ü,' atlo1 E]r<]ólrak
LndotJáss:i] cE'ütt ajánlisr kcll tennic az oprrmlllzálásra
F-]adó vá aljx' hog\,lL vc\'ó Íészétc tcn.rlur és nrűkódtet olr'an infotmaríkai platforrnot, ahol
a \ievó e]]cnórizni tuc]jx sreÚódéscs szhLen a rá al1oLáit foEasztásí menni,isésct' ilen'e
táÍg1'luvi méÍóá[ásalr rilgziteni rurljr I]lJLl. fJ]L1]1 r'-.abbl' tl, g' '-rrnaen .-oűz;'i

il1elvc ]cleÍ}

engedé1lvel

,/



idószaLban a tárgvhóra r'onarLozóan ráb]ázatos összesítót készít' mc].!'e. x]sx fofmáttmú F]]c

ba megiru]d \rc\-ó Íészére szűrhetó Íötmában. Az analiukának tattz]n^,nie ke]]kutónosen 2

l,OD azonosítót' lc]cPhelv nel'ét, cí]1ét' száIÍási idószakot' a]lokár hijmcnnységet telephe1y

8' 9 Eledó vá[r1ja' hog1' Vcr'ó kétésére bátrne1v fog1asztási hely esetében Eladó tószletes és
mindenre kiterjedó szárnításred a 6x és forgx](natánvos di1ak kalkulációjára' Á számitásokrrak
részleresen tettelnaznia kcll a kalkulált fu és f<lrgalomatáoyos tendszerhxsznáhn dijuk alapjául
szolgáló szállitóvezetéLi c]osztói.ezetéki és lálo1ói kzPac]tásokat' l]let1e á7 1/2013' 0r1I'11.)
N'ÍEKH fendelet (lovábbiakban: Tarifarendeict) aLkaLnazaodó egységátalt' r.alamint a forgalni
díjaklt és a szagosítás rlíját annak érdekében, hogv mrndcn számitás elieoótizhctó ]elressen és
az elszáno1ás nrca-álrozása 1.xg! á TaihrcndcLct által szabál,'-ozon bátmcly kapacitáselem
lekórési e$ségáÍán2k \'álrozása Ver.ó számára eg]éltclműcn kő\.erhetó legyen'

3.

1.

1.

Jelen szefződés 2017. januáÍ l'jén 06 ó!a 00 Pcrckor lép lratálvba' és , 2018. ]anuáf 1_jén 0ó
óÍ'l i]0 PcIcig.arró, 12 hónaPos határozott időtattamra szó1'

Iv' szelzödés hátjlyá

r+]r | \Illh

szerződéses földgáz mennyisége és minősége

l'cljesités helyei: e ver.ó 1' számú rlellékletben fe1sotolt rclcplrclvei (togr'zs7rási lrelvck)' Eladó
vá]Lalja' hog a 

'elen 

srerzódés fcnoáI]ása elan \'e\'ó beiclcnléSc szelnri fogyesztásr hciwc
vonatkozóan a ielen szefződés lcltéte]ei szerinl énélrcsit ra]ldgá2t a szerzódéses idószakra
igówelt fő1d9z_menlvíségrc ronatkozó toletancia sái- fclsó határát ósszességébcn mcg lenr
haladó méttékben' \-álami.t E]adó nrdornásul i'cszi' hog l fogyasztási hclÍck sz'rmn a
Szezódés fennál1ása a12tt vá]tozhat'
A szerzódótt fö1dgáz mcon\,iség€: e szetzódótt évcs mcnnviséger a \Ievó ajsszcs.cleph€IÍére
, ' r" \ozo. n '. '1. 

Lbr '"b , rr ,arLanaz-r
A Szerzódört Éves Fó]dg!íz N{cnn ség: 557ó000 NíJ +309n cgy éi'€s mennliségre r.onatkozó
tclu]vételezési határ' azaz mzalrnum 72.18800 NI]
Menn ségi eftérés 1ehctósó8c] Eladó a2 557ó000 NÍ] tlcnnriségtól +30,r'o_k21 eltéfhct' Eladó
ocm alkalrnaz fe1ü1r'éte1ezési kijtbón (ToP mentessé$
Áz ]lladó Lótelezi mz]]át aÍÍa, hog'l' az á1tzJa bcszctzerr iöldgáz mennr.isógckból a Vevő
tónv]eges felhaszná1ásá szcnnd menn),iséget szálLít a IV. Ponrban meghztáro2ott idó|artamban'
Á \'€vó e átásához sztikséges szelződésckct' megálJapodásoklt a fó1dgá2szálírási'
rcnrlszeritánvítási' az e]osztói' i]ictle a táÍolói műLódési cngcdélvesekkel sajit ncvébcn Eladó
kóti meg. \revó ezcn szcÚódések megkóléséfe a Szcr2ódés reljesítése érc1elébcrr tcljcs körűen
ós tcltérlenü meglratLlraazz^ F']^dót Eladó felecleta a Lapacttás átadás átr'étellel Lapcsolatos
rovábbi űg ntézés tcljcs kiirű ]ebon'volítása' a jogszabá]vi clóirásoknak megfelelően'

vI. Teliesítmény lekötés

l' \ -rlődee.idoz_l r|''|'' 'l| .ö.-!',, lnenn i'g('

*A tábLá7erokb1n ielrünrelert 2datoL tájéko7taró je)legűek, minden esetbcn az closztói nr'ilvántartás
szcnnd adatok az iránladóL'



Á földgáz mínősége

A Szerzódésben meghatárczott menn\'iségekcl a2 NISZ 1ó4B:2000 szebvány szeÍínt 15 'C és

101.325 kPa lefelencia körülrnényeken kell éttctmczni mr ben (am')' Á Földgáz szagosírott
formában kerul átadásra a Vevónek. Á Felek a Fogyasztási helvekre a2 álábbiakban tógzítik a

Szelzódörr !űtóéftéket a szerződéses idószakta (Ádott vcvőre vonátkozó egyedi mennyisege
aiapján tőltendó kt);

.\.z étték az FGSZ ztt ;Jtá] Liadott NIER (Á F ó1dgázszállító rendszer áradás-átvéte]r pontjain2k
fóldgáz minóségi elszámolási rendje) szeriotr értéknek felel meg a 2016/2a1'1 os pzevLe

VII. Szetződéses földgáz áta

1' Fix á! meghetáIozáse IJI'/NÍJ mértékegységbenl 2,421 FI/MJ.

Á gázdíj nem tattaImazza a szerzódésszegés miatti kőtbért éS pótdíjat' valamint a földgáz eladásr
terheló jogszabá1v szcdntj adókat (enetglad(. '\F\' 'tb'] e' az tgeb altami befuetési
kötele2ellségekcr'

^z 
áÍ nem Lafi^hn^z?'a 

^ 
Ver'ó nem szerződésszerű vételezésébóI eredó pótdíjakar, bíÍSágokat,

FeleL megálhpodne\ hogy amennyiben a Vevó a fizetési haráIidőket pontosan teljesíti' Eladó
ún' 

''Fizetési 
hátáIidó taÍási kedr.ezményt" biztosít a Vevó fészére. Az adott kedrczmcny

igénvber.ételéhez az EIadó a szerzódés teljesítésí idószakában Számitott oegyedévenként
kimutatáS. készít. Ámennyiben a r.izsgált ncg1cdévcs idószak számláinak míndegylLénéla vevő
részétőI hatátidőre, a szán ák éttékével megegyezó ósszei]ben lörléník a tcljcsítés bc1cóttvc a
jogos szánrlakifogás csclór is 

' 
úg] Eladó a ncgyedéves idószaLot kóvetó szinía ősszegéból fx

ósszegű engedményt biztosít a Vevó részére: az engedmóny ósszege az adott leg1edévben
kiszán ázon fóldgáz teljes mennyiségérc értcndó' Az engedmény ősszege: nettó 0,25 Ft/MJ'

Ámennyiben az eloszró végpontokon töÍénó menflyisógi elszámolás ós kapacitásigény1ós
mértéke$,sége a szerzódéses idószakban megr áltozik' azaz jogszzl:iJyi alaPon át keu térni a
k\lrh, k\Ilh/h mértékegségre, a 25/0 "C. Gc\r a]apú e]számolásta, akkor a mértéke$ség
r'áltozása miatt a megkótendó szerzódésben szetepló árat r.agy árképlclc. a vcvóvcl cgyeztc.ett
rnói1on változatja meg nen eg1oldalúan úg, hogy a rnértékcg1ség r.áltozásbói ac1ódóan Ver'ót
hjtránv nem érheti.

