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Teljes ellátás Iapú fölűgáz energia keresked2kui síen-őJ
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L zről, a Büntetés—x éreh3jtási Szervezet Továbhképzési és Rekah ftáci ta:jo :itj;i miil
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i továbbiakhn e?\ültesen: a Fe!ek köz[itt 27. :‘.! ir’.• fl 22 LálIIi

2.fP,qr-n ot

Fel t3Jcviásul ‘ezik. hc’ d d;r,.::rt• Cai I hit’: az:at6a1 JC; s t... 315 .á L1’jII)!I íl

k?i:hsierzésekrLil szóló 20 I I . CVII!. Wrér I a L\ tijihiakban: Kb. i I 7 I i L án
2U1-i;S 042—069549 számon k zR /erzsi e!járást folt:!.u a Bdüvmi :• Hn ‘t n

r,Úe, és jelen !zer:’ddés ezen kö.’hc!erzés eljárás ereclrnér.yeként jött Iéte.

F uit-k !r,e.Tíc!cUen Fe!eh i jelentik e5 tUdOniá9UI eszik. UgT a k b.z I ii is ii si.
ku:ri_eti A? aj.nIU telfás Qkzmt’Jtá,:i6 — annak \tILz iInni :re1: I I —

[ladún:.k. mini a űzbezer’’s cljárá n erws a3nktte njn.: :3:in ‚ ‘ZCU őc ‘

s;é! bnc:’ik. hogy az ‘lez:c ‘m enilfit-ti uokimeníunii. HI: a: .í!\,i 1 V, IIi

c5a:j3k jelc,i Szeröcks tE’rzszüvéIiey. m azok rwtaima rindku: Fé :: i: irt. I
!Ickvfls .zi \H37ik azt is. hog w tgve, ct.kaiicnttLnwi: etérsc es :ién jC •i iy1 <ra
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5. A szer;iidés tára. tarttln:

‘.z I!:’.dó len Szer’ciés alapán kÖ!el7etlc2:i. alhI a S.’erzodétu rnne h.cű2cit 1’.tflrI’IE ;d
Í7!Jjáz eladására a Vcő rszér.. a Vevő áha! meQaííot ütcmezés l..L E.! m i ic n
s:ükséues lépést mestesz annak érd’kU’ua. h.iuv a rcnd2ei :ónvit6. a sza!lió. a Ii 15 LZ dos; tá
a ‘erződés szerinti iZ3Idáisyiihást I-elbadja és ióvahag3 ja. iiktve teIj€fl.
: Ehidó teljes köríj. a Fökigáirendszer használatát k bi7wsító földgázellútía fl,Lt \ :V() CS? 1,

tuelvre tekintettel a az Öt jogszabáI alapián niegil lető. a Jelen ‘z; r d i:ljtsía.i éhez
zükáces (szálikái. rroIói. ekizzási rendszerkap.eitások Iel<ijiteiéhen a •. .kik I o;otáaija
E!ado I tS/tlC. il leLve nieghízza Eladót. hegy jeen ‘7er )dLS ikiL.F .. zii l: .é1
rerderhasznakai szerződéseket a rends;’erüze! tctókke reküss.

\‘áa jelen Szerződés aláírásával negbizza Eladót a eIsztóhál6zJtLjt;; i I: a i (I 7-
:cessedelnii szerz6désdnek n’.egbízou!;ént tUimÓ Ös.evont zeJésée.

Az ‚.tidási pont egy adott te!hasznáíási he-Iv \onatknzásít1n a V-.. t;i;tt ;a±Ls I i .elté 1!: tó
k;dgáZ elosztó vezeték a íelhasználási hely telekliatárára es véupenlja. A if;wáz iti ása a ‘2 vő

az Átadási ponton cőrténik. Elado a jelen ieriődésben rö2!iWtt F k2 n;;nny. g
Heiiménv rendclkezésr áliását e7efl a ponton bi:’tosiia. ‘Jevő a íölduí.a az \ aá Or tor’ .c 1i

hizar(la .jját illias;áL céiáhóI. \‘c\ 3 17 ál\ctt i1.e I hrn’jdi: 1’.!’? S? li; ra
ker-skec1cInii céllal nem adjLI lcábh. llete a i’Ihxzaáiá—i Iiei\rL,( más Iej-ü;:rí- r! ‚- i
A ‘:—ert’.’cles -‚zernti L t:zriinőseg é- p.::Uas n’ as teitc. t.saU- Ii. t r. ;i lv
átzálh;sáaak helye ay Á1ada ro;t.
\ té hasi áIai heI3 — .ci . sa-to i rimtI; — megd,l’eai I. - 1: n mli Ici

1. .4 szerzíídis időtartatna, teljesitési idííy:’ak

A zei az. aláírás napján lép hatályba. ;\ föIdgázs.állhás meekez Ii :; I k:ií: it Ja O
július L—j-n. (16:00 óra (CET). A SZC!7ádLs 20i:. juihs —H 1)6:00 óií_ (C «1) a2 ‚I ‚:hdt 0I
..1;artv.ir: ‘‘.J (iejánn r;i;:;2.

5. A. iöldgáz inenrviséa. tel esttmé:iy-leLötc és a fk!áz min5gc
1. .4 Nzeriídiifr. IIZ.I1J ÜlŐ S ;lLyInr;rS flLL’flflVI’.’í!J.f

A Felek ‚z akhhiakban rÖgzítik a flhaszná!ási helyre aszer,Ődéses 16 ‚a’:l’ar ljt;ida ?ild áz
ienii’ k.get hzcrzödött \4ennviséu.