5
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vIII. RcndszeÍhasználati díiák

'\ Tariferende1et' valamint a NÍaglar Enctgctikai és I{őzmű szabályozási llivatal vonatkozó
lutározataí aLaPján az ajánLan fc]híi.ás megjelenése napján hatá]] os díj*Iai és a megadott
fogvaszrási adatokkal' teljcsíménnvel számolt rendszerhasználati díj, amelÍ mag.iban fog1'ljá a
szállítási 

' táro]ási , c]oszúsi 
' 

éS a szagositási díjet

Á rendszer1raszná1arí clí1rcLl tatta1nazza az \FÁ t. az tnclgaad. t. NÍS7-J(SZ di;ar, cs bármelv
eg!'éb, a jóvóben esedegese[ fe]mcrüaj fuvábbi adót, díiat' járlr]ékot, köI.sé8et'
Ámennyiben a tendelet szerinri díjrk, r'agy r számítás módjx rnegvá1tozíL' úgr' a Lnn
rendszerhesználan díjaL is Lorrig.á1ásn kcru1tck a \.álro7ások méltékének megfelelóen.

'r\ lrx rendszerhaszoi]áti díia]< tetta]tna7zák a vcvó c]iátásához sziikséges szállítór.ezetékr,
eloszróvezetéki és tárolóí kapacitások le]<ótésének díját' míg a íotga]omaraor.os
renc1szerhasználati díjak ra!talmazzáka száuítól.czcték] és c]os7tóvc7créki forgalrrri díjatr-aLamint
a szagosítás díját, cle nem txftxln,lzzáL az }{SZKSZ díjrt és az enetgia,daÍ.

Á renriszerhasználatr díj (RHD) inrtuió ára a nindenkor én'énl.ben 1ér'ó t:rtii:rrendeleteL
alaPján' 1 ie1en szerzódésben srclcP1ó tcljcsítmén1ck' i1lctvc rncnnyiségck EgÍc]embevételével:

RHD

RTID fix
RHD

I''ogr asztási hel't' cÍne Ft/MJ/h/év IIT/I,IJ

Visegrád' Gizej1a te1ep 39\] ] 25l97ó.10009
1002'ó0 0,088

6 Amenniben z elosztó végpontokon tóÍténó menn'viségi elszámolás és kapacrtásigény1és
mértókcg1sógc a S,crródóscs idószzkban mcgi.áltozik, 

^za, logsz^bályi alapon át keü téni a
kwh, k\\'hlh mérrékepxségre, a 2510 "C, GC\i alapú elszámolásta, aklor a métékeg'vség
\.á]rozáSa miatr 2 s2cÍ2ódósbcn szcrcp]ó tcndszcrhasznáiatt díjakat a Ycviívc] cgr, cztctctt módon
változat1a meg' ncm e9oldaLúan úgy, hog'a mónékcg ség r.á1tozásbó1 adódóan Ver-ór háttánv

IX. Igénybejelentés

A Ycr.ő tclcphctycitc a, E]adó ad napi igónvbcjclcntóst. A Fc]ck mcgál]apodnak' hogr az

igénybejelentésekbó) adódó nominálási. illetve ktegvensúlyozási Pótdíj a2 Eladót telhe]i. Á
pótdiiak íogalmának mcghatáIozását a jclcn szetzódésben megjc]i;lt jogszabívi rcndelLezéselr

Á \revó váualje, ho$ rájékoztaró jcllcggel mindcn fogyasztásban váÍható iclcntó vállozáSról
rrrfonnálta az Eladót.

X. Az elszámolás' a s zánlázás és a ftzetés tetdje

1 A 20 m3/óra teLetti és a 100 m3/ótát rncg ncm haladr-; lrévlcgcs méÍőte]]esíünény ki]zijttl
felhasznáIási hel1.ek escrébcn a táÍ5h.lrkö\'ctó hónapban az eltlsztói 1eolvasásí ilteirtcn' .z"lrntl
napon töÍrénik a méróá]tás riigzítésc' A 10i] m]/óra flé\leges méróteljesítmén,v ieletti

l/



fc]használási helveken tárleolvlsással':rz ót:Li és napi adarok kin.crkezó g!íznapon t.Ltenó
rncgkl'i1désér.cl történk anréIés Íógzíése' jmerinr'iberi a szctzódós furand€je alatt a 20 m3/óIa
lclcro ós a 1{)0 m3/órát meg nem h.rlrdó névleges mériltcljcsítmóny kózötti fellrasználási hel1ell
csctéb.n j!cg1alósul a tá\LeolYxsh2tóság' lkkoI e tá\]co]vasássáL' az órai és napi adatok
kr;vctkczó gáznapon tórténó megki désé\'el Lorténílr e máés rilg:itósc.

A számla fomailag és tarralrr'r ag meg kell' hogv lt]e1jcn a hatálvos szánlr-iteü és adó
jogsrabálvoknak' .\ számla tartalrnazza a fóldgáz átát és a szánda |lbocs'tá,tánek naPjáo hztáh,os
jogs,,bálvok s,cint 2 tbldgáz eladást rerheló adól (eneÍgí, ádó' Stb')' Pótlókot és egréb |cetési

Az cgcs tog1'asztási hclr'eke kulön sz án ák készu1nel'' ,\ szátI]ák átl-atcli Potltooként. lrz egles
átvéte]r Pontokta mcgá]l2Pítdt átat tl,ttaknazzák Ve\-ó 2 hozzá Lattrlzr! egr,cs Fogr,;.-tasL
hcl}'clrlc \oütkozó szánrlákat órrállóarr fizeti, ezéfi x szánííklt \'ei.ő Iészétc kcll nlcgküldeni

LuLL;clonosi szclkezctét a Fcihas,náló
(3) bckc,dasc s7crj.tl ii$.letekól a2

4' \'e!ő ie1e.lósségct !á]lal a lb;xasztásí hc]yck számláinak haráridóte történó lífrzetéséte'

5' Eladó r'á1laiia' hogl amcnnvibcn bármelr'ik fogasztási heh tekjnterében a XI' pont szcrnn
t'a|me1y c,l'bó1 a szefződés lclrnondásáta lcnnc jogosLrlt, akkor lelen szezódést kLzárőI^g 

^za'lilrtctt f(Jgtasztási ]lc]v rckl rerében io8osult fel.n.,nc1l1flr'

ó \''evó ielelósségel válla1 arrr' 1rogr erncnnr'ibcn x XT. Pont 'l:l alpontia ,1rpián bármchi]t
fogyasztási he[yel szemben ]'1adó é1r fe]mondáSi jog.Íal és cnnck köveikeztélr€n x sz€Ízódéses
nuimum fóldgáz nlenll),iség sem kelüL e1figyasztásra a SzcrzórlÉs lutálva a]att' akkor az Eladó
ebből keletkező kőtbér igén1.ét a felnondlssal érintcn lilgrasztásr hc]v vonelkozásá]ran kőteles
Ve\'ó meotl7efi!]

7' Iladó Lote1ezenséget válla1' hogr a l{bt. 13r. ! (I) bekezdése xlapján
a) nen fizet, j]1etve számo] c] a szct7ódés tc]jcsitósér.cl ósszefüggésben olren Ló1tségeker'

meli-ek a l{bt ó2 i í) bd<czdós k) Ponl ka) kb) a1pontja szerinu feltételeknel' nem
megfeleló társasíg lelrnterébe[ mcrrrlnck ícl. és arnclyck a Eladó adókóteles
ióvedel'lének csók1rentésére :LlL'aLtrsaL;

b) a s,cwódés reljesítésének teLjes idótattanrx 21xtl

számáta megrsmerhető'é (eszi és á ]abt' 1.13 !
. anl''tkpló \'l dek.l' r r] er e t '

KapacitásJekötési díi (teliesítménydíj) számla:

8. Á tclirrítnónvdij r-ag alapdíj (Taifatendelet, vaLanrint LJac1ó .lijxi szerílrt számítanda' 12 havi
egrenló részletben' har-onta elóte tlzetenclő'

9. Áz ELadó kapacttás lekörésí díj (tel1esítménydíj tagt rlapdíj) szán át bocsít kí 2 rá!gvh.-)t

mcgclőzó ]rónap 15. flaPiáig,1.ag1, munkaszüneti nap esetén az azt koveró elsó munliln2Pon a

Szerződés szerirtti kapacitásJekórési díj luvi c'sszegéraj1 Yc\'ó számála'

lo.FeLek az egimás kozőtú kifizetésekre a t olg{Ii Tol\'énYkon,IvIó1 s7ó1ó 2013' él-i \.. tifl.ónÍ (a

továbbilkban: Ptk.) ó]130' ! (1) és (2] b€kezdéseir és az adózás tendjéIó1 szó1ó 2003' évi XCII'
töÍvénl (a továbbixkbin: '\It ) 3ólA' ii r tekjntik iránladóruk

Caldíi rzjmla. rendszerha.ználatj forgalmi dij .zámla:



11']\ le1hászná1t fóldgáz mennyiség cl1enéftél<ét' a forgalortma1 aránl'os rendszerhaszná1ati díjakat,
va1eminL az energiaadót' egyéb adókal LartJmazó szánrlát ]'Iadó a rárgJ'hót kóv€tóen kiáIíNe
kúdi meg Yer.ónek' Á szánía kiá1lítása x táÍgYhónepot kovetó hónap 15' nap]ajg' Yrs'
rnunLaszuneti nap esetén az azt kóvető első munlr_rnapon tótténik

12'r\mcnnyiben a tén1leges 1eolvasású hel1'ek esetéb€n á ráI$hxvi méróleolr.asások a rátgvhónapot
ki.;vctii hr]nap 15' náPjáig nenr éd.ezne]< be ez Eladóhc,z a kapcsolódó Jllosztótól, írp5, az Lladó
jogosu1t az adorr fo$:rsztási he1y Le|rntetébeÍr az éves megadon menn1,iség 1/12-d részére
szám]át kibocsátani' A tár8vhónaPot kin'ctó hinap 15' oapja után beélLezó métő]coh.asások
ctcdményci a kóvctkezó e1számoló szánr]ában llerülnek lrgyelembevételte.

13' vel'ó a szám1i Ézetési lutárir1ejérrek 1ejártág jogonrlt szám1akitbgást előterjesz ten-L, l nem viutott
részt azonban hatátidóte meg kel1 Ézetne' Á Lilbg.isnak a r.itaron rész megfizetéséI€ ha.Lasztó

haLá1r':r van' Hx vevó a szám]akifogás teoti lntáridcjé\'c] bczáró]ag ncm tcricszr cló
szánr1aLifogist' úgy az e szán a beíogadásának és a teljesírés igazolásának tekintendó' FízetéSi
határidó: a Í{br. t:5. \ a (t), (5) (ó) és (11) bekezdései, ralatrrlnr a ]rolgáIi 'l'órvónykónn'Iőt Szóló
2t]13' évi \l tóraénY (a rovábbiakb2n: l'tk') ó:130. ij (l) és (z) bekezdésében fogl tak szerint,
Írgvelerr-rmel lz Án' 3ól'{. \-ra'

1'1.Fizetési késede1em esetén a kés€delÍn kamat számítása a Polgári Tön'énvkönrr'ról szó1ó 2013'
évi v rórvény ó:155 $ a szerint tóItélik. Á késede]ni kamar tIzetósl kótclczcttsóg kczdó
idópontja a szánla fizerési határidejének lejártát kö\-cló naP'

15'Á késedelni kamarot a kamarrerheló levél kézhe2vérelót korctó 30 napon belül kell teljcsitctli'

1ó'I Ézetés módja az E1adó áltd kjbocsátort számtán, r'agy egyéb bizonylaton megelölt
banLszámlára' ennek hián,vában:L je1en szerzódésben rógzíten b:rnkszáníára tőÍténő banki

17..\ fizetés teljesírésének napja az átutalás Eladó szán ájáta étkezésének napja'
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xI. Szetződésszegés eset€i

Á Fe1ek jelen szerzódésben váJlaLt kótelezettségeinek megszcgósc, ig\ ldlönöSen a rc]iesí.ós
el'nulasztása (meghúsulási kötbér), késedelme (késede]mi kotbé! esetéfl kótbéÍ és káttérítés
62etési kótelezettsége.kelctkcztct' i]lcn'c a Szcrzódós másik Fó] áLtal tijfÉnó rcndkíla]]r tclmondását
L'po' z,, rneg ' Szer., ód. L'.r' l' !lJ|"L ,.eíin|

.\ meghúsulási kótbér én'ényesítése a reljesités kór-etclósót ki2áÍja' A kóscdclmi k;nh,l.
megfizetése nem mcntcsit a tcljcsítósi kiltclczcttség alr-l1' \revő a meghiitsutási k(jtbér mel1etl
érvénr'esíthetr a kőtbérr meghaltdó kárát' Vevó a SzcrzódéSszegéssel okozott káfának
jncrel]le'el,kIoli'Lö.etelh"i'h..orb"ig...r

Á je1en pontban rőgzített szerz ódésszegési esctck ós azok in clóírt kövcr c7mónÍci ncm érintik e
jelen szerzódés bátmely más pontjában meghatátozort szctzódésszcgcsi csctckct, illctvc az azokhoz
íűzön jogkörctkezménveket.

llelek a Szerzódés XII. pontjában jncghatáro7ott mé!té]rű ]<ótbétt' i1let1'e Pót.líját tlttoznak
fizetd. hl l Szerzódésben r'állalt kötelezerrsógcikci ncm tc]jcsíl1k.

Szerződésszegést kór'et el az ]]ladó kiilónösen:



a nenr megszakítharó |öIdgáz tel1esítménl átadásának indok nélkiili r.aE jogellenes
korlátozása' ]ll szünere]tetésc'

_ sa1át 1llbájából :r szerzóc]őtt mennliségnél kisebb nrennviség rendelkezésre
}rocsátás2 esetén'

Ü '' ,''l 'J, ''ij, ' \, ''\L] '_' '_
fi7ctés1 ]rancLc7cttség tcljcsitésénc]< eh asztása'
ha a: EIadóragl kilzrclnűködő nlcgbízott1a fi;ldgáz cllátrircndszclén s^ját hibájából
iL:cm:ar.an okoz.

Ncrn rnnijsiú szcrzór]éSszegés[eL' éS á lieleL egr'ikét senr tetheJl le1elősség' lre a főldgáz átadás-
átlétc] csrjkLcntésénck r.agl sziinetcLtctéséneL oka:

Kollít,rzás vas\' megszakítás_ amellet e Rendszedrárr'vitó vagr'az Eloszró rendelt el' A
frlldgáz tcljcsítnéo1'cL ko átozási besotoláJát á.1. sz. ne1iék1et rattaLnazzl'
\ris Nlxior (.\ mfu teljesített szotgáltarásokkal szenlben pénzfizetési kőtelezerseget.,
\rrs Nlarrlt nem étintr 1ofcjezenen riem eértve xzt áz eserer' ha J]lec1ó nregbizottja'
x1vá]1a1kc,zój, \'xgl egyéb. nent \'er'ó íelelósségi körébe tartozó. de ]'ladó ádekében
r'agr engedéli'ével tevékenr'kedó harnladik személt okoz i]zemzawarr.)
L1őzetes€n eg\'ezretett ten_szerű karbanrarrás az 5 sz. mel]élJet szcrLnt

'\z átLdás vagy áLléte1 szerzódéxzerítmegtagadása

Gázfottás-lriánl esetén a N{agr ar Energerikai és Kó:mú szabá]vozási Flil'era] által j(')\-áhasoft

]<orláLozási sorrend és szlbáll'ozás szerínt, l Vevőte vonatkozó korlátozási katcgóna alapján, a

LodáLozás alá r.c'nhetó gázteljesítmény mérrékéig a \'er'ó el1átása korlírozható.

.\rncnni'iben l Retdszedránl'író Yág\, ,rz éIint€tt ]'losztó kollározásr vlg.! megszakításr r€nde]t
cl 1l,rnetkozó jogszabál'loknak és előírásoknak megtclclócn, akkol a tcnczctt' dc ncrn
errgec1élr"_ezett szá]lítás tekirrtetében a Felek a Ptk' LchctctLcnü]lstc itánvar]ó szabáLvai szrrtLlt
jlrrnrk el' és az érirrtett gázmennr.rség vonatko,ásában ncrn tenoznak cglmásnrk irzctési
LrltelezeLLséggel' és .r lelretetlenii]éssel érintett idószakra csó rncnn1'isiggcl a szrtz&1i\r
neno1'iség autornatikLrsan csökkcrr Ámcnnyibco a korlátozás tag.r rncgszrkirás ]ogeLlenes r.olt'
e Fe1eL segíLi1r e5nrást a felrnerulr kátaik megtéLitéséért tndutt eljárásokban IIa a Vcvó álta]

el1ított fograsztó az €Irendelt korLátozást n,rn ha1tja vógrc' akkot az érintctt Vcvó jogszabál1'ok

szefinu pótclí]at koteles megfizetni az l'ladórrak

10'\'is filxirt bekcir'erkezése esetén a F'clck az F'iadr'; iiz]ctszabáh'z2r'ínal Mnvadó tclde1kezései
szerinr tárnak e]'

11'Á Vevó nem kötclcs a szabván1on kíi'iilí gá:r án-enni. ígv h:L a szlbr.ánl'on kíl'ull gáz án'ételét a
\'evó vísszautlsítjx. €, az ]:ladó részéról mhósiil szcrződ<lsszcgésnck' l\ szablánr,'on kívuli gáz
-', rli '.rel l'c 

' 
L, .