63600 2F’512(;
Sáv

5i!nidgázhó! 54,20 MJ!rn3 eneria nyerh?tó.

2
‚-I

I...

Szerződött

h131

.zerzdört
Meint ié

1MW

\‘árhaió Várható
1’iennis.g

I. 11’ !S

I T)( .11
4’ iv

[l J]:

•5Oű :i80J .2 6:-6S’[’



Á tihaszn2lái belyk S7crZódéSeS ltldui: El s7eI7Ddö( havi nirr Ó: t. Ja

Hónap

úIiu’

sicptnYir

dectmibir

•jan

n:ircius

pri1i

pA f ldnizból $4.20 Mi/m3 neria n\!tti

.\ íb! yii3l.d’i llcl\Lk sy.. r,bt!scs ldai merri\ a2Ót tlepLclvi uű OiL:t1 I

‘rnÚ riiti.lÓkJet unaiz;a.

. Shntődöít \kr:i’. ish ic niiccI’ _!ért:e: 50 ‘ ( aln!it; fi

Á iTwnnvISgi tulcianciasaon bJül HaJú vállalja. IlúiJ\ V\ÚJLn C n,!itt cl
I. lJLcl. iileivc üzcnHwtésJ keí[]lr új — I. szin-,ú mcl.i:J ui rel, s.’It
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1gf.Hc’Ln ír3shan Óiteso i Eladót.
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A Flk a felhasználási hely(ek)re a Vevő hálózatesatlakozási 77L11 LlEHJn tlJEH1kHI
r.tzLze(tck szerint rögzítik a szerződéses Időszakra Vásárolt I I. p: iii st é
NH il\ánlartou iöldgáz kapaeitási.:

Vásáit fNdgáz kapacii

2011í2015 gázévr

1tIJ/n:tr.H

Nvilvántartct lNdgáz kapacitás m!h] [MJ!hJ

2O14/2O15gázévre

5.2.2. Területikg illetékes földgázelosztói ens’edé e:
Részletezve az I. Számú niellékleiben.

5.3. 4 JÖldgdz mini1

Az enékesíter.t Ritdgáz minősége meLTtcLel az MSZ I 648:2000 24! jelú .k: I I \ ori t<’: Z(

S7LlHVán)’ cIő:rásanak. A fl5!dgáz szagoshott formában kerül Lvbt.r a •Vc’:
- I lIaszrítl

helyit irányadó 572b\-án) szerinti a lUtáérték sierzödése< időszakra: 34.00 ±/—:3 h[ \13 4IIn’]

6• Vii! Lá:. ára

(E.). McIe! u ht díj (Pn):

in=I.5Po(0.F Fo±0.5;G!(b)±03oi1F+X)e LII /36]

L D/GJ

3 molekuladíj rcferenciaértéke az adctt péiizchi Ifz

= ó.QS I USÚ/Ci

21 1%-os kéntartalmú fUőolaj ha\: átauá:ihiak szánitani !5:2-. -H!. L ) --n, ir.ttrit t-E

:jinánként. az aktuáík napTári 4:\cde. rieieh 7ö Q naptári hónarj so ii. {A z I 4 ci
kentartalmú fűtőolaj árait a ‚.PlatCs Oilarnm Price Renor(’ tariImaa .4 I : nem Pij] k’
10[3 Mcd. Basis Ital’.’ részben. A hai jcuvveszr a napi eI1Liga1Jb III. :í.

(n\tzésct:bőI külön—külön rneahaiározc tt havi átlai2ok számtani :H7 er’t :- 3 tiz1e t:

ktrekín’e.)

F =

ReIrent-iaérték .amcl’ az 1%—os ]-l2 OnI-nú flkóolnj 9 ‚- i ‘ p ‘ilis 1— öl
2(?0). deceinbr31.—ig) átlagára LSDt—ban.

= 3Q9S45 tJSDi



G A 01 %—os kéntaralmú gázolaj (tüze ‘o!ai) havi átlagárairak szártin :ertt ke US

Dn ine!nkus tonnánként, az aiuuüli, naM il ne\ ednet m 2előző 9 na’;I ki ;oraii A

0.1 %‘ü kéfltltUhT1ű á7OhÁJ árait 1 .PIat( S Ci l’.flJll Pric 2rta!rijz ‚.E rcpc an

Halk” POR Mcd. Rask taly részben. A havi je2vzésór a napi legnan ahI II lí aasoiya b

La\s’esekbol külön—külön mwl tJ:o’ott hai áIla2uk á;rW kL7e rre 3 ti:’eJe te

arekít’.e.

(3 = IJDA.

Go ReíbrenciaérLúk. amely a 0.1%-os kéncarLal1ú gázolaj (1ü?t}i:lj 9 ia vi

:Lpn]s I -5! 2009. december 31—ig) úaltwára USDk—ban:

Go = 547.970 SDh

HT = \ lb asztást megelőző hónap crn azAraus Media által puhl LaLc L ao T U I iLl
‘mtk vételi ea\ ve.eibőI DJLLflliSfli atlwu:ti rehaároz)tt ha’ I at IaLJL:( E -. a/ A. F 311

Litjevve. A napi jeg\zcek az ‚.Argus bte:n Natural (ias Dai l’y ‘ a ia; i r1 :et
lkices riporthan a ‘F’ÍF (Thle Transícr FaeII!t\ ) oslopban kerülnek uhi kálsa.