Felmondási okot ke1etkeztetíj súlyos szctződésszegés:

12 Súltos szetzódéss:cgls csctén' tigi'elembe i ére a lI
súlr'os szerzódósszcgósscl óíntcrr Fé1 2 szefzódésr a

írásbeü 1ognillatkozarral fclrnorrclhatja'

pont 7. a.Lpontor valamin. a X.7. pontot, a

szerzódésszegó FéLhez inrózCtt csolda1ú,

13.Súl;os szerződésszegést kijrcr c] az ELarlr-l' ha saját hibájábin:
rnegséru a XVIIL pontban togltll kötciczcttsóga á]]alását' és ezze1 2 n!ásik 1lélnek kárt okoz,
forrás, r.agt'reodszerhaszná]an szcrzőclésc 2 szelződés haLál\a , att hatál\,át \.eszti' ragv nern
úiíthxtó m€g'



1.l Sútyos szcrzódlsszcgést Liir-ct cl a \revó' h, saiát Hbijábó1:

- 90 nxPon tulr flzetési késedelembe esik'
íöldgáz án'étclót 10 napot mcghaladilan Szcrzó.léJbe iitlózően sziinetelreü'

_ megsé!Ú x x\JlIl. poÍltbfur fogleLt kót€lezettségr'állalását, és czzcl a másik fó]nck kárt okoz'
csórl 

' 
telszámo1ási vagr végelszáno1ási eljárásta vorratkozó bírósági hatátozar lratályba lépését

kör-cti! kit munkanapon bc]ü a nrási]< Fél énesítésének elmulaszrása'

15 \revó jogosr'r]t ós cgi'bcn ka]tclcs r Szerzijdést feltlon.]aíx' hx szükséges olr m haráddór-eL, ame]y
lehetówé teszi. hog1 a Szcrzódóssc] érintcn fdailata el1ítísától gondoskodnr rudjon ha

1) a Eladóba! kij7\'ctcrrcn vag1 kilzr.edenul 25% ot meglraladó tulajdoÍx léSresedéSt szclc7
valamelr'o\arr iogi wernilr'vag szcmóh'cs joga s7ctint iogkéPes sren'ezet' amelr' tekjnterében
tenná lr Kbt' ó2 j (1) bekezdés k) pont kb) a]pontjábao mcglutározott ieitétel;

b) a l'1edó kózvetetten vegr'kózrcr1cnü] 259i, or mcghelad(-] tulaido tészesedéSt s2efez v21ame1]'

oJyao jogi szcmó]ybcn vagy szenéLr'es joga s7e!1lrt iogképes szetvezetben] amel!' tekint€rébeÍl
fennáI] a Kbt' ó2' ! (1) bckczr]és ]<) pont ]<b) 21pontiáb2fl meghatál.,Zott fe1tét€]'

ló.Felek Íögzítik' hog \lcri] a ic]mofl.lást ]<ózlő lerélben köteles megjeLölri, hogy azonna]i
hliá]l1'e] veg!' ie1moodlsi idó kózbeikratásár.al kír'ánja a Szcrzódóst ncgsziintctnt' Á fcntrck
szerrnti fc]mondás csctéfl E]eCló a Szcfzódés megszűnése elótt ináI reljesített szolgá]tatás
szctzódésszcrű pénzbell el1enértélrére jogosult'

xII. Á sz€Íződés biztosítékai

1 Á Felck a s,cÍ7aj.léss7ctű tc]jesítés }riztosíléLaként körbért. körnek lrr.

2. Á teljcsítés jogszctii olcgtagzdáse eselén 2 i.,gszerűen megtagadó fól tcthórc ncnl kclctkczik scn
kótbérfi?crós], scm kártarítésí kajteLezettség' de késede]rni klmat fizerési kótc]czctts.g .e,l

KótbéÍ
3. l Lótbér tlzetési körelezerrség keletk,:zésónck fc]tétc]c a szcrzódésszegésen túlmenően az c,l1'an

oL' rrtelyén a Szerzóclést megszcgó Fól tclclős.

1' '\ szerzódésszegésck csctón . kijYctlre2aj Lotbéllizetési lrötelezertségek tcthclik az Eladót:
a) IÍcghiilsu]ási kajtbél' anerrni'iberr a szállítási késcdclcm a: tr naPtáti n2Pot meghalx.]jx: a

le nem s;á]lítoll mcnn1.iségi c1térés né1küJi - ntennviség nerró r.étclátának 25 li, a'

b] Itésed,:lmi kaltbér: a ]<éscclelnesen leszállírott - menn'r'iségi eltérés nó]kiiLi Ll.lrlii'cg
ÁFA né]kül s,ámított c]LcnszoLgálratásín:rL 5 !,i,-alnap. de maximum 25",l,'

c) IIibás tcljcsítósi Lórbé| 2menn],ilren a szálított |ö]dgá, hátorn cgvrnást ki]i'ető
nnnóségmétós] c]játás sotárr ncm fc1el meg a szerzódés X\' pontjában nlcghatározott
kóvciclman\'cknck] a hibásan ieszállírott leszáL]ított _ mcnnyiség1 eltétés |élki]lj '
m€nnÍiség.{FA nalkli1 Száfiít.Ít e1lensZolgáltlrrásának l0 9'; a

5' A kótbén 30 napon bcli]l]rc nregfize'Íi' '\ \'evó jogosulr az c]isnlctt' cgl'1rcnrű és le]áfr kórbéI
igéuét a számlába beszámítani' Á iogosult , kólbéÍen felül kóverell'rcti az a7l mcgha]ad('J

rr-réttékű igazo1t kárának mcgtarítésér iJ

Kártérítés
6 Á káronr]t kórc]cs a bckrjr'crkczett Lá!Íó1 \'11ó tu.lomásszcÚósét kóÍetóen lrxlxdékrahntrl a

rnásik fetet a kárescttó] óncsítcní és ]<áttétírési igérr'vér mcgfclcliicn alárámrsztv:r bejelentenr. A
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2.

1.

másik fél' ha a kárckozás tén}'ét' i1lct\'e fe]clósségét \.ítatia' kötclcs 15 naPtáfi naPon beliil
cg]'c2lctést kezdeményczní' Az cg1cztctés etcdm&ytc]cnsógc csctón a "vilás kérdéSek
rnJL,c r ,rz, r,r J,ll, ( . r, l"llaln ".' i

XIII. A Íem megszakíthátó szolgáltatás feltételei

Áz Eladó a szctzódött' ocm ncgszaktható <-l!,] fijldgáz te]jesíttnény m2rinrlünát 2 Szctzódés
teLjes időtártama x]att kóteles x veÍó tetdelkezésére bocsátanL, klvéve:

I(orlátozás, mclyer a Rendszctitánvitó i-ag1 az E1osztó rende1el'
_ a RendszedJányító által LoLált gázmennyiség' emennyiben kevesebb' mínt a nominá1t

igén1,'

- Yis rnaiot
_ Elózetesen megállapodon karbantartás esetét és ídótaltamát.

Elózetcscn mcgiL]apodott kátbafltaftás miatt a szolgá]tatást az E]ádó ]<ízátóiag a SzálLító és a2

Elosztó gázL1maradással járó szolgá1tarás sziloeteltetése vagy csöktentése mértékéig
csökkcntheti \'2gv szajntethetl meg' Áz Eledó kózternűkódik a gázLimmdássa1 járó
karbantartások idótarLamínaL mininú[sra csókkentésében'

xlv. Á földgáz menÍryiség mérése

1' Á {öldgáz mennyiségmérés eljárási rendjét a 3. sz. melléklet tartal'nazza.

XV. A földgáz minőségi iellemzői - a minőség métése

1' 
^ 

\reYő fészére leszállítort fö1dgáz minósége megfelel az.VSZ 1ó.18:2000 szabvány 2I1jelű
gizcsoportre r'onatkozó előírásainak.

2. Á Vevő tudomásu1 \'eszi 2 fö1drajzi elhelyezkedésből adódó esedeges lűtóérték váItozásr. Á
szerzódótt fűtőéttéLet t a)Ár,lat tartablazza' NÍinőségi hibánlk tekintendő l fóldgáz
fűtóérléke mint ÍrrÍiőségi elem szenrpontjából' ha az kívü esik a szerzódött íűróérték t59'.-
os sávján' Ln'éi'e x 

',vis 
maior'' esetét'

3' Á fóldgáz fíitóértéke és további minóségi jellemzói megfe]einek a mindcnkoÍ érvón) cs ÜKSZ.
va1amint a Szállító és az ]]losztó Üzlerszabál1zatlr szerirrt lrz adott átadás átvéteü Pontokhoz
renc1elt ie]lemzókrtek.

,l' l\ fóldgáz minóségmérés eljárási rendjét a 3' sz' melléklet tartalmazza'

XVI. titadás-áwéteü pont

'1. Áz átadásnál a földgáz mennttségi és minőségi átadás án'éteLi ponrja:
a Vevót kiszolgáló és az E]osztó/Vci'ó Lr ajdonában és iizemeltetésében 1é\'ó e1számoló
gizrrréró' Á fóldgáz nnajdonjoga az elszárnoló gázmótó kl]épó csonkján szál1át 2 vevőre.

XVII' A teliesítés jogszeÍű megtagadása

Áz E'ladó r'agy a Ver.ó részben ragv egészben Incgregadhatja a .c]jcsítóstl
Á fe.ltételek hetyteállásáig, ha műkódésl kötén kíi.iil csó tcndLír-iü cscmény kajvctkcztében az
áradás át\'_étel te]tételei megs2űntck.
Á Ver-ó részbeo rzg'l' cgószbcn megtagzdhatja a2 átlételt:
NÍínőségi hibás tc]jcsítós csetén' ha e szelződésben Likötött mrnóségtől az ott meghetáÍozot.
mértéket meghaladó cltórés ál1 fem' Á minóségi hiba időtartama pedig az az idószak' mely a



vizsglt és megkilbgáso1L minta r'ételéne1r nepját megelőró uro1só mérési naptól a mio.]s.gi
hiba megszünletésének vag! a SzeIzódés módc,sítlsánaL naPjáig ta!t'

\Íinóségi híbás teljesítés eseLén lmennvíben a nnőség o11'x[ méttélrben tom1ik' hog1.az a
Vevőné1 fe1használhatadan' vag1' ebból kár vlgv e]rruraclt haszon Le1etLezik' lL]<ot e

nínóségi hibíbó1 ac1ódó kirigenvel'et :r Fe1ek a Lírtéítés sz:rbár':ii szennt rendezik'
3' Áz l'ladó részben vag1' egészben megtlgadhatix a teljesítést:

- gázfortás-hián1'esetén a Ntag\al lrneÍg€tikai és l(őzmű*zabályozási l1ir.atal által jór.áhag1ott
korlátozási sorrend és szabálvozás szerint' a \revóre vonatkozó korlátozási kategória apján'
a kor]átozás alá vonható gázteLjesítrnény rnérrékéíg

- fizeréSi kötelezettség elmulasztásl esetén, az alábbi sorrendiség betafiása me]lett:
(i) 15 banki nap ttzetési késedelem esetén az Ellrdó fizetési íelszóIításr kííld n Yevónek,
(liJ a \revó a irzerési felszólítás kézhez! é telétól szá1ír.'tt 8 bankl napon beliÍ koteles a fizetési

lelszóLírásnak megfelelő tartozásr kifiz€t1ri. és eÍról az Eledót étesítenr,
t'Lit) amennyiben a tartozás kjlrzetése a fentiekben megdott határidón belülnem tórténik meg és

\rer'ó érdemi ]ofogássalnem é1 Eladó íelé. úg az Eladó a teljesítést jogszetűen megtagadhatja'
ha ezen szándékáról x ténrleges foganatosítást megelózóen legelább ,l8 órával előbl:
rájéko2txtj,l Ve\.ór.

X\r'III. A felek általános kötelezettségvállalásai

1 Á Ver-ó rnindenkor betartja a Íonutkoz. ]^gsz'bi]Yok. rz Tt](sZ rcnde]kezcset r Ve1'-
YáLlalja' hogÍ a Szctródés idótarrama alatt tijldgá7 át\.órc]i tcvékcnységét a2 F.]adar tc]ó

fenntartja, ktr'ór-c az czt akadáh'ozó hatósági tntézkcdésck csctét'

2 Áz Eladó mrndenkor betart]a a von?rkozo lo8szah'\'oknik, i? lrKsz nek. a működési
engedéhének, üzletszabálvzarának és a rendszerlusználati szerződéseinek rendelkezéseit

Értesítés és intézkedés
3' Áz Eladó mindenkot a szakszerűen eljátó kereskedótól adott helvzetben általában elvárható

rnrg. r. r'. Lo el" r r.' r"rj rq kjlono .n
Á Szerződés teljesítését vcszélycztctó cscmóo\.ckről a vcrőt haladókta]anul ért.'irlnj,
Á Szerzódés teijesitése étdekében megtenn-L minden rőle elvárható intézkedést.
Á F elek a szerzódéskórést kdwetóen 5 mLrnkaoapon belül cgvcztctik a Szcrzódós tcljcsítósót
befolr'ásc,ló rendszetkatbantatLásc,lr idópc'ntjár legkésőbb a llihiÍde.ést kóYető 30 nepon
belül. ]'me]]ett üzemzavar esetén nrindenben egűttrnűkódnek a közós kárenvhítés
étc1ekében'

4' Á llelek kapcsolattaÍtóir. és a kapcsolarreltás Íendiér lr 7. számú me]léklet taÍtz]mazza'
5' i Szezódés teljesítése során x Kbt' 135-140' $ ok szeríno rendelkezések értelemszerűerr

iránr.adók.

xlx. A szerződés módosítása és meghosszabbításá

1. Á Szerzódés csak kózős megegezésscl, írásban módosítható, t Ptk. ós a Kbr. 1.l1. !
szabálvarr.al ósszlrangbao'

2 Felek megátLapodnak' hog arncnn1'ibcn a S7c!zaj.]és idótaltatnánaL leiáfiáig ve\'ó flenr kot
írjabb szerzódóst tbldgáz bcszcrzósórc' úp1 anruk étdelébeq hogr a \ier'ó io1y'ematos
íöldg'ázellátása biztosított lcglcn F'cLck a szállírás idajt2ftánrát' li\'atkozva 2 TED 201ólS 17ó
315j80 hiÍdetménÍszámú közbeszetzési cljárás tc]hír.ásának IT.2'7) Pontjár2 \-íto2attan
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fc]tótclckkc] q4 alkalommal' ]egíeljebb három hónappal meglrosszabbíthatják l\z iL1en
rncghoss:abbirás a l(bt' 1a1' ! (a) bckc,dés a) Pontja szeúnri S,eÍzódésmódosításnak minósű

)o(' A szerzi;dé. fclrnondÍ.a iUÍt\ c meg.ziiné.e

A Szctzijdés rcn<lkíi'üi fcLmondással azonnalr ]ratál]!'a] mcesziintethetó' anrennlíberr:

ELa.ló eLlefl csóile1jíás' i-rgy li1számolási c]járás jogdijs cltcodclósórc kerul soI' l'ag\,
vigclszárnolás alá Lcrirl'
bátmel1'íL lél a jelen szctzódésbőL ctcdií ]énycgcs ki)tc]c7cttségcil ismótc]tcn r'agv súlvosan
tlcgs:cgt (küinixco jclcn mcgáL]apodás XI' porrt 12 1ó. Ponljában foglalt esetekben,
teLintette1 a X'7 ponrban filglalrakra is' valanint a 'Iito]rtaltásra \rcnalkozó rós2bcn
ío8]aliak aLaPján]' í$.kü]önóScn, ba \rcró, fizetési kötelezenségének az Eladó által
mcgh2tározott PóthatáÍidij al2rr ncm tcs7 clcgcl)'
I i ,I'fTJI r f "do mikode . enqedel er 1og-ro

Rármelvik fél jogosult a Szerzódés
nra1()r cscnrénv j0 naptáti naPot
fcnná1l

tendkífiü íelmondására abban az esetben, ha r'alamelv vis
rncghaLadó idiíananig Folvanlatosan' mcgszakítás nélkul

xxl. Átruházás

1. I'gyik liél sem ruházhrtjx áI, !r$ xclhátja Lot'ább a je1en szerződésbet Iógzített iogait és

kőtelezettségeit harmadik fúe a rnásil llé1írásos hozzájátulása né1Lul' lz egvmáss.] s7cnrbcni
eLismett pénzkóvereléseik engec1ményezése Llr.ételéi'cl' Kíi-éte] cz a]<'ll' ha bánnc]vik fó] az őt
kóz\'erve veg\' IróZ\'etetLen tulejdonló cégre vag1' annak leirryvállalarára ruházza át iogeil' ]Ictlc
kóle1e7elf\éo.]f

2. Á tlelek szenrélr'ében bekőr.etkezó r'áltozás a szolg.ilratáshoz fűzódó étdekeket nem séttheti
sem annak nr.Lijtása' sem az ellenszolgáltatás megfrzetése tekjnterében'

3. Jogutódlás eseléÍl x llelel kótelesek x jogulód1ís Lénvéról epxnrást eló7etesen tájélroztxtlrr

xxlI. Részleges éÍ.'énytelenség

1 Ámenn'l'iben a jelen szetzódés egles rendelkezései beleétrr.e l Szerzódés me]lék1eteiL

étr éni'te1enekké r-álnak vag'v hatályLrkat l esz tik. xz e többi lende1kezés étr é rességét nem édnu'
kivéve, lu enélkiil a rész nélkül a Felck a szerzódést nern kótörték volrra meg'

2' llelek körelezik magukat, hog'l az én'énr'relenné r.áLt' r.ag1 hlrál1,ukat r.esztetr tendelkezéseket
az'ok gazdasági eredménr'ór rekion'e leherőség szerint egenértékű rendelkezésekkel én'ényes
módon helr'ettesítik, lmenn'viben ez a l{bt-r-elés egtéb tórvénr.es tendelkezése|lel nem

)o(III. Jogól való lemondás

1. Ámennyibcn az cgy]k Fó] a másik Fé] ncm tcLjcsítósc csctón a jc]cn s,ct7ajdósbcn i'og]a]t jogiÍa]
l Szerzódós rende]kczósci szcrjnt ncm ól, cz ncm jc]cnti a,t. ós ncm órtclmc,hcró úgy' hogY a