8 = Spread. mely a YFF jeuyzdsű L’Z ma ur határra való !eiail íi’sát L deii. \ Spraci a
criódés ideje alatt áltozat!an elem. Ertéke: 200 E[JR; MWh

= Európai Ko:’pnatl Bank áltai honkpián kt?zá tett és a jfg\ bér ‘i: zó iu

±1 erancia árfölvarnok számtani ít!ae :érn meeltrozrtt a tizedes ‘ 5íí L nYTC( ik
.e1\(r[ekl! kerekített EUR( El ha’. hw árIL1ym

A kplcthcn szereplő á lard5 érték. L

I az égéshöről (bruttó fűtőérték. vagy fe éí hétértúk ) hhőerték re Cv t fn c ié at r só
hóérték). valamint a 25 Celsitis fokról IS CUISiLLS lokra történő át\áltáshoz

3.6 = A ‘ieaawattóra (MWh) és a (Jiuajoule (Ui) küzé5;.ti \oltó?árn

.\ ‘c,. (o és Po. ilh’lve S éiiéke szerződés időtartama alatt \ erriaj

a 8erzóJé flL Lö éstét vetőeti a szolgahatís d íVnak mea t lI:rJ ri 3Z i:l

bármely Index téuvo?ő auv relkrenc 3rték neri .ll reude!ke1é’re iL .:Űzziet le
mewszűn±, Eladó Vevő eueidejíi értesítese mci lett jogo;rlt azt olyan ii ) ‘ l (flvía:o CI

vagy rekrenciaértékkc-( helvettesíreni. Lmc L:. S 8zerzáclés eé!!ánk rect a( ít szilioz a
Ieakö.elelib éli. Vevőriek joáhan áll az Eladó ália meghatározott ‘J :t L irde’:

n\ ezövel vagy reíerenciaertekket szemben kiíbgást emelni, arncnnyih2n i ki. begy nnr ak
alkalmazása számára jelentős hátrányt okoz. Ilyen esetbert Felek !: I ri. k eiz n s al
eg\eztetni és az alkalmazandó hcl\ettesító vd e\Lt. [enyezot vagy .ciere:t i’éet ki2öEen
iietatározni. FIa a: egyeztetés a kezdcmén\ ezéstől arn!ietl 30 wui ‘ II n tri ;e rel

trednl.énvre, bármelyik Fél kezdcraéneiw S bírósáui eljárás le blvtatás±. Á : ó ág citi rő

Jönréséig az Eladó által meghaLrozolt indr:et. krrveiót vagy t’errenci erai ci kell H:a I ‚az i.



6.2. Reud’cerhasz;uílati díjai;

A rcndszerhasználatí dijak szárnilasa a mind:nkoii rendszerhasznábin dijakmi :Jól( r’nc:le cl és
hatósági határozat értelmében és annak megtblelőan tZittémk.

A renclszerhasználati díjak nem iarla!maz;’ák a. adókat •tFó.. ncr.hi t:ó ís CL) h
hatóságilag előírt díjakat (MSZKLSZ díj). de tartalmazzák a szagosítás díját.

A !endszarhasználal! díj induló ára a rőldaázellúiAsi szcrzdé alá r.
HnLtCu[ikai és Közrnü—.7abáho7ási 1—Ii\.aIaI által kiadati von:tkrzó ILLiarO. :1

-:ycrződésben szereplo teljesíinióijvek. llave nlent.\isé!ek ti JC :I: vE.:

o rgril iii
d.i

áll I!/3 .1):

098 Pilisszentkeres,
1. Pitis.cntkerc1t

7275 laal. áor v 6. 1 IS

voiiatRoó szabálozús VáttVEi:U CS,LL 1 6?. c )n .ar:ri ill
joosult a avááozasnak tegkielően. a L C ..c);Ias ha.uú, hu
v;d .»nnhen

Amennyiben Vevő valamely IL!haL%Zflá!Ú5 bcl\ a Fő gazeilátáshól inn :‘trUca Id; áráb. ‘íevá

abban az escrhen is köteles a telhasználisi hekre \natko» teJjciiiré )Íí (fljr..tjliii
l’[2gc1lCn [41 ID) tiá.’tLv végéis örtdnő Í»JLselC.

\menauben Vevő a sieiyőcs idői arama alatt al a’ tely ltlhas? si evé r k 1

dázlútáshol tör duó égleges kikapcsnlásá kúri. Ve’ ő abban .; esJt :11 ;öi es a
felhasználási hl\te vonat kuzó tel;esamclndM (lbnaalom iuggLtlen R n. \‘d !L! tihé iii

6.3. h-’:’!é;’ ta

A Szerződéses ár a mc lekuladdai es a n2uk!erha5zná ;ad j ak a ta tai

\z tllcnszobiWtatas összege az Eladó nyeiics ajanaiabaa (Molekuladij LÍHi I A 6 I I 52
H(JF!m. amely a szet7ődéses időszak a[au a képletes ár és ;i Ft dsyi li.:’ I tI2 .i 1: i3l La

variatkozó szabályozás mia[t változhat. A Felek közötti elszárnobs jelen aee :::r S. i:ii Ja

!er’;nt történik.

A .‘erzőJeses ár nen tartalmaz oa\ iípuú adókat vaa mát, i z tt

i nrlu L LI.lhL Itr)cc,3luj( L a F [L’. ik ilaLh I _s.tnu1 • I u ni
k.)vtr7rlekclt. kÖlLséL’eket. díjakat, i!Ietókck. ieR ;nás aoHó dách r:e t (.1 I vbE’iaU:an
e:4:;41tC5Lr: közterhek): igy k[ilönöser; általános Ibrealmi a:Iet tAFA) ‘ii’ri..t ud t.
ime1yehe Hado joeosii It VC\ÓVCJ 51CrálCr ér\énves ten!. I C \1e ! ra thár [ali 1

mindenkori Jogi s;’aLalvt,zásal ö$szhmiF.aa. 3ggcaIenüi atvól. hogy az er±I:La t: cl cr, ruj a

:eüarzbdés megkötése előtt is létezett. ags csak. azt követően került becz.: .c 4 i en
niódosítása esetén Eladó 020511k a dFváltozást — mddosítás::it) itlLeU I trI/i] j kin

(‘;ntzintú átiaaár: 2014.0701. — 2015.0701. időszakra oraikoaó útba prognózis ú{c akpíi 1%: C17(3
ét G (1.1%: 912.414 LSDt..TTF frn: 26.706 F11 MWh) LaIkmúb.a 230.00 FH I I D. 3@a Vt H:UR 1I.v

3t]43 IJ,DF! IR tratéUai irf vw’oa szániolva, 3420 \1” Ű fizörw, meier.
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díj\álrozásnak rnegklelően — a díni5dositás Faiták ba Ienésévcl iee 2\e 5 I lő oiW al
Vevóvel szemben érvényesíteni.

Az MSZKSZ díjnak az arra joosuIt szervezet általi moj:)sitasa e.rbhi DC: jog:jlt a
díjváltozást — módosítással érintett tétel’díjclcm díjx jiuzásnak mcci -— 1 iii óc csi
hatályba épésével niegeg)c7ó időpontul a Vcúnel szembcn éI\ énLLLíteIu.

A ! baesátásra kerülő számla a Wlduáz értékén túlmenően tartalmazza a ; amI: Ii ibuesd
narján baálvos magyar joaszahákok szeriiu a í7ildeáz eladúst tet hca i c: ókat ( C aaJó !F )
és egyéb hatősáilag előírt díjakat.
F!adókóte lezeitségel vállaL hogy rern Uzet. illetve számol e a
:sszitesl,en olyan költségeket, melyek a Kht. 56. (1) beke. dés
ítéicleknek nem megfélelő társaság tekintetében merülnck fel, és melek

- ;.ivedelmének esökkentéséi-e alkalmasak. Eladó kULtelezettségi-t xwial.
telesiwscnek dotarwma alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 2úmára .c-g
Kh. I 25. (5) bekezdése szer nti Ug letekról a Vevőt hnladékhUannl ér!esu

7. íényhajelentés, teljcsírnhcn\ túllénés

7.1. Tíh1hef.knrAi ehJié31 uJj

\ecőnck a I 00 n];l1 vjyv az alatti kap:citásal - lező telhasználási etnI. r tnei n

gijelentési kíitelezeuséee.

A 100 m!h fe!eiti kapacitással vémelező klkasznMú.i heitek)re Eladó J na; i je]eiiu sL

melynek esetlcaes költségét a moleku!adíj itu-talmaz,:m. Az -nyicek itesi l .mt cíj. llm
LILL\enhltoI im olt. ge rlio tcmlLll VL\O 19IL o ti t li ‘zJ c tm u itlmai L i dl)

a napi igén \bL-je]cnehe?-. \‘evíS az ekíreelzés és a :: Ii á t z tó
L)misag után nótdüat neir izet.

72. 1’1eÍIUL7UJ’ (Á/lépév

An:cnnyihen Vevő a 1 óv m !ii eLv k anac itóssa I VétL lező í: Lasvná!ás i bel ‘:m; .S o « ami
L ‘-yerzdéshen mncc.i cLircLoIi órai záfle !es1m nén \t er adu. áeidí: -ii ieii p int

orlatkozásáhan túllepi. illcte a tele;{trier\ ekt5iés lLaact l iIi sz ja vag,

ede-irnesen teszi meg. kártéhcés fizetésére Ről Jes. rnmel\ i12:1ábíi flv2lai jm L.? adót te lii ló
:íithér, pőrdíjak és többletköltségek Vcvi3re s’fmío1t ré .;:érie-k :ia’:-tescL.

N. kvátnolás. számlázás. íizetsi leltótelalt

A. RIek közötti fliCfl!fl: iséCi e!számolás alatt Vevő ..rr a7 A!adái -i tan

földgúzmeniniség, illetve az abból sz;immtoit hbaiennx iség képezi — a két L: k — eti., purmtc sáí_’ú
átaa fűtőérték adatok szorzatával képzett nerg!aner:mn iség, Mi—han k 2 -. melyr ek
methatározására 3 területileg illetékes eloszru áltai szolga; tat ott adatok alai-: Iii 0

Szlúzás ‘)éle12

a RHD esetében: HUF

Molekuladij esetehert: HUF .Az I. SD—hen i gziiett molekuladij IBJF -ra tr -r ;vált íir alc
mód ját jelen szerződés 3. :z. melléklet? tartalmazza.