Fél lemond bármeL'l'más vagv tor.ábbi mulasztás {egl co az hesonló 1.agY más ie egű) eserón e
jogai én ényesíréséról; iJ1en-e az ilyen jogról r'aló lemondás nem énénles a iogróllemondó Fél
szebáhszeúed telhetalnrazot képnselóie által megtelelóen aJáít' jogtól r.aló lemondó
milatkozar hiáni.ában'
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2' I jc]en szeÍzódésbefl fog121t fende]]<ezéseL és iéltételek t€ljesílésérc szó1ó felszóLítás bármell' llé1
áltlLi el.nLr1asztása' i1lelr'e bármelv Iré1 áita1 a rnásiknak adott idóbeü r.agv más haladék r-agv

cngedmén1'nem éne1nezhetó akként_ hc'gr ll1.en szeződésszegés esetén a jogosult tléllemond
27 aÍ mcgjlető 1ogok én énl'esítéséró1 i'agy eliogrd birmely más' a Szerzóclésben ioglrltlktól
c]téÍó rc]jcsítést'

)o v' TitoktaÍtás

Felelt a Leljesítés során tLrdomásáta jutort adarok és információk telonterében teLjes kóó
íto]rtartási ]<ajtelezettség terhe1i a jogszlbál'l'i rendellrezések a.Lap1án oiilvánosnak minősüó
ac]aLok ]<ivéLe1éve1' I'ladó a Szezódéssel ősszetiiggésben á11ó, a Vevór'el kapcsolatban
tudomásáta jurott bármi11cn edetot, rnfórmáciilt harmadik szemávnek nem' vlg1'csak előzetes
írásbcll engedélv alrpján adhat át' i1lerve a útoktalúsi lrótelezellség megszegése esetén e \'evó
káfialanításr ki]tc]c7cttsóg nólkiiL azonnali harállval jog<lsult a Szcrzildést fi]mondeni'

Eladó nrdomásu] vcszi, hog1 a költsós'crósi pénzcszLi]z<lknck x kijltsés'etési szen'c]< ]<a]tét

kíni]i Fc]használásár a: ;\]lanrr Szám\.cYószék' i]letve a Ko!máÍ\'zlú Elenózési Hivalál, a újuk
vonlrkozó 1ogszabá]vok szcrint jogosrrlt c]lcrróriznr' Fc]c]< tuctrlnásu1 veszik' hogv a
kijltsés.ctési PénzeszLajzo]< nyih'ánossig2 ét.]ekében ilzleti rrtok címén nem tagadhatják meg
a 1clcn szcrzódés lén].ege\ t2tt,LLnáIól lórtéÍló tájékoztxtásr.

Fclck rijgzítlk, ho$, a Kbt' a1aPján E'12da] ]<óreles ,l jelen szerződés teljesítésének teljes idórarraml
a]ett tulajClonosi szerlrezetét 2 \re!ó számáú megsnerhetőlé tenni' I'ladó'a megismerhetór.é
tótclrc \.onatko2(') ]ra]tc]czcttsége rnelleLt a jeleo szerzóclés idótattama alatt íásban köteles
tájékozhtni vevót minden, a tu1ajdonosi szetkezetében bekóvetkezett r.á]tozásról. a
nlcgláltrlzon és az il; rd:Ltok' r.alernrnl a r'áltozás hatál,t'ának megjelőlésér_el

1.

2.

3.

1.

XXV. Vitás kérdések rendezése

1' A jclcn szerzi]déssc1 Lapcso1at<ls nínden vitís kérdést a llelek békés úron kisérelnek meg
ncgoldzn' FeieL a po1g.iri pererrcltettísról szóló 1952. é\.i Ill tr ' .11' ! a a.Lepján megállapodnak
abban' hog a Szctzódésbij] eleLió \a!r'ooiog1 ]ogÍiták elbíÍí1ása kapcsán alár'etik maguket a

hc]yi bir('rság e1é tafbzó ijgYekben a BLrdai Kozponti l{eriilteti Ríróság illetékességének. NIesc]
bírósághoz tattozil úgl'cLbcn a Fc]ek nem lílinnat< bÍósági kikótéssel éln

)onrl. veg1'es tendelkezések

Á Felek kólcsónösen tötekednck a jc]cn szccórtés szerintl faj1dg12 szolgáltetás során fellépó
bánni]vcn kórdés jinrtszctnű és koflsttu}.tí\' keze1éséte'
Ver-ó az Eladótó]r.ásátolt íiltdgázt csak N{agyertlts zágon hlsználhatja feL' és nem adhatjl tor-ább
a tclcphclvcn Lívu1 az E1rdó elózetes hozzáján ása néIkü
Amcnnvrbcn a jclcn szclzajclés lr2tá1]'ba léPése lÍá jogsZibá.LlTáltozás kör'etkezik bc' amcl,r' azt
crcdrnén1ezí' ho5' bínle1yik l'éi jelen szerződés szerinti bátmclv kijtclc7cttségénck teljesírése

iogc1lencssé i.rg,' étvérryesíthetederrné r'áJik, vagr, lénr'cgcs rnóttókbcn sétti bármch'ik Fél jelet
szetzói1és szerinti jogait vagr nóvellFelek szerződés szcrrrlt] kötclczcrrsagclt, a Fe1ek kötelesek
c1]]'mást értesíteni anrrak a 1e1en szetzódésre való ]oharásáróL, és jóhtszcmű mcgoldásra
tö!c]<ed.]' Ha 1 (egy) hónapc,n beli]l nincs megáhpodás, vagv ha nem hajtható 1.égÍc \-ál.o7t2tás
a 1c]cn szcrzi]désben a jogszlbál1változás harásának elhírításárl, a Felek bármcl.vikc bírrisághoz
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5.

Ha azo]r 2 műszakr' gezdesági \.agl jogL fc]tótclck' amc]vek lelen szerzódés megkótésekor
Íeooál1taL' alapretó válrozáson ncnnck át, és cnnck Lijr-crke:rében az eg,ik !éltól mar nern
i-irható e1 a szefzódéscs ircgá]l2Podások bctartása' mcrt a Fclck kólcsönós gazdasági érdekei
igazságos lrrcgl'cnsÍ y<)7ásánek s,ándóka már nern vaLósítlrató meg, úgr, az éintett Fé1
igénl'cLhetr a szcrzó<llscs rcndclkczósck mcgláltozott viszon1'oknak megfeleló móC1o_cításit' E
lrorben lrgrtlcrnmcl kcl] 27onban ]cnni a I(bt szerzódésmódosírás íelrételeire von:Ltkozil
teodc1Lezéscltc is'

'\ \'evó rá1ékoztltja az ILadót :rrról. 1rc,gl rnr e1 a je]cn szerző<lés mcgki]tésérc kö7bcs7.,7cS]
e1]ítás alxp]án ketúl s.,I. ezért a Szelzajdés és az abban tog]alrak tctjcsÍasc csctén a kifizetés a
kózbeszerzési felelósségi szabál1' (az adózás reÍlcljéIő1 szó1ó 200]. éví x(iII' ti'' 3óll\'l) hatá]va

)oavll. ZáÍó Íendelkezések

1 l\ jelen szerzódésben arrrnk rnc]]é]r]crcrt is idcérn c ncrn szabáLvozott kéIdés€kben e GLT,
\'H]t' UI{SZ, 2 TáfifaIe de1ct !ona <oz, r.nL]J'czc.o' a, E]eLl. rr,lLt.]ih1l!,erl' valaminr a
lr,Ltállos nrxgr,2Í iogszabá1ytlk' így kirl<lni]scn r Ptk. és 2 ]<br rcndc]kc,Gci iránr.adók Á je]en
szerzódésben és ann:rk mellé]derei' ralrrnLrL l ELaL] ' U,]ct\zJb]l\za'a l( ']. rfu etlcntmondás
es€rén 2 ie1en szelzaj(lés 22 i!ánv!dó.

2. !igy'elenmel arrl, hog\'a ]]el€k kózÓll je1el szerzóilés ]<a]zbcs:crzósi cliáÍás crcdmónvckéPpen
jón lérLe, íg Fe]ek rógzítik, hogl jeien szerzódés tészét LépeziL a Lij7bcszctzési c]járást indító
fclhÍr-ás, a közbcszerzési eL1árás során \'evó, fi]rÍtt xiá 1atkéró á1tLl Lészített dolium..fict '' 1

ki]zbcszr:tuósi c]járás soÍán kelt llegészító táiékoztatások (ha ette sot LeIúh)' to!ábbá ElxC](')

nycttcs aiántata. A kö,]rcs,crzési el1árás dokumennnai azc'nban űzillihg ncm kerLr1rreL

csato]ásara a Szcrzijdi.hr:z' figrr:lemneJ arra, hog e dokumentumok a felek rendelkezésre
á]lnak, r.rl.ábbá a Kbt' ].| 'i a iránr'adó \:evó mint r1ár a tkéró r'ona tlrozásábln. '\ jelen sz erzódés
ós annak bálmc]r' nlcl]ék]crc közótti eLrérés esetén r je]en szezódés renclell'ezései Íánr'adi-lk
FcLck rogzÍttk' hogr kLnföldi ldriilletóségű ]lladó kőteles a Szerzór1és1rez arre tonatkozil
olcghataLmazást csa..'ni' ho$ az ilLetósége szeliÍrri xdóhalóságtól x magy2t 2c](')hatósáij
ki]zr-crlcnü] bcs,crc7hct az Eladcjra vonetkozó xdatok.r az c,tszágok Lózottí jogscgély
igónr.bcr'órclc nó1kül'

3' Elarlr'l tcLjcsítlséhcn e ]<bt. 128. ! ban rilgzítcttckncl rncgfclclócn ve]ret részt nlr.álla1kozó.

-l ELartr] jclcn szctzijdós a]áirására] c5.idejűleg rz áulnrlráztattásról szóló 3ó8/2L]11 (xI]' 31')
KoÍm. Iendelet 51]' { (1a) bekezdésére is tekiÍlte(el irásben kü1.]n nyi1etLozLl' hrlg a ncmzctr
vagyontin szóló 2{)11' r'vi CxC\'L rőLr_én't' 3' ! 2 szeÍinu ár1íúxtó szer\'czernelr minósü]' Elarlr-l
kótele zcrts éget rálla} arra, hog ádárható szerv€zeti minósésébeo belan'ed<czcn ráltozás csctón
haladéktx]enr tájakoztatj2 a, ÁEEK t. Eladó tudonásul r.eszi. hos án)enn\'-ibefl Ílem á'1itlrxtó
szcn czctoc]< rntnósüL' a \.crij 1ogosrnt a szerzódést ezonna]L hetálllai felmc,ndani' aLLól e1á]]ni

és egléb iil.!eti]1l kátáneL megtérítését ki]r-ctcllrr 
' 
E]a.la) kárralanítás2 nó]kül'
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5' Jelen szer,ódés [a] egymáss,l szó szerint megegyezó pé]dáflyban készitlt' melyet Felek mint
akaratukka1 mindenben megegyezót elotvasás és értelmezés urán jóváhzgyólag'rÍ\ák^lí.

1' sz' meuéklet.
2' s2' m€uékle.:
3' sz' mel]éklet:
4' sz. melé]det|
5' sz' me]1é]<1et:

6' sz' me]léklet:

Fogyasztási helyek adetai
Szetzódón mennyiség
Á fóldgáz mennyiség és minőség mérése és dokumentá]ása
Kodáto'ás
KaÍb2ÍtrJtás
KáPcs o]attaÍtás

Kelt visegfád, 2IGlr Budapest, 2016. d.rr br: .:t2

4&'e*x*
2l}1E ttü' 2 7

\(\,.

I

ri Róbert Gábor vassJ
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1. sz. melléklet
Fogyasztási helyek adatai

Telephely megnevezése' Gánát^dő á oÍnás MéÍési Pont PoD FűtőéÍték
tML/m3l

Visegrád, GizelJa telep SzigeínonostoÍ /
VESZIGETllGN

39N1125797ó40009 34,725361
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sz€ződót memi'iség

Á tel€llrelyeL szezódéses éÍ6 aó]dB.ü nemy]ség€ l szdódöÍ lrN.j mennyiséstk ,rTjá o'!)

Ílu]l E'Íll tMl lMll EÍll tMll IIIII IIIII t\tn tMI ÍM]l Ml

Tcl€phcly megn€v.2é6€ L r1. IIL rv.

lNll/hl MI/hI Ml/h

*^ tábt'ziokbm fehintetett ad ok iiélio,ató jcllegúet' mindcí csctbe az closzói nri]yánfuás szdinti d2toL z ]ráíydi

A s2.rzódéscs idós2a]<n ÍÓnatlro2ó legffgasrhb nm negsz&ítlitó órri cícslekótés 0opmiú9 clahÜenLént 2 .líbbl

,.2
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I. A földgáz mennyiség és minőség méÍése és dokumentálása
1. '\ mennuségmarés és kiértékcLés az idc\anratkozó }ÍSZ IsO s2abván\'ok s,cÍinr rófténik.\ á'n' '''o!'/.lc .'cén' .l ,l mPle'"

|ljfi.énv és 12 éfi.ónres szabÍánvok alrpján' a NÍeg\2! Kcrcskeclehl EnEedé1\'ezési 1lii átal
t(fábbiakbxD: NÍ]<E1l) á1t2] c1iogádUtt \ 1g1 elolr t.zknzok].e1 t' m.d;zeLei<tct tarrénlt<'
Áz átadon g:izmennr.iség meghatározásr a fcnri rnűszak] etóÍisok és 

^2 
\ls7' 2313

szabr'ánr'szerint 15 ''c és 101.]25 klrá retcr.ncia Lonilrnénvekcn órrelmezett gnrnr_ben

.\2 átadorr fó1dgáz licnnr,iségrnóróse az E]tlsztó/\rer'ó rrrlaidonában lévó mennyLsegmel,
múszclrc] tőÍtéÍxk Á rnennriségmérés elr'árharó pontrlssága az IIKF.I I álra1 nregl lliprL' tt
érléknck telel rncg. Á menrrvisógméLo e' nn"zek.Li rco,ls'ere. mcrsug1J .ll.nórzéséról a
méró tlrlajdo osí kotcles gondoskodni.

2' Á méró tulaic1onosa bi,tosítjr' lrog,Y az elszámo]áshoz lusználr mérólrcÍcndezések a teti€s
mérólr<lr rninden e]c]ne (méfószlkasz és mÍísrerek) rnndcnkot kie1égítik a hir.arkozon
szabr'ánvok és 22 \'IKJ'H elóíásarr (tdjcs kórűen \.usgálr mérókőr) Áz clszámolil
r.p,,, i./F,pt -/.,b.o. 

",,t-tr.,.."t"tx2 érlnrett idószakra lonetlrozóan 
'L 

gá7mení\,iség c]szánrolása a \'e\'aj ós az ]_ladó
megállapodása ;L1ap ján tótténiL'

]. '{ \icrő az ]'losztr'l nrlajdonában iéró elszámoló mérótcndszerL l11' a méÍóIends,er elemell
22 [1ad('r ós a méÍű€nctszer iiz€meltetajjc szakembctcinek ielenlórébeÍ bármikol
eüeIlótizhcti, és a cégjcg]rési i.,gg2i ÍendelLcrijk álrlr.l xláírt iretbrÍr ]<érhcti azo]< rcndkír.Lű
c]lcnórzéJét Ha e len.]kí'uli e enó!'as soÍán x mérijÍendszer clcmenreL lxbáia nem haladja
meg a rizsgátari bizonrín á11\'ban mcgen3e.lerl ónéket' alrkor a r-lzsg.ala. kólrségci a \IeÍót
'. \eliL
{ \reró az L,losztil rutajdon:iban lévő e]szánrotási maróreÍrdszcÍ dokurlentációjábr_
r'a1amint:rz c]számolás rLapjár képezr1 mcnnlrségr/nlinóségi paramétere]t dokumenfumaibl
rol.. r r, ,.. o"1 , n. ol. r.r t, -,"

^z 
Eladó a \icvó tülájdonában 1é\ aj c]s?ánroló nórótendszert ill' a mérórcndszer elcrnr:ir

az Eloszró és a Yevő szakenrberernck jelen1étébcn báLrnikor cl]enórizheti' és l cegcgrzesr
;ogga.l rendc1kczók által aláít intban Lótlreri a2ok Ícndkíviilí eLicnólzéséL Ha 

'1 
lendbÍűü

cllcnóI7és során 2 maróÍend\?.r clcmenreL hibá]a Í]dn h.]adjx rncg a r'izsgálati
bi:oniírvánrban nregengcdctt érlélret' akkot x li7sgá.Lxt ki]ltsósci a2 ]]iad(Í ;eÍhe]l]<'
.,\: Eladó a \:cr-ó tulriilonában 1é!ó c . -Jm.1_ .r mernLenJ'z.r dokumtnracln;'lL,a' ra]amint
az elszáno]ás alxP].ít kiPezó rnunr'iségi/mrnóségi paranétetek r]okumentLunaibl
fo]vamntosan bctekitltbet' azokbó1 násolatot kér]rct..1. Nlara;leoh'xsás és Jeg1 zókih\1.ezés

.1.1' ]\? clszámo].-) mérólr leoir-asása elek*onikLrs t'Lvlcoh.asáss,LL i'a15' helvszíni leolt'asással
,1..k.\\c ," I Lu,,e!. rf.J. n.\.obr. \oa -...t",,,,t.,., -,"r..
r.t. \. /. /".n...