I adó n molekuladij átváltásakor a 3 .z. melléklet alapján alka[nazot Hl L 1.
-ataikozó adkt’_ot. valamint a szánila kiáUttása során fívele:nbe xcii): és CL iii I

e%mlán ;-eitüntetL. vaay VLI 1 jelen szer: L 4. saf:iú meli--o
‘CLL sztmli ‘liLat toxe’o mini ti n bem! iLL minku utiii ti, ‚ t Itt

.k számla mrtalu’azza a haszna lái helyek azonosítására. vahtm int r ::: L
ksr: ora.t{czó

S l.j-sí[; e

;) r’ y 1 -‘i:i

a e ILLJL a:lóköte c-s
1)0, fl 2C1tő( S

Jé teta: é a

adai eket.

á:íij Iv 111 ra
a

olattur ni



\ícl-n !bllius_;nálási heIról l: lön—küLii S7tH1lL i{:Zü!.

u. alábbi siámlákat !fl uith he \‘tn!í rés ér:

I. Fími reIjsiF;nenIdu %i(iflhJt

..üz\ aíwtt szc,hiltatúst tartalmaz.

32. Ihr :ifm’::J:?J di] Ná;?1!(J

Ehtdó 2 \‘evo fŰ1\aszlásáróI ha rends?ue%éEci zániIát állít 1<1. mi I. i kz:t 1 D
i::n.ami díj részJi isA. szám!a k1JVUtÍLCIt 7@l l(1á.L (:tt2m27.

8.21. 10(1 inVh L2hötőtt 1-tesiunt! i ik al 2Ui rle\ ke te[: :l: i ll z!Td i;i
lek LflLbe!1 a 1 da uy ni- men ui biain1k I rkyunul E cú h;

I q7.niü lLllL I ü’oli t\ (o’’\ 1L,V 1) I (II ‘

E1lGl2Izalatok aLi;ján állftja ki.

L’a Wll1 /LLkbi h1velc estién — li\dc -lel ar!a llt2V fIhasznált unc i n .nnvk g (ii

a Vevá által az . számú mellékletben niehatáriwott ha’ I adatek iI: . ici
Hoszln által al ínkált adatok alapján állítja Id a :ám!át — Vevő jeLa z il 3 áír ;á al

Ismeri Eladó teljesitését. Ennek megfelelően Eladó a ha i cneria:;tmláit t -— cl jih
cIi5Ineres( bizcnví(ó — okirat nélkül kiállíth-:jj.

k:Ll tclh32 naúi helyek e%eén.é’ente enalább . a2ilima a narőurj l h :áaalalDhín
eljárnnló szamla készül.

2.2. I (10 m3/li Mciii iekőtöu zejesméT\ű MIas/nálásI I’e\ek .aé[ ?i 1 ci c

igxas;táúrcÉ szűrrLa készUl.
sle\ihen a gá:niéiö nec. vaLv hihasan indik v:hyj 3 r;tr iitzl:- ;ít:;i

iLle I rt a, LlsIamolaL alaii LII L lgilo H1\ L Ti p1 E 310

iIlete 21 ilHtékes tzd2áelos,tói ertiec!élves 0:. 1 t;:t(l: iii

-%cnhiufí7e[[ nic’,dcrl i.3rterv!.

z-j-rekt.r p.esbib: dá.a e’etéfl 27 ekzni@las 1 fl\i— lld: ‘1-)L il
alapjáii. az Flaió elszáni ;íi T:aL’3’eii ieÍti_U n:il1i

‘;)Tlt’kti0’ ‘tfl\L7\\ cl .Z%ii1fO1t 1á.1Otiíl:i 0fl!131Ű a! la:k ::2;el6

‘.2.4. ?ámia zeksi hí .ridje a mirJe ;i h:I álvo P:i!JÚrl I’i!-é..’ J’
ae: élelően a számla kézhzvrj!et..1 szárv: i 5 .:tio. Vevő i. I t €:

a súmIa !-.ézhezvéte!étöl számítc 5. ;iaoig záinIakifogússaI élhet FIa
-;:-rzödési tltétlei szabályozó Üzletszabűkzatáan kglaitak ‘erjL.

A :étségek elkc-rLilése véueLL a Felek iik iog a
-.!s7ájilájjn történő óv:írási kell érteni. M mdcc I maüa vsei jHer .. r

fclrtterü[Zi összegek kiUiztaésével VJu\ etJ:{sava[ kapcsolatb.u az
5? !llktveietó haakja által kivetett djak:it és öI;scket. ICésedelmes ilL

niriderkor barálv’s Polgárit üi\ : ön; rcndelk’_ éS_ zeefnt ke• L-Ur:fl[ t O ri 7

xöut2s.

Fizc’ési iat:iidé a tárrii6ap első
hatálidövLI. lig\ eleirime! a mindenkor

napja. k; I ;‘\cteliál számkat I : ip cl je;ít
haL!\ o. Poie:i ;-.5n K)fl\’.hcn el-ii l;i . i: la

Ii nit

f ül

: itt tÉri n

5i.i ‘_II
éiu:ils

c.

iz Ltadé
lé’ k t C il

n( lo vai;
ii ‘evt a
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9. VódíJak és szerződést biztosító nwllékkőMezettségek

9.1. Vevő úiüiijizewndőpórdzjuk — ti/ui—, Je/üivéte!ezé’J;uii eJLzWp)óhi!i

s Alulvételezés esetén Vevő a Szerződés 57ttiLiti fl nnvIseehol ii [cli

— gTízévre számított átlagos— molekulv,diiáriak 50 -út ti;cii mc:: L I nszer:.

Felülvétehezés esetén Vevő a Szerződés szerinti éves maxiinull niernihe Ír eduLlaiá

menn; iségie a Jelen Szerződes szerinti ndIó — gázévre ziiu:t:t átluge - Ú1LIICI L la JiJ
25 %-kal növelt díját fizeti meg Eladó részén:.

Az aIul—. és INiilvételezésből eredő nóidij ciszámolésa a -: .ód::es ich C I1, E L Zi:
kö heszeizési eljárásban részt vevh szervk \Jnath záshun t ;rtrik.

A \‘e%ő által fizetchdő pótdíi2k számít s:

telel: rögzítR hogy a 1deii szerzL’dés 5 I pcmJai’ui r1egharovn! nennyi 2 t iheszerz

eljárásban rL57tve\ 5 szen ek Vevökém s?Cr7ődő ie]:k) — a to’áhhhkbi-: : S OpOItJ: --

LItL1 L. \.—‘t2 2113 í.-c Ln I I C z’ ‘L Lii I i-t ii i_a ici e

mennvkig: 10.433.033 m - 50% 5ldgá:’ cisera.

l[a a Vevők Csonoriánai: bármelyik ragidna!e ilui— xutv teRi’ C±Ae7é%bCl I ‘[díj r cL
:lzetiée keletkezik az CU\ cél ze L éeben rözdeu e’neni L : 3 est. d a

\:Lói. C iorának tagjai eLyuttesen szei-ződöl I inenn éae M Ü. 33 3 n: :j

‘/ iltil— V2t1V felLil’:élelezés e’ete nem áll !nn — Yagvs ‘‘rők C t 15 ss:-esíl II

eléri az íisszesfteit -zei ződétes ne:in’ I 1± ‘ de - I iaac t :T 20

Ii :S’:teU ni,xiniálk rnennyiséuct ( iFG49.5IYÍ m) —- h!:: \‘rö :L alu— :g

!Nü!’’ételezéshól eredő pórdij fizetési ;örL!e:et’ alói

_‘i’ ti - \..\c,1’ C’ Ptjhui2’ L ii ltt _0\lt_’tI ‚‘ ti I ) .lfl ‚ (L

ai j— \ 21\ tel0k cte!CzcS esete ténláll — ‘:g:s a lhi.i;:! tLi i - Di evas t 53

e; éri cl a, (kzesiieU szerzildése, mt-ni\ kégei. \ :tg lueLl1daua :1 1- t - r a’iiri Is
uLni)iseget

—. akkor ki’hrói:a azt a \eot terheli jelen erz:jCk 9.1 :iij Ii 1 Crpi til i:—

relüivtde,ésből eredő pódíi lizetési kówlc:’e;;ée md) nek O •-itr 1 i i!v I ce; é
e-ti.é11 elrne;adt a 5.1 nontban meehatűroy’tt ‚zt-rzudttt HeI1!1iscgLI Hetye I :itie :é
—ete rneuhaladja a 5. pn n1cghatiroiott \iaxunulis \iLi1mIVi:2. L I:d i J)( sül.

különbözetet kbflhlllázni az a!ui—. I eLve elczéc,eI ellnieti •‘ L M : utal 2

nrnyhan uhou’an az ag :!Il vaeY fcljlv ti c az O . én, ci S

;‘rílólio 1:aá-1 nélkül sz:nítoj t1l— aiv re!(\étClezIes!Iel arán öL i. i-.,

2L.il\éLeiC?ésSeI nem érintelt Vev Ha idei szerződés 9. I roi :Or S;_u) alul— é
ielüIvéteIezébóI erLdn :1hi li:etó:i kiitelt ±ttée ez eseWen iem tertel L

9.2. E/ujií által JIZL’k’;ulő lö!hérek — minhí4tí’i, c’’uiiiveI C’. L :J Uit :i - ‘ irt iii

t M:-ö hiba esetén a HCJU nieulUe lő Jel urLk!:el e’ títeP lOg eai 1Vi:;u2 12

ÍH:iadó a jelen Szerződés-szerinti aktuáHs netió ni lekulauo 5 5.i—iu I -ui :— 01 ii I. de
ma’:iunum a teijes nettó ellenszolgullauís 5 ó—át zeiu Kg Vevő k

z \Jeíj által észlelt alulszát]ítús es rendelkezér: állási !iiH;! esetén. Ei:íf Ti 2Cl2ö( S

szerinti mennvisuhői le nem szállított mennv;ség :ieutó nolekti; w] 5 X—á. eti
meg Vevő részére.

Minőségi. mennyiségi és rendelkezésre álltisi hibából eredó l.iimber els;amCláa az é iitett é’
éaére vonatkozóan történik. A minöt;éiei kifbgásnk kezelésének e D ‘:1 C 3 Jelen er ‘ődés I 6.

pontjában foglaltak az iiánvadóak.

q -



10. rzíídésszegés és Lövet!winiénvei

SzerzöWévszege esete?

10.1.1. Snrződészegést követel a Eladó küUin’iscn, ha
o a tZIdgázelIátást a Szer7bdLhen n1eih (.rc!/Űfl id iontban rai 1; di mcg (.2

— wndelkezésre állási hiba).

• a nem metiszakítható iZdgáz tciiesiunén i. indok i hu va r.
jo2ellenesen korlátozi. 11e1\ e iUncwitcti (hL5v kc2n:L n’. Ui

• saját hibájából a szer2-édöu m un iseerci L . i H ; I a ‘c vi5
rende7ésérc (9.2 pont — ulszalhws).