,1.2' Rcndlí\-ü]r mórő Leoh'ásást a másik Fé] clózetes érri:sitése mc]1ctt bármelr'ik Fé]kérhct'.1.3' ]\ méfó 1eo1vasásról jegr'zóköq.r Lészul \ ;tgr z',knnrr nJr leg:l/bb á (;i.etker(j 2darokar

.1..t

a móró :rzooosító ad:rtai'
x métó leoh.,sás idópontÉ és módja (tá!lcoh.as'ls_ hc]vszílx 1eolv,sá'.
a mércín leolvasott menn1eség'
\o, ..'. ', kor ',1 , '/,,, n,,, pr
x méió leolvlsást aIáíIó személr'ek otr'asható ner_e és aláíIása
.{ \lcr-ij írásban h^t^L11^2z^ fc) a r1rérő Leotr'lsási ]cazókonrv aláíására jogosu1t
szcnléhekeL. l\ fcllratalmazás egr' pé1dánl.át elózetescn rneg kell Ltildern az F-]adórrak'
.\z F]adó hellett a' Eloszk] jár ei a 1néfó lcol\-lrsásná] ós jegr'zíikonrÍezésDé1'

t9
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1.

2.

II. A földgáz minőség mélése és dokumentálása
H^ 

^2 
B.^dó lf,t^l Íe\^jánlott' a szeÍzódött minóségtól eltétó minóségű földgáz átvéte!éi 

^
vevó elutasítja, 

^kkoÍ ̂ z 
6t nem vett eltétó minóség,Í föIdgáz mennÉégét a2 átvételi

ko.elezerrsegból )e kelJ vonni.
Á gízminóség egyes jellemzőite wonatkozó rcklarnáció esetén a Vevőnek az UzeÁ es

IGreskedelni Szabáiyzat alapján ke[ eljáÍnia.

III. MéÍőÍendszeÍek ellenőrzése, teklamáció

Á Vevó bármikot ketheti a mennlségi és a minóségi mérőrendszet tendkívii]i Yizsgálatát.

Ha a tendkír'üü vjzsgáat sotán a métórendszer elemeinek hibája nem haladja meg a

vizsgíati bizonltványbaÍ1megengedett ettéket, akkoÍ a wizsgálat köitségei a vevőt terhelik'

20



4' sz. melléklet
Koiátozás

Á g'zszolgíltarástól szóló jogszabá1v megharározza azokar a jog keteteket' melfek kozotl

^z 
Eladó 

^ 
gázszol]áIÍ,rtásban feló|ó Íendkl u]r belrzer Lezcl.sere intezktdeqeker rthct a

gázreldszer űzemá1lapotának fenntarrásáI2' r\ kodátozás a ]VÍEKH á1t.1 jówáhagyoa
ko!láto2ási menetrcnd szeint keri]l r'égrehaj tásra'
A 265/20a9. K.)n ' rer]de/et alaP]á,, líld34A0r/át!:áJ elé a '\'r,!qídé! ,ér1b!r' jÍi/ d
r!d!1ytgt,!r!| é! d !á(e//átá! bi,Jo!íLijd irdekébe" d !1lksésel ?,írÍíAkn Jel hl)Ú Jngeqe"i. A1
Ekd,j a kdáta?á!!.ll Ad?tv/dn: nidn inJomácil1t t'dt|b a l da/r^rdJ"lá'l/\í/ J?ánita 1 óú be/ijl
d Ve ő t"doná!ára l)av;
A 2ó5/20a9 KÍ)n"' ft,delel ét /r/b., o ka á/07i! ;dőt.!rt.Jna d|dlt n ft,.klere.q 1iÜ
)i 11furtá!á,ak' ;/htre lé/r?l)a+'járak irdekébu di El.rl,j a űjiéft l betáPkk'ri ponnAn a.fieriődé;
'í2:,n t ft"d?lA.(ijft álk ("aDi,]á/t) l;ldrá?,a0,iJé.qet Ai)teh! a ,!"d\eiráailő,ak .Íela]á,k"i eJ a
'\{k!ége! ,]?élt!kb rerdelke:íft b,.'látdri. Á\ nicn\d1ar 

"a!\ ÍÚráÍhiáry nida eIft de/t.Íb.g^!ói
k-arlálaIáJ /rhdÚ e'Ílbei a ÍJ)káJrará! lwr,eú nry/arddú!á aA n; i; /.

Á tönény áltel mcghatátozott karegóriák frgvctcmbevéte1ér.cl a Vevó á]ta] lekótott
teljesítmónvek kor1átozási besoro1ása a kóvetkezó:

\lisegrád' Gizclla telep

Ilőmérséklet1 hatátétték a 2ó512009' (xIL 1') Koínánvlendelet 13' $ (2) d) ponlja alaplxn]
0,i10 c"

vevő kljelenti' ho35 rudomássalbír a korlátilzási besoto1ás hatályos sz:L bi,]vozásáró| és az.clk

"aI anó elIrl. kolclez.rr ''.Lrol'e'tl.'. abal'ortlo''

l\ \rer-ő nem korlátozhxró koÍlátozási kátegófiába r.aló besorolása a ve\.ó áLful csáto1t
hítclesíten nvllatkozatok atap ján rötténher'

L€kötőtt óÍai teliesítmény korlátozási kategótiánkénti besorolása [m3lh]
Kategória I, I] III. I\r. \'T VII \''t1L

Nem Ö""z."."
Merrnviséo i4).4 3420
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' 5. sz. melléklet
KaÍbantaÍtás

A2 ÚKsZ szeÍinti kzrbantaf!ísi mun]<áLon LíYií 2z EIadó Í€m rendelkezi} katbantartási
igénnyel'
Üzemzavati ili. időközben felmeÍiiló Lálbantattási tény esetén a Felek egynrást átesítik,
á_n1üt a leáuás szükségessége ismertté vílik, és ebben az esetben is tötekednek a szolgáItatás
fol1tonosságát legkevésbé &intó meAoldásÍa.
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ó. sz. mellékl€t
KapcsolattaÍtás

Áz oPetaív' napi szintÍ kapcsolerlaftásra a Felck saját hatás]<ijnjkben kőtelcsek télc1ős
személyt és hclyetteseket kijeiöLni és cléIhetajségúIiet biztosítani'

1'Á Felek t<aneteseL olvan belső inforniacros -.a*--r * .zabJr,lzasrol gondoskodni'
ame\.ból a másik lé1részéte téves intonnroo nem kerLr] kr' \em i r.tt;tilt s"tot,,l."t,
infomáció mcgjelenésc esetén, soton kír.ri]l i'isszaigazolásr kéthet a foga,ió lá, to.áibá ;
Fele]. cg\,'lltt, kó2ósen jntézLednek a íolyamat íelderílésétól ós rz nÍérkáósek;egtéteréfól.

_ . 
Á ]le1ek az üg1cteti beosztást táÍg]'hót mege]ózó hó 25.-napjáig meekiídik'

2'j\ k.pcso1attaÍtó]<a. a Fe]ek bítmikor 
" -"'it iat ''l"," tr]ékoztrt_", koLeiczenségc mellctt

cgyoldalúanlncg\.á.ltozraihxt'ák. Á tájékoztatást a l'áltozás bcwezetésc elótt 3 mLrnkanappal
kotábban írásban kelleljuttatÍx a másilr fétneL' a]uk intózkec]nck a vá]tozások átvezctésén
és a]kalrnazásán'

3. Á kapcsolattattók a Szcrzódés keretein belűl hivatalosan és tel1es joggal képvrseJik társaságukat
a S7eÍzódésben foglatt :rdatiorg:lrnazás szempontjából' Inté;;dése;Lért a mcsbízottak
teljcs körű felelóssóggel tartoznak.

'1'A Ver'ó részéró]a Szcrzódés keretein belula rendszeres hi'atalos kaPcso]attartással xz alábbi
szcmélvekct bízza meg:

vevő /HatásköÍ Név Telefon Mobil Fax
i.eLzoJissel kapcsohtban !J?TDLAC9EK

C Ytl,A +}G 
'c 6r.4 |fíJ

' 
EEenÁD (oatsr'a r]u

)2ám1á7ássa.l / száda
malltikával kapcsotatban

6Á1lAiqa!-EG l

.gÁfuos\rÉ Ú6lG 3cií4} kJNf\ElE5 |ói
vLaE.jt Aorr<Dat4i ,{

Műsz:rLi osztály GYuarAN
Zc1IÁ 

^J

] 1G2e Á.,l í.T6 +]a3] &1Tc1 H4sz.rk t e liq-l q9 Cj)

VgÉGiAol'(.{FlÁ< HL]

5'Á Eladó részéról a Szerzódós keretcin helii] a k:rpcsolattattásra az alábbi szcmélyeket brzza meg:

Hatáski;Í Név Telefor MÓbil c-mail
izerzodessel kapc,olarban +36 1 4!-7 11 4: +jó 20178 0392 +36 1 1',]7 1223 !rlam ftrll"6lf^-". L.

izárr ázással kapcsolatban +36 1 11 t' 11 1l +]ó 20 7'8 0]92 +3ó'I411 12r\ nié'h.n!jr']a^-"" L'
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