O nem a szab\ail öwah IUCL 2!! 2 iittcojL:ak
riŰszki mcI !úkicwH cgharoci feh.i2lcknk mt - L iii rks
töldgázz szállt Veő rés/én (9.2 pont — miráséi hjhj

o a haL kos jDzz-3háLvo!Hn. elen icrzodéqhen 7 1- l: őleL ot es

‘ fclL. dcii Lit O I L letzha\z Ii iO I i I ‚Ctl e:

teltetehet ineért’..

10.1.2. Szeriőds7egést !:övet cIa \‘cvó kiilönkic;i. int

• izetési lcz-t;’écLwk nem, ‘wz’ a Szerzt%.ben
- :j’l- I 7 Et houiid 3n

túl. I. 5ede!nefen ez eleiet (8.2 rcn! -— héedelmi ao M L

° \cő a ze!::iI.en a,uhWárt;ttz ó-ti UÚZtCiCíi.!\1 u ; Int álad:-—
óvételi pen’. vonaL7sáo2n iólléo:. iH.t a teijesitt én’ I ejcIrié éi
elnulasztja van’ I.:c-e’jelnescii LCSZi i’wi (7.2 pont —- (e i i I Li Ik b)

o a Szeriődésb.5r foulai klászakra riej:itá ‘111 ( Ill iflI :1.1111; (1

kesebb iöiJiáz nniniséger. Illetve L ‘.. iD 7 I 21 1-1- it 1i
tZ)ltii!.;L flcVI\bc.iei V’2-..’ át ().l nent dii!— es ;;Iw\_h-:;’:i 1.

• a hatályos c2:.!annl\nh::H. eI2I1 ‘erJtllésbeIl - :3 [L L álet ot es

!erzt)désI il.teh:t iLt:.il!.-G L-dc’ [‘;\-,xi1.A;I 1:;. tir ‘itt c:l:

]eltctclehci. nIe2sern.

13.2. Szmv1észeq jvdLövetÁew:J re?

A Felek ieIc Szerz5dsb.en vahalt ctcle, ciiseeinck :i2euese esetén a :s!é:;In a
c:iatko7ó hatái os jou:mnhál’ hh:u, 5 2 rnldszenrtn\ te. az L!(L! .7 Ll JJ áliilia: c

-‚crzódési tItLttltit tartalmazó UzlLl.űaHI\vutákan I.7lbíL o’a jcu k .L( zirén 2k
a Lal rna:andóak.

.\ineninihen \teő a számla s’eizénJ mcIi:eLevel az [l -: L :l1 ty;aIban
i1L-uhtgározcr niértékú hés2delenihe esi1.. es fizetési L7t?!e;LLs..-ér 2( !ndó i c-s

fekzólitása ellenére sem Lesz eleecI. Eladó ne It a iizetési isji :-ho I r L5 holá riüűt

Uh ctö elsó munkanapon a Vevőt gázellátáshól kikapcsolrlni.

Amennyiben a Idgó2ellátáshól Iókapcs:lt Vevő valamennyi lejárt eni -zúss I ts a ül iii

díj ellenében véaczh2tő szolgaltaeisokrol szóló TCdeIeL[Cn iL1thLi o. ntt n’’Hl t égol:ei

neglizeu. Eladó a tudomására jutást k5vctocn legkésőbb 24 urán belül kít2! 51 C i .l2’n(71’ ni

\tcyj5ne’k az cilátásba űirknb ismételt bekapcsolásá. c k3td 7 2Li 7 eJi n laszuila a
flldgázkereskectó réseiól súlyos szce;hdésszcésnIk minosá!.

fl



II. S:írződéq megszűnése, megszüntetése é módosítésa

11.]. 4 szerzűdóv megszűnik

u 4. omban mcahatározcit ithrontban (lejárat napja):

• bármelyik Fél jogutód nélküli nwaszLnése edén

• ha a7 Fldo luhh’ I n’ LdLIfl’I I L ‘i s cR1 ül
visszavonéra kerül.

112. .4 CÓWéVk’?

o a szerződést a Felek k.15 r;ceeL’c’:swI bármilcer mcisyurtiht._

a szerzdé — flcvelemmd urr. wgv azt a Felek arc’u h n:jra ktil —

eínQldaluan tbénc rc.ndrs Iciinundússal nem szünethutó 1

I 25. 5 ) I ke;d.ében i1ehatrjzíjti es(ckb..L.

• rendki Gl I tel:north.:tL hírmely ÍI Ű\ CS S r.’t

Jelen Szerződést árrel ik Fél ir banju!1nuh i rsL ILtIC! ÍI9.’LVt L r tjrilia al.
r?Cnlllati hat2lI’.Ii n zürnei. amtnn\ibc mdik FJ jelen Szcr:I lt lr\eiG

arra vonatkozö ;shcl IL’I?L1I hás zhez :i - íÉ 1 éstk b IS
riinen beliil nem Lesz ele!e!.

A. S:’Lr:’ődes i eg ünJe. lflLb!Üflt éL’ n a S,--:rdéhdI snrriz ‘. il n. r’’i ‘2 el

L I c’e/tbLj L WL1 L I 1!k 1 — L

11.3. A %zerződüs inódosílása

A s’erződés nŐLIJSÍLáSa csak mindkét lI állat aláírt ir:os dokumenwm i -. a . 1!.
. szerni I horlúwzások Ilgyelemhe vewléeel.

rn1 iiea jngYzabál\ váltnzá, tuIajdoi.si. ‘: batsúgi i(n1és lölyúI1 V C%C . i rr7’J le

az a Khi. 2. (2i bekezdés s:ern töIménvne’k r ősi!

‘en niiősLil szerződésinódsílásnaR a s7ertl) l’eeL een S7erzndcLber T Tf I:’’ :1

(pi. le\eiezési . ím szánknezeib pénzintézet. rinkszánilaszám) \aLV I H Yi; lai nel;
leI1LZdIt jelentő adatokban (p1. ±ázméró csere. riéré és e iasiálás l:Cl\ Lr- 1t12LitÉ a)

FIeko\ cLl:ezett ogszru változ-.X’3. .

-

Ne n ninősíil szervődésm6d s itásnak az. ha a \“ev. 17Ihas2náLísi beiyét;helvei: ér r Ó eset Cl

Jénnénvi tszere7és folvián Vevő e l\ n’á alany JL az adoiz í;. á ái h 1,
á ős ennH fllytán az ndMt knntanó a : Lu{kben Vevő b It p ne’ 61

(‘LWdI i \ iiatitr,dlas eseten a c.. ii’d’ I IL OJCLI ‚‘L (II lElt L t le’ ii I’ot hí i

iiJe.iudlábs:tI érintett tcthaszna!ási hel\:ek ‘ ii-ni-o síhtui erhc!i baéi L II aszrul
Ue::!tn \aiá .c-izcdöu E lgázIrienll\-kég á(vielévei !vts;!1IQ

\ L—\ő \Q::!!cZaab:Ln n-a;iw.rez SzerzélZa FlcL’ó7n1cnr i5e Iii ia er iii

tihazniúsi bel veR Sze zhic P ldjázi’ern i’ .vH

12. ‘üit:tojás

A knl-Xtr,’ás a hataI os jogsiahál\ok alapján trnF e (elealee a mái -‘Jíc : 6 .

L1 G<) I. I .)
Knrn. re”dele[).

.\z e.es i’elhaszriálási \ek!e;cnjt.r,II kor.iiv.si a j n 1:rl
re lékiete tartalni-izza.
Vaő tudoni.sul veszi. bog a renszL!yL-meke7c engeJk n: Ő ti

iőldaázellátúsban törwno h2a’.aikOLáSTa. 1U.ILLeI:’ehaási zavar (a olJe-.L!L-a 5kltI 7.Oí). vi

XL \!úiy :1 to\abhiakhan: (3F1. — 96. (1) bekezdéset ilLLve IJ.jv-’I_ii i’ s!gFwly:cl

II



(GE I . 97. L (1 )—(2) xkezdie) esetón a rendszeririrl\IL3 e :nk!i a SZ kL;L.L;L i It IIasznt
korkMoZást és ranyí1a annak végrehajiásr. A fl2lbts;.—krh1i ; H:jiásárál a
rnJS2t’rirán\ító, a lő di ‚I toi. f31dtzztjrnf S tti dzaz.—Iohn . t. a u LE

Energetikai é Köv niú—s,.lijlvozíísi Flivnaf áILtl a korlttvha6 kiteg3 ha .JL ‘(

körben Eue2határozt tt kúrklw,ási sorrendben. 3 1 ülc ae Iegkkebb m .: I 1 . őr.r,E 3!]

I:51:IL.s gondoskodni. A iogsh5Ivban előírLdKnaL n1e2é1eően, a ÍLE:L eh: elr2 id l(
éIE;sználói korki.tr:pús niindn eEbrfl’. El szel SIrai.1s ugs:’crú m 1tai1idásEnaL m in II

\ nieszakítharó rn3dnn ekötött teljesíLménvrnén.}keíg a \‘evő IbIí]asinlána’. rr g; jktás3 iii in
minősül korlEhozásnak.

A Vevő korktto?áy elrendelése esetén kteiesarcndjevir1nví1ó., a ;őIdsflhIÍLt. :dlcgá2t írtlé
vaiirn a t5dgá,eiosztJ’ igasításait véurcliajtani. es az ebből ILLUJO . -abE.Iy3n
neuh.nroott módon ‘nscln. kvr h3 Vevó a űzah,Ivi 2r.:t:nc -iE. Rfli )1Í ill

:ik:S’Itik,]ak n]nLsöl.

djeleni. iogv tudnmú,saI hr a kn ht)1tí L’eSOIOIÚS IIEHÚI\OS abóh ozá :1 és E:!k
3iLIIi Öt ICEI1CIt) koteIeyetb,Lgekrj. .. .f ijl \‘3 ennk J.lLI! t l)Ipi;:z; a
:rIEofls esetén EiIkalrflE2Zanhló ntéz ed-i wr’ét. ES jelen -Yci,édéSbn fl’eojek)ll :al3tlí !t’)j3

i)VL,ri c. ben rövid útoti (teleíbi vag Fax) is ntsíbe.

13. Fdic-ítés jíi%7e!ű mearagathba és vis maior

13, 1. T’lJ’Í? io:rű ‘;O?fU!d6(

L Ld( es.”bLn \:g\ cgés.’Een joerieitm iie : e.:hll Jt..i 2

2) Eldú iI1L.!tdt’- itLFI ki\üI Lt ) flJ 1’ XL :-.:ct.: ‘
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1.3.4. HaváHa
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